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Ma ar Kender-@ Len- és Jutai
R. T.

BUDAPEST, v., FALK MlKsA.UTcA 26_28.
Telefonz T.278-36; J. 430-55.

Ggdralr : Pesteresébet, UjseegecI, Dt.tnafölcl,utít,.

Hazai legnagyobb sátorgyár. - - A Magyar Gserkészszövetség hlvatalos szátlítója.

Hivatalos típusú örsi sátrak, 2OO és 25O crn-es cserkészsátorlapok.
Katonai, pék- és kőrházi sátrak.

Megrend,el,éselt
tl Mcl,glyat, CserkésBsBöuetség titjdn i.s esBltöaölh,eúők, dra,ltlűga(rnott meghtdhtl,tók.

Kívánságra árjegyzékkel siolgá lu nk.

Csapat-, raj- és örsi
Áraiánlattal díimen-

tesen szolgál:

ZASZLOIÁ a legegyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelig.

ALAprrÁsI ÉvÉ93. BUDApE ST, IV., vÁCI-UTCA 41. TELEFoN: J. 450-64.



MAGYAn CSEIII<ÉsiZsiZÖVPISPG IIIVATALAI
ns r-pcFoNToSABB SZER,VEI.

a) A cserkésznaggíanrics titkeiri hiaatala: IX. kerüIet

Budapest, V,, Hainal-u. 6. Cserkészház. Debrecen, Református főgimnáziunr

b) A Szöuetség leózponti hiuatalai. X. kerütet

,,YEZE,IőK LAPJA,,

a Cserkész Szövetség hiv4talos lapja
cserkésztisztek számár a.

N{egjelenik minden hó l-én.

Egyes szám ára: 40 fillér

Előfizetési árai:

télévre 2.- P.
egész ér,re 4.- P,

Elő{izetése a 31428. számú
. postatakarék pénztári csekkszámlán.

Szerkesztö: Koszterszitz József dr.

, Szerkesztőség: Budapest, V., Hajnal_u. 6.

Mindkét lapunkat a Magyar Cserkész
Szövetség adia J<i.

Brrdapest, V., Hajnal-u. 6. Cserkészház.

ORA.I:

Főtisztviselők fogadási ide|e a Cserkész-
ház hir d,etőtábláján olvasható.

c) KerüIetei:

l. kerüIet

Budapest, IV., Váci-utca 62.

II. kerület
Miskolc, Zso7cai kapu 38.

III. kerület
Szombathely, Vármegyeháza Il.

IV. kerüIet

Székesíehérvár, Cisztercita tőgimn.
V. kerület

Szeged, Siketnéma intézet

VI.-VIl. kerület
Pécs, Cisztercita főgimnázium

VIII. kerület
Kecskemét, Piarista főgimnázium

Orsz. Titkári Hiyatal
naponta 9-1 óráig és délután 4-7-ig.

Budapest, V., Flajnal-u. 6,

,,MAGYAR CSERKESZ"
a Cserkész Szövetség lapja

fiúk részére.

&legjelenik minden hó l-én és 15-én.

Egyes szám ára 32 tillét

Előlizetési árai :

negiledévre 2.- P.
félévre 3.60 P,
egész évre 6.40 P.

Előlizetés a 31428, számú postakarék-
péaztári számlán.

Szerkesztő: Vidovszky Kálmán

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest, V., Hajnal-u. 6. Cserkészház.

Az {JR§Z]ÁG(}S I(öZPOIYT HIvATALos
pénztdri órdk

naponta i0-1 óráig és d, u. 5-7-ig
szombat délután kivételével.

A Cserkészházban taláIható összes hivatalok telefonon is fe!-
hivhatök. A telefonközpontban hívni kell a Lipót 920-98, vagy
a Lipót 975-45 számokat, A központ a szövetség központjába
kapcsol úgy, hogy a Magyar Cserkészszövetség jelentkezése

után egyszerűen kérni kell a kívánt hivatalt, vagy annak nevét
kell bemondani, akivel a felhívó beszélni akar. A szövetségi köz-
pont azonnal kapcsol.

1928. január l-től minden levél, mely a szövetség bármely
hivatalának szól, a,,Magyar Cserkészszövetség"-ngk cimzendő,
mert ez év elejétől központi iktatás van a szövetségnél. Záró-
jelben lehet azonban jelezni a közelebbi rendeltetést. A helyes,
címzés tehát a következö:

Tekintetes

MAOYAR CSERKESZSZÖVETSEG
(Gazdasági Hivatal)

Budapest,
V., Hajnal-u, 6.

Természetesen a záróielben levő szöveg változik aszerint,
amint a levél a ,,Titkári Hivatal"-nak, ,,Vezetőtiszti Testiilet"-
nek, ,,Magyar Cserkész Szerkesztöségé"-nek stb. szól. Névre
szóló címzést csak nem hivatalos, bizalmas jellegű, magánle-
rlélre alkalmazzunk.

ffi
Első magyar

hangszergyár !

STOWASSER
cserkészek szá|lítóia

BUDAPEsT
tl., LÁNcHÍo-urcn s.
Hangszerek elismert legiobb
gyártmánycrk. - Húrok leg-

jobb minöségben.
Iavítá8ok, továbbá báímely hang-
szernek §zakszerú elké§zítése l

A Magyar tfiúságíVöröskereszt Egyesület
elárusító helye

a C § erlí. észle otírr€lll van
Y-, IIairral-rríca 6. sz., Cserls.észln,áz-

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

§/RIGLIEY'S alrlerilsaí rágóglurni
szomiúság ellen, üdít, a fogat tisztán tartia. Kirándulások és ünnepélyek alkalmával nélkülözhetetlen.
Továbbá?ulier-Szemere-_féle üdítő cukolpasztillák citrom, narancs és menthol ízekben, továbbá
köhögés elleili cukorpasztillák, maláta, pemetefű és eqcaliptus ízekben. - Kapható csapato!_vagy
a cikí,el foglalkozni §zándékozók részéré nagybani árban utánvéttel és bizományba is. - Vidéki
megbízásolipontosan eszközöltetnek. KaphatÖ-a ,Cserkészbolt*-ban. - Magyaror3zági főlerakat:

PüLJER, J- Brrda1rre§í, \/-, lGarerrrr-ttíca 25-
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REM oN Az egész világon ismerik és elismerik a

Remington Portable

Előíizetési árak:

MAGYAR CSERKÉSZ
Egy évre

Félévre 3,6o

2,-Negyedévre

s
V EZETŐ K LAPJA

Egy évre
Félévre

postatakarékl csekkszámla száma :

3í.428.

Q6 írógép fölényét.
YCI- Nenr játék ! Nem miniatür !

' Qt) Hanem komoly hordozható gép a'a REMlNGToN
PoRTABLE
négysoros, standard, billentyűzetű írógép,

9sy . REMlNGTON-PORTABLE,
mint a többi legújabb modelljeinket
díjmentesen, vételkényszer nélkül
mutatjuk be országszerte, kedvező
fizetési feltételek mellett, 18 havi

hitelre is.

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

lrógépeink kiváló3ágáról véleménlrt adhat a
magyar Cserkészszövetség Gazda§ági Hivatala.

A I{IADÓHIvaTAL llÍnpt:
1. Az ez évi január l-i számunk, mint utólag kiderült, a hófuvások meg-

nehezítette közlekedés miatt, sok előfizetőnkhöz lényeges késéssel érkezett.

Reklamációjukra azután a kiadóhivatal ismételten kiküldötte a lapot. Mivel

igy egyeseknek kétszeres mennyiségű tap juiott, ezúton kérjük szeretettel

előfizetőinket, hogy az igy'íölössé vált példányokat a Kiadóhivatalnak

haladéktalanul küldjék vissza.

*

2. A Magyar Cserkész 1927, évi évfolyamának bekötéséhez kétíéle be-

kötési-tábla kapható: féIvászon 1.50 P plusz 20 íillér portó, és egész vászon

22.0 P-ért plusz 20 fillér portó. A bekötési-táblát a Cserkészboltnál a pénz

előzetes beküldése mellett (34.383. ,sz. posta-számlán) lehet megrendelni.

,*
3. Az előállitási költségek.csökkentése végett a kiadóhivatal ezután a

leklamációkból vagy utólagos rendelésekböl eredő postai küldemények fel-

adását a 72. sz. postahivatalnál végzi. Miután ez a Cserkészháztól távol van,

két-három napig a postát összegyüjtjük és együttesen küldjük a postára.

Az ezekből származó késedelemért ezúton kérjük előfizetőink szíves el-

nézését.

*

Ezúton is felhívjuk azon előfizetőink figyelmét, akiknek felesleges
január l-i szám van a birtokában, hogy minél előbb juttassák el a kiadó-
hivatalba, amely ezeket felemelt áron vásárolja vissza. (a0 fillér.)

6.40 P

4,- P
I- P

P

P

rrógélrels.,
számológépek szakszerű iavítása és iókar-
bantartása. - Ui és használt írógépek.
Kellékek az összes rendszerű gépekhez.

Bressán Tesírzérels
Budapest, IV., Királyí Pál-utca 9. sz.
cseíkészeknek5o/o engedmény. Tel. Józ§€l 384-94.
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'a7aAZ UJ HERCEGPRIMAS.
' 

Január 19-én berobogott a Déli Vasuti pályaudvarra
egy virágokkal pompásan díszített fényes különvonat.
Kétnapi Út után olyan helyről jött, ahonnan a világ min-
clen tájára el lehet látni és amely helyet a világ minden
pontjáról ligyelnek és látnak! Es látták ezt a virágos
különvonatot is! A ,,magyar" nevet újra ajkára vette
minden nemzet, mert ez a különvonat egy magyar em-
bert, Serédi Jusztiniánt, az új magyar hercegprímást
hozta haza. Az új hercegprímásnak pedig magyaror-
szági útja valódi diadalmenet, diadalút volt az egész vo-
nalon! ünnepéltek, szívből örvendtek, reménnyel tölte-
keztek az emberek; Mir-rdenki . . . mi is . . . mi magyar
cserkészek !

