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Az egész világon ismerik és elismerik a

Remington Portable
írógép fölényét.

Nem játék ! Nem min|atür!
Hanem komoly hordozható gép a

al\§erl§ észelőadásra,\-l56p 6íünnepél5reI*re
Kiválóan alkalmas a l§ülöníéleizbern kapható

CrrIsOríD a§Z.tÍlla, val amintáWri gley
féle rá9ógrrrrrrxri us a íölíöíí
Irararrc§- c§ol§oládé -k oclra
Csapatoknak gyári áron utánvét mellett, v. bízományba,

iltagysrországl fölerakat !

PULJER, J_ Budapest, V., Garam-utca %.

Kapható 8,,C§erIí, észbolílDart " is !

ö R;"ü;'ű'ö"Töi|
PoRTABLE
négysoros, standard billentyűzetű írógép.

tJgy 
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REMlNGTON-PORTABLE,
mint a többi legújabb modelljeinket
díjmentesen, vételkényszer nélkül
mutatjuk be országszerte, kedvező
fizetési feltételek mellett, 18 havi

hitelre is.

Remington lrógép Rt.
Budapest, Vl., Andrássy-út 12.
a Magyar Cserkészszövetség szállítója.

lrógéPeink kiválóságá?ól vélénényt adhat a
Magyar caeíké.r3zöYeBég Gazda3égi Hivatala.

A Magyar lfjúsági Vöröskereszt Egyesíilet
elárusító helye

a Cserl§. észleolítrcln van
V-, Ilairral-rrtca 6. 3z., (cserlsészbá:z-

Kézügyességek, kézimunkák, terítök, dí-
szes párnák, babák, karácsonyíadíszek
stb. feltünöen olcsó áron kaphatók.

EI,ső mű,guur hangseerggdr:

STOWASSEIr
kir. udvari szállító.

BIIDAPEST, Ir., LÁNcrríp-u. s.
Altalánosan elismerve a legiobb hangszerek.Ilúrol( csak {inom, megbízható minőségben.Rorrrloíí hangszerek szakszerúen iavittatnak.

Áraránlaí ingyen küldetik.
Az eggedüli maguar hangszerggdr az orszdgbant

Előfizeíőls íi g:relrrr éIo e l
A ,rMagqu OaerWsé. 1927 és 192]. évi évfolyamait
sikerült több példányban, díszes kivitelben beköttetnünk,
Akiknek ezen évfolyamok hiányoznak, beszerezhetik a
kiadóhivatalnál (Budapesten, V. ker,, Hainal-utca 6. sz.)
Féhlti.wm 7O.- pengő. Egése ur,szan 72.- pemgő.

Csapat-, rai-és örsi
Áraiánlattal díimen-

tesen szolgál:

Z^SZLOIí a legegyszerűbbtöl a legdiszesebb kivitelig.

oB E RBAUE R A. UTOD A2E;#L§í""IiL,T
er..lpírÁsr Évreos. BUDApE ST, IV., vÁcI-UTSA 4L1. TEL.: AuT. a8s-44.
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A MAGYAR, CSER,KESZET K.ITÜNTETESE.
ensőséges ünnepnek volt színhelye a Cserkész-
ház nagy tanácskozóterme folyó hó 10-én, ami-
kor is az Országos Intéző Bizottság ülése aI-
kalmából ünnepé|yes keretek közt nyujtották át

Witz Béla országos elnökünknek a legmagasabb elisme-
rést hirdető Signum Laudis érdemrendet, ámelyet a Kor-
mányző Ur őfőméltósága adományozott a magyar cser-
készmozgatom vezérének,Ezzel a legfelső elismiréssel -amint az olyan szépen jutott kifejezésre a gyűlésen 

- az
egész magyar cserkészetet érte méltó megbecsülés és ki-
tüntetés.

A nevezetes gyű|ésről az alábbiakban számolunk be:
A Cserkészház nagy tanács,kozóterme már külsejében

is mutatta, hogy rendkívü|i eseményre készül az Orszá-
gos Intéző Bizottság. Az ízlésesen íeldíszített terem telje-
sen megtelt ünnepi ruhába öltözött O. L B. tagokkal, Jelen
volt gr. Khuen-Héderváry Károly főcserkész, gr. Te|eki
Pál tb. íőcserkész, Hampel Antal, Hittrich ödön, Papp
Antal, Puky Endre, Szukovátlry Imre, Sík Sánclor, Zsen-
bery Gyula társelnökök s mirrtegy 60 O. I. B. tag, kik
között igen sokan voltak a vidéki kerületek képviseiői is.

Az ülésen előbb Papp Antal, nrajd Szukováthy Imre
elnökölt. Előbb a rendes tárgysorozatot tárgyalták Ie.
Valamivel hét óra után |épett a terembe Witz Béla elnök,
akit nagy és lelkes tapssal, felállással fogadott a gyűlés,

Nem sokkal ezután, a napirend letárgyalása után fel-
állott gróf Teleki Pál tb. főcserkész s a következő beszé-
det intézte a he|yéről megilletődötten felemelkeclő Witz
Bélához:

Ma nemcsak intézőbizottsagi üIést tartunk, hanem egy-
úttal bensőséges ünnepet is ülünk. Witz Béía orszdgos
elnökünket üdvözlöm o.bból az alkalomból, hogy a Kor-
mdnyzó Ur ófőméItósaga a legmlgasabb dícséretben, a
Signum Laudis kitüntetésben részesítette.

Ez nemcsak az ő kitüntetése, hanem rajta keresztül a
magyar cserkészeté is. Épen ezért taldn kevésbbé az ün-
neplés és a gratulació, mint inkdbb a köszönet szűva az,
amivel most hozzri|ordulunk, Köszönjük, hogy rajta ke-
resztül a cserkészet, amelyet öfőméltósdga is oly szere-
tettel és elisnteréssel ,|igyel, ebben az elismerésben ré-
szesült. Ennek a szeretetnek a külsö jele méltrin és iga-
zan illeti meg a mi elnökünket, akinek a szívében, csbn-
des működésében, mindenkor kiegyenlítő, megértő mun-
kdssagdban a legteljesebb mértékben tükröződik vissza-
amit mi mindnydjan szeretnénk fokozottabb mértékben
elérni 

- a vclódi cserkészgondolkodtis és valódi cser-
készcselekedet.

Tudjuk, hogy Witz BéIa nem keresi a kitüntetéseket,
söt kerüli azokat; tudjuk azt, hogy szeretné magdról el-
hdrítani a dícséretet, mert lelkének elég az a megnyug-
vdsa, hogy llüséggel végzi munkdjdt. De az az elismerés,
ami őt itt éri, az egész cserkészet müködésének elisme-
rése és ezért mi nagy hdldvat és köszönettel tartozunk
neki, Boldogok uagyunk, hoglt olyon ember Q
cserkészet élén, aki a maga működésével gft
rést, mint a legelső érdemli ki. Ezért en
nagy cserkészszeretettel üdvözöljük
ból és igaz, mély haldnkat fejczzük ki
külső formdjribon, mint benső tartalm
teltetést és elismerést szerzeit cserkész
hdlankat és szeretetünket fogadja eddigi
kassagdért és azért is, amit ezutan fog ne
kozni. A legigazabb szívből ltil,anunk jósagos
nak ió munktit!

Az általános tetszéssel, lelkes tapssal {ogadott be-
szédre Witz Béla meghatottan válaszolt.

Megköszönte az ünneplést, ame|yet nem keresett,
ame|ytől szinte retteg, amelyet azonban azza7, a tisztelet-
tel és hálával fogad, anlely rnegilleti a legtelsőbb helyrőI
jövő e|ismerést. Nem az ő ércleme - úgymond -, amit
tett. A cserkészetben van l-neg az a magával ragadó,
lendítő erő, amely őt is megkapta, mint ahogyan meg-
kapta mindazokat, akik itt vannak körülötte. ő csak sze-
Lencsés, hogy akkor keriilt a nrozgalom élére, amikor an-
nak cliadalmas fejlődésére a legjobb atmoszféra volt. őt
is vitte hatalmas lendülettel a cserkészet s ő boldog, hogy
teljesíthette kötelességét. Az ő igazi kitiintetése maga az,
hogy dolgozhat s lrogy ilyen rragyszerű gárdával dol_
gozhat. Az az ő igazi kitürrtetése, hogy a Főcserkészektő|,
a Cserkésznagytanácstól kezdve, végig a tisztviselőka-
ron, az O. I. B. tagjain, egészen a legkisebb csapatpa-
rancsnokig vagy tisztjéig rlindenki hűséges, nemes mun-
kában versenyező, önzetlen munkatársa. Szeretne költő
lenni, hogy ki tudja fejezni azt a végtelen hálát és sze-
retetet, arnelyet minclen cserkésztestvére iránt érez. De
nem képes erre, azért csak egyszerűen, de annál benső-
ségesebben mondja: kösziirri a munka lehetőségét, a hű
munkatársakbuzgalmát s a ntagas kitüntetést úgy veszi,
Inint anrely az egész nrozgalornnak, az egész magyar
cserkészetnek szó|.

Witz Béla szavait nagy és lelkes taps fogadta.

Ezután Szukováthy Imre társelnök berekesztette az
emelkedett hangú gytitést.

A C serltészp ar a??,c8?1,o las úg olt Jíg y ell,n éb e !
Aa ujstígcikkek c1,lapJdn, solta,n aaű hisailt, hoga esa ei,jct,bb segéüllfotrds nqlólt rneg Roüh,er-

unere l,orclnak fetcljdnloűt segótsége réaén. EBen íelfogtís téues, nlet ú ct, febr. 75-i,g, cl, hatdrídőög
jelemtkeeeüt cserkéspela loiaitele is csak epe?L me??Les a,jcinlctt ualóra uríldscl, esetén l,eh,eüséges
lna,ra,clék nélltül,. Tehdű: tljabb jelentkeBés és fel,uéűel, nincs !

Kérjük, ho{la eeek a,Lapjdn a, parű?Lcsnokstígola cl, cserltésBeket megfelelően tájékoaüassdlt
íelesleges l:ére|,1neaés és Járaclsdg elkerül,ése uégetű. JA]YIBOREE-IRODA.
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A x. I{ERÜLET SEGÉDTISZTI TÁBORA.

8. szám

A magyar cserkészmoz§almat az,utolsó években az új
csapatok rohamos alakulása jellemzi. Annak a ténynek
tudatában, hogy mily fontosak ezekben az új csapatokban
a jó cserkészvezetők, rendezte meg a X. kerület segédtiszti

Temesi Győzó elóadást tart a táborban,

táborát a Vizitelepen. A tábor, mely eleinte csak a X. ke-
rületi cserkészek táborának indult, országos táborrá bő-
vült. Mindenfelől jelentkeztek cserkészek, akiket a tábor
vezetősége fel is vett.

A tábor parancsnoka Major Dezső dr. országos ügy-
vezető főtitkár volt, míg a helyettesi teendőket Buczkó
Emil dr. X. kerületi vezetőtiszt látta el. A gazdasági hi-
vatalt Guszmann Frici bátyánk vezette nagy szakértelem-
mel és a cserkészgyomrok iránti bölcs megértéssel.

A tábor - mint Major parancsnok úr mondta - négy
célt tűzött ki maga elé. Rövid pár nap alatt tábori életet
élni és tábort vezetni, megtanulni a lehető legtöbb ügyes-
séget. Megismerni a magyar cserkészmozgalom vezető
egyéniségeit és kifejleszteni az egyéni célokat. Valamennyi
cél megvalósítása a legteljesebb mértékben sikerült.
Szebbnél-szebb előadásokat hallgattunk. Többek között
oktatást tartottak dr. Zsembery Gyula és Temesi Győző
országos társelnökök, Borsitzky Sándor, dr. Molnár Fri-
gyes, Vidovszky Kálmán, a Magyar Cserkész és Koszter-
szitz Jőzseí, a Vezetők Lapja szerkesztője. Hallottuk Fa-
ragó Ede orsz. vezetőtisztet, Radványi Kálmánt, Sík Sán-
dort; Szopek Lóránt és vitéz Gönczy Béla parancsnokokat.
Természetesen több előadási hallgattunk a tábor vezetői-

től is. Az előadások végén az előadók megbeszélést tar-
tottak, amelynek keretébén a téma közben felmerült problé-
mák kerültek megvitatás alá.

Szeretnénk valamennyi előadásról külön-külön megem-
lékezni, de - sajnos -,szűk terünk nem engedi ezt meg,
Mégis megemlitjük Faragó Ede előadását, aki az örök-
aktuális témáról, a cserkésztestvériségről mondott igen
szép, szívből jövő és szívhez szóló beszédet. Egy család-
hoz hasonlította a cserkészetet, amely családból a nemzet-
fenntartó erők sugároznak ki. ,,Azt akarja a cserkészet -mondotta többek között -, hogy a testvériség keménnyé
izzék és egyetemes, acélos szeretetté váljék. Nem a tör-
vények szószerinti tudása kell ehhez, hanem, hogy életté
váltsuk a törvényeket. Hisz ha az életet nézzük, látjuk
milyen kevés a testvéri lélek. Nekünk cserkészeknek nem
elég ez a megállapítás. Árasszuk szét szeretetünket min-
denkire, még azokra is, akik gyűlölnek minket. Legyen
olyan a mi testvériségünk, mely áthatja a nemzet minden
egyes tagját és ellent tud állni minden ármánynak, gyű-
lölködésnek." ,,Csodálatos, fenséges élet a magyar élet -fejezte be beszédét Faragó Ede -, mert férfias élet; fér-
fias élet, mert tele van küzdelemmel. Ebben a küzdelemben
menjünk mi cserkésztestvériséggel egymás mellett, mert
akkor, csak akkor álmodozhatunk Nagy-Magyarország-

, Az étvágy kifogástalan volt a táboíban.

ról és magyarnak lenni akkor lesz csakugyan azi nagy,
szent akarat!"

Táborunkat sokan meglátogatták, többek között Witz
Béla országos elnök úr, Semsey Ala-
dár, a X. ker. elnöke is. Künn volt a
Vizitelepen Trajanoff bolgár főcser-
kész is, aki ép akkor Budapesten tar-
tózkodott.

Megtekintették még a tábort Szu-
kováthy Imre dr., az or3z. elnök he-
lyettese s az I. kerület elnöke, a X. ke-
rület részéről pedig Árky Zoltán ü. el-
nök is.

Az előadások tárgyai: vízicserké-
szet, mozgótábor, téli tábor, próbáz-
tatás, jamboree, évi csapatprogramm,
megfigyelés, becsületügyek, cserkész-
testvériség, öregcserkészet, jellemne-
velés, szeretet, cserkész-modor, kül-
földi cserkészet, veszélyek a cserké-
szetben, vezetői egyéniség, cserkész-
világnézet kifelé, cserkésznóta, cser.A segédtiszti tábor résztvevói.
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készirodalom, ünnepélyek, céllövészet, cserkésztörvények,
tábori napirend, akadályverseny, magyar íöldtaiz, tábor-
szervezés, tábori egészségtan, szabályzatok, örsi rendszer,
örsvezető-képzés. Gyakorlati kiképzés (forgószínpad) volt
a vezénylésben, megíigyelésben és nyomolvasásban, se-
gélynyujtásban, tábori munkákban, jeladásban, ügyessé-
gekben, térképezésben, íőzésben és céllövésben.

A táborban 33 csapatból 56-an vettek részt.
Az esti tábortüzeket örsönkint felváltva rendeztük. Vég-

eredményben az V. örs vitte el a pá|mát ügyesen megren-
dezett programmjával. Tábortüzünk állandó vendége volt
,,Bllrnusz", aki nagy sikert aratott két darabjának elő-
adásával.

28-án d. e. cserkészés keretében megnéztük a hárshegyi
Cserkészparkot. Itt vitéz Gönczy Béla felügyelete alatt lö-
vészeti gyakorlatokat tartottunk, majd gyalog visszafelé

indultr.lnk. Arányla§ kitünő idő alatt, 2 óra 15 perc alatt a
IV. örs ért leghamarabb vissza.

Köszönet és hála a X. ker. veze,tőségének, amiétt ezt a
mindenfélekép szép és élvezetes tábort megrendezte. És
köszönet a tábor vezetőinek és előadóinak, amiért oly lel-
kesedéssel állitották munkásságu kat a tábor szolgá|atáb a,
ezálta| ts egy lépéssel továbbvive a magyar ifjúságot a
Nagy-Magyarország felé vezető úton.

Még egyet szeretnénk megemlíteni. Bár a tábor csrrpa
egymást nem ismerő, kilönböző foglalkozású fiúkból ál-
lott, oly megértő, testvéries volt a hangulat, mely bárrnely
tábor dicséretére vált volna. Diák és tisztviselő, inas és
egyetemista kötöttek ití bizonyár.a sokáig tartő barátsá-
got. Itt is bizonyságot nyert, hogy mily hatalmas útlevél
a cserkészet, amellyel a legkönnyebbén lehet bejutni egy-
más szívébe! Wiener ldnos

pr. §egédtiszt, Makó.

PUszTULÓ
A faépítmények száz évig is íennmaradnak s a fabútorok

öröklődnek a családban. Ha csak ezekre szorítkoznék az emberi-
ség faszükséglete, akkor az erdőségek pótolni tudnák az én"t

íogyasztást, hiszen a fát mint tüzelőanyagot ma már szerencsére
mind kisebb mértékben használiák az aránytalanul gazdaságo-
sabb egyéb anyagok mellett.

Sokkal nagyobb mértékű azonban a fa felhasználása olyan
célokra, amelyek a fakészlet teljes megsemmisülését eredménye-
zik. Példának okáért a selyemharisnyának, amely vegyileg fel-
dolgozott íaanyagból, a műselyemből, készül, élettartama alig
egy-két hét, az újság meg, amelynek minden egyes vasárnapi
száma egy jókora fatönk pusztulását jelenti, épen csak egy napra
szól.

Ennek a szükségletnek a fedezésére széditő tömegú íaanyag
kell. Csupán fenyőíából 200 millió köbméter Európa éyi fo-
gyasztása. Az utánpótlás ezzel szemben csak 120 millió m'. A kü-
lönbözetet részben importálják, részben azonban az erdőállo,
mány kipusztitásával pótolják. Kiszámították, hogy a íöld ía-
készlete már csak m. e, 35 évre elegendő, s akkor erdőtlen,
kopár lesz az egész föld, mint ma Görög- vagy Angolország.
Már ezért is nagy jelentősége van a faültetési mozgalmaknak,
amilyent Magyarorszá g kormányzója is kezdeményezett.

Mindamellett ma is sok tekintetben rablógazdaságot űznek az
erdőkkel, tervszerűtlenül és oktalanul letarolják őket. Az erdők
pusztulásával együtt jár -a íaóriások kiveszése is, Az emberi
kapzsiság elsősóiban épen azokra a faóriásokra vetette magát,
amelyek néhány fejszecsapás árán évszázadok, sőt évezredek
alatt felhalmozott fakészlettel kecsegtettek.

llyen hatalmas fák ma már csak a ter-
mészetvédelmi területeken akadnak és ta-
nuskodnak a természet hajdani csodáiról.

A modern faültetvétryek egyhangú so-
raiban csak addig nőhetnek a fák, míg
növekedésük gazdaságos. Kifürkészték,
hogy a fa íiatal éveiben sokkal élénkeb-
ben nő és gyarapodik térfogatában is,
mint a későbbi években, amikor az év-
gyűrűk mind keskeriyebbek lesznek. Ilyen
idősnek aionban nem hagyják meg a fát.
A íaóriások számár,a.a modern világban
nincsen megértés.

Már a legnagyobb lajta ú, n. mammut-
fákat vagy wellingtqniákat is mestersé-
gesen kell nevelni, mert értékes fa*
anyaguk miatt a kaliforniai őserdőket,
amelyek csupa ilyen óriásokból álltak,
csaknem teljesen kiirtották. Azonban a
faiskolában sem engedik őket százados
íává fejlődni, ugyan ki is várna addig?
A wellingtonia az első évtizedekben igen
gyorsan nő és 40 éves korában mái olyan
méreteket ér el, amelyek a fapiacot telje-
sen kielégitik. Ilyen korban, amely termé-
szetes életkorához viszonyítva az ember
első életévének felel megi a faszakértők
.érettnek nyilvánítják és kivágatják.

