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Be.szerezted mdr

,Az öregcserkészet ú ain"-t ?

Hasznos útmutatások az öregcserkész-munkához.

Kapható a Cserhészbolt-aan, Budapest, V., Hainal-u. 6.

fiserlÁészelőa<lásra,§.-r66p 61 íünnep élyeIs.ie
Kiválóan alkalnlas a l§ü!.örlféte íz-leerr kaplrató

Crrl§()rpa§zzÍilla, valamint a Wrigley
iéle §§góglrrrnnilni, es " íölÉöÉí
naranc§- C§olÁl}tádé -l*ocka
Csapatoknatr gyári áron utánvét mellett, v. bízományba.

MaEyaror§zágl főleíakat:

PUÍ-JEIL J- Budapest, V., Garam-utca 25.

Kapható a,,C§erls,és:zlooltlea.cl " is !

Az egész világon isnnerik és elismerik a

Remington Portable
írógép fölényét.

Nem játék ! Nem miniatür !

Hanem komoly hordozható gép a

REM!NGToN
PoRTABLE
négysoros, standard biIlentyűzetű írógép.

Úgy 
" 

REM lNGTON-PORTAB!_E,
mint a többi legújabb modelljeinket
díimentesen, vételkényszer nélkü!
mutatiuk be országszerte, kedvező
fizetési feltételek mellett, 18 havi

hitelre is,

Remington lrógép Rt.
Budapest, V|,, Andrássy-út 12,
a Magyar eserkészszövetség szál!ítója.

tíógépeink kiválóságáról véleményt adhat a
lsagyar Cserkészszövetség Gazdasági Hivatala.

A Magyar lfiúságiVöröskereszt Egyesület
elárusító helye

a (csrerl§ észlootíb€r'll van
V-, EIa|naE-r.líca 6.62., Cserlsészt őz-

Kézügyességek, kézimunkák, terítők, dí-
szes párnák, babák, karácsonyfadíszek
stb" feltürröen olcsó áron kaphatók.

E1,8ő nmguar ha,ngsaerggd,t":

sTo\MASsER
kir. udvari szállító.

BIJDAPEST, II., r-Átrtcrrío-IJ. 5.
Általánosan elismerve a legiobb hangszerek.
Ilílrolr. csak finom, megbízható minőségben.
Rorírloít hangszerek szákszerúen iavíttatnak,

Ára|ánlaí ingyen kütdetik.
Áz eggedüli maggar hangszerggdr az országbaat

REe§ ü§{,

"qk
)ö

Csapat-, raj- és örsi
Áraiánlattal öiirnen-

tesen szolgál:

UA§ZIrÜK a legegyszerúbbtöl a legdiszesebb kivitelig.

oB E R BA{JE R, A. [.IToDA;í#*ái §íí:xL,T
a,r,a.pírÁ§IjLlegg. EB U D A P E § T, IV., vÁ c [ - UT CA 41. TEL., é]qT:_§99=9
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CSERKÉSZEK.
Iría és a M. Cs. Sz. ftldius hó 5-iki Jam.boree-nzatinéján felotDasta: sih sandor,

Eh, uéres arc, aeszett bicsah, hasadt cipó: hít érdehel ? ,,Láz, ami lősz, elóre pajtdő l jaj, ti íiúh, s_etét g1 éj,

Egg'nagg dolőg üan'a'uilrigón, 4z. ég homlohcín fekete.taréi.
íVainőí, a rainak gg.ozni'kelt l Ali uolry1, |a. milk (még messze a hajnal)

()sszeallnrinh rai a rajial
Qolgoznak. Van-e j9\bl(iléh, mint rajban a munkal Éi-ápiiánáii al:iízanará
ESg q aezéngszó. Munhcira, fiúh l Esu' óririsí sriíorpatotcít.
Tíeteka térhép,tieteh a scitor,lieteb az üstés tíetehatűz ! MŐgas ao!na, aizrfu a Tcitra
Odalenn a szenntles-füstös hóuitrigban Es széles,,ryint a Hortobrigg,
uoit nep§giie, uán bs hettai rói\ai-ieszutet, Es megfújndnh a sdtor elótt
tii 1tisi'á?'i,niig űiár"ÁZái;ű;;_.;;;,;, 4 ,:1|y19: ,! ,g_qilnhn,óí.

rtt e§gmű áátiűt iaraipáiő'- * q..sdtrunhat sritrrinah uallancí,
Ési-Őii-bús'dalt énekelőe, lp iönne miryd, mind, csapatostul.
tíás1it: ás brúÉgirni 

-' 
Söngaestül, kardostul,. szerszrjmostul,

naiján i €iiát kibortüzet. )..mit pu9z,ta..karcímban,nqm9s pariptill,

Etlüt a tcíbor. Epít_i g rai 'rn'r!r7:rY:,,8;:;"bű;,r'3'r!§f;'r,u,,,o,,

Fiúh, kemén11, szélsimogatta barachos arcoíl ;
Ngg!/, huncut-kéh és barna-mély szemeh,
Oricis harimdh alól mosolg-merészen csillannah etó.
Fiúlt, cserhészek: úgg tillnah hezühben a hossztj bottcl,
Mint haró mellett a rózsató.

Menneh nagg szeges cipóael a serhenő mriiusi fűben,
$öuer, nagg hritizsdhból tísó handihril
Es sportlap benne és síp és csokotcidé és imahöngu.
Az eggik egg libbenó lephe utrin szöhhen a szeméael,
A mtisik epen ucígnrí hrjtba az elótte menőt.
D e a t ro mb i ta s zó 1, és fe sz ül a Vig g cíz z, és do b b a n a lépés
Es ltíbuh alatí mintha mozdulna a föld.
Jcilszanak, lcírmciznafr, tatha gomolgban.
A labda szrill, pilteg, a mell, rohan a lcíb.
Verehedneh is olghor, lzeserű-piros arccal,
Kéh foltoh cl térden, az arcon,
Szaggat a tüshe és aérez a kó.

ANYÁK NAPJA.
Kedves, Anerikából származő gondolat. Minden eszten-

tiőben május második vasárnapját az édesanyák tiszteleté-
nek szentelik. Családban, iskolában egyesületekben, városi
és egyéb közigazgatási szervek életében, az amerikai é|et
minden megnyilvánulásában ezen a napon egy gondolat
uralkodik: tiszteld, szeresd, áldd az édesanyát. Az ameri-
kai találékonyság a legkülönfélébb kedvességeket eszelte
ki, hogy lminden ember figyelrnét, szeretetét, tiszteletét
ezen a napon az édesanyára terelje.

Csak természe,tes, hogy ez a gyönyörű gondolat az
egész viiágon nagy tetszést váltott ki s utánzásra talált.
I-Iiszen a világ minden pontján, ahol a családi élet akár-
milyen formája él, a legszeretettebb, a legtöbb tisztelettel
övezett lény az édesanya,

Mi, magyar cserkészek is megkaptuk e gondolatot. Igen
sok csapat évi progranmjába bent van ryár av anyák nap-

Csorog a aerejtéh, liheg a mell ?
Mindegg, a tcíbornctle rillní hell !
Rcính ért az est, setét a hatcjr.
Az tclegen erdőn hi tudict, hi 1rir ?
Mind elbújtah a csillagoh
S az égen aad felleg morog.
Most hell a sritor, ggerekek !
Döngöliétek a cöueket !
Húzd meg a rudat ! Szét a hötéllel !
Valami lesz - úgg né:em - uz éfiel!
De ítiszen csah eggszer cilljon a srítor,
Aztcjn zúdulhat a buta zcípor,
I foldott ponqaril uerheti !
Ugu-e, fíúh, oda se neki!
Igg s[rí a pusztai szél haidanrin
S Volga-parti sritoroh ftlldn,
Igg aerhette az esó a pongaatelót,
Míhor Atptid rilmodott Vereche elótt.

jának megünneplése, de még korántsem érte el ez az ün-
nep azt az elterjedést, amely méltán illetné meg. (Vajjon
az idén hány csapat tartott ,,anyák napia"-tl Jó volna, ha
mindenfelől jelentenék ezt a Magyar Cserkész-nek.)

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a magyar cser-
készszívben nincs olyan mélyen beágyazva ar-édesanya
szeretefe, mint a világ bárInely gyermekszívében. A ma-
gyar cserkész is tudja, hogy nincs ezen a világon ienki,
aki őt úgy szeretné, olyan igazán, olyan önfeláldozóan,
olyan sírigtartóan, mint édesanyja. A magyar cserkész is
tudja, hogy senkinek sem köszönhetünk annyit, mint an-
nak a drága; jó asszonynak, aki nemcsak életet adott neki,
hanem meg is őrizte ezt az életet minden veszedelemtől,
A magyar cserkész is tudja, hogy életüknek első boldog
érzését, első mosolyunkat, az első tapsolást, a szeretetnek
első csókját, az első da|t, az első imádságot mind
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annak köszönhetjük, akit először szólitott emberi szóra
erőltető nyelvünk: mamma. A magyar cserkész eletének
nincs egyetlen szép, kornoiy enléke sem, amelyhez ne fü-
ződne oda valahogyan az édesanya képe. A magyar csef-
kész is tudja, hogy csak egyetlen lény van ezen a világon,
aki soha, semmi körülrnények közőtt el nem iordulhat tőle,
aki ,,écíes kis fiam"-nak fogja becézni őszüiő korában is,
az élettehertől meggyötört, yagy az életversenyben fel-
emelkedett gyermekét - az édesanya. A magyar cserkész
is érzi, hogy életének legtragikusabb, legszívet,tépőbb
napla az lesz, amikor majd egyszer el kell bttcsúznia az
édesanyától.

Ezért tart a nagyar cserkész áilandó ,,anyák napjá"-t,
ezért a legfőbb törekvése a gyengédség, szeretet, a szol-
gálat, a hűség az édesanyával szemben. A magvar cser-
kész folytonosan keresi az utat, arnelyen örömet szerezhet
az édesanyjának, mert jól tudja, hogy még igy is csak
aiig törleszthet le valamit abból a mérhetetlen hálaadós-
ságból, amellyel az édesanyának íartozik.

Egészen bizonyos, hogy az édesanyát körülövező tisz-

telet és szeretet soha meg nem torpanó velejárója a cser-
készeletnek. Szinte feleslegesnek is látnók külön egy na-
pot entelni ki az esztendőből, amikor hangsúlyozzuk azt,
amit egész életünkön át cselekszünk. Mégis azt mondjuk:
meg kell ünnepelni az ,,anyák napjá"-t. Kell, legyen egy
nap minden esztendőben, amikor szabad rrrindenkinek di-
csekednie az édesanyjával, amikor szabad kinyilatkoz-
taíni azt, amit a sziv érez. Kell, legyen egy nap, amikor
nindenkinek a figyelme egy drága lény köré fonódik, ami-
kor mindenki hódol az édesanyának. Kel1, legyen egy nap,
amikor niegmondja az egész hálás emberiség az édes-
anyákna,k, hogy az ő hivatásuk a legmagasztosabb.

A cserkészcsapatoknak kell előljárniok az ,,anyák
napja" krrltuszában. Nem volna szabad egyetlen csapatnak
setn nraradnia,amely ne rendezne május másodikvasárnap-
ján örönrünnepet az édesanyák tiszteletére. De addig is,
míg ez általános nagy, boldog ünnepnap lesz, ülje meg
minden magyar cserkész az ,,anyák napjá"-t úgy, hogy
keresse, kutassa, hogyan szerezhet legtöbb örömet, leg-
több szép napot az édesanyjának.

CsERI{psz-uaTINE A
Vasárnap délelőtt 11 órakor kiderült a Városi Színház

környéke. Nemcsak a nap bujt eiő komor felhőruháiból,
hogy felcsókolia az aszfaltról a csillogó víztócsákat, ha-
ner,r minden oldalról özönlöttek zásziólk alatt a kacagó-
szemű, vidám hangú cserkészfiúk is, hogy elfeledtessék
1-2 őrára ennek a szürke, szomorú nagyvárosnak 2500
1akójával a hosszút magyaí télnek sok kt'tzködését és der-
mesztő fáradságát.

A Városi Szinház főbejárata lobogódíszt öltött, nregté-
pázott, viharvert vagy aranyló fehér zászlókat csattogta-
tott a szél, mintegy 80 budapesti cserkészcsapat zaszló-
küldöttsége vonult fel, hogy a nregjelen,t előkelőségeknek
a cserkészdíszt nregadhassa. Az előcsarnokban ii Cser-
készszövetség elnöksége várla az érkező vendégeket, a
cserkészet barátait, szülől<et. Ott láttuk Witz Béla országos
elnököt, Temesi Győző dr., Fodor Ferenc dr. társelnökö-
ket, Molnár Frigyes dr., Major Dezső dr., Achtzehner Jó-
zsef dr., r,ri Emil, Márkus Miklós dr. főtitkárokat, Sándor
János kerületi ügyvezető elnököt, Junger Emil kerületi fó-
titkárt. Az előkelőségek közül legelsőnek Zsitvay Tibor
igazságügyminiszter érkezetí meg csaiádjával. Nemsokára
Lrtána jöttek Klebelsberg Krrnó gróf közoktatasügyi mi-
niszter, Teleki Pál gróf tiszteletbeli .főcserkész, Khuen-
Héderváry Károly gróf főcserkész, Szabóky Alajos állam-
titkár, Andrássy Géza grőt, Bezzegh-Huszágh Miklós fő-
kapitány, Karafiáth Jenő, az O. T. T. elnöke, Korniss
Gyula államtitkár, Shvoy István altábornagy a honvédelmi
miniszter képvisetetéberr, Rapaics Raymund tábornok,
Sipőcz Jenő polgármester, Vajna Ede tanácsnok, Papp
Antal dr. államtitkár, Semsey Aladár Ujpest város polgár-
mestere, Felicides Román min. tan., Tabódy Tibor orszgy.
képv., Festetics Pál gróf és közéletünk számos vezetője.

Kürtszó jelezte Albrecht kir, herceg, a Cserkész-Nagy-
tanács elnöke érkezéset, néhány piilanat mulva felharsanó
díszjel és a tisztelgő zászlók sora fogadta Magyarország
Kormányzóját és feleségét. A főméltóságú asszonyt a be-
iáratnál a legkisebb cserkészfiú iidvözölte hatalmas virág-
csokorral, köszönetképen azért a sok szeretetért, amellyel
Magyarország valamenn yi fiát elhalmozza.

A műsor első száma az Angliába,menő cserkészek egye-
sített nagy zenekarának előadása volt. Keil Ernő karnagy
vezényletével valóban művészi munkát végeztek, fúvós-
zenekartól még alig hallottunk ilyen átérzett és átélt elő-
adást. Utána Puky Endre dr., a képviselőház aleinöke, a

vÁRosl szíNnÁzgaN.
Magyar Cserkészszöve,tség társelnöke mélyen járó, gon-
dolatokban gazdag előadásban ismertette a magyar cser-
készet igazi értelmét. Rámutatott atra, hogy szétzilált tár-
sadalmi felfogásunkat a felelősség, a kötelességteljesí-
tés és a testvéri szeretet útjára vezetni csak ez a ielket
ntegmunkáló életerős mozgalom képes. Yázolta az angliai
világjamboree jelentőségét és - mint mondotta - ismeri
annyira a magyar fiúkat, hogy bízó reménnyel merje erre
a nagy feladatra a nagyar haza nevében elklildeni. Válto-
zatos egymásrrtárrban peregtek a iöbbi számok. Szénássy
Károly, a Zeneakadémiának l5 eves növerrdéke lehellet-
szerű f inomsággal interpretálta Ernst: Hegedűversenyét
Tarnay Alajos zeneakadémiai tanár kísérete mellett. A ze-
nét tánc követte; a gödöilői premontrei gimnázium 44. sz-
Rákóczi-cserkészcsapata magyafo§ ruhában díszpalotást
járt el, Magyarország szinbolikus táncát Windischgraetz
Vince herceg jelenílette rme$. A felcsapódó függönyök irjra
dalt jelentettek: a 95. sz. Lehel-cserkészcsapat, csupa apró
gyerek, a legnagyobb is alig látszott közülök ki a löldből,
három kedves pattogó nótát adott elő. Majd Sík Sándort
hallottrrk, a papköltőt, aki saját maga olvasla fel e célra
írt fele jthetetlen költeményét, amelyben benne lüktetett
mindaz a duzzadó nap§ütötte életerő, amjt a cserkész-
szó jelent. Sok vidái-lr mőkát mutattak be a 3. sz. Regnui:r
Marianum cserkészei, hogy a cserkészbűvész azután ha-
ílaíosan eltüntesse őket a színpadról. Végeszal<adatlan
kacagás jutalmazta munkájukat. A legkedvesebb szám ta-
lán a legutolsó volt. Radványi Kálmán ,,Dugó Jani An-
gliába készül" című iantasztikus álmát varázsolták elénk
az é|etrevaló cserkészfiúk, annyi közvetlenséggel és bá-
jos szemtelenséggel s talán a nagyokat is megszegyenítő
művészi kifejező erővel, hogy könnybe lábbadt nemcsak az
édesanyák és apák szeme, hanem az érdektelen nézőé is-
Vagy talán Vidovszky Kálmán és Jandik József rendezők
mélyen érző emberi szivét tükröztette vissza a harmoniku-
san megrendezett előadás.

Tudjr"rk, hogy hónapok óta készülnek a magyar fiúk
Angliába s azt, amit tiszta ,művészetben elvisznek maguk-
kal, kielégítő és méltó helyet fog biztosítani nekik a nagy
trernzetek harcában. Mi, akik egy felejthetetten élménnyel
íávoztunk, csak azt kívánhatjuk nekik őszintén, hogy testi
ügyességben, testi erőben, szellemi tudásban ugyanannyit
vigyenek magukkal, mint amennyit lelki értél<ben már
magukkal visznek.
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MEG A HEGY IS ÁTIIASONUL, HA A NPPP FOR,R,ÓI\T SZER,ETI.
Kirándulás a ,,Vén Indián" csodálatos profiljához.

A fenyőerdő enyhet nyujt a tűző nap ellen. A tó vize
ilyenkor csak úgy jó, ha csónakba ül az ember és átevez
a tulsó, északi partra, Elhúzódom a patrt mellől, be a ren-
getegbe, az örök árnyék honába. Csakhamar élénk ping-

I. kép. A ,,Lost,River" (búvópatak) egyik barlang-
Delarata. Auyaga gralllt.

aranycsillagok középarányosát . . .

pongozást hallok,
megfelelő neveté-
sekkel. Megláto-
gatom az egyik
tábori ,,wigwa-
mot", a takaszi-
nót. Három méter
széles terrasz
övezi, rohanások,
birkózások szin-
helye. Amint fei-
érek tá, ott áll.
Sammy barátclm a
pontclzó táblli
előtt és ,,vizsgálja
a csillagokat".

Idenézzen,
második vagyok!

fordul felénl
hirielen.

- Ha én ezt
érteném, ezt a
csillagabroszt,
Sámuel!

De nézzen
csak ide! Olyan
egyszerű: vesszük
az ezüst- és az

És következett egy negyedórai magyarázat: miként tűnik
ki, hogy ő |ett a második a pontversenyben.

- No - mondo,m -, ez nagyon szép és én szívből gra-
tulálok.

- De nem addig van az, doktor. El kell jönnie velünk
a jutalomkirdndulrísra. Holnap hatkor start!

Csakugyan, itt érdemes pontokra vadászni. Akinek a
naponkint pontokban lemért tábori tevékenysége augusz-
tus végére felnövekszik 650-680-ra, (a napi maximum
12 pont), az jó finis e§etén beérkezik az első hárorn közé.
És az első három helyezett nemcsak a ,,legjobb ,íáboroző"
címet kapja, hanem egy jutalomíurára is elviszik. Ott az-
tán szabadon rendelhet, mindent megfizetrrek neki: van
cukor (candy) és fagylalt (ice), amennyi beléíér. Aztán
ne legyen népszerű a pontverseny!

Egy szó mint száz, másnap Sammyvel ott ültem a má-
sodik autó hátsó ülésén és együtt üvöltöttük a többivel a
győzellmi nótát: óh klementtijn! Ez olyan Csicsóné-féle
nóta arról, hogy Klementina akármint töri magát, mégsem
lesz sohasem fiú. A fiúgőg nekirugaszkodása nótában. Ve-
lünk ült még a ,,kicsik" (12-14 évesel<) táborábó| Piki
és Csikl. Piki szőke volt és Csiki barna, egyébként mint
két bocs, örökösen 1átszanak egymással.

- Hurráh Csiki! Hogy vagy? - orditott Sammy me-
netközben Csiki fülébe és olyat vágott a hátába, hogy a
Csiki feje cisz dúr tremolót járt.

- Állj! - ordított viszont Csiki és az autó azonnal
megállt. Azt hittem, hogy lovagi tornára rmegy Sammyvel
a tenyereiés miatt. Volt eszében! Az amerikai fiú soha-
sem torol meg játékból kapott ütést és sohasem harag-
szik meg más jókedvéért. Rég elfelejtette azt, - de ,,log"
(csárda) volt az útszélen és Csiki írrfi fagylaltot paran-

csolt reggel 8 órakor. A parancsnok mosolygott és Csiki
először épen Sammy szájába tömte a fagylattot.

Tizenegykor berekedve érkeztink az első nagy állomás-
hoz. Maine államból átmentünk volt New-Hampshirebe, a
,,gránitállam"-ba. A nyáron át messziről felénk sötétiő
hegytömeget értük el. A íiúk csendesek lettek és az első
tombolás után élvezni kezclték a napsugárba öltözött ter-
mészetet.

- A Lost River (buvópatak) alagútjánál vagyunk -hallottuk a vezető szavát. - Ugy 20-25.000 évvel ezelőtt
ezen a hegyvidéken rettenctes földrengés volt. A hegyoldal
leszakadt és a szikladarabok betöltötték a régi, jégkor-
szakbeli patak völgyét, Az a viztő| évezredek gyalulásával
kimosott gránit kőmeder, amelyben a viz tolyt, cseréppé
tört. Ime, a kivájt gránitkő 50 méierrel a mai víszint íölött.
(Ezt a viztő| kiváit terméskövet a geografia ,,po,thole"-
nak nevezi, üstlyuk.)

- Uj korszak kezdődött a vidék életében. A víz bele-
fúrta magát a törmelékhegybe és átrágta ,magát rajta.
Barlagjáratán végig fogunk menni. Buvópatakká lett, ott
megy be 3-4 kilométerre tőlünk és a,mott tűnik elő 200
méterre tőliink. Mi a végződését járjuk át.

Leszálltunk a barlangbejáraton át (I. kép) a mélységbe
és vitézül végignyomakodtunk a szűk járatokon.

Aztán ebéd követkczett. A fiúk újra tcimbolrri kezdtek.
Bolondos ötletből összevásároltak tücsköt-bogarat a ba-
zárban és a vezető szenrrebbenés nélkül fizetett. Sammy pl.
egy manilakötél talpú sziklamászó cipőt vett.

- Ez az egy az ő napjLrk - vont váilat a parancsnok.
Látiam rajta, hogy pipogyának laftaná a fiúkat, ha nem
élnének a szabadsággal és jól esik neki, hogy élvezik a
díjukat. Két táborból összesen hat fiú jöhetett el és a két
táborparancsnok volt velük, Csekélységem csak nyomia-
tónak, kivételesen.

