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Kedues Fiúk!
A francia katolikus szövetség egyik toulouse-i öregcserkésze,

Louis Blanc, aki résztvett a Jamboreen, a jövő nyarat is Ma-
gyarországon szeretné töiteni. Hogy hol s hogyan: ennek a ki-
tervezésére általunk keres egy magvar barátot, akivel mielőbb
megkezdheti a levelezést.

R, Kleinpool ,amsterdami holland, cserkészfiú németül, vagy
angolul óhajt veletek levelezni.

Több kanadai öregcserkészraj angolul szeretne levelezni ma-
gyar öregcserkészalakulatokkal.

I{i akarja a nydron meglátogatni angol ismeröseit? Azért va-
gyunk rá kíváncsiak, mert ha elegen összeállunk, akkor lehet
vasutj kedvezményt kapni az utazáshoz. Az időpontok egyezte-
tése kemény dió lesz ugyan, de úgy hisszük, hogy július élején
elindulni s augusztus végén visszátérni mindenkinek többé-ke-
vés.bbé megfelel, Kérünk tehát minden magyar cserkészt, aki a
nyáron Angliába készül s aki a fent ;elzétt időpontokhoz tud
igazodni, hogy május tizedikéig tudassá velünk liövetkező ada-
tait:

1, Név, cserkészrang, csapatszám.
2, Pontos cím.
3. Foglalkozás,
4. Milyen célból s mikor óhajt Angliába utazni.
5. Születési év.
6. Fogadalomtétel éve.

. Kellő számú jelentkező esetén szövetségünk kedvezményes áru
társasutazás szervezését helyezi kiiátásba-. E társasutazáó részt-
vevői _1zonban Anglitiban iemmilyen együttes programot nem
bonyolitanának Ie, csupán az oda- és uÍ§szauta,ids iolna közös.

Címünk: Levelezési'akció, Budapest, V., Nagy Sándor-u. 6.
Hivatalos óránk: szombat d. u. 4-6-ig.

Hogy viszern külföldre a csónakomat?
,,A budapesti M. kir. Fővámhivatal jelentése szerint 1933. ér-

ben gyakran előfordult, hogy a külföldi versenyeken résztreró
egyesületek (versenyzők) csónakjaikat a Magyar Nemzeti Bank
en gedélye, illetve tanusítványa nélkül állították kiviteli vámkeze-
lés végett a Fővámhivatal elé.

Felkéri a M. kir. Központi Yámigazgatőság, szíveskedjék tag-
jaival közölni, hogy a,csónakok vasíltra vagy hajóra feladása
előtt a kiszállításhoz a, Magyar Nemzeti Bank külön engedélyét,
illetve tanusítványát is, szerezzék meg, mert a fizetési íorgalom
ellenőrzése és szabá|yazása tárgyában kiadott 143.500/193t. sz.
pénzügyminiszteri rendelet értelmében az illetékes fővámhivata-
lok vagy kirendeltségek a csónakok kiviteli (elője§},zési) vám-
kezelését csakis ezen igazolások előzetes benl,ujtá,sa mellett foga-
natosíthatják.

A szóbanlévő engedély vagy tanusítr,ány nélkül vámhivatal
elé állított csónakok késedelmes kezelése foiytá4 esetleg bekG
vetkező erkölcsi vagy anyagi károkért a íelelősség tehát nem a
vámhivatalokat fogja terhelni."

Mindenfajta vizijárműua.a.t].u, javítása, karbantartása, to_
vábbá vizi kirándulási ter-vek készitése tárgyában készséggel
nyujt felvilágositást és ad tanácsot az ország vízicserkészcsa-
patainak a Magyar Nemzeti Szövetség 267. sz. cserkészcsapata.
Személyes megbeszélés: a központi Vízitelepen, a 267. sz. cs.-cs.
otthonában, Habel Károly öregcserkész, csapattitkárnál. Irás-
beli megkeresés: a csapat parancpnoka cimén (dr. László Gá-
bor, V., Nádor-u. 24).
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a kitünő szomjcsillapítónak, egyetlen
kulacsból sem szabad hiányoznia.

Jól cukr ozva üdítö és egészséges ital,

mely különösen hosszabb túráknál
nagy ellenállóképességet kölcsönöz.

§

Kizárólagosan honi nyersanyagok-
ból gyártja

a FR,ANcI( InENR, II( FrAI f,l,T-
nagylíalrlz§at és llro§(DllszeníráIrosl lrazal 9]rára1,1ratr-



Budapest,
7934

mdtjtts

XV. éaf.
9. sa.

N{ltAGirvlNlR C S llEllRt|lKllE S 7L

IKIINIDIK JUT IE;S.ZÉBE,
hogy hálát adjon a napsugárért, a virágzó erdő illatterhes 1ehelleté|.ért, a mindennapos egészségért, keze-lába épsé-
géért? Megszoktuk, ,hogy ez már az lJristen ingyen ajándéka és alig hisszük, hogy másként is lehetne. Kinek jut
eszébe, hogy hálát adion az édesanyaszívért, a cirógató, dolgos kézért, a miattunk so,kszor könnyfátyolos, drága
szempárért, amely aggódó szeretettel kísér leggörbébb utainkon is?

Hiszen mindez olyan természetes! Hogy kicsi korunkban odaadta értiink éber álrnának rövid óráit. Hogy jó-
voltából a mindentrapi kenyér, sőt kalács valahogyan rnindég odakerül az asztalra. Hogy készen állt a tiszta fehér-
nemű, amikor váltanunk kellett. Hogy a tönkrenyúzott harisnyákat és nadrágokat lefekvéstől fölkelésig mindég meg-
szövögeti valami tündéri kéz és az elp|tykézett gombok lrelyébe újakat varrogat, aníg mi gondtalanu1 hortyogunk a

Mottó :

Megadhatom-e én még egykoron,
Mindazt, amivel néked tartozom?,

takarónk alatt, . .

Mindez magától értetlődik, úgye? Csak akkor döbbenünk rá meghalkított szóval, hogy mi az éclesanya,
betegszik, vagy ami még szPrnyűbb számunkra; az t)r aranyos glóriával cseréli föl halvány homlokán a
lájdalommal viselt töviskoszorút.

ns mi édesanyánk háromszázhatvanötször huszonnégyórás önm,agát-felejtéséért csak egvetlen napot

ha neg-
boldog

adnánk
cserébe: az Anyák Napját?

Nem! Ez az innep csak ellenszer l,ehet a megszokás okozta közömbösség ellen. Intőjel és riadó, amely a fü-
1ünkbe h.arsogja: édeskeveset tettünk még akkor is, ha naponta kedvében jártunk. A gyöngédség törvénye elsősor-
ban az édesanyákért van.

A cserkész megtartja a törvényt, ps nregteszi, anti tőle telik...

Fertőbe téved nem egyszer a lelkent"
M,ert hitt a szónak, amely soltse szent,
S a kába napfény sugarára kelten
Hitiba d,alott éneket a csend.
Pedig megtanulnék, ha hallan(ím,,.

E:nléked dalol szivetnb,en, anydm ...
H,a néha napsugcir-ív koszorúzott
S kis pihenést adott (I vers, a rím -szelid dalru simultak el ,u húrok
]!js nenl jajong,ott bennük ós-Kain . ..
A boldogsag ujjongó fogatán -
Sugtirzó szemmel kísért el anydnt .. .

Mondd, hogy köszönjenú Ajkamom pecsét . ..
A szó is szürke, csak szivem beszéL -H,a dobbanasa szivedhez elért, -
I gaz aitíndék, btirmilyen csekély.
Gyötrődve könnyes, kacajos csatcin -

Tdbori Pdl.
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QngámnaQ
N éha r,évülten elgondolkozom:
Honnan is iövök s iaj, houd megyek?
Milyen jel ég fájó homlokomon
S mennyire húz le az örök kereszt?
Magamban vagyok a Jöldi tanydn .-
Ilyenkor rád gondolok, anyom...

sokszor csatázom szélmalom-csatdban
Es önmagatnmal is. De csúf a harc! ...
későn jövök rti: utat nem tal(iltam,
Kegyetlen volt a tépő élet-sarc . . .

Vergődöm ,a józansdg hajnalcin -
Jóstigod nyugtat szeliden, anyám...

Szerelmes szivvel gyötrödve bolyongok,
Csal|a csalódás tépi dlmomat;
Belém sebeznek kétely-gondok,..
önvdd is szdl., mért utirtam túlsokut? -Mint megbocstiitds múlt rauatalán -
Sziued közel van szivemhez, anydm... Poétaf iad igy köszönt, anyám!



Kö mappa|,|,ú, űesaí, lmég aa éJsaa,kú,ű is -

Kaszztter A\ífya,
harmincezer borzas, vagy simtira fésült cserkészfejben btis
, Harmincezer huncut és komoly szempar kapcsolód,ik

Harmincezer kér,ges és gondozott fiú-kéz nyút a Te
De nem azért, hogy eleressze! Nem búcsúzunk TőIeC!

A Szövetségi Közgyűlés rámpanancsolt, hogy Koszter
Atya helyett, akit a kötelesség másfelé szólít, én csináljant
ezentúl számodra a Magyar Cserkészt.

Mit felel a cserkész, amikor olyan feladatot kap, ami
igen nehéznek látszik?

Egyet,len szót: Megpróbdlom!
Édes komám, hidd el, hogy nekem sem könnyű Temesy

Győző, Ká,lmán bácsi és Koszter Atya óriás nyomlaiba
lépnem. Nem könnyű többek között azért sem, mert a jó
Isten eddig is jócskán kimérte nekem a munka és a gond
porcióját.

De az,étt megpróbálom! Mert parancsoltákI Azt azon-
ban senki sem tiltotta meg, hogy segítség után nézzek.
ügyes fiúra volna szükségem. Hát téged válavtottalak.

Ne ri,a,dozz, hé! Hiszen azért neked nem kell kilométer-
hosszú, ákom-bákom kéz,ir.atokat átolvasnod! Sem festék-
szagú korrektúra-íveken sajtótribákia vadásznod. Sem a
hátadat tartanod, ha harmincezer ember közül egynek-

Miénk uoltál: miénk is m,ar,adsz!
, Most csak éppen rnegköszönjük a munkat és szeretetet és lelket, atnivel éveken keresztül paz,arul teteszórtad.

a MaByar Cserkész l,apiait. A jó Isten aldjon meg érte! tó muikát!

gondolatokat tamasztottak bticsúsoraid.
riadtan q Tiedbe.
erős Jérlikezed ut,dn.

kettőnek (nagynak, vagy kicsinek) nem egészen a ked-
vére íródott val,ami. Nem, öregem, a Magyar Cserkész
szekerét már csak elhúzom. én, rha elébe fogott a köz,aka-
rat. Te ellenben tolod!

Azzal, h,ogy szorgalmasan olvasod a lapot és maga-
dévá teszed a tartalmát, Hogy másnak is ajanlod és kézbe
ado,d. Hogy előfizetsz rá, mert a jó újság sok pénzbe
kerül ám. Hogy ha őrsvezető, vagy egyéb rango§ volná,l,
akkot szánlon kéred kisebb testvéreidtől az o]vasottakat.
Hogy megírod nekem, ha valami na$}on tetszett, vagy
ami semmikép sem tetszett. És azt, hogy mit szeretné!_
benne látni ezután, És minden érdekes, komoly és mókás
dolgot, arnit az őrsödben, csapatodban, otth,onban, vagy
kiránduláson megfigyeltél...

Ha segítesz nekem, majd csak megy valahogy a dolog!
Hát gyürkőzzünk neki mind a ketten, te meg én.

És induljunk a jó Isten nevében!
Szeretettel vár Elek bdtytid-

A PILÓTA IMÁDIKOZÍIK.
Az olasz ,,ílotta azurra", Balbo dicső-

séges repü,lőcsapatának tisztjei és legény-
sége az orbetellói kiképzőtáborban á tii-
vetkező hivatalos imádságot mondják:

,,Kegyelem és szeretet. lstene, ki -s2ivár-
vánnyal ékesítetted mennyboltunkat, fel-
szállunk a Te fényességedbe, mint a sa-
sok és fecskék testvérei, hogy motorjaink
zúgásával hirdessük a Te dfisőségeóet...
Ahová akarod, odavisszük szereteied fé-
nyességét, ltália zászlaiát és Róma dicső-
ségét!"

Kicsit pogányos, gőgös imádság! Azaz
mégsem! Hiszen a repülő ember joggal
önérzetes! S'az önérzet nem hiba! Főként
ha jogos! Csak haladjon kézenlogva az
IJristennel szemben érzett mélységés alá-
zaltal.

A flotta azurra hősei tudják, hogy em-
berileg nézVe nem utolsó legények. De azt

is tudják, hogy a fecske és a sas kevesebb
eröfeszítéssel, halkabban, mondjuk ter-
mészetesebben röpül, mint ők. S hogy a
madarak, ezek az apró versenytársaik, az
Isten alkotása. Fölcsillan a slemük, ami-
kor a napsugár játszik az ezüstös gépei-
ken. De tekintetük magasabbra száll és
meglátja a szivárványt á tettr<;t között és
hódolattal hajlik meg az Alkotó előtt.

Ilyen lelkület mellett érthető, ha a két-
száz repül,ő ember az amerikai ünnepelte-
tés zajából az áldoztató korlát áhítatos
csöndjébe menekült és a nagy banketten
férfias bátorsággal elmondta az Orbetel-
lóban megszokott asztali áldást.

A cserkész ezt elolvassa: azután megy
és híven teljesíti kötelességét, amellyel Is-
tennek, hazáiának és embertársainak tar-
tozik.

1,7o



- Alilia tne{l a," Isűem rnind, a, kéű keBéuel, !

A;órrlr d!élko[t az édlesor Inyórn lkmd/k ?

Mit adhasson a fiú-ember ,ajándékba az édesanyjának?
Amikor még a ,,csepp€n" is őrületes túlzás volna jövedel-
mének érzékeltetésére, nemholgy azt mondhatná magáről,
hogy ,,csurran". Pedig tisz$a so1, hogy valamit illenék
csinálni anyák napjára. Azt egész rtr;atározottan súgj,a va-
1ami odabentről. És pedig annál sürgetőbben, minél jobban
pelyhesedik az a néhány centiméternyi bőrfelület ott az or-
runk és a száiunk között ":.

Teljes tökélótesen egyet érzek veled, komám, ebben a

nehéz kérdésben. És mivelhogy két egymásra tett fadar,ab
is jobban ég, mint a magányos: összedugjuk hát a fejün-
ket s majd. csak kisütünk valami okosat ketten.

A mulikoriban olvastam, hogy Amerikában részvény-
társaság ialakult az alkalmat|an és bosszantó nászajándé-
kok értékesítésére. Ugyanis az ajándékozásnál sokan csak
a saját izlésükét - és az átat veszik íigyelembe, nem pe-
dig az,t, hogy az illető minek örülne legjobban. Jó figyel-
meztető ez a számunkra, nehogy mi is olyasmivel állítsunk
be az ,é,desanyánkhoz, aminek semmiképpen sem tudna igaz
szivből örülni. Előbb tehát harnisítatla_n cserkész-szimattal
ki kell firtatnunk, vajjon mit szeretne tőlünk kapni, mivel
szerezhetnők a legnagyobb örömet?

Az egyszer bizonyos, hogy semmiesetre olyasíélét, ami
pénzbe kerül. A fiúfélének riikán van olyan pénze, amit
nem-a szüleitől kapott. Olyasmit sem, ami esetleg sok mun-
kával készült, de komoly hasznát venni nem lehet. És amel-
lett csak alkalmatlan porfogó lesz belőle. Ilyenek a régi-
módi 1ombfűrészmunkák, gyűszútartók, férlyképkeretek,
dísztálcák, stb. Hát akkor mit?

Az édesanya van legtöbbet-otthon és ő bajlódik legtöb-
bet az otthon rendbentartásával. Tegyük ezt számára köny-
nyebbé - és máris sokat adtunk neki. A japánok, angolok
komolyan tisztelik az otthonukat. Amikor hazajönnek, át-
öltöznek, levetik poros cipőjüket, megm,osdanak. Ilyesfél,ét
mi is tehetünk: nem rontunk be azon sáro§an, ahogyan a

kirándulásró| h,azatérink Holminkat nem hagyjuk szana-
sz,ét, hanem a lrelyére rakjuk. A cserkész után sohase ma-
radjon takarítanivalója édesanyánknak. Még reggel sem!
A mindenáron ajándékozni akaró fiatalember mind,en reg-
gel öt percet ajándékoz édesanyjának a lustálkodásából és
ortthoni ruháiát, könyveit, játékait a ,h,elyére teszi. - Alka-
lomadtán gondoskodunk egy-két szál, vagy cserép virág-
ró1 és nem felejtkezünk e\ azok gondozásáról sem. - Ami-
kor tehetjük, segítünk a nagytaka,rítás munkájában, ami
nem ritkán elég nagy er,ő,t kíván.

De van tovább is! Édesanyánk idegörlő gondja, hogyan
ossza be a mostanában minden házban megcsappant ke-
resetet. Segítek neki azzal, hogy nem okozok fölösleges
költséget: vigyázok ra könyveimre, ruháinrra (még a tá-
borb,a magammal vitt törlőkendőkre is!). Igényeimei le-
csökkentern, amennyire csak lehet. A cserkészet megtanít
rá, hogyan lehet az embernek a szabadidejét olcsón és még-
is hasznosan eltölLteni. Elíoglalom magarnat gyüjtemé-
nyeim rendezésével, gyarapítás,áva1. Faragok, babrálok, o1-
vasok. És nem nyafogok új játékokért, mozijegyért, cuko-
rért, mikor tudom, hogy minden fillért szüleimnek verejté-
kes munkával kell elő,teremteniök.

Talán először kellett volna említenem a szófogadást. El-
hiszem, hogy kényelmesebb dolog virágcsokrot vásárolni,
mint egész éven keresztül első szóra, pofacsinálás nélkül
engedelmeskedni. De ez aztán,a cserkészhez méltó aján-
dék! Sőt a vérbeli cserkész nem is vár parancsot. Hanem
mint aki megtanult nyomokat olvasni, az édes,a,nyj a sze-
méből is kiolvassa a ki nem mondott kivánságot és azon-
nal teljesíti. Megfigyeli, nem kell-e zsámolyt a lába alá
tenni? Ha hűvösödik, kendőt hozni? Ha sötétedik, világos-
ságot gyújtani. Azzal kérdkedünk, hogy mi vagyunk a XX.
század lovagjai?! Nosza mutassuk meg lovagias figyel-
mességünket elsősorban édesanyánkkal szemben.

Végül még egyct! Mérsékeljük a hangunkat odahaza|
ndesanyánk idegeit bizo,nyára megviselte már a sok gond,
virr,asztás. Ha eddig nem, hát ezulán valószínúleg. Kínrél-
jük tehát azzal, hogy a játéktér és szabad mező Lfumáját
nem hozzuk be a szobába,, hanem az ajtónál ietesszük. Ha
pedig éppenséggel észrevesszük,,h,ogy édesanyánk lepihent
n,éhány percre, vagy pedig - a jó Isten ne adja! - beteg,
akkor tlemcsak magam járok-kelek halotti csöndben, ha-
nem mint okos ember, össze-
szedem a kisebb lármacsiná_
lókat és elviszem őket a ház
tulsó végébe s ott bátyai sze-
retettel ós tekintéllyel szóra-
koztatom és fékentartom őket.

Ha tudsZ szépen énekeini,
vagy muzsikálni, ne csak ide-
gen vendégek előtt parádéz-
zál Isten-adta tehetségedde1,
hanem alkalomadtán édes-
anyád szőrakoztatására is eL-
fújhatsz (vagy eljátszhatsz)
néhány kedves nótát...

Elég lesz-e már? Mert van
ám még tovább is! De hi-
szem, hogy saját körülmé-
nyeid közt már a magad szí-
ve is megsítgja ezekutárr, mi-
vel szerezhetsz költségmente-
§en is nagy örömöt édes-
anyádnak. Elek bd.
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Ggöngéd,ség : el,ső lcöüelességetn t
/ u,

Elllo) c s E llRR lK É S7L1llÖ m*vIE NY
I(:őzlli: dr. CSABA JENŐ

ben úszik. Rögtön kérdőre vonta az öreg
dolog ez? - Az ,"reg zsörtölődve válaszoit:

- No bizonv? Amikor Felsésed megszíilr- No bizonv? Amikor Felsé
ki volt világítva. S most, am

lseged megszületett, az egész város
amikor az lsten Fiának születéséi

ünnepeljük, csak négy íongyos gyertyával világítsunk?'Hát igaz-
ság volna ez?