Miért?
Mikor a mély-fekete szalonkocsijáböl égő bíborával

a hercegprímás kilépett, mi úgy éreztik, hogy a ma-
gyaíra nehezedő, kegyetlen, tekete felleget valaki égő
Iák|yával készül szétoszlatni. Mert a ínagyar hercegprí-
más magas közjogi méltóság is! Hatalmas tényezője a
történelmi formálódásoknak. Ezt érzi és tudja minden
magyar, azért tekint Rá tisztelettel és bizaloinmal ! Es
mi is, midőn a zászlót tisztelettel hajtjuk meg az új her-
cegprímás előtt, érezzük, hogy oly valaki előtt tisztel-
günk, aki.fontos alkotó eleme lehet a sóvárogva vátt ma-
gyar remények és vágyak valőraválásának. Adja a
jó Isten, hogy ez mielőbb így legyen és a meggyötört
lnagyar haza újra boldog legyen !

A magyar cserkész megalkuvást nem ismerő nemzeti
érzésén kívül még más valami miatt is felfigyel az új
hercegprímásra !

A nép egyszerű fiából 43 éves korban bíborral ékesí-
tett heicegl- íőpap! Születési, vagyoni összeköttetések,
előnyök nélkül, pusztán és kizárólag tehetsége és mun-
kája révén! Ez kell, hogy fenségesen imponállon a ma-
gyar cserkésznek! É,s itt elsősotban az a munka, melyet
az új hercegprímás végzett! Ezt a munkát mi hatalmas,
alapos, kitartó és főként önmagdért a munkaéri valónak
képzeljük, mely nem önző céllal és számítással végezte-
tett. Mindenki látja, tudja és hiszi, hogy az új. herceg-
prímás álmaiban sem álmodta azt, ami vele töitént: Es
mi úgy örülünk ennek, mert a mi programmunk szerinti
élet-berendezkedést látjuk ebben a tüneményes életben!
önzetlenül, pusztán magának a nemzetnek siebb és jobb
jövőjéér| a becsületes munka nyujtotta belső boldog-
ságért akar minden magyaí cserkész dolgozni. .A becsü-
letes munkának ily tüneményes váratlan megjutalmazá-
sára, melynek szívből örvendünk, még ilyenekre se aka-
runk mi gondolni, annál kevésbbé számítani, Mi dalos
jókedvvel akarunk mindhaláIig dolgozni magában a
munkában rejlő gyönyörűségért, ha mindjárt a.teljes is-
qeretlenség, a teljes szürkeség is a kísérő társunk. Mert
tudjuk, hogy így minden m?ígyaí tehetséget megmen-
tünk, gyümölcsöztetünk és életünket színessé, tartal-
massá és hasznossá tesszük.

Azt hiszem, ha ezen elvünket, ha ezen erős fogadásun-
kat az egész vonalon valóra váltjuk, azok közé fogqnk
tartozn|, akik az új hercegprímást mély tisztelettel kö-
szöntve a legértékesebb ajándékok egyikét nyujtják át
számára,

Segítsen bennünket a 1ó Isten erre, hogy segíteni tud-
juk az új hercegprímást nagy magyaí munkájában!

I{ÉpEI{ A KANDERSTEGI rÉr.r TÁBoRBóL.
Karácsony ünnepének hajnalán koromsötétben gyüle- A vonaton alig egy-két utas, Ki utazik karácsony nap-

keznek a szentimrés ,,tizenhármak" a Villányi-úti templom ján? A határon a Himnusszal búcsúzunk. Hegyeshalmon és
előtt. A kapu még zárva, a
sekrestyés alszik. Vaj jon
közülünk lehunyta-e valaki
a szemét a szent éjszakán?
Megérkezik Rajetzky pa-
rancsnok-h. úr (egész éjjel
utazott), megkezdődik a
mise. Magunkban vagyrrnk
és egy-két szülő. Nagyon
bensőséges a Veni Sancte,
sok a kérni valónk a jó Is-
tentől: három, hétre_ igazi
cserkészéletet engedjen él-
nünk, hogy méltán hordoz-
zuk meg a magyaí lobo-
gót idegen országokban,
hogy egészségben térjünk
vissza.

nem Herceghalmon, ahová
l)ini, a pénztárosunk a je-
gyet megváltotta. - Bécs-
ben vállunk át először.
Egyelőre még lassan megy
a, sok csomaggal, sível, sí-
bottal, konyhaládával, Pol-
csi bá nincs megelégedve.
De megy majd m_eg jobban
is, elég alkalmunk.lesz Kan-.
derstegig gyakorolni.

Az éjjel rohamosán mú-
lik, Felváltva alszu:nk és
Ali minden kétpercben meg-
kéidqli, itt van-e.:riq ár az
ideje a yáltásnak. Reg-
gel hét órakor berobogunk
Zürichbe. - Elrepül azReggeli tisztelgés a nemzetközi cserkészház előtt.



MAGYAR CSERKÉSZ 3. szám

álom a szemekből. Svájci cserkészek várnak. Mindössze
négy óránk van, megreggelizünk és már neki indulunk a
városnak. Az üzletek zárva, az utcák kihaltak. Amint bo-
lyongunk a fellegvár középkori házai között, úgy érezzúk
magunkat, mintha a multban iárnánk. A zürichi tó messze
alattunk terül el a ködben, csak sejtjük, de nem látjuk.

Bernben ünnepélyesen fogadnak. Ott van Etra (Ernst
Trachsel), a kanderstegi cserkészház parancsnoka, André
Lombard, a döntőbíróság egyik tagja és több berni vezető.
Visznek egyenesen a Berna-csapat otthonába. Erről külön
cikket kellene írni. Egy csodaszép fakastély az Aate patt-
ján, nagy játéktérrel, a tér sarkán Bern legrégibb törté-
neti emlékével, egy XVI. századbeli kőtoronnyal. Ezt a
cserkészek őrizetére bízták, Az otthont a csapat több év
fáradságos munkájával maga építette. Minden raj beren-
dezett egy-egy szobát, a faskaskölykek is. Minden szo-
bának sajátos ízlése és története van. Az ajtókilincstől.a
kályhaellenzőig minden cserkészmunka és cserkészmotí-
vumokl<al ékes. Számunkta ez az otthon olyan, mint egy
álomvilág megvalósulása. És mialatt bámulunk, serény
svájci cserkészek - örök mosollya| az ajkukon - meg-
terítenek egy nagy asztalt, felszolgálják a párolgó teát és
a sok ennivalót. - Bernben sok a látnivaló, a legna-
gyobb hatást még sem a csúcsíves dom, az árkádos ház-
sorok, a szebbnél-szebb kutak, a szövetségi palota vagy
a híres toronyóra keltették, hanem - a mackók. A mac-
kók, amelyek közül egy a magyar nemzet ajándéka a sok
éhező magyar gyermek emberbaráti ellátásáért és amelyek
egy nagy, felül nyitott veremben állandóan szőrakoztat-
ják a közönséget. Fára másznak, marakodnak, ezer mókát
csinálnak. Bern város tartja őket egy díszes tér közepén,
mint cimerének jelképeit, akárcsak Róma a Kapitoliumon
a farkasokat.

Este még végkimerülésig énekeltünk a berni cserkészek
teaestélyén, melyet tiszteletünkre rendeztek. Az alvást két
álmatlan éjszaka után nagyon kiérdemeltük.

Másnap délben újra vonaton, a végcél felé. A lizenhát-
makat már csak egy kérdés tzgatia:. Van-e hó Kander-
§tegben, mert eddig bizony még a nyomát se láttuk. A
villanyosvonat nagy sebességgel visz bennünket fölebb,
mindig fölebb. óriási hegyek meredeznek előttünk, a vo-
nat szerpentinekben megy felfelé, a völgy mind mélyebbre
sülyed, alagutak váltják egymást, egyszerre eltűnik a
mélység, belutunk az 12O0 m magasan fekvő Kandertalba.

Nagy az ujjon-
gás: van hó!

Mialatt svájci
cserkészek segite-
nek felrakni a
szánkóra a háti-
zsákjainkat, mu-
tatom a fúknak:
ebben a szállóban
vo|t az 1926. évi
híres nemzetközi
cserkészkonferen-
cia, amabban la-
kott Baden Po-
well Nem
nagy az érdeklő-
dés és a fiúknak
igazuk van, mert
ők inkább a
Blümlisalpot bá-
mulják, ezt az
örök hóval borí-
tott hegyóriást,
melynek csúcsa

ragyog a nap-
fényben és mely-
nek oldaláról ké-
kes-zöld fényben
ereszkedik le egy
hatalmas glecs-
cser.

A nemzetközi
cserkészházban,
ebben a gyönyö-
rű cserkészkas-
télyban pillanatok
alatt otthon ya-
gyunk. Schmidt
úr, a házmester
(legerrdás alak :

egy negyedszá-
zadig volt hegyi
vezető és egyszer
eltemette egy la-
vina) megmu-
tatia a szobán-
kat, a legszebbet
az egész házban.

Sível megyünk a templomba,

Felszegezzük az aitőra ékes Hungaria felirású táblánkat, a
falakat teleaggatjuk apró magyar zászlókkal, felszegez-
zük Nagymagyarország térképét: megtörtént a honfog-
lalás.