Sammy és Csiki volt a legvidámabb és csinálta a legtöbb
vad dolgot: de ízléstelen vagy bántó egy sem volt köztük.
A gyomrát egy sem roniotta el. Az ebéd fejedelmi golt, de
semmi felesleges pazarlást nem tapasztalhattam.

Ebéd után úira
kocsiba ültünk
és nekiindultunk
,,hegységet néz-
ni". Az Alleghany
hegység 1egészak-
keletibb tömbjei-
nél jártunk. A
White Mountains.
vagyis a Fehér
hegység valami-
kor az algonkin
indiánok főhelye,
Másfélezres ge-
rincei nagyszerű
tájképet adnak. A,

táj régi arculatát
a jég a diluviunr-
ban úgy legyalu!-
ta, hogy egé§zen
megváltozott. /\
kiáiló csúcsok le-
törtek, rázkódá-
sok és földrengé-
sek köv,etkeztében
a felszín össze-
vissza repedezett, II. kép. A "Flume Cascade' szakadék a

new-hampshire-i Fehér-hegységben.
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szakadékok, törmelékhegyek, meredek falak keletkeztek.
De épen ez teszi a szép tájképet.

- Mit keresünk? - kérdeztem két órai vidám kocsiká-
zás után. A vezető ismételten megállt volt és a térképet
nézte.

- Itt ke1l lennie a híres Flume kaszktidsornak - mu-
tatta a iérképet a parancsnok, de hirtelenében nem látom
tisztán a helyünket.

- Perc alatt rendbe jöttünk. Más
útra tévedtünk ugyan, de negyedórát
sem vesztettünk. Mr. Perrin, a pa-
rancsnok, elismerését fejezte ki.

- A magyarok mindnyájan jó tér-
képolvasók? - kérdezte.

-. Csak a cserkészek, de azok mind

- válaszo|tam szemrebbenés nélkül
(Gyula bácsi messze volt).

A vadregényes kaszkádok megmá-
szása (lásd II. képet) jó órát vett
igénybe. A 8-10 méter széles fal kö-
zött úgy szakadí Ie az átok, hogy 90
fokos falakat hagyott hátra. A termé-
szet elkeseredett harcot vívott itt a
víz útján. A gránit és a víz párharcá-
ban a uíz kerilt lassan, de biztosan
felü1.

Sammy és Csiki közrefogták Pikit.

- Ne te ne - sző|t rájuk a pa-
rancsnok -, hová mentek azza| a
fiúval.

- Megmossuk a fejét, mert keve-
set evett - nevettek azok és hiába ka-
pálőzott Piki, hurcolíák a nagy víz-
esés alá. Bennem elhült a vér. Az a
vízesés 12 méter magas (1. a képet) és
az ereje elég ahhoz, hogy elragadja a
fiút. De Sammy és Csiki a fejükbe vet-
ték, Lhogy ők megmossák a piki fejét
és nem tágítottak. Hiába ordított az,
hogy annyit evett, mint két farkas, egyre közeledtek a
vizsugárhoz.

Hát amint leereszkednek az árokba, ,a nagy tülekedés-
ben elbotlanak és mind a hárman odavágódnak a kavi-
csokra. Abban a pillanatban egy vízsugár egyenesen ne-
kik esik és elborítja mind a hármat. örjöngő futkosás tá-
madt, mi riadtan figyelünk, mi lesz és a következő pilla-
natban csuromvizesen bújik elő mind a hárorn fél - töké-

ll1,.§",*im);f,""í§'ái"",tl3j'iS,.rzuJ}í'"ttgl liry ezt a nagyszerű szobrászatot.
---- -*----;'--"-u6;-ii5; párt;a. 600 m-nyi magasban volt tőlünk az

letesen lehűtve. Menekültek a víz elől. Felülről pedig kaján
kacagás hallatszott.

- Pg152g, Mr. Perrin leöntöti bennünket - kiabálták
fel és én csak most tértem magamhoz ijedtségemből.
Tényleg Perrin úr megtréfálta mind a hármat. Nem kel-
lett rnást tennie, mint egy kővel elállni fenn a víz egyenes
útját és ezze\ egy oldalsó útra szorítani. Mi észre sem
vettük, hogy eltűnt mellőlünk, de ő már egyszer átment

itt hasonló tréfán és most maga ját-
szotta azt meg. Persze, hogy nagyon
kicsúfolták mind a három hőst.
, - Mr. Perrin, azért megmutatja
még a ,,Vén Indiánt"? kérdezte
Sammy egy idő után csendesen.

Ha addigra megszáradtok,
hogyne.

Jő óta telleit belé, amíg ezt a cso-
dát elértük.

A kemény grániifal sem tud ellen-
állni az idő vasfogának. ,A. pusztulása
attól függ, mennyire maradnak együtt
a darabjai a repedezés után. Mi egy
alacsony vizválasztőra futottunk fel,
bekanyarodtunk egy hegyszorulatba
és ott volttrnk.
'- Tökéletes indián - bámultunk,

-.- sas offa van és indián homloka.
Nincs ennek mondája?

- Több is van. Mind azza| magya-
rázza, hogy a Nagy Szellem az ő lör-
zsének ősét faragta be a sziklába,
hogy hőstetteinek örök emléket emel-
jen. Szent hely volt ez és híres gyü-
lekező, illetve találkozó hely. Sok nagy
kérdés fölött tanácskoztak itt és innen
indultak ki harcaikra. (L. III. kép,)

Magam is gyönyörűs(ggel nézeget-

áIla, a homloktól az á||ig közel 230 rnéternyi távolsággal.
Jó félóráig időztünk ott. A fiúk rnár egészen csendesek

voltak. Ugy kitombolták magukat, hogy amikor a vissza-
úton vacsorára álltunk meg, már alig beszéltek. És amikor
úgy iéltizenegy táián 90 kilométeres sebességgel a tábor-
hoz közeledtünk, a kocsi hátulsó ülésén Sammy balról,
Csiki jobbról hajlott az ölembe és - aludt,,mint a bunda.

Temesi Győző.

A legköeel,ebb m,egjel,e,nő, oserkésBekeü érdeklő
leönguelc:

A magyar cserkészirodalom ismét több igen értékes könyvvel
lesz gazdagabb. Néhány hét mulva régenvárt kitűnő könyvek
hagyják el a sajtót. Első helyen kell megemlíteírünk a már szinte
egy éve készülő Dalos könyveí. A magyar cserkész Dalos,könyv
II. kötete csupa magyar népdalt íog tartalmazni. A Dalos könyv
megalkotója Bárdos Lajos zeneakadémiai tanár, cserkésztest.
vérünk rendkívül nagy gonddal és sok szeretettel gyüjtögette
össze a magyar népdal legdrágább kincseit úgy, hogy e magyar
népdal-gyüjtemény nemcsak a cserkészirodalomnak, hanem az
egész magyar nótairodalomnak is rendkívüli értékes gyöngy-
szeme lesz. Mint nrár írtuk, a Dalos könyv II. kötetéhez világ-
hírű nagy muzsikusunk, Kodály Zoltán irja az e|őszót. Ugyanő
át is nézte a gyüjteményt. Hisszük, hogy minden cserkész igaz
örömmel íogadja a régen várt értékes művet. A másik nem ke-
vésbbé nagy érdeklődéssel várt könyv: a Tdborozási könyv.
Ennek szerkesztője a gyakorlati cserkészet nagy népszerűség-
nek örvendő kiváló művelője, Sztrilich Pál. Senkinek sem kell

őt bemutatnunk, aki a Magyar Cserkész-t olyassa, hiszen gya-
koriati vonatkozásű cikkei, pompás humorral megirt riportjai,
a Nagy főnök levelei, sok-sok, neve megjelölése nélkül megje-
lenő írása mindmeganrryi értékes részei a Magyar Cserkész-nek,
Ha még gláruljuk azt, hogy a pedagógiai részét a könyvnek
Koszter Atya ítja, akkor már meg is mondottuk, hogy a Tábo-
rozási könyv a lehető legjobb kezekben van. Egyébként erről
igen rövid időn belül mindenki meg is győződhetik.A könyv ára
2 P lesa. Akik azonban május 25-ig előre megrendelik s az érte
járó összeget a gazdasági hivatalnak megküldik, azok 1.50 P-ért,
tíz példányon felüli rendelésnél 1.30 P-ért kapják. - Itt említjük
meg, hogy még egy, a cserkészifjúság nagy részét érdeklő könyv
fog megjelenni rövid időn belül a szerző kiadásában. Vidovszky
Kálmánnak, lapunk szerkesztőjének imddstigos könyve lesz ez,

amely Imddkozó fiúk cím alatt kerül ki június első íelében a
nyomdából. Az imádságos könyv protestáns liúk számára író-
d,ott azzal a szeretettel és melegséggel, amely jellemzi a Magyar
Cserkész szerkesztőjének lelkületét és írásait. Az imádságos
könyv II. része egészen cserkészvonatkozásű, Az egész könyv
mintegy 180 imádságot ioglal magában.
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Ellogult szívvel kopogtattam be Hozzá. (Nagy H-val.) A m4-
gyar óserkészet kimagasló egyéniségéhez, Fültövy Tihamér
barátomhoz,

- Szabad! - hangzott ki egy gondoktól íölöttébb meg€r-
helt hang. Bementem.-Impozáns látvány tárult szemem elé. Ti-
hamér, cl-e genere alsó-, ielső- és középfültő, irőaszta|ánál íúlt,

miközben irátait s az őrsvezetői táborban szerzett íapasztalatait
rendezgette. Meglátván engem, barátságos mosolyt erőltetve
arcára, felátlt s üdvözlésemre sietett,

- Á, Isten hozta, kedves barátom ! - hangzott ajkairól. -üdvözlöm szerény hajlékomban.

- Részemről a szerencse, kedves örsvezető úr. Bocsánat,
hogy zavarom, de tudva azt, hogy nagyon szívesen szokott
m{szorult cserkésztestvérei segítségére slétni, bátorkodtam fel-
keresni.

- o! ó! Parancsoljon helyet foglalni - szólt igazán ember-
baráti hangon -, Mivel állhatok rendelkezésére?

- Tudja, kedves örsvezető úr, csapatom nemsokára nagy-
szabású cserkészünnepélyt szeretne rendezni. De nagyon nehéz
a programm kiválogatása. A komoly dolgokkal csak megvol-
nánk valahogy, hiszen értekezők, poéták csak akadnak a csa-
patban, a tábóri napló is elég érdekes, hiszen még csak hat ün-
nepétyünkön szerepélt, a ,,Messze fenn a hegytetőn" is újdonság-
képen hat, de humoros dolgok, kérem, humoros dolgok, ezek,
amelyek hiányzanak. Mert hát kérem szeretette|, a Tőr ?? &q-
szes könyököket kilyukasztotta. Az ,,Egyszer egy királyfi" már
semmit sem mer magában gondolni; az árnyképek már kezde-
nek árnyat vetni csa§atünnepélyeink jóhírére. A görög tragédia,
kérem tlsztelettel, már komédiává vált. Nincs, kérem, humoros

cserkészrádióra. Roppant egyszerű, rettentően nagyszerü s ami
a íő, korszerű. Hatás óriási, üzemköltség minimális.

Eljárás a következő. Szükség van egy bármilyen alakú és
nagyságú rádiósdobozra. Ha nincs más, egy láda is jó, csak
akkor imitálni kell ,,-alahogy, minth;. rádió lenne. Rátesziirrk hát
trsque 10 gyertyát a tetejére. Az egészet ráhelyezzük egy pok-
róccal, vagy lepedővel előlről eltakart aszta|ra. Szüksóg van
meg két gramofóntölcsérre.

Kiáll egy iíjú cserkész a placcra s bejelenti, hogy ő egy ér-
dekes felfedezésre jutott a multkor. A Máli nénióknél, kik a Ró-
zsadombon laknal< (ott a Trombitás-utca meg a Fillér-utca tá-
ján), rádiót hallgatott. npen Budapest adott. Közben megúnta
Pestet, fordított egyet a kondenzátoron s íme, Páris hullámait
fogta. Pesten pont cserkészelőadás volt, Párisban ellenben csil-
lagászati kutatásairól beszéit az akadémia egy tagja. Aztán
gondolt egyet és elkezdte forgatni a kondenzátort. Hol Pest,
hot Páris. Egészen érdekes volt. lekintve, hogy ő több nyelvet
beszél, tud franciául, korrektü1 és perfekttil, egybeértette az
egészet. S most van szerencséje egy hasonló előadást közve-
titenie, Kint. vagy az asztal alatt két íiút kell elhelyezni, kik
gramofóntölcsérbe beszélik be a leírt szöveget. Vigyázni ,kell,
hogy ne legyen szünet a gondolatjeleknél és hogy a koníe-
ranszié jókor fordítson a kondenzátoron. Ime, le is diktálok
önnek ilyen ,,rádióduplexet". Tessék papírt és certtzát eIő-
venni. Igy.
Budapest (leadja a jelzóst, lehet harmóniummal) : Halló, halló,

itt Rádió Budaoest. következik cserkészoarkv pál előadása

számom. Ezért jöttem önhöz.
Ajánljon nekem valami ötlete-
sen tökéletesített extrafinom
ltumoros számot.

Barátom szeme a messze-
ségben révedezett, Gondolko- l

doit, Pár pillanatnyi szünet :

után összes íültöveit megva-

vait, mint orákulumot hallgat-
tam.

Remélem eredeti, saját talál-
mányú ötletemmel kihtizhatom
becses csapatát a csávából, :

mert egy egész eredeti - mint
ahogy Goethe mondta: noch
nie da gewesen - slágerszám- |

mal siethetek segítségére.* Csupa fültő vagyok -szóltam.

- Mint tudja, korunk a ta- i

dünk a rádióé. Ezért szüksó-
gesnek tartom, hogy cserkész-
ünnepélyeinken a rádiót is ott i

lássuk a műsorszámok között,
No, de kérem, nemcsak olyan
r-acak detektoros készülékre
gondolok most, sem holmi egy-
két-háromlámpásokra, hanem a
patentirozoti bárhánylámpás

itt Rádió Budapest. Következik Cserkészparkyitt Rádió Budapest. Következ
a magyar cserkésztáborokról

Pdris: Ha||ó, halló, itt rádió Páris. Következik Paprrelapadon
márki, az Akaitémiá tag-
jának előadása a világ-
egyetem titkairól, csilla-
gokról,._ mint olyanokról

', Budapesi: A magyar cserkész-
táborok nagyrésze, csonka

' hazánk esvik lecszebb vi-hazánk egyik legszebb vt-
dékén. a Bükk-hesvsésdékén, a gység
e rdeiben

: Paris: Földünktől kb. 384.000
; km-re a sötét világűrben
1 keringenek, A szép júliusi
] éjjeleken, mikor a csilla-
: gok halkan kigyúlnak .
, Budapest:. .a sátrak mel-
; lől csak az éjjeli őrök hor-

kolása hallatszik. Minde-
] ntitt béke, nyugalom ho-

nol, csak a szomszéd csa-
patbeliek emelik el a pa-

] rancstáblát, mellyel az-' tán...
Pdris: . . . másodpercenként

kilencszázkilométeres se-
, bességgel rohannak el s
: tűnnek a mindenség sötét

távlataiba, A tudósok, a
legújabb vizsgálat alapján
kiderítették . . .

Budapest: másnap reggel,
hogy a parancstábla el-

es egyaltalan.
tpest: A magyar cserkész-

yáltalán.

Hatló, halló, itt Rádió Budapest!
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tűnt. A hosszas vizsgálat az éjjeli őrök nagyarányú lepon-
tozására vezetett. Ezek a pontok, mind a pontozási táblá-
zaton

Pdris: ...mind a csillagfényképeken feltünő nyomot hagynak
hátra. Hiába, a természetben a legnagyobb pontosság és
rend trralkodik, semmi sem késik egy másodpercet sem,
nem...

Budapest:...úgy mint a tejesek, akik ma csak egy félórával
később érkeztek ,meg a tejjel. A reggeli ilyetén irányú ké-
sése nagy lehangoltságot és éhséget idézett elő a csapat-
nál. A szomorúságukat az a tény sem csökkentette, hogy...

Paris: ... két hónap mulva a déli íóldgömbön látható részleges
napfogyatkozás lesz. Az érdekes természeti tünemény ta-
nulmányozása végett a Fidzsi-szigetekre a világ leghiresebb
csillagászai fognak e|utazni, köztük...

Budapest: ... Cida, az örsvezető, ki árgus szemekkel nézi a
reggeli sátorvizsgálatnál a sátorban felejtett szemetet, ame-
lyet, hogy a Parancsnok úr észre ne vegye, gyorsan ösz-
szeszed.

Prírls: Ilyen kifürkészhetetlenek a világegyetem titkai. Ezek
közé a rejtélyek közé tartozik az a nagy kérdés is, hogy
vannak-e a Marson emb,erek? Már ez a kérdés izgatta . . .

Budapest:... Dezső,két, a konyhanapost akinek gyenge vá|laira
az ebédíőzés nagy terhe hárult. örsét összehívta, megállapí-
tották, hogy...

Pdris:... nem nagyon valószinű, hogy egyhamar érintkezésbe
jutnak, mert eddig még nern láttak egy marsíakót sem, és
a marslakók nem is igen mutattak eddig nagy hajlandó-
ságot a rokoni kapcsolat felelevenítésére. ,Az érintkezés
megindítására legalkalmasabb volna, ha . .

Budapest: . . . zöldbabfőzeléket és mákostésztát csinálnának
ebédre, mely indítványt az örs, mint olyan, óriási lelkese-
déssel fogad, de minimális buzgalommal pártol. Igy tehát...

Pdris: ..,nem nagyon valószínű, hogy egyhamar érintkezésbe
léphetünk a márslakókkal. Bizonyára-még sok idő fog el-
telni addig, mig. . .

Budapest: ...az ebéd elkészül. A sorakozó hangjaira a fiúk
nagy örömmel jöttek mind és csak azt sajnálták, hogy a
szép naplementét nem élvezhették tovább, A parancsnok
úr...

Paris: ... és a tudósok sok számítással és megfigyeléssel végre
rájöttek arra, hogy. . .

Budapest: ... a szakácsok ellelejtettek a levesbe sót tenni. De
ez a sajnálatos tény. . .

Paris: . . . a modern technika és kémia eszközeivel könnyen
kiküszöbölhető. |gaz, hogy ez a módszer drága és költ-
séges, de biztos és célravezető. A drágasága azonban nem
zárja ki azt, hogy ...

Budapest:... este a csapat a tábortűz lángjai mellett meg ne
emlékezzék a multról és a fiúk, a táborban, merengve aíra
gondolnak, hogy...

Páris:...a technika haladásával a távolban keringő csillagok
milyen befolyáss,al lesznek,a selyemhernyótenyésztésre. En-
nek a lontos kérdésnek tárgyalásánál a tudósok...

Budapest:...a jó munka édes tudatának birtokában szendered-
tek el szal,mazsákjaikorr. Az egész táborr.a nyugalom és
béke borult és a hold beeziistözte fényével az éjszakát.

*

HáIásan köszöntem meg barátomnak az eszmét, s mivelhogy
nem vagyok önző természetű, átadom mindnyájatoknak az
,,écát", klki a|kalmazh,atja csapatának helyi viszonyaihoz. Még
csak azt csatolom ,a mondottakhoz, hogy kellő iigyességgel jól
tehet imitálni a légköri zavarokat is. A végén a meggyújtott
.gyertl,ákat el kell oltani és a konferálónak szabályszerűen el
kell menekülnie a közönsúg inzultrrsai elől.

De mivel lámpáim kiégtek, ,a íelelősséget teljesen Fültövy Ti-
hamér barátomra háritva, kikapcsolom készülékemet.

Halló, halló, itt Budapest, 554-es hullámhosszon. A viszont-
hatlásra. Sdndor Dénes.

A FoGliPoLÁS
Az emberiség íejlődéstörténeti vizsgálatai érdekes fényt vet-

nek az ember egyes szerveinek fejlettségeire a különféle korok-
ban. Az ősember hatalmas termetével, irtózatos erejével úgy-
szólván eszközök nélkül védte magát a természet mostohasá-
gaival szemben. Az ősember koponyáján íeltünik a hatalmas áll-
csont, amelyben elhelyezett erős íogsor bizony még jó védel-
mí,il is szolgált. A műveltség fokozódásával mindinkább háttérbe
szorult a fogak táplálék szerzése és az önvédelem szerepe, mind-
inkább kevesebb munka hárult rájuk és ennek megíelelőleg bi-
zonyos fokban vissza is fejlődtek, ellenálló képességük csök-
kent, a betegségre való hajlam megnövekedett.

A fogaknak több fontos szerepe van az ember életében. Az
érthető szép beszédnek ép oly íontos kellékei, mint a táplálék
felaprításának elengedhetetlen feltételei. Ezeken kívül a szép
fehér íogsor fontos kiegészitője a vidám arcnak.

A fog, jóllehet az ember legkeményebb szerve, mégis kihe-
lyezésénél és a reá nehezedő, még mindig nehéz működésénél
togva, igen könnyen megbetegszik. Hogy a fog megbetegedé-
seit és ezek elkerülését megérthessük, néhány szóval leírjuk a
fogat.

A fognak három főrésze van. Legfelül áll a zománccal fedett
korona, amelynek belsejében az ideg számára üreg van; alatta
van a fognyak, amelyre reáhúzódik az iny, ezen már nincsen
zománc. Belsejében vékony csatorna van, amely összeköti a fog-
korona üregét a fog harmadik részével, a íoggyökérrel, amely
az állcsontok megfelelő mélyedéseiben íoglal helyet.
. A, fogkoronát fedő zománc épen nagy keménységénél fogva
nehezen tr"rd a hő-okozta térfogatváítozásoknak engedelmeskedni
és könnyen megreped. Az igy támadt nyiláson keresztiil belra-
tolva kezdik meg pusztitó mrrnkájtrkat az élősdieknek az a tiagy
sokasága, amely még a legjobban ápolt szájban is millró szátilra
tenyészik. Rombolásukkal elérik az ideget és okozzák azt a
rettenetes gyötrelmet, amit fogíájásnak nevezünk.

Világos tehát, hogy lorró étel után hideg vizet inni és for-
dítva, nem tanácsos.

Nagyon gyakori a fogbetegség kezdete a fognyakról, ahol
már á'zomÍÁc hiánya is elősegíti a betegség könnyű kifejlődé-
sét. epen a zománc nagyszerű védelmét helyettesíti itt a ny.akra
íeáhúiódó foghrls. Az elhanyagolt íogakon képződött fogkő le-
tolia azt a térmészetes védőgátat, sőt móg állandó nyomással
soivasztja is, és így megnyifia az utat az élősdiek számára.
Ugyanilyen kárt ok-oz a rossz, keményszőrű fogkefék ,haszná,
laTá is.'Ezért a keményszőrű fogkefét'használai előtt langyos,
esetleg szódabikarbónás vízbe kell áztatni.