A császár elhallsatott. Miért? MertA csaszar elnallgatott. Mlert'/ Mert
kötelességét, mellye1 Istenének tartozott.

aza másik teljesítette

. H_asonlókép járt e1 a maga munkakörében egy bécsi kapucinus
is. II. József császár, akit- a magyarok kalipbs királyriak ne-
veztek el, mert nem koronáztattaÁeg magát.'kiadta izt a ren-
deletet, hogy vasárnapon és ünnepnápon "leefeliebb csak nésvdeletet, hogy vasárnapon és ünnepnápon'le§ietietO csak négy
gyertyának szabad égni az oltáron. karácsóny" éjjelén azutáir
betért a kaoucinusok- femnlomáha Rnsqzr.L^iro rrcilp óczrp

- Nem, én nem hiszek.

- Ez esetben feltétlenül kérek nvustát.
|gaza volt. Tudjátok miért? Mert a[i nem hisz Istenben, nem

teljesíti neki járó kötelességeit, az lelkiismeretlen ember.

Napoleon egész hadseregével útban volt hazaielé a szerencsét-
len oroszországi hadjáratból. Mikor erre készülődött, még a vi-
lág urának tudta magát és most a leveretés marcangolta-lelkét.
Mikor hosszú menetelés után holtra fáraü katonáiva| megpihent
egy magányos helyen, ahol mindenütt jég és fagy és pusztulás
volt körü]öttük, a katonák elaludtak, d,e az ő szémeire nem jött
álom, még arra a néhány órára sem,.amely máskor elég volt
arra, hogy fáradságát kipihenje. Kitenkitett sátorából s meg-
ijesztette a halá| szelleme, amely mnidenfelől észlelhető vol-t.
Néhány percnyi magányos elmélkedését a közetedő járőrök 1é-
pései zavartá!, q.g és már arra készült, hogy visszámegy sát-
tába, mikor távolabb valami világosságot veti:észre. Nag}"on kí-
váncsi volt, hogy ebben a nag}. levertségben, mikor Áz élők
irígylik a holtakat, kinek van kedve ébren lenni s elküldte az
egyik járőrt, hogy nézzen utána a dolognak-.,Az visszatérvén,
mondotta:

- Felség, Drout százados imádságát végzi.
S Napoleon lelkét jótékony melegség járta át arra a gondo-

latra, hogy a nagy köznyomorban valaki imádkozva virrászt az
egész tábor fetett.,*

Mikor sok háború után Argentina és Chile kőzött a végleges
békét megkötötték, az Andesek egvik legmagasabb ormán, kö}el
400 méter magasságban óriási Krisztús-sZobrot helyeztek el,
a,melyet a két h.adviselő nép ágyúi ól öntötte,k s felírása Pax
Vobis, Ego Sum lett. Amikor, pedúg Hágában felépítették a
békepalotát, a nemzetközi bíróság tanácsteimében eniek a szo-
bornak kisebb ,mását helyezték el e felírással: Pax Vobis, Ego
Sum. Keletkezésük idején mindegyik emlékhez nagy reményt
iűztek, amely nem vált valóra. tvtiéitl Mert az ember"ei< nem tei-
jesítették hlíven kötelességeiket.

II.

De nemcsak Istennel szemben vannak kötelezettségeink. Tar-
jáni Kristóf esete egyébröl is beszél nektek.

Dobó István egri vitéz kapitánynak volt fegyveres apródia.
1551 október 16-án intézte a török a legrettenétesebb támadá-
sát a vár ellen. Az egyik visszávert roham pillanatnvi szüneté-
ben szalasztotta a kis magyart Dobó a Bolky-bástyához.

- Eredj íiam, hozz hírt onnan.
Az nem váratott magára. Felpattant kis lovára és máris vág-

tázoít a sötét kapuhoz. Ott megkötötte a lovát, befutott, fel-
hágott a lalakra és már-már célhoz ért, mikor a hasadékon ke-
resztül megcsapla egy elfáradt gcllyó. Megtántorodott és lebu-
kott a kőtörmelékre.

- A kis apíód elesett! - szaladt végig a fal hosszában a
szomorú híí.

Eqy vitéz termett azonnal mellette. Kariaiba kapia, de mivel a
fiú fqie lehanyatlott a mellére, ismét lefektette a földre. Lecsa-
tolta a sisakiát.

A kis apród körülhordozta bágyadt tekintetét. Megpillantva
a bástva parancsnokát, könnyes szemmel susogta neki:

- Ielentse, hogy meghaltam.
Még halálában is tetjesítette kötelességét, amellyel hazájának

larlozolt. 
*

Olvastatok-e Regulus római hadve zérrő1? Egy ütközet al-
kalmával az ellenség halalmába került. Hatévi fogság után haza-
engedték azzal a feladattal. hogy honfitársait békekötésre csá-
bítsa, Megígértették ve,te, hogy visszatér, ha a békét kieszkö-
zölnie nem sikerül.

Rómába érve előadta, milyen gyenqék eltenségeik, a kartha-
góiak és buzdította honfitársait a háború további folytatására.
Azuíán'indult vissza a fogságba,

Mindenki marasztalta, ő azonban így.szólt:
_ kevésbbé télek az erőszakos haláltól, mint az önként vál-

lalt kötelesség elmulasztásától.
visszament és a karthagóiak bizonv keresztre feszítették.
De teljesítette kötelességét, amellyel hazájának tartozott.

(Folytatiuk.)

kapucinusolr templomába. Bosszankoáva vette észfe,
!9_sv_,11,,9 sp1 lq]nplo.r,, "nem 

csak a í ő oltár, valósá gos f én y ö zö n!
!:l^ :=I. Rö^gtön' térdőr9.y9lta az, ör eg, kapucifi ust, Á'iÓJáa

Fiúk !
Higyjétek el, még ennél is jobban tetszik nekem Mórus Ta-

más, Anglia kancellárja. A kegyetlen VIII. Henrik királv vetette
börtönbe és halálra ítélte, meit nem helyeselte királya'egyház-
ellenes eljárását. Tizenháromhónapi íogság után szabaduifiatott
volna, ha leteszi azí az esküt, hogy a király minden rendeletét
eIismeri.

Barátai azt a tanácsot adták neki. hosv ezekkel a szavakkal
tegye le az esküt: ,,l_Ifam és Királyom nalározatainak aláren-
delem magamat."

IJr és király alatt gondolhatja leg{őbb Urát és Királyát. &1ó-
rus Tamás ezt nem akarta megtenni.

- Arra esküszöm, amit kívánnak az esküvel és nem arra,
amit gondotok.

Nem akart senkit sem félrevezetni, híven teljesítette köte-
lességét. 

*

, U.gylncsak. ertől az emberről fogadjatok el tőlem még va-
lamit, fiúk. Jó?
_ _Egy lord perében kellett neki ítéletet hozt.ia. ő volt a leg-
felsőbb fórum,

A lord.meg akarta _v.esztegetni, ezért két gyönyörű ezüst bo-
roskancsót küldött neki.

Mórus udvariasan fogadta ezeket. Mestöltötte mindkettőt pin-
céjének legiobb borával, azután visszaküldte a lordnak ezzel az
izenettel:
_ -- Nagy _örömömre szolgált, hogy atkalmat nyujtott nekem

tiszteletem és nagvrabecsülésem ilyétén kifeiezésére. Ha a kül-
dött bor nem felelne meg az ön ízlésének, még mástajták is
állanak rendelkezésemre.

Ezek atán igazán nem csodálkozom azon, hogy a naplójában
ezeket írta le:
_ . _ A n_ap első órája mennyei Atyámé, a többi óra pedig földi
királyomé.

Aki így indult a napi munkának, az teljesítette kötelességét.

Wolsey Tamás tíborosérset] VllI. Henrik angol királv kan-
cellária vele ellentétben egészen a föIdi javakra-irányítoita te-
kinfetét. Istenről megfeledkezett, csak a királynak ákart tet-
szeni és azért, gonosz tervének keresztülvitelében segítségére
volt. De a király, aki annyi embert kivégeztetett ártatlaiul, iieki
sem kegyelmezett. ,,Mert Istennel nem törődtem és csak a király
k9gyét kerestem, olyan szerencsétlen lettem, hogy mindkettőneÍ<
híjával vagyok" - mondotta, mikor a király kétyét etvesztette
s az elfogatási.parancsot végrehajtották. Kevéssel utána meg-
halt a szerencsétlen király is, aki minden óhaitásával a földié-
ken csüngött. Utolsó szavai ezek voltak: Perdidimus omnia, reg-
num, vitam, animam. 

*

Renand Mihály francia szenátor Párisba érkezeít és az egyik
nagyobb fogadóban több szobát bérelt. A havi 150 frankot e]őre
le kellett fizetnie.

. A tulajdonos az összeg átvételénél megkérdezte, akar-e nyug-
tát,

- Istenben hívő embernél aligha szükséges - felelte a sze-
nátor.

A tulajdonos gúnyosan kérdezte meg:

- Valóban hisz ön az Istenben?

- Természete§en. Remélem, ön is?

772



A C§(IDDA\ZIIIR,AG
M'Lobo törzse Rhodeziábó| származott a Zambézi tor-

rásvidékére. Réges-régen esett ez meg. A legöregebb em-
berek sem emlékeztek rá, hogy mikor tör,tént. Valarnikor,..

Mindenesetre emberöltőkkel előbb, meft azőta teljesen
elkorcsosultak, hozzáidomultak a körülöttük Iakó erdei né-
pekhez. Már csak nagyrléh,a ütö(t vissza közülök egy-egy
kései hajtás a, jól megtermett ősökre.

M'Lobo, a főnök íia, zulu őseire hasonlítoti és törzs-
béliei szerint igen furcsa szerzet vo|t.

Nem hitt a démonok létezésében és este a tábortűzné|
mindig azt mondogatta, hogy nem a zöld ördög jajong,
sivií az erdő rnélyén, hanem a szél. Vitába szállt a varázs-
lóval is és nem ismerte el, h,ogy a nap este belefullad egy
nagy teknő vízbe, reggel pedig fel,támad.

A hangyákról azt állította, hogy azok erősebbek, mittt
az emberek. Általában sokat gondolkodott az élet furcsa-
ságain. Ernbert csak önvédelemből ölt és állatoi sem bán-
toti ok nélkül. Pedig
legjobb vadásza volt a
törzsnek. Egyertlen lán-
dzsadobással terítette
le a leopárdot.

Egyszer azután elve-
tődött hozzájuk az ős-
erdő mélyére egy félvér
portug{l kereskedő. ő
volt az első,, aki hírt
hozott a nagyvilágról.
Bár nem tantotta több-
ré szavát, mint a va-
rázslójukét, mégis fi-
gyelemme1 hallgatta,
mert ismeretlen dol-
gokról mesélt. Vasko-
Csikról,,melyek maguk_
tó1 szaladnak, madá.r-
emberekről, suttogó
szőról, mely a levegö-
ben suhan, de meghall-
ja hétszer-hétnapi já-
róföldről is ,az, akinek
hozzávaló.doboza van.

Meghallgaí,iá"'a mesét és kételkedett, mígnem,.,
Mígnem egy szép napon rettenetes szörny zűgott el a nyakláncát, viszontajánd6ktt1 íűzta a talptára, a,ztán meg-

levegőben a falu fölött. Az egész lörzs a porba huHva kö- indult nyugat felé, Most, hogy vágya teljesedett, utána
nyörgött kegyeiemért a? ismeretlen démonhoz. .M'Lobo jött a végte-len erdők hívó szavá és éjszakái nappallá téve
azonba.n iágranyílt szemmel bámult a tovatűnő jelenség ,ietett rhazatelé.
után, Felismerte a madárembert, S éjszaka, m'1'^1lu^-'u^1- ,Javában tombolt az esős évszak, mocsárrá változott min_. ; ..,.rázsló a k-unyhójában üvöltözött, hogy elűzze a r,ontó szel- dei ösvény, lázlidércek bujkáltak az ormótlan nagy fák
1"1n9ket1 megérlelődöit terve, között, mikor puskával a váilán, me,lyet arany homlJkpánt-

Alig halványultak el a csillagok, elŐkereste víziartó ko- jáért cserélt hazajövet,,váratlanul-betoppánt a tanács-
bakját, vadászzsákjá,t íőtt kölessel tömte meg s mintha narba. Már halottként siratták el.
csak vadászni menne a szomszédba, nekivágott a nagy szó nélkül telepedett a tűz mellé és f,o,lytatta az otthoni
útnak.

Arrafelé tariott, lro1 a nap kél, mert ott valahol.messze. iili:: *n',ffilÍ|l', 
Mert 'amint mondották, kÜlÖnÖs em-

ÍÍ:l,*1 iX',""l,;?""';:aPái 
éltek, iárnak a nragukiÓl mozgó - 

Á-^iru"riu".u n,r. szélvész gyanánt járta be a vidéket.

Egymást váltotta nap és éjszaka. Már másods zor újult Messze fÖldrőÜ érkeztek hozzá látogatők,

a ho'iá s ő még mindig uanooótt rendületlenül tovább, ciak .- O ko! - csodálták meg aZ ércvirágot és szerte-szét
tovább. FényJsre olaj"ozott haján megü1 a trossrri úi'p;;;, vitték-sugdosták az újságot,
leopárd kacagányát őserdők tüskéi szaggatták meg, szom- - M'Lobo bizonyára valami hatalmas titkos társaságnak
jazott a nagy sivatagokon, Sok vidékei-látott, úi imbere- lett a tagja, mert nem beszélt semmit, hol volt, mit csinált
ket s mivel nem bántott senkit, reá sem emeltek kezet,.. sok ltoldújulásnyi távo,lléte alait.

Moso,lygóra duzzadí képpe1 kelt ;a, teli hold, miko,r cgy Saját törzse ettől a naptól fogva nem tartoíta bolondnak,
dombocska tetején földbe ütötte lándzsáját és leheveredett. az idegenek meg egyenesen tisztelték.

Pár lépésnyire száguldott el a mozdony.

Ieleselmi: soha, !

Tudta, hogy nem lehet messze céljától és maga elé szerette
volna képzelni azt a csodálatos kocsit, mely idáig csalo-
gatta.

Zihálő dübörgés verte ki szeméből az á|moí. Támadásra
készen ugro,tt talpra. Két tüzes szem közelített rohanva
feléje. Nő,tiön-nőtt, harsogása erősödött és ott száguldott
el pár lép,ésnyire tőle, sz,ikrákat, füstnyalábokat köpködve
a mozdony. Kígyóhosszú kocsisort húzott, nyitott ablakain
ragyogó fény, beszélgetésf,o,szlány verődött ki az éisza-
kába.

Látta a nyitott kazánajtó előtt hajlongó fűtőt, a i,erített
asztal mellett üldögélő utasokat, öntudatlanul is megér-
tetíe az egyik ablakból feléje röppenő kiáltást. - Halló,
boy! -,és válaszu,l megzendült aJkán a csatakiáltás.

A Vonat már rég tovatűnt, újra csend borult a tájra, de
M'Lobo állt, állrt mozdulatlanul. Árnyékái óriásira növelte
a hold, majd elfogyasztotta. Pirkadt a hajnal.

Akkor megmozdult
végre. A sínekre fo-
hant. Megtapogatott
rninden egyes kis csa-
vart, becéző kézzel sí-
mogatta a talpfákat.
És ,ahogy a nap első
sugara végigömlött a
tájon, belebotlott egy
kicsiny fényes tárgyba
a sín mellett. Belebot-
iott, megcsillant r,ajta
és ez a csillogás M'Lo-
bo szemébe verődött.

Kíváncsian kapott
oda és furcsa kis réz-
darab került a kezébe.
Hármas levele volt,
akár a vizek pallián
nyíló fehér 1iliomnak.
M'Lobo felújongott.

- Kincs, ajándék! A
tüzeiokádó csodakocsi
adta. Tűt is erősíteit
hozzá, hogy kacagá-

nyához tűzhesse. Boldogan csatolta le féltett kígyófog
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Hd,l,a a, saí,a l,egsdebb uőrdga,.

M'Lobo hallott a kósza hírrő! s megvonta a vállát. Okos
ember nem törődik azza|, arnit a kóbor szél rnesél!

De mind többen és többen suttogták a hírt és nála ke-
, restek igazságo,t bajaikban az emberek. ő pedig rátekin-
tetf a jelvényre és bölcs ítéletek peregtek szájából. Olyan
bölcsek, amilyeneket még sohasem hallott a,Zambézi íor-
rásvidéke.

Hogy, hogy nem, lassan beléje gyökerezett a többiek hite
és úgy érezte, hogy valóság, amit róla mesélnek. Ha álmo-
dozva hevert kunyhója előtt, sokszor gondolt azokra, aki-
ket magában testvérnek nevezett el. Biztosan annyian van-
nak, akát az égen a csillag s ha vala,melyikük bajba jut,
ezerfelől rohannak.segélyére. Reájuk gondolt reggelenként
is, amikor ragyogóra dörzsölte a kicsiny ércvirágo,t.

Teltek, mririltak a napok és egyszer beborult az ég a
messzire szakadt zuluk feje fölött, Az arab rabszolgake-
reskedők pusztították tűzzel-vassa| az országot. . ,

M'I-obo törzse végső szo,rongattatásában az őserdő szé-
lén terpeszkedő do,mbra menekült. Vitézül harcoltak, de
h)asztalan. Az utolsó este, amikor tisztán állott előttük sor-
suk: vagy meghalnak mindannyian,,vagy rabláncra íűzik
őket, M'Lobo megpergette a jelződobot. Szállt a vész-
kiáltás.

- Testvérek.. . veszély.. . veszély !
Sokáig brummo,gott a lokali és M'Lobo azza| a meg-

győződéssel kelt fel mellőle, hogy akármilyen úton-módon
is, de megérkezik a segítség,..

Mr. Stephenson, a kormányzósági safari és egyúrital a
pretoriai cserkészcsapat parancsnoka, M'Lobo falujától
mintegy háro,mórai távolságban üttetett íábort éjszakára.
Alighogy felverték a sátrakat, meghaülották a segítséget
kérő jeleket.

Negyedóra mulva eről,tetett menetben rohantak az erdő
felé. Még nem jött el a kakaskukorékolás ideje, máris ösz-
szecsaptak az arabokkal. A rabszolgakereskedők tudták,
hogy kemény ítélet vár reájuk. Elkeseredetten küzdöttek s
ha M'Lobo népe hátba nem tá-
madja őket,- Stephenso'n kis
csapata veresége,t szenved. Igy
azonban szétszőrták a hor,dát.

Elült a csaLazaj, úgy lát-
szott, vége a harcnak. Ste*
phenson már ki akar,ta adni az
utasítást, hogy verjék fel a
sátrakat, am,ikor pár lépésnyi-
re tőle, sűrű bokrosban puska
dörrent s nyomban utána ütést
érzett a baloldalán. Elsötétült
előtte a világ.' Zuhanltában kapta el M'Lo-
bo, aki abban a pillan,a;tban
ért oda. A sebesült feleszmélt
s tekintete -csodálkozva akarlt

meg a leopárdbőrbe tűzött cserkészjelvényen. Fáradt mo-
soly ömlött el arcán.

- Kösz,önöm, testvér - suitogta zulu nyelven, mielótt
ráielepedett volna az eszméletlenség köde.

M'Lobo testén örömremegés futo,it keresztül.

- ...Testvér!... Hát nem hiába bízott| Vészkiáltását
meghallották a kicsiny rézvirág íiai.

É,gnek szegte fejét és felharsant ajkán ahálaadő, a dia-
dalrni ének.

- A rézvirág fiai... hum... hum... nagyok, mint az ele-
fániok... hum... hu,m...

Dztlát átvették a többiek és csakhamar az eg6sz környék
visszhangzoit a diadalmas danától. - A rézvirág fiai...
hum...

S,tephenson harmadnapra tért magához. Agya előtt ott
kuporgott M'Lobo, törzse vatázslójával és azzal az elha-
tározással, hogy ha a fehér úr meghal, meghatr az öreg mé-
regkeverő is. A gyógyfüvek azonban használtak és az öreg
megmentette saját fejét. Azon nyomban ki is surr,ant a sá-
torból.

Hosszu ideig némán figyelte egymást a két férfi. Ste-
phenson törte meg a csendet. Furdalta a kíváncsiság, vajjon
ki, mi ez a sz,ép szál, cserkészjelvényes,.fpkete legény és
bár nehezére esett a beszéd, kérdést kérdésie halmozott.

M'Lobo csendes szaváből azután kib,o,ntakoztak a történ-
tek. Megtett nagy útja s a csodavirág ttristóriája.