Másnap megkezdődik a rendes téli tábori élet a maga
sok bensőséges örömével és sok-sok fáradságos munkájá-
val. A fáradság most sokkal nagyobb, mint bárhol más-
kor, mert előttünk áll a verseny. Figyelmeztetnek rá a
svájciak, akik már itt vannak és akikkel mindjárt az első
nap nagyon összebarátkozunk, az angolok, akik egymás-
után érkeznek. Kora reggel indul már a csapat trénirozni
és délután újra. Este kis zenekarunk gyakorol (hegedű,
gitár, mandolin), énekelgetünk, naplót írunk, barátkozunk,
főleg a svájciakkal (egyesek ugyan közben állítól.ag az
angolokkal is folytattak barátságos eszmecseréket, de mi-
vel ezek kizárólag négyszemközt ío\ytak le, ellenőrizhe-
tetlen, hogy milyen nyelven), Polcsi bá szenzációs rém-
meséit hallgatjuk, vicceket gyártunk. Utóbbiakban Gyurka
vezet a maga ,,destruktív" szellemességével, melynek éle
mindig a magas parancsnokság ellen irányul (meg is ala-
kítja a ,,destruktív" klubot, nem. veszélyes, ntert parancs-
nok a főprotektor). A táborban mindenkinek megvan a
saját külön cserkészneve, először a svájciak kereszteltek
el minket, (Pull : Rajeszky, Muck: Polcsi stb.) nem
tudván kiejteni becsületes nevünket, aztán mi az angolo-
kat. Az általunk adott nevek szebbek pl. a Bagariabőrű.
stb.). Vacsora után gyakran összeül az egész nemzetközi
cserkésztiá.rsaság, a dalolás és a csatakiáltások mind kö-
zelebb hoznak egymáshoz, az angolok is mind jobban fel-
melegednek. Szilveszterkor családi hangulatban vagyunk
együtt éjfélig s aztán kígyósorban zenesző és kürtölés
mellett bejárjuk a cserkészház minden egyes szobáját.
Másnap reggel misére megyünk Kandersteg gyönyörű ka-
tholikus kőtemplornába, a misét Rajetzky úr mondja,
Győző és Lulu ministrálnak, mi pedig elénekeljük a mise
végén a Himnuszt. Ismét sok a kérni valónk az új esz-
tendőre, de sok a köszönni való is az elmultra.

Tréning közben megengedünk magunknak egy-két ki-
rándulást is. Az első a Oarstentalba vezet, ide gyalog me-
gyünk, mert az út meredek és veszélyes. Aztán megláto-
gaijuk az öschinensee-t, egy csodálatos tengerszemet a
I}lümlísalp lábánáL Körülötte ezerméteres sziklafalak. Itt
sok a hó, vígan síelünk. Legszebb élményünk mégis a
Lötschental-i kirándulás marad, ahová vonaton mentünkkirándulás közben.
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a 14 km-es Lötschentunnelen át. Egy sajátságos mese-
világ ez a völgy, melyről a svájciak köfeteket írtak, Mau-
passant pedig egy regényt. A nagyszerű porhóban végig
sível megyünk, felfelé is. Visszafelé Etra nyaktörő utakon
vezet bennünket, többszörösen akaratunk ellenére,,lavi-
nát játszunk", de aztán meg-megállunk, hogy visszanéz-
zünk: mögöttünk az örökhótól borított hegycsúcsok bi-
borfényben égnek, a.völgyben sajátságos lila színek úsz-
nak, a gleccserek zöldes, smaragd fényben ragyognak. Me-
sevilág. Aztán a ieges országúton villámsebesen csú-
szunk le az állomásig. Az egyik nap pedig felfedezzük
az üschinental-t, mely alig
500 m-rel fekszik magasab-
ban Kanderstegnél, a havat-
olvasztó Föhntől védett he-
lyen, nagyszerű, közel félmé-
teres porhóval. Rajetzky pa-
rancsnok-h. úr,,,főtrénerünk"
ettől kezdve ide teszi át atré-
ning színhelyét. Nem könnyű
ilyen magasságban tüdővel
bírni a síkfutást, pedig itt lesz
a verseny is. Az izgalom nap-
ról-napra nő. Az angolok is
erősen tréniroznak. Ha a Jer-
sey-csapat idén harmadszor
is elviszi a vándorserleget, Krisztiánia, haráritugrás és telemark egyszerre,

a legjobb időt. A legerősebb konkurrens, a Jersey-csapat
járőre, mely már harmadik éve versenyez, csak harmadik
helyen fut be. A vándorserleg a mienk. A magyar arcok
égnek az örömtől. Az akadályversenyben azonban egy
hosszú angol az Abbotsholm-csapatból négy másodperc-
cel |ehúzza legjobb síelőinket, a ,,profikat". De egyszerre
csak befut Bogyó, a legfiatalabb (13 éves) cserkészünk,
merészen véve a fordulókat és veri az angolt. Itt is győz-
tünk. - Az ugró versenyre nyolcan neveztek be, de ami-
kor meglátták az angolok a sáncot, mind visszaléptek.
Marad Schneebuch, a kis sr,ájci, aki a tavalyi versenyben

győzött az ugrásban és két
tnagyar fiú, Lulu mind a ha-
rom ugrását állja és eléri a
legjobb pontszámot. 

- Az
eredményt csak a parancsnok
tudja, mert az az esti díj-
kiosztásig szigorú titok.

Este aztán jön az aratás.
Minden díjat elvittünk. Az an-
golok nem szégyenlik a vere-
séget és mi igyekwlink nekik
könnyűvé tenni. Nem mutat-
ittk az örömünket. Nem is
magunkért örülünk, hanem a
magyar cserkészetért.

A verseny után szívesen
maradtunk volna még egy hé-örök tulajdonába megy át. -A verseny előtti nap (amúgyis ünnepnap) pihenünk. A

hangulat elsőrangú és bizakodó. A pihenés nem szósze-
rint értendö. Miska ezermesterünk például egész nap
varrja a sziijakat, kötéseket készít, síbotokat szerel fel.
Korán fekszünk, mert korán kell kelnünk. A versenyről
magáról mát irt a Nagyfőnök. Izgalmas volt. Nehéz, ía-
gyott hó, Az első angol járőr a második fordulórrál kiesik
a versenyből. A svájcinak vezetője eltöri a síjét. A leg-
jobb magyar iárőr nagyszerűen szalad, de egyikük elbu-
kik és nem tud mindjárt felkelni a mély hóban. Igaz, hogy
aztán úgy szalad, hogy majdnem behozza a többit. Eléri

tig Kanderstegben - turázni. De menni kellett, Megható
búcsírzások. 33 órás utazás megállás nélkül. A trianoni
határt a Szőzattal köszöntjük. Senki sem táradt, amikor
berobogunk a Keleti Pályaudvarra és meglátjuk a kivonult
ciszt. gimnáziumot, a cserkészcsapatot, a tanári kart Bit-
ter tőigazgató úrral az élén, a cserkészszövetség elnök-
ségét és az örömkönnyben úszó szülői arcokat. A kürtös
imához hiv. A fohász mindnyájunk szívéből fakad: hála
Neked, Uristen. Witz elnök úr beszél. Ugy érezzik, ffi€g-
kaptuk jó munkára való törekvésünkért a legnagyobb

í.cserkész jutalmat.

A CSERI<ÉszüNNEPEI{ BENDEzpsÉNpx r,Őgg SZABÁLYAI.
Mostanában zajlanak le a téli cserkészünnepek. Bizonyosan

nem lesz hiábavaló, ha az ünnepségek rendezésénél s a mű-
sorok összeállításánál figyelembe veendő legíontosabb szem-
pontokat felsoroljuk:

l. Az ünnepség legyen hű tükre a cserkészszellemnek
is, ha komoly, akkor is, ha víg.

2. Ne felejtsük el, hogy í.innepségeink is jellemeznek
ntinket.

3. Komoly készülés előzze meg nyilvános szereplésünket.
4. Lehetőleg az egész csapat szerepeljen (zenés szabadgya-

korlatok, tábortüzi jelenet, nótázás, csatakiáltások).

akkor

5, Színdarabot csak akkor adjunk elő, ha be tudjuk azt ta-
nítani s ha vannak iigyes szereplőink.

6. Ne legyen sok beszéd (szónoklat) ünnepségeinken..
7. ünnepségeink ne legyenek ,,pumpolások". Ne csak kér-

iünk, harrem adjrrnk is valami kedveset.
hon_ 8. Ne csináljtrnk túlhosszú műsort (szünettel együtt legfeljebb

másfél-kétóráig tartson).

ELÓRE FOTOGBAFIJ§OIL
próbáljátok ffi€g, tudtok-e
ilyesmit csinálni? Ma, amikor
a mozi mindenféle mozgást
megmutatott már s a lassított
felvételek a legapróbb részle-
tekre tagolják szét az emberi
test mozdulatait, érdekes kí-
sérlet újat próbálni. Ha a ío-
tografus magasra emeli gépét,
vagy létrára kerül, egyszeribe
,,lenézhet" a világra.a masiná-
ián keresztül. Ez a fölvétel

9. Ne építsünk drága színpadot, ne engedjük dr;iga jelmezek
beszerzését, lehetőleg magunk állítsunk elő mindent.

l0, Közönségünkkel szemben legyünk nagyon figyelmesek.

ilyen fotografus-tréfa, de le-
het cserkész-szempontból ko-
moly tanulmány is. 'Vannakdolgok, amelyek fölülről,
majdnem madártávlatból ítél-
hetők meg a legjobban, - azt
hiszem, még Koszter Atya
pszicho-futballját is legjob-
ban föntről lehetne megfi-
gyclni,

Próbáljatok nyomokról stb.
ilyen fölvételeket készíteni: s
meglátjátok, milyen érdekes
képekei kaptok így.
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A III. CsERKÉsz-§ÍvERsENY.
Ki nyerte?
Ez rendesen az első kérdés, ha versenyről hallunk. Ezt

kérdezik a kívülállók, az érdeklődők és maguk a verseny-
zők is. A felelet erre leghelyesebben az volna, hogy a
résztvevők mind nyertek igy-szép kirándulási napotii.,k t+:
tapasztalatot, új hiveket a téli kirándulásnak és hogy így
végeredményébón a cserkészmozgalom és a magyar spcr+- {
élet nyert a legtöbbet - f,o, de nézzük csak, melyik csr-
pat mennyivel járult ehhez hozzá?