A mammutfa (Secuoja gigantea) évez-
redekig is elél. A legvénebb fa, amelynek
kivágásáról tudunk, évgyűrűinek tanusága

FAóRIÁsoK.
szerint 321O éves volt. A trójai háború idején még ifjú cse-
mete, a_marathoni csata idején is még korához képest fiatal ía.
Átólte Róma íénykorát és bukását. A mi őseink- akkor még
együtt éltek a többi ural-altáji néppel, Megérte Amerika felfede-
zését is s ez okozta ,,korai" ha|álát, de a 48-as szabadságharc
idejen még állott. Minden évgyűrűjét összekapcsolhatjuk a" tör-
tenelem egy-egy évszámáv.al, amelynek az emberiség történeté-
ben jelentősége van.

Az ilyen óriások évgyűrűit behatóan tanulmányozzák. Kereszt-
metszetben, polirozva igen pontosan kivehetők s mindegyikük
vastagságát lemérhetjük.

Az llyen tanulmányokból érdekes képet nyerünk azokról a vi-
szonyokról, amelyek között a ta íelnőtt.

Kedvező években a fa viszonylag vástag gyűrűt növeszt s az
ilyen gyűrű évezredek múltán is bizonyiték arra, hogy a törté-
nelem ezen évében jó időjárás volt. lgy a fa kivágási évétől
visszaíelé haladva mindenegyes év időjárásáról tájékozódást
sze rezhetü nk.

Az egyik legvénebb fa gyűrűinek vizsgá|ata közben azt ta-
.pasztalták, hogy tiatal éveiben nagyon rossz éveket élt át, s a
szárazság folytán majdnem elpusztult. Magában véve nem épen
különös jelentőségű dolog, hogy 3000 esztendővel ezelőtt száraz
vagy nedves idő járta, azonban megállapították azt is, hogy
a kaliforniai időjárás-görbék nagy hasonlóságot mutatnak
Nyugat-Ázsia és Kelet-Afrika görbéivel. A szárai év, amely a
mi lánkat majdnem elpusztította, egybeesik azzal az idővel,
amikor a bibíiai hagyomány szerint Egyiptomban is nagy szá-
razság uralkodott - Mózes egyik csapásaként. Vagyis úgy

látszik, hogy Kalifornia és Egyiptom idő-

Nagy tudományos értéket nyernek e ta-
nulmányok azáltal, hogy sikerült velük bi-
zonyos szabá:lyszeríí vá|takozást kimu-
tatni s úgy látszik, hogy ez a ,iáltakozás
a szabá|yszerű időközökben visszatérő
napfolt maximumoknak felel meg. Ha ez
a legújabban észlelt összefüggés megáll,
akkor ezzel előrekövetkeztetési lehetősé-
get nyerünk a napfoltok segítségével az
időjárásra nézve. Ennek a jelentőségét
pedig mindenki beláthatja.

Igy iehát e faóriások még haláluk után
is hasznos szolgálatokat te§znek.

A pusztuló természeti kincsek védelme
nálunk még kezdetleges állapotban van.
Régi kívánság, hogy egyelőre legalább a
Kis-Balatonon természetvédelmi ielep lé-
tesüljön az amerikai Nemzeti Park niintá-
jára. Félő azonban, hogy kicsinyes érde-
kek miatt addig halogatják ezt a kérdést
is, míg úgy járunk vele, mint világszerte
páratlan vulkáni hegysorunk tagjaival, a
Ságheggyel, Guláci!al, Badaiéonnyal:
mire a védelmükről gondoskodó törv?nv
tető alá kerül, már nem segít rajtuk. Á
most felnevelkedő cserkésznémzedék ne-
veltetése remélhetően olvan közszellemet
s társadalmi érzéket fog eredményezni,
amely az ilyen kérdésekben parancsoió ha-
talommal tud fellépni.

lalSZlK, nogy 
^allíornla 

eS rr,gylp
iárása az ókorban is azonos volt.

A 2-300 m-esíe negnövö Wellingtoniák m€llett szinle elvéSz
az €mb€l,
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HUSVÉTI ORSZÁGOS ÖnSVPZETŐI TÁBOn, A HÁn,SrrEGYI CSEn,KESZPAnI{BAN.
A tavasz elkésett az idén, de a magyar cserkészmozga-

lom megújhodását képviselő örsvezetők sohasem sejtett

Petry Páí államtitkár és, Karafiáth Jenó, az OTT
elnöke a táborban.

nagy számban
érkeztek meg
idejében az ez-
évi husvéti örs-
vezetői tá-
borra.

A Cserkész-
szövetség ve-
zetősége min-
den lehetőt el-
követett, hogy
a nagyszámri
jelentkezőt
mind íelvehes-
se. Azonban
hiába volt tar-
taléképületbér-

lés a Cserkészpark közelében, hiába volt pénzügyi támo-
gatás, olyan sokan jelentkeztek az örsvezetői táborra, hogy
még mindig több, mint 200 fiút kellett visszautasitani, pe-
dig a tábor vezetősége 389 résztvevőt vett fel.

S ezt a rengeteg fiút el tudták szállásolni, símán ment
élelmezésük, volt olyan ötnapos programmjuk, hogy utána
mindenki elmondhatta: ,,Sokat tanultam." Ezért a Magyar
Cserkésznek meg kell hajtani lobogóját azelőtl a l5 cser-
késztiszt és segédtiszt előtt, aklk az egész nagy gépezetet
üzemben tartották s azelőtt a 47 örsvezető, úgynevezett
,,házi örsvezető" előtt, kik a kiképzés nagy részét lebo-
nyolították.

Azonban ez csupán az éremnek egyik oldala. Talán fon-
tosabb, s nekünk cserkészeknek szembetúnőbb az a kész-
séges lelkület, amelynek létezéséről és fejlődéséről, az or-
szágos örsvezetői tábor meggyőzött,Hatszáz magyar cser-
kész versengett, ki jusson el az örsvezetői táborba; már
pedig az köztudomásulag nem gyermeknyaraltatás, hanem
kemény munkának tábora. A táborban résztvevő 400 cser-
kész pedig olyan elszántsággal feküdt bele a fárasztó, de
tanulságos programmba, hogy az minden elismerésünket
megérdemli. S az öt nap alatt, munkától íáradtan, talán a
hidegtől dideregve vagy elszállásolási nehézségek miaft
összezsúfolva, nem hangzott egyetlen zokszó, egyetlen
pana§z. Morcos tekintet nem volt az örcvezetői táborban,
de volt mosolygós arc. Tanulásra, munkára és a cserkész-
törvények szerinti élésre való készséges lelkület átadt szét
a magyaí cserkészmozgalom táborából.

Épen ezért a Magyar Cserkész kötelességének érzi, hogy
beszámoljon az örsvezetői tábor fontosabb eseményeiről.

Gyiilekezés. A Cserkészház földszinti nagytermében volt
a találkozás. Hivatalosan márc. 23-án szombaton 4-5 óra
között volt gyülekező, de már a reggeli vonatok ontották
a messziről utazó cserkészeket. A Cserkészház valamennyi
helyiségében hemzsegtek a táborba érkező örsvezetők, de
különösen sokan tisztelték meg a ,,Cserkészbolt" helyisé-
gét, mely ezen a napon rekordbevételt ért el. Ugyanakkor
a táborvezetőség Sztrilich Pál és Éri Emil országos vezető-
tiszt-helyettesek élén már kint a Cserkészparkban szé-
kelt s a 12. csapatbeli dolgoskezű cserkészekkel végez-
ték el a ,,tábor" utolsó rendezési munkáit Kováts Gyula,
a ,,műszaki tiszt" vezetésével. Délfelé azgnban már annyi
cserkész érkezett a Cserkészházba, hogy. rimánkodó tele-
fonüzenetek érkeztek a táborvezetőséghez:,,Vezényeljé-
tek ki a fiúkat a Cserkészházból, már nem lehet közle-
kedni s minden, munka megáll." Erre az értesítésre ki-
sebb-nagyobb csoportokban megindult az özönlés a

Hárshegyi Cserkészpark felé. Az érkezőket itt rögtön mun-
kába fogták, mert hát a gyülekezősátor, asztalkészítés
stb. mind embert kívánt.

A délutáni 4 órakor megkezdődött a ,,hivatalos" gyüle-
kezés. Velősy Béla cserkésztiszt fogadja a csapatonkint
érkező fiúkat s utána a hellyel ismerős házi örsvezetőkkel
kisebb csoportokban azonnal inditja.

Berendezkedés. Az utolsó csoportok érkezésekor kürt-
jelreTmindenki a Cserkészpark gyülekező helyére vonul, hol
felolvassák a táborozási beosztást. A négyszáz cserkész
tíz rajba kerül széjjel. A kijelölt rajparancsnokok és örsök
felállnak, összeszedik felszerelésüket, elvonulnak rajgyü-
lekezőhelynek kijelölt, már asztallal és paddal felszerelt
harmincszemélyes sátraikba s ezzel kezdetét vette az örs-
vezetői tábor.

Mint minden táborban, itt is a fekvőhelyről kellett leg-
először gondoskodni. A Cserkészpark fedett helyiségeibe
kerül a tábor fele, a másik része dr. Szabó Gyula parancs-
noksága alatt egy közeli nagy villába hurcolkodik, mely-
nek l4 szobáját e 200 cserkész zsúfolásig megtölti. Előbb
azonban ünnepélyes keretek között a Cserkészpark nagy
tábortűzhelyén rövid, de gyorsan pattogó tábortűzre gyű-
lik össze az egész tábor.

Az első ttibortűz. Polcsi bá, a táborvezető, ismerteti a
tábor célkitűzéseit. Utána bemutatja a táborparancsnok-
ság tagjait. Néhány pattogó ének s a tábortűznek máris
vége. Korán kell feküdni, a következő nap már munkásnap.

Az első nap. A vasárnapi mise és istentisztelet után, me-
lyet a katolikusoknak P. Olasz Péter, a protestánsok ré-
szére Vidovszky Kálmán tartott, megindult a kiképzés. -Délelőtt munka, délután játék a programm s közben át-
esik a tábor az első nagy eseményen, a 400 főre főzött
közös ebéden, melyet ,,a Lizi néni" és segítőtársa készítet-
tek kondérokban. s a közös főzés bemutatkozásánál nem
kisebb személyiség vette át a bírálói tisztet, mint gr. Te-
leki Pál, Magyarország tiszteletbeli főcserkésze.

A kiképzés. A második napon jött már az örsvezetői tá-
bor híressé vált,,forgószinpada". Húsz kiképzőállomáson
ment mindenki végig egy délelőtt alatt. Mivel pedig a tá-
bor létszáma 400 fő volt, két egyforma forgószínpad ha-
ladt egymással párhuzamosan.

E kiképzés részletéről sokat lehetne elmondani s talán
találunk is rá alkalmat, ha olvasóinkat érdekli, azonban
e beszámolónk keretében a kiemelkedő eseményeket kell
megörökítenünk. Ilyen volt a táborvezetőség és örsvezetői
gárda előadásain túlemelkedő vendégek sok szép előadása.

Előaddsok. A tábor programmjába majdnem mindennap

SíkSándor, TelekiPál gróf,MolnárFrigyes dr., Éri Emil,ÓrtfyImre ésWitz Béla.



8. szám MAGYAR CSERKÉSZ l57

A kultuszminisztéíium tisztviselöi (Feliczidesz Román,:Petry[Pál és Karafiáth leló) a tábolban.

be voli illesztve néhány előadás, amelyekben a magyar
Cserkészszövetség vezetői, a cserkészpedagógusok és írók
szóltak a fiúkhoz.

Vasárnap d. e. Sík Sándor az örsvezetői méltóságról
tartott előadást s arról a forradalomról, amelyet a cser-
készet akar a mai korhadó világ ellen. Ez a forradalom
pedig a hegyi beszéd forradalma.

Hétfőn d. u. Velősy Béla beszélt arról a sok nagyobb
és apró eszközről, amellyel az örsvezető az örsi életet ér-
dekessé és értékessé teheti.

Kedden dr. Tóth Tihamér a katolikusoknak, Tóth Kál-
mán pedig a protestánsoknak tartott előadást: Vallásos
élet az örsben címen. Utána játékidő alatt dr. Tóth Tiha-
mér négyszemközti beszélgetésre és gyónásra állott a tá-
bor tagjainak rendelkezésére.

Szerdán Koszter atya tárgyalta le az ő lebilincselő mód-
ján a ,,Csunya fiúkat", sorra került'az: ,,őrmester úr Ha-
rapó§", ,,A mama kedvence" stb., stb. veszedelmes örs-
vezetőtípusok.

A keddi tábortüzeken Vidovszky Kálmán a cserkészsaj-
tóról és a ,,Magyar Cserkészről", Major Dezső orsz. fő-
tilkár az örsi programmról és az örsi szellem kiépítésé-
ről beszéltek.Ezen előadások tették lehetővé, hogy a tábor
résztvevői a gyakorlati tudnivalókon kívül a legfontosabb
elméleti kérdésekben is
tájékozódhattak.

Az utolsó tábortúz-
nél pedig Zsernbery
Gyula bátyánk beszélt
a cserkészörsvezető ter-
mészetszeretetéről.

Tdrsadalmi előkelő-
ségek, A tábor jelen-
tőségét fokozta az a
körülmény, hogy kima-
gasló, nagy koncep-
ciőjú, az ország gond-
ját vállukon viselő
egyéniségek meg§zem-
lélték és végigtanulmá-
nyozták a tábor életét.

Már a megnyitáson,
24-én megjelent gróf
Teleki Pál tb. főcser-
kész is őrffy Imre, a
Cserkész Nagytanács
tagjának kíséretében.

A következő napokban az ifjúság nevelésének hivatalos
vezetői tekintették meg a tábort. 26-án Petri Pál dr. ál-
lamtitkár látogatta meg a tábort a kultuszminiszter úr
képviseletében. Vele volt Felicides Román dr. miniszteri ta-
nácsos is. Az államtitkár úr érdeklődéssel nézte végig a
kiképzést s mikor tiszteletére a tábor összegyúlt, lelkes
szavakban méltatta annak jelentőségét a cserkészmozga-
lomra nézve, amely az iskolai nevelést van hivatva kiegé-
szíteni. Ugyanezen a napon időzött hosszabb ideig a tá-
borban.Karafiáth Jenő dr., az O. T. T. elnöke, Szukováthy
Imre dr., az O. T. T. főtitkára, Rapaich Rajmond és Mok-
csay Zoltán, a leventék vezetői, Száhlender Béla, a Cser-
kész Nagytanács tagja.

27-én d. e. jelent meg a táborban Kornis Gyula dr. ál-
lamtitkár Waidinger Gyula min. tan. kíséretében, megte-
kintette a kiképzést s a riadó hangjaira összegyűlt fiúk-
hoz mélyenszántó beszédet intézett, melyben kiemelte a
cselekedet fontosságát a szóval szemben. A beszédre Fa.
ragó Ede orsz. vezetőtiszt válaszolt és a látogatást meg-
köszönte az egész tábor nevében.

Az esti órákban érkezett meg Albrecht kir. herceg, a
Cserkész Nagytanács elnöke. A riadó pillanatok alatt ösz-
szehozta a tábort a kir. herceg fogadására, akit Witz el-
nök úr üdvözölt. A kir. herceg ezután közvetlen szavakat
intézett a fiúkhoz s ezt a tábor hatalma§ magyar csata-
kiáltással köszönte meg. Az üdvözléshez a Jánoshegy
visszhanggal járult hozzá.

A tdbor vezetősége. Habár nem akarunk a személvi kll-
tusz hibájába e§ni, kell az örsvezetői tábor munkáját olyan
jelentősnek tulajdonítani, mint egy sportverseny eredmé-
nyét s ezért közöljük azoknak neveit, kiknek megfeszí-
tett munkájával volt csak lehetséges ez a szép eredmény.

Táborvezető: Sztrilich Pál országos vezetőtiszt h.
H. táborvezető: Éri Emil országos vezetőtiszt h.
Táborparancsnokok: dr. Szabó Gyula l00. Kolozsváry

Béla 15. Ecker László 3.
Rajparancsnokok: Windháber Alajos 3. Benke Ferenc

321. Szilágyi Ferenc 15. Mészáros László 2. Teixler
László 47. Méhes György 3. Pinezich Jenő 64. Gundrum
Kázmér 2. Jachan Géza 550. Nehéz József 15.

Háziörsvezetők: Hancsók Dezső, Hebelt Sándor, Len-
gyel Endre, Wágner Miklós, Jarosch Károly, Belcsák
Barna, Lehóczky Károly, Márkus József, Kárpáti Béla,
Rész István, Mudrány István, Róthnágel László, Peszta-
lics József, Kiss Gyula, Mátyás Mihály, Róka László, Bar-

talits Endre, Biedl
György, Krénisz Vil-
mos, Reisinger Lajos,
Láng Béla, Gyökössy
Endre, Soós István,
Tóth István, Kessel-
bauer Tibor, Oláh Mik-
lós, Szkalka Lajos,
Sarkady Lászlő, Benda
Kálmán, Kirilly Dezső,
Telkes Endre, Kemény
Iván, Gábris ödön, Fi-
tos Vilmos, Berde Sán-
dor, Sabathiel Gyula,
Bezzegh-Huszágh Ist-
ván, Maronyák Gyula,
Straub Brunó, Füle La-
jos, Petrilla György,
Ringer László.

Műszaki tiszt: Ko-
vács Gyula 12. Szertá-
ros: Zolnay Ferenc 298.
Cazdasági hivatal ve-

ti,
,#i

,l-b. 
]

Tóth Tihamér elóadást tart az örsvezetőknek.
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zetője: Németh
György 4. ügye-
letes tiszt: zana
István 15. Könyv-
tárosok: szőke
Imre 15. Lengyel
Béla l5. Liptai
Ernő 226.

Befejezés. A
szerda esti közös
tábortűz, a csü-
törtök délelőtti
kirándulás, a
gyors táborbontás
a legutolsó emlé-
kei az örsvezetői
tábornak. S befe-
jeztekor, mikor

€_:*§
!:,,,&.j!]!:-:.:'], :

3,,'l.]{']:',t

Faragó Ede orsz. vezetótiszt üdvözli a vendégeket.

400 fiú állott kör:-
be s egymás kezét
rázva énekelte el
a cserkészindulót,
éreztik valameny-
nyien, hogy ez a
nyolcszáz kar erő-
től feszül, terem-
teni akar, a .ta-
vasz éI bennük.

Igy folyt |e s
reméljük, hogy
sok-sok tettben
folytatódik a ma-
gyar cserkész-
mozgalom ta-
vaszi örsvezetői
tábora.

IFJUTAVASZoM...
É,bredező utigyak szent megszületése,
Ragyo gó remény ek re gg.elre-kelése,
Mogorva télidők utolsó haltísa,
Márciusi szellők nagy Ieltdnladdsa,
Ki felébreszted az aluó szíveket:
Napsugdros TOvasz, im köszöntelek!

Bent tüzelsz a napban, bent Iobogsz a vágybtttt,
Levegőben rengő harangok szautiban,
Kék ég ragyogtisa, patak csobogása,
Dobogó sziueknek itjú lobogasa,
Minden, mi felvidit dlmot, életet;
Daloló napsugtir, im köszöntelek.

Szent Ieltdmadrisnak első harsontísa,
Kinek éIet pezsdiil ntinden kis szavára,

Reggeli hajnalok llarmatos sziilöttje,
Fénylő tündértdncok csilldmló ezüstje,
Szüz-vardzsú hajnal, érzem lelkedet:
Szép tavaszi reggel, im köszöntelek!

Lelkemben születnek diadalmas vdgyak,
Eltéuedt renlények új utat taldlnak.
Megnyílott előttem az egész vildg,
Szenlemben telgyúlnak égő nagy csoddk,
Tavaszi sugarak sziuemre ömlöttek,
Szomorúsdg, bdnat a homtilyba vesztek.

Ragyogú napsugar, iJ júszivíi dal,
T avasz, f iatalstig egyesüljetek,
M ájusmuzsikaló zsongó diadal :

Drága i|,júságom, im köszöntelek! . , . Srindor Dénes.

Az ELSŐ JAMBOR,EE-MA,IINÉ TELJES SII{ERŰ voLT.
A második a városi szinházban lesz,

Husvét hétfőn tlólelőtt szokatlanul megélénkült a Royal Apolló
szinh áz körn yéke. Z ászló őr s é gek, cse rk észcsapatok, külíöl di cser-
készek és autók hosszú sora vonult a bejárat elé. Pontosan
l l órakor felzengett a 174. sz. Ganz-cserkészcsapat zenekará-
nak indulója, hogy az angol jamboreet ismertető matinék soro-
l.atát megkezdje. Vidovszky Kálmán a Magyar Cserkészszövet-
ség_ nevében lelkes beszédben köszöntötte az egybegyűlt kedves
szülőket és barátokat.