FONTOSSÁGA.
Az odvas, fájós foggal nem lehet a táplálékot jól megrágni,

aminek állandó gyomorhurut a következménye, amely a Jiatal
szervezetet íejlődésében akadályozza, a kifejlettet pedig gyen-
gíti, A foglyrrkakban ételmaradék halmozódik iel, amely ott bom-
lik és okólza a szájbűzt, amely nemcsak egészsógtelen, hanem
undorító is. A rossz fogak végül is elgennyednek, kihullanak. A
íogatlan ember nem tud értelmesen beszélni, a szavakat nem
tuala 1ót kiejteni, táplálkozni nem képes, úgyhogy valóságos kín-
lódás lesz az illető élete. A gennyes fogak nagyon sokszor szív-
bajt okoznak, vagy a haj kihullásának és más hasonló szépség-
hibáknak lesznek az okozói. - Sokszor a letöredezett fog he-
]],én daganatok nőnek, amelyeknek a kimenetele tragikus lehet.- 

Csak ilyen nagy általánosságban lelemlítve a sok bajt, amit
a íossz fogak okozhatnak, már ebből is tátszik, milyen íontos
a fogak épségben tartása, amit rendszeres tisztogatással lehet
elérni.

A fogakat (szájat) minden étkezés után, de legalább egy-
szer naplában (reggel) langyos vizes, esetleg enyhe fertőtle-
nítő szerekkel való mosása ajánlatos. Különösen fontos a száj
tisztántartá:a a járványok idején, Tartózkodni kell a savanyú
ételeknek a rendszeres élvezetétől, az állandő cukorka szopoga-
tástól, mert a cukormaradék a szájban erjedni kezd és a ke-
letkezett sav veszedelmesen pusztitja a fogakat. Ha mégis va-
lakinek valamilyen fontos okból rendszeresen kell pl. sósavat
szedni, akkor ljevétele után szódabikarbónás szájöblítés aján-
latos.

A száj és fogak tisztántartására nagyon jó szájvizeket kés_zít-
hetünk inagLrnk is; ha egy pohár vízre egy gyermekkanálnyi
töménv szeszt adunk ós móg illatosíthatjuk is egy-két csepp
menthá-olajjal. Használható és a célnak jól megfelel, ha l 2
kristálv hyóermangánt adunk egy pohár vízre és így használjuk,
ezeken kívül annyi kiváló, kész fogápoló szerünk van, hogy
ipazán bűn elhanyagolni ezen íontos szervünket."Sokat vitatkozriali aífelől, hogy szabad-e fogpiszkálót hasz-
nálni? Erre a felelet: iger., sőt tanácsos is. Természetesen ez
nem ielenti azt, hogy bármikor nekiessünk szegény íogsorunk-
nak és a vérzésig vájkáljunk körötte. Btkezés ltán,az ott ma-
radt ételmaradékbkat óvatosan eltávolítjuk és nem játszunk
vele. Hányszor megtörtént már, hogy ? gyerek fogpiszkálóval
a száiábaÁ iátszaniment és vagy lenyelte, vagy ráesve nagyon
sútvo§ sérÜléseket ol<ozott. Ne használjunk fogpiszkálónak
mirident, ami a keziink ügyébe esik! Kés, tű már a fentiek miatt
is nagyőn veszedelmes, ÓÍtekintve attól, hogy ezekkel,valóság-
gal kT-lehet törni a fógat. Nagyon rossz szokás szalmaszálat
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használni erre a célra. kettös veszedelme van: a szalmaszálon
sugárgombának nevezett élősdi tenyészik és ennek a száiba
való beoltása alig gyógyítható súíyos betegséget okoz. A má-
sik veszedelem a íenyőfa ós más puha fából készült fogpiszkáló-
val egyiitt az, hogy apró darabkák letöredeznek és a nyálmiri-
gyek kivezető csöveit dugaszolják el és rragyon kínos betegség
okozói lesznek (nyálkövek).

A íogpiszkálórral< tchát kemény, nem hasadozó fából kell ké-

szülnie, vagy még jobb a legújabb módszer, amelynél külön e
célra készített selyemfonállal tisztítják ki a fogközöket.

Lám, mennyi nyavalyának lehet az oka az elhanyagolt, vagy
rosszul ápolt fog! Aldozzon mindenki naponként néhány percet
fogainak és igy saját egészségének fenntartására!

Ha pedig már valakinek van fájós foga, menjen vele az or-
voslroz idejekorán, aki szakavatott kezével a fog és ezáltal az
ember egészségét, munkakedvét is visszaadja.

A MAGYAR ATLANTISZ.
A Sárköz története. Irta: Pintér Ferenc.

Siri-agárdiak.

Ugyan kis nernzetség vagyunk, de
az is igaz, hogy csak ma, mert dicső-
séges Mátyás nagy királyunk idején
mi magyarok épen annyian valánk,
mint akkoriban, a XV. században, az
ángliusok. Ebből már most az követ-
kezik, hogy egyfor,ma jogon vagyunk
minden nagy népekkel ós, hogy le-
hetünk még mi is akkorák, mint ma
az ángliusol<.

Mert bizony olyanok a népek,
akár a rózsaía, lrtiilteti őket a gond-
viselés, szemzi, ojtja s ha egyszer-
egyszer olyik virágba borul, nincs
az a kápráztató trópikus virág, mely
szebb lehetne nála. A mi kis Buda-_
pestünk máris számottevő városa az
egész földkerekségnek, egysorbaesik
Kína fővárosával, pedig hát az sok-
kalta nagyobb birodalom fővárosa.
De hát Budapest úgy nőtt ki a ma-
gyaí viszontagságokból, hogy a
rnultja ma már olyan, mint a

Hanem azt az inzsellér urak sem tudták, hogy a le-
csapolt viz alatt ezeresztendős történelem pihen s hogy
ahol a ladik jár, ott római, avar, lrank és török, meg rác
lépések, sóhajok 1apulnak meg az idő szemfedele alatt.
Ezeresztendő olyan sűrű szemíödél, hogy időbe tellik,
amíg keresztül látunk rajta. Aki ma vándorlépéssel járja
ezeknek a virágző, különös izű magyar faluknak határát,
gondolhat-e arra, hogy itt valaha vizi gáz|ók ösvénye ka-
nyargott, kígyó sziszegett; az ingovány ú,tvesztői közt a
népvándorlás csatavesztett, véresfejű sebesültjei búvtak
meg?! A nagy római országút a hegyek tövében vitt, ott
r,ágtattak gyors cézári futárok váltott lovakon pannónián
keresztül föl egészen AkvinkLr,mig és a mai Esztergomig.
Hej micsoda csaták estek itt, micsoda rajtütések, mikor az
ósi Róma gyarmataiban megjelent a Kelet vándorló réme!
Jó római vitézek pénze pendül elő ma is csákányok és ásók
nyonrán őcsény, Decs határában! Aztán a frank és avar
portyázók nádasba kushadt hada lassan megösmerszik egy
új néppel, mely min,t ragyogó üstökö,s ezredévkor jelenik
neg Európa egén: a nádas is azt suhogja, a toportyán
üvölti figyelmeztető szóval, ,hogy ,,megjött a magyar".
Bizonyosan már az első században, még István királyi
vezér idején, elérkezik a magyar ide is. A portyázáshoz
szokott konok, ősi koponyák az istváni szigorú rend ellen
Lebelliót csinálnak: ,,nem szagzik nékiek a tömjénfüst".
Nem értik meg, hogy mostantól más világ van s az ide-
gent nenr szabadjon többé halálosan íőbesímogatni; meg-
búvnak a nádas külön birodalmába. összemérik fegyve-
reiket az itteni bennszülött frank-avar-római ivadékokkal
s aztán, hogy kivitézkedték magukat, ha már dúlni nem
lehet többé, hát legalább Azsiát csinálnak a Duna mo-
csaraiban továbbra is. Igy forr ki különös egységgé a
mocsárvidék összeházasodása által a ,,sárközi nép". An-
nak hívja nragát ma is, Még mindig él tbenne, hogy ő
valaha, mostohagyerek lévén, bevette magát az ingoványba

Vasárnap délelótt Décsen.

fölcl számára az Atlantisz. Van magyaí Atlantisz is, ame-
lyct lzrssan-lassan ,nTost fedezünk íel, cserépeiben, meg-
nraradt morzsáiban.

Lapozzttk fcl csak a turista-térképen Szekszárd és vidó-
két! Ugyan ki gondolna ma már rá, hogy ezt az ősrégi
nrogyni' várost valaha így írták: ,,Sál<záíd", a ,,Sék"
,rgy'ánor, mint a ,,Szék" elnevezós, mely előfordLtl egyób
mágyar földrajzi elnevezésben is, mint például Bátaszék,
Háiónrszók. Sőt a ,,széke!y" szó is innen ered. Szekszárd
a Sárköz fővárosa s a Sárközben ma is úgy ismerik a

hitlász búvóhelyét, hogy az a ,,szék". Ugye, milyen külö-
nös, hogy a Dunántúl délnyLrgaii szögelletében egyezést
találunk, a székelységgel, amelyik meg, épen a Tisza-Ma-
ros szög'elletében él?! Hát még ha meghallgatjuk a Sárköz
lakóinak beszétllét! Mintha csak Háromszékben hallanók a

zamatos, ősi tájszólást!
A sárköz szekszárdnál kezdődik, innen húzódik a szek-

szárdi hegyek karója és a Duna között az a síkság, mely
valaha csupa mocsár volt, helyenként emelkedett csak ki
az ingoványból egy-egy magasabb donb, odaépürltek ké-
sőbb a dombokra a falvak.

1863-ban kezdődött a Duna szabályozása, a dombokra
épült halász-pákász-vadász telepek határt és termő földet
kaptak. Bizony, mikor az ,,inzsellér" kiladikázott a ,,ha-
tárba" hogy a ,,falu" húárát a vízbedugott póznákkal ki-
jelölje, nem nagyon kapaszkodott senkise, hogy több jus-
son neki a vízből. Iszen, ki a csuda hiszi el, hogy a víz
valaha is visszamegy innét, aho| száz esztendőkörr keresz-
tül volt. Nem parancsol annak hómi inzsellér! No, de a
víz ,mégis visszament s a ,,székekből" így lettek különböző
nevezetű vagyonos, jómódú, televény földű községek. Igy
támadt őcsény, Decs, Sárpilis, Alsónyék, Bogyiszló köz-
ségek határa.
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s külön életet élt. Sorsáról vajmi kevés maradt fönn egész
a XVI. század végéig, amikor aztán egy bátaszéki barát
feljegyzéseiben megemlékezik róluk. No, nem valami hi-
zelgően, mert ez a kis ntagyar csoport ugyan nem sokat
törődött azzal, mi a divat rnásutt. Azt iria róia a bátaszéki
apátság tiszteletreméltó krónikása :

,,asszonyai ördögszín szoknyába iárnak" . . . Már az
igaz, hogy a sok zöld között vajmi jól íesthetett a ,,|áng-
szín" szoknya. Ma is így hívják a pirosat a Sárközben!
Azt is tudják róluk, hogy Tolna, Zala, Baranya összlakó-
sága a török uralom alól való felszabadítás után 3000
lélek vala.

A mai Decs község határában, a legelő dombján romok
birjrrak meg a föld alatt: itt volt valaha ,,Ete vára" vagy
városa. Még az Árpádok korában alakult, ez volt a Sár-
köz fővárosa. Fenn is maradt mindaddig, amig a kivonuló
török hadak, rác martalóc hadai íöldig le nem ronrbol-
ták, a XVIL században történt ez. Az 1680-90-es kolera
idején egész Decs 1akossága ide menekült.

A török időkben a végvidék teriilete volt a Sárköz, min-
clen igaz hitű török réme. A legdaliásabb szpáhi és jani-
csár is behunyt szem,mel ment a tolnai hegyek alján, éle-
tét Mohammed kezeibe ajánlván, mert az szentigaz, hogy
sehol oly könnyti nenr vala az igazhitűek számára hősi
halál útján Allah kegyelmébe jutni, mint itt. Czeczén ma
is élnek még Béri Baiogh Ádám vitéz kapitánynak egyenes
Ieszármazottjai, őmaga pedig sokak szerint szekszárdi szü-
letésű vala. Magyar Bálint és
Deli vid szinte itt vitézke-
cíének a ,,szabad vizihajdúk"
között, kiknek ivadékai nra is
feketében járnak, rangjuknak
megfelelően. 1560 táján tör-
tént ama nevezetes ese,t is,
hogy a vitéz Szolimán szultán
egész kincses hajóhadát meg-
fogá a sárközi pákásznép az
ő könnyű sajkáin Tolnánál.
Lőn nagy vérengzés; az igaz-
hitűek nyaka, rnint titoké hull
vala és teméntelen kincs esék
az magyaf sárköziek kezére.

Tolna volt a reformáció
l<özpontja, a sárközi nép me-
gint csak az e|lenzékhez csat-
lakozik: esküszik a reformá-

Bo gyiszlói paí aszlház. (Jell egzetes sárközi stílus.)

cióra. Tolnát a kuruc háborúk után császári hadak felége-
tik s a beléje gyűli sárköziek szétoszolnak. Állítóan ek-
kor kerül a sárközi nép egy fele Baranyába is és ekkor
támad Pécsvárad és Váralja.

Szentigaz, a rokonságot ma is tartják és innen háza-
sodni nern jelent rangon aluli dolgot a sárközi legény szá-
mára. Negyvennyolcban meg Zalába tódul a Sárköz népe.
Megint lehet verekedni. Jellasics bánnak sok bánnivalót
okoznak ,,megen". A kiegyezés után a Sárköz népe csak
nem köt békét a ,,nimöt"-tel. Baján telepszik meg a nímöt,
hogy ezzel is bosszantsa a sárközi magyart. Kiialálja,
hogy törvény szabja meg a ha|ásza! jogát, holott az eb-
adtának ükapja még azt se tudta, mi fán terem a vafsa.
Megállj nímöt! Akkor jön divatba, hogy nemcsak horgot,
hálót készítenek a ladikba, hanem baltát is. Horog, háló
a halnak, balta meg a nímötnek. Ma se találni halászem-
bert balta nélkül a Sárközben. De tudják is ám forgatni!
Rettenetes fegyver az annak, aki érti...

Ilyen volt a sárközi nép multja. Ma már legendákban
emlékezik csak a saját vitézi multjára, meg egy pár nép-
szokás mutatja, hogy itt sok százados történelem él ma is.

Bogyiszlóra érve, köszöntőül szárított szagos fűt szed-
nek eléd a mestergerendáról, szétdörzsölik s szertefújják a
levegőben. Ne nevess, idegen, mert tudd meg, hogy ez a
valaha volt pestis jele! Igy védekeztek azidőtájt ellene.
Ez volt a fertőtelenítés! Hát ugyan akáposz,ta mért o1yan
paprikás, hogy az ember a csillagokat látja minden egyes

falásnál? Mert a mocsárláz
ellen jó orvosság vala a pap-
rika is valaha!

Hát a temetőt mért töltik
fel? Hogy a Duna el ne vigye
a sírokat!

A sző|őmézet mért íőzik?
Törökök jártak erre, attól
,,tanuli" meg a sárközi nép,
hogy a mustot mózzé tehet be-
párolni s az bizony kiváló
csemege!

Hány régi szokás, hány
régi emlékeztetőjel, ez a ma-
gyar Atlantisz, a magyarság
egy kis csoportjának törté-
nete jeles írásban, csak meg
kell tanulni olvasni belőle.

NEM HALT MEG A
Lesztíllt oz est o csendes htizikókr,a.
Pihennek mdr a rögtörő ekék.
öreg parasztok iilnek ktinn a padktin
S élednek régi-régi szép mesék.
Halkan beszélnek - csendesen pipdznak,
Lelkük a tnesszi multban tévelyeg,
Fakó szemük az út portiba mélyed . . .
... Előttük jdtszik két apró gyerek...

. . . öreg par,asztok ülnek künn a padkdn . . .

Bejtirtdk tdn a féluildgot ők.
Északra, délre széthintették őket
Hatalmcts ökIű, véres magvet.ők.,.
Haltak fenn a San íolyó vizében
S vdgtattak nlessze rónasdg íölött,
Bolyongtak lenn a Doberdó uidékén"
Egekbe nytiló, nagy hegyek között . , .

HARC . ..
.. . A véres évek rég a ntultbon jdrnak ,, .

Csendes a ma s ernyedt a |érti kéz...
A régi harcost nem hivjtik a harcok
S ftisult a szem, amely a multba néz,..
k,aszdt pusktival minek is cserélne,
Miért dldozna vért és éIetet? ...
öreg parasztok csendesen pipdznak.,.
... A porban jdtszik két apró gyerek ...

... öreg parasztok ülnek künn s pipdznak ...
A harc meghalt.,. s csendesen élnek ők"
. . . Eltűntek tdn a pusztuló viltigba
A súIyos öklű, véres magvetők? ...
.... A uesztett harcról esténként ha szóInak,
Szemükből titkon mégis könny pereg,
A lelkük régrnúIt esztendőkbe téued...
. . . S kardot f arag ,a két aprö gyerek . . .

Lévay Alajos m. z, M. cs. tíszt.
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A HULLÓCSILLAGOI( És az loŐ.lÁnÁs.
A meteorológia, az időjárás tudománya talán a legrégibb

valamennyi tudomány közül, Már a barlangok ősembereinek
árasztja el. Földünk tehát így állandó bombázás alatt áll.

A hullócsillagok ellipsis vagy parabola alakú pályán kerin_
genek a Nap körül, rajban vagy lánc alakjában. Sebességük
12 és 72 km között váltakozik másodpercenként. Sok ilyen me-
teoritcsoportot már jól ismernek a tudósok, előre ki tudják szá-
mítani érkezésük idejét is. Nevüket az ,égbolt azon részétől kap-
ják, ahonnan kisugárzanak. Ilyenek például augusztus 9-12 kö_
rül a Perseidák, melyek a Perseus, vagy a november l2-i Leo-
nidák csoportja, melyek az Orosz\án (Leon) csillagképéből indul-
nak ki.

Az ismert és íeljegyzett htrllócsillagokon kívül sokkal nagyobb
a fel nem jegyzettek száma. S mivel ezek minél kisebbek, szá-
muk annál inkább nő, elmondhatjuk, hogy Földünk, mely lát-
szólag oly nyugodtan és zavartalanul halad az űrben, a való-
ságban egy nagy csatatér, melyet különböző nagyságú lövedé_
kek óriási tömege bombáz szünet nélkül. Szerencsére légkörünk
megvéd e lrivatlan vendégekkel szemben, mert ha a meteoritek
abban a nagyságban és azzal a sebességgel érnének a Földre,
amivel az ürben haladnak, már régen elpusztult volna itt min-
den élő: ember, állat, növény egyaránt.

Hatásuk a Föld légköri viszönyaira, időjárásra így is óriási,
de etre a tudomány csak az utolsó években íigyelt íel. Hogy el. ábra. Egy Mexikóban lehullott 27 tonnás meteordarab.

nemcsak a vadállatok, hanem a Nap tűze és az időjárás viszon-
tagságai ellen is harcolnia kellett. Könnyen azt gondolhatnánk
tehát, hogy az emberiség 5-6000 éves fejlődése kőzben, ez a
tudomány haladt legjobban előre. A valóság azonban nem ez.
Iga2, hog5r a megligyelések száma igen nagyra nőtt, a meteo-
rológiai intézetek naponta többször is pontos, nagy gonddal
összeállított jelentéseket adnak ki, de mégsem mondhatjuk el,
hogy sokkal előbbre volnánk, mint a régi görögök, rómaiak
vagy kínaiak.

Ujabban, egyes tudósok szerint ennek az elmaradottságnak az
az oka, hogy a megligyeléseknél a földi elemeken, a Napon és
Holcion kívül semmi mást nem vettek íigyelembe. Nem törőd-
tek sen azzal a titokzatos anyaggu1, melyben bolygónk és az
egész általunk ismert világ úszik: az éterrel, sem pedig a hulló-
csillagokkal, melyek szünet nélkül suhannak a világűrben s kö-
zülök igen sok a Föld légkörébe is behatol. Az éter anyaga és
tulajdonságai valószinűleg örökre rejtélyesek maíadnak az em-
beriség számára, a hullóósillagokat azonban aránylag könnyen
megfigyelhetjük és megvizsgálhatjuk.

Mi -ii az a hullócsillág vagy idegen szóval meteorit? Nem
szabad összetévesztenünk kóborló társával, az üstökössel. Az
üstökös óriási nagyságú gáztömeg, szilárd anyag valószínű-
leg semmi sincs béhne. A meteorit ezzel szemben szi|árd, tö-
m6r kődarab, melynek ,nagysága a sörétnagyságútól a több
mázsá§, sőt tonná3 darabokig váltakozik. Anyagukra és szer-
kezetiilire nézve megegyeznek- a íöldi kőzetekkel. A tömegvon-
zásnak engedelmeskédvé keringenek az űrben óriási sebes_s_éggel
(átlag 40*km másodpercenkin1) s útjukban könnyen_ találkoz,
hatnak a bolygókkal is, Ha azután ezek a meteorítek behatol-
nak a Föld lé§kOrébe, a levegő ellenállása miatt h,ő_-_ és ,fény..-
tüneményeket 

-okoznak, innen kapták nevüket is. Két részből
állanak:'a szilárd ma§ból, a tulaldonképeni meteoritból és'az
azt körülvevő izző gíztömegből, melyet a nagyfokú súrlódás
több ezer hőfokra hevít fel. Rendesen 80 és 120 km-es magas-
ságok között lesznek láthatókká, utána íényük hirtelen kial-
szi]k. Ennek több oka lehet: a kisebbeknél a mag teljesen elég-
het, az óriási ellenállás több darabra tépheti a_meteoritet, ezek
azűtán mint apróbb hullócsillagok folyfatják útjokat hatalmas
dörgés kiséretében. Végiil a meteorjtek meg is szökhetnek, csu-
pán"keresztülszáguldanák a íelső légrétegeken _ 9p9n ,]gy, ryilt
á vizre lőtt golyÖ-, azután tokozoitabb-erővel haladnak tovább
az éterben.

A meteoriiek száma ó riási. N yári éj szak UU.,}.U rglT.l*.iá?:

3. ábía.lA:Hold felúlelének egy íésze.úEgyes ,tudósok sz€rint a kráterek is lehulló fieteoíltek

téren vizsgálatokat végezhessenek, szükséges a Földre érkező
meteoritek energiáját ismerni. Ez, mint tudjuk a tömegtől és a
sebességtől függ. A sebességet ki tudták számítani, de a töme-
get már nem lehet úgy ellenőrizni. Sikerült azonban megállapí-
tani, hogy az olyan meteor, mely úgy fénylik, mint egy első-
rendű állócsillag (pl, a Göncölszekér csillagai), csupán olyan
nagyságú - mint egy vadászpuska sörétje. Nevetséges apró-
ság ugye, csakhogy ezek az apróságok 40-50 km másodpercen-
kénti sebességgel száguldanak és ézerszámra hullanak. Vannak
azonban nagyobb darabok is, hiszen a mázsás példányok sem
ritkaságok s képünkön épen egy 27 tonnást mutatunk be. Hogy
micsoda energiát fejtenek ezek ki, azt a következő összehason-
lítás mutatja: egy közepes hosszúságú és terhelésű vonat, mely
légkörünk felső részéből indulna lefelé 40 kilométeres óránkinti
sebességgel, olyan energiát fejtene ki, mint egy 25 gramm súlyú
apró meteorit, melynek sebessége azonban 42 km másodpercen-
ként. Ha a legnagyobb sebességet téte|ezzik íel (72 kÚ;, ak-
kor. ugyanennek a meteoritnak az energiája három vonat ener-
giájával lenne egyenlővé.