Stephenson egyik ámuídozásából a rnásikba esett. Nem
tudta, mit báinuljon jobban. Azt a mérhetetlen hiteí, rajon-
gást-e, amivel M'Lobo la cserkészjelvény hatalmáról be-
szélt, vagy az emberek Uúnak kifürkészhetetlen akaratát,
aki egy rézliliornmal is csodát képes tenni és vaíóra váltja
a benne bízők álmait- V;ilir"épJ;;;; monáani M'Lobonak, dícséretet, na-
gyot. Végül is újra csak egy szót suttogott, a tegmelegeb-
bet, amelyet férfi férfinek mondhat.

- Testvér...
...Rhod,éziában Stephenson jelentése nyornán szájról-'száira száll az őserdők cser-

készéről szóló legenda és az
erdők népe sem ,beszél másról,
mint a kis ércvirág fiairól, akik
annyian vannak, akár csillag
az égen s ha valamelyikük ve-
szélybe jut, ezerfelől rohannak
segélyére.

KecskéJ nem lopnak, aszonyt
nem rabolnak azőta a zambezi
io,rrásvidéken. Mert M'Lobo ki-
rály mellén ott ragyog a liliom.
Jutalm,at, büntetést igazságo-
§an oszt, ha a prteoriai cserké-
szek küldte egyenruhában he-
lyet foglal a ianácsház elött.

sz. Szentivtínyi Jenö

Tavaszi prédikáció.
A természet a Tavaszt ünnepelte. A szél orgonált, a .madarak

kórusa hol szólt, hol meg hallgatott, a darazsak, méhek, bogarak
zsolozsmája pedig mélán zsongott.

Egyszer csak nesztelen csönd lett.
Egy hatalmas tölgy kiálló, száraz ágán megjelent a Hőscin-

cér és prédikálni kezdett. Befejezésül így szólt:
,,Tehát szeressük egymást!... Mindnyájan testvérek vagyunk,

mert mindnyájunkat Isten teremtett! A világot is ő teremtette
és azt mindnyájunk számára teremtette..."

Hallgatta a prédikációt a kis Katicabogár is, aki mindezeken
mélyen, nagyon mélyen elgondolkozott.

Majd nagysokára igy szólt magában:

- Hát hiszen ez szép is, jó is, sőt talán igaz is; de viszont
ha mindnydjan testvérek vagyunk és a világot Isten mindnya-
junknak adta: miért falnak fel mindent a cserebo'garak?!

BaIta.
Az Erdő, belátva, mily könnyelmű volt, midőn a Baltának nye-

let adott, mely azóta rengeteg irtást vitt benne véghez, - alig
várta, hogy kesetves sorsa valamikép megváltozzék.

Egyszer )azután végre eltörött a Balta nyele és a íélelmetes el-
lenség hat'almát vesztve, te,hetetlenül fetrengett a íöldön.

- Jaj - nyögte -, rnivé lettem! Milv hasznos voltam, meny-
nyi g,azt, fattyúhajtást, szárazágat levágtam és most im.e, így

.kell élpusztutnom!
H,ogy az élőfát is bántotta volna, arról mélyen hallgatott.
Addig-addig, hogy az Erdő végül is megsajnált,a és nagy fo-

gadkozásaira rnegint csak adott neki nyelet.
Az pedig magához térve felállott és rnintha mi sem történt

Volna, - legelőször is baltanyeleket vágott!
Hi,ába, jótettért jót ne várj!
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lgazán KéK a Duna2

Duaaogds helgeüt na,p§ugal.a,s l,e|,Itet !

ríi pára üii meg a vizet. iVlajdnem
zöldeslilába játszik ilyenkor és
még jóformán meg sem figyeltük
ezt a jelenséget: máris kitör a zi-
vatar. A békés Duna szítre - szép
időben - az a nrély zöld, anrin a
napsugár átszökil< a tulsó partra.

Nagy szárazság idején avizho-
m,oksárg;a színű lesz. Ilyenkor
ugyanis ,nagyon sekély és feltű-
nően szenrny.es. Amikor rendes a
vizáll.ás és derült az idő, akkor
szép, mély, konroly zöld színű és
olyan tiszta, hogy a csónakból 2-
3 méternyire is lelátni.

Yizeniáró cserkészek, menjünk
tovább egy lépéssel! Figyeljük
meg most már az emberek szemé-
nek a szinevá|tozását is. Azon is
kiütközik minden hangulatválto-
zás. A tiszta tekintet mély lelkü-
ietre vall. Míg a szenvedély és in-
dulat zavalossá teszi a nézésün-
ket. W-r.

Aki sokat jár viz felett, érdekes
megfigyeléseket terhet. Mert a fo-
lyó vize sohasem egyszínű. Meg-
látszik rujta a mindenkori időjá-
rás s annak nyomát soksz,or még
nrap,okig viseli. Bizonyos mértékig
tehát időjóslásra is lehetne hasz-
nálni a víz szinét, természetesen
nem teljes biztossággal.

Tapasztal,atom alapján meg
kell cáfolnom azt a daLt, amely a
Dunát kéknek vallja. Mert a vize
bizony cseppet sem kék, hanem az
év java r,észében zöld. És ez a
zól'd szin is igen változó. Amikor
tavaszi vihar készül, haragos
színt vesz fel, söt sokszor zölcles-
szü;i<e. Máskor meg a zöld át-
megy szennyes sárga színbe.
Ilyen,kor rövidesen árad a viz,
Néha - nagyon ritkán - vissza-
tükrözi az ég szinét ,és akkor a
sötétkék szinhez közeledik. Ez
inkább téIidőben, havazás előtt
fordul elő. Nyári vihar előtt né-
hány méter rnagasságban por§ze-

Fllllftanat,fai/aétellek a7/ ars7/ágc,s ll<öztgyűllósrőll
A Tudományos Akadémia. hatal,mas előcsarnokában

kavargó cserkeszegyenruhák,tarl<asága. Ott sürög-íorog,
tárgyal és tréfálkozik a cselkészség öregje. Fiatalok csak
a kózszolgálatosok: vidámszínű, lorbogó vállszalagos tar-
kaskölykök, narancsszín-nyakkendős rerrdőrök.

Szól a csengő, mindenki elfoglalja a ,helyét. Zsúíolt
ház: lehet vagy nyolcsz,áz ember. R,övid imádság. Elnöki
megnyitó. Előlép a jamboree két kemény munkása: vitéz
Farkas Ferenc és dr. Moinár Frigyes, ttogy a főcserkész
kezéből átvegyék a legnagybbb nemzetközi cserkészki-
tüntetést: vz |-zist farkast. Megérdemelték! Együtt örü-

A zátószámadás megnyugtató egyensúlyba so,rakoz-
tartja a jamb,orees esztendők súlyos számoszlopait. Szo-
morú tétel: igen mérsékelten pártoljra a cserkészség a M.
Cs.-t. (igy aztán hiáb,a szeretnétek szebb, jobb lapotl)

A költségvetés országszerte cserkészintézmények léte*
sítését ígéri. Olyan intézménye,ket, amelyek a gyakorlati
cserkészmunkát élőbbreviszik.

Viharos lelkesedéssel fogadta el a közgyűlés a ,,filléres
Magyar Cserkész" tervét. eletszükséglet, hogy lapunk -nagy és ,olcsó legyen. De ez csak úgy lerh,etséges, ha min-
den cserkész megveszi, olvassa.

A választásnál majdnem egyhangúan, győzött a bizott-
ságilag előterjesziett lista. Látszik, hogy a jelölőbizott-
ság milyen körültekintésse,l mérlegelt minden szempontot,

Fiú\ ide hallgassatok! Egyik kerület elnöke, m,agas-
rangú, kemény katona, férfias,a,n kijelentette, hogy az
előkészítéskor más megoldást javasoltak a bizottsággal
szemben, de a többség leszavazba őket. Most tisztjeivel
együtt nemcsak beletörődik a többség akaratába, hanem
teljes erejével támogatja is azt. Cserkészbesz,éd voltl
Éljen!.

Díszebéd a Vigadóban. Négyszázötven teríték a virág-

díszes asztalok mellett. A tépcsőkön végig szinpompás
cserkészzászlók sorfala. A 3. Regnum zenekaía ismét re-
mekel. Feszes vigyázz-ban köszöntlük a miniszterelnököt,
aki minisztertársai és államtitkárai kíséretében érkezik.
Vitéz Gömbös Gyula pohárköszöntőjében a cserkészetet
mint új embertípust üdvözölte. Amelyik kemény magyar,
mint' a magyar ősök. Szorgalmas, mint a magyar nap-
számos és sz.ántóvető. És lelkes magyar, mint azok, akik
váltig a magyar ügyétt harcoltak. Az új embertípust: az
önzetlen, munkabíró és mun,kára kész magyar embert. -Ehhez tartottuk magunkat eddig is. Ezutan sem csalódik
bennünk a nemzet vezetősége.

A közgyűlés ;az e$}es tisztségekre a következőket vá-
lasz,tott,a, ,rneg: tiszteletbeli elnökök: Ravasz Árpád és Sík
Sandor; társelnökök: Andrássy Miháiy, Faragó Ede, Fo,
dor Ferenc, KoszIerszitz József, Kun Attila, Molnár Fri-
gyes, Schelken Oszkár, Szőke Imre, Szukováthy Imre,
'l'emesy Cyőző, Ulbrich Hugó, Zsembery Gyula. ügyve-
zető fötitkár: Major Dezső, helyettese: Gundrum Kázmét,
Országos vezetőtiszt: Faragó Ede, helyettese: Sztrilich
Pál.'t'es,tnevelési vezetőt,iszt: Szundy Géza, repülővezető-
tiszt: Kolozsváry Béla, rover-vezetőtiszt; Bátori József,
öregvezetőtiszt: Herman János, kisfiú-vezetótiszt:: ery
Utlio*r' 

vezető: Molnár Frigyes, Társadalmi vezető';
Ajkay József. Orsz. ellenőrző: Buczkó Emil. ügyész: Bot-
sitzky Sándor. Gazdasági vezető: Kosch Béia, pénzügyi
vezető: Márkus Miklós, ellenőr: Liptay János. Sajtó-,
rádió-,és propagan,davezető: Alföldy Lajos, helyettese:
Windhaber Alajos.

Magyar Cserkész szerkeszlője Velősy Elek. Vezetők
Lapja szerkesztője: Faragó Ede. Statisztikavezető: Schel-
ken Oszkár, jogtanáes,os: Nágel Edgár, műszaki vezető:
kriszta pál,

1lo
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Az I. altábor legnépszerűbbjei kétségtelenül a tevével megál-

dott-vert sziríaiak voltak. Mikor az első próbatábortűznél íel-
szólítottam őket, hogy lépjenek a dobogóra, a tö,megből széles
suhogással megindult futva egy burnuszos csapat s rövid kiáltá-
sokat hallatva, _rnint a fergeteg foglalta el egyszerre mindenfelől
a dobogót.

A hatást elképzelhetitek. Tapsvihar {ogadta a sötétből a reílek-
torfényre toppant sereget s mikor felharsant.,a beduinok megr,ázó
haíci kiáliása Moheddine Nsouli tüzes vezetése mellett, tágra
nyílt diákszemek itták magukba a megtestesült Kelet romantiká-
ját. Mondanorm §em kell, hogy azon nyomban meghóditottak
rnindenkit. Ha feltűntek a tábortűznél, nem hagyhatták ott a do-
bogót, míg a beduin harci kiáltást újra meg újra el nem zengték.

Ezzel búcsúztak is az I. altábor rádióközvetítette utolsó tábor-
lizénél. Az;tán egyrnás nyakába borultunk Nsoulival s könnyes
szemel táztunk utoljára kezet. E két dátum közé esett az a cso-
dálatos két hét, amit ma enne.k a szónak a csengése idéz fel ben-
nünk: Jamboree. 

*

A sajtó-csoportháza olyan, mint egy méhkas. Én is be-be bot-
lom, bár a szórakozás elhódított s,ajtó-beosztásomtól,

É,ppen mehetnék, mikor egy szíriai egyenruhás barnaképű íia-
t'alenrber köszönt rám. ,,Képzeld - mondja nevetve -, meg va-
gyok hiva a kormányzói fogadásra, lemaradtam a vonatről, a
iáborban hagyt,am a pénzemet s két óra mulva Pesten kéne len-
nem, Adj köl=Csön 20 pengőt." Húsz pengővel éppen nem rendel-
kezem s-így én is kölcsön kérek eg} magyar testvértől. Az lát-
ván (bár nem értvén) a helyzetet, csodálkozva sze,mléli, hogy a
nekem kölcsön adott pénz milyen gyorsan tűnik el exotikus ba-
rálunk zsebében.

De ez még nem elég, neki autó is kéne Pestre.
Hát nem -pont arrikell jönnie Aradj Zsoltnak, aki azonna7

szárnvai alá'veszi emberünket és hála .a sajtó hatalmának, bol-
dogari meneszti célja íelé egy alkalmi kocsin.

Nagy volt a csodálkozása az én kedves hitelezörnnek, mikor
másnáp vittem neki vissza a 20 pengőt. őszíntén bevallotta, amit
akkor nem ért rá elmondani, ném sok bizalommal volt a fehér-
kendős arab iránt s csodálta, hogy én cs,ak úgy szire-szőta mar-
kába nyomok 20 pengőt. Rajtam volt a soí nevetni s_pár_szóval
be keliétt mutatnóm barátonrat. Mert már barátok voltunk.

. Ugv kezdődött a dolog, rnint maga a Jamboree. A megnyitó
isten-Íisztelettel. A tábortúz terén gvülekeztünk s meglepetve lát-

tam a sorok élén néhány szíriai cserkészt, Mindjárt_hozzáiuk1'ép-
tem, ,hogy velük menjek a sporttér felé. EIső kérdésem pe,Isze az
vo|t egv karonfogott, körülbelül korombéli barna f,iatalemberhez:
,,Hát Té is protestáns vagy?" ,,Igen - felelte -, Jean Jousselin
irancia protestáns missziónárius vagyok Beyrouthból.'1 Mire cél-
hoz értúnk, megtudtam, hogy a ,,Foyer des Jeunes" (Fiatalok
otthon,a) főtitkáia s a szíriai cserkészszöl,etség egyik vezetője_-
ként (ő'rendezte - mint később olvastain - 1932-ben az első
tiszti iábort náluk) van köztünk. Családos ember, aki,családjá-
val együtt ott él a ,,vad keleten" és szolgálja ne,mzeti és vallás-
kiilönbsés nélkül a fiatalságot. - A sporttéren elszakadtunk eg1,-
mástól. iekem a polvglott egvházfi szerepét kellett vállalnom.
Óé irűta" már bárát'o"kként iáituk egymást viszont - ha csak
rövid percre is -, hiszen a hivatalom nem kedvezett a privalizá-
lásnak. Nem is cseréltem mással címet, csak vele. Ebből a cím-
ből ,azonban levél is lett és most halljuk őt magát.

,,...megkaptam lapodat, nagy örömet szerezté| v,ele.. Meg va-
svók svöződve. hopv a rádió-tábortűznek sikere volt és csak'azí
§álnatöin. hoev neá" tudtam róla idejébeir, megkíséreltem volna
hallgatni'és Óegismerni néhány baráti hangot - dalt... Ha sze-
rét éitheted, említs meg benniinket szomszédainknak és gratu-
láli n"ekik nevünkben, hogv képesek voltak megtanulni a rettene-
tód Oeauin csatakiálÍást,i-(Ez nekfek szól, Máv. Törekvés, a
tattersalli szereplésért.)-,,Úisiráteresdm 

óta Íijra íelvettem sokirányú'iévékenység,emet_
Levelemhez mellékelem a ,,Fiatalok otthonának" legutolsó évi
beszámolóját, hogy munkánk egy részéről így tájékozódhass.
Egy részéiöl'- mondom -, mért Vannak ágai, amíket niehéz

rolna leírni az idegennek.
Legvn,agvobb erófeszitéseim közé iartozik jelenleg biztosítani

esv Jpeciá'ljs klub működését, a legnyomorultabb gyermekek szá-
mTra.' (Hej, magyar csibész-cserkészetl) Minda2ok, akik _ide
iönnek.'munkanéli<ülek, otthoirtálanok (az útcán, va§y förnba-
"dőj,lt házakban laknak) s főleg neveletlenek, az erkölcsi érzéknek
telies hiiával. Minden toglalkozásuk a koldulás és a lopás (a cso-
maehoráók és cipőtiszt,íiók már irígyelt arisztokratáknak számí-
tanák). Nagv bárátaink, igyekszünk felemelni őket, de milyen
keménv muíka ihoptess --:-iernéhyteleíL,mondanák angol ba-
rátainli). De milyei szép jellemek is akadnak köztük néha. En-
nek a inunkánali másrészi megvan az az óriási előnye, hogy
esvik útia megnvitni eszét és szívét gazdag vagy kiváltsá-
gÖé tagíaint<nak,- Mikor augusztusban olvastam._ a ,,Nouvelte
Reuue áé Hongrie"-t, amit töled kapt,am. úgy találtam, hogy a

settlementek_múnkája - ,armiiől ott egy cikk sz.ólt - Ligyanolyan
szociális, intellektuális és szelle,mi hatásokat vá|t ki a ínunkásai'
l-.ól. mint amiket mi konsta-tálunk ,a mi munkatársainkon ,(több-

nviie diákok). Arról álmodom, hogy szállodát nyitunk fiaink
siámára, de mint mindenki, kétségbeesve keresern hozzá_ a pénzt,

.Nem 1esz érdektelen, ha értesítőjükből, ennek .a munkának a
legfontosabb megnyilvánulásait ide iktatom:"látót,d.lutánokl áeIyek célja óppúgy a szórakoztatás, mint a
nevelés (akarat, figyelem, fegyelem).

Estitanfolya;m:4:atabésfranciaosztállya1.
Kézimunkák, a íiúk ügyességének lokozására é.s figyelmük ki=

művelésére.
Beszélgetésék, vetítések, melyek szó t akoztatv,a neveliiék ( e gész-

ségtan, íöldrajz).
Á gyerekek'maguk közt kis ünnepségeket rendeztek, kevés

művészi értékkel, de határozott.alkotásvággyal.
Végül említsük meg a §étákat, melyek hetenkint 10-20 íiúk-

ból álló csoportokat vezettek ki Béyrouthból..
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nifesztálódott és igen határozottan meg kellett értetnünk, hogy
mindenkinek lehetnek olyan politikai nézetei, amilyeneket akar,
de mint cserkész, ne essék szó ezekről. Ezalatl az,arab naciona-
lizmust feltüzelték a palesztíniai (zsidó problémák) és iraki (az
asszírok mészárlása) ese,mények; a helyzet se,m oly kedvező,
mint régen, de megvan az a flagy előnye, hogy hónapok alatt
tisztáznia kell olyan dolgokat, ,amelyekhez különben évelre lett
volna szükség." 

*

,,Ujra felveszem a félretett tollat, most, hogy hazatértem egy
utazásról az ország b,elsejéből. Különböző gyülekezel'e,ket keres-
tem fel, de a rossz idő elfogott útközben s rengeteg bajom volt,
átkelni a hóv,iharoktól megrohant. hegyeken. Az utak elvágva, a
vonatok le,állítva, végre szívós kitlartással sikerüit átkelni. Kép-
zelheted, mily boldogbk a meglátogatottak, mikor megállapítják,
hogy az egyedüli, aki képes volt áthatolni a vihar, a fagy, .a
rosszindulalú benszülöttek zónáján - a lelkipasztor. Többet ér
ez, ,mint minden beszéd s mint a legszebb prédikáció. Az ember
íelmelegszik egy kics,it náluk, beszélgetünk, egy kis istentisz,te-
let, aztán úira tovább a viharb,an..,

Valóban ilyen expediciókon több havat látok, mint valaha is
Franciaországban; ami nem a legkisebb meglepetés azok közt,
amik a meleg országokba érkezőket fogadják."

M.ónd,emma,p lced,uébem jdrunlc,

,,Hogy befeje zzem acserkészetről szóló beszámolómat: körül-
belül egy lrónapja Palesztínában szeparatista-nacionalista
mozgalom ütötte lel a fejét. Vezetői kongresszust tartottak, sza-
kítottak a nemzetközi mozgalommal, megváltoztatták a törvényt,
köszöntést s lelkesedve üdvözölték ,az arab mozgolódást. Nem
tudom ennek a jelenségnek íontosságát Paleszt'ínában, de néhá-
nryan a mi vezetőink közül, akik eddig is sokat politizáltak, követ-
ték a megmozdul,ást. Levélváltásban állok a Nemzetközi lrodá-
val a helyzet helyreállítását illetőleg. Addig is valószínűleg ápri-
lisban tiszti tábort rendezünk."

Ennyit akartam Nektek .t...itni leveléből, aminek a boríték-
iáról mosolygó po,mpás bélyegek mindenkinek ielkeltették a kí-
váncsiságát. Bepillantottunk egy keleti misszionárius súlyos éle-
tébe, hogy rajta keresztül ott,lássuk íehérleni az ,,Ágyúk terén"
a beyrouthi Ifjúsági otthont mindenki szám,áta kitárt kapujával.