Gyors egymásutánban peregtek le a művészi számok. Bemu-
tattuk a dániai kopenhágai jamboreeról szóló filmet, hogy a szü-
Iőknek némi fogalmuk legyen az elkövetkezendő esemtnyekről.
Utána felvonult a színpadra az Osztrák Cserkészszövetsé§ kép-
viseletében Zimmermann Lipót főtitkár az osztrák csápatók
zászlókiildöttségeivel és megilletődött szavakkal a barátság-szent
szimbolumaként 

. 
átnyujtotta az Osztrák Cserkészszövetsé§ aján-

dékát és együttérzésének zálogát, egy díszesen hímzett selyem-
szalagot. A Magyar Cserkészszövetség nevében dr. Molnái Fri-
gyes válaszolt az osztrák testvéreknek.

Az ünnepélyes aktus után Radványi Kálmánnak egy alkalmi víg
költeményét , kedves, közvetlen vidámsággal jelenítette meg
egyik kis cserkészünk, Kovács Laci (7. Erős G.), hogy utána á
l3-as Ezermesterek nagyszerű énekkarának sokszor mégújrázott
és tapsviharba fúlt számainak adjon helyet.

A műsor kiemelkedő része az angol cserkészek énekszáma
volt, akik valódi cserkész-talpraesettséggel, kedélyes hangulat-
ban varázsolták elénk a nemzetközi táboitüzek eííilékeit.

De elismeréssel és örömmel kell megemlékeznünk a 3. sz. R. M.
csapatról,.akik eleven csatakiáltásalkkal, a 12. sz. VIII/R. csa-
patról, akik cserkészszerű elgondolásukkal, a g5. sz. Lehel csa-
patról,,_akik művészi élőképpel tették felejthetetlen élménnyé az
iinnepélyt.

A sok gyönyörköríö édesanya és lelkes édesapa között ott lát-
tuk az angol nagykövet őnagyméltóságát, Lord Chilston_t, az
Osztrák Cserkészszövetség részéről Kunz tanácsos urat, Teuber
lmre osztrák tb. főcserkészt, a Cserkészszövetség egész vezető-
ségét, Witz Béla országos elnököt, Szukováthy Imre dr.-t, a Test-
rrevelési Föiskola igazgatóiát, Temesi Győző dr. szövetségi társ-
elnököt, Kosch Béla gazdasági íőtitkárt; az l. cserkészkerület ré-
széről Liptai János társelnököt, Jungert Emil főtitkárt, akik mirrd
megfogadták, hogy a legközelebb rendezendő bemutató elő-
adáson újra megjelennek. 

*

A Magyar Cserkészszövetség második jamboree-matinéját az
elstinél sokkal nagyobbszabású módon, május hó 5-én tartja a
Városi Színházban. A matinéra való előkészületek már nagyban
folynak. Már most elárulunk annyit, hogy több szenzációjá- lesz
ennek az elöadásnak. Itt mutatkozik be először a jamboree zene-
kara és énekkara, aktuális színdarab, mulatságos és gyönyör-
ködtető jelenetek fogják szórakoztatni a bizonyára teljesen meg-
telő széksorokat. A magyar cserkészcsapatok angliai útjának je-
lentőségét Puky Endre, a képviselőház alelnöke fogja is-
mertetni. A napokban meg.fgg jelenni már a matiné meghívója
és programmja, amelyet kiváltképen a fővárosi csapatoknak bo-
csátunk mielőbb rendelkezésére, hogy módjukban legyen a csa-
pat jóakarói és barátai számára jegyeket biztosítani. Fontos,
hogy a matinéra a jegyeket elővételben szeíezze be mindenki,
mert érthetően nagy az érdeklődés, nemcsak cserkészkörökben,
hanem a magyar társadalom ,minden rétegében. A vidéki cser-
készbarátoknak is tömeges megjelenésére számitunk, mert épen
ebben az időben lesz a nagyszabású nemzetközi vásár, amelyén
bizonyosan az id,én is igen sokan megjelennek az ország minilen
részébij|. Jegyeket előjegyezni máris lehet a Cserkészboltban.
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- Sárközi történet. -

Az asszonyok abbahagyták a szövést, olyiknak a pa-
pucsa is ottmaradt a szövőszék nyomdikóján, akkorát ug-
rott, hogy mielőbb az ablakhoz érjen. Nagytiszteletű Zi-
lahi uram is abbahagyta csodaszép jácintjainak mustrálga-
tását, kiszaladt a fő utcára. Az ,,égeít utca" felül köze-
ledett a lárma. Ugyan mi is iörténhetett? Tűz nem lehet,
mert a harangoző már félreverte volna a harangot s íme,
Korsós gazda, az öcsényi tűzoltóság főparancsnoka is ott
álldogál civilben az olvasókör előtt. Nyilván valami ko-
nrédia, így vélekednek a feketeruhás, perémes bekecsű
magyarok s nyugodtan ,,állik" a sarat. Majd ideérkezik,
ami lössz, sose szaladjon az ember, ha nem akar nevet-
ségre válni.

A kiáltozás egyre közeledett, mígnem kiérkezett a iő-
utcára is a csoda. Egy csapat gyerek vágtatott elől,
mintha fullajtárok lettek volna, Legelül vitézkedett a híres
nevezetes Paprika művész uram unokája, akinek faragásai
országos hírre emelkedtek, Korsós uram rárezzentett a sü-
vítő gyerekhadra, hogy mi a kő hánytorgatja má meg a
tnihaszna irhájukat, 'isz összedűl a község ettől a sok
megódzódott hangzsáktól,

- Majd meglátik, kietek kend - vigyorgott Paprika
nlűvész uram uilokája s csak azért is beleharapott a nagy
piros ómába, úgyhogy a levemaszatja végigkenődött a
szája piros szögelletin. A kőmíves Vica kislánya aztán vi-
sítozva bökte ki az újságot, amint futtában elnyargalt a
zsivajhaddal a kisereglett esküdtek előtt:

- Ci-i-i-gányok, meggyüttek a ci-igányok!!!

- De a teremburáját, majd adok én nektek, holmi
hummi cigányságért fölpuskaporolni a falut! - dohogott
Edelényi uram, a körszakállas községi bíró s nagy mér-
giben hirtelen megfordula, majd osztán szinte feldönté
Kanalas kisbírót, aki megrántá billegtiben bíró uram ő fé-
lelmetességének asztrakány perémű kabátját.

- Maradhasson egy kicsinyt még, bíró uram, ilyen ci-
gányt se látott még az öregapám se!

Abba a minutumba kifordult a csoda a fő-utcára. két
ló elől, kéi ló hátul a szekér saroglyájához kötve. Hanem
milyen lovak, hanem milyen szekér és micsoda szerszám|
Alacsony, játéklovak, a jófajta nagycsontú sárközi lófaj-
tának szinte a hasáig érnének csak, az istráng, a szerszám
mind csak kötélből való, a kocsi meg olyan, mintha gyu-
faszálból volna, aprócska szekér, de akkurátos mása a
rendes paraszti szekérnek, rnég szinte fáinabb annál. Há-
tul meg ficánkol a másik pár ló. Szentigaz, mégis eltalál-
ták a gézengúz kölykök, cigánykordé ez, csakis. Hanem
aztán leesett az álmélkodástól az egész falu álla, mikor
a bakon meglátták ülni Szamolai Gergőt, a híres decsi
nagygazdát. Bíz őkelme az, saját személyében s nem rös-
telli általán, hogy ilyen rusnya férgekkel vonatja magát,
még szinte kevélykedik a földszintes lovaival meg az is-
kátulyás szekereivel.

Kiáltozának is nékie szívbül eredt tréfaságokat:

- Bóhacirkuszt iádzódik kied?

- Nyöni viszed üket, úgy-i Gergő!

- Gergő sógor, hun nyomik így csúffá össze a szekért?

- Yigyázzon, szomszéd, a kanyarodónál van egy nagy
kavics, beléütik ezek az ebjószágok az órukat|.

Hiába pazérkodtak a tréfasággal, Gergő gazda a fülit
se billegette, csak hajtott, megcsapkodva a lovait s nagy-
hirtelen elvágtatott a,csuda-szekér. Már ez tetszett egy
kicsit az őcsényieknek, d,e az&t be nem vallotta volna
egyse, hogy ilyen trappot nem tudna csinálni a saját lo-
vaival.

-,Alföldi csikók ezek - magyarázta a körben a tiszte-

letes úr, mert bementek aztán a nagy izgalonr miatt a kör
vendéglőjébe, hogy megbeszéljék egy kicsinyég a dolgot.

- Nohát furcsa löhet a' is, az alíöld, ha ott ilyén törpe
lovon sétállik az emberiség - állapította meg Kanalas,
a kisbíró.

- Bizony talán a népség is törpe arra felé - vélte Bö-
tös Dani, az ,,egyes ember", így hívják a,Sátközben az
idősebb legényt.

Szamolai Gergő ezalatt bevonult fogatával Decsre,,még
nagyobb riadalmat okozva iit, mint a szomszéd község-
ben. A nagy Decs községben még az öreg nyanyik is tár-
gyalták az ügyet, szorgalmasan átizentek egym
megkeresték egymást. A férfiak ilassan-lassan l
és gondolkozó arccal jártak-keltek. Már n
tréfásan, sőt egyálialán szóba sem hozták a

A kis mokány csikók mohón ették a sze
amit a Gergő fia elibük vetett. Az iijabb Sza
porolgatta még a holdvilágnál is az újfajta k
tetszett neki az apja vásárolta jószág. Mikor
tott az öreg Szamolai, hogy syűjjék már v
Gergő gyerek első szava az vo|í, amint m
nalát a vacsorai levesben: - Ilyen még oszt senkiné
csen a sárközi nép közül!

- Se ló, se szekér -_ tódította látszóan közömbös han-
gon az idősb Szamotai, hanem a iartása egyszerre egye-
nes lett, kihűzta magát. Most aztán lepipálta nemcsak De-
cset, hanem mind az öt Sárközi községet, mert lehet, hogy
másnak is van traktorja, mótorbiciklije, pumpás kútja, a
Zsikó Péiernek még emeletes háza is van Nyéken, hanem
ilyen könnyű szekere, meg ilyen fürge, tűzes lovai nincsen
senkinek a vármegyében.

- Csak hadd mondik, hogy fődszintes a ló! - berzen-
kedeit csöndes nevetéssel, tudta, hogy - ha nem röstell-
nék - már most este itt lenne minden talpon járó férfi-
gazda az újság csodálatjára az istálló környékin.

A fia elértetle az apja gondolatát.

- Bori kéne fejteni a nagy kancsóba, holnapra! -Már tudniillik, mire a népvándorlás megindul a Szamolai
portára.

- Ráérsz még reggel is, hanem a tavalyi mérgesből
hozzál íöl.

A gyerek megértően bólintott. Nem lesz iit semmi hiba!
Csak gyűjjenek!

Hát gyüttek is. Még pedig jókor reggel. A Haityú ku-
tyát meg kellett kötözni, olyan népvándorlás indult meg a
Gergőék portája felé. Elsőnek maga P. Bogár uram isten-
kedett be, kicsit szégyenlősen morogva a melegszoba felé.
Gergő gyerek észrevette, ki is kajátott: - Az első istálló-
ban vannak a csikók!

Avvat nagy hirtelen nekilátott a vendégség előkészíté-
sének, szalonnát, kolbászt kanyarított, előcipelte a kenye-
ret. Szamolainé asszony ugyanis lakodalmat íőzni iárt
épen Tolnán s a férfiaknak kellett gazdálkodni. Azért nem
lett hiba semmisem.

Tíz óra felé tele volt a melegszoba bundás gazdákkal.
Mindegyik megjárta mát az istállót, először is végigmus-
trálgatta a mokány állatokat, aztán az udvar közepére
állított fáin vasalt kis szekeret csudálta meg s csak azlán
köszöntött be szíves szóval a házial<hoz. Gergő kihordta
a meleg szobába valamennyi széket, amennyit csak talált,
a padkán is szorongtak vendégek s áhítattal hallgatták
Szamolai uram útikalandjait. Ezen a vasárnapi délelőttön
Arany nagytiszteletü uram, a helybeli lelkész nem tudta
mire vétni, hogy a templomban a férfiú nemet csak a szá|-
lásiak, meg az iskolás gyermekek képviselik. Még a kurá-
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tor is Szamolai Gergő prédikációját hallgatta a lovakrúl
rneg az alföldről.

- lgaza van kieteknek - szólt a kurátor - bizony
ahány ház, annyi szokás. Szép állatok bizony ezek. Ha-
nem furcsa világ lehet az az aííöld.

Szamolai Gergő is kiengedett, ha már elhangzott az
első dicséret a lovai fölött. Kuncogva kezdett mesélni az
ottani szokásokról.

Megkérdeztem az szatymári gazdától, mondom
,,mér veti kied olyan mélyre azt a török bűzát". Rám néz,
azt hitte hibbant vagyok, hogy ilyet kérdek. ,,Na", aszon-
gya ,,látszik, hogy nem idevalósi maga, 'iszen elhordi a
szél, ha alacsonyabbra teszem a magot.

De már erre megcsóválták a fejüket a decsi gazdák.

- Még ilyen bolond fődei, hogy elhordja belőle a szél a
magot!

- Homok van ottan, nem főd! - folytatta a Gergő
az elbeszélést, a többiek közelebb húzódtak hozzá, úgy
hallgatták a szavát, mintha Szerecsenyországból beszélt
volna - mindenfelé csak a szegénység. Ezek a szegény
állatok se láttak még jóravaló abrakot.

- Nem-e? Hát mit etetnek ott a jószággal?

- Mit-e? Töreket, de azt is csak akkor, ha van, a leg-
többször a kukorica csutát is megőrlik arrafelé. Bizony!

Nagy nevetés támadt erre. Még ilyet ki hallott már?
Töreken tartani egyfolytában a jószágot!

Gergő pedig mesélte tovább kalandjait, szörnyűködve
hitetlenkedve hallgatták. De hogy még íájuk sincsen,
hanem ganajjal fütenek!

Meg is állapította P. Bogár uram nagy bölcsen:

- Hiába, így látszik meg, hogy a sárközi nép a legkü-
lönb mégis.

Asztalos, az Angyó Judi férje megjegyezte azonban:

- De szekért, azt tudnak csinálni fáinat!
Látszott a gyülekezeten, hogy mindegyiknek fáj a foga

egy ilyen mokány pár lóra meg ilyen fáin, könnyű, kis
szekérre.

Mikor osztán delet kondult a nagyharang, kifelé illem-
kedtek a házból, megránti a Bogár Andris gúnyáiát az
Angyó Judi nénénk férje:

- Állik csak meg egy szóra, nászuram! - Intett a
szemivel neki, hogy titkos beszédje lenne vele.

- Ipen én is szólani akartam kietek kendvel - szólt
amaz vissza, elértvén a dolgot, hogy ugyanaz túrja a
nászura oldalát is.

- Azt gondolnám, nogy első kapálásig megjárnánk még
mi is az alföldet.

- Bizony meglehetne, magamnak is kéne egy pár ilyen
mokány ló.

- Jól kikupálna majd nálunk a szegény jószág.

- Meg oszt ez a vigályos kis szekérke se vóna kutya.

- De még különb is akadhatik ott, aszondom.
Ezen a vasárnapon mindenütt erről folyt a szó és a

fél Decs határozta el ugyanazt, amit Asztalos úram nagy
titkosan kifőzött Bogár Andris kurátorral , 

b,irtl, Ferenc.

SZEP TURUL

Szép Turul tnaddrnak lankadott a szdrnya,
Szörnyű pusztultisok érkeztek haz,dnkra.

Mióta a napfény tündököl felettünk,
Soha ily keserues nem volt még a vesztünk.

Sohu tnég a népünk így szerte nem oszlott,
Ltíngunk ki nem alvadt, httünk szét nem foszlott.

MADÁRNAK .,.

Soho a sebeink ily mélybe nem értek,
Sohct ily csapások minket még nem értek.

Fönn a fellegekben metsző szelek jdrnak,
Szornorti sorsunkon sirvan-sirdo gdlnak,

körösvize mentén iram ezt a nótdt,
Fogja tel az Isten a magyarok sorsdt.

Téchy Olivér.

SZERVES ANYAGOK TARTÓS KONZER,VALÁSA.
Dr.Hochstetter egyet. tanárnqk, a bécsi anatómi ai intézet igaz-

gatójának .sikerült új eljárást feltalálnia, amelynek segélyével
emberi és állati testrészeket, növényeket termés-zetes ala"t<iulban
és színükben lehet tartósan__.konzerválni. Még a nagy viitartal-
muk íolytán eddig megfelelöen megőrizni nem tuaóít t<titOnfele

?
gombákkal is nagyszerű eredményeket ért el, ami a természet-
ismeret tanításánál nagy jelentőségű. Képünkön egy orchideát
és egy nárciszt mutatunk be konzerválás után. A virágok prése_
lése ezek után már meghaladott állapot, Mennyivel többet ér az
ilyen virágokból álló gyüjtemény! Ilyennek összeátlítása lesz
igazi cserkészmunka!

Száznegyvenkilenc elsö díjat nyert ez a kis japán pincsi, amely
a világ legtöbbet kitüntetett kutyája. Cazdáia egy előkelő svájci
diplomata, sohasem megy nélkiile sehová; ez a babonája. Még a
Népszövetség üléstermébe is magával vitte Zsakit (így hívják
kutyu barátunkat) s a legbizalmasabb tanácskozásokon is ott
van. Ilyenformán ti-
toktartónak is kell
lennie - azért néz
olyan büszkén és
fensőbbséges€fl, -mert a legelőkelőbb
társaságban forog.
Legtrtoljára Barce-
lonában, a nagy
nemzetközi selyem-
pincsi kiállitáson
tüntették ki a legis-
legnagyobb arany-
éremmel, -- amely
majd akkora, mint
az egész Zsaki.

l4l éremmel kitüntetett iapán törpe pincsi.
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- Csak a kanyarodóig érjünk el!... - íohászkodott -onnan aztán magától fog menni. Elesett, de újra felpattant
azonna|, mert a kocsi elkezdett máris visszafelé csúszni.
Kétségbeesett küzdelem volt ez. Egyre jobban kiíáradt s
érezte erőtlenségét s fájdalmát. Végre - íélig aléltan le-
rogyott. Szíve a torkában kalapált, zúgott a halántéka.. .

nem bírta. A súlyos vaskocsi, mint fenyegető óriás állt a
földregörnyedt, lihegö íiú fölött.

Eszébe jutottak a cserkésztörvények: Mindenkor segi-
teni kell! És ő erőtlenül vesztegel itt, mikor mások talán
a legnagyobb bajban vannak! Sírni szeretett volna fájdal-
mában és szégyenében s ekkor, végső tehetetlenségében
térdrerogyott a kocsi mellett s imádkozni kezdett. Talán
soha nem imádkozott ilyen áhítattal, ilyen őszinte biza-
lommal elmélyedve. Fogadalmat tett, csak most sikerüljön
a terve. Mikor talpraugrott, emberfeletti erőt érzett kar-
jában s nekidűlt újra a kocsinak... s íme... egyre gyor-
sabban és könnyebben ment. Most voltak a tetőponton.
Még pár lépés és lassú gördüléssel magától indult el a
kocsi. Emin végtelen hálát étezve ugrott fel s a kocsi egyre
gyorsabb iramban száguldott lefelé.

Három perc mttlva elérték Eminék őrházát, de meg-
állni nem volt idő, pedig már otthon bizonyosan aggódva
keresték szülei a fiút, De a kocsin nem volt fék s mint dü-
börgő, fékevesztett szörnyeteg száguldott el a kis őrház
mellett. - A kanyarodóban harsanva csikorogtak a ke-
rekek, amint kétségbeejtő iramban száguldott el a vas-
kocsi arra. Végre feltüntek a raktárházak és elérkezett a
cselekvés ideje.

Az egyenesben kissé lassúdott a kocsi futása s már lát-
szottak a vágánybakok, mikor Emin egy alkalmas pilla-
natban megkockáztatta a vakmerő ugrást. Elterült azon-
nal a földön, véresre horzsolva arcát és lábait, de ideje
volt az ugrásnak, mert a következő percben a kocsi ha-
talmas csattanással nekiszaladt az állványnak s pozdor-
jáv á' zűzódva széjjelomlott.

ügyet sem vetve a fájdalmakra talpraszökkent a fiú és
futott a raktárépület felé. A hatalmas zalra, amit a kocsi
összeütközése okozott, hamarosan megélénkült a sötéi, kis
teleprész. De ekkor már az iroda ajtaján zörgetett vad tü-
relmetlenséggel. Egy álmos tisztviselő bújt elő legelőször
riadtan tekintgetve lámpája fényénél a véresarcú fiúra.
Pár szó, izgatott magyarázat s máris megkondult a vész-
harang s végigsikoltott a segélytkérő riadójelzés. Ez már
európaiak, németek fegyelmezett munkája volt!