Indultak:

Csapatszám Induló négytagú járőrök *raru A"oijllllók
Sorszám és név az I. o.-ben lI. o. III. o. lV. o. létszáma

l. tl. Bocskav 2
2. 2. BKG 4
3. 5. KEG l
4. l58. Árpád
5. 12. VIII. R.6. 1. BKIE 1

7. 15. Bethlen Gábor -8. 30. Hollós Mátyás 1

9. 26. Magyar Jövő10. l74. Canz

Fájdalmasan feltűnt a 7. sz. jól ismert Verbőczi (ez-
előtt Erőss Gusztáv) csapat hiánya. Készültek is a ver,-
senyre, de a végén még sem neveztek be és így nem is
indultak. Nem indult a kanderstegi győztes 25-ös csapat
sem - de legalább teljes létszámmal kijött a versenyeket
megnézni. Nem indult vidéki csapat sem, pedig bizonyc s,
hogy van elég olyan, amelyből legalább is egy négytagú
járőrt össze lehetett volna állítani. De reméljük, a jövőre
majd eljönnek és megmutatják ők is, hogy ,,tudnak". Nem
az a tő, hogy elsők legyenek, hanem, hogy lássuk mi is,
lássa az egész világ is, hogy uannak, hogy valamit mégis
csak tudnak, hogy érzik az összetartozást a többiekkel és
részt kívánnak venni ebben a vállalkozásban, amelyik
nemcsak verseny, nemcsak szórakozás, tanulságos kirán-
dulás, hanem egyúttal nagy erőpróbája, tüntetése is a
cserkészeknek. Es versenyünk ebből a szempontból is si-
került, meft az OTT, a Sí- és Turistaszövetség kikül-
döttei és a nagyszámú más előkelő közönség olyan nagy

- és a mellett eléggé rendes, fegyelmezett, egészséges,
jókedvű, edzett és ügyes társaságot talált odakünn, hogy
az mozgalmunk fontosságához és nagyságához méltó is

volt. Látták, hogy a cserkészek iélen is élnek, télen is ki
mernek jönni a levegőre, a hegyek közé és törődnek a
testneveléssel is. Persze, ez az országos összejövetelütnk
még szebb is lehetett volna, de most ne panaszkodjur:k,
hanem inkább beszéljünk a további eredményekről.

Nagy eredmény, hogy a benevezettek mind induttak, az
indulók pedig mind végigfutották a pályát, végigcsinálták
a gyakorlataikat (kivéve, aki összetörte síjét és így nem
futhatott végig). Szóval a versenyt senki sem adta fel.
Nagy eredmény, hogy óvás nincs egy sem, hogy a nagy
létszám dacáta símán, gyorsan és kellő időben le lehetett
bonyolítani mind a nyolc versenyszámot - hat részlct-
ben. De most már térjünk rá e részletekre is.

I. A főcserkészi vándordíjért folyó versenyben az ered-
nrény így alakul ki, hogy pontszámot kap:

Cserkészcsapat száma: 2. 5. 11. 30. 159.

I. o. íutásban
l. o. műversenvben
It. o. futásban 

-

II. o. műversenyben
lIL o. futásban
IlI. o, műveisenyben

lly2 5% 13

Indult összesen tíz csapat 42 iárőrrel l69-es létszám-
ban, A pontozás úgy történt, hogy minden csapat legjobb
(esetleg má§odik legjobb) járőre után, ha az elsőnek jött
be a III-VIII. versenyek valamelyikében, akkor 3, ha
másodiknak, akkor 2, és ha harmadiknak, akkor 1 pont-
számot kapott. Ha holtverseny volt, akkor a holtverseny-
ben befutóli a reájuk jutó pontszámokon osztoztak. Amint
a'fenti kimutatásból látszik, a legjobb eredményt a !1.
szá,rnú Bocskáy csapat érte el, amétynet< legifjább kor-
o§ztálya egészen mesébe illő ügyességet és gyorsaságot
mutatott.

4 5 11 44
3411 M
23624
2l3l2
l2312
1-2a

228
128

1-14
1_14

3-21
4Y2 l%

31 2
2-1-3
2-4-

l5

A II. oszt. futóverseny startia.
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Hát ez a veísenyeredmény. Aki ennél többet akar tudni, napokkal előbb eljáró ,,bizottság" írgy találta még, hogy
a cserkészház második emeletén 36. ajtószám alatt nálam, nem is az a veszé|y, hogy nem le§z min siklani, hanem
vagy ha ott nenr volnék, azoknál, akik abban a szobában ellenkezően, túlságosan síkos, helyenként pláne jeges min-
vannak, a további és részletesebb eredményeket is meg- den. De hó - az van elég! Csodálatosképen épen a ver-
tudhatja. Mindenkit érdekelhet, hogy milyen az ő ideje seny kezcletekor elkezdett olvadni, ítgy, hogy a síkosnak
a többiekéhez l<épest és hogy a műversenyekben nlekkora és nehéznek hitt lejtőkön egészen tisztességesen kellctt
pontszámot kapott - közölnénk is mind itt is, ha erle , dolgozni, hogy oda ne ragadjon az, aki nem eléggé
elég helyet szánhatna a szerkesztőség. De így: szívesen ,,kent". Sőt a viaszkozás és parafinnal, stearinnal, olajjal
látunk a hivatalban! való kenegetésnek egyes nódjairól egyik-másik versenyző

Minden versenyző első győztese kap díjat is. Hogy a egész tudományos külsejű előadást is tartott ámuló kör-
többiek közül hánynak mit ttrdunk adni, azt még nem dön- nyezetének. A viaszok különböző fajtáit és azok tulaj-
töttük el. A díjkiosztásra és hivatalos eredményhirdetésre donságait bőven volt alkalom kipróbálni és összehason-
alkalmat keresünk és azt a Magyar Cserkészben közölni lítani.
fogjuk. Gyertek arra mind el! A iutásnál ál viaszon kíviil még ket más dolognak is

A rendezés az eddig be- meglátszott a hatása. És pe-

szinte magától ment. A fu- flfijffiír$R5EntaU'-r'r§rrr§Y§l?;i}W\)-b Aki a 2-ős és 3-as lépés (két
tóversenyek indítói: Sto- lc/2$\-*r<::- -;*ff}\d '# lépés-bottal tolás, kétlé-
hansel József és Sipos La- §§\,, §Jr]]riinio,,Jonoí*] W @&iffil pés-bottal tolás s így to-
jos,célbíráiésidőmérői|lW*.}K:"HJ.m§*...Mh.X§"§vábbvagy3lépés-csú-
Brém György és Téry | - §* §1( ifrifi#ps ffi&F,.§' ^*^.;Xr I szás, 3 lépés - csúszás)
Ferenc voltak, a pályabírák l , -*&4 áÉ._Y'§;fiii* l$.ffil/á*§ . öjJ'§<r: I megtanulta, aki lefelémenet
közül sokat fáradtak (és | ,'{W q{ "**-'.g 16ffis§§§r§ | jól leguggolt, sikon a kes-
íáztak): Kriesz Ferenc, ifj. l'.,,.§':'|W§' ,1 ,,& ,,j. ffi._'iW§, */",l keny nyomban maradt, aki-
Debreceni , István, Huber, l '.§t;ffi .,.'_ffiiJ &. W{mí;§itrftrl nel< jó volt a ,,stílllsa", az
I}erger Károly, Schnitzler l 'W§_ -l&m§ ' .?If"W ,"§i#i,iil sokkalta könnyebben és
Kelemen, Grundböck és má- l ffiW.,,,,W \&á1ffi- -=-§flö&il gyorsabban haladt. A lélek-
sok.Aműversenyeknélbí- l , .ffi&ry:-,,,,,f,il "í Il \* \ | zetvétel,afutástöbbimin-
ráskodtak: azl.kotosztá|y- l :,- W .,,,,',.§il / \ ,tr\^ 'N_ \ fl denféle apró melléktudomá-
ban: Stohansel József, l ,],,]]],|, .,s§{,}!.&q!q$§-l ,,ffr;\"${ iW\*Vl rryát mind e1 lehet sajátí-
Brém György és Kazinczy | ,..,,,'l'''§ry W§:§*S§\'.,n }.fu['\§"] *§§j tani *- ha az ember megfi-
Gábor; a II. korosztályban: l § §(§--Y\ l,ffi&§,-. ! l gyeli, hogyan csinálják a
Déván István, Stadler Ist.- lrÉ§ },§ l\€;í§X&r,--..i I vezetők, a régi, eredményes
ván és Sipos Béla; a III. Y|'Á,* ^,*^o*l,ivo_r*Ésfit§§' \ }§b *6(W§{ 'l-., I tLrtOt<. De gyakorlás is kell.
korosztályban: Prém Ló- l-t§#HíH§],§tilfr€rí,Wfi _\ '-§§§§§ ,\ f l Akármilyen tudós valaki
ránt, Hilkek Fülöp és dr. | ;?1,:,:--::.n:txr.§ !ffiP\ ,' *\i _ §§, : l papíron, ha nem gyakorol
Dobiczky Sándor, akik Y' '{W '"§.r'rr.r,xnilxx\§K&.{\ P ""§"* ,7 l sokat, akkor hamar fárad,
nagyrészt nem is cserké- t §".,/ _,,' .}Y§\\ \ d" \§# akkor kevesebbet bír, akkor
szek, csak mint országos- !o,i'ffi* , _L id '\\T* '§* W;a"6q'V 