E? u hihetetlenűl nagy energia változást idéz elő a Föld lég-
körének mozgásában, hőmérsékletében és elektromosságában
ggyaránt. A légkörbe érő meteorit előtt a levegő összesíírűsö-
dik és ezernél több Celsius fokra melegszik fel.-A mag mögött
a tünemény fordítottja játszódik le; a-levegő megritkl|ás' az

lag, tizet számol,
hatunk össze, de
előfordult már,
hogy a hullócsil-
lagok valóságos
zápor módjára
barázdálták ke-
resztül az ég-
boltot, A csilla-
gászok kimutat-
ták, hogy ezeken
kívül a légkört
állandóan azap-
róbb meteori-
tek egész rala2. ó!a. A Eeteoritek íendesen ilye§ alakban éfíek a Földíe.
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óriási sebesség következtében olyan nagy lesz, hogy eléri a
tökéletes légmentes teret, ennek hőmérséklete pedig az abszolut
ü, vagyis -273 Co, A kettő közötti különbség hirtelen kiegyenlí-
tődése okozza - mondják egyes tudósok - a váratlanul támadt
zivatarok, viharok és orkánok nagyrészét.

Ezt a kezdetben kissé fantasztikusnak látszó feltevést támo_
gatja az a megfigyelés is, hogy a háborúkban, nagy tűzérségi
harcok esetén - amikor az ágyúgolyók játszák a metoritek
szerepét -, rendesen rövid idő mulva, váfatlanul, nagy vihar
áll be. A világháborúban a n]arne-i, champagnei, verduni, flan-
driai, Dardanellák menti csatákat mindig óriási vihar és felhő-
szakadás követte. Pedig az ágyitgolyó energiája eltörpül egy
egészen apró meteorité mellett is.

A meteoriteknek tulajdonítanak egy másik elemi csapást is:
a jégesőt. Erre utal legalább is, hogy a nagyobb jégszemek bel-
sejében gyakran apró kődarabokat találnak, melyek pedig csu-
pán meteorit alakjában juthattak oda.

Egyesek azonban még itt sem állanak meg,
hanem a látszólag minden ok nélkül támadt
tűzv.észek és robbanások okát is a meteori-
tekre vezetik vissza. Igy került az eddig csu-
pán a költők által megénekelt hullócsillag
egyszeífe a tudományos világ érdeklődésé-
nek középpontjába.

Nagyon ér,dekes a meteorit alakjának ki-
alakulása, míg a vegtelen távolságból a Föld
felületére jut. A rendesen szabálytalan alakú
httllócsillag a levegő ellenállásának liatására
gúlaalakot vcsz íel, szélei mindjobban letö-
redeznek, mi,nt az a 4. ábránkon látható. S
hogy a meteoriteknek még eg1, hatását em_
lítsük, sok tudós a Hold kihalt krátervidé-
keinek keletkezését is a hullócsillagoknak tu-

4. ábra, lajdonítja. K, L.

TUDNIVALÓI{ ÖnsvpZF'TőIK szÁnnÁna.
I{OGYAN NE\rELHET AZ ÖRS!i-EZ TŐ

TAKAR,ÉKOSSÁGI.A?
Egy kül{öldi írjságíró megfigyelte, hogyan lehet takarékos-

kodni az egyes mesterségeknél. Sorbajárt egy egész csomó ci-
pészműhelyt s közben igen órdekes megligyelést tett. Eszrevette
ugyanis, hogy egyik suszter trgyanabból a nagyságír bőrdarab-
ból kétszerannyi cipőhöz való talpat és sarkot vág ki, mint a
másik.

Ez a kétségkívül érdekes megfigyelé,s azonb,an nem hagyta
nyugodni s nyo-
mozni kezdett. Az
eredmény ezután ez
volt, hogy azoknál
a cipészeknél, kik
takarékosan hasz-
nálták fel a bőrt,

között is akadnak. Epen ezért ajánlatos rrleglontolni minden
örsvezetőnck, nem pazarol-e örsében,,cipőtalpat" feleslegesen.
Ezt lehet szószerint is érteni, ha kiránduláson eltéved s így
örsérrel< valamennyi ,,cipőtalpát" néhány kilométeren át, míg a
hel1,,e s útra visszatalálnak, f eleslegesen koptatja. De lehet ez
lnáskóllen is, hiszen a ,,cipőtalpkiszabás" a fontos, lényegbevágó
munkát jelenti, melyre teljes figyelmünket csak úgy tudjuk rá-
íordítarri, ha nem kell ezzel sietni vagy idegeskedni. A -takaré-
kosságot tehát elsősorban az időre kell vonatkoztatni! Nem árt,
ha néhanapján minden örsvezető megkéídezi magától:

1. Nenr veszit-e
időt azálta|, hogy
az örsí naplót utó-
lag írják, amikor
kétszeri gondolko-
zást igényel?

2. Nem kell-e az

WW
a szerszámokat a legnagyobb rendben találta, az ügyetlen ki-
szabást végző susztereknél pedig a munka,asztalon a szerszámok
és cipőalkatrészek össze-visszadobálva hevertek.

Véletlen vo,lt ez vajjon?
A külföldi újságíró ezt úgy magyarázta, hogy a rendetlen

mesternek annyi ideje vész el szerszámainak íelesleges keresgé-
lésével, hogy nem tud ezután épen a legfontosabb munkájára,
a kiszabásra elég gondot íordítani. Egészen bizonyos, hogy
rendes és rendetlerr emberek nern osupán a cipészmesterek kö-
zött vannak. Sőt lehetséges, hogy ilyenek még a cserkészvezetők

örs felszerelését kirándulás előtt sok időveszteséggel össze-
lteresni ?

3. I(iránduláson a játékra való felkészülés, a kivevés stb. nem
vesz-e túl sok időt igénybe?

4. Letáborozás alkalmával a íelkészülés soká tart vagy sem.
5. Nem jelentenek és kérnek a íiúk ,,tisztelette1" túl sokat?
6. Túl sok formaság nem vesz-e időt a hasznos munkából?
7. Nem vagyok-e rencletlen s ezáltal clkozott keresgélési időt

nenr foídíthatnám-e az öisi összejövetel előkészítésére?
(Sz,1

MI A TEENDŐ, IIA A FIIJI{ ELMARADOZNAI{
Az öRsI összp.rövETELEI{RőL ?

Mindig nagy nehézséget okoz, ha az örs nem vesz részt teljes
létszámmal az örsi órán. A hiányzók ebben vagy abban elma-
radn.ak, az örs egységes kiképzésén lyuk támad, ínetyet azután
utólag mindig nehéz kitölteni.

Ha az örsi összejövetelről kezdenek ,a íiúk hiányzani, Te, mint
örsvezető végezz lelkiismeretvizsgálatot s válaszolj cserkész-
őszinteséggel az a|ábbi kérdésekre :

1. Az elmult összejövetelen milyen tanulságos dolgot tanul-
tak a iiúk?

2. Milyen játékot sajátítottak el legutoljára?
3. A legutóbbi összejövetel programmja ,adott-e erkölcsi, szel-

lemi és testi egészség iejlesztése tekintetében annyit, amennyit
a fiúk vártak?

4. A távollevő milyen kedves élménytől esett el?
5. Jókedvűen és barátságo,san fogadtant-e a fiúkat és vezet-

tem-e a gyűlést?
6. Végeztünk-e valamit az örs kitűzötí célja érdekében?
7. Megbeszéltem-e a gyűlés programmját azokkal, kiktől irá-

,rryítást kell kapnom (rajvezető, csapatparancsnok)?
8. Ha én mínt az örs egy tagja veszek részt az örsi össze-

jövetelen, mit szóltam volna az egész leíolyásához, (k.)
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A JAMBOREE-IRODA rrÍnpr.
Utlevélügy.

Minden egyes résztvevőnek saját személyére egyéni ítt-
levelet kell kiváltania. Utleveleket ad közigazgatási ható-
ság (alispáni hivatal, Budapesten a főkapitányság), kell
hozzá két darab újkeletű, saját kezüleg tintával aláirt
fénykép. Ezeket Budapesten az illetékes rendőrőrszobán
be kell mutatni a bejelentő-Íappal együtt és ott igazolják
a személyazonosságot. Vidéken a községházán vagy vá-
rosházán. A budapesti cserkészeknek a Szövetség külföldi
ügyeit intéző hivatal rendelkezésre bocsát útlevélkérő la-
pokat és cserkészbefizetési lapokat, melyeket kitöltve újra
vissza kell származtatni a hivatalhoz a fényképekkel
együtt. Tekintettel arra, hogy cserkészekről van szó, ked-
vezlményes árú útleveleket kaphatunk, melyek ára 1.25 P,
illetve ennyit kell a rendőrségi csekklapon befizetni. Olya-
nok, akiknek
édesapjuk vagy ,

esetleg még ma-
guk is a nrai ha- 

.

tárokon kívül szü- !

igazolni magyar ;

állampolgársá- 
:

gukat vagy illető- i

ségi bizonyítvány-
nyal vagy honosí- 

|

tási okirattal vagy i
a belügyminiszté-
riumnak olyan ér,-
telmű írásával,
hogy honositási
kérelmüket bead.,
ták.

A vidéki útlc-
ve!ek végső bc-
ltüldési határidejc
iolyó év július ho
i-e. A budapes-
iiek részére az út-
levélkérő lapok
kiszolgáltatása
folyó évi június
hó 1-én kezdő-
dik és azok-
nak igénylését június l5-ig be kell fejezni, hogy a kész
útlevelek ugyancsak július 1-re a Jamboree-irodánál le-
hessenek. Mennél előbb csináljuk, annál jobb, mert így
megelőzzik a nagyközönség útlevélkérő rohamát, amely
július második felében fog bekövetkezni és akkor az elin-
tézés sokkal tovább tart.

Akinek van olyan útlevele, a,mely legalább folyó évi
augusztus 22-ig érvényes, nem vált ki új útlevelet, hanem
a meglévőt juttatja el a Jamboree-irodába. Akinek olyan
útlevele van, amelynek érvényessége augusztus 22-e előtt
jár le, annak az útlevél érvényességét meg kell hosszab-
bíttatni. Az ehhez szükséges nyomtatványokat a budapes-
tiek részére ugyancsak a külföldi ügyeket intéző hivatal
szolgáltatja ki. Költség 1.25 P. Ehhez fénykép nem kell.
Vidékiek az útlevél meghosszabbítását a közigazgatási
hatóságnál kérelmezik. Az útleveleket Európára kell kérni,
illetve olyan esetleg érvényes útleveleket, amelyek nem
egész Európára szólnak, egész Európára kell kiterjesz-
tetni, amit a kitöltő hatóság egyszerű bejelentés alapján
foganatosít. Az ,,utazás célja" rovatba cserkész-tanul,
mdnyút vezetendő be.

Részlet az Arrowe-parkból. Háttérben középen a leendő magyar tábor helye.

Olyanok, akiknek a magyar állampolgársága nem álla-
pítható meg kétsóget kizáróan, kérhetnek ítgynevezett két
hónapos útlevelet, ezt azonban csak június 22-július 1-e
között kérhetik, mert másképen a két hónap augusztus hó
22-e, azaz a hazatérés napja előtt jár le.

A uizumokaí a Szövetség egylittesen szerzi be és ezek-
nek költségei az út|evél költségeivel ellentétben már bent
foglaltatnak a részvételi díjban. Akik engedélyt kaptak
arra, hogy a rendes úttól eltérőleg térjenek vissza, azok
útlevelükbe egy cédulát tesznek bele, ame|yen fetsorolják
a visszautazás írtvonalát, illetve a szükséges vízumokat
azza| a megjegyzéssel, hogy beutazási vagy átulazási ví-
zum kell.

cserkész-szülők és érdeklődők utazdsa.

A Jamboree-irodához több érdeklődés érkezett a cser-
kész-szülők és a cserkészeí iránt érdeklődők részéről az

irányban, hogy miként lehetne részükre olyani,utázást ren-
dezni, amelynek l<eretén belül rmeglátogathatnák a.birken-
headi tábort. Az IBUSz. igazgatóságával a Jamboree.iroda
megegyezett abban, lrogy kedvezményes árú utazást ren-
dez az érdeklődők és szülők részére abban az esetben, ha
legalább 25 jelentkező van. Érdeklődők íorduljanak a jam-
boree irodához, vagy a menetjegyirodánál (V., Vigadó)
Hahn úrhoz, 

Különl,dlasok.
Az első keriilet Intézőbizottsági ülésén elhangzott kí-

vánságból kifolyóan a Jamboree Iroda elvben hozzáiáru|t
ahhoz, hogy a következő feltételek mellett olyanok, akik a
jamboreeról visszatérve Párison vagy egyéb útvonalon át
óhajtanak hazatérni, külön válhassanak.

1. Kívánatos, hogy a kiilönválók csoportokat alakíisa-
nak. A csoportokat különálló szervezeteknek tekintjük,
amelyek Doverben a törzscsapattól elválva külföldre tá-
borozásra indulnak. Tehát szükséges, hogy mindazoknak
a követelrnényeknek megfeleljenek, amelyeket a Magyar
Cserkészszövetség egy külföldi táborozásnál megkíván.
Igy elsősorban legyen felelős vezetőjük, ennek helyettese,
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akik közül legalább az egyik jól beszél franciául és akik
vállalják, hogy az előreláthatóan több csapatból alakuló
csoporttrak a cserkészszerű vezetését és szervezését kézben
tartják. A résztvevők a jamboree alatt egészen a tényleges
különválásig rendes tábori beosztásukban maradnak és
csak Doverben válnak ki. A felelős vezetőnek és helyette-
sének jóváhagyása a külföldi táborozási szabályzat értel-
nlében a Magyar Cserkészszövetséget illeti.

2. A különváló csoportok összes résztvevőinek számát
egyszázban kotlátozzuk. Különválni szándékozók felké-
retnek, hogy a Jamboree lrodához legkésőbb folyó év
június 1-ig egy újabb ily irányú rövid értesítést szívesked-
jenek küldeni.

3. A jamboree vezetősége az egész jamboree érdekében
szükségesnek látla, hogy a különválásból eleve kizárja
azokat, akik a tisztitáborba vétettek fel, vagy akik a
jamboree csapat egyikénél parancsnoki minőségben nyer-
tek beosztást, valamint az örsvezetői zene-, ének-csapat
tagjait és azokat, akik segéIyt kértek és azt a jamboree
bizottság kilátásba helyezte.

4. Minthogy a jamboreesták olcsó szállítása épen az-
által vált lehetővé, hogy elhatároztuk az azonos útvonalon
való visszatérést (ugyanis csak így lehet returjegyet vál-
tani), az elszakadó kontingens menetdíjának csak az a
része téríthető meg, a,melyik az odautazási (természetesenl
magasabb) és Doverig visszautazási jegy ára u,tán fenn-
marad. Tehát azok, akik különválnak Londonban vagy
Doverben, a befizetett részvételi díjból a következő vissza-
térítésekre számithatnak: 18 éven alul 55 pengő, 18 éven
felül 70 pengő.

A Bruxellesből indulás előtt különválók 18 alatt 35,-,
18 felett 50.- pengő visszatéritést kaphatnak.

Félreértések elkerülése i,U*.'' újból hangs ú|yozzuk,
hogy valamennyi jamboree-csapat (teljes tisztikarával és
teljes jamboree szervezetével), amelyik cserkészkorúakbóI

áll, előkészítő nagytáborba száll július 1-e és l8-a között.
Ezen előkészítő-tábot'tartama 10-14 nap. Megszervezése
a csapatparancsnok feladata. - Amennyiben az előkészí-
tőtábor tekintetében másképen kell intézkedni, ezt a jam-
boree vezetője az illetékes csapatparancsnokkal beszéli
meg.

Ezenkívül az egész jamboree-tábor július 25-én |<ét na-
pos próbatáborra gyűl össze.

A jamboreera való t.rrtitel az előkészitőnagytáborban
nyer befejezést. A jamboree vezetőség addig szerét fogja
ejteni, hogy a jamboreestáktól a jamboreepróbát kivegye.
Félreértések elkerülése végett nyomatékosan hangsúlyoz-
zuk, hogy a janrboree-csapatba senki sincs véglegesen fel-
véve addig, amíg a jamboree-próbát meg nem állotta.
A jamboree vezetősége tehát akár az etőkészitő nagytábor
előtt, akár még azután is kihagyhat a jelentkezettek közül
egyes cserkészeket.

,l

A Központi Bizottság május 3-i határozaía szerint a
jamboree vezetősége a bizottságokból megkezdi parancs-
noksággá való átalakulását. Ennek első lépése gyanánt,
valószínűleg június 1-én, megjelenik az első számú tábori
paíancs, 

;&

A felszerelés beszerzéséhez szükséges utalványokat a

Jamboree Iroda most küldi szét a jelentkeze,tteknek, csa-
patjukon keresztül.

Miután a körgallér a jamboree-íelszerelés egyik lénye-
ges és legdrágább alkatrésze, a Cserkészbolt kereste a le-
hetőséget, hogy ennek beszerzését a jamboreesták részére
megkönnyítse. Ennek a törekvésnek eredményeképen kö-
zöljük, hogy a körgallérokra az egyébként is érvényes
csapatjótállások szabályai szerint hat havi kama,tmentes
részletfizetési lehetőséget nyujt a Cserkészbolt mindazok-
nak, akik ezt a csapatparancsnokságuk útján bejelentik.

. A püNr<ösDI TÁvJELADÁ§ E§EMÉrvyp.
Az egész országban lázas érdeklődés kíséri a pünkösdi táv-

jeladás sorsát.
Sok cserkészcsapat érdeklödött, hogyan lehet a távjeladás

eseményeit ligyelemmel kísérni. A íőváros és környékének cser-
készcsapatai tegjobban a Jánoshegyről és Hármashatárhegyről
láthatják a távjeladás menetét.

A központi vezetőséghez, az Országos Vezetőtiszti Testület-
hez eddig legrészletesebb jelentés a X. cserkészkerületből ér-
kezett be. A rendezést a kerületnek kiosztott vonala, dr. Buczkó
Emil kerületi vezetőtiszt végzi. Vonalszakaszparancsnokok:

Budapest-Vácbottyán szakaszon Jakab Pál,
Budapest-Mogyoród szakaszon Zsembay Ferenc,
Mogyoród-Aszód szakaszon Jeney István
Aszód-Hort szakaszon dr. Lénárt Béla,
Budapest-Salgótarján szakaszon Röder Alfréd

Az I. cserkészkerület távjeladási vonalainak központi veze-
tője Coch József keriileti vezetőtiszt

Vonalszakaszparancsnokok :

Budapest-Esztergom szakasz Feledy Béla,
Budapest-Vác szakasz dr. Nagy Józseí és Schreiner Ferenc,
Budapest-Szolnok szakasz Leyrer Tivadar,
Budapest-Székesfehérvár szakasz Mórik Gábor.
Az előkészületek folynak. Van o|yan vonal, melyen négysze-

res biztonsággal folyik a leadás.
A távjeladást bármilyen kedvezőtlen időben is megtartjuk,

mert hiszen lehetséges, hogy egyik hegygerincen esik az eső,
míg a másikon süt a nap. Már pedig ez országos akció, mely-
nek sikerét nem szabad könnyelműen kockáztatni.
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A szÉLnnALoM TITI(A.
- Szeretném ttrdni, hogy J,ack Good,all miért nem jöhetett el

a két utolsó csapatösszejövetelre - szólt James örsvezető segéd-
jéhez, Bob Horley-hez. - Talá|koztam vele tegnap és egye-
nesen megkórdezté,m az okot.' Azt felelte, hogy megkérték egy
jótettre, de nem mondhatja meg, mi az. Hozzátette még, hogy
a legközelebbi csütörtökön sem lesz ott az összejövetelen.

- Ugy hiszem, itt mit sem tehetünk - válaszolt Bob. -Amellett nem is volna helyes dolog, ha rrtánajárnánk. Jackjó cserkész és íogadni mernék, hogy alapos oka van, ha távol
rnarad és hogy nincs semmi rossz abb,an a jótettben, amit ő
véghezvisz. Azt mondom, hagyjttk magára.

Az örsvezető beleegyezett, de ugyanakkor akaratlanul is eI-
gondolkozott a dolog ielett, ami csak természetes volt.

A következő csiitörtökön Goodall ismét távol volt, de rende-
sen megjelent szombat délután, a,mikor a csapat a környékre
ment cserkészgyakorlatra.

- Irrdítványozom, hogy menjünk át a réteken a Hopley-
erdőig - 

javasolta örsének James -. Az a legjobb cseíkész-
terep ,mérföldekre.

- Jó ötlet - {etelte Bob. - Visszajövet pedig megnézhetjük
az őreg,malmot, amelyről azt mondják, hogy kísértetek tanyáj,a,

yolt: az öreg szélmalom valahogy összeiügg a dologgal. Ez kt-
tűnt Goodall nyugtalanságából, amikor ,az odamenetel szóba
került délután. James tudta, lrogy ha elm,egy a malomba, rá-
jöhet mindenre, amit tudni óhajt, de arra gondolt, hogy ez
nem volna cserkészhez méltó cselekedet azok tttán, amiket
Goodall mondott. E|határozta, hogy megbízik cserkészében és
vár, amíg az magyarázatot adhat az ügyben.

A rejtély nemsokára egyszerre megnövekedett: Goodall
eltűnt!

James a hírt közr.etlenül az öregektől hallotta, akiknél Goodall
la,kott. James od,ament, hogy Jack-kel beszéljen és a háziasz-
szonyát nagy aggodalomban találta.

- Két napja nem volt már itthon, James úríi - mondta az
asszony. - Igazán nem tudom, mi történhetett a szegény fiú-
val. Valami bánata volt az utóbbi időben; alig evett már. En
már halálra .bánkodom miatta, hiszen olyan csendes, rendes
és jó fiú volt! Már azt hittem, hogy a postánál támadt valami
baja, de ,m,a reggel beszéltem a postamesterrel és ő azt mondta,
hogy mindent rendben h,agyott. ő is épúgy aggódik miatta, mint
én. Csak abb,an bízom, hogy ön megtalálja őt, James úrfi!

- Megteszek mindent, ami tőlem telik - válaszolt az örs-
vezetö - és értesíteni íogom,
mennvire mentem.

Azf nem mondta el az asz-
szonynak, hogy összehívja az
örsét és hogy az első hely, ahol
kutatni fog, a Hopley-erdőn úli
rozoga szélmalom.

Nem sok időbe telt, amig az
örsvezető összegyüjtötte cserké-
szeit, akik mind égtek a vágy-
tól, hogy segítsenek feltalálni
eltűnt pajtásukat.

_ Azt hiszem, első dolgunk
a régi malomba menni - szóIt
hozzájuk -. Ugy sejtem, ott
nyomot találunk.

