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Minden csetkész saját boltjában, a Magyat Csetkészek Tetmelő ds Értékesító S zövetke-
zetében vásároI.

Ana 5ooo KoHoNA.
Lásd a botiték utolsó otdaiát.
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10,15 és 20kg-os postac§omagokat
rizs és cukor kivételével

bérmentve szállitunk.
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,rKGFt§Cú,§
a Kerületi Jamboree-n

kéíszer megíelenf külön hiadás l
Példányonként lOOO K-ért
Kapható a ,,MAGYAR CSERKESZ'' kiadó-
hivatalában, Budapest lV, Váci ucca 62. sz.

í 8§[nffMillT[í,§liillETnlfiT Büiln§fií,l,lTÚJfl

NAGY ME§lYnnnr
kaíonai és polgárí szabóüzeme

BuDAPEST, líü.,
Kecsheméíi ucca 9. szám, félemeleí.

Készjt.katonai és polgári ruhát. saphát,
cserhész és lnindenueruű e.gjleniukáí.
Nagy válaszíéh szöveíehben és rninden-
fai(a felszerelésí cihkekben. Cserhész

vállpáníoh állandóan rahíáron.
TELEFoN I aÓzsEt ro4-z5,

5,

|,

I
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I K é p k e rete t i:í;,',,fi ji"Tfiy,i-. t,*, :*:

M iltály Géza
Budapest, Baross_utca 4t. szám.

il lllaüóhiuaÍal h|ualalos útái: llíÍhönaplnkínl ü. B. g-í. ís ulüíöríült, §lolnbaí hiuúíglúugl i. u. {-0 Tsl : lúngí 9{_1g

JtIHNTSIK F8REI\C
könyvkötégzet és albumgyár

F Az üzem déluián 4 &áic van nyitva. €ü
Budapest IV, Papnövelde u, 6. Tel.J. 16l-!4

Tan- és szépirodalmi könyveket
Cserkészeknek a legszolidabb kötéstől e legtii-
1&/o engedmény SZeSebb kivitelig olcsón 'kószit.

lrógépek, számoIógépek §zakszerü iaviiása
és iókarbantartása. UI és hasznáit iró_
gópek. Kellékek az összes rendszerü gépe khez

tsRESSÁN TEETVÉREK
Builapost, YIII. Drrgonics-utca 3. sz,

Telefon: lózsef 84-S4.
l ca8rkó9z6knék

ct .l "| 
)kRendesüTT:'i".:rffi:::;;ffiu'n"*uo'

t00, 200, 300, 400, ó00, 1000,2000,2ó00

flIkoholmgnígs óíígrem
Budapesí, IV., KitáIul PáI-rríca Z0. I. em.

Az áíruíazó cserkészcsapafoh
éfhezési helye.

Kaphatók a kiatlóhivatalban. Vidékre K 2000 pórtó. korbnásak 1000io felárral.
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csetkészlelszetelési és spotícikkek rakláta
Budapest, I\r., Egyetem-|l. 2
Cserkészingek (khaki) I/a ílanelből 28. sz. t08.000

I a molinóból 28. sz. 88,000
(Z9.es számtól felíelé számonként 2500 K-val több)
Cserkésznadrágok (rövid, térden felüli)

khaki posztóból

Cserkészkörgallérok (khaki)
Nyakkendök zöld szegett 13.500
Cserkésztisztiruhák méríék szerint t,150-1,400.000

vadászvászonból

Derékszijak :
Ia. 40\^ széles kézzelvarrott
Ugyanaz szegecselt
a . 35,,Iln kézzelvarrott ---
Ugyanaz szegecselt _:-

Kalapszijak:
la. Tiszti ___

Ia. Örsvezetöi ___

Ia. Cserkész
la. Viharszij ___

Nyakkendögyürü _--

ELőE]ZETŐINKtIEZ l
Mai számlrnhhoz posíataharéhpénz'

íáti befizeíésí lapoí melléhelíünh és
hériüh igen ííszíelí előíizeíőinkef, hogy
ugy az esetleges hátralékokat,
valaminí a iövő évi előíizetési dijat
annah felhasználásával még a íolyó
évben áíufalni sziveshedíeneh, merí a
lanuár l.=i számoí .már cah azon ci"
mehre küldiüh, kihneh elöfizefési szám-
láía rendben van.

Egyben hözöliüh, hogy a nagyszámu
megkeresésre
4925. évi Magyar Cserkész

bekötési táblával
óhaitunk előfizeföínhneh és vásárlóink-
nah hedveskední. Ezekeí telíesen ön-
kólíségi árban adiuk: K í5.000*posía-
poríó 2000, összesen K 17.OOO-ért.
A pénz ianuár í-íg hüldendő be! Utó-
lagos rendeléseheí nem vpheíünh figyelembe. KIADOLI}VATAI,

GERMANN FRIGYES
óramüveg

Budapest, lV. ker., Apponyi-tér l.

§,li&"#'áá.ít nTnlly- ús sfi§I utíhbnn.
ónn;nvirÁSoK JóTÁLLÁs MELLETT.

l25_ l65.000
98-t38 000

480-600.000
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58.000
50.000
42,000
37,000

l6.000
14.000
l2.000
7.000
5 000

85.000
l15,000
l45,000
t60,000
l90.000
230.000
280.c00
22o.ooo

16.000
l8.0c0

l35.000karikás ostor

I-asiot<otetőt
krinolinok

Fooiballok l|a, barna tehénbörböl l2 szeletes:
l. számu
2, 

- - o -__ 
---: '--'- 

---
3. D ---
4. D _.-
5. D ---5. , 18 szeletes
5. ,, l8 " chróm--_ _--
varrásvédövel 12 szeletes

, 18 , r__ 270.000
. 18 o chróm ___ 350.000

Belsö gummik a legolcsóbb napi árban kaphatók.
Cserkészkések _-- 10-15-25- 65,000
Conservkések 45 -90-95- 100- l08.000
A kopenhágal vefoenyc§apatnál csajka helyett elsó-

ranguan bevált kis bogrács,,csajbi":
l80 mm, átm. kengyellel __- 14.000

róigOvar 160,000
l02.000 -289.00050.000 . 70 000

Csuklóvédö 27.000
No. 300l fonott nyersbőrlassó bivalyszarv

karikával, amerikai ___ 800.C00
valódi ,,vulkaníiberí tábori és utazó-

böröndök angol ___ 220.000 K-tól
Kutyahámok, nyakravalók, szájkosarak, v8z0tök, kutyakorbácsok.
Luxus lovagló és kocsizó sz6rslék€k í Gazdasági (igá§) lószerszámOk

Fclrgalmi ad,ő az árakban benfoglaltatik, -
Mindennemü, a börszakmába vágó munkát,
mérték szerinti bőrtokokat saiát üzememben

a legjutányosabb áron készitek.
Kérjen árajánlatot t

, A MAGYAR csEBKÉ§z
összes kladványai ltt kaphatók l

fuI)
,d&{,'/l\
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RADIo
készülékek és. alkatrészek gyári lerakata

oRloN vlLLAMossAGl B. T.
Budapest IV, lrányi u. l3. tet. József 148-48,

Akkumulátorok, anódtelepek, villamos
zseb- és kézilámpák.
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A_szereíe(_ünnepéle előnh_ön felülí áldo_zaíoí hozunk kedves előfizeíőínknek és cser-
hész íesívéreinhnek. Az ösSze§ kiadványalnk_{rát felérb csökkent|ük és
reméljüh, hogy azohaí így mindenhi részéle hozzáJérheíővé íesszüh

A,z olcsóbbodás nem egyforma ! Ugyeliünk rendelésnél az alábbi árahra t A
leghőbb vágyqnklenne,az olcsó árak állandó Jeníaríása, de ez csaEis
bq! leletségés, ha állandóan'_tömeges renáelésf káeúnk éa;ipénztári átutalást leskésóbb 8 nap, alatt megkaDlúk l

az eseí.
be_n lehetsé€es, ha állan.lóan'_tömege§ rendelést kapunk és a postatakarék-
pénztári átutalást legkésóbb 8 nap, alatt megkap|Úk l

24 , 2ő. Lingauer-Noszlopy: Cserkészszinpad 5.600

31-33. Sztrilich-MÓcsy: Tábori 
-nruűák (II.'kiadás) ___ 14.000

ql-q5. Spilenberg: A magyar cserkész daloskönyve 
'(II. kiadás) 14.000

3_Q. CgQrgey-Szilddy dr.: Természetism. I. r. : Ktirnyékünk állatvilága 21.000
|Q. Mgcsy-Jaschik: Cserkészfizika és kémia (Ii. kiadas) _-_ _ 7.000
39. Kl,ss: Táborozás (II. kiadás) 4.200
40-42. SzöIlősy: Lovagiasság 14.000
47. Erczbrucker A.: Erdó me]lett nem jó lakni (cs. vigjáték 1 felv.) 3.500
48 5I. Dr. Farkas Gy,ula: Hadak utj"án __' 1+.OOO

ő2. Raházati szabá|yzat (Il. kiadás) 2.800
53. Kiscserkészszabályzat ___ 2.800

54-56. A magyar cserkész játékkönyve 14.000
57. Különpróba szabályz,at 2.800
ő8. B.orsiczkv: Csősz ___ 8,400

59-q1. óviges;, iáo31Ó.iá* es-iaorrataÖzes-- ___ ___ ___ 14.000
QQ. Hara:nghy L.:,A két arabus (vigjáték) ___ ?.000
63. Cserkészjelvények és isrrrertetőjelék 2.800

64-67. Roszter Atya: A cserkésztábor szinpada ___ 10.500
68. Lassózás és sielés 7.000
§|, Haranghy _L.: A modern cserkésztábor(bohózat 1 felv.) 7.000

l\-T?.KoszterAtya:Csillagszómiifiuk(szindarab\_--
T5. Koszter Atya: Marciék-három kivánsága 4.200

í6_-78. Temesi: Cserkészkönyv 20.000
BŐdy .Zoltdn : IVíagyar zászló, cimor stb. ___ 12.600P. Olasz Pélet : Ezormestor .- 7.000
Dr, F,arkas Gyula: Thbartfrz úzan

, Rógi ár K
3. Sztrilich-Mócsy: Cserkészsegitségnyujtás kis kátéja (lV, kiad.) 10.500

UiárK
6.000
3.000
ó.000

l0.000
ö.000
'3;000
7.000
?.000

l?.000
4.000
2.000

12.000
2.000

l0.000
t.000
1,000

10.000
2.000
4.000

l2.000
2.000
1.000
7.000
4.000
3.000
4.000
2.000

l0.000
2.000

20.000
12.000
7.000

14;fr)O
i4.000
l4.000

1.000
2.000
6.000

12.000

7 -8. Dr. Fodor F..,Ma5yarország földrajza (I. o. próbaanyag lI. kiad.) 8.400T -8. Dr. F-odor F..,Maqyarországfoldrajza(I. o.próbaanyaglI. kiad.) 8.400
9-13, Major Dezsö: Örsvozetók könyvo (II;,ki-adas)___- ___ '10.500

Dr. Virosztek Gy.; UtmrrtatásiazéJetmentésés elsó segélynyujtáshoz, 30.0Q0 30.000
D\, Sik Stindori Magyar Cserkészvozetók könyve (IT. Éiadás) _ _ 40.000 40.000
Molndr Ldsztó.,]A má,gyar,öregcserkészmunka gyakorlati mogoldása 10.000' 10.00ü

!-evelezőlapok 4 féle 2-2 szinbon (1000:drbnál 200/o engeclmény): ó00'
Mi .töIvénylink (iev. la,n). ,* ___, j_ 200 Bailen-powelt aiÖtape' "a.soO 2.000
Mülap kicsi (eserkészplakát) ...,_ , 1.400 1000 Baden Powellné ú, : .__ , 3.500 a000

" . , nagy .. , ., l ,_._ 4.200 2.000 M. Cs. hiányos évf. egyesszámok 5"000 3.000

Kaphatók ,és megrendelhetók a 
",Magyar 

Cserkész. kiadóhivatatában
Budapest, IV., Váci u,cca 62, fszt. 6.
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A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAP,A

MAGYAR
gsnRI{ÉsZ

Szorkesztóség : t.', Maror-utc; 17. lll 2.
Kiadóhlvatal: lV., Vóci-utca 62, íez,6.

Megjolenik mind64 hó 1-ón és 15-én.

megmagyarázzak magunknak, hogy mi a
szeietet,- amely minket éltet, A szeretet
erő, lendület és harcos készség. A szeretet
nem öregasszonyok siránkozása, h,anenr
az egész ember bátorsága, gyengédsége,
öntudata. Igenis szelid az erénnyel sz€ffi.
ben, igenis türelmes más hibájával szem,
ben, i§enis alázatos az isteni kegyelem
véghetétlen irgalmával szemben. De nem
követi a francia fgrradalom előtti idő
udvari íelíogását, amikor pletyka gyanánt
tálalták és hangos nevetéssel íogadták a
hirt, mint rnegbélyegzést és szerencsétlen-
séget, ha egy udvari hölgy házasságát
második vagy harmadik gyermekkel ál-
dotta meg a sors. A családi élet alapja
a szeretei, a nevelés alapja a csálád. Ez
a szeretet nem fél a pénztŐ], és nem szé,
gyenli egyoldaluan, hogy megbecsüli és
megtanul vele bánni. Hiába akarnak
Kriiztus minden követőjéből remetét csi,
nálni és neki azt szuggeráIni, hogy éljen
meg íagyökerekből és szeretetből, a sze-
retet e§yszersmind az anyagi iólét mun-
kálása.- Az erkölcsöt, a tisztességet pedig
szintén magunk akarjuk magyarázni, mert
ismerjük íorrását, a bibtiát.

Tehát a szeretet szelid, türelmes és alá-
zatos, de nem a csalárdokkal szemben.
Nem a kifosztóival szemben. A betörőt
nem Miatyánkkal fogadja, hanern hasbalövi.
Aki pedig élhetet]enségére számit, az gan-
doljon arra a Krisztusra, aki korbáccsal
verte ki a kufárokat atyja ,házáből.

Szeressük egymást ezzel a szeretettel.
szeressük a iövendőnket ezzel a szere-
tettet. Es mosi, a kis |ézus szent születési
ünnepén legyünk rnegbocsátók minden
elleniégtinkliel szemben, mindenkivel, aki
ellenünk vétett, mert a megbocsátás a
legnagyobb eró. Akinek szive megtisztult
minden gyülölettől, minden haragtól, az
ünnepelte meg szeretettel a szeretet ün-

Felclőg szetkegztő l

TEMESI CYŐZÓ

Hajnal!
A magyar jövendő égboltján hasadt fel

már végre ai első pirkádas. Még minden
sötét köröskörül, de tompa körvonalak
bontakoznák és lassanként lehet már tájé_
kozódásról beszélni, Már nemcsak a há-
zasságtörés vagy a lelki korhadás szindarab
vagy regénytéma, már nem minden novella
végződik a család vagy a kereszt kigunyo-
lásával, fitymálásával vagy öngyilkossá ggal.
Az utaán ugyan még vonagló arcu revol_
veres gyilkolók, szénezett szemöldökü
késelők gyötrik az ép izlést, de ez alig-
hanem már a végét járja és csak az alan-
tas erkölcsi érzékli embereket íogja meg.
Megkezdődött már a szellemi rémuralom
után a tisztult lélek megnyilatkozása, a
tisztaság után való vágy és az erkölcs, a
tekintély kihajtása a romok felett. Még
tobzódik egynéhány fellegvárában a rot-
hadás íoszforeszkálása, de nincs gyökere
a magyar néplélekben, elugrik a semmi-
ségbe, mint a kóbor lidércfény pitymal-
Iatkor.

Most aztán vigyázzank az életünkre.
Yigyázzank az önmagunk vezetésére Vi-
gyázzunk a yezérünkre. Yigyázzunk a
betlehemi csillagra, amelyre a szeretel szó
van ráirva. Yi§yázzunk, hogy életté legyen.

De vigyázzunk a szeretet szó értelme-
zésére is. Mert voltak hivátlanok, akik
nekünk a szeretetet ugy magyarázták,
hogy az szelidség, türelem és alázat egé-
§zen a pupákságig és á tökkelütöttségig.
Hogy akit a szeretet tölt el, azt ki lehet
forgatni a vagyonából, hátra lehet szori-
tani mindig az utolsó helyre, vele szemben
nyert' csatája van minden szájhösnek,
mert őt csak a szeretet hatja át, tehát
passziv lény, csak lür és alázatosan várja
sorát.

Hht a szeretet nem passzivitás, nem
ernyedtség, nem tátottszáju várakozás.
Akik ezt belénkszuggerálták, azok tudták,
miért mondják. Hát elég volt. Majd mi

i
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dó§ uecyen csrnrÉsz ...-

Betleheme§ játék."
szEREpL,óK,

Két ansval ansvatruhában, szárnyakkal Négy pász-
toi: Fa'Ír.O, jafi'tO, Ferkó és az ti,reg Dadó}áiztor,

' iuhában, báránybórsüveggel.

Somogymegyei versek alapján.
I. ANGY,\L (Benéz):

Szabad,é betlehemet köszönteni ?
(Behozza cl, betlehemel s letesz,i. a szinpad.

aagy térség lcátsó feliben. Szaxaluat)
V.igan zengietek citerálr
Jézus született
Harsogjatok dob s trombiták
Isten émber lett. .
Pásztorok örvendezzünk,
Bötlebembe menjünk.
Ott született Isten fia
A kis gyermekecske,
Atyáinktól régtül fogva
várt kisdedecske,
Kemény időben, jászolban
Már szenved értünk,
Hideg széltül fejecskéje
Jaj megsértődik.
Pásztorok örvendezzünk,
Bötlehembe menjünk.

PALKÓ (betéfl., Csutorás jó estét a házi:
gazdánakl Hallod,e te háziassony, tericcs
asztalodra fehér kendőt, mert megjönnek
a fehér szakálos pásztorok, möglepik a te
házadat" Gyere be pajtás l

JANKÓ (belép)., Szalonnás jó estét kedves
pajtásom ! lme látom, szerelmes pajtásom,
kulaesombóI veszem észte egész álnok"
ságodat.

PALKÓ z (kulaccsal kezében)
Gazda uram, köszöntöm
Mielőtt borát iszom,
Oiíia kis csutorábót,
De üres iharfából,
Fapohátból,
Föaskefarku fakan álból,
Fakupának oldalából,
Jámbor e,mb'ernek
Jámbor asszonynak

Annak \ragyon szépen szabott , , 
,

Szépcipellője;:::,l i

Azon van hafíninc,§ornb, ,'
Harfirinc gomb meg kettő l

,Ha' ad'urambátyánk,
,1 'Mi nónnyen lelbirnánk

Négyen négy datab szalonnát, ,,

' Melléje nóg3l kis z.sődarkát,

-* 

A sröu.s teliesen megíelel annak, ahogyan
tldéken iátssZák : 

- A latin szavak is tigy szerepel_
rieÚ. atrosvan a latinul nem tudó parasztgyelekek
rycíve átTáregta, pl .alleluia' helyett ,aleria'.