Pillanatok alatt megélénkült a sötétség, imbolygó íényü
lámpásokkal rohantak sötét alakok a kijelölt helyekre . . .
Ekkor a domb felől, ahol Ahren igazgatőék laktak, lövés
dördült el, majd gyors egymásutánban még párszor lőttek.
Valahonnan egész sortűz felelt rá. Nem volt idő a tétová-

(Folgtatás)

zásra. A tisztviselő eloltatta a lámpákat, majd puskáját
kézbekapva néhány ideérkezett munkással együtt ro-
hanni kezdett a domb felé. Emin mindenhol velük.

Akadálytalanul értek fel a villához, aho|,már minden
ablak világos volt. Benn izgatottan futkosott több ember.
A küszöbön maga az igazgató állt. Balkezét lövés érte,
de jobbjában revolvert szorongatott.

- Halló Ahren, ne lőjjön!!!... - kiáltotta a felügyelő.

- Mi volt itt.. .?

- Halló, maga az Schultz! - nyugodott meg az igaz-
gató leeresztve a pisztolyt - ...úgy látszik egy kissé
megtámadtak minket!

A továbbiak során kiderült az egész támadás története.
A rablók tényleg végrehajtották szándékukat s az éj leple
alatt vakmerően körülvetiék az igazgató házát. A kerité-
sen átmásztak, az egyik felébredt szolgát, aki a kis ve-
randában aludt, leszúrták s a fiúk szobája felől iparkodtak
teljes csendben beljebb hatolni. Ezekben a percekben érte
őket a riadő zaja. np a legjobbkor. A váratlan zajtól meg-
zavarodva menekülni kezdtek. Ahren szobájából kijőve
észrevette a kertben a gyanus alakokat s ekkor kezdődött
a lövöldözés, melyben ő is sebet kapott, de mint a nyo-
mok mutatják, a rablók sem menekültek épen el.

Közben egyre több és több munkás ért ide a telepről.
A sebesült szolgát, akinek sebe szerencsére nem volt ve-
szélyes, ápolás alá vették. Már-már kezdtek lecsillapodni
a kedélyek, ám ekkor kétségbeesett sikoltással rohant elő
Ahrenné: a kisebbik fiú, Walter eltűnt. Eleinte azt hitték,
hogy a lövöldözés zajára elbújt valamelyik szobába, de
most a remegő Kurt elmondotta, hogy mikor szobájukból
kiszaladtak, látta, amint öccsét valaki ölbekapia, de ő azt
hitte, a szolga volt az.Igy hát nyilvánvaló lett a szomorú
valóság; a rablók -- valószínűleg dús váltságdíj remé-
nyében - magukkal hurcolták. Az ottani közbiztonsági vi-
szonyok mellett ez nem is látszott nagyon valószínűt-
lennek.

Ahren egyszeribe nem törődött sebével. Azonnal indulni
akari. az üldözésre. önkéntes jelentkező is akadt elég.

A felügyelő ekkor előkereste a félrehúzódott, levert
Emint s elmondatta vele, amit tudott. A igazgatő hálásan
ölelte magához a derék fiút, aki ép a legjobb időben Iár-
mázta íel a telepet, s meg akarta jutalmazni, Emin csak
azt kérte, hogy ő is a férfiakkal mehessen. Némi könyör-
gés után végre megengedték neki s miután a bánya ofvosa
hevenyében bekötötte Ahren karsebét, felnyergelték a.lo-
vakat. Pár perc mulva megindult a sötét éjben a bosszúIó,
üldöző csapat.

Első, de szerfölött nehéz feladat volt megtalálni a me-
nekülők nyomait. És itt kitünt, hogy milyen nagy hasz-
nát vehetik a megfigyelésben, nyomkeresésben járatos
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cserkésznek. Schultz felügyelő, ki a nagy háborúban maga
is katona volt, két ügyesebb munkással és Eminnel alkot-
ták az előcsapatot s az ő feladatuk volt biztos irányt mu-
tatni a mögöttük jövőknek.

Az első nyomokat fáklyafény mellett keresve még a
ház közelében megtalálták. Hamarosan sikerült is követni
addig a helyig, ahol a rablók iámadásuk idejére vissza-
hagyták lovaikat. A letaposott fű, vérnyomok, ruhafosz-
lányok és legázolt bozót biztos nyomokat mutattak, De
ínnen aztán két csapás látszott: az egyiken jöttek, a mási-
kon menekültek a támadók, akiknek - mint most már
kétségtelenül megállapítható volt - a rablás volt egyetlen
céljuk,

Itt egy bányászlánrpa íénye mellett vizsgálták nleg a
nyomokat. A mély fűves talajon Emin csakhamar talált
tisztán kivehető patkónyomokat, melyek azl mutatlák,
hogy erre jöttek a támadók. Tehát a másik nyomot kell
követni. Jelzéseket hagyiak hátra Ahrenék csoportjának s
megsarkantyúzva lovaikat a másik csapást kezdték kö-
veni. Bármennyire is szerettek volna sietni, a nyomok
figyelése miatt óvatosan kellett haladniok. Meg aztán
arra is kellett számitani, hogy a rablók valahol megbújva
iparkodnak törbecsalni üldözőiket.

- Sokkal jobban meg vannak ezek zavarodva, sem-
hogy ilyesmire gondolnának - vélte a felügyelő.

- Azt sem tudják, hányan üldözik őket - tette hozzá
a másik bányász is.

Az éj sötétje 1assan, igen 1assan a hajnal szürkeségébe
olvadt át. A csillagok kezdték fényüket elveszíteni. Ekkor
már a hosszan elnyúló vad rnenderi völgy bejáratánál
ügettek.

Ha ide bemennek, könnyű lesz őket követni, mert csak
egy út van: a völgyön végig. A Zawat-hágót akarják el-
órni, hogy a iúlsó oldal szerteágozó útjain valamerre el-
tünjenek előlünk. Ez vo|t Schultz felügyelő véleménye,
amit a másik kettő is helyeselt.

Emin lehajolva vizsgálta a talajt s megcsóválta fe-
jét erre.

- Sebesült van velük s egyre lassabban mennek, alig-
hanem rejtekhelyet keresnek, ahol összeszedhetik magu-
kat - mondta.

A többiek kételkedve hallgatták. Pár perc mulva a ka-
nyarodóhoz értek.'Ekkor az egyik munkás meglepett kiál-
tással mutatott a szembenlevő hatalmas sziklatömbre. Jól
kivehetően a világos háttérből, egy mozdulatlan alak állt
ott. Az utat figyelie.

- Vajjon a fickókhoz Lartozik-e? - kérdezte halkan
Schultz,

- Bumm . . . - dördült el válaszként a figyelő fegyvere,
sernmi kétséget sem hagyva többé affelől. A 1övést száz-

szorosan verték
vissza a szűk
völgy sziklafa-
lai.

A golyó zi-
zegve csapódott
le a kitűnő cél-
pontra s így a
hajnali csendet
pillanatok alatt
vad lövöldözés
zaiaverte íel.Az
alak azonnal el-
tűnt s Eminék
gyors vágtatás-
sal igyekeziek
túljutni a szűk
útrészen. Bizto-

sak voltak benne, hogy a
lövöldözést Ahrenék is meg-
hallotiák s azonnal itt lesz-
nek. Kezdett az iltldözés ér-
dekessé és veszedelmessé
válni.

Pár percnyi vágtatás uián
akadálytalanul túljutottak a
veszedelmes szoroson s a
völgy kiszélesedett. A nap
még nem kelt fel, de már elég
világos volt ahhoz, hogy meg-
láthassák az előttijk vágtató
csoportot. Schultz távcsövet
illesztett s lassan figyelte a
lovasokat.

- ők azok... heten vagy
nyolcan vannak... s ugyan-
csak verik a lovaikat - ál|a-
pította meg kis idő mulva.

A sasszemű cserkésznek
nem kellett távcső. ő is ész-
levette a menekülő rablókat s
összeszorított fogakkal, iz-

Térjetek vissza, melt megölöm a gyerüekct.

gatottan keresett valami jelt, valami nyomot, ami elhurcolt
kis baráija sorsára utalna. Néha szinte látni vélte az egyik
lovas nyergében azí a kis fehérséget, Waltert. Hiába az
ő szemét is a szíve vezette. Nagyon aggasztotta a kisfiú
sorsa. Ki tudja, mit csinálnak vele a rablók, talán kinoz-
zák '.aián - végső dühükben _- meg is ölik!

Megtalálták azt a helyet, ahol a rablók pihentek. A té-
pett, véres rongyok azt mutatták, hogy Ahren lövései nem
tévesztettek célt az éjjel. Csak tovább, hisz már csak alig
negyedóra előnyük lehetett a rablóknak.

Egyre világosodott, de a völgy újra kanyaródott s így
elvesztették szemük elől a menekülőket. A talaj is kövessé
vált, amint egyre magasabbra törtettek a hágó felé. A ka-
n5larodón túl az útró| egy kís elágazás is nyilt. Itt sem lát-
ták még a lovasokat.

- Erre mentek! - kiáltott fel Emin a szűk kis ös-
vénynél.

Leugrottak a lóró1. Schultz nézelődött egy darabig, majd
bosszús arccal fordult a iiúhoz:,

- Nincs itt semmi nyom! Meg aztán ez az ösvény csak
valami közeli kőtörőbe vagy mészégető kunyhóhoz vezet,
erre zsákutcába jutnának. Nem mehettek erre. Gyerünk a
völgyben tovább!

Schultznak igaza volt, a köves talajon semmiféle nyom
nem volt észrevehető. De Emin valahogy érezte, hogy
erre mentek. Elgondolkozva ment pár 1épést, mikor hirte-
len egy patkónyom friss körvonalait vélte felfedezni. Iz-
gatottan ment tovább, s csaknem felkiáltott örömében,
mert egy kis fehér gyolcsdarabot talált. Megismerte, ez
Walter jelzése volt, aki - mint a mesében - ingéből té-
pett le egy darabkát s ezzel hagyott jelt nekik.

Futva érte vissza az útelágazáshoz, de máí a többiek
elvágtattak s eltüntek a kanyarodónál. Fegyver sem volt
nála, hogy lövéssel adna jelt, kiabálni pedig szintén cél-
talannak látszott: messze 1ártak már, nem hallanák meg
írgy sem. Kantáron fogta tehát lovát s letört gallyakból kis
jelzést hagyva hátra óvatosan megindult a szűk ösvényen
felfelé.

Alig negyedóra mulva megérkeztek Ahrenék is ide s
csodálkozva látták, hogy a nyom kétfelé válik, Ahren úgy
hatátozot!, hogy három emberét Emin jelzései nyomán
küldte el, ők hatan pedig a völgyi úton vágtattak tovább.

Ezután az ügy nagyon §zerenc§é§ fordulatot vett.

7 r.rá,

Egy patkónyom fri§s köívonalait íedezte fel...
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Schultz igen ügyes embernek mutatkozott. Rövid idő
mulva feltünt neki, hogy Emin nem követi őket. Egy ma-
gasabb ponfról _távcsővel végigkutatta a vidéket s ész-
revette a mögöttük és felettük mozgó csoportot. Gyorsan
tájékozódott és a lovakat az erdőben hagyva merész
sziklamászással iparkodott eléjük kerülni. A megérkező
Ahrenéknek is jelt adtak, akik szintén követték őket. Alig-
hogy jó állást íoglaltak a felső út egyik sziklaszurdokánál,
a másik úton máris megérkeztek a rablók. Leghátul pedig
feltünt az a három ember, akit Ahren Emin nyomain kül-
clött el, csak épen Emin nenr mutatkozott sehol,

A rablók is azonnal észrevették kétségbeejtő helyzetü-
l<et a mindenünnen feléjük meredő puskacsövek között.
Most derült ki, hogy súlyos sebesültjeik voltak, akik miatt
nenr tudtak gyorsabban menekülni. Kénytelenek voltak
tehát az utolsó eszközhöz folyamodni.

A vezérük leugrott lováról s csuklójánál fogva maga elé
rántotta a remegő kis Waltert is.

- Térjetek vissza a völgybe, mert különben megölöm
a gyereket! _ kiáltotta Ahrenék felé. És kezében vészt-
jóslóan forgatta csillogó handsárját.

Nem lehetett tüzelni, mert esetleg a gyermeket találják,
aki az elszánt vad rabló kezében volt. Tárgyalni kellene
talán velük, valamilyen módon - váltságdíjról? . . . sza-
bad elvonulásról? Ahren izgatottan kereste tekintetével
íiát e feszült pillanatokban.

Kétségbeejtő csend volt. Mindkét ellenfél a másiktól
várta a kezdeményezést. De ebben a pillanatban váratlan

dolog történt. Közvetlen a rablók mögött megzörrent egy
bokor s villámgyors ugrással a vezér mellett termett Emin.
öklével ercába sújtott s egy rántással kiszakította Waltert
a meglepett rabló kezéből. Ez vad üvöltéssel sújtott töré-
vel a fiú felé - ekkor kapta azt a mé|y sebet, amit most
láttunk a homlokán -, de még estében átölelve kis társát
leugrott vele az alant húzódó mély bokros árokba. Walter
meg volt mentve! A következő pillanatban eldördülő sortűz
pedig eldöntötte a rablók sorsát. Sebesülten fogták el őket
s rövidesen elnyerték méltó büntetésüket.

- Mondanom sem kell talárr - fejezte be Waldemár
barátom az elbeszélést -, hogy azóta Ahren igazgatő íiá-
nak tekinti Emint s a legbúzgóbban gondoskodik a derék
goláresi bányászfiúk csapatáról. Most is ő utaztatta ide, e
keleti jamboreeía az örmény cserkészeket. S tőle tudtam
meg Emin történetét is, mert e zárkózott, büszke fiú soha-
sem beszél tetteiről.

A hold már magasa n !árt az égen, mikor barátom el-
hal|gatott. Szótlanul, elgondolkozva a furcsa keleti tör-
téneten indultunk vissza a táborba, a holdfényben fehéren
csillogó sátraink felé.

A táborban is már teljes csend volt s az őrség feszesen
tisztelgett, mikor elhaladtunk a főtéren a parancsnokság
sátrai előtt. A magas árbócon hüs szellő lengette a fenn-
maradt apró, kis színes jelzőlobogókat. Talán a nagy
hegyek üzenete volt ez, a sejtelmes, csodálatos, titokzatos
Keletfelől ...

I{EDVEZMÉNYES SÁTOII-AI(CIÓ.
A jelerrtkező igények kielégitésére Gazdasági Hivatalunk a

Vezetőtiszti Testülettel egyetértve ezidén is rendez sátorakciót.
Természetesen ezen sátrak anyagánál és konstrukcióinál a csa-
patok beérkezett hozzászólásait és tanácsait íigyelembe vettük.
A sátorakció keretében rendelhetők:

10 személyes örsi sátor B-típusú. (11/R.)
l0 ,, ,, ,, Hangya módosítás, (15/R.)
10 ,, flágy kúp sátor 4.4O m átmérővel. (22/R.)
250 cm otdalélű r-ombus-sátorlap (20. sz.), két sátorlap egy

négyszemélyes sátrad ad, négyes sátorlap összelűzve egy örs-
nek elég,

200 cm-es oldalélű rombus sátorlap (19. sz.).
2x3 m nagyságú Gilwell-sátorlap.
Megjegyezzük, hogy áz itt íelsorolt sátrak álandóan kap-

hatók, 
- 
kúttin hirdeté§ szerint a cserkészbolt szövetkezetben

(V., Hajnal-u. 6. Cserkészház), mógpedig azonnali szállításra.
Az akcióban résztvevő csapatok viszont csak a rendeléstől szá-
mított 6-8 héten belül kapják meg sátraikat, ezzel szemben a
cserkészbolt árainál kb. l0 százalékkal olcsóbban. Ez az árkü-
lönbség épen abból származik, hogy az előzetes megrendelések
alapján a gyár egyszerre készítheti el a sátrakat, ami nagy
anyág- és munkaniégtakariiást jelent, rnásrészt a raktározásnál
veizendőbe menő kamatot is megtakarítjuk.

HanssúIvozzuk. hosv az akció lénvege: az elöbbre való ren-
dells. Renáeléseket Öázdasági Hitaialünk május hó 15-ig fo-
gad el. A kedvezményes akció sátor árai 3 hónapon belül való
iiiegyenlítésre vannak-számítva. Ha valaki a rendelés alkalmával
fize-Ú ki a sátrat, a forgalmiadót nem számítjuk fel és a vétel-
árból még 1 száialék kédvezményt nyujtunk. Aki a szállítás al-
kalmával egyenliti ki az összeget, annak a forgalmiadót tudjuk
eIengedni.

Ha a vásárló csapat helyzete indokolja és a szervezőtestület
jótállását is nyujtja a paráncsnokság - és ez az akció nagy
élőnve -. akkor a sátrak a rendelés alkalmával beküldött kü-
lon i<érelém alapján egy-két év alatt is törleszthetők és pedig
negyedévi részl-etekben. Ez esetben 1. az átvéte|től számítva
a niindenkor fennálló hátralék után negyedévenkint 2 százalék
kamat is fizetendő. 2. A sátor árának teljes kiegyenlítéséig a
Szövetség tulajdonjogát a sátrakra íenntartja. 3. Egy esedékes
részlet ki nem- egybn-lítése esetén az egész tartozás esedékessé
válik.

A sátrak pontos árait közölni ezidőszerint még nem tudjuk,

miután erre vonatkozólag a gyárakkal a megegyezés még nem
1ött létre. Valószínűleg a tavalyi árak körül fognak alakulni.
A forgalmi adót külön számítjuk, szállítási költségek (teher-
árúként) azonban a csapatot nem terhelik, kivéve, ha a csapat
hibájából express kelll az árút szállitani.

A Magyar Cserkész legközelebbi számában az árakat is kö-
zölni fogjuk. Orsz. Gazdasdgi Hiuatal.

AZ EGYIK LEGHASZNÁLHATÓBB CSOMÓ.
(Tanultam a husvéti orsz. órsvezetöi táborban.)

A kiképzés folyamán átvettük a cserkészcsomókat is. Ezzel
kapcsolatosan nem egy új dolgot tanultam. Volt alkalmunk
azonban új csomókat is elsajátitani. Legnagyobb hatást tette rám
s másnap a kötélhídverésnél azonnal kitünő hasznát is vettem
a,,leszítőcsomó"-nak.

Ugyanis gya^kran előfordul, hogy sátrat, bottűzhe|yet kötéllel
feszesre kell húzni. Erre
szolgálnak a sátorköte-
lekre erősített,,kötélfeszi
tők". |gaz, azonban ezek
néha eltörnek s nem egy-
szer olyan kötelet kell fel-
használnunk, melyen nin-
csen ilyen feszitő. A ,,íe-
szitőcsomó" segít ezen.

Megkötése egészen egy-
szerű. A kötelet a cöveken
áthajlífua egy darabon
visszavezetjük s újjal erő-
sen kétszer rátekerjük a
megfeszített kötélre (lásd
első rajz), utána pedig új-
junk lölött a megfeszített
kötélre szorítónyolcast kö-
tünk.

A csomót összehúzva a
megíeszitett kötélen ide-
odatologatjuk, ugyanúgy
fog tartani, mint a fa kö-
télfeszitő.
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NYILATI{ozNAI{
Az országos örsvezetői tábor mérlegét leghívebben úgy

tudjuk felállítani, ha végignézünk néhány levelet, melyet az
örsvezetői táborban résztvett íiúk írtak a tábor befejez-
te1.or.

Néhány levéltöredék a sok közül:

,,Rövid idő alatt kiképeztek. Érzem, hogy enélkül nem lettem
volna jó örsvezető," W. G.

,,Hálás vagyok a Magyar Cserkészszövetség vezetőinek, hogy
íelvettek ebbe a nagyértékű táborba engem is." T, L.

,,Nagyon jól esett a kiképző házi örsvezetők kedvessége.'

,,A cserkészmunkához újra ihletet kaptam és ezt a fiúk ked-
vességének, a vezetőségnek és annak a vidám jókedvnek köszö-
nöm, amely mindenhol meglátszott. A koszt is jó volt bár a fej-
adagokat túlságosan nagyoknak találtam néha . . ." Cs. á.

,,Tetszett a rend, a íegyelem, mely 380 íiút egy és fél perc
alatt együvé hozott. Tetszett a vallásosság. Tetszett a sok mo-
solygó, kacagó szempár. Tetszett a sok velős, tartalmas beszéd,
A íorgószínpad sok tanulságos látványa. Tetszett az, hogy a
Cserkészpark ilyen gyönyörű vidéken fekszik . . . Testileg, lel-
kileg felüdültem, megerősödtem, ezért köszönetet mondok a ve-
zetőségnek . . . kifogásom nincs, azaz, hogy egy mégis volna:
a tábor tartson sokkal, sokkal tovább!!! . . ." G. I.