' 
izmaí nem fogadnak úgy

hírű szakemberek jöttek ki íii\Wffi..ffi§.j-.€ \ " *§Innr*ú§m\\. I szót, ahogy szeretné. A szo-
scgítségül, hogy a bírásko- l§&Wffix..Ya,_I)-l, Ffih1aAbóiaá§6ffiNl kott munkát ellenben keve-
dásnálmégazesetlegesffi}M-"..ffi-)sebbfáradsággal,gyorsab-
egészÖn]<éntelenelÍogult-ffi&.§i&*ry6g!]',ffiX,Wffi',i-xlbanésszebben1ehetelvé-
ságból eredő tévedések lát- l*§l![J§ ffi]§ i!]1 ) }i.-ffi}r' (§}l gezn| Gyakorolni pedig
szatát is kikeriiljük. Ezért l ií,,',*a*' i& ,/ §}a,,t_§}§b$. !L§í#l olyankor is lehet, mikor ahó
is pontoztak 3-an, 3-an. A l il ll WiF,, L§ ,í "__X 

-ü"XJtPe,%- | a városban már elolvadt, mi-
cserkészszerű renclezést a l,,;_U ;}l#"jK|.i l, &*D; { kor fönt sem elsőrangú
három korclsztálynál Gutt mát,
mann Frigyes, Kriesz Fe* 3elenetek a cserkészsíverserryrril. SŐt jó, ha rosszabb viszo-
renc és Varju Kálmán látták nyok között is meg tudjuk
el. Szeretnénk, ha ez jövőre rnég símábban menne, azért állani a helyünket, annál könnyebben boldogulunk majcl,
kérek mindenkit, akiknek erre nézve jó gondolata, tanácsa ha jó helyre kerülij...............rnk. Hozzá kell szoknunk a küzdelem-
volna, írja meg nekem minél e{őbb (mielőtt még elfelejti). hez is -- kiilonosen nekünk magyaroknak; használjunk
(Mindjárt azt is megírhatja, hogy a sítérkép, az új, hogy fel tehát ntinden alkalnrat arra, hogy a szép téli időben
tetszik neki, nrilyen kívánságai vagy kifogásai volnának, is mentől többet jussLrnk ki a szabadba, a ternrészetbe,

- mert az is már fogytán van, jövőre irj kiadásban jele- a világba, a való életbe, ott jól, otthonosan tudjunk rno-
nik meg és kérik a Szövetség véieményét). zogni, ilogyha majd al<ármikor a városi penészvirág-élet

Ezzel körütlbeltil befejeztúk azt, arnit a versenyről el heiyett, a jó1 fűtött (és befüstölt) szobákból kikerüliitnk,
illett mondani, rie nem tejeztük be azt, anit ez alkaiclnrmal akkor minclig mindenütt, nrég a jég hátán is, a hó hátán
magáról a sízésről lnondhatnánk. is neg tudjunk lenni. Mert a versenyeknél is frlntos a

Reggel korárr rnár niegindttlt a vándorlás felíelé. A gyakorlottság - cie ki tudja, mikrlr és hogyan vehetjiik
legfőbb rendezőség tnár 7-kor a helyón volt. Lent a vá- nrajd nrég hasznát másra is - hogy ne is említsem azt,
rosban pocsék, sáros, nedves az idő, füstös, ködös, rossz hogy ilyenkor télen, mikor sem szántó, sem rét nem áll
a levegő - fent, ellenben délig gyönyörű tisztaság, erőt az utunkban: a tiszta hiltakarón olyan gyönyörű nappali
adó szabadság! Lent az öreg nénik szánakozva, az utca és holdvilágos kirándulásokat 1ehet renclezni, amilyenhez
népe lenézően vigyorogva fogadott - és kiinn a szabad- nyáron sohasem irltna az ember! Szóval - télen is: ki
ban mégis nagyszerűen tnent nlinden! Nenl akarták el- a szabadba!

3B

hinni, hogy fenn hó is van rnég - peclig a pályaszemlén Zsernberg Cgula"
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[mperc.
óra 46 p. 22.6
,, 38 ,, 2g.4
,, 49 ,, 21.8
,, 49 ,, 23
,, 39 ,, 58.8
,, 46 ,, 22.6

Az
A
A
Az
A
A

lI. A honvédelmi minisztérium vándordíjáért lefutott
verseny eredménye a következő:

VI. A második korosztály műversenyében indult 14 jár-
őrben 54 cserkész. A jobb járőrök sorrendje a következő:

158. Árpád cserkészcsapat 1. járőrének összes pontszámai 29O
2. BKG tr |. ,, ,, ,, 268,5

l 1. Bocskay ,, 1. ,, ,, ,, 252,5
26. Magyar Jövő ,, 1. ,, ,, ,, 184.5
2. BKG ,, 2. ,, ,, ,, 142

11. Bocskay ,, 2. ,, ,, ,, 122

Különösen kiemelkedtek: a 158-ből a 81. és 77. szá-
múak, a 2-ből az 54-es, azután az 52, és 60-as, a 1 l-esek
közi| az 57, 56,86 és 66, az 5-ösök köziil a 69 és 70, a
26-osok közül a 37-es.

VII. A harmadik korosztály futóversenyében elért idők
(a leggyengébbek elhagyásával) :

összesideje

Részvett összesen öt csapat kilenc járőrrel, 36-os lét-
számmal, ezek közlúl, mint a kimutatásból kitetszik, a
pesti kegyesrendi gimnázium egyik járőre érte el a leg-
jobb időt.

lII. Az első korosztályúak (18-21 évesek) futóverse-
nyében a következő időket iartjuk érdemesnek megemlí-
teni: (csak a 30 percen belülieket soroljuk fel, a többiek
idejüket megtudhatják az OTH-ban). Az 1. csapatból
indulási számok szerint: 33-as számú induló: 24 perc 37
mp., 37-es 26 p.04,34-es 27 p. 09, 36-os 28 p. 32 és fél.
A 2-BKG-től: 2-es 22 p.321.4-es 25 p. 35.8, 5-ös 25 p.
45, 29-es 24 p. 36 és fél, 21-es 27 p.31,22-es 27 p. 35.2,
a 23-as 27 p. 58, 41-es 27 p.25 mp. Az 5. KEG-től: 15-ös
24 p.14, l3-as 25 p. 55, ll-es 27 p. 25. A ll-esek közül
10-es 23 p.25.7,6-os 25 p. 29, 8-as 25 p. 14,9-es 25 p,
50. A 30-as csapatból a 17-es 23 p. 22, a 18-as 24 p. 59,
a 16-os 26 p.22, a 19-es 26 p. 45. Végeredményében a
2. BKG után második a 11. Bocskay, harmádik a 30-as
Hollós Mátyás.

lY. Az élső korosztályúak műversenyében a 2. BKC
egyik járőre 293, másik 209, harmadik l 15, pontszámot
nyert, a 11-esek legjobb pontszámú járőre 169-et kapott,
az 5-ösöké 209-et, az l-eseké 100-at, és a 3O-asoké
179/2-et. Legjobb poniszámaik voltak egyénileg: a 2-esek
közül a 2. indulási számúnak: 9l, a 22-esnek 74, 29-esnek
66, 2l-esnek 62, 39-esnek 62, 24-esnek 56, az 5. KEG-tlől
a 1l-esnek 59, a l3-asnak 54,l5-ösnek 68, a ll-esek kö-
zül a 1O-esnek 55, a 30-asok közül a 1S-asnak 77/2. Neve-
ket nem kell kiírnunk, minden csapaton belül úgyis tud-
ják, kinek mi volt a száma. Indult összesen öt csapatból,
nyolc járőrben, 33 cserkész. A csapatok helyezési sor-
rendje az előlt említett pontszámokból könnyen kiszámít-
ható.

V. A második korosztály 16-18 évesek futóversenyé-
ben kilenc csapaiból 15 járőrben 60-an indultak, a jobb
járőreredmények a köveikezők:

l. tsKIE legjobb járőrének
2. BKG legjobb ,,
2. BKG második
5. KEO legjobb
ll. Bocskay legjobb
30. Hollós M, legjobb ,,

5. KEC legjobb járőrének összes összeadott ideje
158. Árpád legjobb ,, ,,
11. Bocskay |egjobb ,l ,, ,, ,,

_ ?. PKC. legjobb ,., ,, ,, ,,
1l. Bocskay második l, ,, ,, , ,,
26. Magyar Jövő
2. BKG második
1. BKIE első ,, ,, ,, ,,

174. Ganz első ,, ,,
158, Árpád második ,, ,, ,, ,,

25, 165, 126 iárőre 22p.25mp.
37, l50, l22
42,127,177
39, 179, 180
76, l43, 146
55, 184, 188
49, l23, 748
3l, 130, 133

A 15B. ÁrPádból l91,
l68, 199, 120
l90, l93, 192

A 15. Bethlen Gábor 158, 160, 161, 156

Indult összesen 8 csapat, 19 járőrben 177 indulóval.
Legjobb időket ériék el: 138-as 5 p. 14, 191-es 5 p.20|2,
121-es 5 p.22.8, 152-es 5 p.29, továbbá 725,765,737,
75O, 126, 747, l42, 177, akik mind 50 p. 40-50 mp. kö-
zött futottak.