Aggyon Isten kendteknek
Jó bort, buzát) barackot, :

zsiros farlru malacot
szekerüknek kereket
Poharuknak feneket,' 'Ugy ihatom eleget: (iszík s ótadia a,

kulacsot Jankónak.)
JANKÓ @lhadarja):

Ennek a kulacsomnak
'Iölgyfa a fenpke,
Bazsalik oldala,
Borbél borotválta
Szaká|l,át levágta.
Amoda az urak malmánál' Vagyon egy keservetes császár
Arra mén el ürmös asszon,
Fején vitte szatyrát,
Eldöntötte mákját,

. Arra kétte rákját,
Szedje ,íöl a mákját,
Gsikcsont, csukacsont
Gégén vágta
Szigmon pohár
Tizenkettő.

Aki ezen verset el , nem mondja, töltse
meg a csutorámat. (iszik,),

FERKÓ (betép): Kóbászos jó estét szerelmes
pajtásaim l- Hát tik idebe esztek, isztok,,
brégapátokról nem is gondoltok ? Mögállatok
csak 

-jertek haza, majd nem kaptok sült
verebet, hanem bottyát huzza hátatokon
körösztiil l - Gyere be öreg Dadó í

vÉI\t DADó (belép)., Kü, hü, hü l Tüdő*
májas, gombócos, huppantós jó estvét,
szeielmei fijajim ! Ime jó hajnalba kezdtem
juhaimat nyiregetni, tehát megérdemlem a
mit eszem és iszom.

PALKÓ: Igyék kee, üeg! (átad.Jaakulacsot)

VÉN DADÓ: (korfuintani próbál)
lnnám ám, innám ám, de a zú^.

res csutorábul a száraz kortyot nehéz
ám kinyelni: Hanem, hogy a Szentgellért-

'hegyen rnegfordult forgószél hánnya ki a
haéátokbu, amit öttetek és ittatok és a
balatonyi apró récék huzkoggyák ki
vékony beleteket, de ne csak a vékonnyát,
hanerri a vastaggyát is ! Tuggyátok' mit,
fijajim ? Tél a 'iid,ő, íáznau a tagok, meg,
jónilek a farkasok, aluggyunk egy ,!ótát,
mig a hajnali csillag föl nem ke|. (lefek"
szenek.|

ANGYAL I" (alt, kiuüt, éuehqltle): Glória.
PALKÓ: , Hallodi hallod Jankó pajtás, mit

hirdet az angva|?
JANKÓ: Hallorn, hallonr szerelmes pajtásom,

'mt:ntha a konyhában a lóbász és az őda,
las sutyorogná a pásztorok számára:

FERKÓ: Talán bevenné 'a nyakad ? :'

ANGYAL lI.: (saoprán énekel,)': Glóriat
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FALKÓ (1Seiugr;ki'; Kárhozott lélek, veszett
állat, belölünk csufot 'ne üzzl

JANKÓ.:_ Mi..az, mi l.őtt paj!ás ? Talán ürgét
fogtá|?

PALKO: O, szerelmes pajtásom, mintha
éjjel álmamban fekete ncók két lábamnál
logva az ggszünön, hordozlilk volna.

VEN DADO.: Ta|án az örd6g5k voltak.
(Isuoét lefekszeneh.)

ANGYALOK' (Ketten eg)/szerre ene\,\ik) :
Glória l

PAI-{.O (feltérd,elae énekel,Vigan zengjetekn
' dall,amóra);, Ri az, aki mi íölöttünk

Oly nagyott kiátt
Szivünkbe me§háborodott .

Félelem miatt ? l

Tz a szőzat angyaltól
Egi világosságtól l ]

Lábainlrra nem állhaftlnk,
Földre borulunk.

ANGYALOK @elépnek s a betlehem 'melletl
kétold,alt elhellezhed.ue éuehlik) :

Glória in eksZelsziz deol
Surgyite, §urgyite pasztoresz, , i

At Betlehem fugyite, ;| , i ]] :,

Jésiu 'natum sáutáte, . ]. ,: li

Aléria kantate tl I

Pásztorok keljünk fel,
Hamar induljunk el
Betlehem városába
Rongyos istállócskába.'
Siessünk, ne késsünk,
Hogy még elzen éjjel ottan lehessünk.
s mi urunknak tiszteletet 'tehessiink.

JANKÓ (énekel előbbi d,atlamra):
Mit vigyen hát kiki
Ajándékul neki
Hogy őtet imádhassuk
Es Jzivunkből áldhassuk?
Egy sajtot, egy báránytt' 
Ilypn szegén5l'pásztoróktól ölég lesz,, ii Tálán még'a,i aranynáI'is több'et tesz.

F"ERKÓ @nekel fenli. dallarura): ''

Ime már nincs messze,
Fényesség a jgle!
Az angyalok hirdetik.
Szép énekkel köszöntik i '

Siessünk, ne késsünk,
Tiszteletet mi,urunknak tehessünk.
Tiszteletet mi'uiunknak't;h;;;ü;i;:

VBIV OeOÓ (énekel íenti dalla*ro1\;'
Jaj, szegény mint fázik,
I{önnyeitől ázik,
r\íert nincs néki párnája,
Sem vetett nygszolyája,
Csak széna, csak' s,zéna,

KET ANGYAL (ének:elnek) :
Vigan zengjetek oiterák,.üézüs született
Harsogjatok dob, ,trombitáli; Isten elnbdr lett.
Szüz jelöltelétt hozzá, ], , , ' ,i
Ki méhébe fogadá: , l

Ezt Gábor arkangyal á|dottnak mondá.

Cifra pompás palotákat ime megvetett;
Az istál|ót választotta;; abban szü}etett, l

PALKÓ';'
Nos2a : pásztor
Amit én,most
JANKÓ:I , '

társaim, hogyha hallanátok.
hallok, ti sem atunnátok.

Micsoda az pajtás, micsoda ui csbda ?

Tálánr:' rnert Mélrsiás gyütt nrá onnand elől.
AMGYALOK, (énektik}:, l,';"' . 

]1,, Pásztorök hot, vatt6k,i. ' '

: .' ',,(a,,pásztorok ébrdd.uek és felkelnek\ .

Tálán mínd, alusztok ?

§yorsan felserkenjetek,
Reánk figyelmezzetek,
Jól tudjuk'hol vattok,

^ _ _ __Világos9ág ya.n körüIünk, lássátok !
P ALKO, (énekel.,Pőszlo?ok, kol llattok ?' d,al-

lamá:ra): '

Udvarló szolgái ,,.;,,|;,. l y''

Juhok, barmok pilsztori, r. ,,, *,íl., :.,,,.l: 1

Nem is e tündér-világnak földesurai. .,

pérnája.,,
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(Szaaa|,1la) ," |,; :1]; 
i; ,::,:, ',j :,,"l

Mostan kinyilt egy szép rőzsa vftág,'
',1ij':'l<it réged,üárül,mát,.al:s&bz, vil6g,:,, ., , Betléhemben kibimbózott zöld ág,
. i,tl,l:,Kírályi niléltÓ§ág.

l :_]Dön,dtidi,,_döndödi, döndödi dön," Döndödi, döndödi, döndödi dönl
MIND (énekelnek)': -, :, : 

, ; ,,,,. ,.:,," ,

Csordá pásztorok rrlidőn tsetlehernben
Osordát ,őriznek éiiÁel a mezóben.
Isten angyali jövének melléjük

(Ána eg!

1ÁtaA eg1

(ÁtaA eg7

Jar,

fognak s körbe

" ' NagY 'féleler,nmel, telik meg, ó, szi,vük.
,: " Orömet rn'óndok nektek ne féljete,k,,
, ,,",,, Mert , ma. született a ti iüdvösségtek !

:. j ] 1: lMeRjetek gyorsan ,el a városba,, ,',i i::ott]ta,|áljátok Jézast:,a jászo|ba.,l ,,,,

i " 'Elindulánák é§, elbéjtltának, ;,, ]. ] ,, ,]

,i|,, |, S2üz'Máríánaiiljojcá.kát monóának,,,
Dicsértessék a lézus Krisztus. , ,,, ,

,,l' :1UáGE_) .:.:;],.1 .;ii,,,i,.,,,;, )Köiti.,2' :sz,)l.B.|]K.:G

Ómát, diót, szivát,
. ' Mézet'pohárba,

Egy csutora jó bor,
Nem vész itt kárba,

b}.,_,.

A magyar rádió.
lHalló, itt Budapest, 546 méteres hullám.;

hossz.< December elsejétől kezdve naponta
sokszor száguld a mérhetetlen légürbe az
első állandó üzemü magyar rádiólebdó;
állomás fenti jelzése, Ezen a napon nyilt
Teg a Magyar Rádióhirmondó r. t. üzeme.
És -ettől inaptól kezdve nap-nap ütán
neve§ müvészek ülnek le a külvilág Iár-
májától gondosan elszigetelt Rákóczi uti
tercmben, a magyar Broadcasting helyisé-
gében a hangszomjas mlkroíon ele és
müvészetük hivatottságával hirdetik a ma.
gyar géniusz termő és teremtó erejét,
Most a magyar zene méltóságteljes akkord-
jai rezdülnek tova, majd magyar költök
és irók remekei, a magyar tudás és aka-
rat örökértékü kincsei száguldanak roppant
errergiával szerte a világon a rádió látha"
tatlan vilIámos sugarain.

A megnyitas napjan Vass J.ó;vsef népjó-,
léti ,miniszter mondott általa üzenete!
miiidnyájunknak. Tudjuk. - qgymon§,.'-,
hogy Ózávunkat most-meghall§árják.jóbá.'
rátaink és ellenségeink egyaránt. A ma-
gyar rádió szót kér a népek egyetemé-
ben s követeli, hogy meghallgassák mon-
danivalóit. Az émbeii gyülölét é§ elvakult
gonoszság határokai . szabtiátott, gálaka!
vethetett itt e földön a magyar szónak.
Határainkon tul még repülőgépeink. sem
hordozhatják meg a hárornszinü lobcgón-
kat, d.e a rádió llullá*nain eljut a ?naglar
szó,, a gondolat és zane oda is, ahol eddig
csak q, rpbláupok üuzsikáltak busult mg.-

'-n.ió gondoltam és eire gondoljatok ti
is kedvei cserkész-testvéreim, ha esténkint
me§zendül büvös hangszerétek. Ez ls
k a pi]ócs,'a mely ö§§Zeli öt " minket éIszakitott
voieitrÉkel,'- ' ] |::';'RééészErich.:' 

;



Seent, György lovag.
.. Etközelgelt már_az. isteni. §zeretet szerlt: kerászten}.tiiao;éi"x' r."ráoai"k,, cyorgy
ünnep,er, ,]fehér ,,Karác§ony. Tekintetünk meglátta nrindezt a .császári, .ud,var'bari's
ilyenkor ,.az.égre._ fgn§§lt_. mag]a§ságokba ekkor küzdött meg először a sárkánnyal;
Íordul,. örök emieri,ideá]ok,felé, Sokan el kellett vetnie mágától a fényt, gazŐ,ag-
vagyunk már oserkésaek, mindenfel§, szerte ságot é§;rarrgot, ha- üldözött -hitÖrsosíi.
a vitág-on. Ugyanazok céljaink, törvé- nax védéIrnér1 akari..kelni. , .' ,nyeink,, harcaink, .l:Hry_.I"i:k f :ql"n- Férfiasan , határqzott. -Nagy .,va$ionátazo.k _segitőink,. ideá.I,;aink is. Es amerre szétosztotta a ;;;gé;r"xoliÓl6tt, elbucsu_csak diadalmas lróditá,ssal,,éyökeret,vert u ,áíi- iuiaiuiioi ,"-, láÉében,,, feltészült acserkészet, mindenhol 

- 
magasan ..ragyogÓ halátra. Azután *"gü.ni ur^oi ,-gyüle-

l1:i'1"^1!_ 
véd.ős_zenflléqt itiszteli .ez yi kez9tglr, , ahál az Zitatlari ,"k;ié;"iBÍi;il

lovagserQg sárk,ányölő &put György felett itéIkeztek. J,'Ó,tti'tiii,*,,isaszár ara_louagot, nyos 
'trónúsán: 

körülötte Uiáma.-táni-Ki volt hát ez 4.nqgy lszeílt, aki nemes cóosái, íőurak; poghnv pabok' é§.lbirák;
példájávlal , ut4t mutálotf és mutat dzőta §yOrgy pedig tjáti"an'előieilett .'nie..r"-
is.a tilionros nemzedéknek? Miért tekint_ cie"fO'r,'angb-h szólva,'tilddrátt i".ivé;;i_
;ük a becsületes tát9rsgg, a tántorithatat- nek,ágyOn§éknek, elnyomottaknak védel-
|a.l !.as9€_ é_r_.?, önfeláldozó szeretel példa. mére kGlt. Jól tudta, áit,tesz.:,. i . ,.,X.epel.e!?_Miért ,.., ,Mindenkimeg.i#öiük ri1l!; . dóT|1111t§:§;
a cserkészet vé- fel; hiszefr' a
1ő:í,eltj9.t ? Fi- ffi§ffi 1 huásereg |Ógv!-,gyelj hát_ J"..t: Wiilli,ffi,Wffiffi tézebbt z{eTal-i
_u,éliT, tárd, ki W{ 1 lotta,magít ke-

nyi.fehérhó.[*.'-.§T...#*§§ffil:tek.Gyilrgg.ye|,
loldre'ugyhull.i*..".-../:§l:§í;"-.*-a-g-ffihosvmutasson
janak belé az l § rK :@6oJ be" áldozatgt , a
iqék, sárkányölő [ ' , ] . ff,_§ar"*.,l,, 

:,-1,,,',,,] ,'rrY 
3&#§. . 'l pogán}:istenek-

S.1"l} .GYörgy l .,, ,:lil...',:,l,i:,,;,:l ' irefi, aá Györ,gy
életének ma- i "ry|,.,'.*w ,, ,'''] ,:,,.'.i,'..,r1.'.:.i.ififfi,,W rritá-,,és, 1e;":"

gasztos igéi. i ." : ;,, 
: 

'''',,l ,,,11,,' ,-.l:,.,.,' ,..:,i j meginga,thataí-* 
", t,* lan ]maradt, AA katolikusA katoltkus sárkány nem

na{:l'r"#1# 
o'u",{"|fgJg,,1,1'lT,,J3l"$ll;§-,,.,iix";:,,í"--xlf1%".1fi.1o,Tt.,1l4o,q" 

Hin.,j;,lü*,1;taiuji" volt. Élete világitó pé!da szá! utakat keresett tehát " ta*ááiiij.'',q.'kii
munkra, rnert állandóan harcolt a bünnel. es faidalom rettenetes utiait.
lls.tl'Í:::]l a*c_sábitó és romlására törö Krisztus viréz katonaiát durvan megbi.
:ílkí:l:,* P,í:1' ,1brázolják.Ti",l Jg"91 Ii";;;;;;i"*ió"u"-,"i;iü]k. iltil.'^i,"f"'"-ulo íegyveres baJnokot. aki a tizet lehelő ket helyezve mellére napokig kiiozták. Őádáz'szőrnv torkába döfi lándzsaj?t. . pea;g-áóluocsa;toii ;iiá;";;"il"ü- i i,naJ_György.- Kisázsiában, Kappaáociában kozott kinzóiért. Mikor pedig uira a csá-
:r:l:l".ll 1,rj? js vért3lulalá[t-.szenvedett .)".'LrJ"'ű"."rt," ;Ö'bii;áEuái; 

""-rr"ii":.^i1_,i!: :,c,Y'1"'q. il}'jíl^| e,gl'ütt Is§r.a,- hitét. Ui és embertelEn 
-kínzásókkal'gyö.

Y9lrultan: ett családi _birtokaikon. Felser- törték, marcangoltáÜ testet. de lelke ?Ío-oulve a császári' hadseregbb, lépett, ahol sebb volt és q Bűn meg.régyenülien pusz-
;il:il j:":l:.:*i,r"r4i"'gyo,.'*''"*.t- ;;iÍ""i"';;irár.. ,a, "ú.'áe* h;áyÍ;";i
:^"rT'\_T191' .runglá, Bátor vitéz. de alá_ hűséges hitva|lóját; rettenete§ séber azon_zatos lelkii katoni volt. Hamarosan €zre- nal 'begyogyutíatr. Ezért a pogányok
,1::^§:,:_:u,.1r_"í!r1.1 r,rem tudván, hogy ,"iar.ráiá["'h;;;il'. il,-^to"Ji"rílri Hágy
!,",,,..9r.r,1.11, 

elhalmozta kegyeivel és hely- igaz Istene nevében támasszon rel eei,tartoJava.tette, h;Itat. György hite ismét |ulalmat nyeií,Es ekkor, a,, vérengző Diocletianus, buzgő imádságára az elébe hozott hóltte-
(284*305) császár urálma alatt véres tem-életrekelt] Erre még, mag1. Alexándra
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György hite ísmét jutalmat nyert: buzgó imádsáqára
az elébe hozott holtlctem életrtkelt.

esászárné is rnegtért. - A sárkány megint
uj utakon próbálkozott. Hizelgő, csábos
igéretekkel próbálta a császár- rávenni a
szent vértanut, hogy legalább csak Apolló
templomába jőjjön el vele s ő kész -neki
megbocsájtani.