,,Nagyon szép volt Sík S., Koszter Atya és Velősy Béla be-
széde és Polcsi bá nagy cserkésztudása." B, K. F.

,,Az előadások és forgószínpadok nagyon tetszettek." N. A.
,,Az örsvezetői tábor várakozásomon felül sikerült. . . A nagy-

szerű előadók komoly intései mellett nem hiányzott a jókedv

A RESZTVEVŐK.
,,Különösen tetszett Sík S., Koszterszitz J. és Velősy B, Min-

den örsvezetőnek el kellene egyszer jönnie ide." K. V.
,,Jövőre is el szeretnék jönni! lgaz, hogy jobb szerettem volna,

ha az elveszett bicskám meglett volna. De így is nagyszerű,
kolosszális volt." P.L

,,Isten adjon még sok ilyen tábort valamennyiünknek." L, S.
,,Szerintem ez az őtlvezetői tábor volt a legjobb, amelyben ed_

dig voltam. Sokat tanultam." M. T.

sem."
,,Eljönnék mégegyszer, ha lehetne." Sn, Z.
,,A kézügyességek tetszettek legjobban. A híresebb cserkész-

irók előadása villanyozott fel a cserkészszellemnek bennem való
tökéletesítésére . A kiképzés összeállítása kitűnö volt." Na. á.

,,Legjobban tetszett a krinolinozás, csomótanulások, rántás-
pirítás, szalonnasütés." T. Á.

,,A táborban nagyon tetszett nekem az egésznek tervszerű,
gyors lepergése. Nagyon okos volt, hogy a cserkészet majdnem
összes vezetőit bemutatták nekünk." S. F.

,,A táborban leginkább a pontos napirend, a íegyelem és a
jókedv tetszett." Cz. L.

,,Rám a beszédek tettek nagyobb hatást." Cs. L.
,,Rám nézve azt a benyomást tette, amikor ide beléptem,

mintha a cserkészet gazd,ag tárházába léptem volna be, ahon-
nan most meggazdagodva megyek ki." T. L.

,,Az ötödik örsvezetői táborra először kétkedéssel gondoltam.
Mégis eljöttem és nem bántam meg, Az oktató fiúk úgy maga-
viseletükke|, mint tudásukkal megnyerték a rokonszenvünket.
Jövőre is így kellene rendezni, de nagyobb létszámmal. A raj-
parancsnokok igazán testvériesen viselkedtek velünk szemben."

v. L.
,,A tábor.ban jól éreztem magamat. Fáraszló volt ugyan, de

ez az igazi cserkészélet. Sok szeretettel gondolok rá." M. E.
,,Ha tehetem, még eljövök." Z. I.
,,Legjobb volt a jánoshegyi kirándulás." K. A.

,,A tábor legfőbb ha§zna, hogy a cserkészismereteket gyakor-
tatilag megtanultam... A tényleges örsvezetőnek nagyon jó is-
kola, néhány napra újra cserkésszé lenni. Igy sokkal jobban
megértjük, hogy mit bírnak a fiúk, mi tetszik és mi nem tetszik
nekik . . . Megtanultam, hogy még nagyon sokat nem tudok. Ez
jó iskola volt a cserkésztudomány megszerzésében való buzgal-
mam fejlesztésére... Jó látni, hogy igy is lehet élni, erősen,
tisztán, szabadon, vidáman, az Isten és a cserkészet törvényei-
nek gyönyörű harmoniájában. É,s jó látni, hogy ez jU 

i':í.
,,Mikor idejöttem, nem nagyon ismertem a cserkészet cetjait,

mivel a csapatban nem sokat hallottam felőle, itt azonban rá-
jöttem és igyekszem ezt a csapatban elterjeszteni." L. K,

,,Különösen az tetszett, hogy a vezetőink is igazán cserké-
sziesen viselkedtek. Igen magas társadalmi állású emberek láto-
gattak el a parkba."

,,Nagyon tetszett, mert nem csak az étel volt jó, hanem a lelki
táplálék is arányban volt az étellel s talán még sokszorosan íe-
lüimúlta." B. D.

,,A kételyek eloszlottak és tapasztalatokkal, tudással megra-
kódva távozhatok." U. I.

,,Csak az a baj, hogy kevés volt az öt nap." B. L,
,,A tábor egészen megváltoztatta a nézeteimet. Most egészen

más a véleményem a csérkészet lelől. Igen sokat tanultam. Sze.
retnék még máskor is eljönni." F. B.

,,A lelkemben elviszem az igazi örsvezetöi szellemet." Bo. L,
,, . . . d€ most látom, hogy bizony a gyakorlati részekben igen

hiánvosak voltak az ismereteim. Ezeket a hiánvokat az örs-
u.r.iői tábor kipótolta." S. L.

,,Az V-ik örvezetői tábor váratlanul kellemesnek és jónak bi-
zonyult. őszintén szólva, nem vártam ennyit a tábortól, Vára-
kozásomat íetülmúlta, különösen a kiképzés kitünősége. Bizto-
san tudom, hogy olyan fiú nem ment haza, aki ne lett volna az
öt nap alatt jobb cserkész." R. Gy,

,,A'táborban megtanultam, hogy hogyan kell egy jó örsveze-
tőnek a táborban viselkedni." L. I.

,,Kívánni valóm az, hogy a legközelebbi táborba ismét el-
mehessek." W. A.

,,ltt a vezetők valóban jó példát mutattak és ezzel érte_ el a

S. Z.

táü; ;; i. g;Úlü' raá' i,?i,"] 
". 1 

óiú _gú'i,b .. iuO*en yi.;;cr, legalább rám nézve, a-legnagyobb eredményt." Br. F.
A háishegyi örsvezetői tábor életem legjobb és legeredmé-,,A'háishegyi örsvezetői tábor él-étem legjobb és legeredmé-

nyesebb tábora.volt. Legjobban tetszett a testvéri összetartás
és a gyors munka."

,,Há-mind,azt, amit ebben a táborban tanultam, jól fogom ér-
ték'esíteni tudni, akkor azt hiszem az örsöm példás lesz. Külö-
nösen a vezetők és a Hök. vezetők önfeláldozó munkája és
ielleme tette számomra a tábort felejthetetlenné. É,n is olyan
lzeretnék lenni és olyan is leszek, mint ők." M. M.

A JAMBOREE IRODA HÍREI.
Temesi ayőző, a iamboree csapat parancsnoka és Mol-

ndr Frigyes parancsnok-helyettes és a külföl,di ügyek in-
tézője a kenti cserkészekkel kiutaztak Angliába, hogy elő-
készítsék a magyar csapatnak angliai útját. A Magyar
Cserkészszövetség e két kitűnő vezető egyénisége nagy
körültekintéssel jár el minden ügyben, ami a magyar csa-
patot érdekelheti. Tárgyalásokat folytatnak a központi
jamboree-irodával, hogy megbeszéljék a magyarok kint.-
tartózkodásának minden részletét. A Szövetség kiküldöttei
minden valószínűség szerint a május 5-i matinén fognak
beszámolni a nyilvánosság előtt angliai útjuk eredmé-
nyéről.

A Jamboree lrodának közleményei.

A birkenheadi jombor,een a következő tő istentiszteletek
lesznek:

1, Aug.4-én d. e.1l órakor a Canterbury-i érsek a tá-
bor területén nagy Te Deumot tart.

2. Ugyanakkor róm. katolikusok részére ugyancsak a
tábor területén Boune bíbornok, wesminsteri érsek tart
ünnepélyes szentmisét.

3. Aug. ll-én d. u., még később meghatározandó idő-
pontban, a liwerpooli katedrálisben a liwerpooli püspök
tart istentiszteletet.

RepüIőgép-modell a jamboreen. A birkenheadi jambo- 4. Ugyanaznap d. u. 3 óra 30 perckor róm. katrrlikttsok
íeen az ott egybesereglett cserkészeknek repülőgép-mo- részére líiánia és áldás a legméltóságosabb oltáriszent-
delleket is fognak bemutatni, úgyszintén nagyszabású séggel a táborban.
,,sárkány"-bemutatásra készülnek ez alkalommal. 5. Ugyanaznap d. u. még a tábor területén is lesz egy
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közös felekezetközi istentisztelet, melyet íőképen anglikán
szokások szerint tartanak meg.

A táborparancsnokság felkéri mindazgkat a különböző
felekezetű papokat, akik a tábor területén tartózkodni
fognak, hogy vallási kérdésekben legyenek segítségére.

{

A Jamboree lroda felszerétési bizottságának hiv. közlése.
A íelszerelési bizottság biztosítani akarja az angliai

úton a résztvevők valamennyi cserkészének, öregcserké-
szének és cserkésztisztjének egységes ruházalát és fel-
szerelését. Miután a teljes felszerelés sokba kerül, azért
csak a legszükségesebb ruházati cikkek egyöntetűségét írja
elő. Az alább íelsorolt ruhadaraboknak szín és szabás te-
kintetében is teljesen egyezőknek keIl lenniök, sőt arra
kéri a résztvevőket, hogy a nagyon kopott, pecsétes vagy
szakadozott ruhát is lehetőieg cseréljék ki.

Az e|őirt felszerelés a következő: Kalap, árvalányhaj,
boglár, két gyapjúing, négyszegletes nyakkendő, nyak-
kendő-gyűrű, cserkész-öv, loden nadrág, két pár jam-
boree harisnya, cserkészbot, loden körgallér, torna-trikó,
háromszögletű Hungária-jelvény, trikó-pajzs. A vízirajok-
hoz beosztottak részére kalap helyett pákász-sapka és kör-
gallér helyett viharkabát értendő.

Fenti darabok az eddig használtaktól részben eltérnek.
A minták a Cserkészboltban (Bp., V., Hajnal-u. 6. sz.)
megtekinihetők.

Hogy ezen daraboknak a beszerzését megkönnyítsük,
minden résztvevő részére, aki igényli, a jamboree-iroda
utalványt állít ki, amelynek ellenében a Cserkészbolt a vá-
sárolt árúk értékének 10 száza|ékát elengedi, itletve az
összeget a Szövetség mint a résztvevők indirekt segélyét
a Cserkészbolt részére megfizeti. A vásárlásnáI az eljá-
rás az, hogy a jamboree-irodától először egy utalvány
szerzendő be akár személyesen, akár postán és a Cserkész-
boltnál ezen utalvány benyujtása mellett lehet a vásárlást
eszközölni. Rendkívül indokolt esetben, amennyiben az
illető még az utalvány nyujtotta támogatás segélyével sem
tudná az előirt ruházati felszerelést beszerezni, a Szövet-
ség nagyobb segélyt is nyujt felszerelési célokra. Ez azon-
ban csak kivételes eset lehet és a csapatparancsnok sze-
mélyes záradékolásával ellátott, közvetlenül a jamboree-
irodának küldött külön folyamodványban kérendő.

Amikor a vásárló a jamboree-irodától az utatvány ki-
állítását kéri, ugyanakkor közlendő az is:. a) Mit akar be-
szerezni? (Felsorolni!) b) Mit nem akar beszerezni? c)
Mikor akarj a beszerezni?

Ennek könnyebb eszközlésére az összes résztvevőknek
küldünk ki a közel jövőben megfelelő nyog{gf$q(* Igen
nagy súlyt helyezünk az adatok pontos ffiS§iréCFQ{ a
Cserkészbolttal csak annyi j
az időpontra biztosíttatunk, amenny
igénylések vonatkoznak. ,l

Il
f

,,JóL TUDoltl-E A csERKÉszrlznrr1rT?" - pÁLyÁzalurvr
Hát bizony nem mindenki tudja jólia jól a tizikát. Sok pályázat

hibás volt. A tanutsás belőle,
2. A serpenyőt tartó drót hosszúságával ni

érkezett be, 
-melynek 

megfejtése hibás volt. A tanulság bélőle,
hogy e legegyszerűbb pályázalná| is vigyázni kell, mert ,,nem
minden könnyű, ami annak látszik".

Helyesen féjtették meg: Boné Géza 25, ifj. Vörös János 10,
Cábos Rezső 460, Harkay Pál 1l8, Lám Károly 9t1, 294
,,Fecske" örs, Mauritz Sándor 88, Ágner Gyula 264, Gyenes,,Fecske" örs, Mauritz Sándor 88, Ágner Cyula 264, Gyenes
Lász|ó l57, Bakcsy Józseí 264, Piroska Vilmos 3, Weber Géza
4l, 67 ,,Sólyom" örs, Eöry Ferenc 67, Sztermen József 760,
Hornuns Béla 264. 264 ..Sólvom" örse. Baikó Gvörsv 270,

mérleg pontosságára, legföIjebb súlyával. Tehát 
-h&aíffi6ól

kell elvágni, hanem a mérleg karjait kell egyenlő hosszúra csi-
nálni. Mert a mérleg is kétkarú emelő és ha azt akarom, hogy
egyensúlyba legyen, a forgatónyomatékoknak egyenlőknek kell
lenni. A forgatónyomaték: a súly és a kar szorzata, A stilyok
egyenlők, tehát a karoknak is egyenlőknek kell lenni.

3. A gerenda A) vége magasabban áll, de mivel a gerendából
nem igen szoktak faragni, azért a B) végét alátámasztom, hogy
magasabb legyen. De ha mégis mindenáron faragni akarunk,
akkor mindegy, hogy az A) végen alulról-e vagy íelülröl ía-
ragttnk. Helyesebb, ha alulról íaragunk.

ríl rprűnpírvÉNyEl(.
A kisebbek tészére a következő betűrejtvényeket tűzzük ki:

kány kány

..t\,legfejtési hat!íridö: május 10. A megfejtők között két pálya-
díjat sorsolunk ki.

Hornung
órvav Is

264, 264 ,,Sólyom" örse, Bajkó György 27Q
t8, Mészáros Sándor 203, Yarga György 460,órvay Iitván 348, Mészáros Sándor 203, Yarga Györg!

Guzikovszky Béla, Kranauer Endre l69, Balogh Gyula 17l.
Jutalmat-nyertek sorshúzás útján: I. Szte}men József 760.

csapat, Eger, IL Harkay Pál t18. cs,-cs. Kecskemét. lII. Kra-
nauer Endre 169.

A helyes megíejtés a következő:
t. A vastagabb hengerre nem nehezebb, hanem könnyebb stilyt

kell akasztani.
Ez tulajdonképen hengerkerék, melynek munkája olyan, mint

a kétkarú emelöé. A vékonyabb henger sugara a teher karja (a);
a vastagabb pedig az erö karja (b). Ahányszorta hosszabb az
erő karja a teher kariánál (a b-nél), a tehernél annyiszorta ki-
sebb erőnek kell azt húzni. Itt az erő karia kétszerte hosszabb
a teher karjánál, tehát a ráíüggesztett súlynak kétszerte köny-
nyebbnek kell lennie a tehernél, vagyis 2.5 kg-mal tudjuk fel-
hűzni az 5 kg-os stilyt ha nem számítjuk a súrlódást (kötél,
tengely, levegő).

aprffi
t. 2.

3,

Tudualéuő, hogy a cserkész
Fejeldgydra nem esett:
Megkívdnható tehdt, hogy
aondolkozzék egy keveset.

Jelen uersben több mdsokkal
Strófdnkint egy szó is akad,
Épen e szót kinyomozni
Lesz jelenleg a teladat.

Mert ha ezen szavakat majd
Megtaldlod szépen rendben,
Egy derék cserkész-szabdllyal
Állasz, édes fiam, szemben.

KI SZEDI ÖSSZ7 AZ ELBU/TATOTT SZAVAKAT?
Segítségül annyit mondok
Gyengéd magyardzat gyanánt,
Hogy ezt a cserkész-parancsot
lól ismerjük mind egyardnt.

Minden cserkész szíve mélyén
Híuen hordozza magdval,
És egész uiselkedése
A rejtett monddsra rdvall.

Eddig ter jed segítsé gem.
De megjegyzem ezzet szemben,
Hogy a megtejtésre nézve
Megbizom a cserkész-szemben,

Szigorú a titoktartds,
Lecsukom hdt titkom mélyét:
Remélem, hogy minden cserkész
Ismeri jól a törvényét.

Mikroszkóp.

Aki meglelte az elrejtett szavakat s összeállította, amit Mikroszkóp bácsi
e versben ravaszul szétszórt, az küldje be megfejtését május 10-ig.

A helyesen megfejtők jutalma: I. díj 5 P, II. díj 3 P, III. di! 2 P.
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L[aÉsiÉrÉ3 : l RTA velósy ELEK
Különben sem az a célunk, hogy itt, a mi kis város-

kánkban kössünk üzleteket. A pesti nagy játék-kereske-
clőkkel szeretnénk összeköttetésbe lépni. Azok tudnának
lorgalmat csinálni. Sőt - de ezt még Andrisnak sem
tnertem megemlíteni - Németországra is gondoltam, az
ottani szédületes arányít karácsonyi vásárokra. Hej ! ha
oda ,,elsózhatnánk" egy-két vagón árút . . De hopp!
Hogy is mondta Slajmi a kezdet kezdetén?

,,Csak le onnan a bakról!"

Szó, ami szó; a Bánát-utcai kis műhelyben komolyan
rrekilendült a termelő munka. Már harminc-negyven lépés-
nyiről hallatszott a gyalugép mély búgása, amelyhez a
s.zalagtűrész szaggatott sivítása adta a kíséretei. Nemcsak
gyerekek, hanem felnőtt járókelők is meg-megálltak a szo-
katlanul tiszta abl"akok előtt és gyönyörködve néziék a
gépek mellett dolgozó legények szapora, ütemes munkáját.
(Érdekes, hogy az ablakok tisztasága sok jó ,,kuncsaftot''
szerzett András mesternek.) Az első munkánk három
,,hokkerli" volt a szomszéd hentesék részére. A szerény kez-
det után már egy üzletberendezés és egy konyha-bútor
készlet következett. Mindezt azonban csak úgy ,,íélkézzel.,
meilesleg készítettük, mert a fiatal íőnök égy pillanatra
sem tért e| a kitűzött céltól: a gyermekjáték-készítéshez
vezető űtról.

Első dolga volt, hogy az inasok útján megszerczte a
városban találhatő valanrennyi narancso§- és cukros ládát.
Kis fiaim kipirult arccal szolgáltatták be a zsákmányt és
büszkén jelentették, hogy ,,alkudtunk ám!" Az ügyesebb-
kezű gyerekeket munka után berendelte, hogy szedjék szét
a ládákat. Nosza volt kopácso|ás| Az egész udvar vissz-
hangzoít tőle. Pedig vigyázni kellett nagyon, mert Andris
bátya csak az ép deszkák után fizetett. A sérült darabokat
felapritották és kötegekben eladták tűzgyújtónak. A sze-
gek kiegyenesítésével már nem vesződtek. Használt szeg

- kétszeres munka.
Gyalulás után - ami a gyorsforgású gépen pillanatok

nrűve volt - a ralzo,|ó asztalra kerültek a deszkák és
Sanyi boszorkányos ügyességgel te|eraizolta azokat, mi-
közben arra is ügyelt, hogy a szegek helye és görcsök le-
hetőleg a hulladékba kerüljenek. No alig került oda egyéb.
András ugyanis eleinte napokon keresztül oit állt a ,,mű-
vész úr" háta mögött és csak úgy ontotta a gyakorlatias
ötleteket, tanácsokat.

- Várj csak! Ott lenn, a két alak között még van hely.
Onnan kihozunk két talpat és,.. látod! egy bólogató csa-
csinak a íejét. A kettes nagysághoz.

- De ezek a keskeny részek mát igazán semmire sem
valók, úgy-e?

- Hát tudod! .... nagyszerű! papírvágókésnek épen
megfelelnek. Majd csontszinűre festjük, vagy mahagónira
pácoljuk. Szép lesz az . . . a nyelén valami mutatós szé-
kely faragással . ." .

es így ment ez szakadatlanul, míg az ipse hozzá nem
szokott a takarékossághoz. Egyesek megmosolyogták
András aprólékos utasításait, pedig nem volt igazuk. Mert
az- anyagpazarlás egyúttal az emberi munka eltékozlása.
Pótolhatatlan bűn mind a'nyer§anyagot termelő munkás-
sal, mind az árúcikket vásárló közönséggel szemben. Ezt

egyesek nehezen fogták fel. Slajmi megmagyarázta nekik:

- Kevés üzleti szellem szorult belétek, asztalosoi<! A
nyersanyag, a fa mindaddig nem sokat ér, amíg emberek
kezébe nem kerül. De rögtön fontos dologgá válik, ha ki:
vágják, felfűrészelik, ideszállítják, egynéhányszor átrak-
ják. Egy csomó emberi munka fekszik most már benne.
Ha ezt a deszkát úgy hübelebalázs módjára elprédáljuk:
mondjuk, csak a közepéből szabunk ki valamit: azzal sok
ember idejét és munkaerejét pocsékoltuk el. Mert mif fi-
zethetnek az olyan munkásnak, aki olyasmit termel, ami-
nek jórésze hulladékba kerül?