Fiúk, ha nehéz az iskola, szigorú a mester, gondoljatok Bey-
routh elhagyottan csatangoló utcagyerekeire (a mi rongyosain-
ka1 úgy megszoktuk már).

vezretők, ha nehéz a munka és százlelé
jatok Jean Jousselinre.

Mindkét gondolat erőt ad. Jó munkát.

húz a teeendő, gondol-

Tóth Sándor.

Taoaszí Íang Képezés
A Magyar Cserkész

április l-i számában
nagy tavaszi fénykép-
pál'yázatot hirdetett.
Határidő május 20. A
felvetett kérdések alap-
ján azt hisszük, jó lesz
kissé hosszabban útba-
igazításokat adunk.
A tavasz már javá,

ban tart, sőt az eleje egy kis váratl,an kánikulát is ho-
zott. Előkerülnek a téli rejtekhelyükből a napfény hiá-
nyában nyugalomba helyezétt fényképezőgépek és kivo-
nulnak a szabadba. A tavaszi üde zöíd színek, virág-
pompa, tayaszi levegő, felrhők sikeres megörökítéséhez
mindjárt két igen lontos általános tanácsot adunk. EIő-
szor is használjunk jó, orthochrom,atikus filmanyagot,
mely mint a neve is jelenti, a színeket helyesen adja visz-
sza, azáltal, hogy a zöld szin iránt is étzékeny. A film
jóságától igen sok függ. Régi, zöld iránt érzéketlen anya-
gokon nem sokat hozhatunk ki. Vörös szinekhez akár pan-
chrom filmet'i§, használhatunk, de legtöbb fe,lvételünkhöz
az orthoohromatikus filmek felelnek meg legjobban, me-
lyek kidolgozása sem különlegesen kényes. - Mtisod-
szar: vigyünk okvelenül szűrőt magunkkal. A szűrő
szebbé, világosabbá és vál,tozatosabbá teszi a zöld szín-
árnyalatokat, az ég kékjét pedig kissé elnyomja, úgy,
hogy ,a, íelhők szépen meglátszanak. Fehér, üres ég unal-
mas ,és sívár. Legszebb felhőket éppen tavasszal találha-
tun'k, ezek képeink hatását igen emelik.

A tavaszi felvételek legkedvesebb témája a uirag, vi-
rágzó ía. Yigyázzunk azonban| Ne vegyünk be tul sokat
a kép,be! Apró képen egy egész fa, pontszerű virágokkal
nem sokat mutat. Többet ér egyetlen tökéletes ág, vagy
csak pár virág. Nagy türelemm,el elfoghatunk hozzá egy
pillangórt, vagy jobb géppel pár röpködő méhecskét, egyéb
bogarat.

A htíz körüli életet is meglessük. Kis macskák, kutyák,
kis csibék, kecskék, birkák, mint megannyi eleven téma
futkároznak köröttünk. Efajta felvétel azonban gyors el-
határozás,t és türelmet egyaránt megkíván. Türelmet, mert
gyakran órákig várhatunk h,iába egy kedvező; vagy mu-
tatságos helyzetre, - gyors cselekvést, mert a kedvező
pillanat épp oly gyorsan el is múlhat és mi kép nélkiil

mar,adunk. Hazatérő vándormadaraink életét is fényké-
pezhetjük (fészekrakás, fiókák, stb.), persze anélkül,
hogy őket rnegzavaínánk, ami nem könnyű feladat.

Vdrosban a tavasz jelei: a kintornások, az utcasarkon
játszó gyermekek, stb. F,olun megindul a nagy munka: a
házak újrameszelése, rtakarítása, -a föld megművelése. A
tavaszi munkdk szántóföldeken, vetés, boronálás, állatok
kihajtása, kertek rendbehozása körül mindig találunk ér-
dekes témákat. A képben legyen mozgás, érdekes cselek-
mény, amelyről ,a, jól megvá,lasztott háttér nem térítheti
el a figyelmet.

A cs,erkészetben a tavasz rye.ghozza a külső munka ki-
terjesztését. Kirdndultisok, portydztisoft,,melyekről a gép
nem maradhat el. Megörökítjük a tavas7,i ha,ngulatban
vígan menetelő őrsöt, az első virágszedést, sátorverést,
íőz,ést, .tizőtait, ebédet, rhadijátékort kinn. Vídám és tanul-
ságos eseményeket, megfigyeléseinkert falvakban és" az
erdőben, filmen hazavisszük magunkkal. Ne íeledkezzünk
meg arról, h0$! az erdőben, főként ha már lombok van-
flr&k, igen sötét lehet és
exponáljunk el,ég ideig.
Gyengébb lencse esetén
még az állványnak is
hasznát vehetjük, különö-
sen, ha szűrőt is haszná-
luRk, ,ami a megvilágítás
idejét megfele,lően .hosz-
szabbitja.

A nagyigényűek felhő-
tanulmánnyal, a tavaszi
tájak hangulatos színeivel
is megpróbálkozhatnak.
Szép felhők, a tavaszi táj
és föJd meleg tónusai ön-
magukban is megörökítés-
re alka,lmasak.

Reméljük, ennyi téma-
lehetőség között mindenki
talál valami eredetit és ér-
dekeset és a sok szép be-
küldött kép alapján nem-
sokára beszámolhatunk új
ötleteitekről. Kunf alvi.
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Kérotlenül, is segóűek.

- A mi távolbalátó készüiékünk Fulgurnak egészen ere-
deti taláimánya. A ti tudósaitok számár,a még óriási újság
a Zworykin-féle lkonoskop, amely fotroelektromos úton
közvetíti távolba a képet, mi azonban ezen már régen túl
vagyunk. Mi emberi szemnek láthatatlanul szereljük fel
mindenfelé a felvevőkészúlékeinket: hol egy lámpaernyőre,
hol a fal egy repedésébe, vagy egy bútor sarkára; ahoi
szükségesnek látjuk, hozzákapcsoljuk mindjárt a rövid-
hullámú leadónk beszélő készülékét is, amely nem nagyobb
egy, borsószemnél és igy állandóan táthatjuk, hallhatjuk
azokat, akikkel közelebbi érintkezésben akarunk maradni
és ezer kilométereken át is úgy beszélgetünk, mintha az
illető itt állna mellettünk a szobában.
- 
- Igen, az előbb hallottuk Fulgur szobájában, amint lát-

hatatlan hangok jelentést tettek neki és ő felelt is egészen
csendesen.

- ó, én láttam, hogy lenyomott egy kis gombot a ka-
rosszék íájánl Az vo]t a kapcsolója. Ugy-e?

- Igen. Jó szemed van, pajtás. örülök neki.

- Tessék megmondani, hogy |ehet az, hogy Fulgur lát-
hatatlanul tud jönni-merlni a kollégiumban. Levél vol't az
asztalunkon és senki sem látta, ki |tozta be; aztán a Iátó
és beszélő készüléket is íelszerelték és mi nem is sejtettük,
hogy ott járt valaki. ejjel d,otgoztak, míg mind aludtunk?

- Nem, mi nappal is bemegyünk akárhová észrevétle-
nül. Ennek a titkát majd meglátjátok a Fizikában. Én most
másokat mutatok.

- Jöjjetek!
Szemben azzal az ajtóval, ,ainlelyen bejöttek, másik fe-

hér ajtó tolódott félre előttük és rézsút, sugarasan jobb-
es bajfet,é nyíló két hosszú, keskeny termet tekintettek át
egy§zerre. Laci a homlokára ütött:
' 

- Most látom csak! A Kémia alaprajza egy nagy,

nyomtatott K betű. Ugye? És a mérnök úr szobája ott

ván, ahol a K két száta ta\álkozlk a merőleges szárra|,
Milyen erdekes!- 

Jól:van, Laci! Örülök, hogy mindent észrevesztek

és nem kell semmit hosszasabban magyatázn,om, Nálunk
minden egyes telep a kezdőbetújének formájában épült:

a Fizlka nagy n betút mutat, a Csarnok óriási C,t. Az
,én birodalmámat, a Kémiát a'nyomtatott K alakjában ei-
helyezett három keskeny, ,tt,osszú terem 'alkotja; a betú

szitait a főteremre merőlegesen és egymással párhuza-
mosan futó kisebb műlrelyek és kisérleti laboratóriumok
egész sora köti össze; ezekben állandóan csendes munka
rótyit< s a kisérletezők'sokszor hetekig nem is látják egy-
mást. Náluk a Munka.,pz úr.

Amint beszéit, éppei egy ilyen keresztben futó kisebb
laboratórium félig nyitoti ajtaja előtt haladtak el'. Gabi
benézett. Fulgurt látta különös alakír asztalka fölé ha-

178

.l.laiR,tloat.t
4:/a-

'|Wz7z-

-_------'

jo,iva és láthaíólag figyelmesen h,a,llgatva az aszlalnálr úlő
fiatalemrber magyarázatát, akinek arca olyan ismerősnek
tüdt fel a fiúk előtt! Megállt egy pillanatra. Most,.., Igen,
most felemeli a fejét, ,tisztán |átj.a az éles rnetszésű arc-
élét... Persze, hogy ism,eri!,Kotta, a főiskolás; akit any-
nyiszor látott a kollégiumban! Hát ez is a Fulgur mun-
kása? Ki gondolta volna! . . .

Sietnie keilett a többiek után, akik éppen most fordul-
tak be egy olclalszobába. A mérnök becsukta az altót,
aztán nagy,orn komoly arccal fordult a fiúkhoz:

* Mindaz, amit most mutatni fogok és egyáltalában
minden, ami Fulgurral összefügg, mélys,éges, szent titok,
gyerekek! Olyan titok, ,a,melyet lázálombal sem tehet ki-
beszélni, a legembertelenebb'kínzás alaút is meg kell
őrizni és szerelem, bor, vé,letlen elszólás nem csalhatjar ki
belőletek soha! Fulgur sziklatermeiben a jövő nagy Ma-
gyarorczágát kovácsolják és aki ebből a munkából csak
egy betűt is elárul, az ha,zaárulő|.

- Tudjuk, - bólintott Gabi. - Tudjuk és hallgatni
fogunk.

- Jól van. Tehát kezdhetjük. Vetkőzzetek le!

Egy pillanatig csodálkozva néztek tá a íiilk, aztán Kis-
O.si-gy'ors mozóulattal levetette a kabát!át és pel{áját a

többi"is villámgyorsan követte. Szempillantás,alatt leke-

rliltek a cipők és a felsőruhák és egószen természetesnek

találták, hbgy a mérnök m,ost kinyitott egy szekrényt,

amelyben egymás ,mellett hat teijes öltözet íüggött, ugyan-
olyan, mini a Fulguré, meg a Péter mérnöké is, Egy in_

téóre gyorsan felöltöztek a fiúk és senki sem c_sodálko-

zott ráita, hogy a ruhák úgy álltak rajtuk, mintha ráön-
tötték volna § a ,mozgás csodálatosan könnyű, akadályo-
zat|an volt bennük az e|ső perctől kezdve. A puha sapkák
arcot védő takaró!át még nem bacsátották le s a gyerek-

arcok égték az izgalomíól, amint a levetett rufrákat a

szekrényben e,lhelyezve, ílra a vezetőjük felé fordultak,

- A hadseregnek egyenruha dukál. Amint látjátok, a

fulgensek egyenruhája eléggé különös. A cipő a nadrág-
gal|keztyű-a kabáttal összefügg s ha a sapka arcvédőjét

i-ebocsátva, a kabátot rász,oritjátok, vizen át, gázíe|hőn át,

tűztengeren át nyugodtan mehettek, semmi nem árthat
nektetri többé. A fulgensek sérthetetlen ,és sebezhetetlen
katonák. Nézzétek csak!... Engedjétek le a kabátra az

arcvédőket! Most Gabi, f,ogd meg ezt a revolvert. Értesz

a'fegyverekhez? Hatlövetű Browning, legerősebb kaliber,
a golyója 10 om-es deszkalapot keresztülüt. Nézd meg,
jól-rnóg van-e töltve? Igen? Nos, lőjj rám, vagy a fiúkra,
itlOO t i mind a hat golyódat. Ne félj, nekünk nem árthat
a golyó. ..

Haiot villant a fegyver s a dörrenés tompán szóli a
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zárt helyiségben. Gabi a hatodikat önmagára célozta s
aztán lassú mozdulattal letette a revolvert.

- }rJ,gs, kit találtál el?

- Én a mellemre kaptam egyet!

- Nekem a térdemet ütötte meg.

- nn pont az orrom hegyére kaptam. Megijedtem főle!

- önm,agamat meg főbelőttem és nem is éreztem a go-
íyó ütését. Csodálatos!

- Nincs az a puskagolyó, amely a mi egyenruhánkat
legyőzhetné. A 1egvadabb golyózáporban is sértetlenül
járkálnánk és az embereket a hideg rázná a bámulattól.
Nos, mit szóltok hozzá?

Mit szóltak? Bámultak és ujjongtak! Hiszen gyerekek
volta.k mind, akiket elsősorban a dolog romantikus és fan-
tasztikus volta fogott meg. Stubi a íöldön felfedezett egy
heverő golyót s diadallal vetette rá magát; érre aztán a

többi is golyóvadászatra indult és óriási örömriadallal
szedték össze szoba sarkából, székek alól a szerteheverő
kis acélkúpokat. Stubi széles jókedvében hátbavágta Je-
n,őkét s aztán tálottszájla| bámult a kezére símrrló puha
keztyűre. Az ütést egyáltalában nem érezte sem ő, §em
a pajtása, ellenben a két érintkező test olyan h,angot
adott, mintha fával fát ütöttek volna meg.

Az általános kíváncsiság Gabi kérdésében nyitott zsi-
lipet magának:

- Milyen anyagból vannak ezek ,a, ruhák? Sohasetn
hallottam még ilyenről! Golyóálló szövetrő| az iskolában
nem tanultunk semmit.

- ó, pajtás, eltelik egypár évtized, míg a mi ruháink-
ról a magyar iskolában tanitani f,ogn,a,k! Messze, Dél-
Afrikában, óriási farmokon, emberek százai termelik azt
a különös növényt, amelynek rostjaiból komplikált kémiai
eljárás és ,a, ,tudományban eddig ismeretlen erejű elektro-
mos sugárzás fo,Iyamán a fulgensek ruhájának szövetét
szövik a Fulgur gépei. A ruhák készítésének titkát hár-
man ismerjük ,mindössze'és ha egy békés lelkületű sop-
ron,i szabómes,tert bevezetnénk a mi szabóműhelyünkbe,

\íem ffia,poríiom d, rlüuml§óját.

ann,ak a. száia még egy hét ,mulva is tátva állna a cso-
dálkozástól!

- Én azt nem értem, hogy miért nem éreztem az otto-
mon a golyó ütését? Az arcvédőm olyan puh,a, mint egy
sely,emkendő, és ha a golyót át nem is engedi, de meg
kellett hajolnia az ütődés ereje alatt és igazság szerint
nekem most belapított, vérző ,orral kellene itt álnom. Hi-
szen ha a kezem,mel az á|arcvédőn á't az orromhoz nyú-
lok, érzem a nyomást, és érzem máshol is mindenütt, ahol
csak magamhoz érek. Hogyan 1esz a puha gyapjúruhából
vaspáncél?

- Ez a mi ruhánk lecsodálatosabb titka, amely már
a sejtek világának mélységeiben vész el. Ha lassú érin-
téssel nyúl,ok hozzá, a ruha enged: nem szakad, át nem
lukasztható semmiféle erőve,l, lh,ajlik, mint a selyem. De
ha hirtelen erős ütés éri kéztől, golyótól, vagy akármi
mástól, abban az ezredmásodpercben azon ,a, ponton meg-
merevedik és minden páncélnál keményebb lesz. Ennek a
titkát hiába rnagyaráznám, neln is kell tudnotok.

- De hogyan varrják hát a ruhá| ha nem lehet átlu-
kasztani? Hiszen a yarrőtű sem tud átmenni rajta!

- Ezeket a ruhákat nenl varrják, hanem öntik. Varrást
alig találtok rajta. De különben is semmi sem lehetetien
egy olyan szabóműhelyben, amely kétmillió kilowattos
elektrom,os sugárás alatt dolgozik.

kétmillió kilowatt! A fiúk elnémultak.

- Meg valamit akarok mutatni, - folytatta a mérnök.
Ugyana,bból az anyagból, de más összetétellel sok egyéb
dolog is készül a műrhelyeinkben. Itt ez a kis fehér lemez.
Alig vastagabb egy papírlapnál, de sem ember, sem gép
meg nem hajlítja. I1yen any,a,gból készült a villámvonat,
amelyen utaztat:ok, ilyenből vannak a bútoraink, ajtóink,
gépeink és minden berendezésünk. Ha Fulgur egyszer há-
zakat kezd épí,teni, ezek a házak papirvékony, r,a,gyogóan
fehér falakból fognak álln'i és erősebbek lesznek, mint a
legfantasztikusabb vasbetonerődök.

(Folyt. köu.)

Síltos koesüí,tt.
A Lónchídhoz viuő budai alagút kvarckockái az dllandó nyir-

kosságtól sikosakkd vdlnak. Egy napon déIttijban, mikor a szo-
kott fellocsolást elvégezték, több jármű m,ent át a megszokottnál
az alagútott. Igy a uizet ardnylag gyorsan szétosztotta a kökoc-
kakon. Egyszerre megjelenik egy motorbicikli és a közepes haj-
ttis dacdr,a is bizonytalanna valik a kormdny a vezetö kezében;
egy-két perc és ,ívben kivti,gódik a jdrd,ára. Pista őrsvezetö éppen
ekkor jelenik meg az alagút bejdrójdndl, de ldtja, nincs különö-
sebb baj. Megdll, vdr egy darabig.

Most oldalkocsis motorral jönnek. Ott is bizonytalan lesz a kor-
md,ny. Lelassít, de a mögötte jötlö autó majdnem beleszalad.
Mindez mégegyszer megismétlődik, ítt mdr az egyik Jel is borul,
de bai még sem lesz. Pista közben eltűnik.

Egyszerre megjelenik s teleszórja a kocsiutat e kis részen ho-
mokkal. - Na! Most md.r rendben megy a forgalom tovtibb!

,,Van kérlek cerrazád,?'3
Hányan vagytok, kik erre a kérdésre azonnal át tudtok nyuj-

tani egy ceruzát?
A legtöbbetek hosszas zsebkiforgatások után jön rá, hogy a

ceruza vagy elveszett valahol, vagy otthon, maradt. Szép szám-
mal vagytok azonban bizonyára, kik jobban jártok és a 15-ik
zsebetekben sikerrel fedeztek fel egy picike kis ceruzavéget és
nyujtjátok át diadallal. (Némileg kihegyezetlen állapotban...)
De olyan, aki azonna|, első benyúlásra megtalálja a zsebében
ceruzáját, még hozzá megfelelő heggyel, olyan ritka köztetek,
mint a íehér holló.

Fiúk, aki zsebeiben sem tud rendet tartani, hogyan fog tudni
rendet tartani nagy dolgaiban? Pékd.

pitln sÁroRszoníró,
A 9. cserkésztörvény

szemelőtt tartásával
cövekelik sátraikat a
finnek,

Három cövek helyett
csak egyet vernek le,
amihez a ralzon vázolt
szoritóía közbeiktatá-
sával a sátor három
pontját is kikötik. A
három kötél összefutá-
sa fölött levő szorító_
fa le, fel, vagy pedig
oldalirányban való
mozgatással a sátor
emeltsége is szabá-
lyozható.

(Jamboree 1933.
Finn tábor.)

Dallos Andrds 552. sz.
Szeged.
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Kömmyóűe?e gondjaón.

MEGJOTTEK
Néhány nap óta tisztábban kék|ik az ég. A szürke felhők, me-

lyek oly soká kószáttak lustán a végtelen égtengeren, egy éjjel
mind messzeszálltak s helyettük néha-néha csodás, tiszta felhő-
darabök szántjá,k végik a kékségei|. Fehér páratestük csak úgy
szikrázik a rázuhogó napsugárözörrtől, S amint suhognak tova,
halkan azt susogják: csitt, itt a tavasz.

É,s lenn, a fehér lepeltől megtisztult, de még sáros, fekete iöl-
dön itt-ott kibúvik egy-egy bátor kis virág, megnézni, hogy el-
ment-e már az a csúnya tél? A hóvirág; a gólyahír, az tbolya,
mind kikukucskál és súgja illathangon: tavasz.

valóban tavasz lenne?
Az emberek még várnak valamit. Az igazl tavaszhírnököket.