Gy_örgy elment tehát vele a pogány
templomba. Körös.körül ott meredózók a
dusan aranyozott fából_kőből való bálvá_
nyok oltáraikon, Ezek lennének istenek ?
A, nép lélegzetvisszafojtva leste a törté-
nendőket. A Szent pedig jobbját felemélte
s keresztet vetett a szobrokra és azok
iszonyu robajjal összeomlottak. - A fel-

A Szent pedig jobbját felemelte s kefesztet vetett
a szobrokra é§ bzok iszonyu fobajjal összeomlottak.

dühödött zsarnok azonnal kimondta a ha-
lálos itéletet s a szent mártirfő lehullott a
hóhér bárdja alatt. Gy.örgy végleg legyőzle
a sárkányt. Történt pedig mindez az üd-
oö:.,:g. 303-ik esztendejében. ..'Iövises, göröngyös utat kellett megjár-
nia az igazság bajnokának, de a harcban
ő maradt a győztes. Példát mutatott min_
den idők harcosleikü nemzedékének, hogy
Remes önmegtagadással, állhataiossággal
és Isten' alázatos szeretetével' Ie ]ehet
győzni a bűntsa földi próbaszolgálat
qtán elnyerhetjük harcaink jrrtalmát az
Elet koronáját. Réuész F. Erich

A cserkészszövetkezet öt óves. §ok viz folyt le azóla a Dunán ! De a szövei
1920. május vége, Az intézö bizottság ülésezik. kezet a Hangya segitség§vel ma virágzó vállalattá

Soron van a kérdés. legyen-e cserkészízövetkezet nPtt és éppen §avasz Árpád főigazgaló ur vezetése
vagy ne legyen. Van, aki korainak tartja, van, aki alatt áll. Két üzlete van, nagy ieládatokat oldott
nem bizik a szakértelemben, van, aki elvi 

-ettenioie. már meg és kivivta a cserké§iet bizalmát ország-
De,erős vé|emények hangzanak'el az eszme mÖl- szerte. Bizonyos, hogy ez nem volt rózsás ut, mi
lett és van, aki kirajzolja a jövőt: egy jól vezetett is. nem egyszqr emeltük fel szavunkat egyes jelen-
önállÓ szövetkezet ellálhatja szolid ala oir az orszáE ségek ellen. De ma örömmel kell megáliápita-nunk,
öss2es csapatainak szükségletét. Ha -a cserkészefi hogy a szövetkezet a mi szövetkezetünk, melynek
száma 5-6 e§etleg l0 ezei lesz,a kereskedői tisz- tevékeny propagandája révén a szövetkezeti e§zme
tesség alapján berendezkedő bolt jövóje, piaca biz- a csapaíok körében gyökeret vert. Bogdán lstván
tositva van, Ezenkivül a jó forgálmu bÖtt iaővet igazgatő_ tevékeny .szakértelme azt is megvalósitotla,
nemcsák vis§zafinetheti a befekte'iett tötet; tránóm ami öt év előtt áég álom volt. A szöveiség terhei]
a'szövetség folyton növekvö kö|tségeinek fedezésé- nek jelentékeny részét viseli a szövetkezét. Igaz,
hez i,s érezhetóen hgzzájárulhat. Légyen tehát szö_ \qsv,y_akkor még félve emlegetett l0000 c§er_
vetkezet,,de a.cser\észtörvények betártása alapján, készből is 25.000 lelt.
aririnek bi.z.{o9i_társáia_ ,q 91til9t9Pgnek egyszersniinJ A munkás öt év után meg akarjuk állapitani,
denkorra döntó. befolyást kell biztositani.- hogy q szövetkezet kitaríó és-fáraddágos mÜnkájáA tárgyat kimeritüe, az, elnök, ,.Rauasz' Arpdd ve§út is telies diadalt araiott.-A-mi-sz8vettezettint
P9sJ9ni tiszteleti. tagunk, .szavazá§r,a telte fel. a teljes bizalóat vivott ki maga iránt és mi szÚ_
!.er{fp! 8 szóval 6 ellenében meglett a .szöúet-" sen tiavözölitik munkás öT esztendejének kará-kezét"!-:csonyán.,

lte§ielení a Máfyai Cserliés7 }rlapfára 1926-ru. I",í j}'"_':3fi''"0,0u:,"J:J]
k&Ídirlk, aki meg aka{a veb,li, 12.0)0 koroníért mí.t megtaph úia" a klad6b.i. 80 oíd"ír- fínom papítos2
szloes 6,rriték, a tlsztek és őssres csapatok névsorával és'a,dataiva!.

fur*r.,.;,



MÁGYAR csERKt§z 407

Utca a nádasban,'pompás hely a kajiknak,

A lrajalr méretei.
Kajak sokíélé van. Mindegyiknek az

alakja emlékeztet ugy egy kicsit a város-
iigeti tó szandolinjaira, azokta a csónak-
alaku, felül nyitott ládikákra, melyekben
arccal előre ülve két kézre Íogja az ember
a lapátját, a lapátnak mindkét végén van
kanala (tolla) és felváltva kell
őket mártogatni. Csakhogy a
szandolin inkább játék, a ka*
jak pedig megbizható jó bárát.
A különbség köztük olyan,
mint a fabuzogány és a kézi-
gránát, vagy a hósaru és a
sí között.

Kajakot lehet néhárry desz-
kából összeütni, a párevezős
csónakok módiára palánkosan
megépiteni, íavázra huzott
vászon- vagy gummi-,,bőrrei"
,megszerkeszteni, sőt a Bala-
tonon vasból, egyebütt alumi.
niumból valók is találhatók,
az eszkimók pedig a maEu-
kéit csonttal és fával kiíeszi-
tett fókabőrből csináIiák.

Nekiink cserkészeknek a
szállitás és raktározás egy-
szerüsége és olcsósága miatt
legjobban az olyan felel rneg,
amell,nek a favázát bárhol
hamarosan szét lehet szedni
és megint összerakni és igy
egy_két hátizsáhban az egé-
szet bárhová magunkkal vi-
hetjük. Az ilyennek a szoká-
sos. méretei a következők:

Az egysze- A ket-
mélyesnél tósnél

Hossza felül 4l5cm 5l5cm
,, vizvonalban 400 ,, 500 ,,Szélessége, 78,, 82 ,,

^z 
egysze- A ket-

mélyesnél tósnél
Magassága 33cm 35cm
Merülése 13 ,, t4 ,,
Az ülöhely nyilásá.

nak hossza l20 ,, 230 ,,szélessége 40 ,, 4O ,,
A váz sulya 12 kg 20 kg
A köpeny (,,bór")

sulya 6 ,, 7'l2,,
A kajak teherbirásá 160 ,, 28O ,,

Ha keskenyebbre csináljuk,
könnyebben borul fel és mé-
lyebben merül, de ha amellett
hosszabbá is tesszük, ugy
gyorsasága valamelyest nő.
Ha szélesebbre tervezzúk,
akkor valamicskével rövidebb
,is lehet, de lassubb lesz, a
lapátolást a széles oldalak
akadá|yozzák, de viszont biz-

tosabban ül a vizen.
A hosszabb alak jobban tartia az irá-

nyát, kevesebb a csapások ,,kitérése",
nyugodtabb a szembeiövő hullámok között,
de hosszabb darabokból vagy több részből
kell összerakni, ami a szállitásnál kelle.
metIen, nehezebb ugy megszerkeszteni,
hogy az orra és tara ki ne lógjon avizből,

ó

W

A kajak,múködésben.
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több vászon is kell ,hgzzá s ezért lénye-
gerén drágább. Mig ellenben a rendesnél
iovidebbet-már tulságosan szélesre kellene
épiterri, ha nem akarjuk, hogy nagyon
melyen merüljön, hamar zátonyra.fusson,
tertiet is megbirjon és a hullámokat jól állja.

Ha a kajak könnyü sulyu fiunak van
szánva, ki nehéz hátizsákot soha nem visz,
:ugy az egészet lehet rövidebbre, sőt eset
leg valamicskével keskenyebbt'e is tervezni,
mórt a íenti méretek jól felpakkolt fér6re
vannak számitva.

Ha a nemzeti nagytábor viz közelében
lesz: ott mindene§etre bemutatunk majd
míndenféle kajakot, sőt ha elég nagy volna
az érdeklődés, talán valami műhelyfélét is
fel tudnánk állitani,

De ha ez elmaradna is, akkor is módját
ejtem, hogy a kajakkésziiés iránt érdekiő-
dők,,eleveno kajakjainkat szemtől-szembe
megláthassák és készitésével tiszlába jö-
hessenek. Lzt a legközelebbi számok egyi-
kében megkisérlem leirni is.

Zsemberg Ggula ilr.

Aba Tihamér.

Felütjük a sátrunk a Kárpát ormára,
Nernzetiszi n-zász|ót erősitünk rája
Szent-István napjára.

Lehet addíg bármi szép karácsonyfámon,
Szeretetem ott csüng azon a kis ágon,
Kis íenyőíaáqon.
Odamegyünk egyszer, ahonnan letépte;
Majd, ha nemsokára, valahára, végre
Megfizetünk érte,
Megfizetünk drágán dzért az oláhnak,
Hogy a magyar cserkész csak titokba' láthat
Kárpátok ormáról karácsonyfaágat!

Szélrely eserlrész harácsonya.
Irta: Norzlopy

Fekete Jancsinak jó keresztrnamája
A csiki hegyekből jött Magyarországra
Karácsony napjára.
Hozott is magával egy fenyőfaágat
Meg egy marék földet a keresztfiának
A kis Jancsikának.

- Tudod-e fiacskám, odaát minálunk
Elhagyott, bus, csendes kis családi házunk;
Hideg a tél, - fázunk !

Odaát minálunk az o|áh tánc járja,
Tárogató helyett - dudamuzsikára
Jár az oláh lába l

Tudod-e fiacskám, - odaát minálunk
Talpig íeketében, talpig gyászba' járunk
S csendben sirdogálunk !

A csiki hegyekből hoztam el tenéked
Ezt a kicsi galyat - s a porszemecskéket, -Hazai emléket !

Keresztapád szegény beteges; - aztvárja
HazajöttOk íiam, egyszer, valahára
Talán, - Csikországba!

Hazamegyünk lelkem, drága keresztanyám,
Nem lesz soká csonka, szerencsétlen hazám,
Hazamegyünk talán t

Cserkész vagyok l Látja ugy-e a ruhámról,
Cserkésznyakkendőmről, vagy talán még
Arcom rnosoly,áról ! [másról,
Nem ismer csüggedést, féIelrret a lelkünk
Nemsokára innen, - uaggtáborba megyünk,
.Az Isten lesz velünk!

't,oo

Mátis Kálmán karácsonyi rajza.
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kedves Fehérarcu Testvérem l
A dzsiu-dzsicu - a ilpán,lemzeti,önvédelem -

sok-sok fggásávat, rertg'eteg gyakorlatával és fogá-
sok alkalmazásának korlátlan lehetöaégével való-
ságos müvészet. Művész nem lehet akárki, a japánok
között is csak az lesz d4siu-dzsicu-mester, aki
gyermekkoia óta állandóán, rendszeresen és csüg-
gedés nélkül gyakorolja magát. Dzsiu-dzsicuban
gyakorlott japán kézéIe annyira edzett, hogy egyet.
len ütésévet képes vastag deszkákat keresztültörni.
De ez évekig tartó gyakorlat eredménye, épen igy
a,sokféle dzsiu-dzsicu-fogást sem lehet pár nap
alatt elsajátitani.

Művész azonban nem lehet mindenki, kell hát,
hogy azokat'a fogásokat vátasszuk ki, amelyeket
módjában áll minden cserkésznek megtanulni.

A dzsiu-dzsicu-fogásokat nern elég megérteni,
alaposan be is kell gyakorolni. Valamelyik jó bará-
tunkkal eIöször lassan, elóre megbeszéive, igyek-
szünk gyakorolni a fogásokat, késöbb gyor§an,
váratlanuI. Mindig ügyelnünk kell azonban arra,
hogy a dzsiu-dzsicu az emberi test leggyengébb
pontjaival számol, tehát
a ,fogásoknak egy kicsit
erőszakos kivitele is ko-
moly kárt okozhat: c§ont-
törést,, ficamodást vagy
inrándulást.

Gyakori eset, hogy egy
cserkésznek valakit rövi-
debb, hosszabb ideig ár-
talmaltanná kell tenni, mig
társai odaérkgznek, vagy
rendör-csendőr közbelép,
esetleg a megkötözéshez
,szükséges anyagot elöké-
szitik. llyen célra, ilyen
váratlan ártalmatlanná te-
vésre szolgálnak a követ-
kezó fogások:

l. , Az ördögkézjogtis
ugy történik, hogy ellen.
fe]ünknek kezet nyuitva,
kezet fogupk. (L, t. ábra.)
A megmarkolt kezet ma-
gunk felé rántiuk és ba|-

u'1

',}......".::':1

karúnkkal alkarja mögött átnyulva, bal marlunktal
jobb csuklónkat fogjuk rneg, de az ellenfél keze
alatt.'Sla elleníelürik kezét leszoritjuk, alkarunkon
megíeszült csuklója olyan erós lájdalmat okoz,
hogy kénytelen lábujjhegyre,állni s még erösebb
feszitésnél teljesen harcképtelenné válik. (L. 2. ábra,)

2. A rendörJogrísí vatamennyi állam rendőrsége
ismeri. Akkor hasznáIjuk, mikor egy vagy két em-
bernek kell rövidebb vagy- hosszabb távolságra
ellenkezö embert rnagával vinni. Ellenfelünk kezét
meghuzva,, azt magunk elé ránliuk,. miközben fél-
fordulattal iobbra fordulva, hónunk alá kapiuk az
eIlenség karjának könyökfölötti részét, Ily módon
ellenfelünk könyöke szilárdan rögzitve te§tünk alá
kerüI s ha kezét magunk felé szoritjuk, könyökében
tulfeszités következtében kéIétkezö nagy fájdalom
harcképtelenné teszi. Ha erös feszitést alkalmazunk,
igen könnyen csonttörés lehet a következménye,

Alkalmazhatják ezt a togást ketten két oldal-
ról is.

3. Karkifordittis. A karkiíorditás ugy töiténik,
h ogy el lenfelün k kel kezetfog v a, azt megr agadv'a, sa iál

karunk alatt átbuiva, for"
dulunk egyet, dé közben
ellenfeliink kezét erösen
szoritjuk. Következménye
lesz, hogy ellenfelünk kar.
ját csavarással a'"maga
háta mögé forgatiuk, A
csavarág által nemcsak
fájdalmat okozliatun[: ha.
nem ellenfelünkét a földre
is kényszerithetiük, (Lásd
3. ábra.)

4. Karl,tulcs elökől. A
karkulcs glölról ar14 szol-
gál, ltogy ha valaki nem
békés szándékkal . nyujt
nekünk kezet, hanem pénz-
tárcánk táiát tapogatja,
vagy pgdig, a bilkózókltál
olya.n fontos ,,alsó fogást'|
végzi, azaz dorekunkat
íogia át: ezt a mozdulatát
felhasznáIiuk. § árlalmat-
lanná less4ük A fo3ás.

Ur-:

Indián önvédelem IV. : Ártalmatlannátevés dzsiu,dzsicuval.

F;;,l.,.,:r..:..
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egy kar ellen
alkalnazzuk,
fáj{almassá-
ga következ-
tében a másik
kartól köny-
nyen me8sza-
badulunk. Al-
kalmazása á
következö. -

Ellenfelünk
balkarja iobb
derekunkra si
mul,raját bal-
karunkat ke-
rbsztbe tesz-
szük ellenfe-
lünk balvál-
lára, jobb ka-
runkkal a kö-
nyöke alatt
átnyulva, bal
alsó karunkat

íelünk mit se
sejt támadó
szándékunk-
ról. Ez gyak-
ran megtör-
ténhetik, . hi-
szen nem kell
megmonda-
lrunk'a zseb-
tolvajnak azt,
hogy leleplez.
tük, nem kell
megmonda-
nunk egy ve-
szélyes em-
bernek, hogy
íölismertük,
közeledhe-
tünkhozzájuk
ellogulatlan
arccal,bec§es
iobbunkat
nyujtvafeléje.

megmarkoliuk. Az ily módon keletkez6 feszitőszer- Ha ellenlelünk seit is valamit támatló szándékunk-
kezet a könyök táján oko-
zott nyomással ellenfelün-
ket hatalmunkba ejti (lásd
4. ábra), mivel bal csuk-
lóiát hónaljunkba beszo-
ritiuk s igy testével lény-
telen elíordulni, mert jobb
karját sem igen használ.
hatja esetleges gyora tá"
madásra.
. 5, Hasonfekvö rögzitése
arra szolgál, hogy földre
letepert embert nagyobb
erólködés, birkózás nélkül
hason fekve - tehát ár-
talmatlan helyzetben
tartsuk, mig segitség ér-
kezik. Módja ennek az,
hogy az egyik lábat térd-
ben behajlitva, egyi| ke-
zünkkel ellenfelünk sarkát,
másikkal lábujiát markol.

forgatluk, sarká-
Val pedig e|lcn.
kező irányban
csavarJuk, Cso-
dálatos, hogy
tninden erölkö-
désc ellenére
§eín tud az illeió
felkelni. (Lásd 5.
ábra.)

Ezeket a fo-
gásokat sikere-
sen lehet altal-
ínaznl ha ellen-

4. ábte.

ból, a fenti fogások vala-
melyikét bizonyára alkal-
mazhatjuk, meít vagy az
ördögkézfogá§ra, vagy a
rendörlogásra nyilik alka-
lom, vagy pedig a várat-
lan karkiforditás vagy kar-
kulcs elólröl hozhatja meg
a sikert. Mindeneselre azt,
hogy melyik íogást alkal-
mazzlk, csak az utolsó
pillanatban dönthetiük el,
azért va|amennyit egyfor"
mán jól kell tudnunk.

Mivel ezek a fogások
az ártalmatlanná , tevésre
szolgálnak s az alkalmazás
pillanatában módct adnak
ellenfelünk részére egy
gyors ütésre vagy etlen.
f ogásra, ezétl"az clkószült,
támadásunkra számitó el.

,,íöldre dcbást"
kell alkalmazni,
mivelegyensulya
elvesztésc esetén
renki sem gon-
dol támadásra,
hanem mindenki
a saiát testére
összpontositja

egész figyelmét.

szeretettel ölel

Wínnelou,
a Nagy Főnök.

Juk meg, lábát testéhez §zofitjuk, lábujját a teste feté lenféllel szemben következő levelemben ismertetendó

8, ábra.
2, ábta.

ó. íbfr.
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Sikerült!
Cserkésztörténet. -

Weston cserkésztiszt elmosolyodott,
amikor Morris őrsvezető szemében fényt
látott felvillanni.

- Remélem, - mondta - jó helyet
találtál az izeÁet elrejtésére ! A rocksea,i
eserkészek, rava§zok, mint a róka és nem
íognak téged átengedni vele a polgár,
mesterhez.

- Ec'v ötletem támadt. parancsnok ur
és azt BÍrr"*, elég eredeti, - szólt_Hal
Morris. - Tessék- az üzenetet a lehető
legvékonyabb papirra irni.
}. cseikésztiszi elővett egy áttetsző

irógépmásoló papirlapot.,

- 
-}ó lesz ez? - kétdezte.

- Ígen - felelte F{al, -- _de tessék ám
.,usvoí aprón és sürün' irni. Azt hiszem,
ralŐu íerni a lap nyolcadrészére.

A Öserkésztiszi jó- hedéIlyel hajtogatta
orrie " lapoi hárómszor és-pgy vágta el,

Ú;-' egy két és fél hüvelylr széles és

"eii, trti-vetvk hosgzu darabot nyert. Azu-
tán-'szép tiízta és apt'ó irással megtöltötte
a prpirt. Üzenete udvariassággal, jókiván-
sagottat és örömmel volt tele és Rocksea
por-s;i...terének szólt. Aláirta rendescn
E, aiáat" legmegbizhatóbb őrsvezetőjének.

Hal Morris átvette és oly apróra hajto-
gatta, ahogy ifju erős trjjaival csak tudta,
izután ki§Ómbolva ingzsebét, egy töltő_
tollat vett elő.