Nagy volt az izgalom a cser-
készek között. Eszükbe ötlött a
mult szombat délutáni eset, ami-
kor "..,.lodall elsápadt az örsve-
zető Tndítványára, hogy menje-
nek a malomba.

- Condolod, hogy ott meg-
találjuk őt ? - kérdezte Bob
Horley.

Ezí aligha mondhatom
most meg - felelt az örsvezetö,

- Lehetséges, hogy igen, de
nem lehetek ebben egészen bi-
zonyoS.

- Bn a te helyedben a kóze-
lébe se mennék- vágott közbe
Jack Goodall hirtelen.

Az örs nevetett.

- Hát csak nem hiszel a vén
malom kísérteteiben és csak
nem íélsz? - kérdezte James.

- No, félni épen nem íélek,
de ón mégis inkább elkerülném
azt a helyet - szólt vissza Jack.

- De hiszen te már egy cso-
mószor jártál is ott - sáit bele
Bob Horley -. Ugyan miért
nem akarsz ma délután oda-
menni?

Goodall hallgatott egy pilla-
rratig, Az arca eIfehéredett és
zavartnak látszott,

- Ezt nem mondhatom meg
nektek - szólt végül -. Sze-
mélyes okom van rá és nagyon
szeretném, ha ti, íiúk, nem men-
nétek od4. Senkisem iár arra a
malom íelé, mert félnek. É,n . . .

- Helyes, öregem - vágott
közbe az örsvezető -. Elme-
gyünk a Hopley-erdőbe, de eI-
hagyjuk a malomban teendö
látogatást.

Azon délután több szó erről
nem esett és a cserkészek csak-
bamar izgalmas zászlórabló já- malom íelé. A legrövidebb úton
tettán iéieiióii&áá...t.t. Íx Az a§szorlvt nagv aggodalomban találta, , , menték, ái a f<;lo-et<en és a Ho-
hazale|é menet James örsveze- pley-erdön. Borús este volt. Ne-
nek újra eszébe lutott és amikor az örs este eloszlott, rigy in- héz, fekete felhők voltak az égei é§ a levegő fülledt volt.
tézte, hogy egyedül maradjon Goodallal. _ Ugy látszik, vihart kapunk - vélekedett Bob Horley,

Az utóbbinak az oilhona felé ballagtak. Egy öreg házaspár- amikor az er,d,őbe értek. - Nem szeretem ,az ílyen légnyomást.
nál lakott egy csendes házb.an, a város határában. Félúton voltak az erdőben, amikor éles villámíény hasogatta

Goodall azért jött Blantonba, hogy a helybeli postalrivatal an az eget, amit haragos dörgés követett. Azután megeredt aieső.
dolgozzék és nemsokára cs,atlakozótt a cserkészekhez. Senki- IJgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A íák természe-
sem kérdezte tőle, miért l,akik albérletben; ő maga nem adott tesen némi védelmet nyujtottak és csak amikor kiértek az er-
felvilágosítást. A cserkészek azt gondolták, hogy árva. dőből, akkor érezték a liúk igazán a vihar haragját.

- Nem szeretnék tolakodónak látszani, Jack - mondta az
örsvezető, ,amint mendegéltek -, de nagyon kíváncsi vagyok,
miért nem akartad, ,hogy a régi malomhoz menjünk ma dél-
után?

- Ha csak tehet, inkább nern beszélek erről - íelelte Jack.

- örültem, hogy nem rnentetek oda. Talán később meg tudom
mondani neked az okot, de most a szayamat adtam, hogy hall-
gatok és nem szeghetem meg az igéretemet.

- Bocsánat, Jack! Hagyjuk hát a dolgot! Nem is kellett
volna emlitenem, de nagyon kíváncsivá tett a dolog és azt gon-
doltam, hogy a segítségedre lehetek.

- Köszönöm. Lehet, hogy szükségern lesz a segítségedre és
légy meggyőződve, hogy hozzád jövök akkor. Tudom, hogy
mi,ndez furcsa előtted, de cserkészszmvamal. adom, hogy nincs
benne semmi rossz, Ha te az én helyemben volnál, ugyanígy
tennél.

Búcsút mondtak egymásnak és az örsvezető hazafelé való
útjában még mindig a rejtély megoldását kereste. Egy bizonyos

* Az örs nemsokára úton volt a

A szél erősödött és úgy íújt, mint az orkán; a cserkészek
csa,knem kétrét görnyedtek, amikor fejüket leszegve előre nyo-
multak. A villámlás igen szapora volt és a dörgés különösen
erős; ,az eső könyörtelen dühhel vágódott le.

Előttük, lenn a völgyben, mint valami kísérteties örszem, úgy
,meredezett a régi szélmalam ódon, rozzant cölöpein.

- Már alig várom, hogy ott legyünk! - lihegte James a
segédörsvezető felé. - Jó hely az a viharban|

Előre fúrták magukat és végül is elérték a falépcsőnek a
lábát, amely a bejáró aitóhoz yezetett. Itt az örsvezető ,,állj!"-t
kiáltott és haditanácsot tartott.

- É,n megyek fel először - mondta - és megn.ézem, hogy
állnak a dolgok? Ti többiek, itt várjatok!

Felszaladt a lépcsőn és hangosan kopogott az ajtón. Néhány
pillanatig várakozva állt ott és már épen ,arra gondolt, hogy a
régi m,alomban nincs senki, amikor megnyilt az aitó és meg-
jelent Jack Goodall,

Az arca sápadt volt és nagy meglepetés tükröződött vonásain.

)t
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. - A/tié_Lt jöttetek?. 
- szólt. - Kiáltania kellett, hogy nreg-

ltallhassák a vihar zúgásában.
. - Aggtidtttnk értcd - felclt az örsvezctő. - Attól tartottunl<,
hogy valami történt veled.
_ - Be tell jönnötök ebbijl az esőből - mondta Jack -. No,
ha nrár eljöttetek, hát jobb, ha mcgtrrdtol< nindent.

Az örsvezető a várakozó cserkószek felé fordult és intett ne-
kik, hogy kövessék. Feljöttek a lépcsőfokokon libasorban és
{cnnt a kis pihenőn csoportba g},űltek.

Jack bement a malonrba és az ő visszatérésére vártak, anrikor
igen lrcves széltclham rázta nreg az őreg malmot,

Hirtclen élcs ropogás, a repedező fa recsegése hallatszott ós
a követkcző másodpercllen az építmény oldálra kezdctt tlőlrri.
A korhaclt cölöpök, anrelyeken állott, íelrnondták a szolgálatot.

- Ugorjatok le, az Istenért! - kiáltotta James és a cserkó_
szek minden iránlr[n11 leugrottak.

epen idejében tették. A malom óriási
A kötclek alaktalan tömkeleggé váltak,
darabban maradt.

Az örsyezető egy pillarratig
észhez kapott.

- Jack! - kiáltotta. - A
kell öt találnunk!

ropogás közben ledőlt.
dc a nlalom épiilete egy

a romokra bámult, de hamarosatr

malomban volt... Gyerünk, meg

este ennivalót vittem neki. Ezért nem mehettem el a csapat-
összejövetelekre, Apa megigértette velem, hogy tito.kban tar-
tom az ő rejtekhelyét és ezért nem mondhattam meg nektek,
hogy 19yu ,megyek és hogy miért kivántam multkor, hogy ne
menjetek a malomba.

- De miért !ött az apád a malomba? - kórdezte az örs-
vezető.

- }Iert az ártatlanságának a bizonyítókát kereste ott. Ke-
r,éssel szabadonbocsátása clőtt mondta neki az egyik rabtársa,
akit vele egyiitt ítéltek el, hogy bizonyos iratok, amelyek tisz-
táznák apámat, a malomban vannak elrejfue. Apa persze elhitte
a dolgot és azzal a reménnyel jött a malomba, hogy ott rneg-
találja az iratokat, de nem talált semmit, bár tövéről-hegyére
átkutatott mindent.

Ez keserves csapás volt a számára; bele is betegedett. Olyan
rosszttl l,olt egy este, amikor nála jártam, hogy elhatároztam:
mellette ntaradok. Nem errgedte, hogy segítséget hozzak a szá-
mára, Látjátok, csak az én kedvemért akarta magát tisztázni . . .

Most úgyis megtudja mindenki, hát elmondtam nektek, fiúk. . .
Nent valami jó dolog ám, ha az emberek újjal mutogatnak: ez
annak a börtönvirágnak a fia!

- Ne törődj azzal, amit az emberek mondanak - szólt Ja-
I1i melletted leszünk, öregem, ne félj.

Leonard Haines, az egyik cserkész, karonfogta Jacket.

- Talán ez az, arnit az apád keresett - szólt és egy piszkos
borítékot mutatott. - ott találtam a romok között. Nem tudtam,
nlire lesz jó, így hát a zsákomba tettem.

Jack felnyitotta a borítékot és kihúzta a benne levő írásokat.
Az arcra örönrre deriilt.

- Ez a bizonyítéka az apám ártatlanságának! - kiáltotta.

- Rögön hozzákell vinrrem! Ezlesz a világ legjobb orvossága
a szamaía.

Valr'lban, az írás, az igazi bűnösnek az önv,allomása, az öreg
Goodallt teljesen tisztázta ós ő minden jellembeli folt nélküt tért
vissza a polgári óletbc,

Ooodallék is, meg a cserkószek is azt tartották, hogy a világ
lcgáldásosabb vihaía volt az, ame|y a malmot ledöntötte és így
napvilágra hozta a becses iratot, (The Scout.)

t. Haqdn Himrnoch

A cserkészek odafutottak segíteni. Az aitót könnyen megtalál-
ták és felszakitva azt, az örsvezető négykézláb bemászott-rajta.
Néhány másodperc lmulva újra megjelent és Jack Goodallt'ci-
pelte, aki eszméletlen volt.

Bob Horley elővette az elxísegély dobozát ós mLrnkához lá-
tott, hogy felélessze pajtását. Jack egyszerre felnyitotta szemeit
és üres tekintettel nézett körül; azután hirtelen felült és remegve
mutatott a malonl felé.

- Az apám! - lihegte, - Ott bennt van! - ő - azután
Liira eláirrlt.

James megértette és visszarohant a malom ajtajához, hol újra
bebujt.

Ezúttal hosszabb ideig maradt bennt, de vógül is kijött és
egy embert ,1,onszolt magával. Két cserkész a segítségóre sieteti
és egyiitt vitték a férfit arra a helyre, ahol Goodall feküdt.
Horley ólesztgető szereivel buzgólkodott és nem sok időbe telt,
amikor úgy az apa, mint a íia eléggé magukhoz tértek, hogy
felülhettek.

Világos volt a cserkésznek előtt, hogy a fórfi beteg és James
elkiildte az egyik cserkészt, hogy kocsit hozzon.

- Kórházba kell vinnünk azonna| - mondta.
Egy autó jött és Coodall apját a kőzeli kórházba vitték. Jack

annyira összeszedte magát, hogy haza tudott menni és az útorr
érdekes történetet mondott el pajtásainak.

- Az én apám - mondta - börtönben volt olyan bűnért,
amit nem követett el. Ugy két hete sza,badonbocsátották és ö
beköltözött a régi malornba. Az volt a szándéka, hogy addig
tartózkodik ott, amíg az ártatlansága bebizonyul és én minden

MiItdctt este enrtivaItjt vittent rreki.

l

Yirágzó gyümölcsfáli,
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É[gÉsiÉLs: IRTA VE

- Kuruccal is? ha szabad érdeklődnöm! - kottyant
közbe Slajmi.

- Ach was! Kuruc? Ja der Kurtz| Igen! Rámsózott egy
vagónra való vacakot ,,legalább megtekintésre". Báno,m is
én! De ne törődjenek maguk Kurtz-cal, ntenjenek a saját
egészséges ízlésük után. N-n-a! Irunk, vagy nem írunk?

- Irunk! - kiáltottuk lelkesedve és sorba paroláztunk
az árbőctermetű bajorral, nrajd bevonultunk az irodába,
hogy a kötlevelet megszerkesszük.

Barabás úr azalatt letelepedett az egyik padra és a tisz-
teletteljes félkörbe csoportosuló fiúkat látta el gyakor-
lati tanácsokkal.

- Látom, hogy az anyagokkal tudnak takarékoskodni.
Gondoljanak is erre mindenkor. Sohase szerettem látni,
hogy annyi jó anyag, annyi befektetett emberi nrunka
kárbavesszen, ha nrég valamire használható. Nálam a
gyárban ,egy-egy eltörött lapátnyélből még több csavar-
húzó- vagy vésőnyelet készítenek. Az üvegcserepet porrá-
zúzzák és szelepek beköszörülésónél felhasználiák. A ko-
hók salakjából cementet készítiink. Azokból épülnek a
munkásházaink.

- Szédületes! - szörnyülködött valaki a háttérben.
-- Ugy? - nevetett a gyárigazgató. - Akkor mit szól

majd ahhoz, amit az idő célszerű kihasználásáról akarok
mondani. Mert az időpocsékolás is bűn a társadalom ellen.
Talán világosabb lesz a dolog, ha arra gondolnak, hogy
mit jelent, két ernberrel végeztetni egynek a munkáját. Pe-
dig ezt sok gyáros és sok munkás megteszi, amikor nem
használja ki a munkaidőt, nem figyel arra, hogy nem vé-
gez-e felesleges mozdulatokat . . .

- Felesleges mozdula,tokat? Hogyan méltóztatik ezt ér-
teni?

- Az például nem termelőmunka, hanem elpocsékolt, el-
lopott idő és érték, ha minduntalan le kell hajolnunk a
földre, hogy valami ,szerszámot vagy alkatrészt felemel-
jünk. Nálam épen azétt minden anyagot, szerszámot, nrell-
magasságban adunk a munkások elé.

- S ez gyorsabbá teszi a mLrnkát!

- És olcsóbbá az árut|

- Ugy van! Az olcsóbb árut többen veszik, én tehát
bővíthetem az úl,emet, s így több embert tudok foglalkoz-
tatni. Azért ostobaság az amerlkázás, fiúk! Csak használ-
ják ki az időt jó1! Mert az időpazarlást nem lehet helyre-
hozni. Az elpocsékolt idő nen hever szanaszét a padlón,
mint az anyaghulladék, azt már lehetetlen összeszedni . ..

- Fertig! - dörgött az ajtónyilásból Herr von Schwabe
mély hangja.

- Akkor hát Isten velük, fiúk! es jó nunkát! Gazdasá-
gos munkát!

Pár pillanat múlva az atttó hangtalanul elrobogott ven-
dégeinkkel s mi magunkra maradtunk. Persze megállt a
munka, meg kellett tárgyalnunk, miképen osszuk be a hát-
ralevő másfél hónapot, hogy a kitűzött határidőre elkészü1-
jünk. A fiúk önként aiánlkoztak, hogy szívesen ,tilóráznak.

Akik eddig máshol dolgoztak, munka után szintén bejön-
nek a műhelybe. Kivéve persze a könyvkötőket.

Azok már hetek óta késő estig dolgoztak. A múzeum
igazgatóia ugyanis kétíéle egységárat állapított ,meg. Egy

magasabbat, ha december végére elkészülnek és egy
20%-kal kisebb összegűt, ha a munkát később szállitiák.
Gondolhatni, hogy Szilveszter napjára készen akartak
lenni a fiúk. Nagy dolog volt ez, mett - hiába| - az
öreg Bulek nrégis csak htányzott nekik, Különösen a vá-
sárlásnál. A nagykereskedő bizony nem egyszer megkísé-
relte, hogy tapasztalatlanságukat kihasználja. Csakhogy
Gyttszival nem boldcgult. Ilyenkor látta csak nagy hasz-
nát a német szakiapokttak, amikért Buiek bácsi annyit
szidta volt. Hányszor monclta: ,,Natiirli! asz a német tinn-
tanyaló, asz tud! Az örek mester, asz van egy naty szo-
már! Te Tyula, foksz látni, hoty eccer kiröpürlsz asszal
a trákaládos szaglappal etyüttIt'

Gyuszi azontitl tiiokban olvasta a lapot, hogy az öre-
get ne bosszantsa vele, de nem bánta meg. A kereskedőnek
leesett az állzt, mikor látta, hogy dobálóclzik az a fiatal-
ember a német gyárosokkal, az újabb rninőségű vásznak,
bőrök méreteivel, vámjával. Legenye írr pedig gondolt me-
részet és nagyot: otthagyta a telhetetlen boltost és köz-
vetlen tárgyalást kezdett a gyárosokkal. Mekkora volt az
öröme, mikor az eiső renclelés megérkezett s a számlából
kitűnt, hogy 17/o-ot megtakaritott. ökölbeszorult a keze,
mikor a számla alján levő ,megjegyzést elolvasta: ,,Mint
kezdőknek, árainkból 3/6 kúlön engedményt adunk, mert
tudjuk, hogy az első esztendők rezsije rendszerint na-
gyobb. Ha mát úgy érz|k, hogy erre a kedvezményre nem
szorultak rá, szíveskedjenek azt velünk közölni."

- Hallatlan! A helybeli boltos lenyúzná abőrünket, mi-
kor szemmel láthatja, milyen nehezen megy a dolog. Az
a vadidegen német pedig ezer kilomé,ter távolságból a hó-
nom alá nyúl. ns ,milyen bizalommal kéri, hogy írjuk meg,
ha belezökkentünk a kerékvágásba. ó! az a német öntu-
datlanul is a tíz törvény életét éli! Ahol tud, segíi -és el sem tudja gondolni, hogy valaki nem mond igazat.
Hallatlan... hallatlan! Milyen messziről kell nekünk visz-
szatérnünk a helyes útra! - Az is igaz, hogy az én bolto-
son,l nem magyar ember . . . !

Még aznap este felment a múzeumba, bejelentette, hogy
sikerült a nyersanyagbeszerzésnél bizonyos megtakarítást
elérnie, azérthát S%-kal olcsóbban tudja elvégezni a mun-
kát. Igaz, hogy ez a haszonnak csak egyharmadrésze kö-
rül van, azonban a többit az üzlet és a munkásai között
ke1l szétosztania.

Az igazgató neveive veregette meg a vállát:

- Kedves Legenye, ön túrltesz Ford Henriken, a híres
autó-királyon. Eddig csak róla olvastam, hogy egyik üz-
ietév végén minden vevőjének visszaküldött 50-50 dol-
lárt, mert kiderült, hogy a kalkulációja időközben megvál-
tozott.

- lgazgatő úr kérem, én Fordról nem sokat tudok. De
azt a józan eszem súgja, hogy az úzleti haszon nem lehet
egyedü.l a vállakozóé. Részesednie kell ebben a vásárló-
közönségnek, mert az adja a pénzt és a munkásnak, mert
attól kapjuk a szakszeíű becsületes munkátI

- Nagyszeríi elvei vannak, fiatal mesterem! Tudja,
hogy ezzel olyan csomót vágott ketté, amin évtizedek óta
vitatkoznak a szociálpolitikusok! Mi történjék a tőke hasz-
nával!? Azt merném mondani, hogy ez a szociális kérdés
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lényege. - Bocsásson meg, nem tudom, nem sértem-e a
politikai felfogását?

- Nekem nem, igazgató úr! Nem tartozom se,mmiféle
párthoz. Vagy ha épen úgy tetszik: magyar cserkész va-
gyok. Ezzel mindent megmondtam.

- Az mát igaz! Nem is fogunk akkor összeveszni,
ugy-e? Tehát csak azt akarom önnek mondani, hogy
könyvtárra valót írtak már össze a haszon felosztásának
a problémájátől. Az egyik azt mondja, akié a tőke, azé
a haszon.

- Bocsánat| ez így tévedés! A tőke magábanvéve nem
termelő erő...

- No lássa! A másik részen, tudományos, súlyos ko-
ponyák is azt tartják: a munkást illeti a haszon, mert mun-
kás nélkül nincs haszon.

- Ez meg épen olyan vaskos tévedés, mint a másik.
Komolyan fuják ezt, igazgató úr kérem? Vagy csak agi-
tációs szólam az egész?

- Azt hisze,m, komolyan írják, hogy agi,tálhassanak
vele. És ön itt szép csendben, a saját becsületes lelkére
hallgatva, megfogja a két marakodó fél kezét és azt
mondja: Neked is igazad van, meg neked is, sőt a harma-
diknak, a közönségnek is, bár az eddig szervezetlenül nem
birt szóhoz jutni a nagy hadilármában.

- Nem hihem volna, hogy erre a természetes, igazságos
megoldásra tudós emberek nem tudtak rájönni ...

- Pedig nincs másképen! Több vol,t a hadakozőkban az
önzés, mint az igazság szeretete. Ezen feneklett ,meg min-
den kísérletezés. A garaskodó, telhetetlen bálványimádó
önzés mint valami átkos felleg nehezedik a két táborra,
úgy hogy nem láthatnak tisztán.

- De ugyebár nem tévedek, ha azt mondom, hogy mint
öregebbnek, erősebbnek, okosabbnak: a tőkének kellene
megkezdenie az engedékenységet?!

- Csakis! A tapasztalat igazolia, hogy felesleges sokat

- Nagyszerú elvei vannak, fiatal mesterem !

számitgatni, mércsikélni. Ha a gyáros vagy termelő tisz-
tességes bért íizet, tehát a haszon egy részét a munkásai-
nak juttatja, úgy hogy azok emberek módjára élhetnek:
akkor lecsapoltuk a szociális kérdés nagy, terméketlen
mocsarát.

- S akkor a föléje épített cölöpépítmények önmaguktól
eltűnnek.

Látogató érkezett. Gyuszi hamarosan ajánlotta rnagát
és eltávozott. Nagyon tele volt a lelke a hallottaktól. Tudós
emberíel még nem beszélt ilyesmiről. Egyik sötét utcá-
ban hirtelen megcsókolta a köpenyegébe tűzött aranyos
liliomot. (Folut. höu,)

Á 74. köaponti tis"tiűúl)or júnóus 2O,- jtil,ius 1o-í,g lesa a, Eút shegyi Cserkéseparkba.n, TeBetik Fa,ragó Ede és
§Búril,ich Pcil. ItésBletes felail,úgosótúst ct vepetőti#,úi Tejtiilet ngltjt,

p Árly azATAINIt ER,E D Mp Nyp.
Ki szedi össze az elbuitatott szavakal?

Április 15-i számunkb,an ezen a cimen közölt pályázatot
Mikrószkop bácsi. De ezúttal alaposan megjárta. A versben el-
rejtett szavakat ,annyian megtalálták, hogy a tömegesen érkező
pályázatokat alig győztük átnézni. A megfejtők névsorát ezút-
tal nem is tudjuk közölni, olyan nagy helyet fogl,alna el a Ma-
gyar_ Cserkészben. Mikroszkóp bácsinak ezúton tolmácsoljuk a
pá|yázók üdvözletét és kérelmét hogy máskor jobban rejtse el
a mondókáját, mert ia cserkész eszén nem könnyű ám túljárni!

A vers az V. cserkésztörvényt tartalmazta.
,,A cserkész mdsolckal szemben gyengéd, magdval szemben

szigorú"'
I. díjat nyert: Czáka Andor 213. sz. Gr. Koháry István cs.