- Slajmi, te tévedsz! - ellenkezett az egyik önérzetes
famunkás. - Mert a hulladék még nem elpocsékolt anyag.
Azzal még füthetünk, hogy egyebet ne mondjak.

András a szorongatoít pénztáros segítségére sietett:

- Nem is anyagpocsékolásról, hanem az emberi eró
pazarlásárő| beszélt Slajmi. Az pedig nem lesz kevesebb,
ha deszkával fűtünk hasábfa helyett. A hulladék felhasz-
lása is újabb munkával iár: azért jobb, ha minél kevesebb
a hulladék.

Kezdetben, míg egy rúd mellé töri a sok csikó, az eféle
viták nem mentek ritkaságszámba.

Slajmi és Bartók már jobban megértetiék egymást. Ha-
marosan úgy összeszoktak, hogy alig lehetett őket egye-
dül látni. A könyvelő úrral különben egész estéket töltöt-
tem együtt, hogy fogékony koponyájában lerakhassam a
mindennap szükséges könywiteli tudás alapjait. Szenve-
délyes rendszeretete hathatós segítségei nyújtott abban.
Hiszen már az nagy dolog volt, hogy soha, semmi pénz&t
nem halasztott másnapra valami feljegyezni valót. Amit
kiadott vagy bevett,,amit rendelt vagy szállított, azt az-
nap beírta a könyveibe, még ha tűl&áznia kellett is
miatta.

Nem is sajnáltam a ráfordított fáradságot. A pontos
könywezetésnek köszönhettük azonban, hogy mindig tisz:
tán 1áttuk vagyoni helyzetünket, hogy az önköltségi árak
kiszámítása nem okozott fejtörést és - és az talán a leg-
fontosabb; hogy nagyon meggondoltuk, míg valamire ki-
adtuk a pénzünket. Hány látszőlag sürgős, de valójában
felesleges költekezés maradt el csak azért, mert a köny-
vek számoszlopai rideg, józan ,,vétót" emeltek ellene.

A háromezer pengőnek bizony hamarosan a nyakára

Andris ott állt a .múvész úr" háta mögött.
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hágtunk, bár ,a gépeket
részben váltóra vettük és
a fiúk a fele-bérüket befi-
zették az üzletbe. Ugy
gondolkoztak ugyanis,
hogy ha ez a vállalat nem
létesült volna, még ennyi
keresetük sem lenne. vi*
szont igen jól tudták, hogy
annál kevesebb jut minde-
gyiküknek, minél többet
kell kamatra fizetniink.

Ugy bizony! A forgó
tőkére újabb háromezer
pengő hitelt kellett kér-
nünk Barabás úrtól. Meg-
adta jószíwel, mert

már többször tájékoztatta magát az iz|et menetéről és
meg volt elégedve az eredménnyel. Ez alkalommal meg-
ígérte, hogy személyesen ellátogat kis birodalmunkba,
amelyről annyi szépet tudtam mesélni.

Előbb azonban más látogatót kaptunk. A dolog így
történt:

Este volt már, András gondolkozva járt fel s alá a mű-
hely közepén. Kétoldalt némán pihentek a gépek és gyalu-
padok. Minden tiszta volt, forgácsnak, fűrészpornak semmi
nyoma. A gyaluk szép sorjában állták a haptákot, a csa-
varszoritók nagyság szerint sorakoztak a polcon. A lám-
pák már nem égtek, csak az iroda üveges ajtaján szűrődött
be némi tonpított világosság.

Kopogtattak. Slajmi beszólt:
--- Andris, légy szives! Keresnek!

- Tessék, itt vagyok! - És kilépett az irodába.
Görbelábú, tömzsi enrberke állott előtte és széles mo-

soIlyal bemrrtatkozotl

- Bördös Mihály vagyok, kremalássan, Bördös, Buda-
pestről, a Szalay és Társa cég nevében szeretnék önnek
ajánlatot tenni.

- Tessék helyet foglalrri.

- Talán inkább ott bent, négyszemközt . . .?

- Nem, nem, ez mégis csak rendesebb helyiség, mint
a műhely. S a pénztáros és könyvelő előtt nincsenek tit-
k:rink.

- Hát per§ze, persze, nagyon természetes, elsőrangú,
Mégis jobb szeretn,énr kettesben, méltóztatik tudni . . .

tttasításom van rá . . . kremalássan!

- Ha írgy tetszik, legyen! Kérlek, menjetek át a mű-
helybe. Rögtön az első gyalupadon (jól megnyomta eze-
ket a szavakat) feküsznek az új szaklapok, azt olvashat-
já tok !

Se a Bartók, se a Slajmi nem eseit a feje lágyára. Megér-
tették, hogy Andris nem akar tanuk nélkli1 maradni. Szó
nélkül bevonultak a szomszédos terembe, egy ideig ott mo-
trlszkáltak az első munkapadnál a folyóiratok között,
azután jó hangos lépésekkel végigmentek a helyiségen, fel-
gyujtották a legtávolabb eső lámpát és - halkan, mac§ka-
módra visszaóvakodtak az irodaajtóig. Persze négykézláb,
nehogy az árnyékuk az üvegajtóra vetődjék. Megfogták
egymás kezét és vártak.

A tárgyaló felek nyugodtan beszélgettek, Az idegen sza-
prlrán, Andris lassan.

- De kérem, a kezdet kezdetén vagyunk, még nincsenek
áraink. Hogy akarja ön az összes termelésünket átvenni?

- Az nagyon egyszerű, kremalássan. Azért van nekünk
sok évi tapasztalatunk az úzleti életben. A főnök úr mondta
is, mielőtt elindultam: ,,fő a tapintatosság és előzékenység,
hiszen tudja, ahogy mi mindig szoktuk. Azoknak a fiatal-
embereknek a hóna alá kel1 nyúlnunk, Kell ltagyni, hogy

keressenek. Leben und leben lassen. Hiszen tudja!" - _ Hát
kremalássan, én az önök árai nélkül is hajlandó vagyok
ajánlatot tenni: a mindenkori önköltségi áron felül adunk
önöknek netto tíz percentef . , azaz százalékot, No? Mit
37S| |1nzzá, kremalássan? Fényes, mi? Semmi kockázat,
semmi utánjárás. Itt a műhelyben átvesszük az egész ter-
melést. Gilt?

Andris nem felelt rögtön. Slajmi rövicl és hosszú kéz-
szorításokkal lnegtáviratozta tsartóknak a véleményét:

-- Nem rossz! Ad tizenötöt is!
Az érdemes üzletember ismét felvette a szót: ]

- Mit habozik, kedves mester? Van itt gondolkozni
való? Hát nézze, kremalássan: megfelezem az én provizió-
mat úgy, hogy a főnök ne is tudjon róla és adok tizenkét
percen . . azaz százalékot. De azt csak magának. Nem
az izletnek. Erről ne szóljon senkinek!

Andris még mindig hallgatott, amin a két úrfi az aitó
túlsó oldalán nagyon csodálkozott;

- Dühös! Baj lesz! - 
jelentette a hangtalan Morse-

gép. Az ügynök azonban a hallgatást beleegyezésnek vette
és félretéve minden elővigyázatosságot, újra megindította
a kereplőjét:

*- Okosan teszi, fiatal barátom! Nagyon okosan teszi,
hogy elfogadja. Abból a kisfizetésből nem lehet élni, mu-
száj néha úgy ,,svarcba" is keresni, kremalássan. Ha csak
ketten tudunk róla, akkor az rendes dolog. Tudja, nem
szeretem, ha valaki adja az erkölcs-csőszt, a becsületest.
É,n mindig azt mondtam, hogy az izlet is más

meg a vallás is más! - vágott közbe Imróc, aki
épen,,'c§és jóestét!" kívánva az irodába lépett és
egy lélekzettel folytatta: Hát nraga mit keres itt, Gyé-
mánt úr? Mióta vannak ilyen jóban a mesterrel? Talán
neki is elmondta, amit egy vasárnap délelőtt ott a Kálvária-
dombon mesélt?

- Én? Gyémánt úr! . . . Kálvária! . Vasárnap? Mi
az, hogy ni az? Egyáltalában kihez van szerencsénr?

- Kálmán Imre vagyok, Dávidka, egyik főrészvényes!
És nézze, ne tagadja! Maga a Kálvária-dombon egy igen
kellemetlen külsejű úriemberrel beszélt olyan hangosan,
hogy minden szaváí hallanom kellett. Rólunk is elmondott
egyet-mást . . .

- Kikérem magamnak! Uraságod álmodott! Én egész
egyedül voltam a Kálvária-dombon . .

- Helyt vagyunk már! Szóval ott volt! És - saját,nra-
gával beszélt. Mondtam, hogy egy kellemetlen kül . . .

- Uram! Uram! ön sérteget egy békés polgárt?

- Csakis! Mert az a polgár nem is olyan békés, aki min-
ket, tacskókat, az úlia köré akar csavarni?

- Le-he-tet-len! - álmélkodott az áI Bördös Mihály.

Mindent rnég aznap beírt a könyvbe.

Hát maga mit keres itt,'_Gyémánt úr ?
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Maga talán titkos rendőr? Vagy pláne detektív?

- Á, dehogy! Vasesztergályos vagyok!
-- Megvan a véleményem azokról is, kremalássan ! A

multkor egy szaktársa inzultálni akart a szállodám előtt,
de erélyesen rászóltam . .

a második emeletről! Tudom az esetet, ott vol-
tam! Ké-rem-a-lás-san!! - nevetett Imróc s aházalő ügy-
nök vállára tette izmos tenyerét.

Andrts végre közbelepett:

- De kérlek, Imre, mi van veled? Honnan ismered ezt
az urat? üzleti ügyben keresett fel és igen kedvező aján-
latottett...

- Remélem nem ígértél még semmit?

- Nem! Egy szót sem szóltam rá, mert . . . hopp! Meg-
szökött a jómadár? No ennek megadtad!

- Utánamegyek! - rikoltotta Imrác, de Andris lefogta.

- Maradj csak, hadd menjen! Csak nem fogsz ágyúval
szúnyogra vadászni? Nem jön ez többet errefelé, tudom!

- Nem! Csak legyünk résen! A mai orrot alighanem
visszakapom tőle,kamatostól . . .

De már erre Slajmi is előbujt a ,,párjával" együtt és
miután Imrác körülményesen kimagyarázta magát, a jeles
pénztáros bátortalan hangon megjegyezte:

(Folyt. köv.)

Mennyi baj van a spárgákkall Az ember beteszi a íiókba s
azok,,maguktól" összegubancolódnak.

Gyors és ügyes íeltekerési mód az, ha az ember a zsinegeJ
hüvélvk- es kisúiia között nvolcas alakiában ide-oda vezeti. A
feltekérés beíejezése után a végét rögzítÖni kell, még pedig úgy,
hogy bármikoi könnyen, lehetöleg egy rántással kibonthassuk.

Ezt úgy érhetjük el, ha a nyolcasok közepét néhány tekercs-
csel összekötözve a zsineg végén ,,hajlást" készitve azt a nyol-
cas egyik nyílásán átdugjuk s hogy ebben az állásban megma-
radjon, a keresztbetekert meneteket feltoljuk, amig az az átdu-
gott hajlást megszorítja.

Ha e kiálló zsinegvéget meghúzzuk, az egész tekeredés köny-
nyen kibomlik.

jeladózászló egyik szélét levarrjuk. Az igy keletkezett rés egyik
végét bevarrjuk, a másik végére pántlikát kötünk. Felszerelése
úgy történik, hogy botot a résbe dugva a pántlika egyszeri meg-
kötésével íelszereltük a zászlőt, Igy tehát egyetlen kötéssel erö-
sítettük lel, ami a r,éginél sokkal gyorsabb és megbízhatóbb
mód.

ücyrrs ZsINEGFELTEI(ERÉs. JóL BnvÁLT z&szr;órpr,pnósíTÉsl MóD.

Jeladásnál legtöbbször úgy szokták botra erősíteni a jeladó-
zászJót, hogy a zász|ó szé|eire varrt szalagocskákat három he-
lyen a bothoz kötőzzük a zászló szegélyét. Hátránya e módszer-
nek, hogy a többszöri lekötözés miatt a zászló íelszerelése soká
tart. Kitűnő mód, ha a zász|óíelszerelést úgy l,égezzűk el, hogy a

Á m. kir, bel,ügamóntsaternek a, tn. klr. kereskedelem-
ügyt. mimisaúerrel, egu eté rtue kiboesdtotű 22 o.72 g 

l lgP 8.
VI. d. td. sadm,u rend,el,ete Q, rnaguar beluieekem közl,ekedő
ea epő e és útorlás csónakok ködl,eke d,és é nek saab á,l,y oaás ct,

t úr gy úb an kia oma,to s a,n.

l. §. Minden csónak (ladik) tulajdonosa köteles arra ügyelni,
hogy a mozgásban lévő csónakban tartózkodók közül le§álább
egy személy, mint a csónak vezetője evezésben (vitorlázásban),
kormányzásban és úszásban kellően járatos legyen.

A csónak tulajdonosa és vezetője köteles arról'gondoskodni,
hogy a csónak állandóan jókarban legyen és a rendeltetésének
megfelelő szükséges felszereléssel e1 legyen látva.

2. §. A csónak vezetője csak 16 évet betöltött egyén lehet.
A csónak helyes kikötése, r;ezetése és az arra vonalkozó sza-
bályok megtartása elsősorban a csónakvezető kótelessége.

_ 
7. .§. ,A c.sónak vezetője köteles minden más vizijáróműnek

(hajónak, kishajórrak, tutajnak, kompnak stb.) idejékorán ki-
térni és minden úszóművet (malmot, uszodát, álló hajót stb.),
va_lamint úszó _munkagépet (,kotró, emelőgép, daru stb.) meg-
íelelően elkerülni.

Az evezős csónak köteles a vitorlával haladó csónaknak ki_
térni.

Molgásra képtelen csónakok kiáltással vagy más alkalmas
jeladással kötelesek a közeledő vizijárművek-iigyelmét erre a
körülményre íelhivni.

É,jjel, más vizijármű közeledésekor, összeütközés elkerülése
végett, minden mozgásra képes evezős csónak fehérfényű lám-
pát.köteles felmrrtatni; mozgásra képtelen evezős csónak ily
esetben éjjel a fehérfényű lámpát lóbálni köteles.

9. §...A csónakvezető.kötelessége állandóan arra ügyelni, hogy
csónakja mozgásban lévő hajó iitiaUa ne kerüliön."lvtenó traTÓ
útját 300 (háromszáz) méternél kiiebb távolságban keresztezii,

valamint ily hajót 30 (harminc) méternél kisebb távolságra ol-
dalt megközelíteni tilos.

9. §. A csónakok kötelesek a fürdőzőknek lehetőleg úgy ki-
térni, hogy a fürdözők a csónak és a közelebbi part között ma-
radjanak.

Uszó fürdözőket legalább 3 méter távolságban kell elkerülni
és amennyiben szükséges, őket kiáltassal a csónak közelségére
ligyelmeztetni.

10. §. Szemben találkozó csónakok az összeütközés elkerúlé-
sére jobbra kötelesek egymásnak kitérni; ha pedig egy irány-
ban haladva egy gyorsabb járatú csónak egy lassúbb járatút
utolér, azt jobbra tartva köteles megelőzni. Közvetlenül a part
mellett haladó csónakot megelőzni csak annak vízfelöli oldalán
szabad.

Ha két csónak útvonala úgy keresztezi egymást, hogy irány-
változtatás nélkül az összeütközés veszélye lorog fenn, ebbén
az esetben az a 'csónak, amelyik a másik-csónat<Ót salát útirá-
nyától balra látia, irányát és sebességét változatlanul megtartja,
míg ellenben az a csónak, amely a másikat saját jobb oldalán
látja, azt jobbra tartva kikerülni köteles s ha szükséges, se-
bességét is úgy szabályozza, hogy a másik előtte akádályta-
lanul elhaladhasson.

l1. §. Lefelé menő csónakok oly távol maradjanak a parttól,
hogy a felfelé haladó csónakok könnyen elférjenek a part mellett.

16. §. Aki e rendeletben megszabott kötelességét akár szán-
dékosan, akár gondatlanságból megszegi, amennyiben e cse-
lekmény súlyosabb büntető rendelkezés, különösen a Dunára
vonatkozó végleges szabályzat megállapítása tárgyában l92l,
évi július 23-án Párisban kelt egyezmény becikkelyezéséről
szóló 1923:XlV. tc. XXIV. cikke értelmében a Nemzetközi Du-
nabizottság által kidolgozott hajózási és rendőri szabályzat és
ennek kiegészítő tészét alkotó L melléklet életbeléptétéséről
szóló 4730/1927. M, E. sz. rendelet 4. §-nak I: pontja alá nem
esik, nyolcvan pengőig terjedhetö pénzbírsággal bühtetendő.
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A cserkésa.
- Tréfás természetraiz. -

A cserkész az ember egyik alosztálya.
A gerincesek kőzé tartozik, sőt egyike
leggerincesebbeknek.

A bölcsőből kikerülve ő is, mint min-
den ember, először járni tanul, majd is-
kolába megy, ahol kék pántlikát kötnek
a nyakára. Ebben az időszakban ,,farkas-
kölyök" a neve. (Valószínűleg azért, mert
mindig üvölt.)

Amint növekszik és erősödik, napról-
napra komolyabb lesz, megtanulja a sza-
bályokat, a kék pántlikát zölddel cseréli
fel és megkapja a szépen hangzó ,,c§er-
kész" nevet.

A cserkész szeges sarokkal kezdődik és
felül csúcsban végződik. A hátán púpja
van, de nem olyan, mint a tevének, ha-
nem élelemmel és felszereléssel tele púpja.
Közönségesen hátizsáknak hivják.

Derekán szíjjal kétfelé van osztva.
Alul térdnadrágot és csikos lábszárvédőt
hord, felsőrészét pedig betakarja, hogy
a szúnyogok ne csipjék meg.

Nyakán zöld csík szalad körül, amely
elől a mellen folytatódik és hogy le ne
essék, bőrkarikával van megerősítve.

Oldalán bicska lóg, amelyet igen sok-
féleképen tud használni. Fát vág, fűré-
szel, lyukat fúr, kenyeret szel és földet
ás vele, néha azonban a kezét is meg-
vágja. Ha a bicska elvész, a cserkész szo-
morú és áddig pityereg, míg másikat nem
kap.

Kedvenc tápláléka a gulyás és a pör-
költ, de kényszerűségből megeszi a má-
kostésztát és a sárgalépa lözeléket is.
Előbbitől mélyen alszik, az utóbbitól pe-
dig szépen fütyül.

Időnként próbának teszik ki az öregek
a íiatalokat s aki megfelel, külön jel-
vényt kap.

A lustákat és tehetségteteneket kiküszö-
bölik soraikból.

.A rendetlenségnek nincs helye a cser-
készek között. Ha egy-egy cserkészről
hiányzik egy gomb, nem a gombot varr-
ják fel rá, hanem a gombhoz keresnek egy
rendesebb cserkészt. A rendetlent szélnek
eresztik.

A cserkész szereti a társas életet. Cso-
portokba, rajokba, örsökbe verődik és
maga ütötte sátrak alatt a szabadban ta-
nyázik, de csak nyáron, mert télen hideg
van és tanulni kell.

Vezérüket parancsnoknak hívják, mert
ő mindenkinek parancsol, neki azonban
nem pafancsol senki. Ugy a parancsnok,
mint az alárendeltek a csapat számát a
kalapjukon viselik, hogy más csapatoktól
megkülönböztetehetők legyenek.

Fla kivonulás van, az adott jelre a cser-
készek katonásan sorakoznak, Menetelés-
kor a nagyok mennek elől, a kicsinyek pe-
dig hátul. Ez azért van, hogy a hosszab-
bak a rövidebbeket át ne léphessék. Hogy
aztán az aprók el ne maradjanak a többi-
től, kettőt lépnek, vagy akkorát, mint a
testük hossza.