A cserkésztiszt közelről figyelte, Hal
levette tollának kupakját és a levelet abba
kezdte tolni. O]y szorosan hajtogatta
össze, hogy mináen megerőltetés nélkül
becsuszott.

- No, most rá tudod,e ujra _tenni á
hüvelvt? -- kérdezte Weston. - Letörhe,
ted a'toll hegyét, ha megpróbálo.d. __

- Nem, parancsnok Uf, - szólt Morrls
őrsvezető. - Pgntosan megmértem a hé,
zagat a toll hegye és a kupak belseje
kO7Ott és ugy taláItam, hogy T€ egy
negyed htive*lyk szabadon is marad, Tessék
megnézni !

E-rősen lenvomta a kupakot, azután le-
vette és a cserkésztiszt látta, hogy a toll
hegye érintetlen maradt.

]j H"ly"s, ez csakugyan p_ompás ötlet,

- mondÍa \Meston, J fogadni mernék,
hogy senki sem fog ,utánanézni. De téged
bizihv alaposan zaklatni fognak az egész
uton. " Rocksea husz mérföldnyire van,
neked az uton kell menned és minden
cserkész az elleníeled lesz. Ha sikerül át,

utnod a polgármesterhez nem kis dicső-
éget szeizel" a csapatnak. Eddig még

Irta: S. S. GORDON.

senkinek sem sikerült üzenetet átvinni a
rocksea_i cserkészek vonalán.

- En azt hiszem, nekem és Jonesnak
sikerülni íog, --- mondta Morris 'nevetvé:

De egyuttal azt is tuita, hogy véletlen
eshetó-segek érhetik. Az ötlet a sajátia
volt, nem olvasta sehol. Belső sugallat
volt. Szamitott azonban arra a lehetőségre,
hogy talán mégsem yi az ötlet,_ hogy
talán mégis rájöhet a dologra eg_yik vagy
másik cúrkész, aki vele vagy Jones-szal
találko/ni fog. Ez esetben terve 'persze
meghiusul és.-a rocksea-i cserkészek fei-
disie ujabb diadaltollat nyer._ 

_

Weston csapata, - a halíordi csapat

- táborban vólt, a sziklák iábánál, körül,
b,elül husz mérföldnyire Rockseatól, a
hires fürdőhelytől.

A halfordi Óserkészek már megüzenték
a roeksea-i bajtársaknak, hogy tizenötödi,
kén üzenetet 

-visznek a polgármesternek.
A hirvivők cserkészruhában lesznek. 'Nem
lesl semmiféle álruba. Minden szabály,
.r*U e. nyilt lesz. És még azt is kijelen,
tették a halíordi cserkészek, hogy leg,ké-
söbb este tiz őrára átviszik az llzenetet.

A kihivást természetesen elfogadták a
rocksea-i íiuk, akik mind igen rstrammr
cserkészek hirében állottak.

Reggeli hét óra volt még csak., amikor
Morris- őrsvezető és .|ones cserkész felke,
iekedtek. Csapatuk ienekara kisérte őket
az ut első mérföldién és amikor végül a
hirvivők elváltak §aitásaiktOl, nem voltak
hijával a jókivánságoknak és 1 c*lp_lj
tO"bbsége meg volt "győződve sikerükről,
habár Esak Morris ésá parancsn_ok tudták,
hol rejtőzik az üzenet. Még Jones sertt

tudta.
Tovasiettek

lábánál futott
hogy eleinte
ellenfél.

a2 uton, amely a sziklák
több mérföldnyire és tudták,
aligha tartja fel őket az

De amikor az elsö faluhoz értek, óva,
tosabbak lettek és elkerülték a halászkuny-
hók sorait. Nem tértek vissza az ország-
utra, hanem egy gyalogö-svényen haladtak,
.-"Í, eltért Í parttOi- Rocksea felé, már
tul ioltat< a félÜton, amikor ujra elérték
az atat.-Tiz ára iájban megálltak_ uzsonnázni és

"gy 
.orreny átiaua., Úldogéltek, .sandwich,

eiÉet- ma;síolvá, amikor |Ónes hirtelen íel,
kapta a fejét és átnézett az uton a sza,
bad mezőkre.

- Yisvázz! - szólt. - Ott cserkészek
jönnek ZÍ a mezőn, egyenesen felénk,
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cserkészek feszül- §j*e1§d§T*..t'_* mondjuk, - neve-ten figyelték őket. ; tffiffi#s.tr t9tt a csórkés z, aki
$ gyorspillantásu __á&ffi|§W) o" q, elfogta ők;.-- B;
l1::i'^:1,j:'^".tl:'".sm-4§.',,t,N|,,Jen.Éns-"ugyol.,"!9sv"3egyil19,§e{:.t.tWl,;,"'!,,iocksea-icsapatból.

HaI rögtön összeszedte a papirost, vényen, átugrott az árkon és,"megfordult.
amelyben a sandwichek voltak, felkapta Ekkor észrevette, hogy az árókban a
botját és áthatolt a sövényen, amely mel- növények gyengén megmozdultak, pedíg
lett ültek. Egy száraz árok huzódott a szélnek nyoma sevolt. Ez árok szegetyeró
sövényen tul,abbe hrsaltak le'a hirvivők lépett, lenézett és elhajitotta tennisila-bda-
és szemeikel a terepre szegezve leskelőd.- ját: Jones cserkészt a íején talá}ta.
tek az éiősövény egy hasadékán keresztÜl. }ones magáról megfeledkezve felkiáttott

valóban cserkészek jöttek. Egyenesen és talpra ugrott. A labdavető cserkész
az utszéli korlát felé tartottak, átvetették mosolygott
magukat és az utra ugrottak. Ott szétvál- - Megvagy - szólt. - Es te rs!
tak és vizsgalni kezdtek a környéket. Morrisra tekintett, aki meg.iuhászodva

|ones valamit suttogott feláIlott. Minden menekülési iiandekavat

- Mi baj? - kérdezte Hal Morris. fe]hagyott, mert a többi ellenfél is megje,

- Ott egy kis. kenyérhéj íekszik, - lent. Ezek a biztonság okáért Moiristsólt barátja. a En dobtam a verebeknek. tenniszlabdákkal 
, 
addig- bombaztak, ámi§

Kiváncsi vagyok észreveszik-e ? olyan rhalottr lett, amilyen csak e'vTe o§toba ! - íelelte lllorris. - cserkészjátékot játszó fiu iehet. Nil ;3l',
Persze, 

. 
hogy észreveszik " . . és látják más hátra, mint a megadás.

hogy friss és. . ., És aztán mit
- Találtam vala- & akartok ? _ kér_

mit ! hallották /\ Xi+,}". dezte lVíorris. Talán
.a1 utTo.l. Egy cs.er- ,.*frt i"-\)§X, . J rnég -azt fogjátoii
kész felvette a ke- {&b''" l![i,.XJ ffi;{ mondaní, hÖ ;;nyérhéjat- A Jö!- ffi'*§.:-*,l--;.'e*'- -':ÁX-<)/!JJ,. - vagYunk' a hirvi-
biek köréje gyültek, -;-" '* q3 ." ry . ,)\ vők?

irhéjat. A Jö!_ **}í**"it#- ^§:§,frÍ] T,ÖTil, Í"*#.#]
k köréje gyültek, -;-" '* e.3 " ü . \\ vők?
A,z. btréi^tozott #ke, "!.' 

,._= }i,,.l,|Úful*' -_. Bizony azt

volt az ingzsebé_ / *\,
ben, amelynek kilát- [r^

titeket möio"nil

sroit aJéá", f"..y"_. r,.frrrWWffi;.ffii''mi ,,;" ' 1, mialatt az ellenfelekcsiptetővel volt el_ r,^,", { ,qff{|ilff)t,,f"'''t" ,?' viga.n 
""u"to" 1o,

lá\r"1 :!t"gy, mint ,i** {',,..r,r 
'" " ;1-1l* ..) ta[ni r."ái"x. Le.

- Friss kenyér... f"!{, - u/ iffj1l'i:"É"1"?tlá1:

:'li{:l""Tj ]iurr unn"i,j"T,J;j,,i,ijii-i"í[^Jil,,l?i 
ii";;,T..Xf,1**u" ff n:,ui"l""'ó'ü',1:elleníél. - Valaki " 

. ' 
,:.. : .kgte.al"posanrneg-itt gemrég-evett. Alig öt perce dobta ezt vizs§altak. Azután toqaiuai-nt'rier. meg.el. Még nedves, itt nagyón süt a _nap és , 

j u*, látszik, koráonfont gyerekek _nem maradná sokáig ilyen a kenyér. dörmogió Múris. - sohse hittem volna.Apróra vizsgálni kezdte a talajt ,rjlu. \ogy_u-uutun is rejterrrJy;ii"Ö;-k keresni,
§_=!:b? jött .az elrejtőzött hirvivőkhoz, Go."ridoltam árn én is arra, [ogy lyukatszemel. .az atra.tapadtak. furok a botomba, bedugom 

^ro'irá"t és
- Itt morzsák is vannak, - móndta - betömöm, de most rirtilok, hogv nem tet-és.. . . tem ezt. Láto*, r,ogy iáj-dti;i."Ér;" a íor-Megállt és a kezét a .nad,rágzsebébe i;irr;-i;.csusztatta, ahonnan egytenniszlabdát húzott -- Raionrr"k ezek mindenre! .- mondtaelo. lgY Íelszerelve, széttolta a sövény |ones, elfogóit figyelve, akik most hrii"r;k:lombozatát és átnézett a mezőre, amelle-t jaikaí motBzták.

a tenger határolt. 
- Annak a töltőtollas fiunak Tenkins a

, Morris. és jones lekuporodtak az árok- neve. Kivá"".i uágyok, ;";;;_"l po]gar_ban és viss.zafojtották lél-ekzetüket. Tudták, mesternek i Ár_t i3";"nr.ir.""r, -ni";ar. 
, . .

!,osy y ellenfél cserkészei nem láthatiák Mondom n"k"d; B"ÜÜ;,,e;'á;g; kezdekőket. De ez a,fiu kitartP, yolt.es jelenii;s lenni. ,i7 i 1"1^,Yin._!áinenl, j;E;;y. Mégkövetkeztető teheiséggel birt. Átjoit a so. megtalálja u"r-ira"t. Hu 
"ru't 

..T--

;;:
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Egy ötlete támadt.

- Fiuk, mondok valamit, - szólt oda
a kutatóknak, - ti rémesen lassuk vagy.
tok ám ! Mi lenne, ha én feljegyzéseket
tennék a ti el|árástokról, amig ti kielégiti-
tek magatokat.

- Semmi, csak tessék ! - mosolygott
Ienkins.

Morris elővette a töltőtollát. Lecsavarta
a hüvelyt és irni kezdett. De a következő
pillanatban csalódott arccál nézett fel.

- Kérlek, Jenkins, - kezdte, - köIcsön_
adnád a töltőtolladat.? Az enyémben nincs
tinta. Nem akar irni.

- Tessék _ felelte |enkins előzéke-
nyen és elővette a ínaga tollát. Átnyujtotta
Íoglyának, aki elvette ugyan,azza| a kezé-' vel, amelyben a magáét tartotta.

Mindkét tollra tekintve, Morris látta,
hogy egyformák. Ha a magáéról nem lett
volna levéve a hüvely, ő maga sem tudott
volna különbséget tenni.

- szabad látnom a te tolladat ? - szólt
|enkins hirtelen.

- Már pedzi ! - dörmögött Morris.
De ugyanekkor egy kis büvészfogást

müvelt a kezével, aminek az lett az ered-
ménye, hogy Jenkins, tudtán kivül, a saját
töltőtolla hüvelyének a belsejét vizsgálta.
csalodottan vállat vont

- No, m'ost már igazán nem tudom,
hova tettétek az irást? - jegyezte meg.
..- Mindenütt utánanéztünk.

Morris rátette a kezében levő tollra a
hüvelyt._ Iól van - rnondta - hát ha már
végeztetek, akkor talán most engedjetek el._ Nem, amig meg nem találjuk azt az
üzenetet, - válaszolta Jenkins.

Morris ásitott egy kissé, azután vissza-
adta a becsavart tollat.

] Ne higyjétek, hogy ezek után még
kedvem van irni. Nem érdekel, amit itt
fecsegtek - mondta.

Az ellenfelek még egy félóráig nem
engedték szabadon a íoglyokat. C§álódot-
tan néztek egymásra, Az üzenetet nem
találták !

* Biztos, hogy náIatok van ? - kér-
dezte Tenkins.

- ]in nem is mondtam, hogy nálunk
van, felelte Morris. - Különben . . .
nem rokonod a rocksea-i polgármester?

- Az apám, _ mondta Jenkins.
- Akkor talán látni foglak, amikor az

édesapáddal beszélek - mosolygott Morris.
; Fogalmam sincs, hova dugtátok azt

a dolgot, csak nern nyeltétek -le, vagy
igen? - kérdezte Jenkins.

- Azt nem, válaszolt Morris. -Mikor akartok szabadon engedni?

- Azt hiszem, most már el lrell bocsá_
tanunk, - szólt a másik. _ De ez mégis
csak furcsa ! Ti talán csak csalételr vagy.
tok és később más fiuk hozzák ösapato-
tokból a sürgönyt ?

- Lehet, _ jegyezte meg Morris rava-
szul. - No, viszontlátásra, karácsonykor,
vagy előbb

Nem volt más hátra: az ellenfelek
tovább engedték a halfordi cserkészeket,

- Szerencsénk van, - tört ki Jonesből.
- Nem találták meg ! Komolyan, öregem,
hát hol van ?

- Brbi van a dologban, - szólt Morris,
fejét vakarva. - A töltőtollarrrban volt,
de én elcseréltem az övével és rnost az
irás a Jenkins saját zsebében van !

Tyüh, mindjárt megpukkadokl
kiáltott Jones. - No most mit tegyünk ?
Hogy szerzed vissza?

- Még magam sem tudom, - válaszolt
Morris bánkódva, - Azt hiszem elvesz-
tettem a fejemet. Mikor elcseréltem a tol-
lakat, Jenkins ennek a kupakiát nézte
meg. Egészen egyformák. De az enyém-
ben nincs ám tinta és legközelebb, ha
Jenkins használni akarja, talán rájön.

- Mit tegyünk hát most? Mondjunk
le róla ? - kérdezte Jones. Este tiz
óráig még van időnk !'

- Elmegyünk Rocksea.ba és ott várunk,
határozott Morris. A rocksea-i

cserkészek nincsenek táborban. Ienkins
hazamegy este. Megvárjuk.

Igy is cselekedtek. Az estét a tenger-
parti városkában kószálva töltötték, de
sohasem távoztak messze a rocksea.i csa-
pat otthonától. Láttak cserkészeket be-
menni és kijönni. Látták Jenkinst is, nno-
solygott rájuk.

Amikor másodszgr látták, Morris is e!-
mosolyodott és igy szóIt:

- Szeretném, ha te is jelen, volnál,
amikor átadom az üzenetet édesapádnak.
számithatok rád ?

Mire }enkins igy válaszolt:

- Usy tehát nálad van ? Helyes, akkor
ujra a foglyom vagy. Gyere - csak be,
megmotozunk t

- Jui, de unalmasak vagytok t - felel.
ték a halíordi cserkészek.

De engedelmeskedtek és az otthonban
levetkőztek és megmotoztatták magukat,
arnig csalr meg nem győződött a rock§ea-
beli cserkész arról, hogy nirlcs náluk a
papir. Arra a következteté§re jutott tehát,
hogy máshova rejtették, amig eljön az
átadás ideie,

Morris kisértést érzett, hogy még egy-
§zer megpróbália a töltötbllcserét. de ettől
visszatartotta az a meggondolás, hogy
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addjg jár a korsó a kutra, mig el nem
törik. ilíás ötlete támadt, ami" titokban
igen mulattatta.

Eppen kilenc óra volt, amikor a halíordi
cserkészek a pqlgármester házának ajtaján
kopogtattak. Egy szolgáló bocsátotta- be
őket és az ifjabb Jenkinst a hallban ta|ál-
lák szomoru arccal._ Kedvem volna titeket ujból megmo.
tozni, - szólt, - Még van idő tiz óráig.
Tudory, hogy nálatoknan valahol.* Es ha én azt mondanám, hogy nincs
nálunk? - érdeklődött Morris.

- No, az.nerí: volna szép tőleq meit
nálátok van l

-' BecsüIetemret sem Jonesnát, sem
nálam nincsen, blztositotta Mori.is.: Akkor mások jönnek utánátok
vágott vissza |enkins. - Nem engedlek
be titeket az apámhoz, amig az óra tizet
hem üt. Jertek hát addig a szobámba és
beszélgessünk !

Mialatt beszélt, a zsebéből elóvette a
töltőtollat.

Morris erre hirtelen megállt és elíordi-
lotta az arcát.

- Hogyátr, - kiáltott Jenkins, - hiszen
ebben nincs tintal Erdekes! - A hüvelyt
letette az aszta|ra beszéd közben.

Morris megbüvölten nézett oda. Tudta,
hogy abban van a becses irás.

- Megyek és tintát hozok. Várjatok
itt. fiuk, egy percig, azulán felvezetlek a
barlangomba.

Ott hagyta őket és bement egy a hall_
!ól nl,iló szobába. Mint a villárn, ugy
kapta fel Morris a tollhüvelyt a hall asz.
taláról és elővette saját zsebéből a tollat.
Éppoly gyorsan sajái kupakját a }enkinstollára tette és a Jenkinsét az asztalon
hagyta. Epp ekkor jtitt vissza Jenkins,
kezében egy üveg tintával.

- Most iut eszembe, _ kezdte a rock-
sea-i cserkész, felkapva a kupakot, - te
talán elcserélted a tollamat a tiéddel. Hadd
nézzem c§ak !

Megvizsgálta a kupak belsejét. Nem
látott semmit és elégedetlen voli.

- Nem, itt nincsi - szólt. 
- Nos hát

je{ek fiuk és várjatok tizig.
Felmentek a diákszobába és Jenkins,miután helyett adott vendégeinek, leült

maga is és irni kezdett. De c§ak egy szót
irt le.

- Ez nem az én tollam * iegyezte meg.

- Usy látszik, elcseréltük,-- mondia
Morris. - ígazán sajnálom !

Ujra kicserélték a tollakat. Ekkor |ones
már nem is volt biztos abban, hogy kinét
van az irás. Ez az áIlandó csere.bere
egészen megzavarta.

- Nála van l - suttogta Morris pajtá.
sának. _ Nem baj! Annál jobb móka
lesz, amikor eljön az idől

Közvetlenül tiz őra előtt lernentek a lép-
csőn. }enkins kivánesian nézte társait.
Bemutatta óket a polgármesternek, mire
Iworris hirtelen mozdulattal kirántotta az
iflu }enkins zsebébőI a töltőtollat és azt a
polgármester kezébe csu§ztatta.