Eger. Dr. Nagy János-utca 12. sz.
II. díjat nyert: 337. sz. Rigó cs. Sas apródcsoportja. Elemi

iskola, VIII. ker,, Rökk Szilárd-utc,a 15. sz.
III. díjat nyert: Madarassy lván 19. sz. Bükk cs, Miskolc.

A betűrejtvények megfejtése.

Az április l5-i számban közölt betűrejtvények helyes rneg-
fejtése:

1. Babona.
2. Fel is út, le is út.
3. Pdrkóny.

Jutalrnat nyertek sorshúzás útján: I

u t C.-'

2.

T,\,lilll2
\ _-.-1\

I. Pollner János 25. sz. Szent Lmre cs. Budapest, I., Horthy
Miklós-út 52. sz. III. em.

II. Somi Kovácsi Ernő 42. sz. Turul cs. Győr, Zrinyi-utca
6. sz. II. 18.

ul pÁr.y&zar.
Rejtvények kisebbek részére.

Betűrejtvény.

l. bátor
bátor Q
bátor

Pótlórejtvények.

Ha a betűket helyesen pótoljuk és azokat függőlegesen lefelé
olvassuk, két híres uralkodónk nevét kapjuk.

3. -ép_kó
-ár
-e§
-ap_dó

-el
-da
-akk

-iir
-ár_rő
_ap

-ép
-ap_rútjp
-ár
-ép_ía

Megfejtési határidő: május 20.
A helyes megfejtők között két pályadíjat sorsolunk ki.
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AZ EDESANYÁD...
Első szóra tanít, ki nevel bennünket,
Aki letörli első könnyinket,
Aki dédelget, pátyol és szeret,
Utolsó falatját megosztja veled,
Yigyázva őrzi kicsike íiát,
Szeresd nagyon az édesanyád... !

Dolgozik, lárad kényelmedért,
Reád vigyáz, a széltől is félt,
Nagyra neveli kicsike íiát,
Tőle tanulod szeretni hazád,.

Töröld le néki íéltő könnyeit,
Szeretve csókold dolgos kezeit,
Ezze| gondozta kicsike íiát,
Szeresd nagyon az édesanyád. . . !

Szeresd, mert nagyon áldhatod,
Amit jó anyád tenéked adott,
A sok... so,k álmatlan éjszakát,
Mikor a jövődre s gondolt tereád,
Merí az élet mulandó, oly rövid,
Nem lesz időd letörölni elíolyt könnyeit,
Mert az óra megy, sza|adva iár,
Szeresd nagyon az édesanyád,.. !

Szeresd, mert az élet oly rövid,
S egyszer majd csak végbúcsúra int,
Egyszer az id,ő, hozza a kaszást,
Elragadják tőled az édesanyád,
Mert halál az mindent elragad,
Utána csupán emléke marad,
Nem lesz, ki törölje folyó könnyeid,
Aki bekötözze vérző sebeid,
órizze minden lépted nyomdokát,
Akkor tudod ki volt: az édesanyád... !

Nem lesz, aki csókolva becéz,
Iíjú tetteidért szeretve leckéz,
Végig símítsa fáradt homlokod,
Kezével vezessen rögös utadon,
Aki vigasztalja külködő íiát,
Szeresd nagyon az édesanyád . . .

Cserngdk Istudn 1lz. Berzsenyi.)

'Iréfd,s termésBeüI,aj eö lcépelc
ű, cs erlcésaél,eűbőa.,

A trombíttjs,

Ha már a nyam-nyam négerek is zene-
szóra járják a haditáncot, mennyivel il-
lőbb, hogy a cserkészek ütemre rnasiroz-
zanak.

Az ütemet a cserkész-trombitás adja.
Könnyen meg lehet ismerni, mert ajkai
vastagok és a szemei is f élcentiméterrel
előbbre állnak a rendesnél.

Van neki egy furcsa szerszáma, mely
rézbő| készilt és elül-hátul lyukas, a kö-
zepe pedig gilisztamódra csavarodik.

Ennek a szerszámnak a neve trombita.
Aki azt kezeli, a trombitás.
No most lmenjünk tovább!
A trombitás a trombitából különféle han-

gokat csal, helyesebben fúl ki.
A hangok kicsalása, illetve kiíújása

úgy történik, hogy a trombitás a trom-
bita kisebbik lyukját a száiára illeszti, az-
után a két arcát gömbölyűre formálja
(ilyenkor úgy néz ki, mintha kétoldali
fogfájása volna, avagy szilvás gombócot
dugott volna a száiába), kissé erőlködik,
majd elpirul, mire a hátsó nagyobb lyu-
kon megjelennek a hangok.

A trombitában öt hang van: c, d. e, f, g.
Ezeknek a variációja adja a cserkész-
marsot.

A hangok rendszerint rövidek és hosz-
szúak, de hosszúak és rövidek is Iehet-
nek aszerint, amint <ivonulásról, vagy lra-
zatérésröl van szó.

A trombitás a zeneszerszá,rnot zsinóron
a nyakába akaszfua hordla. Ez azért van,
hogy menet közben el ne veszítse. Ha a -.

trombitás a kürtöt elveszíti, akkor nem ..

tud trombitálni.
Néha előfordul, hogy a trombitás más

hangot akar elővarázsolni a hangszerből,
mint aminőkkel az fel van szerelve. Ilyen-
kor egyet csuklik, mire a trombita elhall_
gat, mert megijed.

Ha a trombitás bereked is, azért a
trombitának kutyabaja sincs. örül, ha
nem fújják.

Mit tudunk még a trombitáról?
Némely trombitásnak az a rossz szo-

kása van, hogy a kis cserkésznek a bal-
fülébe fújja a hangot, amitől szegénynek a
dobhártyája behorpad, azaz megsiketül,

Ám ezen a bajon könnyen segít a trom-
bitás leleményessége. L.gyszerűen megfor-
dítja a cserkészt és a jobb íülébe dudáI,
amitől a bal fül dobhártyája úgy kiegye-
nesedik, mintha kivasalták volna. (Hogy
aztán mi lesz a jobb füllel, arról hallgat a
krónika.)

sokszor a trombitásnak nincs kedve
kürtölni, Ennek oka az, hogy vagy a trom-
bitás, vagy a kürt beteg.

A beteg trombitást prizniccel, a beteg
tro,mbitát pedig olajjal gyógyítják,

Este takarodóí fúj a trombitás és maga
is a sátrába takarodik, kürtjét pedig a
szegre akasztja.

Ha napközben gyülekezni kell, e|ső a
trombitás,

Ha a trombitás éjjel rosszat álmodik és
álmából felriad, akkor riadót íúi.

Még egy nevezetes tulajdonsága van a
trombitásnak. Mikor alszik, akkor nem
tud trombitálni. Ilyenkor a kását iújja.
Reggel aztán keresi a kását de helyébe
ott találja a trombitát, amibe aztán olyan
irgalmatlan nagyot fúj, hogy valamennyi
cserkész felébred. (Ezt a műveletet cser-
késznyelven éb resztönek mondják.)

Ha a trombitás kiöregszik, vagy a foly-
tonos tutulástól tüdőtágulást kap, akkor a
parancsnok megengedi neki, hogy utol-
jára elfújja a gyászindulóját (a cserkész-
poéták azt mondanák : hattyudalát), amit
a csapat félárbócra eresztett zászló a|att
megilletődve hallgat, i'

Az elárvult trombita új gazdát kap,
sidollal fényesre dörgöltetik (nem a
gazda, hanem a trombita) és folytatják
ott, ahol abbahagyták.

Még lehet jelentkezni a cserkésztiszti
s öregcserkészJelkigyakorlatokra, A Man-
réza férfilelkigyakorlatos-ház (Budapest,
l., Labanc-út 57, Aut, 643-75.) igazga-
tósága husvétkor hírlapok útján közölte
a cserkésztisztekkel, hogy számukra olyan
háromnapos, zárt lelkigyakorlatokat ren-
dez, melyek esti konferenciáit kiváló cser-
készpapok tartanák. Május 5-ig e felszó-
lításra 80-an jelentkeztek, azonban a leg-
különbözőbb terminusokat jelölték meg,
mint a számukra legalkalmasabbakat. A
jelentkezések alapján legmegfelelöbbnek
látszik a következő, most már véglegesen
megállapitott három lelkigyakorlat, me-
lyek bármey|ikére még lehet jelentkezni:
aug, 2l, estétől aug. 25. reggelig; aug.
30. estétől szept 3. reggelig és szept. 4.
estétől szept. 8. reggelig. Az első (atrg.
21. estétöl aug. 25. reggelig) lelkigyakor-
laton öregcserkészek is résztvehetnek s
ha legalább l5-en jelentkeznek: számukra
külön konferenciák lesznek, A teljes ellá-
tásért, kiszolgálásért, különszobáért l8 P
iizetendő. Kezdöfizetésű vagy egyeteml
hallgató résztvevők csak l2 P-t fizetnek.
Jetentkezési cím: A 327. sz. Loyolai sz.
Ignác cs. cs. parancsnoksága, Budapest,
VllI., Horánszky-u, 20.

A 10. jubileumi lchtys-!íbor Isaszeg
mellett lesz pünkösdkor. A tábor parancs-
noka: Faragó Ede orsz. vezető tiszt; he-
lyettese: Batitz Dénes dr. cs. tiszt. A tá-
bor titkára: Kolumbán Gábor cs. tiszt.

Rendező csapatok: 9. sz, ORE és 304.
,,Kőrösi Csoma" cs.

Indulás Budapest keleti pu.-ról a 15 ó.
40 p., 16 ó. 30 p. és 18 ó. 10 p. induló vo-
natokkal. kedvezménvt kérni nem kell.
Menetjegy Gödöllőre váliandó és így ára
a hétvégi 50 százalék kedvezménnyel oda-
vissza 1.30 pengő. A szerkocsik részére
teherkocsiról a 16 ó. 30 p.-es vonathoz
gondoskodunk. Felvilágosítást az,,Ichtys"
karszalagos rendező ad a pályaudvaron.

Leszállás Isaszeg állomáson. Utbaigazi-
tást az állomásügyeletes tiszt ad.

Bevonulás a táborba csapatonként. Ere-
deti tervtől eltérően közkívánatra nem örsi,
hanem ismét csapattábor lesz, tehát az
örsök nem válnak el. Jelentkezés a zászló-
rítdnál. Jelentés írásban adandó Ie a pa-
rancsnok és résztvevők neveivel, pontos
tejigényléssel. Ez alkalommal a szalmáért
fejenként 10 fillér fizetendö be. Programm:

V. /8. Szoirnbat délután táborépítés.
20 ó. 30 p. Közös áhitat a zászlónáL2l ő.
Vezető megbeszélés, - Adminisztrációs
ügyek. - Csapattábortűz.

V. 19. Yasárnap. Felkelés tetszés sze-
rint. A 6 ó. előtt kelők a legnagyobb
csendben elhagyják a tábor területét. 8 ó.
Fogadalomtétel. 9 ó. Bibliakörök karok
szerint elosztott csoportokban. 9 ó. 40 p,
Evangélikus istentisztelet. (Kath. cserké-
szeknek mise.) 10 ő. 12 p. Tiszti gyűlés.
(Cserkészek ezen idő alatt táborukat épí-
tik.) 12 ó. Táborszemle. 14 ó. 30 p. örsi
hike. Utána közös játék. 20 ó. Közös tá-
bortűz. Vezeti Karácsony Sándor M. Cs.
Sz. társelnök.

V. 20. Hétlő. Felkelés, mint vasárnap.
8 ó. 15 p. Reí, istentisztelet és Urvacsora
osztás. l0 ó. 30 p. örsvez. gyűlés. (Ezen
idő alatt a cserkészek játszanak.) 14 ó.
A tábor megbeszélése csoportokban. 14 ó.
40 p. Együttes búcsú a zászlóknál. Lefú-
vás. Indutás Isaszegről a 17 ó, 38 p,-kor
induló vonattal. (erk. Bpest keleti pu.-ra
18 ó. 30 p.-kor,) Jelentkezések és megke-

I{IrÓNIItA

Erdélgí Tibor,6 3I4. cs._cs. cserk.

fl,



2lo MAGYAR CSERKÉSZ l0. szám

resések Tóth kálmán
Bpest, VL, Hermina-írt
919---34. küldendők.

cs. tiszt címére:
39. Telefon: Lipót xür_r.ör_Dl 11IREI{

Tanganyika vidékén szerzett izgalmas va-
dásztapasztalatok, sok természetmegfigye-
lés, élmény, kaland, csodálatos délszaki
növények, őserdők, ismeretlen vadállatok
és vadnópek világába vezct benünket ez
a pazarul kiállított, érdekesen előadott
útleírás.

I(ERÜLETI IIIR,EI{

Az Állarni Térképészet új kiadványai.
(,1929 január-március.) 

- (Megjegyzés :

Az egyes térképek nevei után zárjelben
szereplő évszámok a megújítás, illetve
helyesbités évét jelzik.) Megújított (re-
ambulált) felvételi térképek 1:25.000:
4763/4 Salgótarján (1923) 3 színű.4764/2
ózd, Arló (1924) 3 szinű. 4764/3 Kiste-
renye (1924) 3 színű. 4764/4 Pétervására
(1926) 3 szinű. 4962/1 Szentendre (1922)
IL kiadás, 4 színű. 4962/2 Dunakeszi
(1920) IL kiadás, 4 szinű. Eddig megje-
lent 96 lap. - Részben helyesbített rész-
letes térképek 1:75.000: 4961 Felsőgaila,
Dorog (1925).4963 Hatvan, Gödöllö
(1926). 5259 Tapolca (1925).5260 Sió-
fok (1926). 5265 Szarvas (1926). 5363
Soltvadkert (1926). - Részben helyes-
bített általános térkép 1:200.000: 35o 48'
Pozsony (1920). Környéktérképek
i:75.000: Debrecen (helyszinen helyes-
bítve: 1924) 4 szinű. Kecskemét (részben
lrelyesbítve 1924/26) 4 színű. Miskolc
(részben helyesbítve 1923) 4 szinű. --
Ilészletes térkép közigazgatási határokkal
1:75.000: Baranya vármegye 11 lap. So-
nogy vármegye 14 lap. Tolna vármegye
11 lap. Eddig megjelent 25 lap (3 vár-
megye. A lapok cgyenkint is kaphatók).
Költyvek: Krultschnitt A.: A f otogram-
metria Magyarországon. (15 lap, 9 mel-
léklet)-áralP.

Cserkészsaitó-nlegbeszélé§ Koszter Atya
Kollégiurrrában. Kedves cserkészmunkának
voít a színhelye íolyó hó 8-án és 9-én a
soproni Szent ímre-Kollégium. A magyar
cserkészirodalom több kiváló képviselője,
továbbá a Magyar Cserkészszövetség
Saitó Bizottságának tagjai keresték fel a
Vezetők Lapja szerkesztőjét, sok kedves
cserkészírás íróját, hogy megbeszélést
folvtassanak a cserkészirodalom aktuális
próblémáiról. Az órtekezleten réSztvettek:
Sík Sándor, Major Dezső, Kosch Béla,
Sztrilich Pál és Vidovszkv Káímán. A több
órán át taított megbeszójésekrrek anyagát
itt nem publikáljuk, csak annyit árulunk
el, hogy a megbeszélés bizonyosan á|dá-
sosan fogja éreztetni a hatását a cseí-
készirodalomban. Nagy örömmel látták
a vendégek azt a kedves életet, amely
Koszter Atya kollégiumában folyik. Tud-
valevőleg ebben az iskolai esztendőben
nyílt meg a soproni Szent Imre-Kollégium,
ainelyneli a veZetúsút dr. Ko§zterszilz Jó-
zseíré bízták. A kollégium valóban impo-
záns, két emeletes épület, amely a mo-
dern pedagógiai és hygieniai igényeknex
minden tekintetben teljesen megfelel.
Rendkivül kedves, világos, napos szo-
bák, szakszerűen {elszerelt könyvtár, tá-
gas tornaterem, íürdő, hatalmas udvar,
tenniszpálya biztosítja az internátus Ia-
kóinak kényelmót és minden igényt kielé-
gítő nevelési lehetőségét. A cserkészek-
nek (nagyon valószínű, hogy Koszter
Atyának minden ,,fia" cserkész lesz) kü-
lön szép otthonuk van. A muzsikusok kü-
lön zenetermekben gyakorolhatják képes-
ségeiket, a nyelveket tanulóknak megvan
minden lehetőségük a ntodern nyelvek ta-
nulásához. A soproni Szent Imre-Kollé-
giumba az erdészeti és bányászati főis-
kola hallgatóin kívül gimnazistákat és
reáliskolai tanulókat is felveslnek, akik a
soproni bencés-gimnáziumban, illetőleg
az állami reáliskolában tanulnak. Aki a
soproni Szent lmre-Kollégiumba óhajt be-
jutni, errevonatkozó kérvényét június 30-ig
juttassa a soproni Szent Imre-Kollégium
igazgatóságához. Tájékoztatót kérésre
szívesen küld az igazgatóság.

Áa igaai rrTen{lerü csetltéseek$.
(Rev. Leonard Spiller,Deep Sea Scoutiai".

Azoknak, akik tavalv résztvettek a ti-
hanyi vizijamboreen, Ókvetlen feltűnt az
angol cserkészek közt a Rev. Leonard
Spiller kcdves alakja. Rev. Spiller a vizi-
cserkósz konferencián Angliát képviselte.

Most ismét hírt hallunk erről a rokon-
szenves angol papról, aki az angol szö-
vetségben magas állágt tölt be: az angol
tengeri cserkészek ügleinek ő a helyettes
intézője. Rev. Spiller már Tihanyban is
cmlítést tett nagyszerű eszmejéről. mely
abban áIl. hogy hosszú kísérletezés és ta-
pasztalat után sikerüIt a cserkészeszméket
bevinni azo|<nak a tengerészeknek az éle-
tébe, akik az angol kereskedelmi- és hadi-
hajókon vagy halászbárkákon szolgálnak.

Ezek a tengerészek lehettek már azelőtt
is cserkészek és akkor a dolog könnyeb-
ben megy, nrert akkor minden különösebb
nehézség nélkül megkaphatják a Royal-
kék nyakkendőt, ,amelynek a sarkában
ott díszlik a ,,deep Sea scoutok" - a
,,mélytengeri cserkészek" arany jelvénye.
Tizenhét éves koruktól kezdve léphetnek
be a fiúk az úi alakulat tagjai közé.

Azok a tengerészek, akik nem voltak
cserkészek, először be kell, hogy lépjenek
a cserkószek közé és akkor ,,Adventure-
reknek" - ,,kalandoroknak" nevezik őket,
a szónak természetesen a legjobb értel-
mében. Ha az Adventurer leteszi a píó-
bákat akkor,,Deep Sea Scout" lesz belőle.

Ezeknek a vizicserkészeknek, ,akik az-
tán igazán ,,hivatalból" ismerik a vizi élet
minden csinjátbinját, ,ezer veszélyét a
jeligéjük ugyanaz, ami a rovereknek
,,szolgálat". A csomókötési próbát ők te-
szik le a legjobb eredménnyel, épenúgy
az úszást és a vízbőlmentést is. É,s ezek-
nek a fiúknak a tengerészélet ezer nehéz-
sége, vasfegyelme, külső és belső viharai
között nrilyen nagy öröm es megnyugvás,
hogy a nehéz munkában eltöltött szolgá-
lat után elmehctnek egy szerény kis ka-
binba a hajón, aemlyet ,,otthonnak" ne-
veznek és amelvnek a la|án ott van a Jő-
cserkész arckép"e és itt cserkészmunkával
foglalkozhatnak. É,s ha a hajó idegen ki-
kötőket érint, elmennek a kikötő vizicser-
készeinek otthonába és az eddig nem lá-
tott testvérek a legnagyobb barátsággal
fogadják őket. Aztán a fiúk új és nagy-
szerű csomókat, ezernyi ügyességet mu-
tatnak verrdéglátóiknak és este történe-
teket mesélnek a tengerészéletből.

Már lapjuk is van a mélytengeri cser-
készeknek, amely három hónaponkint je-
lenik meg.

Ezekb61 a liúkból lesznek a legjobb
tengerészek - irja a welszi herceg a fő-
cserkésznek irt levelében.

A cserkészeszme most már elért a ten-
ger hajóóriásaira is és a testvériség esz-
móje niegjelcnt a vizek felett. H. A.

KÖNYVISMERTETES.

I. KERüLET.
Tizéves jubileum. Pünkösd vasáínap-

ján ünnepli a Budapesti Oyakorló főgim-
n riz iu m (Minta gimnázium), M tiria-kon grc-
gticiója s az ezzel kapcsolatos 254. sz.
,,Minta" cserk. csapat tízéves jubileumát.

Ez a tíz esztendő nem látszik nagy idő-
nek, de mély tartalommal tölti ki, egy -ifjúságunk közt már fogalommá vált -cim:,,Leuelek didkjainkhoz".

Tíz évvel ezelőtt, a forradalom véres
zivatarai közt találkoztak legelőször egy-
nrással Tóth Tihamér főtisztelendő úr és
az ő diákjai. S ez a nagy nap, nemcsak a
kongregációnak és a cserkészcsapatnak
volt születésnapja, hanem ekkor talált egy-
másra a magyaí ifjúság és melegszívű
atyai barátja, lelkének mély ismerője:
Tóth Tihamér dr.

A 254-es Minták tíz esztendeje a legna-
gyobb csendben, a nyilvánosságtól majd-
nem teljesen íélrevonulva telt el. S ez a
nagy csencl, lelkeknek önmagábanézése
tette a csapatot az igazi jellem kifejlesz-
tésének műhelyévé. Az akkor\ rövidnad-
rágos kis fiúk, ma már kint harcolják az
élet küzdelmes csatáit, de időnként visz-
szatérnek a rógi tűzhöz, hogy erőt, bi-
za|,mat meritsenek kiizdelmeikhez. A ki-
csik, az utódok pedig igyekeznek maguk-
baszívni a liszta férfiúság, ,a jellem, a
műveltség, a vallásosság, a Krisztussal
való együttélés nagy életleveit, hogy hű-
ségesen ki tudjanak tartani a Tóth Tiha-
mér parancsnok úr által adott csapat-
jelszó nrellett: ,,Nem leszek druló!"

s amint parancsnok urunk maradandó
emléket állított a ,,V,alldsos if jú" c. köny-
vében felejthetetle,n parádi táborunknak,
mi is, csapatának öreg és kis tagjai na-
gyon lelkünkbe akarjuk vésni minden sza-
vát, gondolatát, hogy ,a mi szívünk, a ma-
gyar ifjítság szíve, legyen az a ,,monu-
mentum aere perennius", mely hirdesse az
ő tanításainak valóraváltását.

A jtrbileumi ün,nepségek pünkösd va-
sá.rnapján, d. e, az Egyetemi templomban
és d, u, a Mintagimnázium (VIII., Tre-
fort-tr. 8.) tornatermében fognak lefolyni.
Az előadás keretében színre kerül: srin-
dor Dénes t. b. csapattiszt: ,prdga ifjú-
sdgunk" cimű, ez alkalomra írott 3 íel-
vonásos színdarabja.