VIII. A harmadik korosztály műversenyének ponto-
zása (a leggyengébbek elhagy'ásával) :

A 11. Bocskaynak 138,
A 2. BKG-nek l2l,
A 11. Bocskaynak 14l,
A 11.. Bocskaynak 12g,
A 12. csapatnak l44,
Az 5. KEG-nek l52,
A 2. BKG-nek 136,
A 30. Hollós Mátyások l32,
A 11. Bocskayaknak 166,

11. Bocskay 125,127,
1l. Bocskay 180, 13B,
5. KEG 155,752,
2. BKG l2l, l35,
ll. Bocskay 126, 14l,
15. Bethlen C. 161, 160,
12. cs.-cs. 146, 143,
2. BKG l4B, l22,

l58. Árpád . 190, 191,
5. KEG 1B3, 184,

11. Bocskay 200, 139,
30. Hollós M. 130, 131,

23 ,, 06.8 ,,
23 ,, 14.8 ,,
24 ,, 47Y2,,
25,, 45 ,,
26 ,, l8.8 ,,
26,, 42.8,,

,,Q7 ,, 39.8,,
27 ,-, 56.3,,
27 ,, 56.6 ,,
28,, 26 ,,

65, 168 járőre együtt
29, 767 ,, ,,
54, 182 ,, ,,
50, 136 ,, ,,
42, 20o ,, ,,
58, 156 ,, ,,
44, 176
24, 734 ,, ,,
92, l93 ,, ,,
85, 153
79, 166 ,, ,,
32, 133 ,, ,,

435
392
374
368
338
3t7
315
302
299
294
278
274

perc mperc
20 t3%
20 33
2t 33
22 o5.2
23 23.6
?á 04
25 35
26 2ly2
27 28y2
29 3sy2

Az egyéni eredmények közül kíválóbbak vóltak az 5.
KEG-nél 69-es 4 p.30 mp.,70-es 4 p. 15.8, 72-es 4 p.
57.2 rnp., a 158. Árpádnál: 77-es 3 p. 38 mp., 81-es 4 p.
59, a 11. Bocskaynál: 66-os 5 p. 19.8, 57-es 5 p. 22.4,
58-as 5 p. 22.8,85-ös 5 p. 28, 68-as 5 p. 36, 86-os 5 p.
46, a 2, BKG-nál: 51-es 5 p. 29, 52-es 5 p. 13, 60-as 5 p.
29.2. A l2-esek köz1ll a €-asé; 5 p. 25, a 26-osoknál a
40-es 5 p. 04 mp.



3. szám MAGYAR CSERKÉSZ 39

xísÉnrÉsBEN. . .
Ködös, hideg téli reggél volt. A gyéren elszórt sárga-

fényű villanylámpák fáradtan viaskodtak a lomha sötét-
séggel. Még az éjszaka csendje fagyoskodott a néptelen,
rosszulkövezett külvárosi utcákon, csak itt-ott suhant el
egy sötét árnyék; munkahelyére, gyárába igyekvő, korán-
kelő munkásember.

Szekeres Jancsi lehajtott fejjel bandukolt a megszokott
útján. Oh már jóideje nem az a vídáman fütyörésző, bá-
tortekintetű kis harcosa az életnek, aki azelőtt rótta e ko-
pott kőkockákat könnyű lépteivel. Bánat nehezedett vál-
laira, az tette roskadttá testét-lelkét.

Szekeres Jancsiék kis hajlékába beköszöntött a gond.
Pár év előtt meghalt a család íeje, az erős, dolgoskezii
édesapa, s azóta az özvegy maga kereste varrogatással,
házimunkákkal a kis család kenyerét. Mily öröm volt
azttlán, mikor a legidősebb gyermeke, a Jancsi fiú is
munkába állhatott, hogy segítsen a nagy életharcban.
Szorgalmasan, engedelmesen segített a fiú, akinek tán
csak az fájt, hogy nem lehet ott többé a kedves, vídám
cserkészpajtások között, ahová oly boldogan járt el, ami-
l<or még, az apja élt.

Istenem, milyen régen is volt az! Most az anyja már
hetek óta betegeskedik, nem kereshet, s mára elfogyott
tán az utolsó darabka kenyér is, amit még Jancsi szerzett.

Tegnap este ott volt a szűk, lámpafüstös szobában az
öreg, őszhajú tisztiorvos úr is, sokat csóválgatta fejét,
majd orvosságot írt a betegnek. Orvosságot? Hiszen ma
reggel már enni sem tudott adni a kis testvérkéinek. Még
fülébe csengett a kérő, rimánkodó szepegésük. Hiába
nincs, nem tud adni. Talán megszánja magától valamelyik
jószívű szomszédasszony az áruákat, mert kérni, kölcsön-
kérni már nem lehet.

Kínzó gondolatai űzték, miközben a gyár felé haladt.
Léptei alatt csikorogva ropogott a hó. Kietlen, elhagyott,
nyomasztó volt a környék s a ködben valószínűtlenül
fr.trcsa árnyak gomolyogtak. Egyszerre csak halvány lán-
gocska pislogott a fiú elé. Megismerte. Az útszéli kőke-
reszt előtt lobogott. Máskor mindig megállt egy percre,
hogy forró imát küldjön a Szenvedők Urához. Most is
megállt, de nem tolultak aikáta az ima igéi. Merően nézte
a szomorú főt, s valami dacos keserüség lopódzott szí-

DUGÓ JANI TOVÁBBI ÁLMAI.

vébe. Kérjen, könyörögjön, mint eddig.. . Hiába! Miért?
miért. . .

Lehajtott fejjel indult tovább, magával vonszolva it
kétségbeesést. Lassan tovatűnt az egész keresztfa a kis
mécsessel; elmerült a sötétben. Mert sötét volt még, na-
gyon sötét. . .

Egyenletes kattogással, .J'Uorga.rut végeztékmunká-
jukat a hatalmas gépóriások, melyek közt szinte eltűnt,
maga is lélektelen géprésszé vált a szürkezubbonyos mun-
kássereg. A gőzkalapács tompa ütései állandóan remeg-
tették a földet s ütemet adtak a munkának. A vasfűrész
fülsiketítő csikorgása volt az egyetlen szabálytalan hang
a csattogások, csörgések, kalapácsütések, szivattyúlükte-
tések kaotikus és mégis ütemes zűrzavarában.

es e pokoli zsivajban is egyre hallotta Jancsi azt a két
vékonyka, síró hangot, amint kenyeret kér. Es a gőzös,
vasporos vibráló félhomályban is egyre látta azt a hal-
vány, szótlanul szenvedő arcot; az anyiáét.

Egy-kettő - fordítani, három-négy - vi§sza. Egy-
kettő . . . vissza. Gépiesen tólta az ütemesen dolgozó prés
alá a kis kerek fémlemezeket, amelyből lámpaégő lesz,
egy, kettő, száz, megszámlálhatatlan, végtelen sok. Egy-
kettő - fordítani Lámpa, mely fényt áraszt, clerűt,
meleget, csak őnáluk, jaj csak náluk van hideg és szen-
vedésés...

- Yigyázz kölyök a kezedre! Hol' jár az eszed? -riasztotta fel a munkavezető érdes hangja. - Még elnyo-
morítja a gép a kezedet, te fickó!

Igen, hol jár az esze, Nem szabad másra gondotni, mert
ha valami baja történik, még eit a keresetet is elveszti.
Egy-kettő - fordítani - három-négy - vissza. - Egy-
kettő - az édesanyja arca - .. . Minden perc egy örök-
kévalóság!

A gépház szirénáia nagyot íüttyentett. A hatalmas ten-
dítőkerekek lassan abbahagyták szédítő forgásukat s a
meglazult szíjak nem kergették tovább a számtalan kisebb
kereket. Elcsendesült, megállt a munka. Gyorsan mosdot-
tak, cihelődtek a munkások, hónuk alá kapták kis ládáju-
kat, munkaruhájukat s tódultak ki a mühelyekből.

Dugó dlmodik tovdbb. (Nem kerül pénzébe!)

- Odglett az öreg-örs nagyszerü ebédje!
üres gyomor legnagyobb teher a vildgon:
,,A strucc h{tsa ehetö? Én bil megpróbdlom!"



40 MAGYAR CSERKÉSZ 3. szám

Jancsi az utolsók közt jött
ki a teremből s mikor a ka-
nyargós lépcsőn lejőve be-
fordult a sarkon, akkor 1é-
pett ki az irodából egy fehér-
kabátos tisztviselő.

Körülnézett, majd magá-
hoz intette a fiút. Nem talá-
lok egy szolgát sem itt -mondta bosszankodva -.Fogd fiam ezt a borítékot és
vidd át szomszédba, az igaz-
gató úr lakására. Add át a
portásnak, de siess, mert
sürgős levél van benne.

A fiú átvette a levélboríté-
kot és gyors léptekkel indult
el. Az igazgató elegáns villa-
szerű lakása közvetlenül a
gyár mellett volt. Nagy, ko-
rnoly kapu vezetett hozzá.
Jancsi kereste a portást, akit
a széles aranyszalagos sap-
kájáért már sokszor megbá-
mult, de nem találta a kapu-
ban. Mit tegyen? A levél sür-
gős - azt mondta a hivatal-
nok -, megpróbálja bevinni
s átadni az inasnak vagy
valamelyik szolgálónak. Az
elegáns fehér ajtóhoz lépett.
Ragyogó réztábla hirdette,
hogy itt lakik a nagy gyár
ura és parancsolója, emberi
sorsok hatalmas intézőie.