- Uzenet a halíordi c§apat parancsno.
kától : mondta. ..- A kupakban van !

A kandallón álló óra éppen tizet ütött,

- Ó, én ,tökfilkó i - iüttotta ,Jenkins.

- Egész idó alatt a tollamban volt. Es
éíl mágaritmal hordoztam egész nap,
ugy"e ?-- Ugy vaDl de azt hiszem, egY liis
kavárodás még ván; - nevetett Morris,

- A te tolladon az én kupakorn van
és vi.szont. Igy van ez az ilyei tömegcikk.
nél. Megfele| az iizenet, uram? -

_ 
Rocksea polgármestere termetes,

vidámtekintetü féríiu - nevetett és egy
kalaptüvel huzta ki a papirost a tollhti-
velyből. Amikor előkerült kibontotta. Elol.
Vasta az üzenetet, azután ujra nevetett.

Ng, ezuttal vereséget szenvedtél,
Reggie, - mondta fiának.

- Most először sikerült - válaszolta
a bánatos kis Jenkins. - Hát bizony most
ti nyertetek, fiuk és én gratulálok. Nálunk
maradtok éjszakára, jó ?

- Ugy-", a cserkész igazmondó, -nevetett Jenkins ur. Ne feledd el,
Reggie, megemliteni a heti jelentésedben,
hogy a halfordi cserkészek az üzenetüket
saját magaddal hozatták ide. Bizonyára
nagy derültségget fogják olvasni - más
cserkészek, bár lehet, hogy a rocksea-i
csapat nem íogja mindjárt látni a dolog
humorát. Elismervényt adok az irásról,
amit lolnap elvihettek a parancsnokotok-
nak,_, fiuk. .No, ezt jól megcsináltátok, -ez sikerült ! pord, Ktipolnai ]ózseJ.

Isten kardját megtaláljuk. . .
(A 83. sz. Gr. Széchenyi István cs. cs. Attila-rajának inilulól4J

- A Hunyadi-induló dallamára. ]-

Légy vozéránk, jőjj közénk most Isten Ostora !

Villogjon mo§t Iston Kardja, mint ahogy soha l
Bus hazánk most árvaságban hős fiukra vár;
Rajta ! rajta ! nagy vozérúnk Attila kiráty l

Fonn az égen, Hadak Utján mennyi hős vitézl
Egő szommet cserkészek, most mjnd szemünkbo néz:
Harcral harcral bus hazánkért Elet és Haláll
Rajta ! rajta ! nagy vozérünk Attila király l

Iston Kardját mogtaláljuk majd, kis pásztorok,
Hun dicsóség lángja egyszer ujra fetlobog,
Régi élü Isten Kardja ! szivünk várva-vár l
Bajta I rajta ! nagy vozérünk Attila király !

Horvdth BéIa.
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Róma.
Kopott L6vcL a íórcn kőzepén r o .
Égbenyrríó száztotonykató
Rómál íővőzőllek l ZaÁadokbalyú
Nyoaia a vállam,; vagyok z azegénylcgély.

Jótten a plsztlk brts íta hozzáő,
Lckonyalt feicm megplicubet-e i
Leszek kóvcid k6zl acgtétt tea,ete1
L*toa e íélyben ktrpolátd tolnyát l
I(locscildhez takom szlvgy$agyházam
Legz-e hlo,cselő k6zt ptlsztaí vfuág.
Nlegtépázlák s?ázgaot - átok a világt
Peőlg ő volt rnlndig az én etős válam.

llllllllllIlIlllllllllll1llllllllllllllllllllllllllllllllll

ARADY ZSOLT.

Szélzúgasbíl iőttea, csőndto vó3yom,
ALaratn6vclő lrtenhallgatást.
Váííaímat nyomia büabíaal-paláú,
Yfuok aagy csoőákat, a hazíaal várom . . .

Csodákkaí vagy tet| litoktátház,
Kopott Lóvcldben szá? uő az üt,
Rád mosolyg az égbol\ alndlg kék azút,
Az él hazáa pedlg bús, szomorú kilo,-ház.

J'ótlea a pcszlák búg lla hozzáő
S vad tarrr etővcl m,egyck vissza aa|ő,
'Dc íttiagyom a? ítkom9 az ős7 tég1 bait
S mcgtasaiton ottfion ósl átok-ortáot;

ll Illllllllllllllllllllll, llllllllllllllllllllllllllllll

Philippe. -
Igy azután a fiatalember megérkezett a

táborba. A második estén azonban a pa-
rancsnok sátorába m€nt és igy szólt:

- Nem maradhatok itt tovább, uram,
hazamegyek.

A parancsnok megdöbbent.

- Miért ? - kérdezte. - Valaki beteg
otthon ? Miért akarsz hazamenni ?

- Nem, senki sem beteg, uram, de nem
maradhatok itt.

- Hiszen, lrgy gondolom, jó dolgod
van itt - felelte a cserkészmester.
I\ti a baj ?

- Nem tetszik nekem az a modor,
ahogyan az őn gyerekei bánnak velem

- szólt a fiu. - Semmibe sem vesznek,
egész nap egy szót sem szólnak hozzám.

- Ez engem teljesen meglep - vála-
szolta a parancsnok -, mert cserkészeimnek
különösen a lelkükre kötöttem, hogy való-
ban kellemessé tegyék az időt számodra.

Majd hirtelen világosság gyult fel a lel-
kében és ezt kérdezte tő]e; .

- Teljesen bizonyos vagy abban, hogy
semmi olyat nem tettél, ami a fiulrat el-
idegenithette tőled ?

Mire az a tizenhét éves fiu könnyekre
íakadt és igy szólt:

- Igen, uram, ugy áll a dolog, hogy
az őn,c§apata egé§zen másfajta, mint az
a csapat, amelyben én vagyok. Azt hittem,
hogy a fiuk kedvében fogok járni, ha el-
mondok nekik néhány sikamlós történetet,
ámde ők nem akarták meghallgatni azokat,
uram é§ egy fiu sincs it{ ak| azőta |,toz-
zám szőlt volna.

A parancsnok magához bivta őrsveze-
tőit é§ mindent hamarosan rendbehozott.

Egy másik hét mulva ez a 'szegény

cserkész bucsut mondott a csapatnak,

A tizedilr cserlré§ztörvényről.
- Irta; R. E.

A cserkész testben és lélekben tiszta

Kedves Jirn !

A cserkész tiszta gondolatban, szóban
és tettben. Ez d, mi tizedik törvényünk
értelme.

Az, hogy a cserkész szavaiban tiszta,
azt akarja kifejezni, hogy a cserkész, bár-
mennyire szeretne is meghallgatni egy
szennyes történetet, vagy szeretne valami
tisztátalant mondani, nem mondja el és
nem hallgatja meg azt, épen azértt mert
ő cserkész. Nem is törődik azzal, hogy mit
csinál a világ többi része, az is mellékes,
hogy abban az iskolában, ahová-ő jár, a
fiuk csunyasá§okat beszélnek, vagy ha
abban a műhelyben, ahol ő dolgozik, az
emberek ,mind trágár beszélgetéseket íoly-
tatnak. A cserkész tiszla a szavaiban.

Ismerek egy derék cserkészcsapatot,
ahol teljes lehetetlenség volna egy fiunak
bármi olyat is mondani, ami tisztátalan,
mert a többi gyerekek közül senki sem
hallgatna reá.

_ Ez a csapat meghivott egyszer egy' idegen fiut, hogy végyen részi velük -á
táborozásban. A fiu tizenhét éves volt.

Mielőtt a fiu megérkezett volna a tá-
borba, a paíancsnok beszélgetés közben
ezt kérdezte fiaitól:

- No, gyerekek, szeretnétek.e egy
kiváló csapatszolgáIatot tenni ?

Valamennyien ezt felelték:

- Igen, uram t

- Nos - folytatta a parancsnok -,meghivtam egy szegényebb cserkészfiut,
hbgy jőjjön ide és maradion velünk. Ma
este jön és szeretném, ha ke!lemessé ten-
nétek az időt számáta.

- Helyes, helyes, igy fogunk tenni ! -kiáltottak fel a cserkészek.
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' aihellyél ég}üti b-,táb orbah, volt és hálásan
:liö§zónte n-éki'll azt a, porn p ás ídő t, .amelyet
i,vélükib§},ütt,,tőltött i61,,:,,.: l. !,. , ,. ..)

Egy tiienötéves cserkészőrsVé2étő;'akit
:ná§ynnl'jól i-srnertem,:] mgglátogatott eg}
'napbn.,] l "] ;;,-j ,,.-!,:.,l:i i .i., 

"i 
: ,, ,. :

] l,', l.;, l Nelnl ;lehetek ll,fu éltó, l. c§er,készr, ufaíIl
* mondotta.l Miért, rni a baj ? .+ kérdezteil). :,.-
Az örsöd rgsszul viselkedik ?

)::") ;i Nem;:,urarn, az őrsöm kitünő és, a
c§apat erós, de én magarn riem, lehetek

". fi é!ló.,eserkész, l §íáííl1, n§m tqCoín - rn_egtar,

.itani,,á tizedik cse.rkészitörv.ényt., ., ; |,":

l ,.ji**,É{add hallorn,,mi a bai? -,szóllaln.
:i+r; l::Ehi iqrZon,,V,sg}ok l ; h ogy ne,gta {t§ar,n

,.á;, tör,vén}ín, ü{áíI11,É kezdte., - §atv_qmet
,lál,Ihatatóssá tetieín, v4lamennyi,cserkégz-
,törvény, ínegtartásár,a. §sak,. al 1^hely
kellemótlen -nekem, ahol vagyok. Gépé-

],§z€teti tanulok,és,az emberek magaviselete
azon á helyen, ahol dolgozorrr, olyko;

, borzasztó, - sokka!,rospzaPb, mint bármi,
ámit tin 'elrrépzelhet. Szavaimban tiszta
tu.doÜ lpnni, uram, de lehetetlen tiszta

. :}ennetn ,tettÜen ott, ahol dol§ozom; de el
fogom bagyni ezt ?.hglyet az 9y végén,
aűkor a Íánoncságóm bevégződik. Akkor
.aztán rnaid meg fogom tudni tartani a
tizedik cserkésztörvényt.

- Ha ícllyton azon vagy, hogy a cser-
késztörvényi megtartsad, melleite is kell
állnod'mindig ,és igy kell tenned rnost is
J ' feleltem.-' Letetted a c§erhészfoga-
'dálma,; hét nrás fiunak a vezetője vagy
és ha a cserkésztörvény, érdekében har-
'colsz, ázon a helyen, ahol dolgozol, ezer,
hatszáz cserlrészé-rt küzdesz, Akarod-e ezt

, tenni i Mikor a cserkészethez szegődtél,
szükségünk volt rád, mert azt hittük, hogy
nekünk fogod ,4dni ,nemcsak összgs kész-
.ségedet| hanem 4,,,t9, :ti,§4!4r ;eg{szséges

. te§tedef i,s. 
^ 
Ig,yelrszel,e:azt,tisztán ,tartani

; a: cserké§zmozgalom becsületéiért.,

- Akarom, uram - felelte -, ha meg-
,rnondqd nekemr, rnit !,egyek, ha vjsszajutok

. aíra a helyre, ahol dqlgozom?
; --.Ha valamglyik, f§líi,.vagy náIád idő"
,§ebb fiu beléd köt, q!!ópd. n"g, 11ki
legyen is az és gyomrozd meg keményen
és tétoúáz$s nélkül. Sohasem íogja többé
megismétélni. E|szántad-e m4gadat arra,
hogy, igy cselekedjél ?

- lgy fogok tenni, uram - szólt és
azzal e|ment.
,-"P*i- ila'i',]*"ruu véletlbnül taialko"iam
ez,ze1- a fiuval a löldalatti villámóson.,

, Hái hogy mennék' a ,dolgok,,, fi3m ?

,.,--.A .csapái kitunő, uram, éá a2önban
jelenleg munka nélhül vagyok.

- Hogyan? I\íi tortént?

]. -+i: Meggyomroztam ' egy ernbert ketné-
,nj,,€n és,tétovázás nélkül, uram.
,l, ..- Csalr nem ezért csaptak eI? , ,

',,"+- Nem,,* f,élelte. _ Lz.azle]ső reggel
vcllt, hogy munkába ,állottam beszé]geté-
lsünk után., De délut4n,mqg kellett öklöz-
nöm egy másikat is és erre, elcsaptak.

,:-l ,De,.' 4z, ég, szeíelmérel miért nem
§zóttál, nek_em azonnal ? - kiáltottarn íel.
.,;,,'_ }_{o,p,,ön csak nem nézhet foglalkozás
után valamennyi cserkész számára - volt
,a válasza - igy bizony egyáltalán nem
gondoltarn grre, uram.
,_, -l- Eljöhetsz.e hov11ryt, holpap reggel
tiz őrakoi? - kérdeztem tőle.

, - Míndq,n bizoqnyql el - felelte.
, ,--T Akkor hát várni fogtak.- tr,lmentem egy bd'rátomhfrz, akí e§y'.sZer
azt mondta nekem, hogy ő nagyszerü
alkalmat tudna nyujtani egy kivélelesen
jó cserkészfiu számára.

-- Nézd csak, ezredesem - kezdtem -,megtaláltam ám azt a kitünő cserkészt,
aka}od-e őt igénybevenni ? Egyike a leg-
elhatározottabb gyerekeknek, akikkel va-
laha dolgom volt. Bármiben is megbiz-
hatsz benne, Ószinte, mint a balál és
mindenrőI Iemondana a világon, csak
azért, hogy ragaszkodiék ahhoz, amit ő
helvesnek hisz.

alkalmazni fogom - szólt az ezredes.
Másnap reggel' a fiu megiátogatott tiz

órakor. Nem sok szót váltottrrnk, hanem
'egy levélboritékra ráirtam egy cimet és
azt mondtam nelri, hogy menjen oda
azonnal. El is ment és most nagyszerüen
megy a dolga.

Ha egy cserkész tiszta goudolatban,,bizo.
nyára tiszta szavaiban és tetteiben is.

Egy városi cserkész, ki azelőtt soha
, nem volt'falun, egy nagyon esős nyáron
mént' él§ő 'táborozására. Egy lteskeny

:'ö§vény"en] gyálogolt lefelé a határban egy
vidéki csapathoz tartozó,cserkészpajtással.

, Az ösvérr'y csupa sár volt s egészen ellepte
,a városi cserkész,cipőit, de az mosol5logva
haladt tovább. :Kisvártatva , a másik cser.
készhez fordult és igy sz_ólt:
",* Nem ludom a, lábaimat megkimélni
,a sártól. Ugy,látom, te szép tisztán tartod
a cipőidet.,H.gy c§inálo_d ezt? 

,

--:iHa §áros helyen mégy, -: ,íelelt a
vidéki fio -, sohase nézz a sárra, hanem

, csak, a tiszta helyekre. és ezekre lépj. Ha
a, sárra nézel, belé íogsz lépni, de ha a

, tisata, helyeket nézed, . a láb4id tisztán
íosod tartani.'Es tökéletesen igy vagyunk a go:ndola-
tainkkal ,is, -, a tiÖita ,ÉÓl31ekre nezz és
,tisztán fogod- magadat tartani,, :. ,.

'l§r*
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Temérdek sok harrnadrendü ujság és
könyv van, de a cserkész nem olvassa
azokat, mert tudja, trogy ha ezt teszi, nem
tudja megtartani á tizedik cserkésztörvényt.
Tiszta könyveket és ujságokat olvas.

A cserkész nem ül puha karosszékbe a
tüzhely' mellé, csukott ablakok rnellett,
mert tudja, hogy ha igy cselekszik, nehe-
zebb vqlna megtartani a tizedik cserkész-
törvényt. Nyitva tartja az ablakokat, hogy
bőséges, friss levegőt kapjon, ha pedrg
nrelegedni akar, nem bujik a kartdalló
mellé, hanem felvesz egy pár boxolókez_
tyüt és megmérkőzik valamelyik cir,nbo-
rával.

Mikor a cserkész dolgozni megy, mi-
hamar meglátja, hogy kik a tiszta beszédü
gyerekek és kik a tisztátalánok. A tiszta
fiukra néz és hozzájak csatlakozik, mert
tudja, hogy ha piszkos uton halad és cipőit
tisztán akarja tartani, a tiszta helyekre
kell tekintenie, hogy azokon járion.

A tizedik törvény a legnagyobb törvény
valamennyi között.

A legnagyobb törvény azért, mert leg.
nehezebb megtartani, de mi küzdünk azért,
hogy azt megtarthassuk,

A mi szövetkezésünk a Békés cserkészek
Testvérisége s -nem a Hadi Cserkészeké,
de, bár mi a Béke'cserkészei vagyunk,
van egy nagy hábortr, amit mindig meg
kell vivnunk : a háborut a mi tiz cserkész-
törvényünk becsületének védeImében.

A legjobb dolog, amit mint vezető te-
hetsz az irányban, hogy képessé tegyed
őrsödet e küzdelem megnyerésére: egyet-
értést teremteni őrsödben a fiuk között.
mindiárt az első perctől kezdve.

Némelyik gyerek állandóan elrejtegeti
maga előt a rizedik törvényt, mintha va-
lami szégyelni való volna rajla, pedig
semmi szégyelni való nincs azal a maga
tisztaságában, mert a legnagyobb dolgok
egyike a világon.

Az egyedüli dolog, amit szégyelni kell,
a piszo'k és valahányszor ilyet látsz vagy
trallasz, el kell azt takáritanod és méltó
helyére tenned - a szemétdombra.

Mikor a tizedilr cserkésztörvény megtar-
tásáért küzdesz, lehet, hogy földhöz vág-
nak ujra meg ujra, de a íődolog az, hogy
igyekezned kell ismét talpra állnod és
felülkerekedned.

Nem a győztesség az, ami férfivá tesz,
hanem a küzdés és gyahran az a kaIona,
a&i a Iegkomol1abban megsebesült az
ütközetben, a legnag,1,obb mértékben részes
a kivivott győzelemben.

Ha evezésben gyakorlod magád, ne
evezz mindig a íolyón leíelé azért, mert

ez hön.ngü, hanem evezz a folyón felfelé
mert az nehéz, A nehéz dolog elvégzése
teszi erőssé izmaidat és'tesz győztessé a
versenyben.

Sohase törődj vele, ba ujra, meg ujra
elese]. Kelj föl gyor§an és bátran, amint
sok cserkész megtette már eddig és meg
fogja tenni ismét - s előbb-utóbb te ma"
gad is nyerles leszel, mig másrészt más
íiukat is hozzá fogsz tudni segiteni a
győzelemhez, mely a legnagyobb öröm
mindenek között.

Talán a íolytonos lrüzdés után csüggedt_
nek fogod mágad ,érezni s azt hipzbd,
hogy nóm vag} elég eós, de ilyénkor
csak gondolj arra a kiváló Dávid fiura.