Azok nem tévednek. A csacsogó-csicsergő fecskét várják, a ván-
dorútról visszatérő fecskét.

De ni-ni! Hisz' már itt kering
a ház tölött a fecske, a vándor-
fecske, a visszatért hűséges kis-
madár. A mi íecskénk. Bs ott a
párja is. Aha! ,körülrepdesik az
udvart, a kertet, a nagy diófát;
{élnek, hátha más lett a gazda s
elűzi őket. Ssss..:. é§ az egyik
egy bátor röppenéssel eifoglalja
a régi íészkét, a fecskevárat az
ereszünk alatt s örü1 a régi ta-
nyájának. örömében csacsog-
csicsereg, illeg-billeg s csak úgy
kacag ,fénylő kis szeme. Oda-
röppen a párja is. Hogy dalol-
nak... Boldog kis vándorok, ta-
vasz hírnökei,

Amott szomorúan csipeg
íecskepár, Ijedten r,öpdösnek
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Az első turuljelvény átadása.- N iD 1@ \z s ZID §'zt[ IK Ö ZT
Biztosan hallottatok fiúk a Turul jel-

vényröl. Talán ábrándoztatok is róla,
hg§Y milyen s.zép lenne,. hu,::'_.ru :d)"_-. Stréber? Egyet se búsulj miatta, Pista Jiam, hogy strébernek
teket díszítené. De addis hosszú az út: :
25 különpróbán kell at &std"í"Nt"r, ;, csúfolnak, amiért egyetlen tiszta kitűnő vagY az osztalYban.

első fecsie már elérte á'óBri,'ö.io'iíeü. Hiszen ha az ember míndég lefelé méretkeznék, akkor hola
á.l.-iiiaaiiv-.iápui őrsvereiőie. Ápr. jutnaauildg?ÁItalabannemfontos,hogyvalakitísztakitűnö
16-án adta át neki iitézFaragó Ede, oriz. legyen. Az élet nem mindég igazolja az iskolai osztalyzatot. De
vezetőtiszt ünnepélyes keretek között a akinek a jó Isten tíz talentumot adott, annak bizany kutyaköte-
Turul-jelvényt.. Adja lsten, hogy ..minél lessége mind a tizet kamatoztatni. Akármennyire nem tetszik
számosabban akadjanak követői, a|i|i.tle]e az a kisebb tehetségűeknek, _ De hiszen többnyire nem is a
egYütt,.nemcsa.k.kivÜl, _t_l:l^:'^',"l!*2 iinritresrn múlik az eredmény. Hanem a szorgalÁon. Azért hát
is hordják a jelvényt s szóval, tettel, egész ":;,
életükkel példát adnak a fiatalabb nemze_ 0(|: se neki, ha a lusták kapdlóznak az eleven szemrehdnyás

déknek, ' (L, A,) ellefi,

-É@ -"-**: r,rr,!::o,rí::!:i,'; tr:,|;íl'ná':tr#'{';á;á|J'},','i",,í', ::;tr;f,,

őrsvezetői gondok. ' . X2i!t!;':,:íl'Íö;Xi!;,í:,:i'"!#.?;{:,::'ű':T;!:rri,t,r,::;
A csapatotthon takaritása az őrsók feladata. Jó csapat őrsei ::lx:d,Azoknak 

az Őszinte ragaszkoddsa kdrpótol majd az Üres,

".^ 
i."§ái"áiia? á riráJúcú esiór;űri. r..i""r u7'otiiro" fejüek csúfolóddsaiért,

takariiása"és áíszítésében. De még ha egyedül maradsz is: veled a minden tehetség
Sok gond és körültekintés kell ahhoz, hogy minden_ rendben adója, a fölséges Isten.

legyen áz. ottho-nban. A feladat nem könnyű es.csak_akkor lehet nem a ruha teszi a cserkészt! Ejnye, hdt te azon rágódot,
mélvalósítani , ha az őrs és vezetője együtt dolgozik. ,, :_:

ltt néhány szempontot írok le, amire az őrsve)"Ű^ánek gondol- hogy.munkanétkÜIi édesapddtól hogyan merészelj,,cserkészruhára

nia kell: 
L llu^ lE' aL|LLlc aL UrovL!9lvrrlrl vabt kérni? IJgyan, ugyan, ]óskám, mire.jó ez2_,'Hiszen belá-

1. Kit melyik n,apra osszak,be takarításra? t.om, hogy minden Íiúszív megdobban, amikor fÖlteszí d nagy,

2. Takaritás előtti összejövet,elen nregbeszéle,m az őrssel, karimajú kalaPot és felkÖti a ÍÜzÖld. nYakkendőt, EIÖre kiélvezi,

rroÁv r<inér< mi iesz a f"eladata. hogy utdnanéznek majd az emberek az utcan és azt mondjak:

3. Me§szerzem az e|őző napos őrstől az ottlronkulcsot. A kiskésit, de helyre egy cserkész!
4. Átveszem a_söprűt,.lapáto_t, porrongyot.. Mi azonban tudjuk, hogy sok fiti szaladgal drdga pénzen
5. Naponta_más-más fiú kisöpör és leporol. szerzett, csudamód szabátyizeríi cserkészöItözékben, akik belül,

9. t ft'r1-,,:1i'rli'"i3iJi'*",[[-., kijavíijuk. a tetkükben egyaltalan netíl. cserkészek. K,i a cserkész? Aki meg-

8. A liályh,át frissen beleketítjük és kitényesitjük. tlrt^la a tÖrvényt, Légy hdt tÜrelentmel, kisfiam és sose fajjon
9. A íerde képeket egyenesre igazítjuk. "J-"' a szived a cserkészruhaért. Szomgrú.h.elYze.tetekb.en dehogY is

10. A szemetet'kihordl-tík a szem-éigöüörbe. terheld szegény édesapddat .teljesíthetetlen_kérésekkel. Sőt lésY
ii. Á i;*pái r.itlÁ)titjiit, i vitián}fiortet leporoljuk. te a legigénytelenebb te,stvérkéid között. Légy napsugara gon,
12. Az ab|akiveget havonta egyszer lemossuk. dokkal terhelt szüleidnek.

!!. {nróíáról , túzelő.ről gondoskodunk. Aztán ha a viszonyok javulttak és amúgyis kapnát valami ru-
1a. !a{g_!at, aszta|okat és egyéb bútorokat helyre rakjuk. hadar|abot: akkor atii etá kéréseddel, nogy vegyenek édes szü_
15. Szellőztetünk minden nap. ^_"^7i,r"""l-)r*;'^;;;,,^; _i".,,,jn"t-'
16. Rézkilincseket és egyéb réztárgyakat kifényesítjük. leid cserkészinget, nadrdgot, miegyebet,

"Dr:.j., Szeged. A íiú kell a hazanak, a jó lstennek. Nem a ruha.
@3-'i@ffi@

A FEcsKIlK.
s tova. Keresik régi fészkúket, de nem találják. Rossz emberek
költöztek e házba, leverték az ártat|an kis madarak tanyájáí.
Szomorúan repülnek tova új fészket épiteni jó emberek kö-
zelébe,

Es még alig pihentek le a ho§szú út után, új munkába iognak
a villásíaikú mádarak. Kibélelni puha tollal a kis sárpalotát, hogy
meleg legyen, vagy ha lehullt a íészkük, vagy ha lerombolták
azt, Űi taivát épiteni, ahol kikölthessék apró tojásaikat, ahonnan
oly efiedőri, csilogva lesik a sárgacsőrű kis fecskebabák a boga-
rászó, élelmethozó mamái

Ime. valóban itt a tavasz. I1't van a nehezen várt na§ytábor
nvaIának lavasza. Ethozták a iecskék onnan délről, messziről,
távoli tengerentúlról. t]s most itt dalolják nekünk, mit láttak,

mer,re jártak. Ta|án azt is daloi-
ják, hogy gyönyörű a pálmás,
csodásillatú dél, szép a tenger
végtelen hullámmezeje, erőt csöp-
pent a csüggedő lélekbe az oázis
a beláthatatlan homoktengelen,
de... talán legszebb... talán leg-
e.tetőbb a magyal rőna, a ma-
fVar róna nádfedeles háza, mely-
iék eresze alatt születik a fecske-
madár. Talán ezt is dalolják.
Csak nem értjük csacsogó {ecske-
nyelvüket s csak néha halljuk szí-
vúnkkel, magyar szívünkkél, hogy
ezt is csipegik.

...Meg,iöttek a fecskék, a ván-
dor magyar [ecskék.

egy
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- A lakatot valaki felfeszítette, illetve erőszakkal be-
nyomta a nyelvit.

- Nyitva vott az ajtó?

- Be volt téve, instállom, de a zárlu| nyitva is lehetett
volna. Tán be akart valaki menrli.

- Járt-e benn valaki?

- Idegen n},olmot nem láttam, ámbá:r ezen nehéz el-
igazodni.

- Mi az ördögöt akarnak idebenn?,- Vagy megnézni, vagy meghálni - vélte a munkás.

- Vagy elbújni, vagy valamit elrejteni - tódította Pali.

- Ez is igaz 1ehet - gondolkozortt el .az erdész, - hát
majd gondolunk rá odabenn. Szaladj csak, András, hozd
le a puskámat.

Amíg a puskát elhozták, az erdész elmé,lkedett:

- Nem igen jár erre gyanús népség. Talán vala,mi csiny.
Ambár ki tudja... Jól körül kell nézni és ha elrejtették
benn a Dárius kincsé,t, hát majd megtaláljuk - nevetett
jóízűn.

- Van-e valami fegyverük? - fordult a íiúkhoz.

- Nekem vanl kalapácsom, Palinak van svédbicskája.
Nagy.

- Azt is készen kell tartani, ha nincs is baj. No add ide,
András, aztán te nem mozdulsz az altóból, érted?

- Idejön a kocsis'is, de a kefülőt is értesítettem, ins-
tállom.

- No azétí nem kell f,élreverni a harangokat, bát ki
tudja, nem árt az óvatosság. No, menjünk! - és előre-
ment.

Már a'baflang elején kezdődött a fiúk ámulása. GazrJag,
szép példányú cseppkövek, izgalmas fordulatú'folyosók,
termek, kis tó, a tisztavizű Komarnik patak, a képződés
alatt álló csoportok mind gyönyörűséget okoztak. Különö-
sen bámulták a spirális vonalú cseppköveket; az állandó
szél íújta ezeket körbe és mikor a stalaktit és a stalagmit
össze,ért, a csigavonalú oszlop úgy hatott, mint egy kar-
csú vonalú mór díszítés. Ilyet még soha,se láítak.

- Az egész ismert rész 74 km, - magyatázta az erdész
'- mi összesen 6 km-t járhatunk csak be, mett aztán igen
sáros kapaszkodók vannak, meg kötél is kellene hozzá.

- Ez még a Baradlához képest is szép és versenyképeq

- áradozott Imrus.

- Most már értem, mért nem hirdetik a barlangot, olyan
járás-kelés lennie, hogy nem akarják vállalni - morgott
Pali. Álltak, jártak, bámultak.
, -.No, itt a vége! - állt meg az erdész egy falnál. -Erre.a íalra kellene felmenni, ha az ember ebben az irány-
ban tovább kívánkoznék. Próbáljuk ki a visszha,ngot.
Hahóóó.. .

A fiúk mulattak a dolgon. nnekbe fogtak és figyelték,
hogyan zavatja a visszh.ang a melódiát:

Kőmél,ern, seépőtem otűhonwmlsaü;

Ez út hazdmba visszavisz,
Filiszter leszek magam is,
T ovtíb b, tov dbb, tou áb b !

- Menrjünk még egy cseppet, bátyárnuram! - kérlelte
az erdészt lrmus.

- Bepiszkítjuk alaposan a ruhánkat, meg kötelünk
sincs.

- Egyszer van alkalmunk itt körülnézni, - segített
Pali is. - Nézzünk be,le a Hádeszbe! - Ezzel egyet lé-
pett előre, de valamiben megbotlott- és térdreesett, Megint
az a kényelmetlen érzés lepte meg, mint a bejáratnál.

- Ejnye! - gohdolta Imrus. - Csak nem rossz jel ez is?
A falon most valami kacarászás hallatszott. Odafigyel-

tek. Semmi-

- Tán valami bagoly riadt meg az énekléstől - vélte
az erdész. - No, nem bánom, felnézek, mekkora a sár.

A fal terraszszerűen nyúlt ki, oldalt lefelé folyt ki a pa-
tak és az it íolytatására szolgáló nyílás nem látszott. Az
erdész s,ok tapogatás után felkapaszkodott. Fenn kifújta
magát és aztán a fiúk felé fordult:

- Egymásra álljanak, felhúzom az elsőt. Mindjárt,
csak....

Ezzel hátralépett, hogy letegye lámpását. Ekkor törlént
az avátaflan fordulat, hogy nagyot jajdult, nag} koppdnás
és puffanás hallik és aÍ-erdész ettűnik. Leeiétt, mint a
zsák! Fenn zaj, aztán a meredély szélére ugrik egy tor-
zonbotz útonálló és rájuk fogja a puskát:

- Fel a kezekkel! _- ordította. - Aki megmozdul,'azt
lelövöm!

A fiúk annyira megdermedtek az érthetetlen meglepe-
téstől, ttogy a kezüket is csak újabb felszólításra tudták
felmelni. Mi lesz itt? Honnan került ide ez a cimeres ga4-
ember és mivel verte agyon csak úgy egycsapásra az er'ős
erdészt? Imrus reszkétni kezdett arra á gondolatra, hogy
ez is egy ütéssel teríti le ellenfelét, mint valami komar-
niki Old Shatterhand. Palinak is az iárt az eszében, h,ogy
milyen lelkesedésse,l olvasott ő éjjeli indián megrohaná-
solkról, winnetouról vagy a világháború éjszakai ütköze-
teiről, de nem gondolta volna, hogy.ez valóságban nem
költői, sőt igen nyomasztó dolog, ha az ember _rnaga a
szenvedő hősé.'ó, bár inkább Palinak lett vólna igaza és
mentek volna egyenesen Aninára - gondolta Imrus. -ó, mos,t jöjjön a jó ötlet, - gondolta Pali - mit csinál
benne a helyzetben Quonab, Bőrharisny,a, vagy Kisfar-
kas? Körülnézett, hol lehetne megugrani, segítségént'futni,
de a fenevad még mindig hado,nászott az erd,ész puskájá-
val; eJről pedig bizt.o9 volt, hogy megvan töltve. MicsQda
vándorlás pz, - tűnődött Pali - rnár másodszor szegzik
nekem a puskát!

Kezdett hosszúra nyrilni ez a mozdulatlanság: mintha:.

ffi4
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Aa ő kedaéérü l,ábuJJhegyen jd,roh.

áz útonálló maga is mérlegelte volna, mitévő legyen. Egy-
szerre felkiáltott:

- Kifelé! Kotródjaiok ki! Aki a karját leereszti, meg-
hal l

A fiúk azonnal hátrálni keZdtek és maguk se tudták,
mi jobb. Ha kijutntak, segítségért kiálthatnak, de vajjon
kitalálnak-e? És nem gyávaság-e itthagyni az erdész holt-
testét a harcmezőn? Nem ágaskodott a hősiesség Paliban,
de az ,élete árán is ,rnegszerzi a halottját.

Már vagy húsz lépést hát_
ráltak és benne volrtak a
szük bejárati nyilásb,an, ami-
kor Imrus nagy, széles stalag-
mitot vett észre, amely pom:
pás fedezék voltt. Igen, de a
kez,ében volt a lámpása és pali
is kénytelen ffi,á§ásán tartott
lámpásával világítani. De a
fiúk már magukhoz tértek és
erősen duzzogott bennük a
düh. Mintha egyet gondol-
tak volná, ,majdnem egyidő-
ben kifújták a lá,mpásukat
(ami karbidlámpásnál nem
olyan egyszerű), az,tán Imrus'
,a stalagmit .mögé ugrott, Pali
meg a másik oldalon a fal-

hoz lapult és laSsan, zajtalanul leereszkedett a földre.
Ha lőni talál a gaz, legyen a oél minél kisebb! A fickó
észrevette a hadmozdutatokat, de elégnek találta a szit-
kozódást és ijesztést:

- Aki megmozdul, halál fia!
ő is sötétben volt. A fiúk lámpásukban elzárták ugyan

a gáz,l, a készlet azonban szörnyen folyt és dögletesen
büd,ös volt, de ezt most mind nem érezték! Minden érzé-
kükkel a fickót figyelték. A sötétben jobban lehet gon-

dolkozni: Imrus rájött, hogy
mért nem lőtt rdjuk a gtzem-
ber? Bizonyára, mert félt a dur-
r,anás zajátől. De azt is érez,ték,
hogy az ellenség elhibázta a
dolgot. Azzal, hogy őket eltávo-
litotta, ők megbeszélhették a
terveiket. Nyugodttan tanács-
koztak és ,megegyeztek, hogy
maguk sza;badítják ki az er-
dészt.

- Te fogd jól marokra a
kalapácsodat! - suttogta Pali.

- Te a késedet és a köve-
ket !

A kőpad felől motoszkálás
hallatszott, és gyanús zaj.

(Folyt. köv.)
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,l,UKORCSBRuPEK,
(Pillanattelvételek a

Mottó: A cserkész, ahol tud. segít. Iil. törv.

Mozaik . Ezer apró, színes kavics. Külön-kütön atig ieten-
íenek llalamit, de összerakva művészi, gyönyörü képet adnak.

Apró eseményeket mondok el. Külön-külön, mint a mozaik kö-
vei, talart hem látszanak egyébnek színes, értéktelbn kavicsnal,
de összerakva Isten leggyönyörübb alkotdsa bontakozik ki betö-
lük: a tiszta, szép gyermeklélek.

a

Bélapdtfaltldn uoltunk tdborban, Egyik déluttin néhdny fiú
ment be a taluba a csapat kordéjdval élelemért. Pdr lépésre a
tábortól öreg anyóka pihent, htitdn hatalmas r,őzseköteggel Fa-
radt volt szegény, messziről keltett hozni a téli tüzelőt,

A íiúk se szó, se beszéd, Ieszedik a vdlíóról a rőzsét s fel a
kocsira. Szegény nénike hirtelen az,t se tudta, mi történtk. De
nem yolt ideje tiltakozni, őt is felemelték s rdültették a rőzse-
csotlttl|gra, Aztd,n hajrd, lef elé a taluba.

Sohse tudtam volna meg,a dolgot, ha a nénike mdsnap el nem
jön a tdborba s nagy htildkodással dt nem nyujt egy csomó -sdrgarépát- 

{3

Egy csapat iött leíelé a györi Dund|,tt, Vígan szaladtak a csó-
nakok, feszült az izom, A parti bokrok telett hirtelen hatalmas
füsttelhő tört az égnek. Tűz van.

A, hat csónak egyszerre a p,artndl volt s húsz fiú robogott futó-
lépésben a tűz felé. ]ókor jöttek, szükség volt munkds kez-ekre.
Egy kazal égett s mellette -végig a, falu egész kicsépeletlen ter-
mése'óllt. S a íiúkat nem kellett biztatni. Szivattyúknál, lajtok-
ndl, mindenütt ott voltak, mások égő rözserakdsokat bontótúak
szét, a kisebbek ivóvizet hordtak a szomjas émbereknek,

Aztfut lelohadt a tüz, elmúlt a veszedelem. A falubeliek kezd-
tek körülnézni: kik voltak ezek? hovd tüntek?.. . ,

Azok akkor mdr úsztak a Dunán tovtlbb.

{.

Az 1919-2a-as szomorú években K,öszegen uoltam cserkész,
Nyugatmagyarországon kezdödött a megsztillós. Rengeteg ua-
gyon pusztult ott, De, amit lehetett, mente.ttünk. A gíruuizium
öregebb cserkészei éiszakónkínt dtosontak a hqtóron s ezer ye-
szed.elem közt, apró szekereken mentettek, amit lehetett. S azo-. kon kíuüI, akik ott jórtak, esztendökig nem tudott senki a do-
logr,ól.

Emlékszem, egy reggel minisztráltam a lövöi öreg plébdnos-
nak, akit akkor éjjel szöktettek at a lurisichok. (Szegényt, az
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cserkészéletböl.) 
J

osztrdkok halóLra keresték.) Végigzokogta az egész misét. S a
fiúk ültek a latin óran, mintha mi sem történt volna.

a

Mas. Egyik orszdgos vezetö mesélte:
,,Akkor még a m:ienk volt a Felvidék. Néhányan, idősebb did.

kok vez:ettük a cserkészmunkdlt, mert a parancsnokunk valahol
a Kórpdtokban uerekedett.

Egyszer tudomásunkra jutott, hogy egy kertész csalódja, aki
szintén htíborúban !an, nagy nyomorba jutott. Az asszony meg-
beteged,ett s nem volt, aki a földet megművelje, törődjön a kis
gazdasággal.