Felszerelésüket a hátukon viszik akkora
zsákban, hogy abba maguk is beleférhet-
nének. A zsákban legnagyobbrészt kenyér,
szalámi és sajt van, mert a cserké§z na-
gyon szeret enni.

Ha egymással találkoznak, feltartják há-
rom újjukat és ebben különböznek a kí-
naiaktól, akik tudvalevőleg az orrukat
dörzsölik össze köszöntéskor.

A cserkész igen jó megíigyelő. A láb-
nyomokból azt is megtudja állapítani,
hogy hány éves az elötte haladó, vagy
evett-e aznap, avagy hány csorba van a
bicskáján,

Szagló érzéke is rendkívül ki van fej-
lődve a cserkésznek. ötszáz méterről szél-
ellenében is megérzi gulyás illatát.

Szeme éles, mint a sasé, messziről meg-
látja a túróscsúszán a töpörtyüt.

Tapintása szintén elsőrendű. Szurok-
sötétségben is megtudja különböztetni a
szalonnát a kenyértől, a sajtot a vörös-
hagymától.

Ha jó kedve van, vagy valahonnan ve-
szélyt érez, csatakiáltást hallat.

Harci kiáltásuk igen különböző, Ahány a
csapat, annyiféle,

Némelyiké hasonlít a kígyó sziszegésé-
hez, másiké a csermely zúgásához. Yan
olyan is, amely a bagoly huhogását utá-
nozza, ismét másik a bölömbika hangjával
ké[ versenyre, de olyan is akad, amely-
hez képest a sziu-indiánok csatazaia
gyenge aeolhárfa.'A 

cserkész kedveli a játékot. Játékaik
közül kiemelkedik a krinolinozás és a
lasszó-vetés. Ez utóbbiban különösen ügye-
sek. Egyik-másik néha önnenmagát is
megfogia a kötéllel.

Vannak vizi- és szárazíö|di 'cserkészek.

Az elsők állandóan a vízben lubickolnak,
utóbbiak a szárazon íutkároznak.

Néha azonban a szárazíöldiek is beme-
részkednek a vizbe, de mivel úszni nem
tudnak, a viziek kinevetik őket.

Nyáron, a táborozás idején, csak éjjel
vannak a sátorban, ahol hortyogva alusz-
nak, a nappalt különféle szabad foglalko-
zással, más híjján csatangolással töltik.
Ilyenkor barna-pirosra sülnek, vagy cso-
koládé színűre perzselődnek.

Míg a csapat pihen, örsöket állítanak ki.
Esv-ésv őrszem mellé kétméter hosszú
cölieköí vernek, hogy a szél el ne fújja.
Az őrszem rendszerint ébren van, vigyáz
az alvóra; néha azonban a nagy hortyo-
gástól ő is kedvet kap és elalszik. Ilyen-
kor fel szoktak locsolni.

Ha táboroznak is, azért soha sem boroz-
nak. A cserkész bort nem iszik, hanem
csak vizet, mett az egészséges, és nem
fizet érte.

Ez az életmód teszi a cserkészt vidámmá
s úgyszóIván örökéletüvé, mert ha meg-
öregszik is, legfeljebb parancsnok lesz
belőle, de a cseíkész nem hal meg soha.

Napos volt a házunk íala,
Galambbúgos kis kapuja.
Tulipánnal telis-tele,
Rozmaringos volt a kertje.

De hiába jártam, néztem,
Hova lett a kicsi fészkem,
Nem találtam, nem találom,
Kis tanyámat napos házon.

Ablakában mostan semmi. . .
Pedig máskor szép muskátli
Nyilott vigan, pirosodva,
Kis fecskéket hívogatva.

Nincs már nóta, magyar nóta,
Még a galamb is azt búgja,
Hová lettél székely népünk,
Nélkületek meg nem élünk.

Hej! a nyáron, a mult nyáron,
Magyar dalolt e határon,
Székety lyányok etetgettek,
A kezükben dédelgettek.

Idegen nép lakja mostan,
Fájó szívvel oda hagytam
Régi tanyám, puha fészkem,
s csonka honba visszatértem."
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MAGYAR FECSKEK.

Mindig vissza, visszajárnak,
Hogyha híre jön a nyárnak.
Magyar fecskék újra jönnek,
Hallgasd, hogyan beszélgetnek! . . .

Magyar fecskék újra jönnek,
Figyelj, miről beszélgetnek! . . .
Szól az egyik sírva, riva
A társának panaszkodva:

,,Székely házon volt a fészkem,

- Oda vágyott csak a lelkem -El is mentem sebes száínyon,
Két repülő paripámon.

KözIii Erdélui 2nt'áor gimn. tanuló.
314. czuczor Gergely cs.-cs.

Künn szép lehér hó sziporkáz a fákon,
Bús nótát sír a szél most szerteszét.
Halk csend suhan át kicsike szobámon
S az elmúlt édes nyárról mond mesét.

Az arany nyárnak sok_sok álmodása
Most megcsókolja cserkészlelkemet
§ piros szívemnek ezer apró lángja
Elém ragyog örök emlékeket.

A tábor tenger bibliás csodája,
Cserkészfiúk fénylő szemesugára
S nóták suhannak most át a szobán...

Uj magyar jövendő hosszú sorokba',
Uj magyar jövendő új táborokba'-
Fenn kicsiny szobámnak néma falán . . .

adsz IstDán,
179. Rákóczi cs.-cs. Bonyhád.

CSALÓDÁS.

Hiába szólok lázas éjszakákon,
Nem érti soha senki meg szavam,
Titkokat rejtő, csendes pusztaságon,
Magam vagyok csak, egyedül magam.. ,

Kik itt élnek mind, tőlem távol vannak;
S nem akarják hallgatni panaszom...
Tovább megyek, fáradtan, összetörve,
Megsebezve, tövises utamon.

... Vergődve élek e rideg valóban,
Csüggedt lelkemet már nem biztatom . , .

Az nékem nem táj,hogy mindig csalódtam,
Az íá1, hogy többé nem csalódhatomt

Csikós Attíla.
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Azoltét,t ct ;jók,ít:cincttohét.t, ttnte-
lyekkel a ltőcserkész ttt,alta,t, tl Seö-
tletség el,nöItségét, J'őtisah:isel(íit, u,
.Xfu,glltt t, Cserkése §zerltesptőségöt u.
ll,ust,éti iinnep?k ttlktt:lln.úbóI (t (ser-
késatsupcttok és e:gyes cstlrkésaek el-
(í l, a s 2 t o tt úA,, - t l z. tl to t t. n t a t l, tI, t t t t t t lt, lt ti.-
l.cis ltijsBöttt:.tet (s a,jólt,í.tútt,stigclllttt
szi,uből tisaonoeaá,I,; tlzttll, tikikttck tt
(serkésztestaérek JTgyel.me nlost,is
i(|en, :iótresett.

Hibaigazitás: Mult számunkban,,B.
D."-nek küldött szerkesztői üzenetünkben
tévesen írtuk a Békey szót, mert a szóban-
forgó felvételeket BéIdy Dénes 223. P. L.
sz. cscrkésztestvérünk készítette.

Kedvező könywásárlási íehetőség. A
cserkészszövetség Országos VezetőtJszti'lestületének sikeriilt isen kedvezménves
áron cgy tételt biztosítáni Áry Lajos:',,A
levente kiképzés" című 798 oldalas könv-
véből. Az eredeti bolti ár helvett. meiv
12.- P e példányokat idejébtin jélentt<e"-
zőknek 3.- azaz három pengőért tudjuk
rendelkezésre bocsátani,

A kedvezményes könyvekre elsősorban
olyan csapat vagy vezető jelentkezhetik,
aki levente munkával íoglalkozik. Egyes
cserkészek csak feles példányszám eseién
részesülhetnek az olcsó árú könyvből, Je-
lentkezési határidö: április 25. Az Orszá-
gos,Vezetőtiszti Testület (V,, Hajnal-u. 6.)
clmen,

12. sz. VIIIR. c§erkész a Pesti Hirlap re-
viziós propaganda pályázatának égyik
nyertese. Tamási István 12. VIIIR. ral've-
zető, a dániai versenycsapat tagja részt-
vett a Pesti Hirlap ieviziós pr"o|aganda
pályázatán, melyen a dániai tábor óta kül-
földi cserkészekkel íolvtatott levelezése
alapján tett javaslatot,'A javaslatok bí-
ráló bizottsága Tamási István terveit meg-
valósithatónak találta és a pályadíj nyer-
tesei közé sorozta.

Az idén Angliába induló cserkészek elé
célkitűzés és példaképen állíthatjuk Ta-
mási István rajvezetőt. A cserkészet nem-
zelkőzi volta ellen emelt kifogások meg-
cáfolására döntő bizonyíték, hogy a ma-
gyar cserkészek a nemzetközi összeköte-
téseket is csak a haza javára használják
feI.

Kültöldre evező cserkészek figyelmébe.
Azok a csónakok, amelyeket Ausztriába
viszünk, hogy velük visszaevezhessünk,
eddigelé bizonyos vámösszeg letétele mei-
lett és különböző megjelölési eljárások eI-
lenében voltak csak vámmentesen kivihe-
tők és visszahozhatók. Ezentúl ütőhelyen-
kint l pengő díj ellenében olyan igazol*
vány váItható, mely a vámmentes átvitelt
lehetővé teszi.

Aki ezzel a triptiknek nevezett igazol-
vánnyal élni akar, hoz a csapatától egy
igazolványt, amelynek a mintája a követ-
kező: ,,A 30. számú Hollós Mátyás cser-
készcsapat nevében és saját személyem-
ben is jótállást vállalok azért, hogy a csa-
pat Bártfa nevíí 5 m hosszú 1 m 40 cm
széles, 2 személyes 15 m' vitorlafelületü
fékes vitorlás csónakját Potya Balambér
ós Pöttöm Zsiga igazolt cserkészeink f.
év szeptember 1-ig Budapestre visszaszál-
litják és sem ki nem cseíélik sem más a
vám- és rendőri szabályokba ütköző vét-
séget vele el nem követnek; a c§ónak a
Budapesti révkapitányságról f. év március
29-én a 7777. számot kapta. Budapesten
1929 március 30-án. Csapatpecsét. Zsem-
bery Gyula s. k. parancsnok." Ezt a kerü-

let láttamozza - ha a kiállitással szem-
ben aggálya nincs és így jön az a vizi-
telep igazgatójához, ki a maga részéről a
jótállást szintén elvállaja, aminek alapján
4z evezős szövetség a triptiket a fentem-
lített dij ellenében kiállítja.

Ha a csapat jelentéssel, tagdíjjal, vizi-
telepi díjakkal tartozik, vagy bármi okból
kifogás alá esik, úgy e triptikhez rnég sza-
hályszerű, a r,ámtétel l50-szereséig terjedó
(l0.000 pengő körül) bankgarancia is kell.
Bővebbet a vizitelep igazgatóságáná|.

Apródavató megbeszélés. Az országos
vezetőtiszt április hó 2-án délután 5 órára
összehívta a cserkészházban az I. és x.
kerületi kisíiú munkával íoglalkozó veze-
tőit. Egy-két kivétellel csupa apródvezető
jelent meg. (összesen 23 csapat képvisele-
tében 30-an.) Pedagógiai kérdésekről folyt
a tárgyalás, a Kisfiú és a cserkészet
című könyv haszná|ásának módjairól . és
egyéb jövő tervekről.

pünkösdi táborban ez évben immár
tizedszer gyűlnek össze Budapestről s az
ország kiilönböző részeiből a bibliás ma-
gyar cserkészek. Ez a tény 10 esztendő
komoly harcát jelenti a cserkészet eszmé-
nyének a legmagasabbig: lózus Krisztus
megváLtó személyéig való fölfokozásáért.
Méltó lenrre, hogy az újakon kívül min-
den csapat és minden cserkész, amelyik
és aki a |0 év alatt részt vett már ilyen
Szentlelket váró pünkösdi táborozáson,
rnegjelennék ez év bizonyságot tevő nagy
ta|ál,kozásán.

A táborban, mely lsaszeg közeléberi
pünkösd szombatja estétől piinkösd hét-
főn ,délutánig tart, első nap evangélikus,
második nap úrvacsora osztással egybe-
kötött református isteni tisztelet, fogada-
lomtétel, nagy tábortűz, játek délután, örsi
cserkészverseny, tiszti és örsi,ezetői gyű-
lések lesznek. Közelebbi megtudható Tótít
Kalmdn a. I. B. tag, cserkésztiszttől (Bp.,
VIl., Hermina-út 36.).

I{ÖNYVISMERTETES

Dr. Márton Béla: Tábortüzek égnek.
A debreceni felsőkereskedelmi iskcla 43.
sz. .lViunka csapatának története és dalai.
A csapat 9 éves íennállása alkalmából
összeállította Márton Béla dr., a csapat
parancsnoka. (Tiszántúli HÍrlap kiadása,
Debrecen, 1929.) A 46 oldalas kis füzet-
ből egy derék munkát \,égző cserkészcsa-
pat tóitónetét ismerhetjük meg. É,rdekesek
á csapat dalai, amelyekből 34-et kőzől a
kis füzet. Ismert nóták dallamára készül-
tek, s akad köztük egy csomó, amelynek
színvonala feiülmúlja a megszokottat.
Mintaszerűeknek tekinthetiik: Tiszapart-
ján tábortüzek égnek, Felleg borult az er-
diire, Lesüt a nap, Száll a tábortűznek.
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I. KERüLET.
Cserkésziinnepély. A 12. sz. VIIIR cser-

készcsapat március 17-én mintegy 600
főnyi közönség előtt tartotta meg táboro-
zási beszámoló ünnepségét a csapat nyári
álló- és mozgó-táborairól. A nagyszerűen
sikerült ünnepségen bámulatos ügyesség-
gel és gyorsasággal elevenítették meg a
cserkészíiúk a tábori élet ktilönböző moz-
zanatait. Az ünnepély kiemelkedő pontjai
a táborépítés, a teljesen eredeti bottorna,

a cserkészügyességek, az izgalmas gránát-
csata, a szerkocsigyakorlatok s a tábor-
tűz volt. A programm legnagyobb érdeme,
hogy egész anyagát a cserkészpróbák kö-
réből merítette és az egész ünnepség így
egy nagy gyakorlati cserkészpróba volt.

Az ünnepélyen megjelent dr. Szukováthy
Imre orsz. társelnök, Sándor János ker.
ügyv. elnök. gróf Festetich Plrl főv. cst.l-
portVeZetŐ.

II. KERüLET.
A II. Cserkészkerület közgyűlése. Már-

cius 24-én, vasárnap délelőtt tartotta a
Korona-szálló vadász-szobájában Miskol-
ccln a lI. Cserkészkerület szokásos közgyü-
lésót. Nagy számban vonultak fel az egri,
t_lzd vidéki. diósgyőri parancsnokok, freg-
jelent dr. Hodobay Sándor Miskolc város
polgármestere, a Magyar Cserkészszövet-
séget dr. Fodor Ferenc orsz. társelnök és
Kosch Béla orsz. gazd. íőtltkár képvisel-
ték. Sáirán Ferenc gondolatokban gazdag
elnöki megnyítója után Fodor Ferenc dr.
orsz. társelnök emelkedett szólásra, aki a
központ üdvözletét tolmácsolta s egyben
rámutatott azokra a Szempontokía, ame-
lyek a cserkészetet az értelem szerint való
irredentizmusra nevelik. Zsupán László
ügyvezető elnök beszámolója és pénz-
tári jelentése után Harsányi Lajos dr.
lőtitkár ismertette a kerület fontosabb
eseményeit és legközelebbi céljait. Az új
tisztikar megválasztása után Hodobay
Sándor dr. polgármester emelkedett szó-
lásra, aki bejelentette, hogy Miskolc vá-
ros közönsége a II. kerület építendő cser-
készházának céljára egy megfe|elő tel-
ket és 5000 pengőt ajánlott fel. Kosch
Béla gazd. lőtitkár zárószavaival a köz-
gyűlés véget ért. Az újonnan megválasz-
tott tisztikar: elnök Sáfrán Ferenc, ügy-
vezető elnök Zsupán Lász!ó, iőtitkár Har-
sányi Lajos dr., ellenőrző Király István dr.,
körzeti vezetőtisztek: Benedek BéIa (ózd),
Gresskovich Lajos (Eger) és Szabó Jó-
zsef (Miskolc). Ugyancsak egyhangú lel-
kesedéssel választották meg a kerület véd-
nökeit, díszelnökeit és társelnökeit. A köz-
gyűlés után a Korona-szálló külön termé-
ben társasebéd volt.

Cserkészek március 15-iki ünnepélye
Miskolcon. A miskolci és diósgyőri csapa-
tok március 15-ét közösen is megünnepel-
ték. 12 csapat kb. l]40 cserkésszel dr. Har-
sányi József ker. főtitkár vezetése alatt.ki-
vtlnult a Kossuth-szoborhoz, ahol a 194.
sz. ,,Széchenyi István" csapat zenekara eI-
játszotta a ,,Nemzeti Hiszekegy"-et, a
36. sz. ,,Fráter György" csapatbeli cser-
kész szavalt, Zsupán László ker. ügyv. el-
nök pedig rövid beszéd kíséretében a ke-
rület koszorúját helyezte el. A rövid ünne-
pélyt a cserkészindulri eléneklése zárta be.

A 238. sz. S. K. G. csapat a téli évad-
ban állandóan és rendszeresen gyakorolta
magát a sízésben, több ízben tartott na-
gyobb síturákat. A kirándulásokon végzett
munkáik voltak: síjátékok kéSzítése, nyom-
olvasás, nyomkeresés. - A műhelymunka
lényegesebb részei madáretetőkészítés, sí-
szán (kutyával való húzásra) voltak. -A tavaszi munkaprogrammot m,oíse-gya-
korlattal, zászlókkal és naptávíróval s már-
cius 24-től öt napos mozgótábof a Mát-
rába, adják. - Az örsvezetői táborban is
többen vettek részt.

III. KERüLET.
A Magyar Cserkészszövetség III. kerü-

lete 1929 május 9-én 10 órakor a szom-
bathelyi vármegyeháza nagytermében

tartja évi rendes közgyűlését, amelyre a
kerület összes tagjait ezennel tisztelettel

I(RoNII{A
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meghívom. Szombathely, 1929 április 1.
Cserkészüdvözlettel: vitéz Veder Mihály
kerületi elnök. Tárgysorozat: 1. Elnöki
megnyító. 2. Főtisztviselők beszámolói. 3.
Zárszámad,ás előterjesztése, felmentvény
kérése. 4. KöItségvetés beterjesztése. 5. A
kerületi vezetőség kiegészítése. 6. Indítvá-
nyok. 7. Zárszó. Napiprogramm: 8 órakor
istentiszteletek. - l0 órakor közgyűlés.
13 órakor közös ebéd a Sabáriában. - 15
órakor tiszti értekezlet.

IV. KERüLET.

,,Páltfy"-öregcserkészek avatása. A
Cyőri Kath. Legényegylet 45O/ö. számú
,,Pálfíy"-o19gcserkészcsapata március hó
7-én tartotta fogadalomújítási ünnepélyét,
mely alkalomból a Magyar Cserkészszö-
vetség képviseletében Vértes Zoárd kerü-
leti vezetőtiszt 12 öregcserkészt avatott fel
és 17 régi öregcserkészt erősített meg fo-
gadalmukban. A komoly tartalmú, lélek-
emelő ünnepélyen ott volt Bencsik Cer-
gely vármegyei főtitkár, Seller Pál várme-
gyei vezetőtiszt, a helyi cserkészcsapatok
parancsnokai, tisztjei és kiküldöttei,
Klempa Kálmán nyug. ezredes, a szerve-
zőtestülét képviselete, a cserkészszülők,
munkaadó mesterek.és a cserkészet lelkes
támogatói. Az avatási szertartás kereté-
ben Vértes Zoárd kerületi vezetőtiszt mély
gondolatú, hatásos beszédében domborí-
totta ki a cserkészeszme lelket és testet
párhuzamosan széppé és és erőssé való
nevelésének célját: a lélekben szép és ne-
mes, testben pedig acélosan erős embe-
rebb-ember ideál elérését a magyar cser-
készben. Lelkes beszéde mély nyomokat
hagyott a hallgatóságban. A íelavatott
öregcserkészekhez Horváth László csapat-
tiszt intézett buzditó szavakat a megkez-
dett munka komoly folytatására. Az ava-
tási sz ertartást irrendenta színd,ar ab, hatá-
sos élőkép, kedves cserkészének és szava-
lat követte, a zenekar pedig régi magyar
nóták előadásával tette széppé, magya-
rossá az ünnepélyt; a közönség a Him-
nusz eléneklésével kérte a Mindenhatót
arra, hogy magyaí cserkészeink munkája
által juttassa hozzánk közelebb a ,,ma-
gyar feltámadást"!