Emlékezz csak rá, hogy jött ő az izraeli-
ták táborába s mlnt ráz-táE a fejüket azok
mindánnyian, azt mondva, hogy a völgy
másik oldalán ott van €gy nagy termetes
óriás, aki kineveti őket, mert senki §em
tudja legyőzni.

Es emlékezz rá, mit mondott az óriás ?

Azt mondta, hogy egy olyan férfit akar,
aki előálljon és megküzdjön vele s hogy
az egész izrael.ita hadseregben nem talál
egyetlen olyan embert sem, aki ezt meg-
tenné.

Akkor aztán olvasd el azt a csodálátos
történetet arról, hogy mikébt lépett eIő
Dávid, bár ő csak fiatal legényke volt.

Bevitték ót Saul elé, Saul és a többiek
pedig mindnyájan kinevették, mert ol1an
fiatal volt. Aztán Saul Dávidnak adta saiát
fegyverzetét, egy rézsisakot és egy páncél-
inget, rrogy isl Dávidnak több módla
legyen magát megvédelmezni.

Ámde Dávid eldobta a fegyverzetet,
amit saul adott neki. Annál valami na-
gyobb fegvvert vett magához.

Visszaemlékezett arra, hogy ő mint kis
fiu meg tudta öIni az oroszlánt és a med-
vét és tudta, hogy az Isten most is vele
lesz.

Igy aztán a legcsekéIyebb habozás nél-
kül kiment egy egyszerü parittyával és
egy kővel s mihelyt ezeket magához velte,
te}jes bizonyossággal tudta, hogy győzni
íog, mert tudta, hogy Isten vele van.

Ha tebát azért küzdesz, hogy megtart-
sad a tizedik cserkésztörvényt és ugy
találod, hogy saiát erőd nagyon csekély,
nem szabad szégyenlened a Nagyobb
Erőhöz folyamodni, hogy legyen veled és
aztán, mint Dávid. egészen bizonyos leszel
abban, hogy nyerni fogsz, mert az Isten
melletted van.

őszinte cserkésztestvéred :

(ForditottaZsoldosBenö,) Rol,and,

1#;g*a_*_
I
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1. Akasztó puhafából ferdén-bofarágott résekket. 2. Puhafábó! faragott kanálka sóhoz. 3. Drótból kószitott
S'alaku kampó ruhálés felszerelés felakasztásához., 4.Pléltdatabból készitett sip, fuváskor,két oldalt ujjal
, ,. befogandó. .Rajta zsinórból font.sipzsinór. 5, G;lortyatartó. papirosból készült szélvédővel.

, x Kül§nös aktualitást ad e cikknek az a körül-
mény, hogy a Nemzéti Nagytáborban a kötelezö ver-
senyszámok között szerepel a kézügyességi verseny.

Nagytábor_ kézügyeeségi .verrenyén ?

senybirák és e szerint rendezték meg a
kézügyessé$i versenyt

A magyar csapaí bizalommal és teljes
erővel készült a versenyre, de számitottunk
arra, hogy a nyugatí ál|amok cserkészei,
akik áz iskolában sok kézügyességet ta_
nulnak, ,tultesznek rájtunk. A sorsolás sem
igen kedvezett s igy másodikak lettünk
* hátulról. Hála,a sorsolásnak, Amerika
viszont első lett - de szintén hátulról.
Ez az egy vigasz megvolt: oAkármilyen
gyengén szerepeltünk, de a nagy Amerikát
mégis megelőzte a kis Magyarország|,"

A kézügyességi versenyen hulladék.
anyagból kellett cserkészkés segitségével
másfél őra alatt használható tárgyakat
késziteni. Mikor aztán a kiállitott legszebb
tárgyakat megtekintettük, örömmel mond-

'6. Gyertyatartó puhafából, drótbólj plébből és szögekból. ?. Szappantartó egy darab pléhból. 8. Reszeló
pléhből és drótbóll 9. Tálalóvilla puhafából. 10. Névjegytartó plétrbőt és Oróitót, 11. Hamutálca pléhből.
í2 Cetlrza- és tollszáttartó. 13. Szélmutatő széltózséival puhafából, .pléhből, keményfából és drótból.

14. Nyakkondőgyürü háromszoios fonással hulladékbórból. 1ó. Gleityatartó puhaíáiól és drótból.

l

kl,"

Mi'mindent lehet másfél óra alatt csinálni ?*
F:Iogyan lohet valaki claö'a Ncmzefi

Nern egy cserkésznekokozott már gondot
a második- osztályu próba 6. pontja: az
ipari munka. Ipari mqnka cimén valamilyen
kisebb használható tárgyat kell késziteni
a csapat részére. Soksiór előfórdult, hogy
az ötletszegény cserkész sablonos lomb.
fürész.képkerettel vagy Mekano.játékból
összeállitott emelődaruval lepte meg tiszt-
jét. Igy azután érthető, hogy mindenki
nagy várakozással tekintett a kopenhágai
jambcree elé. ,,Hogyan fogják a világ
cserkészvezetői á kézügyességet, lelemé-
nyességet számonkérni?u ,,'Azt ol1a,h.ból és
u,gg alkotni, ahogyan mindegyik cserkész_
nek volt alkalma iál3 : mondották a ver-
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16. Képkeret papirból. 1?. Gyertyatartó dlólból. 18_ lrányjatző-fábót és.drótból. 19. Gyertyatartó drótból.
io. viri" punuifniót, 21. Tollszái puhafából és pl.éhből.- 22. Keresz,t kemény_fából, szögelóssel és"-bőr,
fonással. 23. Fogas cserkészbotrá drótból, 24. Papirvágókés p_uhafából 25. Gyerlyatartó , puhafábÓl,

drótból, szögekből és pléhből. 
#

tuk; ,,Megoldódatt az ipari munka kér.
d ése !"

Mert hát a cserkésznek sincsen más
aflyaga ipari munkája elkészitéséhez, _mint
mindénféle hulladékdarab: pléh, fa, zsineg,
szög, s nem állanak rendelkezésére finom
és drága szerszámok, de van cserkészkése
és ami a fő, van ötletessége. Igy azlán a
hasznavehetetlen anyagból csinos kivitelü,
hasznos tárgyak sorakoznak az aszlalon
s a cserkésznoteszben a parancsnok alá-
irta az ipari munkát.

Az idei ul'pesti jamboreen, melyet a
budapesti és körn;,éki csapatok rendeztek,

a versenyzők a következő feldolgozandó
anyagot 

- kapták: 1 drb keményfa, 1 drb
puhaÍa, 1 iv papiros, 3 drb szeg, 50 cm
Lőrzsinór, 2 m befőttzsineg, 2 m zsinór,
1 m drót és a négyzetalaku pléhdarab
(lásd 1. kép baloldalát).

A kézügyességi versenyen azután olyan
ügyes tárgyakat készitettek a versenyzők,
hógy legény legyen a talpán, aki rajz után
is utánuk csinálja.

A legsikertiltebb 2$ tárgy rajzát közöl,
jük, hogy vállalkozó szellemü cserkészek-
nek le§yen mit csinálniok a hosszu téli
estéken. Sz. P.

Karácsonyi levél.
(Kemény

Budapest, 1927. dec. 28.

.Kedves Martin !

Alig vártam már az időt, hogy ismét
életjelt adjak magamról s beszámoljak
neked ujabb tapasztalataimról, melyeket
tanulmánl,utamon szerezlem. Naplóm sok
kedves részletét majd akltor olvasom el
neked, ha maid együtt örülünk a viszont-
]átá.nak és a megszokott baráti körnek.

Legutóbbi levelemben jeleztem már lrclg1
karácsony havát Magyarországon töltöm
el és uiév táján folyta:om utamat Török-
ország felé.

A karácsonyt idegenben tölteni szokatlan
és fájó gondc|at volt nekern, de most már
másképen látorn a dolgot. Az itteni magyar
cserkész testvérek hamar elfeleittették ve-
lem, hogy idegenben vag):ok s a velük
töltött ürnepek alkalmat adtak arra. ho-gy
bepillantsak a magyar fiuk lelkületébe is.

Eleinte zárkőzottak voltak és mintha be_
tolákodót láttak volna bennem, - csak a

öaa".)

legszüLségesebb udvariasságokra szorit-
koztak.

Amikor azlán megismertek és cserkész,
mivoltomról meggl őződtek, felolvadt e fa_
gyosság a legte§tvériesebb szeretetben.
amiben azián szinte versenyeztek egy-
mással .. .

Jóizü nevetéssel fogadták próbá]kozáso-
mat, amint iparkodtanr néhány szót magya.
rul mondani, de ne csodálkozz ezen, mert
amilyen nehéz nel,ünk magyarul bármit is
megtanu'lni, annál büszkébbek ők anya-
nyelvükre, amely egészen öná!ló hajtás az
eÜrópai nyelvek között.,

Háligazdám cserkészfia - Kaskantyu
Janinak hivják - ezI persze betünkint
kellett leirnom - naphosszat járt velem a
fővárosban és környékén,,aminek rnáris
sok hasznát vettem. |ani előre ielezte már,
hogy a karácsonyi cóapatösszevonást igen
érdekesnek íogorrt találni s elmondta, hogy
a karácsony - a szeretet ünnepe - egy-
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uttal,a cserkészek " legnagyobb és.hivata.
ltls ,,. ünnepe , i§, Ilyenkoi- neegbocsájtják
egymás hibáit, a szegényeket megvend.é-
gelik, arnivel a lelliek ünnepét készitik, elő.
Kedves, Martin I Lzt. hiseem,. hogy az
evangelium gyakorlati.,megvalósitá§anak
nagyon jó eszkőze ez,
,:De, ,mély'.benyomást lkeltett bennern az

az ünnepség,is, amit több ezer cserkész
részvételé,vel, karácsony emlékére a szabad-
ban,rendeztek.

Az ,elmutt, vasárnap délután az, itteni
csapatok végeszakadátlan hosszu menet_
oslloPban zá§zlók' alatt vonultak fel : a, :köJ
zeli,Nádor"'hegyre, zászlőik fenyőágacs-
kákkal és tobozzal voltak diszitve.

Festői látvány volt a lankás hegyoldal
7a&tarás csupasz fáival, haragoi- zöld
fenyőivel - ahol a cserkészek- egészen
különös módon állottalr fel.
_ _ Képzelj el egy hatalmas kört, kedves
Martin, amiben itibb, conientrikus kör van
alkotva emberekből. A kör: közepén 5
méter magas alapépitményen hatalmas fe-
nyőfa állott, amit,,a cserkészek, ez alka.
lomra 'szines csillogókkal diszitettek, or-
rnára pedig cserkészliliomot helyeztek.'EOrösxörül 

a, csapátok zászlai - ez volt
az e|ső gyürü - ázlán a többi ember-
gyürü következett, mé8 ,pedig olyformán,
lrugy a fiatalok belül, áz iaoséuuót<^pedig
külsőbb körökben állottak. A legküisőb6
gyürüben álltak azok,, akik hosszu c§er_
készmultra tekinthettek vissza. Láttam,
hrgy az itt állókat különös tiszteletteÍ
illették.

Hárirmszoros kürtjel hangzott, elkezdő-
dött az ünnepély. Két árbócrudra lassan
felvonták. a nemzeti lobogókat, a,zenekara Hymnust játszotta több ezer cserkész
tisztelgése kö2ben.

A szövetségi törzskapitány beszé|t azlán
egy emelvényről ; nem értettem, hogy
mit_ mondotf, de feltünt, hogy mindnyaiáá
csillogó szemmel figyeltek szavaira. Mint

hallottam, fóké_nt a cserkésztestvériesség
és az emberszeietet ünnepeként emlitette
e napot s felhivta a cseikészeket, hogy
ha mind.ennap jót cselekedtek is; a kará_
csony napján cselekedjék a legtöbb jót.

Már sötétedni kezdett, amikoi a, kará-
cson;rfa villamosgyeltyácskái kigyulladtak,
arnire közös ima következett, majd regi

Eközben betlehemes cserkészfiuk körbe
jártak és adományokat gyüjt@ttek az insé-
geseknek. Bár mindenki tet§zé§€,: szerint
adakozott, mégis - mint ha|lottam. - l0
millió koronát gyüjtöttek itt össze egy
í§lóra alatt ; .amlbőI,10_0 qzegény,,csalá+,
nak szereztek kárácsonyi örömet

Az ünnepély végén északon, délen, ,ke_

leten és nyugaton hatalmaa tábortüzek
Iángoltak íel _ mint mondták -:- a jelen
nem lévő cserkésztestvérekről emlékeztek
meg ily módon. Most megindultak a körök
egymással ellentétes . irányban, minden
cserkész kezébep kivilágitott liliomos lam-
pionnal. Dal és zene hangzott végesvégig
és a jó cselekedet örömének' lelkes tüze
ott ragyogott'minden arcqn.

Egyszerre íelpattan a legszélsö

- utána fokozatosan a többi is és
lrezdődik a hazavonulás.

Lent a völgyben már trombitaszóval
mennek a fiuk, ,odafenn meg vidám cser-
készdalok hangjai lüktetnek. Utoljára már
csak az őrök maradnak fenn; kioltják a
tábortüzeket s csak a karácsonyía iénye
tündöklik. tovább a havas éjszakában.-A
íelette lebegő cserkészliliorn misztiküsan
ragyogva int bucsut a távoző cserkészek
után.

Kedves Martin ! Ilyen szép és bensősé-
ges karácsonyt vajjbn mikór ünneplüpk
együtt otthon ?

Isten veled, szivélyesen üdvözöl
_ l ] .] ,.őszintebarátod...:.,,, ]- ,.: :,Fred,erick:.,,,..

gyütü
meg-
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, llil,tiir_§nnyi, utgrltí§í[f0uran.' §T5ír":í,*x1.;,:í: :ij"#T Jío"';-l*.1l, Minden magyar cacrkérznek ! csony e_.1Ó, amikor ;i"á""r.i r,"ia.Ö'á"

Ug_ve tudjátok mindnyájan, hogy a ió 9.:.l., akkor hu:zzátok eIő az iveket s".ad-
cs"űé.z mtiaig r.,;.".i 

"', 
'Jr.lr."i,' rr"di iátok od.a az apukának, .anyukánál.; ";gr.minden nap tehessen valami iót? 

'Azt"is aPaeknak ,T9g a többi kedves.rokonnak,
tudiátok - bizonyosan svakbroliátok is aklk szerettk a cserkészeket. Es biztosan: hogy az igazi Óserkész'riek ;iúir.t"ll tudom, hogy mindenki fog adni egy.két
maga elé tüznie valami komoly íelid.atot ezer ,koronát, erre a magasztos célra.
egylegy idoszakra? például 

"'.*oraÜái. . Lehet előbb is megmúiatniazivet a.zzal,
báh fó programjául választia, hoe}leszo. lro8Y. vegYenek valamivel olesobb ajándé-
kik a pukkancs természeieröl, "-minden kot lrarácsonyra, _anyuka meg egy-két
hónapban különös gondot íordit egv-egv Ceka,dlÓva,l, mandulával, mazsolával tegy,en
tóirrény'teljesitesere,-a hnrsvéti vatatiolií kevesebbet a2,iinnepi tésztába s a, hülön:
jól'me§tánufaia lbsióvetést meg a krino_ bÖzetet adják, a c§erké§zházr.a. ',.,:. , ,

linozási stb. 
- -o Fiuk ! Milyen nagy dolog volna, ha

,^{"g ;Úyok, róla győződve, hogy " 
minden. c.cÁész 

^r.iáén 
tei".eUÚ: á3a"-

kOzel§ő káiácsonyi uáÉacion i6 go;ídol_ dékot kapna, ha. minden cserkészcsalád.
koztok sokan valámi tartalmas 

"§"ir.e."_ 
b.u9."sy kevéssel inkább lenne az,üqnepi

programról, amely mintegy vorosvonaltJnt eb_éd ; ,d,e ug;ranannyival több ezer kÖ-
huzódjon végig' a"on "i drága 10-1' l9ru iródna. a ti. kis gyüjtőivetekre t

l;io"ih"iiliY"' olyan neheien vártok fái""X'l.Í?,"il*'" J§ilil,,T*.{",;'ut;ÍífJ
Szeretném_ megkönnyifeni a célkitüzést Cserkésztestvéreim ! Ti már olyan soks azért inditványozok valamit mind,en szépet és nagyot tudtatok csinálni. Moird..cserkésztestaérernnek. jatok tF most egy kkönyvről, egy játékróI
Fiuk! Legyen az idei kardcsonyi főprop- a cserkészház fávára| 

'
rarmunk a, cserkészház meglererutáse! ' " Nem is kell olyan nagy á|dozatot hozni.

Nagy dolog ! - gondot-játok. Olvassátok Ha minden cserkész, csát< 10.000 koroná_
99a| _el .figyelmesen e sórokat s mindjár1 val^jönne vissza a vakációróI, akkor, már
látni fogjátok, hogy nem is olyan kivíhe. m,ajdnem megvolna a házunk. Hiszen,tetlen. 25.000 cserké§z igy 2ö0 miiliót gyüitene.
, Airól 

, y.gye m.eg vagytok győződ,ve, Ugye fiuk.l"T_.""-Ó á- ;; á;;;e}, ámery
!_ggy .r"tUnk senki sem fog házáiépiteni? egyre esik? Nincs olyan játék-, ninci
Viszont, azt meg tudjátok, hogy csórkész. olyan könyv, amely ennél- keüesebbe
ház kell. Nincs hát mit tenril mint rna- kerülne. Hát akkor -neki a csatának ! Ha
gunknak előteremteni azt. De'mee_ ukko. egy kicsit ügyeskedtel1 t" Ő-iicsit ön.
|esz.,igazán_ cserkészház a mi házirnk, ha zetlenek_leszíek, bizonyosan Öinden gyiij-
valóban mi cserkészek teremtettük azt tőiven több lesz mint i0 000 korona.
meg .Ezt meg_ is értették már a c."rÜO- A magya!: cserké.szmoz,galomnak meg
szek, hiszen sok szép jelét látjuk a komoly örökre büszkesége lesz aí a ház, amely-.
akaratnak s n9m jélentéktelén az ered-_ nek a homlokza-tára odairhatjuÉ, 

"r'^mény sem, arnit néhány hét óta elértünk. nagy ház ugy jött létre, hosy"25.000 kis
Ezt az eredményt te§yük teljessé er ka- magylr fiu lémóndott 

"gy.rEi "-Úáiá".Ó_rácsonYi vakációban és-pedig a követke- nyi aiándékról s annaÉ-az árát hősies
zőké_pen : cserkészlélekkel ideadta. hogv a szebb

Minden cserkész. k_erjen a parancsnok magyar. |övendőneX trájteta-'legyen 
-á

urtól egy_ kis gyüjtőiuét, ameiyet ellát a $}ermekjátékokbó1.
P.a_r.alc9noF ]r _a csapat pecsétjével és _ Fiuk! Cserkésztestvérek! Rajtatok mulik,
aláirásával. F?r.1| az ivvel áenjen *nindeu .hggy ", 

a. szép terv valóra vaÍlet. Jó sztij
cserkész vakáciőzni. leitek . bizonyosan meghatótt "sziilíel

Nem mondom' én, hogy házatjunk az segitenek eónáeteXet szent_-törekue.t"rráo..
ivvel, hisl,en erfe nirics i§'"sztikség (Ha a Íó muntatt Xamaa ta"r;.