ötéves jubileum" 311. sz. Vörösmarty
cserkészcsapata l92S április 14-én ün-
nepelte íennállásának ötéves jubileumát,
amely alkalommal a Vasút- és Hajózási-
Club színpadtermében jól sikerült cser-
kószelőadást rendezett a cserkészek hoz-
zátartozói és a csapat batátai számára.

Az előadást - amelyen a csapat 62
cserkésze szerepelt - megtisztelték meg-
jelenésükkel Sándor János I. ker. elnök
és Borbély'Károly I. ker. ellenőrző urak,

Az előadáson többek között színreke-
rült dr. Koszterszitz József Palkó barátai
című színdarabja, ,amelyet a közönség
nagy tetszéssel fogadott, - Ez alkalom-
mal mutatkozott be először a csapat öíeg-
cserkúszraiának szavalókórusa, amely a
közönség állandó tetszésnyilvánítása mel-
lett, Sajó Sándor: E rab íöld mind az én
hazám cimű versét adta elő többek között.

A Turistaság és Alpinizrnus. Április
l-i száma rendkivül órdekes és sok mű-
vészi képpel ellátott cikket közö| a légi
térltépészetröl Szüts Lajos tollából.

Bfuó ílaszár Lászlól Kwalieri (viszont-
látásra). Alrikai vadászfeljegyzések nyolc
színes műmelléklettel és egy térképpeI.
Egyetemi-nyomda kiadása Budapesten.

^íá 
20 pengő. - A Kilimandzsáró és a
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Ezen nyilvárro_s jubileumi előadást meg-
előzte 1929 április 6-án a csapat otthoná-
ban az öregcserkészraj számára rende-
zett jubilettmi piknik, amelyen megjelen-
tek a Budapesten állandóan tartozkodó
öregcserkészeken kívül, az öregcserkész-
raj külföldön tartózkodó öregcserkészet
közül is számosan. A jubileumot 1929
május 5-én a csapat összes rajai részére
együttesen rendezendő csapatkirándulás
fejezte be, anrelyen küIönféle versenyek
keriiltek eldijntésre.

IlI. KERüLET.
A 48. Rákóczi-cserkészek zászlószen-

telési és íoqadalmi ünnepéIye. Kedves és
bensőséges i,innepr keretek között tartotta
zászlószentelését a 48. sz. Rákóczi-cser-
készcsapat Il. raja a szombathelyi székes-
egyházban, ahol Mikes János gróf megyés-
pűspök, a csapat védnöke avatta fel dr.
Pető Ernöné sz, br. Szegedy Oina zász|ő-
arrya képviselőjének Széchenyi lrnra gróf-
nőrrek jelenlétében ,,Becstilettel élünk és
halurik" jeligét visető zász|ót.

Mikes János gróf, negyéspüspök avató-
beszédében jellenlezte a zászlő jeligéjének
értelmét.

A zászlószentelési ünnepéli, után a cser_
készek díszmenetben vonultak el.

A délutáni íogadalmi ünnepélyt az lpa-
rosszékház írj nagytermében tartotta a
cserkészcsapat, anrely alkaiommal válto-
zatos és érdekes műsorral szerepeltek a
Jiúk. A cseíkészcsapat fúvós zenel<arának
szereplése után Nagy István püspöki-isko-
lai tanuló, kiscserkész, meglepő tehetség-
gel szavalta el Radványi Kálnián: Meg-
íogadjuk c. versót.

A fogadalom jelentőségét Kiss Q5lg|a
csapattiszt piispöki ceremoniarius, mél-
tatta, a fogadalmat Veder lüihály ny. tá-
bornok, keriileti elnök jelenlétében Bren-
ner Tóbiás csapatpaíancsnok előtt tették.
Az új cserkészeket a 49. sz. Berzsenyi és
a kiscserkész csapat üdvözölték.

Jól sikerült előadásban mutatták be a
csapat tagjai a ,,Hadifogoly" című cser-
kész színdarabot, nrelynek keretében Rácz
Józseí katkáplán tárogatón játszott kuruc-
dalokat. A termet zstrfolásig megtöltii
nagyszánrti és hálás közönség sokat tap-
solt az ügyes cserkészfiúúknak.

A IIl. ker. máius 9-én, áldozócsütörtö-
kön tartotta ezévi rendes közgyűlését.

A sümegi 76. sz. Kisfaludy cs.-cs. május
4. és 5-én előadta Gabrinyi Margit és
Wagner Alajos ifj. daljátékát, a ,,Dalos
cserkészeket",

A 66. Báthory c§apat számos kirándu-
lást és hadijátékot rendezett a tavasz be-
állta óta Sopron város festői környékén.

Simon Gyuta bognársegéd, a mosoni
68. Klauzál cs.-cs. s. tisztje az ősszel részt-
vett a magyaróvári ipari és gazd. kiállí_
táson. Most értesülünk, hogy ott meg-
nyerte a Faluszövetség aranyérmét s a

MAGYAR
C.§ERKESZ

előfizetési dra:
Negged,éure 2 pengő,

fél,éure 3.6O pengő,
e!!ésé éure 6.4o pengő.

Eló|izetni lehet a Maggar Cserkészszöuet-
ség Gazdasrigi Hiuatalában: l/,, Hainal-
utca 6., hészpénzzel, uagg postautaludng
útirín, aagg a Magqar Cserkész 3t,428 sz,

o o statah a r é ki cs e k Íe s z dml áj tin.
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A Maggar Cserhészszöaetség

hiaatalos lapia a

S zerheszti DR. KOSZ TE RSZI TZ ] OZSEF
Szerhesztöség;

Sopron, Szent Imre-Kollégium.
kiadóhiuatal:

Budapest, V., Hainal-utca 6. sz,
(Cserkészhde)

Elóíizetési dra:
Eél,éure 2 P. - Egésa éare 4 P.
Elófizetni ugganúgg lehet, mint a

MAGYAR CSERKÉSZ-rel

l{ereskedelmi és iparkanara bronz tiszte-
letdíj át.

lV. KERüLET.
A 85. sz Zrinyi cserkészcsapat (Székes_

íehérvár, ciszt. reálgimn.) április 28-án
tartotta ezér,i cserkészavatását. Az avató
szertartást tVlajor Dezső dr., orsz. főtitkár
írr végezte, akinek mélyenjáró beszéde
igen nagy hatással volt nenrcsak a cserké-
szekre, hanem a termet zsufolásig meg-
töltő közönségle is. A torlábbi píogíamm
kiemelkedő számai voltak Molnár István
hunoros szavalata (Lisztinsz: Hányféle-
képen rrrehet egy jtrhász a szamáron?)
Put Y Fár meg' banjo-bend zenekara,
Ibu Ben Nem Syli bűvészmutatványai,
Szabó Miklós tanárjeIölt művészi éneke
(Régi magyar dalok) és Pánczél Lajos
megrázó erejíi szal,alata (Lendvai I.:
Rongyosok, A Gárda.) Végül a csapat

vegyeskara előadta a Szabó Miklós áttal
szerzett új csaaptindulót.

Életnrentő kitüntetés. A Föcserkész úr
Barna _István 85. Zrinyi csapatbeli cscr-
készt életmentő kitüntétéssel tülltette ki.A kitüntetést a csapat április 28-i avató-
íinnepeIyón Mátrai Rtldolf , tank. f,őisaz-
sató, a kerület elnöke aclta'át a jó mufit<át
végzett cserkészfiúnak 

- lelkes beszéd ki-
séretében.

^ _P_arancsnokváltozás. A győri 45O. sz.
Pálffy ö. cs.-cs. parancsnok§ágát Horváth
László csapattiszt vette át. Az" eddigi pa-
ran§nokot seiler pált, a szervező te"stúlet
elnokeve nevezte ki a győri megyéspüs-
pök írr.

V. KERüLET.
Cserkészelőadás Békéscsabán. ÁoriIis

i3-á.n nagl.szabású előadást rendeztbk a
Dekescsal]al cserkószcsapatok a Vigadó-
ban. Anyagilag ker,ésbbé sikerült ai est.
mcrt a köItségek kifizetése utánt kitűnt.
hogy bizon1, rálizettünk, Műsor volt:
1. A cserkészinduló. 2. Prologust mond
egy ,,Csaba" cserkész. 3. Zene"számot ad
elő a felső kereskedelnri isl<ola zenekara.
4.,.A..,,Csizmadia, mint költő.. c. paródiát
előadják a ,,Munkácsyak". 5. Szával esv
,,PetőJi"-cserkész. 6. ,,Lesz móg tavasz'.t.
egl,íelvonásost előadják a,,tiörös''-cser-
készek. 7. Zeneszám. B.',,Hadiforolv.'
cserkesz _egyfelvonásost előadják a 

",,Pe-
tőíiek". 9. eIőképeket mutátnak be a
..Csaba" cserkészek, l0, A Rákóczi-indulótjáísza a felső kereskedelmi iskola zene-
kara. Gondos mérlegelós tárgyává kellett
voll1a tcnnl azt a körülményt, hopv a
programm ne legyen túlhoss2ú és áés
hivatásos művószikkel se legven fáraszlő-
műkedvelőkkel pedig még iirnél is sokj
kal rövi.debb.._A .programm hosszúsága a
Iebonyo|ításnál tűnt ki, amikor is egy"har-
ntadtészét 12 órakor el kellett hagy-rii.

550. B.. G. Szeged. A csapat md§kezdtea tavaszt kirándulásait. Eddig a-külön-
b,őző taj,ok és örsök 6 kirándul-ást bonvo-
Iítottak le.

.Május hó 5-én a csapat 5 tisztje és se-
gédtisztje az 552. csalat ujoncáit Os tI.
oszt. cserkészeit vizsgá-ztatta. Ugyaneznap
délután a csapat a ságedi leveriúk sport'-
telepén _gyakorlatot taitott. Az I., Il" iII.
raj_ a céllövést tanulta. míg a IV_ik á lő-
állások körüli szolgáIatot v-égezte. A gvu-
korlatot énekek, játetot csaTakiáItásdk"és
rendgyakorlatok tették változatossá.

VI-VIL KERüLET.
A 10. sz. P. Á. R. cs.-cs. április 21-én

ntíisoros ünnepélyt rendezett, ainelyen clö-
adásra került'Kószter AtvátóI : Pát<O tla-
rátai. Az előadást végigirézte Virág Fe-
renc megyés püspök, Igaz Béla dr., t<er.
elnök,_Baumgarten Alán ker. főtitkár, Bo-
zóky Géza di. és Rhorer László dr. egvet.
tanárok és még nagyszámú előkelö- t<O-
zonSeg.

A

A Xltl,gJgar Csel"késBsBöuetség1
ossBes köaponti, hÍ,u a,ta,lű,i,nal{

hi,aa,tc1,1os órái:
naponkint d. e. 9-1-ig és d. u. 4-7-ig,

Pénztár-órák: naponkint 11-1-ig, d. u.
4-6-ig, kivéve a szombat délutánt.
. Az országos elnök és az országos íő-

tisztviselők fogadó ideje:
Witz Béla országos elnök íogad: hétíőn

d. u. 6-/28-ig, pénteken 5-7-ig.
Temesi Győzö dr. országos társelnök

(ellenőrző) szefdán és péntcken 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 Dezsö dr. országos ügyvezetö fö-
titkár mindennap 9-1-ig és szerda és
szombat kivételével d. u. 4-7-ig.

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

Kosch Béla gazdasági lőtitkár minden-

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

Molndr Frigyes dr. külföldi ügyek fő-
titkára kedd, -csütörtök 6-8-íg. ""

Vidovszky Kdlmdn a Magyár Cselkész
szerkesztője kedd d. e. 11-1-ig és szerda
d. u. 5-7-ig, péntek 5-6-ig.
, Éri Emil országos vezetőfiszt helyettes
kedd, csütörtök, szombat 5-7-ig.

Sztrilich Pál otszágos vezetótiszt-he_
ly_ettes iétfő, csütörtök, péntek 4-7-ic,
(Cserkészház), szombat, vasárnap Cser:
készpark.

TeleJ'ott,: Cserhésahúe: 9P0-98, 975-a5; Cserkésapatk: 6'43-73; |'óaitetep: 9?4-30.
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IX, KERüLET.
A kisújszállási ret. ,,Horthy" reálgimn.

203. sz. Bocskay" cserkészcsapat 1 örs-
vezetője s 1l segédörsvezetője vett részt az
V. örsvezetői táborban. A csapat fogada-
lrrmtételi iinnepélyót 1929 május 25-érr
tartja a Vigadóban, miísorral egybekötve.
A fogadalmat dr. Sausz Béla parancsnok
veszi ki. ünnepélyre a csapat a szomszéd
vátos s helységek cserkészcsapatait sze-
retettel meghívja, de minden cserkésztest-
vért szeretettel várja. A csapatból az
angliai jamboreera 2 örsvezető megy.
Horváth Albert stisztet a ker. Int. biz. iga-
zo|ta.

X. KERüLET.
Mult hó 2t-én jól sikerült matinét ren-

clezett az ítjpesi ltelyi Bizottság az Uránia
rnozgószínházban az úrjpesti jamboree fiútk
támogatására.

Az újpesti reálgimnázium zenekarának
nyitánya után dr. Semsey Aladár polgár-
mester ítr, a X. ker. elnöke tartotta meg
nagy hatást keltő megnyitó beszédét.
Nagy sikert arattak az egyes számok, me-
lyeket Csetényi József . Wachs Rózsi,
Onódy Ákos, A. Cyurtsi Margit, Major
Tamás, Ugró Zuárd, br. Kemény József
adtak elő

A matiné merendezése Neubrand G},örgy
H. B, elrrök, Somogyi József par.-nok és
Reich László 921. stiszt érdeme.

A pesterzsébeti ref. egyház 8. sz. Turul
cs.-cs, május 5-én tartotta zász|óavatási
ünnepélyét. Az avató beszédet Faragó Ede
o. v. t. mondotta. Irredenta dalokat éne-
kelt Murgács Kálmán zeneszerző. Fellé-
pett Dani bá' (dr. Hosszú Zoíián, a Nem-
zeti Színház művésze) is.

T. I. Gyulamezó, Nagyon megörültem
soraidnak. csak kiildd be a lelkedben élő
dolgozatokat! Majd megbítálom. Annyi
siker után bizonyosan nem lesz kudarcod
a M. Cs.-nél sem, Kérésedre vonatkozóan
megkisérlem a Neked is tetsző elintézést.
Feltétlenül látogass meg, ha Pestre jössz.
_ 66. Báthory. Köszönöm a képeket. Saj-
nos, nem hozhatom azokat, mert nem elég
élesek. Jobbat várok. A kedves levélért
köszönet. -,,Winnetou". Mi tagadás!?
Bizony szomorít levelet írtál. Nagyon sö-
tét a kép. Az il5,6n csapat rég megérett a
íeloszlalásra, \,agy legalább is az átszer-
vezésre. De épen ezért van szükség cser-
készekre, nlert még a cserkészek között is

Edesangcím, hedues angam ,

csah az a kérésent:
J amb oree ra cse r h és z cip ó t
Csináltassott nékem . ..

Készül bagariabőrből. Kapható olcsó
árban - kedvezményes fizetési felté-

telek mellett is :

a,,Cserkészbolt" szállítóiánáI.
Budapest,

Vlll., gr. Festetich S.-u.4.
(Mosonyi-u. sarok,) Telefon: l. 449-77,

olvasni a N, E. ieveleit, de most a Tábo-
, rozás könyvével van elfoglalva. Azt elhi-

szem, hogy csak jót hallasz az örsvezetöi
táborlól. Remélhetőleg legközelebb módoC
lesz résztvenní azon. Barátodat csak biz-
tasd, hogy küldje be írásait. majd meg-
mondom Ólr, liogy Órdemes-e vagv sza-
bad-e egyáltalábarr írnia. A képeket a rajz
r,agv férrykép után sokszorosítjrrk. -S. K. 157. Damjanich. Elég szomorú, hogv
ennyire elszoktál az írástól. Reméiem,
ntegjavulsz. A nagyszerűen sikerült vizsga
utái-r többször látom leveledet. Nag.vorl
fogolr öriilni, ha ttj pályázati ötletekkel
lepsz meg. - es. F. 570. Nagyon kedl,es
amit az örsvezetői táborrót írsz. valóba_n
azt akarjr-rI< elét,ni, hogy mindenki lássa
néhány napig azt, milyen cserkészségrc: kell törekednie. ugy látom tenálacl teljes
mértékben elérte célját a tábor, csak meg
ne állj az akarásnál! A rejtvénymegtejtők
jutalmazása soíso!ás írtján törtórrik, más-
képen nern is történhet, hiszen 2-300
megfejtőnk van. A csapat-tudósítást lehei
közvetlenül is beküldeni hozzánk, különö-
sen hogyha nincs a kerületi tudósítás meg-
szeívezve. A Táborozási könl,ylg y6lt21-
kozóan láscl a mai lap cikkeit. - S. Gy.
68. Klauzál. Nag1,9n l<edves cserkészlélekre
vallti a leveléd. Kívánságodat teljesítem.

- Cs. A. ()römmel köszöntiek írjra Buda-
, pesten, Sajnálom, hogy nem találtatok itt-

hon, de ha itt vagy, akkor majd csak ta-
lálkozunk. A tréfás természetrajzod nenl
jri. Csodálom is, hogy bekiildted, liiszen Te
meg tudod bírálni írásaidat, A versről jobb
a véleményem. Kíváncsi vag}rok rá, hog1,
őszinte-e, avagy csak gondolod, hog1,
ilyesmivel is illik egy ,,költőnek" foglal-
kozni. Majd beszélünk róla. - T E" Pécs.
Köszönöm a ttrdósítást, máskor is szívesett
látom. - R. L. Tatabánya. Szép verseidet
köszönöm. Lapzártakor érkeztek. örülök
az igért sok levélnek. Csak érettségizz le,
aztán várom a segítő munkát! - N, T.
42, Ttur§l. Hagyjátok aLlba ezt a kalandos
tervet. Az ilyesmi csak regényben szép.
Dolgozzatok! Ez a legszebb, leghazafia-
sabb, legcserkésziesebb élet! -,,Kaba-sólyom." Leírásod túl lakonikus. Azt hi_
szem csak azok értenéI< meg, akik ott
voltak a hiken. Máskor világosabb stílust
kérek.

akadnak ilyen haszontalanok. Ti csak an-
nál igazibb cserkészek legvetel<! Az igaz-
ság á Ti oldalotokon van. A gviizelem
kéfségkíviil a Tiétek lesz. Leveledet vá-
rom. Csak öntsd ki a Szí\,edet, ha ez meg-
nyugtat. - Résen leszek, hogy ha lehet,
segítek. - It{. L. 19. sz. Bükk. Az üveget
a fúrás hell,én terpentinnel kenegetjük s
na.qyon kemóny acélfúrúr,al (lombfűrész-
ítiró) tiirelmesen {úrjrrk. Az iltető rovatot
azért hagyjuk el, mert íengeteg, a rovat-
nál iobb szaklau van. amelvekhez könnVen
hoziá lehet férhi, - Cs. dy. 197. Baröss.
Termószete§en ösmerem a valódi nevét,
mert én csak olyan fiúkkal leveleze_k,__akik
nekem megírják nevüket. Az magától ér-
tetiidik, hógy az inkognitóban maradni
akarók nevei szerkesztőségi titokként ke-
ze!ődnek. Remélem, hog1, gr,,1i, is fogjuk

Felelős szerkesztő: VIDoVSZKY KÁLMÁN,
Fele|ós kiadó: KosCH BÉLA.

Kiadia a Magyar Cserkészszövetség.
Szerkesztőség és kiadóhivatal :

Budapest, v., Hainal-utca 6. §z. (cserkészház.)
Megielenik minden hó l-én és tS-én.

Mctgyctt, Cserkésal Magadon és rnásokon is tudsz segíteni, ha
a ,,TURUL' mentődoboz mindig a zsebedben van !

Á ..TT,'R IIr" ' mentődoboz : a legpraktikusabb forma. mellenyzsebben.' ridikülbett könttyen elfér, méretei: l7l04v80 mm,
A ..TL't!IILrr mentődoboz: kónnyű, mert a legiittomabb aluminiumból' készült.
A ..a|{'lt{'L.. mentődoboz: kicsiny és mégis az első segítségnyuitás' összes kellékeit taítalmazza,
A ..TL- í!üL.. nlentódoboz : gyönyöríí kiállítású, színes fedélraizát aZ

ábra eredeti nagyságbau mutatia.
A ..1'{-l: úIL,' mentődobrlz: bijósztása, fclszerelése célszerű. (Kötszet,ek

préselt csonragokban,)
Beszerezhető és kiegészithető minden gr,ógyszertárbarr és a Cserkészbolt

Szüvetl<ezetnél, BUDAPEST, V., HAINAL-Ij. 6
Az eredeti lel§zeíelt doboz áía 2 pengő 50 lillér.

Cserk észörsi II EN |I Ó T Á§-Ií-4 elsősegélynyuj táshoz tökél etesen íelsze-
relve, izléses, praktikus kivitelben, beosztásos bádogdobozban. vízhatlatt
váSzonhuzattal, vátlsz.íiial, ára la felszereléssel l.].ö0, Ila felszereléssel ll.J0 P
HiáIryos mentőszekrélIyek kiegészítését váIlatiuk. Postl,i megrendeléseket
legg],orsabban elintéziink. ̂ llandó rragy ral<tár mindenfaita spéciális össze-

állitásri merrtőszekrén5,ekben is T'elefoll : 526-]2,
tlgy a-metttődohozt, mint a mentőtáskát késZíti: 

.

a ,,TURIi{,'6 I<ÖT1ZERGYÁE Bllcl,a,pest, II., Erőd,-tt. 7-3,

.,Élet" [rodalmi és Nyomda Rt, Budapest, L, Horthy lvliklós-út l5. - lgaz8ató: Laiszky lenö
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Isap§naíó

tciactrrán;rols. árte gyaéIs.e-,}:1?
l. KöNyvEK:

C.serkésepróbdk., pengó

7emesi: Cserkészkönvv IV. kiad. 2'-
. egész vászónl<ötésben 3'-

S z t rit.i c h - Mócsy : Cserkészsegít-
ségnyúitás klskátéia .-- _ -:- 0'30

Dr. íődbr: Magyarország föid-
rdAa 0,40

Sztriítch -Mócsg., Tábori mun-
kák (II. kiadás) 0'80

Buczkó.,'Törvénymagyarázat .-- 0'80
Dr. Spitenbcrg: A magyar cser-

kész dalo'skönyue"ilI. kiad. 1,90
Temesi: Magyarorizág töriénete l'-

-1 kiitön,pt,óbríI::
s:trilich - Ranschburg Az erdők

ezermestere l'20
Sztrilich - it'j. Zsemberg: Jeladás 0.60
ltos:tha: A könyvkötés 1,2O

Dr. Borsiczhg: A kerékpározás
szabályai 0,60

Fínáczg: Lassozás és síelés --_ 0'32
Er:b t ucker - Szlrilich ; Vizicser-
keszet |'2O

J eIlenfe,iteseüők :

i(önn: Esto vir _--

Pió-na.Áu-U.eviárium --- __- ."