á> L-

Elfogódva nyomta meg a csengőt a kis tanoncfiú. Előre
elszenvedte a |enéző gőgös pillantásokat, amellyel a lila
libériás inas át fogja venni tőle a levelet. De hiába
nyomta a csengőt, senki sem jelentkezett. Halkan, majd

Az ajtó nyitva volt s egy tá-
gas, szép előszobában találta
magát. Még mindig nem jött
senki. óvatosan köhintett
egyet-kettőt s csak azután
mert körülnézni. Elszorult lé-
lekzettel állt meg a szépen
bebutorozott szobában. Még
sohasem járt ilyen előkelő
helyen, nem látott ilyen szép
függönyöket, tükröket, csil-
lárokat.

Csak jönne már valak,i -gondolta tétovázva, Meddig
várjak itt? - Valahonnan
egy távoli szoba felől vídám

1 nevetést hallott. Arrafelé in-
dult lélekzetvisszafojtva. A
szomszéd szoba ajtaia is
nyitva volt. Dobogó szívvel
lépett oda be. Ott sem volt
senki. A komoly barna búto-
rok fenyegetőén meredtek a
betolakodó felé. Elegáns, pa-
zar íénnyel bebútorozott dol-
gozószoba volt ez. Az ablak-
nál irőasztal és rajta - óh
rajta egy nagy halom pénz
az iratok között. zöld és lila
bankók, rötcsillogású arany-
és sápadt ezüstpénzek.

Mint a megigézett madár a
. kígyóra, úgy meredt a fiú
a pénzhalomra. Nyilván , a
pénz számolása közben távo-

zott innen az igazgató. Mindjárt visszajön. Minden perc-
ben itt lehet. De mi köze neki hozzá, jobb, ha nem is néz
arra, mert még . . . A szemben levő tükörből egy sápadt,
dúltarcú tiú nézett rá. Ez lenne ő?

erősebben kopogni kezdett. Semmi ne§z. Bátortalanság Istenem miért is van ott az a pénz. Nem jön senki. Nem
szorongatta torkát. A levél sürgős; közben az irodából is jön. A kandallón zöldszemű, vigyorgó Mefisztó szobor áll.
elmentek, ha nem adja be, ki tudja milyen baj szátmazik Most még jobban nevetett. Egészen kilátszottak hegyes
belöle. íogai. Az ő vergődését neveti.

Eh, mindegy - gondolta és megnyomta a kilincset. Miért van itt e szép szobában. A pénzt azért számo|-

/_7_2,
-/r=-

W!Z.
ft*,fr

Lehajtott feiiel bandukolt rregszokott titián

/'::

\óJ

,§
vvi

Lehasal és hdtraszól: ,,Ralapom csalétek;
Lesz eredmény, llogyha én így ,,megközelitek",

öröm ragyog arcukon, az ebéd reménye.

- Minta cserkész a Dugó, az örs szemefénye!
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ják, mert nem tudják pontosan, hogy mennyi. Gondolatai
száguldva cikáztak egyik tárgyról a másikra. Egy pilla-
natra feltűnt előtte a parancsnok úr komoly arca, amint
mond neki valamit, de nem hallotta, mit. Szédült. Ajkai
kicserepesedtek, amint szembenézett a sátánfejjel.

Nent, nem lehet - nyöszörögte, de már egy lépéssel
közelebb vánszorgott az íróasztalhoz. Csak jönne már
valaki! - ,,Nem fogják észrevenni" suttogta a Mefisztó-
szobor. De nem az enyém| ellenkezett egyre gyengébben
egy hang. Hát az anyád, kis testvéreid!

Megrázkódott. Már nem gondolkozott, pedig valami
za,jt is hallott. Valahol énekeltek. Két ugrással az aszíal-
nál termett és begörbített ujjakkal hajolt a pénz tölé. Zöld
és vörös négyszögek, ezüstös aranyos karikák íorogtak,
táncoltak, kavarogtak szenle előtt. É,s a szobor goflo§z
zöld szeme.

Énekeliek. Egyre közelebbről. Valami ismerős dalla-
mot.

Görnyedten állt a pénzhalom fölött, de nem markolt
belé. A szomszéd szobából tisztán csendtiltek íel a nóta
vegso akt(ordlal:

,, . . . Ott szemben, szivben tiszta láng,
Az Isten atca néz le ránk. . ."

S mikor az igazgató cserkészfia kis öccsével hancu-

rozva belépett a szobába, nagy meglepetésre egy zokogó
kis inast talált ott, aki egy levelet tartott reszkető kezében.

Szekeres Jancsi maga ,.,ri 
'uO'u, 

hogy került ismét az
utcára. A levelet lecsapta és elrohant, mint akit kergetnek.
Még látta a másik fiú csodálkoző arcát, - aztán csak
rohant le a lépcsőn ahogy csak bírt. Léptei nem csillapod-
tak, pedig ziháló tüdejét és szívét a torkában érezte. Mit
tett, azaz mit akart tenni. ő, aki cserkész volt s most an-
nak érzi magát!

Mikor belépett a roskadozó munkásház udvatára, mát
sötétedett. Kétszeres súllyal és fájdalommal döbbent eléje
a kérdés: mi van itihon, mi lesz most. Nagyon szenvedett.

Halálos kimerültséggel roskadt be a kis konyhába. Nem
akart hinni szemeinek: a kicsinyek vígan falatoztak s kis
öccse újjongva ugrott a nyakába: Jancsi, Jancsi! - a
mama meggyógyult, most mondta a doktor bácsi. -. . .
A többit nem hallotta, mert berohant a szobába. Ott ide-
gen emberek foglalatoskodtak. Egy jó1 öltözött hölgy ült
az anyja ágya mellett, egy ápoló a népgondozótól; a kály-
hából barátságos meleg átad, az asztalon orvosságrrs üve-
gek - és az édesanya máskor oly szenvedő arcán boldog
megkönnyebbülés ragyog,

És Szekeres Jancsi aznap este, mikor nrár békén aludt
a kis család, lábújjhegyen kiosont a szobából. Kiment az
útszéli kőkereszthez. Dr. Réaész Eich.

BOLYONGÁS
Hatalmas rétek, illatos mezők,
Daloló, uiddm, szöszke-gyermekek
Ma bekopogtok sziuem mélyibe
S megtdtogattok ismét engemet.

ltt jártunk erre ... egy pdr éve mdr ...
Oh, hogy az idö oly gyorsan röpül.,,
Futottunk, ítt, mint dalló gyermekek,
S ma mdr homólyos emlék vesz körül.

Csupa süppedés; vadíűvel benőtt.
Mint a sirhalmon, félre lép a ldb,
S balzsamos, nehéz illatok nyűge
vonszol bennünket halmon, dombon dt.

REGI TÁBORUNKBAN.
Nyoma slncs ilí a mult idök ölén
Tovatünt, hangos tdbori zajnak, -Mdsról mesélnek mdr a uirdgok,
S a fodros habok szökve szaladnak.

Hát ez volt a tdbor?. . . itt folyt éItünk?
Itt éltünk dtal annyi szép napot?
ltt kacagott a napsugdi retiitk,
Hol minden olyan szomorú, halott?

Bolyongok régi ttiborunk körül;
Itt csak az emlék szellete szdlldos...
S büszkén suhan fel - fitlk - lelketekben
Patyolat-színb en a sdto rvóros !

Téchy Oliuér.
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Hanem a strucc észbekap, elinalni készül.
Hosszú ltibát a Jani markolja vitézüL

És az örs munkdba lép: ,,El ne engedjétek !"
S nem engedik elfutni a kövér ebédet.
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EZERMESTER.
Tábortúz az otthonban.

A hosszú tél fotyamán ki ne gondolna a szép, meleg tábori
napokra, ki ne szeretne megint a csillagos éjben a íecsegve-
ropogó tábortíiz körül ülni ?

Néhány percnyi munkával, ügyes kézzel és föként kevés
kiadással készíthetünk olyan sZerkezetet, mellyel otthonunkba
tábortüzet varázsolhatunk. Az egyes alkalmaknak (csapat-
gyűlés, ünnepély) megfelelően, többféle ,,tábortüzet" is csinál-
hatunk.

A legegyszerűbb mód, me|y különösen örsi összejöveteleken
alkalmazható az, hogy az elsötétített otthon padlóiára égő
gyertyát állítunk, Illuziónak ez is elég.

Kiállításban is tábortúzszerűen hat, ha a földre állítunk egy
golyós petróleumlámpát,, melynek oldalaihoz 40-50 cm-es
száraz ágacskákat, rözsét támasztunk, Még nagyobb és jobb'
hatást érünk el, ha a lámpát vörös vagy sárga selyempapírral
födiük. Mozgó, lobogó, zizegő színes tüzet, nagyobb alkal-
makra, ünnepélyre, különösen tábori ielenetekhez a következő-
képen készítünk: Egészen jelentéktelen összegért bármelyik

elektrotechnikustól vagy villanyszerelőtöl (esetleg ebben a
szakmában dolgozó cserkészek révén kölcsön) kérünk egy
ventillátort.