-

.tf]:9rr ..nl_f9l!1^l1k "r!:í,,ia:r,:rr,tl!;:|":1:f,:ű::.,?3,,"",:l|,"li"nj;l,iáffil",1-.i.,:
ro8oo nyooott száro, eía ug.yana. ,nanad, vagyis |elentékeny artis1{illtaít ;a"E. 

-iiz.Jtirrat" 
átrmég.lcgalább degyedévle.,Jíőfizct, lagyin nióia_;"á; ;;Ó;iicloi ruorie--piáidi"íiiiit 9 a,e|yet

t:íí-Ti:"í;:"í:i"::::,:ír:"l;.*Í;.§1.1fl:t*:I***i:.ffi 
i;i#d-t?i'" 

T;,r,x
beszétésc mosírlí úiátót
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izá rtretilen c§.ÉttÉ§u

'ű ilíaggar Gserkész minden o[oasójdnak

íaldog, óéke§lége8 karácsonyi ünnepekeí íiodn.
. , Jelen számunkhoz mellékelve küldjük

elöfizetőink részére zöld nyomásu teljes rnorse
plakátunkat. Aki e számot megveszi és ezeníelül
égy negyedévre elöfizet, ugyancsak ingyen_ kapja
mig e-rendkivül tanulságos, a cserkészéletben
nél[ülözhetetlen mülapot.. E számunk négy napot
késik., Ezzel is közelebb at<artunk jutni a karácso-
nyi hangulathoz.

A 20. sz. Eródt csapat uj parancsnokot kapott
Vasariitg, Gyula volt csápattiszt személyében,- aki
nagy munká§zeíetettel íogott hozzá az olthonától
má'i' egy éve megfoszlott,-nehéz helyzelben levó
csapat u jjászervezéséhez.

A 22t. sz. Anonymus c§. cs. dec. 6-án Miku-
lás estét rendezett, melynek müsorán három cser,
készjelenet,,,szavalát stb. szerepelt.

§itózsde. Elad$sra megbizást átvesz az O. rsz.
Titkári hivatal. Ugyanott eladásra átadott sik és
tal pak iészpé nzíizőlés eIlenében bevásárolhatok,

Orsz. Títkdri hivatal.
A ,Lésy Ré§§n", a pécsi 47. P. C. F. cs

lapja okt.- nov. száma: szép fejlödést pu.taí.
Siikszay Jenö YL- Vll. ker. titkár szerkeszti és igy.
a ker. lapjának szefepét is betölti. Az ügyes össze1
átlitágu tabban találnak helyet a helyi közlemények
is, amelyCk a Magyar Cseiké§zböl helyszüke miatt
kiszorulnak. j ,,'

Ádomány. A Magyar Cserkészek Termelö és
Értékesitö Siövetkéze'ió szegény cserkészek kará-
csonyi megaiándékozására mini a legutolsó évek,
ben 'mindiE.' ez étben' is cserkészíe'iszereléseket
aianloti'feÍ'és pedig l2 rend teljes feIszeretést
(kalap, nyakkendő, gyürü, ing, nadrág, öv, harisnya,
cipó, bot, hátizsák, kulacs, sip, sipzsinór). Az ado-
mányt a §zövpt§ég á kerületek,között osztolta széL

A.§serkész iahol tud segtt. A debreceni
cstithv Ferenc könvv- és irószerkereskedés r. t.
debreóeni löüzletébén (Ferer,c |ózsef u.8.) valamint
budapesti fiókiában Krisztina hörut t33. sz, és be.
reitvóuiíalui üzletében minden igazolt, cserkée z
vásárláóa után 5916-ot a debreceni cserkészkerület
iavára gzámol el. Coerkészek! vásároljatok ez üzle-
iekberr s a fizetésnél hivatkozzatok e'közleményre.

,Debrecen; A m. kir. gazdasági ataaemia 2i3/6,
ga, Gróí'§zéchenyi Istváriöregcsérkészcsapata l925
nov. 28-án, d. u. órai kezdettel ünnepélyt rendezett,
amelybn Riszdorfer Dénes és Bánó J. lstván a nyári
mozgótáborról számoltak be. Elöadás után a csa,
rliiiáai- aaott vérrdégei tiszteletére, amit a késö
órákig fartó tánc követett;

Budapest, A her,minamezei róm. kat. egy,ház,
község furul cserkészesapata ötéves fenállásának
etnlékére szinielőadá§t rendezett' l925. december
13-án. Szinrekerült nagy sikerrel Dr. Radványi:
Madáctr ember tragódiájának kimaradt jelenete és
Dr. Kosztersitz: Némzetkő,Á asztaltársaság cimü

Budapest. Születésének esztendös évfordulójá l
ünnepelte 'nótás 'este keretében a budapesli refor
mátus Fógimnázium cserké§z-cigánybandáia l925
dec-ember l3-án.., ' 'i. 

*,:

A wekerletetepi 93. sz, ,Az eröu cs. cs. 6-án
müsorral egybekötött fogadalmi ünnepélytrende-
zett. A müsoron beszéd; humdros számok, énekek
sziidarabok szerepeltek.,

Budapest. Az tig. h. ev. Jögimnrizium 16. sz
c§. nou. 29 -én vidám elöadást rendezett fuvószene-
karának nagvsikerü közremüködéséve|, Az elöadás
egyik szená'ció;a "Linkóczy Sanyika" falrengelö
prologusa volt.

A,32. sz. Levente cs. cs. dec. 6-án a budai
katltolikue körben láborozó ünnepélyt rendezelt,
melyen Urbánszky Andor hegedümüvész, a c§apat
volt tagja is közremüködött.

Bonvhád. Cserkészzászlóavatás a l79 számu
,,Ráíróczi" csapatnál. A csapat vlléz Zerinvtlry Jtinos
reálgimn. tanár cserkésztiszt vezetése ,aiatt már
évet< óta múködik; táborozásokrrn is résztvett s
belekaocsolódtk a közoont munkálkodásába, A csa-
patot i közelmultban' az a kitüntetés_ érte, hogy
'dr. Pesthy Pdlné igazságügyminiszier és iskola-fel-
ügyeló néje gyöny6rü fÖtrÖr selyemzászlót adomá-
nyózott neki,-ámély egyik oldalán a magyar.qimert,
niásik oldalán It. Rákóczi Ferenc vezérlőfejedelem
képét ábrázolia. Az ünnepségen vitéz Zetiniáry
János cserké§iparancsnok lendületes beszéd,kisé-
ietében vette át a zász|ót. A zászlóavató ünnepet
;ényes ünnepély követte.

A §azitaaági hivatal közli, hogy a nagy ke-
reslet.' miatt . csáknem vaIamennyi csérkészfilmből
cslnáltatott rnásodpéIdányt §, igy semmi akadálya
ann:ik, hogy az ország több helyén egy§zerre is
elóadják a-'-kedvesebbn?l kedvesebb é§ szebbnél
szebb filmjeirrket. Tájékozásul ujólag közöljük, hogy
a követkeó filmek igényelhetök: |. Regnum Mariá-
num' t924.-iki viziüindpélye, 78 m, 24000 R, 2.
Cserkészidill (egy napi jótett története), t8!_méter,
57.000 K. 3. 1924 -iki dániai ]amboree, 3 félvonás,
T54 m, 225.000 K;..4. Az I. és X. }e_rület Jamb^oreeja,
t925.,2 felvonás, 540 m, 270.000 K. 5. Pista Sólyom
lesz. 

-(Egy 
nagyvárosi fiu cserkészmetamorfózisa).

4o0 m, íó0.0oÓ'K- 6. A íII. cserkészkerület 5 éves
jubileúma és cserkészriersenyei. 400 m, 220J0O ,K.

A használati dijak egy elöadásra vonalkoznak, ezen,
kivül a csapatot terheli a szállitás.,

Békéscsaba. A 23g. sz. ,,Munkricsy" cserkész,
csapat megJeslteíte Munkdcsy Mihrily arcképét. Hogy
valamiképen lerójuk Munkácsy Mihály, hazánk n4gy
fiá iránti- ti§zteleiünket, elhatároztuk, hogy megfes-
tetiük arcképét, mely az otlhorrunkat még disze-
seÚbé fogja ,tenni s mintegy példaképként fog
elóttünk le6egni. A képpel dr. Haan Albert, a c§er-
készet nemesielkü támogalóia, a napokban thár e1

is készült s ennek leleplezési ünnepélyét még dec.
havában fogjuk megtarfani igen értékes músof ke-
retében.

I. KERÜLET.
, Kardcsonyi. üzenet az I; kerület csapatainak,,

lrlemsokára éíértezit< az igazi béke napja : a kará-
csony. Meggyulladnak a kicsiny gyertyák az otlho-
nok 

-karácsóiryfáin. A szeretet, békesség lángját
körüláIliák a béke, szerelet harcosai: a cserkészek.;
Az I. keiület vezetósége is a láthatatlan karácsonyfa
mellé gyüjti a kgrület-össze§ tiszíjeit és cserkészeit
karácsóiry estéjén. A szeretet lángja mellett forrjon
össze lelkünk, akaratunk a ílagy cél megvalósilása
érdekében.

Boldog,karácsonyt a kerület vezetóinék, tiszijei-
nek és cserkészeinek l

, |lroiv2zky, "tal'oslfőtitkár Sdndor y'rinos elnök;

&i-i,,;..
__-.--a^-
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, Az I. kerütet közlései:. 1. A t<erületi I. B, decem.ber l8-án délután 6 órakor tartja ülését a tertiiót
helyiségében, Elötte 5 órakor tióztipróba.. ,

VtlI; KERÜLET.
1- November 22-én a B5I. sz. Szécsi'Dezió csa.

pritban Nagykörösön (iparos és keieskedö tanonc-
iskolai csapat) fogadaldmtétel volt. A kerület részé-
röl Klein Gyu|a ugyv. elnök beszélt a csaoathoz.
Fogadalmat Mihálkő Béla'ker" fötitkár előti tett a
csap.at. A csapatszervező lestület Nagykörös városa,
amelynek polgármestere dr. Dezsó Rázmér beszéd-
Jeben hangsulyozta, hogy a fiuk lelkésedése nem
szalmaláng_ yolt, nlert, jó|lehet a csap4tn,ak ügye
hosszu ,időn keresztül válságos volt, á fiuk mdgi§
egytorma lelkesedéssel taított-ák t<i, niig tógáOir*ut
tehettek.

2. Alakulóban van a kerületnek huszonegvedik
csapata. Ez., a .kecskenréti iparostanonciskolá'csa-
qat?, .Az el.sö szervezés inunkálatai most folvnak.
A csapat parancsnoka Major Sárdor.'

3. A ll0. sz. Bethien Gábor(Protestán§ Ifj Egyl.)
csapatának parancsnokságát, réizben szintén'iparos.
tanonc-csapat, átvette Gulyás István lanár.

x. KERÜLET
441925, X. E, M. sz; Felhivom alX. kerület cser-

kÉszcsapatait, h.ogy december 3l.-éig közöljék
velem összes (igazolt és próbaidös) -tisztieik-és
segédtisztjeik nevét, foglalkazását, lakását, á tiszri
igazolvány,számát, a kiállitá§ vagy megujitás idejét
a csapatotthon pontos cimét, valamini azon össze-jövetele idejét amikor a csapat rendszerint együtt
van. Tervbe vettem, hogy a. k-özeljövőben az öiszes
csapatokat meglátogatom" pvi jelentések továbbitás
végett január L5-ig hozzám küldendők.

--,, Véb" L,j",,,xi

állitva. SzóngkoJni akarunk és haragszunk. ha ezegy angolt vag}4, egy kinait untat, -Ha a Ózónok-'
latunkat. egy, Apponyi ragyogó szónoki készségévet
mondhatnánk el, az összegyült {iuk bizonvára Íres-
csodálnák a .technikai tökéletesséset. a ízéo. hu'i-.
lámzó hangot akkor is, ha eqv sát-se értdíénelr.
Mint, ahogy a nép tódult Kapi§itrán lános szónok-
latára, holott szót se értett belöte. Dé maradandóan
?.?89!,özni a, viJágot arró|, 6ggy a mi nemzeti',

_ hősünk egyszersmind az.,.egész-'ui,lág9ak 
, is nagy

9rb."r9l a világ kuJlurálánák, előbbrévivője ; ehÖi
érc.kell, márvány kell, míivészet kell anélk-ül, hogy
irod4lmi_.raffinériára sziikség lenne. Foglalkózzufrí<
tehát a világ nagy embereivej, hopv hozzámérhessük
a mieinket. Az éjső ,három pálvá7atot továbbitottuk
a nemzetközi pályázatia. - Úuzsil<ái ; iáÚ;'Ó:'D':
254,.Ti,szla poézis annak minden bájávat és meleg-
ségévsl. |{agyon köszönjük az áveietet, a "Csei-kész himnusz." az ujévi számba jön, az ,Üies a
tábor" utána. E,bből a gyi;jteményóöl'- tíár egyik
szebb a másiknál - tátan másí nem hasznáfir"nk'
fe.l,.hiszen kerül, ónnan m4jd ujabb is, Köszönet !

- F. F. 77. cs, Szép, hazatiás érzelmek, de nehézkes
még a kiíejez.ésed. Sokat, nagyon §okat kell olvasni
és gyakorolni a.verselést. - §ch. L. Yáchartyán.
A..lisztképző tanfolyam részleteit a Vezetök Lápja
közli. Részietes prograrnot a ianuáriüsi szám h'o?,
- A magyar ,folyami gözhajózás cimen Egan Ecle
me§irJa .a _folyarni gőzhaiózás fejlödéséf, utjair,
gyár^a,t és. ismerteti irodalmát. .A 70 oldalas fúzei,
10.C0O.koronáért kapható a szerzőnél Budapest lV ,
Kár.olyi lcci q. -_Bárdos §ándor Peatujhely, §zurmay
Lőrinc Szolnok, §ergely Lajos Budapóst,-'Gelencsei
Károly és józsef §zékesfohérúár, cimeiket'Amerikába
a-Knudsen,féle_ levelezé§re beielentettük. .- P. §.',
Bpdapest. Ez mind helyes. Azt Óondod: A hótakaró ,

pályázaí - előttem nágyon érlhetően - nem sike.
rülf. Szerintem valamií megszetvdzni vagv tudo-
mányos .hitelességger es }ontosan- mÓlllg}iini
évekre ylsszamenóleg nem íehet. Próbálják meg
mosl. En , magam is szivesen vá|lalkozbm.. Idö-Í.
mindig lalál az ember, ha akar. Másrészt e pályázat
!9*a!l oly. speciáIis, hogy laikus. még jót meg-
t€ye.lo cs_eíkesz §em gondol rá. -- A tanulság nagyon
érdekes Vajjon a csérkészek megtudnák,e-csi;'álni
s1erte az _alföldön az idei téli hótáharó megfigye-
lését t - Akik a"mult évit beküldték, azok szailáíá a,
könyvjutalom rendelkezésre áll a kiadóban, ir.ai"
használ|ák_ .adatait, akár, nem. - Pr. L. Buúafesi,
Pály.ázatad,_ tele van köllöi kifejezésekke,l. Néhányat
közlünk,. t,q9a. okuljanak mások is betőle: ,.A
!,qlyl.,a is jó helyen volt, nem volt messze, ném
lelíétlenül §zükséges, hogy a stiíorbóI kilépó mifl(t-jrirt a kondérba lépjen., A'táborok különbén is usv
festenek .e8y olyan szigeten, ahol nincs fenvöiá,
mint a csizma az asztalon.|. A humorra hatfuőzoli
tehelséged van. - D. Lajos öregoserké§z és Fr. Kál-
mán ö. v. Azt irjátok. hogy mindig náev örömínel
olvassálok a Dugó Janika.féle páIyázatokat. mert
azoknak eredményéböl *] lrülönöieri a'vídélríekntk
:-...la8yon _ sokat _lehet _tanulni. Ennek nag\ on
örüliink. Ebez csak azt füzzíjk hozzá, hogy izép
erény a szerfnység, azonban a vidékieknii< nern
szabad azt gondo'n-i, hogy hálul kulloenak. Sót ! -G. N. Már késö. - B. F. sliszt. NagyÖn köszönjükaz igazán §ikeliiit cimlapót. 'sainÖá--eruiirT Ú?i
ntegeiözte egy rendelt. -'-W, K. Efier. Kedves érzél
sek, hangulatok. kevés technikai készséq. Olvassál
sokat még - akkor kapunk tőled maid Tobbakat is._ W: A. Péos. [.és2 bekötési tábla, már Éirdetiüt is.
- 36. cs. cs. Mi aecemuei-io-an -iouítliút 

",'doJgozatokat. - Daru, Ujpest, A szerkesztöség §zá-
mlr,a a hitelesités kedvéért mindig,alá kell ;irni a
kéziratot. Enélkül elvböl nem fosrd,iuk el hiteles,
nek és ezért nem vehetjük tetintiiUi]Ámi-"-iérZt
i|leti, te 

. 
érzelmekeí, tiangulatokat festesz, nap}o..,

_, A dollárpályázalra (nevezzül1 igy a .Nevelésügyi
.l arsasagok v l lág szövetsé ge'' pály azatát, a m e}yet oiy
tanulók számára hirdetnek, akit< meeiriák á vilá§
t2 legnagyobb hősél) öt számbavehetö- kbmolv dol]
gozatot kaptunk._ Egy Hunyadiról, egy PetófirőI,
kettö .Széchenyiről, 