Mi rögtön elhatóroztuk, hogy segíteni togunk. A határozatot
t.ett követte: ásóra, kapdra kaptunk, műveltük a kis íöldet, be-
uetettük, gondoztuk. S aztón termett a töld gazdagon, mintha
megérezte volna, hogy szükség uan rd. De a terményt el ís kel-
Iett adni. Mindennap ma,s-mas íit1 volt a soro,s. aki kiment a
piacra és árulta a sárgarépdt, babot, tököt. Persze, a nagy ka-
lap gyorsan íeUűnt s hire futott a dolognak. Volt azt.án vevö
elég, háromszorannyit is el tudtunk volna adn:i. A szegény asz-
szony pedíg nem tudla, hogy fuiltilkodjon. Hisz egy rettenetes
tél minden gondjdtól szabaditottuk meg."

öregcserkészcsapatban tört.ént. Az egyik íiút elbocsátottdk dl.
l,óstlból. (Ez" oly gyakori eset mostandban.) A többiek tudták,
hogy az illetö az édesanyjdt és két kis öccsét tarto,tta abból a
szdz pengöböl, amit keresett. - És megszólalt a szív a fiúkban.A többiek, akík kerestek, minden héten dtadtak egy-egy pen-
gőcskét a parancsnok úrnak, hogy azt juttassa el az illeiönek.
,Soha sem tudta meg, hogy kitöl jön a segítség. Az igazi jócse-
.lekedet sohasem hiv,a,lkodó és egy kis szeretet sok mindent ké-
pes pótolni. .

Ezer és ezer ilyen esetet sorolhatnék !et. Apró, szines kavicso-
kat, kicsiny eseményeket. De mindezek mélyén ott dübörög a
szebbet, jobfiat akaró ember és ott ragyog a föIdet megvdlló ha-
talmas erő: a szeretet. És ott ragyog a cserkéiszet akarásc: em-
be.ebb emberré lenni és testvéreket teremteni az ellenségek he-
lyébe. Szinte önkéntelenül eszembe jut Mécs Ldszló szava:

,,Vadócba rózstit oltok,
Hogy szebb legyen a íöld . . ,"

Oltunk mi is, ahol lehet, minden vadócba.rózsdt, hogy szebb
legyen a föld. Lévai Alajos,
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l{osszu évek óta bevállak azJÁrÉx-sARoK.
Osztrák testvérinktől kaptuk ajándékba az alábbi mulatságos

játékokat:- 
Labdát a kosárbat Az udvar,.vagy játszótér közepébe állítunk

valami ládát, kosarat. Tiz-tizenkét iátékos körbeáll és les,i a
körben áltót, aki hat-nyolc stukklabdát különböző irányba elha-
jít. Egy peró alatt az dsszes labdákat vissza kell hozni'a,ládába
(kosá}ba) s akkor a körbenálló továbbra is bentmarad. Ha egy
labda hiányzik, másnak kell fölváltania őt a körben. (Igen al-
katmas játék a gyorsaság és megfigyelés fejlesztésére.)-

Gyufa-staféta. Két őrs tegénysége letelepszik, mégpedig sor-
ban egymás mellett, vagy egymás mögött. Az őrsvezetők egy-
egy gyufaskatulyát kapnak, amelyben annyi gyufa van, ahány
versenyző. Adott jelre az őrsvezető kivesz egy gyufát és a do-
bozt hirtelen továbbadja a mellette levönek. Az is kivesz egyet,
továbbadja a becsukott skatulyát és így tovább. Amelyik őrs
hamarébb juttatja el a dobozf az utolsó emberéig, az a győztes.

Jobb, ha használt gyufaszálakkal iátszunk, mert a c§erkész
takarékos. Akad ilyen dicstelenül kimult gyujtó'a konyha körül
jócskán. Különöseri szeles időben! - Leh? visszafelé"megint a
dobozba beletenni a gyufákat. Esetleg oda-vissza szám{t egy
,,tu/'-nak,

A verseny kibicelő közönsége persze illendö ordítással lelkesíti
a versenyzőket: ,,Gyorsan, gyorsan!" - Néhány magyar játék:

Keresztben-hossában. A játszók körb-e ülnek, lehetőleg szé-
keken és íőzőkanalat, ceruzát, más hosszabb tárgyat adogatnak
szomszédtól szomszédhoz. Az átadás előtt többször erre-arra for-
gatjuk a főzőkanalal, majd ,.keresztben", illetve ,,hosszában"
szavakkal szomszédunknak nyujtjuk, A játék vezetője mindenkor
megbírálja, hogy valóban.,,keresztben", illetve,,hos§zában" íoly-
tatta-e vándortitját a íőzőkanál s ezt meg is mondja. A játék ér-
dekessége abban rejlik, hogy nem a lőzőkanál helyzetétől függ
a ,,keresztben", ,,hosszában" való továbbadás, hanem az atadó
alsó ldbszdrdnak állásátó|! Ha lábait az átnyuitás pillan,atában
keresztbe vetette, keresztben" adja tovább a kanalat, ha ellen-
ben csak egyszerűen, párhuzamosan teszi lábát a földre, a kanál
,,hosszában" megy tovább.

A játszók fokozatosan, ki-ki éles szeme s megfigyelőképessége
szerint, eszmélnek a játék lényegére s a lassúbb észjárásúák
hosszas töprengésein ióizüen mila"tnak, míg végül azok i§ rá nem
jönnek a játék nyitjára.

Mit mire használunk? A játszó cserkészek olyan szoros körbe
!rl!elír_ hogy kényelmesen súghassanak egymás'nak. A játék ab-
ból álI, hogy mindenki jobP szomszédjánák valami táigy nevét
sú.gja,_ bal s_l9mspédján4k p'edlg azt, hogy az általa súgo=ft tárgy
mire használható, Ezután sorban felmondia mindenki -azt. hoúi
szomszédaitól mit hallott, minek folyamán- igen mulatságós ösiz--
szetételekre fogunk bukkanni.
_ 4py§ép-kita!átós. Egy vállaíkozó cserkész leül a fal, vagy
fehér ajtó elé, közvetlenül, _arccal a fal felé. Mögötte egyenkirit
elvonul a többi résztvevő úgy, hogy árnyékuk áz ülő ó3erkész
előtti falfelületre essék. Az ülőnek az árnyékokból ki kell talál-
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tabletták

minden meghüléses
beíegsé9nél és
reumás íájdalmaknál.

A valódiságért és ióságért szavaíol
c minden tabletlán lálható íelirásl

nia, hogy ki volt mögötte? Tekintettel arra, ,hogy alakot sza-
bad változtatni, ez nem is túl könnyű feladat. A találgató csak
akkor menekül, ha eltalálta, hogy kinek az árnyékát látta. B. ö.

Amerikai játék.,,Traktor-játék".

Két cserkész négykézláb ereszkedik egymásnak háttal, s egy-
máshoz olv közel, hogy talpaik összeérjenek.

Egy-egy cserkész a hátukra ül s kezeiket hátsó tartásban

erősen összefogják s talpukkal az alső cserkész combj,ához tá-
maszkodnak. Adott jelre ellenkező irányban megindulnak.

Győzött az, aki elhűzta ellenfelét anélkül, hogy ,,lováról" le-
esett volna, 

Fordította: arnf;ffÍif"u*r}i §3!r2l.

Gyógyszertárakban kapható.

I{af úru, ?nese ?nLüTnusltúls s"ám,úrü.
Valamikor réges-régen volt egyszer egy mamuska. Ennek volt

egy fía: nyapic, sdpadt, gyenge fiticska. Midőn a rtamuska fidt
a uárosba küldte i.skoldba, búcstizóul elldtta szerető szivének jó-
tandcsaiual:

I. Kerüld, fiacskdm, a íiúk tdrsasdgtlt, ha unatkozol, menj a,
tantihoz ldtogatóba.

2. Ha esőben jórsz, sdrcipöt és ernyőt el ne felejts vinni.
3. Mindig melegen öltözködjéI, nehogy meghülj és beteg légy.
4. Ne mdsszdl fdra és hegyre ne menj, nehogy lepottyanj róIa.
5. Ne menj a mély vizbe, nehogy belefulladj.
6. Ne szaladgdlj sokat, m.ert nem tudsz meghizni.
7. Ha éhes vagy, irj csak nekem s küldök bőtlen jó hazait.
A vézna, beteges kisfiú elbúcsúzott a m,amójdtól és meg-

kezdte iskoláséletét a vdrosban. És
I. cserkész leít és a tantihoz csak igen-igen ritkán jutott el;
2. esőben esernyő és sdrcipő nélkül íutkosott;
3. meleg ruhdja cserkészingből és nadrdgbóI dllt;
4. ídkra és hegyekre mdszott és soha nem pottyant le;
5. a Dundban ugrdlt, tlszkált és nem íulladt bele;
6. ő volt a csapat legvirgoncabb tagia, egy pillanalig sent

maradt nyugodtan;
7. bírta a ídradságot, éhséget és leveleiben soha nem panasz-

kodott;

- és amikor év végén hazament, izmos, erős, mosolygós volt,
a tiatal és egészséges életnek gyönyörü mintaképe. "

' Zimmerinann Poldi bd',

I{éhúng saó a Jarnboree bankjúróI^
A gazdasá gi neveléssel kapcsolatb an számtalanszor han gsúlyoz-

tuk, fi ogy n jmcsak cserkésltisztjeinknek és öregcserkészelnt<lek,
de á cséikészeknek is kötetessé§e a magyar közgazdasági életet
ligvelemmel kisérni. Nemcsak ázért, mért az intelligens ember-
nÖli minden kérdésrőt táiékozódnia kell. Nemcsak azért, mert a
cserkész élelmes. Haneni elsősorban, mert országunk legsúlyo-
sabb kérdései éppen a közgazdasági kérdések.

őszinte örömmel olvastuk a bankok és iparvállalatok jelen-
téseiből. hogv a magyar gazdasági élet túljutott a mélyponton
és úira'megiirdul az*égészséges ü7leti élet. Ezek között a mér-
lesek közirtT egészen kiemelkédő volt a Magyar Általános Hitel-
ba_-nké. Takarékbetéteinek száma 2l millió pengővel növekedett
és ugyanakkor külföldi tartozásai 28 millió p_engövel csökkentek.
Ez e]Óösorban a bank belső megszilárdulását fulenti, de. jelenti
másrészről at is, hogy a Hitelbánk közismert ipari politikájá-
hoz úiabb eszközök állnak rendelkezésre. Ha még hozzávesszük,
hogy 

-a 
Hitelbank iparvállalatai révén az ország kereskedelmi

forgalmának igen jelentős tényezője: elmondhatjuk, hogy az
egy-kori Jamboree-bank cserkészprogramot is csinált. Hiszen min-
dTe azt "hangsúlyozzuk, hogy amit"lehet, az ország terményei-
bő-i adiunk él liülíöldön é§'minél kevesebb külföldi árut vásá-
roljunk és hozzunk be.

Ezittal is köszöntjük tehát a Jamboree bankját, a Magyar
Áltatános Hitelbankot.
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R enrle zzúIr.l< elő adás olsaí !
Hangulat, derű, cserkészhumor, komoly cserkészet, tábori

élet, stb., mind megtalálható az új ,,Magyar Cserkész Szin-
Mrabiai" sorozatában. Az első 10 füzet már megjelent.

1. Dr. Borka: Rádióebéd. Cserkészmóka.
2. Erczbrucker: Erdő mellett nem jó lakni. Cserkészvígjátók.
3, Radványi: Booz nwtnl&u Karácsonyi cserkészjelenet.
4. Dr. Borka: A nadrág. Cserkésztréía.
5, Almásy: S. O. S. Cserkészszínmíi.
6. Dr, Borka: Göre Gábor. Vidám jelenei.
7. Schrank: Mafeking hőse.. Komoly cserkészszinmű.
8. Radványi: Dugó Dani Angtiában. Fantasztikus cserkész-

álom.

9. Bellmay-Harangi: Betörő a csapdában. Cserkészbohózat.
l0. Boddigton-Harangi: Különös éjszaka. Cserkészszínnltí.

A 10 fiiz€t ára mindössze 2.- pengő.

Megrendelhető a Gazdaságt Hivatalban. Vidéki rendeleseknó.l

a portókiittséget felszámitjuk.

rnsz ÍaÓx.
A Légy a Bagoly tintdjdba esve,
Amikor onnan kiutat kenesne,
Egy ott heverő papirosra mdszott,.
Amelyen persze minden nyoma ldtszott..,

,,No, nézd csak! - szólt, amikor észreuette:
Hisz iró vagyok én is, teringette!
Micsod,a kecses, értelmes vonősok;
Nem irnak ilyet messze Jöldön mdsok!"

S amikor végre megsztiradt a szdrnya,
Mtir kész iróként röppent a vildgba. -S hogy tintdba hullt, aznap elfeledte,
De iró volttit holtig eml,egette! -
Egynémety iíiú iró jut eszembe,
Kinek, ha itt-ott megjelent egy uerse,
Mindjdrt irói néuiegyet csiniiltat
S kész iróként hány Jittydt ü vilagnak ...

Dorosmai Jdnos.

JI.N,NllK(O) llB (o)Illcs llEllKllElll NIlt (c) N lID)
Más osrzágok csekészeinek

nyeinkket?
törvényd,egyeznek-e a mi törvé-

Igen, azonb,an kisebb eltérések majdnem minden országban
vannak.

Va,nnak-e nálunk oly cserkészalakulatok, melyek nem tartoz-
nak a M. Cs. Sz. kötelékébe?

Nincsenek.
Hogyan rendezzük be az őrsi könyvtárat, hogy könnyen szá-

montarthassuk: ki vett ki könyvet és mikor?
Minden könyvbe egy-egy cédulát teszünk, amire felirjuk a

könyv címéi. Ha valaki kiveszi a könyvet, kivesszük belőle a cé-
dulát és ráírjuk a kivevő nevét és a kivétel idejét, A visszaadás
alkalmával visszatesszük a könyvbe a lapot.

Van-e világító ioszforos cserkészjelvériy?
Igen, van. Szabátyos kis zöld bagátjelvény alakiában. Kapható

a l23. sz. ,,Pálfy D."-csapatnáí.
Honnan szátmazik a ,,kim-játék" elnevezés?
Rudyard Kipling ,,Kim" könyvének főszereplőjét hívják Kim-

nek. Társaival együtt jó megfigyelő, igy ered.ményeseirl hafcol
ellenségei ellen. Baden-Powell'az 1908-ban megjelent,,Scouting
for Boys" c. könyvében a megfigyelés fontosságáról beszélve,
erre.a könyvre hívja fel a figyelmet. Azóta nevezik a megfigye-
lési játékokat a könyv főhősének neve után ,,kim-játék"-nak.
A Cserkészkönyv két érdekes részletet közöl belőle.

Az eltört tükörrel iáró hét esztendós szerencsétlenség
eredete.

A nép tudákossága a tükörhöz különböző kellemetlen tulaj-
donságot íűz. Az a lány, aki gyakran ül a tükör elött, egészen
biztosan vénlány marad; az a szeíeflcsétlen pedig, aki a tükröt
eltöri, biztosra veheti, hogy hét éven át fogja üldözni a bal-
szelencse. Hogy az előbbi meggyőződés honnan származik, nem
tudjuk, de hogy mi az összeíüggés a tükör és a szerencsétlen-
ség között, úgy látszik, hogy mqgmagyarázbató.

Az üveggyárak ugyanis, különösen azok, amelyek a nagy
tükörüvegtáblákat gyártották, gondosan őrízték titkukat. Az
ilyen gyárba felvett munkás belépése előtt esküt tett arra, hogy
művészetét sohasem árulja el. Súlyos büntetés várt arra a vak-
merő fickóra, aki megkisérelte volna beférkőzni az ilyen gyárba.
Különösen az angol törvényhozás védte azt az ,,üveg"- titkot.

,Igy hát egészen a legújabb időkig Angliában érvényben volt
rendelkezések értelmében az, aki titokban beférkőzik az üveg-
táblák birodalmába abból a célból, hogy azokat megsemmisítse
vagy. az előállításukhoz szükséges edényeket elrontsa, - hét
évi börfönbüntetésben részesüI.

Valóban, hét évi börtön nem egynek hét évi szerencsétlenséget
jelent. Innen ered a közmondás.

Mennyibe kerül az autógummi kopása.
Nemcsak a radirgumi kopik, hanerm az autó kerekei is. Ez a

kopás használat közben állandóan tart s ez az oka, lrogy egy
autó üzemköltségében a benzinen és olajon kivi| az elhasznált
gumit irs számitásba kell venni.

É,rdekes, hogy az autópneumatik jóságával és állandó olcsób-
bodásával a kopási költség Amerikában leszállt, hogy amíg a
háború előtt ezer mérföldenkint 25 márka volt, jelenleg csak
2.5O márkát számítanak,

Hátazeszkimóiátékotismeritek-e?Tudjátok-e, hogy az esz-
kimók íelette érdekesen csókolják meg egymást, még pedig úgy,
hogy az orrukat ö,sszedörgölik. Ezen alapszik a játék. Mindenki
párt keres magának, a párok egymással szembekerülnek, egy-
szerre térdefnek le és orrukat ö,sszedörgölik. Minthogy pedig
az eszkimók ezt halálos komolysággal végzik, aki először el-
nevcii magát, az súlyos zálogot íizet.
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Sz,ünidei rríazős sols lóerőrael-
Aladár leszorította a hüvelykujjával a kisujját s a többi

hármat kinyújtott katral a levegőbe emelte. Harminc fiú-
tor,okból hangzott fel,é a cserkészköszöntés. .

A búcsúzkodás több hétre szól: ra Széchenyi-rajból hat
fiú indul a Balatonra. De képzeljétek: autón! Most pedig

,valóra fog válni. A hat fiú megállít minden autót, így
viteti rnagát v,égig az országon. Jó munkát!

Az első reggel Székesfehérvár felé gy,alogoltak az oí-
szágúton. Az e.lső autók, amelyek utólérték őket, a leg-
csekélyebb tudomást sem vették arról, hogy a Széohenyi-
őrs zász|ajával integetnek nekik. Nagy porfelhőkben ve-
zetett az útjuk.

Érd haíárában végre rájuk mosolygott a szerencse. Os-
torpattogás közt kapták az első meghívást: egy pufók
képű disznókereskedő adott nekik helyet a hízói közt. Tu-
lajdonképeni útjuk csak m,ost'kezdődött meg. .

,,Mit tippeltek", kérdezte Andor, a legidősebb, ,,ki lesz
hatunk közil először Veszprémben?'',,Veszprémben?''
csudálkozott Szőke, a legkisebb íarkaskölyök csalódott
arccal, ,,éin az hittem, Siófokra megyünk!'' ,,Min,ek kös- .

sük meg magunkat? Siófok is messzi van, Veszprém sincs
sokkal távolabb! Erre biztosan több disznókereskedő is
akad." Hangos nevetés voJt a válasz. ,,Hát azt,terveztük,
mi, hogy disznóólban fogunk utazni? ,,Egészen meg vagy
őrülve, fiú. Veszprémbe megyünk éspedig az első autó-
val, ami utólért"

Közveflenül mellettük autó állt meg. Lehetséges-e?
Egészen rendes kocsi volt, a sárhányója be volt ugyan
kissé ,horpadva, az ajtója pedig attól is zörgött, hogy a
m,otor szabadon futott, de barátságos, napbarn ított kéz
nyúlt ki belő,le. ,,Halló, boys, merre az út Balatonfüredre,
jobbra, vagy balra?" kérdezte egy érces férfi[rang ango-
los kiejtéssel. ,,Balatonfüredre akar menni? Ja, aat nem
lehet csak úgy elmagyarázni," Tizenkét láb nagy össze-
visszaságban hamarosan elhelyezkedik a kocsiban, míg
az ,a,ngol utitársa egy meleg takarőt keres elő. Majd
nyolcvan kilométerrel tovaszáguldanak: a l,égáramlat éle-
sen fütyöl a fiúk füle mellett, az autó kereke mohón nyeli
a kilométereket.