V. KERüLET.

Ujoncpróba a,,C§aba" cserkészeknét.
Minden esztendőben elhagyja a csapato-
kat egy pár ,,öreg" cserkész; nem a cser-
készetet, hanem csak a csapatát hagyja el,
mert reá új munka vár az életben. A tá-
vozó ,,öregek" helye, azonban nem marad
üres. Sőt! A komoly cserkészek helyét új,
csengő hangú, lármáskedvŰ, csupaélet
ujoncok, 12-13 éves próbaidős cserkészek
foglalják el, Az ifjak, hamar otthoniasakká
lesznek az ,,otthonban", övéké az élet, ök
adnak újabb lüktetést a csapat életének,
új szívet a régi testbe.

A békéscsabai cserkészcsapatok közül
elsőnek a 184. ,,Csba" c§.-csapatnál volt

Ide tlézz öregerrr,
az igazi cserkész csak ilyen cipőlgn iár.

Ne hagyd magad más cipőre rábeszélni,
mert csak a Ternóczkv-féle cserkész-
cipő a legiobb és legolcéobb, mert I.rendú
anyagból készül, barna bagaria-bőrból
maga§ szártal, bőrbéléssel, vizmentes
nyelvvel és burokkal, végig dupla

talppal és bokavédó c§attal er6\

Jótá l lás mellett beszerezheted:
TEP,NÓCzt<Y JÁNos

,rBAR,OSS" cipöüzemében,
Budapesl, vlu., Fesíelics-rríca 4.

Telefon: |ózseí 449-77.

ujoncpróba, március 74-én, a hagyomá-
nyos vizsganapon, amikor is 12 ujonc tette
le sikeresen a próbát.

Március i5.e a ,,Csaba" cserkészeknél.
A ,,Csaba" cserkészcsapat, a többi csapa-
tokkal és a reálgimnázium VIII. osztályá-
val, karöltve rendezte március 15-i lám-
pionos, katonazenés felvonulását. A nagy
hideg miatt, csak a városházánál álltak
meg, ahol dr, Medoravszki Mátyás h. pol-
gármester mondott szívbemarkoló beszé-
det. Kísérő közönség a szokott nagy volt.

Az 554. számű Gyuta cserkészcsapat
március hó 15-én délután 5 órai kezdettel
hazaíias, műsoros ünnepélyt rendezett a
Nagymagyarvárosi Olvasókör helyiségei-
ben. A termek teljesen megteltek, ami azt
mutatja, hogy Gyulán nemcsak a tanult-
és az iparos osztály, hanem a földmíves
közönség is érdeklődik a cserkészfiúk
munkája iránt. A műsoít változatossá tet-
ték az énekek, a szava|atok és a csapat-
énekek. Az apródok szereplése oly hatást
váltott ki, hogy a megjelentek közül sen-
kinek sem maradt a szeme könny nélkül.
A csapat íebruár havában 10 raj_ és 4
csapat-összejövetelt tartott. Március 17-én
megkezdtük a céllövészetet, mely alka-
lommal a íiúk szép ercdményt értek el.

, lx. KERüLET.
A 967. sz. ,,Révész Bálint" cserkészcsa-

pat 16 tagja husvét első napján propa-
ganda úton volt a közeli Vámospércs köz-
ségben. Az ünnepi istentiszte|etet Mezey
Béla lelkész, a kerület vezetőtisztje tar-
totta. Utjuk eredménye, hogy Vámospércs
egyháza a cserkészcsapatot mielőbb meg-
alakítja és működésüket apród-munkával
kezdik meg.

A 969. sz. ,,gr. Csáky bíboros" cserkész-
csapat husvét szombatján szeretetvendég-
ségben részesitette a 3O7. sz. Budapesti
csapatnak 28 tagiát, akik husvéti táboru-
kat Debrecenben töltötték.

x. KERüLE]-.
A kispesti 115. sz. Zrinyi cs.-csapatnak

mély gyásza van. Dávid Béla örsvezető,
csapatunk kiváló cserkésze, büszkesége
március 14-én visszaadta lelkét Teremtő-
jének. Aki csak megismerte, megszerette
őt. Végtelen szerénysége, tísztelettudása,
cserkészies gyöngédsége mindenkivel
szemben, ideálizmusa, lángoló hazaszere-
tete a magyar cserkészfiú példaképévé
avatták. Mint csodáltuk, mint szerettünk
volna mindig ily jó cserkészek lenni, mint
ő volt!? Halott testvérünk! Emléked éle-
tünk végéig megőrizzük.

,,77". Biz ez nagyon gyenge ,,szind,a-
rab" és különösen egy bántó hibája van.
Te a magyar paraszt beszédét akarod
utánozni és közben összezavarod jófor-
mán az összes magyar tájszólásokat. Eb-
ből valami zagyvaság kerül ki, ami bántó
elferdítése a !óízű, zamatos, népies beszéd-
nek. A nép nyelvéhez tisztelettel nyúljunk,
épenúgy, mint ahogyan tisztelettel kell vi-
seltetnünk a mi magyar paíaszt testvé-
reink iránt is, Nekünk sohasem szabad
őket komikus figurának raizolni. Egyéb-
ként a gondolatod is meglehetősen elcsé-
pelt. 

- ,,155." Versedben nincs eredeti-
ség. Csupa utóérzés. Ilyesmit már sokszor
olvasott az ember másutt. - B. M. Ve-
csés. Remélem, azóta megkaptad a lapot.
É,rthetetlen nagy nyugtalanságod, hiszen
a rendelést 30-án adtad tel, azután köz-
tudomás szerint ünnep volt és Te már
4-én idegesen reklamálsz! A cserkésznek
több türelme s főleg több belátása legyen.

- Hervadás. Az üZenetem megint nem le-
het olyan derűs, mint amilyet egyszer már
szeretnék írni Neked. Értsd meg, édes
fiam, hogy senkisem segíthet rajtad, ha
magad tele vagy mindig túlzott aggodal-
makkal, kétségekkel és felesleges gyötrő-
désekkel s ha nem akarsz elsősorban Te
magad segíteni magadon, ha nem akarod
Te magad rendezgetni kusza gondolatai-
dat és érzéseidet. ,,A vér meséiből ."

A lla,gtrg a,r Cserkés asBöu etség1
óssBes kó eponűi hiu a,ta,la,inu,k

hiaa,űu,|,os órdi:
naponkint d. e. 9-1-ig és d. u, 4-7-ig.

Pénztár-órák: naponkint 11_1-ig, d. u,
4--0-ig, kivéve a szombat délutánt.

Az országos elnök és az országos íő-
tisztviselők fogadó ideje:

Witz Béla országos elnök fogad: hétfőn
d. u. 6-|28-ig, pénteken 5-7-ig.

Temesi Győzö dr. országos társelnök

(el|enőrző) szerdán és pénteken d. u.
5-7-ig.

Faragó Ede országos vezetőtiszt szer-
dán és csütörtökön d. e. 9-1-ig és d. u.
4-6-ig.

Major Dezső dr. országos ügyvezető íő_
titkár mindennap 9-1-ig és szerda és
szombat kivételével d. u. 4-7-ig.

Borsiczky Sándor dr. országos ügyész
szerdán, csütörtökön és szombaton d. u.
5 órakor.

Kosch Béla gazdasági főtitkár minden-

nap, szerda és szombat kivételével d. u.
4-6-ig.

Molndr Frigyes dr. küllöldi ügyek fő-
titkára kedd, csütörtök 6-8-ig.

Vidovszky KdLmán a Magyar Cserkész
szerkesztője kedd d. e, 11-1-ig és szerda
d, u. 5-7-ig, péntek 5-6-ig.

Éri Emil országos vezetőtiszt helyettes
kedd, csütörtök, szombat 5-7-ig.

Sztrilich Pdl országos vezetőtiszt-he-
lyettes hétfö, csütörtök, péntek 4-7-ig
(Cserkészház), szombat, vasárnap Cser-
készpat k.
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köItemónyed semmiképen sem elégített ki.
Van ugyan benne újra egy-egy meglepő
gondolat, de az egész valóban olyan, mint
egy nagyon is kusza és nyugtalan, rossz
álmú éjszaka zavafos terméke. Nent ár-
tana, ha a benne foglalt gondolatok lénye-
gét egy sokkal rövidebb versbe próbál-
nád összesűriteni. De ami a legfontosabb:
nagyon kérlek, hagyd el egyszer már a
leghatározottabban ezeket a sötét témá-
kat, Fordulj komoly akarással a derű felé.
Olvass vidám könyveket, hogy egy kissé
lecsillapodjék ós megtisztuljon lelkednek
már szinte aggasztó zavaía. Ismétlem,
szeretnék Veled beszélni. - B. J. 184.
,,C§aba." Hát máí megint felültél a fantá-
zia szekerére? Rendben van, mostani ,,jö-
vőbelátásod" sem rossz, bár ennél már
eredetibbet is olvastam Tőled. Mindazon-
által lehet, hogy sor kerül rá. - B. Gy.38.
Honvéd. Ugylátszik tetszik nektek az
ilyenfajta írás, mert elég gyakran talál-
kozom ilyenekkel. Nem mondom, van egy-
két jó ötlet ebben is, de azért az egész
mégsem üti meg a mórtéket. Az e íaita
természetrajz-irást hagyjuk csak E. T.-nek,
aki kezdte ós a legszerencsésebben foly-
tatja is ezt a fajta írást a M. Cs.-ben. -N. Á. 171. Erdősi..Köszönöm ,,tartalmas"
leveledet és sorra válaszolok: Fenykép-
pályázat szokott lenni időnként a M. Cs.-
ben, ezután is lesz. Többször azért nem
szoktam ilyet kiírni, mert - fájdalom -kevés igazi jó anyag jön össze. A Te két
képed elég jó, bár még komoly verseny-
ben aligha jöhetne igazán szóba. A ver-
sedről is csak ezt mondhatom. odahaza a
csapatban bizonyosan jól mulatnak rajta.
Jól is teszed, hogyha a csapat mulattatá-
sára irsz, de a nagy-nyilvánosság számára
még nem elóg jók azok. A karácsonyi pá-
lyázat nem rossz, kár, hogy csekély Légy
hónapi késedelemmel küldted be. - T. I.
Tótkornlós. Szeretettel köszöntlek újra.
Már azt hittem, el is íelejtetted, hogy mi
a címe a M. Cs szerkesztőjének. Hát ter-
mészetes, hogy elfogadom a pályázatodat,
hiszen Téged cserkésznek tekintünk! Csak
légy továbbra is ott a tanyák között hir-
detője és élője a magyar cserkészideál-
nak. - K. G. 175. Bocskai. Az újságokban
megjelent lrírek nem fedik teljesen a való-
ságot. A M. Cs.-ben mindencsetre a leg-
hitelesebben jelenik meg az erre vonat-
kozó tudnivaló is, azért csak eszerint iga-
zodjatok. Egyelőre semmiíéle újabb je-
lentkezést nem vesz figyelembe a jam-
boree-iroda. Ami pedig azt illeti, hogy Te
másként sohasem juthatsz ki Angliába,
erre csak azt írorn, hogy nem szabad
ilyen kishitűnek lenni egy törekvő fiatal-
embernek. Ha komolyan dolgozol, akkor

@JgrE
A

MAGYAR
C.§ERKESZ

előfizetési dra:
Negged,éure 2 pe,,?,gő,
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Sopron, Szent Imre-Kollégium.
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Budapest, V., Hajnal,utca 6. sz.
(Cserkészház)

Elófizelési ára :

bt'éléure 2 P. - Egésa éure 4 P,
Elófizelni uguanúgu lehet, mint a

MAGYAR CSERKÉSZ re/

pai állatkerteknek és tudományos intéze-
teknek szállítója, - N. E. M. O. 304. Va-
lóságos hadvezéri zseni vagy. Csak pont
azzal nem számolsz, hogy egy ilyen or-
szágos jellegű cserkészjáték belekerülne
nagy tömeg pénzbe. A cserkészséget meg
lehet állapítani kisebb szabású megmozl
dulások révén is. - S. L. Rákospalota.
pesti humor cím alatt küldött tréfáid kö-
zött van jó is, de általában közismertek.
Amit pedig ,,Félnek a csehek" cím alatt
közölsz, erre én is csak azt kérdem, amit
az a megijedt gyermek: ,,Hát mondd, nem
rémes ez?" - V. S. 14. Holló. Köszönöm,
hogy gondoltál a M. Cs.-re. Nagyon érde-
kes fényképed, de oly kevéssé éles, hogy
semmiképen sem alkalmas klisirozásra. -Semper. ,,A megértő barát" című versben
van valami kedves, naív öszinteség, de a
feldolgozása bizony még nem üti meg a
mértéket. A többiekre is csak ezt mond-
hatom. - Ne csüggedj, magyar. Nagyon
örülök, hogy a M. Cs. révén ilyen jóba-
rátra tettél szert, aki még munkateret is
tud neked adni. Csak becsüld meg hiva-
tásodat és igyekezz azt megszeretni. Ha
csapatodból ki is léptél, lelkedben annál
inkább maradj meg s új munka\örödben
is szerezz tiszteletet a cserkész névnek.
öregcserkósztábor lesz a nyáron. Annak-
idején a M. Cs. fog írni róla. Beküldött
versed közül az első ügyes, a többiekhez
méltó, a második azonban kevésbbé sike-
rült. Barátodat köszöntöm és Neked új
munkakörödben jó munkát kívánok. -T. I. Vác. Hát bizony annak a felhívásnak
szomorú az eredménye. Ugylátszik a fő-
városi cserkészek nem nagyon érdeklöd-
nek az eszperantó iránt, inkább angolul
tanulnak. Ti azonban jól teszitek, ha foly-
tatjátok a munkát. - P. §. Szigetvár.
Mindkét versed gyenge. Lehet, hogy igaz
érzések, de nagyon elcsépeit gondolatok
és igen gyarló íorma. Ami a második ver-
set illeti, nem mondom, hogy nem közöl-
nék il},en tartalmút is, ha az igazán ked-
ves, bájos, üde volna, de az semmiképen
sem volna méltó, hogy a Magyar Cser-
kész a szerelmes fűzlapoétát érzelgős val-
lomásainak nyisson teret. Ne haragudj az
őszinteségért, de ilyen rossz szerelmes
vers jó kritikára nem számithat, Legalább
is a cinikus szerkesztők részéről nem!

még nasvobb uiakat is tehetsz Isten se-
p,ít;ésóű. 

- Bonvhádi Pista. Természe-
iesen- küldd be. Már most is vártam, de
még a következő számban sem fog el-
kés"ni. Kedves lapoda. köszönöm. Én is
nagvon örültem,-hogy együtt lehettem
Veiétet. - G. l. 184. €saba. Köszönöm a
tudósítást. Küldök majd néhány íelbéIyeg;
zett laoot és Te csak használd íel azokat
szorgaimusan. - Cs. J, 550. Baross. G. 'IVl.

már"tizenkét éve van Afrikában és ott va-
dászattal. őserdei állatok fogásával és tu-
dományos kutatásokkal íoglalkozik. Euró-

Felelós szerkesztó : VIDoVSZKY I{ÁLMÁN,
Felelós kiadó : KoSCH BIiLA.

Kiadia a Magyar Csefkészszövetség.
Szerkesztőség és kiadóhivata'l :

Budapest, v., Hain8l-utca 6. sz, (c§erkészház.)

Megielenik minden hó 1-én és l5-én.

)Ictgyttt, Cserkész! Magadon és másokon is tudsz,segíteni, ha" a ,,TURUL' mentődoboz mindig a zsebedben van !

A ,rTUIlaL,.
A ,|TURUL.,
Á,,TU,BULí
A ,rTanLrL,(
A ,rtrUnuLt(
Beszerezhetó és

mentődoboz: a legpraktikusabb forma. mellényzsebben,
ridikülben könn},en dlfer, meíetei : l716]; 8U mm, .

iié;iódo-Úr: k'tinnyri, óert a legíinomabb aluminiumból
készült,
áenrődoboz: kicsiny és mégis az elsó segítségnyuitás
összes kellékeit taílalínazza.
ment8doboz: gyönyörú kiállítású, színes fedélraizát az
ábra eredeti trasvsásban mutatia.
mentadoUoi : biiósztása. íelszeielése célszerú. (Kötszerek
Dréselt csomasokban.)
ftiöóé&itt,eto i.,naón' eroevszertárban és a cserkészbolt
Szövetkezetllél, BUDAPEST, V,, HA lNAL-U. 0

Az eredell 
'el§zeíelt 

doboz arr 2 pengö 50 fillér.
Cserkészörsi Ir EN7] ő7] Á§I(,4 elsősegélynyuitáshoz tökéletesen ie1sze_

áu". ir,e.es. oraktikus kiviteIben, beoszlásos bádogdobozban. yí?!,qt^|q1l

vász,Ónhuzattal.'várlsziiial. ára Ia felszt,reléssel l2.50, Ila felszerelessel ll,JU r,
il'i;;;i]'J;;;ió'.;ök;*ii;;k ii"dé")iteséi-'váúáilut<-.'postai megren_dele_seket
leegi,orsabban elirrtézúnk. Állandó nagy raktár mindenfaita spec_lalls _óssz,e-

állítású mentószekrényekben is. 

- 

l elelon: czb-+Z,
Ugy a§mentődobozt, mint a mentőtáskát készjti:

ct ,rTUIlIJLu I{ÖT1ZERGYÁB l}ud,c4test, II., El,őd-u. 7-3,

,,Étet,,lrodalml és Nyomda Rt. Bud"p..t, t., Horthy Mikró§-út 15. - l8azg8tÓ: Lalszky JenÖ.
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\'ízirajokhoz beosztottak részére a következő változások mérvadók:

Ezeket a kOtelező cikkeket a Magyar Cserkészszövetség
kizárólagos hivatalos szállítója, a

,CSERKESZBOL{I6(
(gunapp§T, vI" KEn,üLET, IIAJNAL-UTCA 6. sz.l

hozza forgalomba. Az árusítás a JAMBOREE-IRODA
által kiallított, névres zólő utalványok ellenében történik !

Tudod-e, hogg elcsomagolatlan örsi sátrad 24 őrás szóllítás
alatt többet szenoed, mint egg négghetes álló-táborban?, " .

Irózhatl,a?L csoTnügol,ózs(tk I" neh,(lz takan.ópon,yl:(tból. cIl,b,-ja P 7O,-

Megjelent Faragó Ede országos vezetőtiszt szerkesztésében:
' AZ önneCSERI{ítr*JzB,f Úr:,lelx.

Kapható a Cserkészboltban. Ara: 4 pen,gő.

Cr"rkészbolt a Cr"rkés zházban!
Budapest,

Halnat- utca hat.



.l?§AT(}§a!
Hazánk egyik legnagyobb sátorgyáran a

F{agyar trí.ered.er-, Lelr.-
és Jrría,íírarr R é §zv--'T'árs-

mely évek óta kizárólagos szállítója a közkedvelt cserkészsátrak
ktilOnbOző -típusainak, a legszorosabb gazdasági egységbe lépett
a cserkészettel. Felkérte a Magyar Cserkészszövetség kizárólagos
hivatalos szallitojat, a rrCserltészlbrDlí"-ot (Budapest, V.,
Hajnal-u . 6.|, hogy 

"áÚ"lju 
el sátorgyártmányainak Mugyárország

egész területére nézve a főelártgító szerepet. A Cserkészbolt
igazgatósága a Szövetséggel egyetértésben hozzájárult ehhez a
kéréshez és a legközelebbi napokban megnyitja új

§áítlfncr§z;íár áí

melyben a cserkészsátrak minden típusa ée kiegészítő szereléke,
kötélzet, rudak, cövekek, továbbá a legjobb mintájú kiránduló-,
csónat- és ftirdrikabinsátrak, valpmint a-iegktilonbozobb igények-
nek megfelelő vízhatlan sátorvágzonanyagok - méterszámra i; -azonnal kész raktárról kaphatók lesznek. Nem kell tehát ezentúl
a sátrat hónapszámra előre megrendelni, mert a bő készlet és
dris választék lehetővé teszi, ho$y a megszemlélt, ,/agy ábra után
kiválasztott sátor azonnal elvihejtő legyen, illetve vidéki rendelés-

nél még az aznapi po$ával elktildésre kerüljön.

Gr"rkészbolt §erkészházban!
Ha;nal-utca hat.

r,:

|íPcq7!,Ju!Ul

o9 ító6l 
^ 

l^

,,Élet" lrodalmí és Nyomda Rt. l., tlorthy Mtklós-út 15. - tBazgató: Laiszky Jen6.
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