-egy a i<ottotráoüűér Zrinyirői
§zó|. A birálók szerint az ei)ső hibája, hogy hosz-
szadalmas, vezérmotivúma szétesik.-EIóadása fá-
1agz|ó.. §rPny.e, .!9s.r H,gnyudi küísö eredményeit
belső indokolt elhátározásokrá vezeti vissza. Ai öt
közül a legjobb, a világpályázaton azonban alig van
esélye, ezért - nem érvén el a célt - kivéieTesen
a pályadiiat - az egy,dollárt - nem adhatiuk ki,
Jjttalma _e.gy_ _negyedévi elófizetés. Szerzője Bogyay
Tamás' 74..,Nagykanizsa, Teleki ut 29. - A PetOTÍrO"l
szóló lüzel, de nem melegit. Stilusa, lormáia eördü-
lPkenyebb, könnyebb, deerőt|en, néhol m'esieíkélt.
Erdeme az iíiu, egészséges, oplirnisla Pelőíi szere-
teítel megrajzolt alakja. §zerzóje': Arady Zsolt 653.
Kap.o§vár..- Az egyi!.Széchenyitöl szóIónál jó,
amit mond, de. kevésbé jó, ahogyán mondja. A heiy-
zetet, .a.ha_ngulatot ő fogta m_Ö§ a legjobban. Szé-
chenyi itt felületesen meigrajzolí alaku'i eredményei
csak fe_lsoro!ásban része§ül.irek. Szerzője: Oelúrt
István 2l8. Mezöíur. - A másikat Tamás irerenc 229.
Pállffy cs. rajv. küldte Gyuláról, - A ZrinviröI szó]ó
c§iszolt sti|ussal szónok-ol s meq is lenné a hatása
gtt, ahol megérlik a szófordula-lok finomságail is,.De nekünk egy világnye,lvre fordilva is hilnunk
kell a szár az tényekke l. - Allalá nos rnegie gvzéseink :a mi látókörünk, nincs még világviszonyláio_kra be-
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iegyzetszerüen gondolatokat rögzitesz. Erre az a
megjegyzésünk - és ez sok más kézirat beküidö-
iéner is szól, - hogy nagy emberek, nagy irók,
nagy gondolkodók részéről igen érdekesek azok a
forgácsok, amelyeket iíju korukban vagy munka
közben leirtak, de csak azutdn, hogy egyéb mun-
káikkal hatással voltak. Atejegyzeteid is érdekesek
és jellemzök egy forfongó lélek kialakulása szem-
pontjából, de még nem általános érdeküek. Ezért
fogható dolgot, kóqkrét tárgyat dolgozz íel, amig
a közönséged megnyered vagy a nemzet hangulatá-
nak megérzéséig tökéletesedszés azt miivészi módon,
alkotó lelked tükrén át kifeiezni megtanulod. -Nyári emlék. Sem jobb, sem rosszabb, mint a többi
utánérzés. Nincs ielen!ősége, iáték a szavakkal és
itt-otteröltetett. §zórakózotíság. Igen,csakhogy
rAiőn at ember a turoissápra. Ez olvan. mint azrájön az ember a tulpisságra. Ez _oly,an, mint azralon az ember a lurpls§agfa. E-z olyan, mlnl az
egyszeri, 8zigoru, de t§ttenetesen szórakozott,szer-
kéiztó esete] Ez'a tossz nyelvek §zerint ,levágott'
minden gven9e vcrnet irpalmatlanut, Esvszer aztánminden gyenge verset irgalmatlanut, Egy§zer aztán
egy lágf pifianatában verset szerzett és pokoliegy lágy pifianatában verset. §zer_zett és, pokoli
siórakoiotiságában .az elintézendök közé tette.

mennyíen ti zengöszavu, de örökösen 
"pillanat-nyilag rekedt(, mélabúval körülbélelt törzstelen

füzíaplánták t Ne sirjatok annyit és oly keservesen
ezért a hazáértl Az egyik oharsogva üvölti", a
másik 

"üvöltve 
harsogjau szivtépö íájdalmát. Ne

késeritsetek bennünket, akik nem akariuk végigsirni
az é}etünket a hazáétt, hanem dolgorni és hartolni
akarunk. Hát csat csinján a könnyekkel ! Vagy
olyanok akartok-Ienni, "rnint a kisgyerek: amikÖi
sir, közbe fe1-ielnéz, hogy figyelik,e. Ha van kinek,
akkor íalrepesztöen bö8, de ha úgyse hallják,
elhagyia : nem érdemes, kár az áramért. - N. A. T.
A mókus ió, jön, az uiévi jó lesz, a .Pacsirta órs
története" már kemény dió, gondolkodni kell rajta.
A zsáner nem egészen az. A képekkel is tán várni
kellene. Javulást és egészséget l

Ór"vezetői tanfolyam,
Az L cserkészkerület a tél folyámán a tiszli

tanfolvamon kivül örsvezetöi tanfolvamot is rendez
s ennék elökészitésével és megszervezésével Major
Dezsö dr. kerületi társelnököt bizta meg. A ian_
folyam céliaira és részleteire vonatkozólag a követ_
kezők közlését kérik:

E tanlolyam elsösorban azoknak a csapatoknak
a részére készül, amelyeknek nincsen módjukban,
az örsvezetőjelöltekkel külön íoglalkozzanak, rész-
ben a velök foglalkozókban való hiány miatt. Nem
akarja tehát a kerület valamennyi örsvezetőieIöltjét
összegyüjteni s nem volna helyes, ha e tanfolyam
miatt egyes csapatok, ahol minden más feltétéI
megvan, elállanának a külön és intenziv örsvezetó-
képzés munkájától.

Ezek elörebocsátása után ieleznünk ftell, hogy a
tanfolyam ideje; ianuár hó közepétöl mintegy tiz
héten át heti két óra (egyfolytában). Helye az l. sz,
B. K. I. E. VIII, ker. Föherceg Sánilor utca 28. sz,
alatti cserkészotthona. A résztvevók legalább I. o.
cserkészek (igen sulyos indokok alapján itt kívételt
tehetünk). Jelentkezés január 15. dé|után 6 óra.

I. ker. titk. hiv.

Mikor aztán 
"blintézésre' 

került a sor, irgalmatlan
dörgedelemmel ment neki a szerzönek Sajnos már
ki vblt nyomva a iap, amikor rájött,_hogy saját
verse hoÉy iárt. - B. B. Borsodnádasd. Telies sziv-
vel melleiíe'állok, miként a névtelen cit<kekböl
látod, de szabadságon vagyok Amerika miatt.
Nagyon kérem a nyilitkozatot, mely bizonyáranagy
lépést jelent a cseikészház felé. Köszönöm a Cser-
készköhyv elismerését, azt a gyakotlat termelte ki.
De nasvbn kell gietni a rendeléssel. mert az utolsó
példáí,"ybknál tartunk. Klisé megy.'Sitábor lesz. A
szakositály szünetel, azért van ez. Az amerikai ut
fix, csak nem lehet megcsinálni 350 dolláron alul.
Résztvevö van, hisl aki magánutat akarna tenni,
kétannvit fizetne. Cikk rentlben. Hálás köszönet ! -Cserkéóznóták. Se több, se kevesebb, mint bármely
más csapat ,helyir' nótái. Mármost képzeld el, hogy
négysziz csapairól közölnénk folyvásí, hogy milyen
-héivkén iár- a főutcán" és mennyire."nincs iobb
ósaoat" nátanál ? - Ivláris ásitasz ? En is. De ha
nem iaieattok arról, hogy fogjátok ,megkoszoruzni
Magyáiórszag összeíorrotl határát' (egy pengöt kap,
aki ezt megérti), nem igérgettek íolyton és rakos-
gatiátok össze a .§zavakat, szavakat, de szavakat',
han-em érzelmeket hoztok, a sziveteket hozzátok,
akkor beszélhetünk tovább. Es halliátok,e vala,

Fiúlr ! Leányok !

A sápadí arcba vérf, a Lágy ízmokba
erőí, a csoníohra husí ad a

szent István

Xalálakivonal
Kaphaíó: Gyógyszeúátahban, drogeriákban és iobb csemege,

Ktad|a : A Megyar Csetkészszövetség Khdóvállaleta
Nyomta t Frátcr ég Tátsz Éóayvnyomdála

Yczetégétl lclelőtl FÁte* Dálilcl,.
Bodepart1 VII- Atícíe. tilczl 3. T cl. J ől;l,cí lC 6-20

hereshedésekben.
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Dr. §zász Tibor
V. ker., Lipót körut l2. srám alattl

I0í0- 0n npíihni smhfuluíOlun
. cserkószek ipazolvány felmutatása mellett optíkai

áruk[an lQ,lgloárukban 100/o engodm ényí kapnak

tlj hasznos kő nyv, 
n,T;.filllí,'Éfilji;li;íi:.j

5udomángos hiránüulásoh,
Foglalkozik a geológiával ; elmondja szórakoztaló

nyelven a föId fejlödésének történetét, a Csonka-
Hazában található kőzetek lelöhelyeit, ismertető jeleit.
E tulajdonságánál fcrgva a cserkészeknek nagy segit-
sége lehet az á|lat- és ásványvi|ág tanulmányozásában
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ltlnullar üsgrfiísnun Tnmilű ís Íríúfiffiiíű §fiulíftffi[ínA Magyar Cserkészszövetség hlvatalos száIlitó!a.

§PoRT_ És RunÁznrl
testületi, illetve egyesületi irásos
vetekből a lequtolsó divat szeri

§rrlr,Fíl- E§ RUHAZATI oszTALY.
R éSZ l etf i Zeté§ re *,r^ilt beosztással cserkésztiszteo*; ;--;.'Ee*r.tn.t ,

,T:lfli :'lij::,_:,*:^".il:1iirásos 
jótállu-.y;!",l ;^i.;fi;dun n","i és külföldi ruhaszö_

il:l"":*l.i"i.*l.#_#l":i^jl:::il_[$li**1li l_§riá$öj, J,ffi9öu,"i'Ji:"}u#.'ii§íii
|2ayr]x,:Léql.:*j99":-._ |:,iiáé.t ii:;il;iil.irü öi::í't*J,fi;;'flfffr '.i'r',Tilll
1"19;*o,.T;^lí^u,%í*""* _-,9t.""9 1oo9lip^*^"^.;;. 

"öli7r^.gi";i;;;;;, 
í*;,á,"i'H;?H:;számitva, a szövet +80.000, ettrészitéso so0.000,-;-.r"."r"jp'do.ööö'*;h;u#'|T,i:":'fi

Iegfinomabb szövet métere 'gso.ooo, t"háJ a szovet 1.050.000. elkészitésc 8on onn Ácuzaoa-i:ögö:öörl.iiili,"Hl"rT 
'gso-.óó,"t"h#ö;" i,üöbotí""Yi1ll',ffi'öööhól"i';;"t

'-
]

Uiuú íglsmrulúsgfi lnO§Ifiú olgsí írban. - illinfiríuúrí lriilün §ííltflíO§§íúní uiillnlunfi.
A KIEo§Z, ELőtRÁsa EZERINT:Tornadre§§z, 

"l. 
minőség. 8. szám_50.0oo korona, minden íovábbikéí szán:lonhéníí nqgylaq zoóo kóióráo"i aiáóeno. .:" 1.1tii6i]Iegesség 8. szám löóoo "kar&e; .,ú;á;;' íovábbi kéf számon-kéníi. nag-yság 2500 horonavai áieöáiru 'a';. ;;á;, irinÜ 8 évesfiunak való, ío vábbi nagysá gsia* a' műd,i.ú éi"ú&*i' Jgy.n to.Juta,talpu tornacipő-*íríaén nagyságban egy pár 40.ooo K.

W l :,.;iljJ':l,ü"lliií;';li:;;í;-;;: 31Jű l üJlOl l",-,TT:"*F.T-#f
§'9.!hoffer.cipő!pár28_34.is7o'ooo.ffi2.Íg85.ooo._
!l1d"t"g.-.eg, "tr trgt_ry{.l_reel-ág!33 ésy par |O0.0OO K.
I:l11'*'n_19,_1_o:_19,ooo ko.r., _ szoknya 100 _12oooo kor.

Ne Sajnálja a fáradságot ! 1**r:,*11,91,q?.*.1,,|e.Islerelt..,hu,'m
Nagv választék van rrri

l.uklll!se _meg gazdagon Íelszerelt ruházati és
sport áruházunkat lV. Váci-utca 46. sz. alal,t.

]

divatcikkekbin. 9gyszeri próbavásária.-'"ie, ó,' 
"'i*- 

rlr'-íogJa a cserkész-bolt hirnevét.

§l, tódli úl [orllolya úriíll uólnsllílrtatt. llindiliiton §illlliol ilülün ruftílnli ís Íllslgt[líli tlltltrtr [atr[nlúlr,

lili_ultl 3*i Jí:: i?3,8,ó:lti }:ij.:fi]

)
]

és női
eszteni

Ródli halvöIgyi 1

, svéd 1
240.000 2 ül. 260.000
180.000 2 ül. 200.000

ül.
ul.

:-:,:i"O; ..":1 
Wiíh. Trube 8. Eöhne gyárrm. Női, férfi. e" no..*"it.."""oJro.ooo.-r";;;;

lHrilLü"TKlíl*{fi:i:H*]:::t*:!}xi!, !!íqüI llmnsitl §""]i,li.á*,,;íT,'§-:{,l;l".tl,*nak. Meglepő haírásu-hi.á,ái,rá'"1jí"'aí!"""öJ,"i'áJ^ry1;1"i!""'i,!,.,i§H!X."irf'ilffi?i."liáurl:H:Í
í üVeg ára í5,000 tl,í üveg ára 15.000 X.

[11sta 1 pár 500,000 kor. 
J

ó{ eserkés7e}tnél ltés7iíeíf rul7a {ariós elefáns és olcsó !

FienrTe]je noeg rrrháját a, cserkesz.r..rer.
'.léres"n, pr"híilu§an és olcsón akar ruházkodni, fordulíon,a

cserhészek szöveíhe zeíéltez(Vácí"uíe a 4íD.
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illauyru [slrltínlgH Turmulfi ín firííltffiiífi §uíiuuíltulCIífl

Központi lroda és áruraklár: ll., Corvin-t6r 7. Bendoléseket és leveleket kérjük ide cimezni.

|0cl9q!_99E9ry!aBátászal ka, Kalocs a, Wg ke rletel ep,

Budafok, - Cserkészkerületek: ltl. kor. Szombathely, V. ker, §zeged,

Gserkészlng (khaki liliomos gombbat)
l/a, flanelböl 28. szám 108.000
I a. molino 28-as szám 90.000

29-es sz-lól felfelé számonként2500 K-val drágább
Flanel (khaki) métere 20-30 -40.000
Köpper (khaki) ___ 46 c00
Cserkészkalap I. 80-120.000, II. 60.000
Tisztikalap l,a, 1ó0.000, angol mintáju 180,000
Nyakkendö zöld §zegett ___ t4,000
Tábori sapka vászonból ___ 26.000
Bocskay sapka --- 86 000
§ip ___ 5--0-12- 26.000
. eredeti angol gyárlmány._, 90 - 2ó -B0.000

§ipzsinór fehér, zötcl és barna 8.000
lránytü rögzithetö 32-46 000
0serkészbot 18.000
Tiszti bot (jégcsucsos heggyel) 30-65.000
Kötött !ábszárvédö 60.000
Derékszij I/a, cserkész 40.000

tiszti ___ ó0.000
Nyakkondö karika bőr vagy csoniból ___ 6.000
Tiszti kalspszli lla. --- --- § --- 16.000
Orsvezetöi kalapszii I/a, ___ l4.0l]0
Cserkész kalapszii lia. t2.000
Viharszij ?.000
Cserkészkés I|a. I2-2ő - 30-45-{i6-70 - 90.000
Málha szij --- -:_ 12.000
Tiszti és parancsnoki kés -_ _ 60- 60-120,000
Kanál-villa (összecsukható) nickelezeit tO.í00
Nadrág vászonból 90-100-tl5 - I25-t86.000

" khaki szöveiból _-: reO -t60.000
Vadászvászon l40 cm. l méter 100.000
Tigzti rqharzövet(loden) t40 cm 160-240 - 300.000
Tiszíi paszomány (arany) métere 21.000
Vátlpánt felgombolható -_- 12 000
pasionány (vörös) _-_ 12.000
Suitáe(elóirásoszöldes-barna)nlélere 4.000
xáiizsái ió minöség hevederrel __. 7ó 000

" I. igen erós -- 160-260.000
. I. vizhatlan 180-250-29ó.000

Gvaoiunokróc ___ ___ l00-200-210- 800.000
Siaiáazsák --_ ?8-06.000
Szánrok r.000
Turistacipö (legfin. anyagból) 35-38. sz. 800.000

Tábori ásó ._. 1' .1|,-: 
-i3.333

Táborl kulacs (aluminium) B6.0c0
Thsrmos t/l l. ö0.000, 'j. l, ó6000 l l. 100.000

- nikkel burkolatu ,/" literes ___ 90.000

: Az összes cserkészkladványok és jelvények árusitó helye,:
Részleííizeíéshez a szerrrezö íesíüleí írásbeli ióíállása szühséges.

trrót* {r frlrg. ?clolonl l

Leánycserké§z íuhaanyag l méter 30.000
. nyakkendő ___ 14-20.000§ipzsinór 8.000

Kalap --- BO-r20.000
Cserkósztiszti ruha mandzseitás térdnadrággal
mérték szerint részletre l öllöny1.000- 1,400.000
Gserkészjelvényok l

FéIncserkészjelvény (liliom) --_ 8000l o. próbajelvény (vászon) 4000, ll. o. 1800
1-1l. o, u 6000
Fém kiscserkészjelvény 8000
KüIönpróbajelvé,iy löb"bféle ___ 3000

_ Oregcserkészjelvény ó000
Cs. jelvényeket csak igazolt cserkésznek aJunk ki.
Aluminiunr áruk:
Tábori fözö állvánnyal 200.000
"Becord' fözö két odénnyel 100.00ü
Élelmiszer doboz 45-70j90 -tOu- lzs- iáó.óooEtelhordó 80.000
Kulac§ huzattal , 100.000
Zsebfőzö |n literes 50"0{J0
Utazó fözö ,/2 litere§ 60.000
A|uminium csajka 4í)-60.000
Vajtarió üvegbetéltel -__ 30-40-50.000
Mélytányér .__ 16 -18-30-36.000Vajaskenyértartó 30.000
Szappantartó l0-t6.000
Csavarmeneies doboz --- 7-g -12-t5.000
Citromprés _-- t 0.000
§ó- és paprikatartó --- t0.000
Konyhabögro 10-12.000
Tojástarto __- 7,000
Lapos ivópohár fcgóval t5.000

íogó nélkül 13.000
Összecsukható pohár 10-13.000
Villamos zseblámpák: száraz elem___ l2.000

ltzőt --- 5.500
Villamos mellényzsoblámpa 25.000

Akasztóe zseblárnpa tok ló*35 - 45 000
F hangu századkürt 390.000
Kürt zsinór 35-55.000
Tábori takaró használt, atkaimi vétel l50.000
Cserkészszebor --- 80.000

Flgyelem.
l. Meg nem feleló árut visszaveszünk.
2. cserkésztiszti ruhát mérték szerint részletre

ir szállitunk.
3. Árainkban a forgalmi adó benfoglatlatik.

.4. Bendelésekei kérjük ll. Corvin-tér 7. szám alá
clmBznl.
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IV. Váci_utca 46.
Tel. rlózsef 

'51 -83

A Magyar Cgerlrérzszövoteég hivatalos rzállitója.

. Budapest,
Postaiakarókpénztári csekkezámla z 47827.

II. Corvin-t& 7.
Telefon 136 -34

Áriegyz€k.