órákhosszat rohannak így, falvak riradnak fel nyuga!-
mukból, kilométerkövek suhannak el mellettük. Végre fel-
tűnnek a látóhatáro,n a Balaton zöldesen fodrosodó hullá-
mai. Az angol pokoli gyorsasággal rohan ,át Blaíatonke-
nbsén, a sebességmérő csak néha esik vissza, a Fűzíő ut-
cáin visítozó malacok közt s Almádiban a ven,dégl,ő előtt,
ahonnan muzsikaszó szűrődik ki. Aztán ismét ki .a sza-

badba, a leszálló alkonyatban. Alsóőrs és Csopak házait
még éppen rtrogy csak fel lehetett ismerni. ,,Boy scouts",
mo,ndja a sebességimádó angol, ,,ma m,óg el kell érnünk
Keszthelyt. Velem jösztök?" Hat szomjras torok lelkesült
üvöltéssel üdvözölte ezt a rekordot. Kutyafáj át - 2 óra
alatt erdtől Balatonfüredig|. Az út jól kezdődött, habár
a gyomrukat éhség csiklandoztá s a hűvös szé| az ar-
cukba is vágott. Még hetven kilométer, de - kna,k-knak,
,tuktuktuk,'krrrrr 

- csinált a motor. Ezzel felmondta a
szolgálatot, 70 kilométerre Keszthelytől s 1 óra járásra
Füredtől, ahol a legközelebbi autószerelő ekkor már talán
az igazak álmát aludta.

,,H,alló", mondta a szóíukar, kilométer,éhes angol, ,,most
a party van aut. Mi itt táborozni. Van tea, szendvics, ko-
nyak." Máris vette e|ő az étvágygerjesztó tartalmú dobo-
zokat,,poharakat, meggyújtotta a spirituszfőzőt. . . A fiúk
to,mbotfak a gyönyörűségtől. Éjszaka kint táborozni egy
idegen autóval ! Mellette szendvics és forró tea. És mindez
útjuk első napján!

Nagy étvággyal elfogyasztott vacsora után így szólt az
angol: ,,Mo§t - sleep.., aludnli!" És fejét tenyerébe haj-
totta. A fiúk megértették. De hogy helyezkedjenek el? Az
ango,l kísérője kiosztotta a helyeket. A legkisebb a volán
mögötti két heíyre feküdt le. Ekkor azonban Aladár meg
akarta mutatni az angol úrnák, mit tudnak a magyar cser-
készek. Egy fütty: Sorakozó! Az angol halkan felkiáltott:
úti nécessaire-jét a budapesti hotelben felejtette. Soha
jobbkor nem jöhetett volna a segítsé§: gzappant, törülkö-
zőt, kölnivizet - mindent adtak neki a fiúk. ,,De hogy
hívnak az a f,o,gkrém, amit én feliedezni Budapesten?
Oly,an jó íze volt - édes és rózsaszin..." ;,Kalodont!"

- kiáltotta hat fiú egysz,erre. ,,Sorakozó", vezényelt Ala-
dár. Mind a hat íiú előhúzta hátizsák!ábill a jólisrnert

,,fogkő ellen Kalodont" íeliratű tubust. Az angol moso-
lyogvá mutatta kif,ogástalan fogsorát. ,,Ig€n, ez az ,a íog-
krém, ami nekem kell." Ahogy le,hetett, megmosta a fogát
egy zsebkendővel és Kalodonttal. ,,Hát nem komikus?" --
mondta. ,,Feh,ér fog, egészséges fog, igen?" Mind a hatan
jókedvűen hely_eselték. ,,Most azonban,aludni, boys, jó éj-
szakát, es h,o{nap Keszthelyen ti venni nekem jó Kalodont
fogkrém."

Nagyon szívesen. És o,1yan jól aludtak szűk fekvőhelyü-
kön az angol autójában, mint a legszebb paradicsomágy-
ban. Félálomb,a,n ,még boldogan gondoltak rá, hogy utazá-
suk első napján milyen pompás kllandban vott 

1esltt<,
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M.ind,enna,pos Íejűörő :

Ke dve zrnénye § §átori avítás.
A Gazdasági llivatal által megállapított á,rak:

ll-es típus javítása.-- a. P l0,
15-ös , , n, t0'-
200 cm sátorlap javítása -_- -_- , b 1,50
250, ,, u n,, 2.50
ujraimpregnálás mg-ként ___ __- n u l,-

A fentl árban mindenféle szakadás, foszlás, hiány pótlása, meg-
vartása, a sátrak portalanítása is bennfoglaltatik. - A sátrakát
vagy 8zegedi gyártelepünk címére, vagy budapesti raktárunkba
kell száIlítani s azok kiiavítva ugyanott vehetók át. - Minden
sátor vegytintával megielölendó. - Javítási határidó a gyárba

való beérkezéstól számitott 3 hét, |últiusban 4 hét.
MAGYAR I(ENDDn,-, LEN- És rurareen

RÉSZVÉNYTÁR§ASÁG
Gyárs {TJSZEGED.

C serlaésafel,aétel,ek et szépen és olasón keretez

IIOFIILÁN}{ EEEENC IV., I{tít,olg-krt. 28.
Alapitva 1aa0. - Telefon: a9-2-39.

Rernélern,
hogy április iolyamán az összes valamirevaló, újoncok letették
már a fogadalmat! Igy aztán gyönge életem kockáztatása nél-
kül lehozhatom Zimmermann Poldi bátyátoknak (a Jamboree
Magyar Cserkész osztrák szerkesztőjének) az alábbi igen rossz-
májú, de hosszas tapasztalat-sugallta versezetét ékes magyari-
tásban.

Mi az úionc?

I(önyvestáska.
A IV. altábor Jamboree-emtékfüzetét, amelyet Verőczy Imre

altáborparancsnok szerkesztett és adott ki, meleg szeretettel
ajánlom a figyelmetekbe. Izléses, igazán művészi a kivitele, szép
magyaros a címlapja, hangulatos, igen ügyes rajzai teszi,k vá|-
tozatossá oldalait. Anélkül, hogy sokat beszélne, pillanatok alatt
vi:^qszavarázsol a gödöllöi világtáborba. Tartalma helyi vonatko-
zású, mert kizárólag a IV. altáborral foglalkozik, de Ügyes szer-
kesztésével és szép ruhájával helyet kíván magának másutt is,
az otthonok asztalán. Gratulálunk hozzá a Iv. altábor vezető-
ségének. Szép munka!

]ó dundira hizó,
Magdban nem bízó,
Mindenkitől félő,
két balkézzel élö,
picit neveletlen,
Viszont rém ügyetlen,
Észben bizony szegény,
Mihaszna kis legény . . .

Soktiig gyúrandó,
Vezetőt bosszantó,

Türelmet igénylő,
önmagdt szégyenlő,
Hegynek föI lihegö,
Vigytizz-ban fecsegő,
örségen aluuó,
Törvénnyel alkuvó,
Rémekkeb dlmodó,
Strózsákot - dztató,
Lassankint javuló,
sőt később strammuló
Cserkész-pa:ldnta.

l pont.

REJTVÉNYEI{
Rovatvezető: A'64. sz. Sz. Asztrik-csapat.

Nagyoknak. név. 60. Madár. 62. Vissza: pestmegyei község. 57/a. Helység-
név.57/b. Ebből tevődik össze a test - névelővel. 63. Főpap
a zsidóknál Kr. u. 30 körül. 64, Az evő teszi. 66. Fennsík Ázsiá-
ban i : e. 67. Erkáes. 68. Kettős mássalhangzó. 69. Láda
mássalhangzói. 70. Geometriai, algebrai fogalom. 71. Leginkább
falusi embernek van, 72, Véká.

Beküldte a 157-es Damjanich-csapat Turul-őrse, Baja, Reál-
gimnázium.

l pont

"|F;|
3. Keresztrejtvény. 5 pont.

Vizszintes sorok: 2. Cserkész-szakács is teszi. 6. Idegen pénz.
8. B-vel: nagy magyar cserkészember keresztneve. 1O. Rajok
egysége volt a Jamboreen. 13. Télen esik. 14. Kereskedelmi rö-
vidítés. 15. és 17. együtt: olaszok köszöntése. 18, Ollós állat
névelövel. 22, É.szaki nép. 26. Egzotikus íejedelem. 29. Tábor-
parancsnok vezetékneve és ker. nev. kezdő betűje. 32. K-val az
elején német férfinév. 33. ,,ó én..." áradoznak az olasz íiúk.
35. Német folyó. 36. Bece fiúnév. 37. Elvégre ez is lláziá|lat,
39. Tavaly ú§y dicsekedhettek a gödöllőie[. 42. Lirai műía!.
43, üres - németül. 44. Ragozott mutatorrévmás. 45. A 14, Yiz-
szintes e§ i.46. Francia birtokos névmás. 47.FőangyaL 49. Mon-
datbeti viszonyt jelöl. 50. Cserkész-tüsszentés eglik szava, 52.
óra-márka.53. Ilyen szemekkel néz a cserkész.-54. Söprű lesz
belöle. 55. Ez volt a gazdag római zsebében. 56. Fém, b8. Mu-
tatónévmás. 59. Birtokos ras. 61. Latin mutatónévmás. 57/a.
Felkiáltás és névelő. 63. : 49. 65. A tábortúzi orouramokhál
fontos szerepe van. 73. Kemény munkáiuk volt 'a 

lámboreen.
74. Külvárosi csavargó. 75. Betű az abc elejéről névetővel. 76.
Néha a szem is teszi.ll. T. IV. 78. A cserliész kevéssel.., 79.
Mássalhangzó lonetikusan 80. Elesi

|üg_gől9geg sorok: .l. Tavaly a M. Cserkészszövetség feladata
volL.2. Kicsinyít. 3. örökös küzdelem tárgya. 4. Egzoiikus nép.
5. Rug. 7. Peizsa uralkodó. 9. Az 50. ttig"g. igéje. ft. nazialát.
12. Ftancia arany.., 15, Zseblámpában van. ,16. Kártya-figura
(ék hiba). 18. Ajándékoz. 19. Síi - népiesen. 2O. Xe#ész i?éie
l. szám II. szem. 21. Férfinév. 22. Ke... (határközsér). 23."Ki-
váló - idegen nyelven. 24, Személyes névmás. 25.-Téká. 26.
Zsákmány.27. Tengerben van. 28. Portvázás.29. Német állat,
30. Kettős. 31. A studió tulajdonosa. 32. Cserkészlélek vidámí-
tója, (névelővel)._ 34. A moise is egyezményes.., 36. Minden
cserkész ezt kovácsol. 40. Angol méríék. 4l. |Jgyanaz fordítva.
47_ Szegény.- németül. 48. Yízből mentő cúrkész igéjének
m_ássalhangzói. 50_ Id_egenvezető. 5l. Cserkészies tábori Úl6hely.
55. Értelem - névelővel. 57. Két szó: összetételekben ..úi'' és
cserkész is hordia. 58, Van ilyen gazdálkodás is. 59. 
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MINDEN CSERKÉSZ

sCHMOLL_PASTA-T
HASZNÁL.

MAGYAR GYÁRTMÁNY t

Kicsiknek.

igaz kék ű

1 pont.
Mi,ndkettőt beküldte: Kindlovics Gy. 196.
3. Keresztrejtvény. összeállitotta Katona. 2 pottt.

dán i TÁBOR

t pont.

Vizszintes sorak: 7. Viseled. 5. Föld-
művelő használja. 6. Hadvezér teszi.
8. ősanyánk. 9. Láb része.

Függőleges sorok: 1. A köhögős ál-
lat. 2. Régi űrmérték. 3. Aki könnyel-
mű életet íolytat. 4. Vizecske. 7. Kocs-
ma része (ék. hiba).

Vlzszintes sorok: l. Mén,6. Névmás.
7. Iiangjelző. 8. Hógörgeteg. 10. Nincs
nélküle óra. 11. Állóviz (ék. hiba). 12.
Becenév. 13, Határozott emberben sok
van.

Függőleges sorok: 7. Nagy ház. 2.
Határgzott ember mondja. 3. Sírva, 4.
Szélhámosság, de csatorna is. 5. Meg-
veti valaminek az alapját. 9. Második
betűjét kettőzve: régi nép.

Pontozás állása márc. 31.én.

55 pont: ll számú Hecht László 82; 36 p.22 sz. Yadgaiamb-
őrs 227; 34 p.73 sz. Czike László 175 cs.; 33 p. 39 sz. Szűcs
Lászlő 175; 30 p. 93 sz. Németh Antal 461 ; 25 p. 17 sz. Bagoly-
őrs 82; 8 sz. Fecske-őrs 47;24 p.16 sz. Sólyom-őrs 82 22 p.
2l sz. Karvaly-őrs 82; 20 p. 27 sz. Pulay János Kecskemét;
13 p. 4 sz. Kindlovics Cy. 196; 12 sz. Sas-őis 82,25 sz. Szé-
csény Andoí Gyönk; 12 p. 1O sz. Mókus-őrs 134; 11 p. 14 sz.
Vadgalamb-őrs 82. A többiek száma 10-nél kevesebb. 

-

Kicsiké: 37 n.2 sz. Galamb-őrs 64; 29 p. B sz. Sas-őrs 175;
26 p, 12 sz. Nagyszebeny Ottó; 25 p.4 sz, Kalmár Oyula 64;
20 p,5. sz. Winter Ottó, í9 p. 1 sz. Kiss József Pápa; 10 sz.
Karvaly-őrs 82 18 p.9 sz. Fank Henrik 173;11 p.3 sz. Eper-
jessy Á,ndl,ás; 13 sz. Zerge-őrs 64; la p. 14 sz. Il. raj 6-ik őrs.
A többiek száma 10-nél kevesebb.

Az ápr. l-i szá,m helyes megfejtései :

Nagyoknak: l. Rajvezető, 2. Hadapród. Keresztlejtvény: Yíz-
szintes: 1. Keresztreíeszítették, 13. Révész, 14. Rendelés. 25"
Melenget, 38. Játékos. 47, Mosoda. Függőleges: 1. Keresztelés,
5. Szerémseg, 6. Tréfál, 10. Esetleg. 1B.-Tonale, 22. Az |jr Jézus
feltámadása. 23. Márkás, 35. Borona.

Kicsiknek: 1. Szolgabiró, 2. Kétes elemek, 3. Kórházi kezelés.
Keresztrejtvény. Vizszintes: 1. Kutat,5. Ahá,6. Mulat,8. Alá,9.
Tanár. Függőleges: l. Kamat,2.Uhtt,3. Talon, 4.Tatár,7. Alá"

A nyertesek jelentkezzenek a Kiadóhivatalnál a jutalmakért.
(Az első hat kap iutalmat.)

Ilinek örül,me édesangdm?

a Legíobb
e§o kotádé

2.

4. Keresztrejtvény. összeá|lította: Katona. 2 porft.

|,I ln|"
|Ii, Ii,Il

0 iil]
l "Il
3

Beküldési határidő: majus 15.
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I

l]

t
l

relésével melto aría,

IDG§.§ZI§IRű
ns

:rön§ÉILIDTIDs
Ezakét fó tulajdons ága azúj Kodak-gépnek,

mely olcsóságával és rnégis kiválO felsze-

hogy a cserkész fenykepe zőgépe legyen.

IK 0{) IIDAIK J luN II (D IR, @ 2(D-
megbízható pillanatzárr al, egyetl en

Kaphato minden fotoszaküzletben.

F : 7.7 vagy

mozdulattal

F: 6.3 lencsével,

felvételre kész.
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Eaes haatíd, nxost al amyríd

MENCZER GIJSZTÁy tisztító, ruháit.eg_y. évi iótátással

Budapest, It., Török-u. 10. Telefon: 50.4-93. Irgalmasokkal szemben.
Vidékre is szállít. - Gallér, frackingek, rulrák tisztítása vezet.

A nagykőrösi 216, sz.,,Arany János'/ cs€fké[szc§apat júniuS 24-
29-éig rendezi meg a III. Kefület segédtiSati-őfsvezetői táboíát a ilagy-
kőröSi cSeíkéSZparkban, a Pálíája erdőben. Szeretette1 várunk benneteket
elsősofban keíületi cselkészíiúk, de épp ol,v szeretettel hír,unl< és várunk
nrinden magyar cserkéSZt, aki nem akar megállani a lé1 úton, hanem
maga is vezetni akar s ki akarja szélesíteni minden téíen a cserkész
tu dáSát,

A lx. Kerület Rábold Gábor veZ. lis7l szert,ezése éS veZetése mellett
§egédtiszti tábort Iendezett. A táboí időtaítama 5 nap volt. Résztvevők
száma 18. A minden tekintetben ió1 sikeíült SegédtiSzti tábor megren_de-
zésével egy o1yan segédiszti cSopoftot nyeft a kerület, amely a jövő
cserkészmunkában nagy értéket képvise1._A napi munkákat táboftüZel(
iejezték be. Volt éjjeli riadó és éj.ieli őrsi akadályveíseny.

A 46. sz. Kapisztránói Szent János cselkészcsapat zá§Zlaját máfcius
25-én szentelte íel P. Valérián szefv. test. elnök. KöZös mise és áldo-
zás után. megható beszéddel adta át a zászlőt a csapatnak. Utána loga.
dalomú jitás.

Apróságok.
Szökött diákokat csípett el a rendőíség a napokban. A;él.t

indulrak világga, mert odahaza ,,nagyon egyhangú volt az éle-
tük']! Szerencsétlen ílótások. Látszlk, hogy'nem tudták, mi a
cserkéSzet, Bezzeg nekünk nem*egyhangÚ. '

A sz_ombathelyi repiilőtérről kis sportrepülőgép szállt'föl,
amely Sárvár fölött kigyuliadt és hatalmas lánggál égni kezdett.
A pilóta és a szerelő még az ejtőernyőjét sem tudta kibontani,
De heiyén volt a szivük és hatalmas ívben leszállottak. Amint
föidet értek, kiugrottak a gépből, amely szemük láttára ham-
vadt el. Nekik kisebb égési sebeken kivül egyéb bajuk nem tör-
tént. Brávó, brávisszimó! 

*

Amer-ikában - másutt hol is tör'ténhetett voina - öltözk-ö-
dési világbajnokságot rendeztek. Egy pincér lett az első, aki 105
másodpeíc alatt készült fel. Arról nem szól a híradás, hogy az
öltözet miben á1lott. ,Nlert a nyári táborban a cserkészember
egyetlen másodperc alatt is teljesen felöltözik. Lévén összes
ruházata egy testhezál,ó úszónadrágocska.

Anrivel nern szabad takarékoskodni.
Villamoson utazom. A kalauz jön-megy, mert hol itt, hol ott

kérnek tőle jegyet. De milyen kurtán kérnek: ,,Retrrrt!" ,,Kis-
szakaszt|" ,,Átszál|ót|" - Ha valaki hozzáteszí még azt is,
hogy: ,, . . . kérek!" - az a legnagyobb ritkaság,. -

Az utcán szembetalákozikkét ismerős. Ahogy elhatadiak egy-
más mellett, hanyagul megb,illentik kalapjukat, íoghegymögül
odavetik: ,,Jónapot!" s azzal mennek tovább. Kalapot leemelnem?
Három teljes szót: ,,Jó napot kívánok!" kimondani? Az iszonyú
nehéZ...

|gy üzletben pénzt váltat fel valaki. Átveszi az aprót s se
szP, 9e beszéd, máí megy. ,,Köszönöm"-öt mondani? - Ugyan,
minek ez a sok szópocsékolás?

es igy tovább. Már a szót is sajnáljuk embertársainktól!
M4! .gy kis udvariasságra sem'tudjuk rászánni magunkat!

Járjunk mi c§erkészek elől jó példával és ne takarékoskodjunk
mi is az udvariassággal. Legyünk szívesek, előzékenyek minben-
kivel.szemtlen. N(anapság egy kis.udvariasság, egy kis mosoly

A MAGYAR, CSER,IÁIŐSZ POSTÁJA

.,,_,]Jo:!1, rakjulrk egy _kis rőzsét, szalmát arra a tiízíe, haclt! ismerked-
Ju,nI{. -meg cgymássa|! Megsúgo.m, ]]ogy Koszter atva ió óli'-tii-"'Jbiet,háttérben, mert a mi nag-y iauoittlzti'iiktői';;; üii.t 

"r.ár.uáiri 
-u,in"át,

akibe-n .némi cserkészvér éörgedez. ,'uái pedi!' náru 
"ouin"le;;";';;;volt hiány.

,t Po.99 Jeílő.csapat-tiszt,. a .kaposvári 3?. SZ. Berzsenyi cserkészcsa-
11]1,1| 2q ,él óta. lagja, lisztje,' majd trelyeiiÁs parancsnoka, mil]digm,unlrara kesz o§7lopa volt a sonrog]ri cserkúszetnék. NéhárIv't;,,r";isulyos betegség ágyba kényszeritette i! Itusiei'áüit-i io l'ii.,i ,;;"Á;i;;szóIitoltá liliomos cserkésikatonáiát, - N., -Ó.r,csurunk Tolcd meíllelkednek egy risze velül]k van, bellnünk i,l cr.iii'T.r"'r.'o"'.i;n,i";;iúgyiS találkoZunk. SZeretett lenó oatváirr.r 

"Á 
visionttatásrat

.. AZ..akaratiyai cserkéSzházikót a jó lsten melönlö7te a [ölar.atás rran-Ján. ValoSZlnuleg a7er1, hog} naR},ra nűjjön. Küiönben a ielenlér]öknagyreszt.amúgyis ..vizes.ek..-voItak'."tReméiirit,it.s i,iótug 
";*'"'"á;i;tel valahol:) Egyik szemlüles öregünk Jazonl]an a- rossz"idö etrenéiÓ--iitényképez ett.