Foerster: Azélet művészete (V, k,)
Sík-Schíitz; Imádságoskönyv
Dr. Tóth 7. ; Dohányzol ? __ _-_

_ Ne igyá! !

,. A tiszta férfiúság
usvanaz amatőrkötésben

.. A"áűvelt ifiú
usvanaz amatőrkötésben

. A'iéllemes ifiú
ugvanaz amatőrkötésben

,. A"vallásos ifju, l. és Il. lrö-
tet, füzve

Ugyanaz ariratörkötésben
.. Kiisztus és az iljú

Ugyanaz amatörkötésben
Dr. Schütz :Katholikus erkölcstan
Sdndor: A kath, cserkész imái
Ugyanaz kemény vászonkötés
Lieszhoasehg., Modor és |ellem
Dr. Marczell-Dr, Roszterszitz :

A kenrény parancs

G y clk o1,1,aűi, csel,k és eéleü :

Jétékoskönyv II. kiadas
.\bgu Fónöh: indián iskola
_ , Indián önvédelem
, l, Vadászösvényen

Ströntpl : Térképolvasás
Szabadba fitil<.-
Tengerre magyar.__
Temesi: Kopenhágai Jambo-

ree, 192.^. .--
\agytábori zscbkönyv
Sih - Zsemberu: N. 1,1. T. Em-

1éitkönyv
Cceges: Időióslás és időmeg-

határozlis 0,90
:ianabé: Aliataink téli áima ___ 4,50
,;ij,ss; Táborozás (IL kiadás) __. 0'!6
!:athag: Főzési receptek --- --- 0'08

A legújabb ,úelhők lt(jse

HungadiE.,Táboriszakácskönyv 1,50 Kiképzési szahályzat.-- ü"l{j
Geriitsen: Farkaskölykökkönyve l,- Ruházati szabályzat 0,08
Kouticsih: Az erdö világa .-- --- t,20 Különpróbaszabályzat 0,21

Cserkészbecsületbírósági sza-

Köttemtnyelr, és sBín,cücl,rabok: GyjflY.í.íi i,áaaiyrái ___ ___ .__ ?':
§lá S.: Sarlós bold,,gasszony.-- 2.50 Táborozási szabályzat ,-. --. _-- -_.'0
) í liagyarfiriszavalókön},ve 6.- Alapszabályok _ ___ --_ --. --_ -,50

Érdbrrrpir; nioo n,"it!tt\ö"t§ 
s'- Kiscserkész szab''-- --' -'&8

jó_ lakni . (cserkészvígjáték l|Ii haptrtató még1:l felvonásban) - 0,16
Hatanghg:Akétarabus(vigjáték) a,24 Emléklap cserkészeknek -_- _-_ -,5Ou A modern cseil<ész- Kripolnai: ts. P, életrajza --- --- 1,5C

tábor (bohózat) 0,24 Cserhésznaptrir 1929-re 1,2O
Koszter Atua: Cser1,<észtábcr A maggar cserkész naptdra

sz.ínpada . ___ 0,80 1928-ra 1,-
, n Marciék 3 kíván- Arkg: Cserkészjáték 1,2O

sága 0 16 Baden-Powell arcképe 0,16
Csillagszemű f iúk 0, 16 Beköt. tábla f éI- 1,50, egészvászon 2,20

, , Meseszílrház 4,-- Benedeh B, : A megyeri .;ivatagig 2,40
! , Mesélnel<aliulisszák 1,20 Rorsiczhg: Csösz.__ -__ __. 0,"l0

Raduringi : Színda,rabok --. 0,60 Bódg : Magyar zászló, cirner stb. 0,:0
Síaorka: Kék ég alatt (versek) 0,80 Cserlrés:rinduló-kotta 0.03

elöadás' joga 10 "pOtaany vásárlásához Fischer-Jansorr: Angcl nyelv-
van kÖtve,* 

Fo};i,Y{,"ré.i;nál á- teroioíii 
3'5C

CserkésBregénye* megfigyelésekhez ___ ___ l,-
és elbesBéIésela . Márton: Dániai Jamboree album g,ag

,, levelezőlapok 0,03
Budag Géza: A Lord 2., ,, feiek 0,12

Dr" Fatkas Cg : Hádak útián 0,96 Mi törvényünk (törvénymagya,
.,;Fo,.rongólélkek2,24.-ráza.L\..---:.'.--,.---
; ,:, Tábottiíz üzen 1,16 Nagytábori ernlé]<album.- t,20

Ggöhöség: Palotai cserkészek 1,60 ,, fenyképek.--- -- --- 0,€
K-oszteri Pszichofoctbatlisták.__ 1,- , panoráma keretezve l0'-
Szombathq: Mikuiics szárazon Plakátok :

és vízén 2._, Légy résen (nagy) -_ -,30., Cirok P. moziszínész lesz 2.- |-_Qsv. résen..(kicsi) --- -- *,,2O

MÓricz Ptít: Rejtelrnes Alföld 6,* _ _ 
Mi_ tör_vényünk -,24

" Hortobáeyi legendák 5,_ Táviró műszerismeret -__ __ ___ 0,30
Rart'utingi K.: Ná"ps,rszr leventék 1.12 Walter : Gaudeamus I. köt.

,' í]a)a.iéie s,al 2,80 P, I,4,2o,P, III. _- ___ 5,_
Csabá J dr, ; A mult meséi 2.80 a három kötet kiitve tokban 16,__

,, Hasad a hajnal__- 1,50
Magyar cserkész-ideálok 1.- il.
F:íű' f!ű ;,"t|lffJ""[,liY'f öid 

3 - HlvATALos NyoMTÁrvÁN'.oK :

2,50
1.60
4,10
5,-
1,-
0,80
5,50
6,_
4,-
4,50
4,
4,5t)

E,-
9,-
5,50
6,-
2,80
0,80
1,60
5,-
5,-

1,20
1,20
2-
1,20
2,-

-.30
--.30

2.40
0,16

2.4o

körül 1,-
Temesi: A csejennr:i;. rornlása_-- 1'50

Veaetőd,köttpluek :

SlÉ: Vezetők Körryve (ll, k.l __ 3,2O
Majot: órsvezetők könyve (III.

Jelentkezési l ap (cserkészeknek)
Törzslap
I-Il, osztályú különpróba bizo-
., nyítvány
Orsvezetői, s. órsvezetői és raj-
. vezetói igazolvány -..
Evi ielentési ürlap -_-
Havi járul4kkönyvecske_-- -_- ---
Cserkész-, kiscserkész-. farkas-

kölyök-, apród-igazolr,ány ___

öregcserkész-igazolvány
Leventenyomtatványok 7 -7,sz. á

0.06
0,ca

0,03

0.03
0"08
0,08

0,10
0.16
0,06

kiadás)
Csóikéizúszt la S(r, Sr-iti. kiaOá-

sában)
Baden-Pau;eii: Dcl Pfadfinder

,, Der Pfarlfincierführer
Faragó: Kisfiú és a cserkészet
hloldouóniii., Utmu tatás atlétikai

versenyek rendezésé}rez
Csorba : Zenés szabadgyakorla-

tok

§aa,bdlypaúolt:
Szervezés! szabály,zat -_

Szervezési utasírás _-. ,.

ilI.
TI1R,IiiÉ:PEI{ nS Xar-aUZOr
Budapest környéke 1:37500 _-- 2,-
Budapest részletes kalauza 3'-
Budapest Dunaiobbparti környéke 4,-
Sclpron, Eger, Szeged, Tihany

kalauza egyenként l'-
Sopron 2 térképpel, Pécs -_- __- 1,60
Pannonhalma _-- -__ _-_ -,60

Szövetségi,
ügy. rend

kerületi és

2,20

3,20
8,--
6,_
1.40

2,-
4,-

o,24
C,40

0,32

Pcikopclon, 7,8a, - I,'u,ra!ló: ()reglcseykés*et útjctitl 1.-
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Szörzetí*.ezeÉ (CserE<ésp-B.:*ág;o §r!,p:l*:sí, \f -, j;.:Í,lxrrgaa.§-t§- &-}

Telei{irr: 9"?iD--9& é§ 975-()5. lr<}*dartcrl<ilrélÉpúr-,:;:ari c!ie}5,lr§;ri,.l,r-lt 34-3a5.
A Mag}relr tCserlr,ész§zöl'eÉsc].,, üslzárc,i. l,.§t'T: ,}s írjiw,m,[":.lli,sr$ szállíf ó§er"

AJg rtrúsági \'ö:dl:. - |{c:reszl e.".íly.a; ail:j. ir{j:l.,)".?-

-]]].:ta=:-'..-:i.:jj.':.:.:"':.:--:::;:.jffii::.].]:-.]-;:=.-...':-::11::''.:"',:..:

.&ffiJfu,1.&'T',-.

l,;

2.6a, 2.4o,
Árvalányhaj
Asó, A,:|lo3sr3i 1lcszcr<lcsi ;lIl} as, aIniq ít k(szlll tJrt l -Bor, csct.,:SZ, llletcíbeasztJs3al

tlszti .iég,::5úccsal -- --- 
- 

2.70, 2.-,
B. P. öíegc§etké§z bot
tsumeíang---3.ö0
cipó szögezeit, duplatalpú tuíacipő bőíbélésssel -- 50.- éS

,, maga_s_szárú, csattos, _duplatalpú bagaria 35-39_ig
28.50, ]n-{3-ig 31.50, .l]--16_ig

,, ntagasszárú zsiros tehéflbör bakancs 31-35-ig l9,-,
:i:i-39-iA 23._, 40-46-ig -,, lIafeIl-rnintájú félcipő, bagaria *

,, liiző bőrből l,-, cethalbörből
,, iálpbetét píirja papír 

-.20" 
filc -.80, sof{a

,, \ízhatlanito oiai 1.50, kenöcs
C sttbaia ték
csajka, khaki zománcoZott, fo!]óval
Csákánybalta 1.50. csr|irt,r
Deíétszij angol nintájú, ön!ött bIc;:Z, liliomos csattal -,, larkaskölykök, apródok fés;ére 

-,, csatt liliomos
Evöe3zkól öSSZeraIiilató kal:.-l,illa 

-.E0, kan,-villa-ké§ 2.50
Farkaskölyök ujjas, barna, kék v. zöld nagy6. sz. r0.-tól
Fejsze, amerikai 60 cm 6.40, 70 cm 

-Flanell, prima,78 cm szél. rir-ként 1.80, angol g0 cm szél.
rl an§ol gyapiu 

-Foglrefetok, ce!luloid t.2í. aluminiu,:)
Harlsnya, khalii 2: col l:20, eriiscbb 1,60, T cIIl-kit]ttiaiizsák, nor,:ég ll. bőrszegélyek, íiZcsattok 3 zseb

55x55 cm 24,-, norvóg I. u. a. kisebb 
- -,, Lornnicz, lenti kivitcl 2 zseb 50X50 cm 13.50,
50X00

,, 2 zseb, Vászonbétésscl 
-,, Hargita, vadászvászon, l zscb, 38X38cm 

- -,, {,árpá! It.,48X55 cm 2 z§€bbet l0.-, Kárpát
,, lií.50X50,2 z§ebbel l2.-, Káípát Iv.6Óx60

cnl f zsebbel
,, 50X60 cnl gummirozOtt, k!vül 2 zSebbel -- --,, bélés, gombolható. gümnli

lgazolványtok -.ö0, lÉmkercttel
lng khaki ílanelből, 28-3.1 5.60, 3H0 6.-, 41-45 

- -,, prííxa angol flanellből 28 sz. 5.20 + siánonként
,, tiszti. angol gyapl'uflant:ltből
,, téli 

'lanellránytű, íéZ 25 mm 
-.80, 

30 nrnl l.-. 35 lnnl -* --, -_,, bíonz, elzárható 30 nrnl 2,50, -!5 nm
,, nikkel€zett. elzárható. rádiumos 80 mm 3.80, 35 rl.a
,, csón:kra kardán liiggcsztcSsel
,, [lé2aril-íenúszcrű

Jeluény cserkész,,^l(iscse_ík., aprórl, farkaskölyök 
-.20, 

öreg-
cserk. -..40, I-1I. o. .24, lI. o. -.tZ, külötlpr. 

-Kalap, cserkész, angol lorma, villarszíjial -- - -,, Örliyeletől, ill. Öíegcseíkés7, a íenti kivitelt,en, sza_
ttályszerú, príma bőrszijjat 

- --,, tl§zti, a fenti kivitelben, szabályszelű, príma bör_

t(alap8zí|, ti§zti, pííma, varrott .-,80, ör.cvezetói, öreEc$Gí-
kész 

-.64, 
cserkész, börből 

-.r{, cserkész. vla-
szosvászon csattal 20.-, kisrseíkész, kék'szsl.

Kcrékpár,,Automoto'' (táskával)

iiésclr: rugós fémből t.30, angol mlntájú c8erké3ikés-i.-
n;indenturló 2.40, u. a. amerlkai mintÁiú 3.50, u. a. c§el_
készíei védjtggyel 4,20, u. a, svá|ci mintáiú 4.50, u, a.
agancsnyéllel 6.20, vizicserkészkés 2.60, cslgallga
Svéd kések, nagyság szerint 3.d0, 3.60, 

- 
:, 

-t(rlnolln 8 mm-es 4.-, Lassó 8 mm-es l0 m .-
t(örgalléí 92 cm 34.-, rú0 cm 38.-, iO8 cm 4?.--, í!6 cr:r

46.-, l2c cm

1,60

-,io
t.tE
1..30,-
2.50

,§_ -

33;5G

2|.*
36.--

1.5*

-,8c! --
b.-,,
Z.3G

3.E0

z-
",0

-.5{)?.,lú
3.40

t,60
.l0

l4,-,
16.-
6.--
6.§0

-.20,!6,_ _,

1.40

4.:§

1 6,ú0

5.40

8. ic

J._
3.8ú

49, _-

lia. alt!ínini,]í1

8.20
8.80
9.40
l0,*
l0.60

6.80
7.30
7.808.30 6.208.80 6.40

Nadíág, khaki lódenböl, breeches szabás l. l3.50, ll. !4.70
lII. l5,90, lV. l7.10, V.

,, fck(le klotil
Nyalúendő, cserkész, baína, zöld és kék *

,, apród, kék
,, négyszöglctes, zöld Vagy barna delainbó1
,, ltosszú, zöld vagy barna delainból 

- -- -Nyakkendögyűrű 
-.0Uöísi zászló la 5atinból 2.-, zászlőta állat 1.20, zászlíro,

csapat- és örsi szám külön 
-Paszomány a.any, vagy sárga nlétcrc 1.60, piros v. kék

k'uhagomb (Sima) nagy drb. -.l3, kicsi -,06Saccó kabát khaki lórlenből l,27.2íJ, lt.2E.40, lII.29.60,
IV. 30.80, V. 32.-_

Sapka, pákász, iIl. vízicserkész, elö!rásos, lódenböl 
- -,, íarka5kölyök, előirás szerint,, íarka5kölyök, előirás szerint

,, tábori, i{haki kdppeíből,, táborj, khaki kóppeíból - -,, cserkrszapíód, khaki meltonból
Bocshay tollal rendelésr

Síp, angol tisíti,2.10, nagy oxydált l.-, kicsiangol tisíti,2,7§, nagy oxydált l.-, kicsi 
- 

-_ *
t{orse, v'lltoztatható,3 hangRal 1.40, kéthangú laposMorse, v'lltoztatható,3 hanggal 1.40, kéthangú lapos.. morse, val1IozIaInato, J naIrggat r.{U, KeInangu rapoS

Sipz§inór. Zöl,i, barna. szürke, fclrcr vagy kek
S§,eaterek khaki I. l7.-, Il. l8.50, III.20.-, Iv.21.50,

V. 23.-, s2iirke IIl. 12.-, IV . 13.50 V.
Szalmazsák l9l Xit? crn 6.-, 4.50,- 

-szappan, keresZtne!ekre szóló, lemoslrat3tlan íelirattat és
ké n1 cl

szerszámtár bőítokban 
- 

24.-,
SZöI,etek: Illrlerr liltalii. n)éterel]killt 11.80, i'rdögbör, oliv

\ a*\ l)irna. 6tj cln Sztit]_§ 5.40, tiSzti rilha an},.]g l5.-,
kaItt]ar11 25.-, aIlgol tiS2ti 45.-, iiö.giillóranyag lti..-,
]i|]alii s!til] 2.E0, ki]pper l.tsO, l,adászvásZon, 1.1() i;rl szé-

Aiilminium csajk1, l llteres 2.30, lélliteíes
,, étr,!l,:]:r,:l rtkrsrc!lkei, nagys. szelint g,ia,,r

,, {a]íi,:í:,ii;?t_i, i cLilltttlc! 6.--,2 r,drtlrlrci l..
,, ivópütlir, lapo; ---.80, csőrös, iogóval 'i^ 1. -

,, kal,é3krlltljl Slma v;:lgy rilintás
,, li;i:.il ;]i] villá sjlJid ll:{!, llliiltiis ki]liiIl,|,,iilrl
,, kulacs, féllite;es 2.ái0, u. a. pí.ttiltzáIral --- ,,i:

karabinelrel fillit.]íes 3,30, i l:tr:rts - -,
l;í},eiluz iilcl]u:attal fél l. 5.-, l i. ..- - ii -,, lapostaíyéí, 210 tllin 

-.80, íEélytányér" 2i0 mm 
-.,$(),, só- éS parrrikas?óró 

- - - -,39',,, szappanfar!ó csul(i(is r,. kcrek 
-.60, 

rlégysziir, -..iü,, teatojás _ 
- -_ -.,3U 

-

,, vajtaító, csavaímenetcs üvegbetéttel, nagYs. sz.

cí. ,).a]-5zeíi, fixgy - -.-i;i, i)ai1, ij§ol]Ia'] :j,?0, ..,
e t: Yti n i ltl,: l r tlj lclr Z cr.,lé,r .:] !. |] 1. i: i ii i1_, c o i] oz b e íi

#
._|t

|*
.iP

$
""4

,_i..

t,,
,':,il

;§
t"l.

]{

f

":n, X;"'" árll- "§ie.li$,- e

,. ; ,1,:,, iil il]lrllér} /l

l: lia r;gu
l,,., ilas ragy zijrl

1.1.],]]1i, :.,, r.- "i (]i' : i ".. ,

l;','._ _, ?l,],_,.. :;, 
-

^ 
i]"--

3,,ii," Jiías-tÉije|-2,;!.: *- ].+,:

1,.:,,r_| jj 1l;l1i;i iIil;di.l ; ", 
i,,

]i'i i,!;::ll ]'r,,l:,: l

T,;f ill
t.5i,

.! -

];..1$..' - -.- --'''
;.1 

- 
_. --.f;l

-_,, _* * l _. ._-,_ 
- - 

iii.--
l-

,, ltjcs télcipijs g}a|)ju 4.80 .S ti.-, Zelir - 7.ti}
lVlor6ezá8zló, mindcnszinb€n,rúrldall mX l m 3.-.
Nadrág,2 oldal,2 í8deles, legombolltató, hatsó és órazsebbel

ilo§sza khaki lóden oliv ijriloglrór khaki zsávoly ladászvászon
{0 cm 8.80
45 cm
50 cm
55 cm
60 cni

9.40l0.-
t 0.60
l 1.20

l E.1-1()

2.3a

-.50
-.601.80

1.50

-.t8

4,E0
1.60
r.40

4.80

-.90r.30

-.10
l5,-
4.-

14.-

3.-!._
4.8ü
2.6a
2,80
3"50

i- 
'ir.' 

, .*, 
- 
'",,..'"i- i*n -'.ir' " '"

' l titsis l.:j0, eiii] na{y i. ]li:i]is lliivcl_r'
i. ilt,lv i.-. t,l!\.:i i]iiVcl! 2.:?:i, ]1.cki,-

5.00
5.806.-

l.a)
-.60

Ics, lnÉttíje 5.60
Takaró, drappszínű és cserkészíej beSzövéssel l90X1.10 cil 27.*,

,, cca l90X I35, Hernád 7.í0, Körös 10.-, TáFió 14.-
olt - -.- l8.--

Tábori lámpa, gyertya és olaj használatra
r€lefond.ót í500 méteres tekercs)T€lefond.ót (500 méteres tekerc§)
Térképma.rő, egyszcíü 1.92, kerékkel, óraalakúlerkepmerot egyszcíu l.yz, kerekkel, oráalaku
Térképszögmérő Sáray-féle kombinált
'l'eíképr,édó, kocká2ott, szegi,llyel, íedővel és zsintlrrll

llFváne, hÁt<zpoéllvpl,, ugyanez bőíszegélIyeI
Therrdo§ eredeti 1 lit. 8.-, háromnegyed lit. 5.70 félllt.8.-, háromnegyed lit. 5.70 félllt. 3.§0

,, félliteres gurnmigyűrűvel 4.-
,, szilárd üvegbetéttel 

' 
lit. 9.50, háromnegy€d llt. E.§0,

fél liter /t,50
,, prínra betétüv€g {éliteres 3.4c

Tornaclpő szegélyes gumnitalírpal 1{)-i§ 5.20, JO-től 5.80
Tricot íehér torna 2,60, evezős iellÉr vag,v khaki színben- 3.5{,

,, atlÉta, {:itér l1-1ll, 2.E0, l\'-V, 3,2ii
Vélig:int i',eg{:3er],4..z ral;gjelzéss,.,l, \,:qj' lé!kúl -- - 

t. _.
. i l. '] . ]!, t;§l:ii, vlT. k.,i. szi';. rangjelzc:jel i i.:
. ,:r/tr, :, -.-,0§, kerüleii római ' - _. -*,1"0

?lll:..íi:,, J]l iry:i:j,-_txúlt - ,,.) í::,
vih{:tt ,.'i
Viila-n;., al;,l;l1,. !l,

l];l ,_1 ]iéi-3';
l !"i). .l,:liiI!rl,.

il.,
.í,
ál
n;/

$
É,:

.:f

§s

l l,|,, '

Villail,,rl:]nr -,_.?2. Palaba Goit! rlllm _*,9(l,:./í,1_1 ],

V']:aí;],;:..,1 - :.i:,:tó --.70, -.50, -.d0, 
*.3fr, -.

za5zló: C.,l;,.,t ,emzetiszlnű liliommal -, *
,, Iir:, ,.,::n2,:|"il.zi-,ú liliomtllal dl:ll , -

,t ||rn l ,ri] i1-!ii-r,ii .zínű !ilioiilnral - -

Ezenkítiil i<ai;|tatók még: valamennyi kjadván3,, ^.,iir'l",v, 1,1ji 1i:ntil,{yiriy., 1_1:,illi. tét,liep, l+:l,r:lezőlap, st'o.
ijCll:j cukorl<ák, rágógummi ! ,- Áraink lal5rl : !,ísp8él f.:i,-;elnri adu"",,t i:,:,..,l.i,,l élie;,diik,

1929" V. 15. Éz ae 6.í§e,grrz.éEc rnlinclo,}|l:\ ,lior!,lll,llit é§T/ér3}ii:t,ii:l*9,§!

l.,] C s 5 /,u'.'" 
Irodalmi és Nyomda Rl

o9rból t 4l 
^

Butlapest, l., }lorthy Miiító§_úi l5. 
- 

Ig:izgató: !.,*ir,