. A luxcmburgi kllh. cserkószszöV€tSég jrilius l9-23. küZütt Limpách-ban ne'mzelközi tábort relldez. amelyre'a "magyar ka1o!ikus .i.ir.e.'r"i"tis megh,ivják- Napi költség 2.35 P. Á ráoor rióii es uta,r tcirluieie'iioo-íozasl lehetosege_t_. nyujtanak LuXembufg területén. srdeklődők toidll'-lanak a Kiilúgyi HiVatalhoZ.
A szegedl €serkö:z Eszp€ranto Gya.korió Kör rdén rnár ltarnadízbenrendezte meg. évi lcvelezési és eszpeirnto kiállitását, ameIven 46 orszálszépségét, _érdekeségét szem!élhettéj< _a látogatók. iá"gú Óiiiagók ;l;;s:jai Jés a Jamboreen szeT,zett enllékek tarkásága igen- Éetleme§-..giip!-tésüI szolgáltak. A kiállitás anyagát csakneni vJÜmennvi szepedi"ciet-készcsapat arlta össze. 

- 
Kőrósi Csoma Sándoi iilii.ié.e"Óf ri'u.- er-Jordulóia elkalmából a Kiir.széps.árrrú küzönség iet"*téiéoóii'.6gr,bsió-

, íúzla a nagy magyar kutatónaIi a szegedi rrer]zeii enrlékcsarnokBan-'el-
§ helyezett emlékművét.
i A szegedi. áll. főr^eáliskola 55.2. sz. Petneházy Dáyld cserkészcsapatá-
! ba_n _nlegjndult a kisfi.1- és a vizimunkn. Á kiSTiúk,farkasfalkába tbmö-t rültek. A Vi7esek erősen r,árják a vizitelcp megnyitását.

.A budape§ti. Ponty-ütcai félsőkereskcdelmi istiotá tánulói magukrai-
.zolta tevizió.s. |épekkel. disZilettek iskolájlk falát. Erderr,s goirdotái.No. müvéSzek: Nem próbálkoztok nyomuk6a lépni? 

- Iól sikeiült elő-adást rendeZelt a kismarosi 827-es szent-Lászió kiiátv' cserkészcsanat_

- 
De kitett magáé,rt az újp€Btl evangélikus egyhriz §tS. sz. csc.kisi-

9sapata _ 
is, mert előadásuk tiszta jövedclmét §zegénysorsú cserkészekIelruházására lordította.

Az 5. K. E. G. cserkészc5apat a _íogadalomtétcl előtti estén tisztclgetta gimnázium hősi halottainak emléke elött. Csak a két piros méÖses
világította meg _a meghatott íiúk _arcát. A nragasból tárogató Sííta el abús magyarok imádságát s az, újoncok kemény egyetakárással lgértek, áldozatos cseíkésZéletet a mindhalálig hű elődbknÖIi.

A Tisza-§zobor 1eleplezéséhez kiréntlelt cserkészek nehé]Z körülnié-
nyek köZött elismeíten jó rendezői munkát vegeztek. Nemkülönben a
{özgyűlésen.és.,az_ utána követkeZö díszebéden sálgálatot teljesítő rend-
őíök éS rende,Zők iS.

A cserkész Eszperantibta Liga xl[. nemzetkózi táboíozását a Szlovák
Kátolikus Cserkész Kö2pont rende2i Besztercebánva mellct1 iúliuS l5-3l-ig. Eddig Angiiából, Csehországból, Görö§országból, líl.a's7iíretéröt.
Lengyelországból, Magyarországbói, Németorizágból és -Törökorézágbói
érkezett.jelentkezés. A magyar résztvevők csápatjuk útján szolgálatijeggyel jelentkezzenek a Szövetségnél.

A já§zkarajenői 877. sZ. ,,zíiílyi|l cserkészcsapat nagyszabású cser-
készelőadást rendezett. szilrekerült két szín,darab, cserkésznóták, sza-
valatok és cserkésimókák, Á jólSikerült elöadást á közönség szűnni nem
akafó tapssal jutalmazta. A csapat tagjai eZen a napon íogadalmat úií-
tottak.

sz. P. szeged. Leveledre tudtolulnal KOSZtel atva íelelt. A beküldöttkét vers kózül a ,,Miért nem?" nem eredeti, mert- köZiSimert da1 mintá-
iára, készült. A _,,Tavaszi szántás"-t már jobban SZeretem, mert ele,ven
vonásokkal, markánsan dolgozo1 benne. Dé most máí nem közölhetenl.
mert a máiusi számbó1 igen kiütköznék, 

- 
F, A. §zőres. Keresztreit]

vényeidet elküldtem Sopronba, a rovatVezelő .,tejtvény-öisnek... Máiu.l5-re irt cikked alaposan elkéSett. Előre keIl írni'a cikkeket vasv esv
hónappal. Nemcsak a hangulat hatása alatt. Cyorstorraiód ne,n'- csi"lkésznek való készség. Annak szabad tűz való. Enrez meg nem i§ ta-kalékos, meít_ s]ok _borsze§zt logyaszt. Azért csak iri máikor ís. Sze-
retem a gondolkozó emberek]et. 

- 
B. Ferenc Hatván. Aki tizennvolc

éves toIában csügged, az máíis nem poéta. Hiszen csak ezután jön az
éiet javia! A c§erké§z nem festi a látólratárt bororlgós lilával, tlanen
fíitty§zóval veszi a nehézségeke|. Négy évig irtál? És'Iátod, hogi hiába?
Tudod, hogy mi annakidején fiókokat tóltöttünk rneg niagunknak irt
dolgokkal, mig tiz év mulva soíra került valami írásúnk. Föl a feiiet.
testvér! Pár év] mulva nevetsz a moatani kislelkűségeden, 

- 
N;"N:

Szombathely. Köszönöm az akaraítyai képet. Káí, hogy túl sötét, dei-
szen tlorongós ég alatt bajosan lehetett más. Máskof--kiséreli nréc éi-
dekesebb beállítást. 

- 
Halló, Győí! ,,örököltem'/ itt, a fiókban- ecr.győri Kaláuzt nyolc íényképpel, amit visszavár a s,azd,áia. Kérek ciniétéS elküldöm. (Aliítólag Kiss ]ózsef szakiskolai ta-nár úré.t 

- 
G. H.

Sándor Budapesf. Találtam _a i,agyatékom között egy Édesanyádnak rlc-dikált, kö_vér ve_rses_íüzetet] üzend meg, hová iküldjem, vagy gyere be
érte. 

- 
Nyáry L{szló Bp. Alkalomádtán keressen lej és az"ÓszEi li;scó

iig,ye,ket_ megelégedésle elintézrük. 
- 

M. Gy. Kapo§vár. őrsi polcod-iÓ-
írását ősszel hozom. Bottartódnál 

- 
azt hiizem 

- 
többe kerül a leves.

m.int_ a hús. _De_ megkérdezem még a vezetőtiszteket. Gyakorlati apról
ságokpt mindig hálásan fogadok, 

- 
Kadosa-K. I§tván B'p. RöVi,d ideig

hagyd még n4,1am a dolgaidat, hadd böngésszem át én is.-- U. Györg}
Békéscsaba. Kis türelmet kérek, amíg beleásom magam az új móster
ségbe és részletes levélben válaslzolok. r- R. Sándoi Bp. Szívés üdl,öz_
1etedet hálásan köszönöm. A ió kívánságokra igen-nagyon íászoíultam.
Jó munkát! 

- 
Dr. N,.I,,.Nagykőrös. A ,,itobónyilat'' köszónöm, leho7om.

mihelyt lehet. Egy kérés: portózzuk a leveteket súlyuknak megielelően,
merI a S7övetség bukszája igen sovány. 

- 
Ároád Hiradó! 0rátulálok

cSinos é9 tartalmas |{is lapotokhoz. Igen ió munka. KicSit Iáj a ltlketr.
hogy megbecsülni való erőitek,et nem a M. Cs. hasábiain tcszitek köz_
kinccsé.,,Marcsá"-nak külön elismerő hátba]Vrágás a gyakorlatias őri_
vezetői cikkért. A kirándulási beszámoló is szép. 

- 
Doml! A gázos cikk

igenis a tiéd Volt, A többi is jön, de egyelőre Sok már a kiszedett anya-
gom. A szükséges kliséket maid annakidején kérern. Előíizetésed úsvél
a kiadóhivatal elintéZte és még aZOn íelúl vár rád 4 kemény pengó
a pénztárnál.

A Magyaí Cserkészszövetség Hivatalos Lapja.
Elő{izetési ára egész évre 12 pengő. Fólévre 6 pengő Negyedévre 3 pengő.
Szefkesitőség és kiadóhivatal; Bpest, V., Nagy Sándor-u. 6. Cserkészház.

szerkesztésért és kiadásért felelős:
KOSCH BÉLA dr,

Kiadja a Magyar Cserkészszövetség.

,,É,|et" líodalmi és Nyomda Rt. Budapest, t., Horthy Miklós-Út 15. 
-Igazgató; 

Laiszky Jenő.



MI A CSERI{ESZBOLT?
A Cserkészbolt Szövetkezet a Magyar Cserkészszövetség hi-

vatalos felszere!ési vá|lalata, amely 1927 őszén alakult a célból,
hogy a Magyar Cserkészszövetséghez tartozó cserkészeket qlcsó, 

"

előirásos és jó felszerelési cikkekkel lássa el.
Az a nagy érdeklődés és közkedveitség, amelyet a Szövetkezet

e téren kiíejtett munkálkodásával elért és amely mind jobban
éreztette hatását a nagyközönség felé is, arra késztette, hogy
idővel fokozatosan kiterjessze üzletkörét táborozási cikkekre,
télisportra, tornaruházatra, turi.stacikkekre és behatóbban fog-
la|kozzék az ifjúsági irodalom terjesztésével,

Sopronbán saját fiókja, Debrecenben, Esztergomban, Győrött,
Hódmezővásárhelyen, Kaposváron, Kecskeméten, Makón, Mis-
kolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Satgótarjánban, Szegeden, Szé-
kesfehérváron, Szombathe,yen és Veszprémben bizományi lera-
kata van.

Cserkész, -
mert üzíetrészei eIenyészó kivétellel a Cserkészszövetség kezé-
ben vannak.

Cserkészbolt,
mert igazolni óhajtja, hogy a legteljesebb cserkészszellemben
lehet és kell üzletet vezetni és ezzel példát mutat a cserkészek-
nek e téren is nyíló íeladataik felé.

cserkészbolt- szövetkezet?

800 darab egyenként 50.- pengő névértékű, összesen tehát
36.000 pengő értékű üzletrész a Szövetkezet alaptökéje, amely-
hez mintegy 10 százalék tartaléktőke járul.

Meghivó a Magyar Cserkészszöueíség lV. kerületének 1934.
évi június hó 10-én Székesfehérvárott, a ciszterci r, reálgimná-
ziumban féi l1 órakor tartandó közgyűlésére. Ttirgysorozat: l.
F,lnöki megnyitó. 2, Főtitkári jel.entés. 3. A löpénztáros jelen-
tése és az 1932/33. évi zárszárőadás bemutatása. 4. A §zám-
vizsgálóbizottság jelentése. 5. Az 1934. évi költségvetés előter-
jesztése. 6. Választások, általános tisztújítás. 7. Indítványok.
A résztvevők számát kérjük június hó 5-ig a kerület titkári hi-
vatalánál - tájékozódás céiiából - bejelenteni. Székesfehérvár.
Elnökség. - Az esetleges inditványok-az Alapsz. 11. §. 2. ér-
ielmében a közgyűIes előtt négy héttel írásbán nyujtandók be
a_ ker. elnökségénél. A csapatok az alapsz.7. §. 13. és 15. sze-
rint küldik megbízottaikat.

A Pacsirta és a Bagoly vitála. Hatlotta a Bagoty o Pars/rta
énekét s mivel nem épen volt vele megelégedve, kritikdt írt róla.

A kritikával viszont a Pacslrta nem volt megelégedve, ezért
azt üzente a Bagolynak, hogy szamdr.

A Bagoly ezen íelhaborodott.

- Hogy lehetnék én, hangoztatta, az összes tudomdnyok d.ok,
tora - szamdr?

- Azért vagy szamdr, adta meg a magyardzatot röviden a
Pacsírta, mert olyasmibe órtod magadat, amihez nem érlesz.
Mert a nöta az olyan dolog, hogy Te nem tudod doktorüussal
se, én pedig tudom anélkül is!

e oity azás Magy arolt szágon
a cime annak a kidolgozott és Magyarország kiilönböző vidé-
keire összeállított programnak, melyet a Szövetség Külügyi Hi-
yatala a napokban küldött meg a külíöldi cserkészszövetségek
reszere.

A Portyázás lényege, hogy a gödöllői Jamboree alkalmával
hazánk iránt felkeitett érdeklődést, idegenforgalmunk lényeges
növelésével, jól megszervezve és a magyár vendéglátás tradíció-
jához mérten vezessük le. Alkalmat akarunk adni külföldi cser-
készlestvéreinknek, hogy Gödöllőn sokszor hangoztatott kijelen-
teseiket (ki ne hallott vólna ilyet!) beválthassák?s még köz-eiebb
kerülve a magyaí néphez, főlég a magyar cserkészethéz, azt lel-
jesen megismerjék és ezáltal megszeiessék.

Az az e|gondolaq hogy a jelentkezőket 10-15 főnyi csopor-
tokba szervezzük. Egy-egy c§oporton belül, lehetőleg kiilönböző
nemzetiségű cserkészek legyenek. (IV. törvény.) Elen csoportok
1-1 felelős és idegen nyelvéket beszélö magvár cserkész vezetése
mellett járnák végig a kijelölt túrát. E programok keretében
nemcsak _a népl sajátosság, de a magyar cseikészet is jelentős
szerepet., \rp, r. i. egy-egy nagyobb város megtekintéóe után
9 pgrtyaz.ó cso_port a közelében lévő cserkésztábór vendége Iesz
.1-2 nqnig ,,Vendég" a szó helyes értelmében, vagyis aZ ezzel
járó..költseg.ek megtérítéseről a vendéglátó Ósapái 1avára -a Külügl,i Hivatal gondoskodik. Ezek előré bocsátása Ütán tehát
a. vendéglátás csupán a küiföldi testvéreink szórákozásáról gon-
doskodik-

A magyar csapatok: l. lehetőleg valamelyik tervhez iga-
zodr-a válasszák ki táborhelyüke1, illetve 

- annak időtár-

tamát. 2. ha ez már megtörtént volna, úgy ezt sürgősen jelent-
sék bé a külüevi Hivatálnak (közölve: táborozók létszáma, pa-
rancsnok neve,-égy cserkész egy napi ellátásának költsége). Egy
program időtartama 10 nap, mely Budapesten kezdődik és ott
ieieiOoit< be. Minden programba be van illesztve Gödöllő. A
nórtvázók saiát sátraikban lesznek elszállásolva.' A"program"ok indulási és érkezési időpontja:

Jtn| zl-itl. a.
Júl. 2-júl, tl,
]úl. 4-júl. l3,

Júl. g-júl. 18.

lú|. 12-iúl 2l,
Júl. l4-iú1.23.

júl. 19-júl. 28.
Júl. 22-iű1.3l.
]ű|. 24-aug.2.

A prográmok útvonala (melyekhez a táborozási bejelentése-
ket várjuk):

I. Dinamente. Budapest, Nógrádverőce, Visegrád, Dobogókő,
Esztergom, Cyőr, Hédervár.

II. Nyugatmagyarorszag. Budapest, Bánhida, Tata, Györ, Hé-
dervár, Szombathely, Oyőr, Köszeg, Sopron, Eszterháza, Balf-
fürdő.

IIl. Bakony-Balaton, Kisbér, Fehérvárcsurgó, Veszprém, Ba-
latonalmádi, Kenese és Akarattya.

IV. Balaton. Tihany, Balaton több pontia.
V. Bükk. Eger, Lillafüred, Diósgyőr, Miskolc, Mezőkövesd.
VI. Mdíra. Gyöngyös, Mátraháza, Parád, Eger, Lillafüred,

Mezőkövesd.
VII. Hortobtigy-Tokaj. Szolnok, Debrecen, Hortobágy, Tokaj.
VIII. AUöId. Szolnok, Kiskunfélegyháza, Szeged, Kecskemét,
IX. Duna-Mecsek-Balaton. Rácalmás, Baja, Pécs, Kaposvár,

Balaton több pontja Fonyód és Siófok között.
A csapatok siirgős jetentkezését várja a Külügyi l]ivatal.



l
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I

Árvalányhaj
Cserkészing, nyakbősé g

,r,

Nyakkendő, háromszögletű
vagy kék

Nyakkendőgyűrű
Nadrág, oiiv strux...

Hungária jelvény
öv, két karabinerrel
Khaki harisnya
* cm lábíejhosszban
Apódsapka tollal
Farkasköly,öksapka

Törv. védett

,,vILÁGTÁBOR,"
minőség

Cserkészkalap
Boglár
Árvalányhaj
Csertesiin§ Ia. színtartá flanell ...

,, ,

,r,
Nyakkendő, háromsaögletű, zőld,

kék, vagy barna motlinó
Nyal<kendőgyűrű
Nadrág, khaki loden

Huny'ariu ;ltueny 
"

1-20 öv, Jamboree csattal

-.4O Világtábor harisnya

-.08 f cm lábfejhosszban
1.50 Apródsapka tollal
1.28 Farkaskölyöksapka ... l,38

, Törv. védett

,,.JAMBOREE"
minőség

Cserkészkalap
BogIár
Árvalányhaj
Cserkészing, higienikus, cyapjú ..

Nyakkendő, négyszögletes zötd, kék
vagy barna gyapjúdelain

)á-si
32-35
3&40
41-45

iolo,

5.2o

-.l6
-.041.80
2.1o
2.4o
2.7o

-,28
-.122.70

2.95
3.2o
3.45
3.70
3.95

-.50

3.50
3.90
4.2o
4.7o

-.44
-.l4J.-
3.60
4.2o
5.20
6.20
6.90

-.502.90

-.4o
-.101.80

5.20

-.28
-.0-17.90
8.40
8,90
9.40

1.80

-..1o6.50
7.-
7.50
8.-
8.50
9.-

-.503.70
1.5o

-.l01.80
1.38

5.2o

-.28
-.o4

35 cm
40 cm
45 cm
50 cm
55 cm
60 cm

Nyakkendőgyű rű
Nadrág, Ia. khaki loden,., ...

,, ,,

,, ,,
i' ,|

Hu,iia.iu jeru j'nv " . ... ... ..: ..
öv, liliomos csattal ...
Jamboree harisnya
f cm lábfejhosszban
Apródsapka tollal
Farkaskötyöksapka ...

CSAK A

CSERKE S ZB O LTBAI{
BUDAPEST V., NAGY sÁNnoR-UTCA 6.

PoSTATAI(ARÉKS,ZÁMLASZÁM : B4.B8B.

A ltálbor@zós ellőszelek óm[t
l\934l ranrá;iuls Í.éoel

miközben a gyapjú ára 30-400/o-kal, a bőrárak i400/o-[61 emelkedtek, amikor a pamut-
ellátás bizonytalan, a cserkészélet legfontosabb cikkeinél, a ruházatnál a csárkész-
szellem és a szív diktálta olcsóbb árakat léptetjük életbe.

A CSERKESZBOLT számol a gazda§ági helyzettel és példátlan olcsó felszerelést
bocsájt ezúttal

,'I{ÖNTÖS" törv. védett néven és minőségben forgalomba.

Emellett változatlanul kapható a legnagyobb igényeknek megfelelő, világhírűi

,rJAMBOREE'6 védjegyű minőség azza| a kedvezménnyel, hogy a közismert
és köikdvelt JAMBOREE-ING aűt a nagy fogyasztás folytán leszáltíthaituk.

Ugyancsak kapható még továbbiakig a tavaly Gödöllőn közismertté vált

,IVILÁGTÁBOR66 védjegyű felszerelé§ a ,,MAGYAR CSERKESZ VÁSARI-ÁsI
JEGYE"-akció kapcsán is.

Törv. védett

,,I{ ö NTö §"
minőség

Cserkészkalap
Boglár

,,Élet" lrodalml és Nyomda Rt. Budape§t, I.i tlorthy Mlklós-út t5, 
- 

lgazgató: Lalszky lenó.