A ventillátorra szerelt vi|lanydrót bekapcsolását a vezetékbe
(ha kapcsoló nincs a kOzelben) minden I. osztályú cserké§z
tudja. Most kartonpapírból kb. 30 cm magas, a ventillátorná;l
jóval nagyobb átmérőjü abroncsot készítünk, melyet vörös
selyempapírral leragasztott kivágásokkal látunk el, Az abroncs
felső szélére egész körül 2 cm-es 25 cm hosszú vörös, sárga,
narancsszínű selyempapír-szalagokat ragasztunk, esetleg két-
két sorban is. Az így e|készült abroncs közepébe, a lég-
csavarral felfelé elhelyezzik a ventillátort és a lámpát (vil-
lanykörte, zseblámpa). Az abroncsot körültámasztjuk gallyak-
kal az áramot bekapcsoljuk és a ventillátor zizegve fogia a
papírcsíkokat lángnyelvekként lobogtatni, Az egész nagyon
jól és szépen hat, mindnyá|an táborban érezzik magunkat és
vidáman-szomorúan éneke'ljük a cserkészdalokat.

Patahq ldnos, 55Olö.

V I HAR UTAN.
(R, Edgdrnah.)

Ma üzentek nékefiI a kéklö hegyek,
hagy örökkön örökké teléjük megyek.

űzöm a csúcsot, (l havas fenyőt,
bdnydkba lódit szertelen utam,
ttírndiból vajom a fekete ércet
és suhanok, rohanok boldogt,alan.

Fehér erdők fainak ttírom lelkemet,
csikorgó |agyos csap(is a vezetőm,
és bolyongok örökké kék hegyek utcín,
tnig birja ttz erőm.

É,s szólnak és üzennek a kéklő csúcsok:
tni vagyunk sorsod, mi az akarásod,
ha kikeriilsz, drnyékunk dlomba követ,
ínert mi vagyunk a mdsod!

'1

Mi vagyunk a történetek, mi az óriasok,
hidba rohansz, az tirnyák visszatart,
hogy robotold magadból ősfaragta mtisod:
a kemény hitekbőI dacosult magyart.

Nincs visszatérés, nincs domb, nincs kiút;
tnegoldom köntösöm s lehajtottt a ucillam
s inaszttkad.t térddel is rovom a gerincet,
tnert ez volt a vagyam.

Igy üzentek nékem a kéklő hegyek,
ct lcincsemet viharban egyszer megtalalom,
addig : egyedülvalóstig sötétben testvérek,
míg be nem telt mögöttem taposott csaptisom

Arady Zsolt.

í
\,

'?z

.T
e)4

A
s

strucc ldba kiszakad. (Oh,
elmenektil a szegény, persze

.lrléli4,t,

A kalutdos örsltek ott szilaj kedve tdmad.
* Tiizcí rakat lohn Dugó s megsütik a lahal ,

micsoda dlom!)
L:sak féIltibon.
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A primitív népek nagy gyakorlata az ilyen körülménye s,
gondos készítési módot elmellőzhetővé tesz. ők ugyanis
ladarabkát tartanak balkezükben s ehhez szorítják hozzá
a nyílat.

Modern sportolók erősebb bőrkeztyűvel védik kezüket
a nyílvesszők által okozható sérülésektől.

A nyílvesszőnek hegyével előre kell a célba érkezni!
Bármilyen egyszerűnek látszik, e cél elérése mégsem megy
olyan könnyen, mint azt az ember gondolná, Mert,
ha a nyíl eleje és vége egyformán súlyos, nem repiil he-

Kedves Fehérarcti Testvérem!

A nyilkészítés élvezeies mun-
kává válik, ha szeretettel és némi
hozzáértéssel kezdesz neki. A

hozzáértés alatt nem azt gondolom, hogy a nyílvessző tör-
ténetét kell ismernünk: mely népek készítették fából, me-
lyek nádból, sem azi, hogy a váratvédők nyilvesszőinek
eiülső vége vastagabbra volt íaragva, hogy súlypontja mi-
nél előbbre húzza. Még csak azt sem kell tudnunk, melyik
nép milyen méreggel mérgezte meg nyílvesszője hegyét,
Csupán az szükséges, hogy a mindennapi használatban
alkalmazható nyílvessző legfontosabb tulajdonságait is-
meriük, hogy elkészítésénél hibát ne kövessünk el.

A nyilvessző legyen egyenes! Ehhez szükséges, hogy

l. ábra.

egyenes fából laragjuk ki s használat közben is gondcs-
kodjunk a nyílvessző alakjának megmaradásáról.

Jó nyílvesszőt készíthetink az úgynevezett ,,c§epléc"-
ből (,,tipli"), mely 7 mm vastag 1-2 méter hosszú eszter-
gályozott farudacska. Ebből 60-70 cm-es darabokat le-
vágva, készítjük el a nyílvesszőket.

A kész nyílvesszőt mindig függőleges állapotban rak-
tározzuk el, mert ferdén eltéve elgörbül. Ha valamelyik
nyílvesszőnket ez a baleset érte, ezen is segíthetiink, mert
ha megfelelő módon felfüggesztjük és súlyt akasztunk rá,
kiegyenesedik.

Ugyancsak az elgörbülést hivatott negakadályozni a
nyílvesszőnek íirnissel vagy olajfestékkel való bevonása.
E réteg a nedvesség káros hatását nagy részben távol-
tartja nyílvesszőnktől.

A nyilvesszőnek egyenessége mellett simanak is kell
lennie!

A nyíl ujjaink mellett csúszik el a kiröppenés pillana-
tában. Ha egyenetlen, nemcsak kezünket sértheti fel ala-
posan, hanem a horzsolása a lövés irányára is bizonyos
befolyást íog gyakorolni s a találat nem lesz pontos.

A nyílvesszőt ezért éles késsel, üvegszilánkkal vagy
üvegpapírral teljesen símára kell lecsiszolnunk s részben
ezért is festjük be.

gyével előre. Ezt a hibát kétféleképen lehet kiküszöbölni,
még pedig vagy úgy, hogy a nyíl elsőfelét, nrondjuk, a
hegyét, súlyosabbra készítjük s. akkor ez mintegy maga
után húzzzt a nyilvessző többi részét, Ezt a móCszert k:ll
alkalmazni, h a vizi v adász athoz készí tü nk nyí lvesszőket,
ha halakat akarunk nyíllal lőni. E módszernek hátránya,
hogy a nyíl első fele nehezebb, tehát a nyíl nem íog olyan
lapos ívben és olyan mes§ze repülni, mint máskülönben,
Ezért használjuk inkább a másik módszert s 1átjuk el a
nyílvesszőket tollakkal,

Ezek a kiálló tollak a levegőben némi fékezőhaiást fe1-

tenek ki s a nyílvessző hegyével előre, egyenesen repül a
cél felé.

A tollakat úgy kell a nyílvessző végére erősíteni, ho5y
kirepiilésközben az íjjban meg ne akadhassanak. Ezért
három toll kerül a nyílvesszőre, még pedig egy a rovát-
kára merőlegesen (ez lesz a felső oldal), a másik keitő
a rovátka mlsik oldalára annak jobb és bal széle atá.
(Lásd előző levél 8. ábráiát.)

Nyíltollnak bárrnilyen erősebb egyenes madártoll meg-
felel. A tollakat közepükön ketté kell hasítani s a nyí|-
vessző megjelölt helyeire felragasztani. A ragasztósz.er
megszáradásáig vékony cérnával kötjiik a tollakat szoro-
san a nyílhoz,

Mikor a ragasztás már erősen tart, ez erősítő cérrrát
leszedve csupán elülső végén hagyunk vékony, de erős
l<ötést s ezután a tollat megnyírjuk,

4 W"u
hegyének ellrészitése.

2. ábra.

' / /./ //, / / / f / //// l /f / /r// /

3. ábra. A nyíl
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A nyílhegynek elkészítése sokkal egyszerűbb. Ha nyí-
lunk keményfából készült, elég csupán meghegyeznünk,
hogy céllövésre használhassuk,

Tartósságát előmozdítja, ha hegyébe szöget sülyesz-
tünk, melyet alaposan körülkötözünk zsineggel.

Helyezhetünk beléje vashegyet is. Ha erclőben madárra
vadászunk, hegyét tompára készítjük.

A nyílak tartására a ,,tegez" vagy ,,puzdra,' szolglii.
Ez nem egyéb, mint hosszúkás bőrtok, melyben hegyükkel
befelé helyezzlúk el a nyilvesszőket, míg végük ielül kiáil.
A tegeznek egy tartószíjja van, mely a jobb vállon megy
át, így lövés után jobb kézzel a jobb váll fölött átnyúlva
kézbevehetjük a kövctkező nyílvesszőt.

A céltáblának puhának kell lennie, hogy gyakorláu-
közben nyílvesszőink épségben maradjanal<, de nem szit-
bad annyira átjárható anyagbóI készülnie, hogy a nyl1-
vessző egészen beléjefutva tollazatát tönkretegye.

Fiúk! lr]e lapozzátok tovább az újságot! Álljatok itt
meg! Olvassátok el feltétlenül az alább következő ,,tíz-
parancsolatol". Aztán ismételjétek el a legközelebbi örsi
órán s beszélgessetek róla: vajjon ti edríig így cseleked-
tetek-e ?

Minket a VI. törvény egyenesen kötelez ennek a ,,tíz-
parancsoiatnak" a megtattására. Nem is a VI. törvény,
hanem cserkész lelkünk, jó szívünk. Ezek a gondolatok
rneg kell hogy ülepedjenek mibennünk s kell, hogy arra in-
dítsanak: mi legyünk a leghúbb, legöntudatosabb katonái
annak az egyre növekedő hadseregnek, amely kúzd, az
énekes madárkák ezer nyílt és lappangó ellenségével. E
,,tizparancsolat" segítsen benneteket a további diadalmas
kiizdelemre !

1. 1,1e beintsd, és ne engedd bántani a madarat, - mert
ir madárnak az emberen kívül is épen elég ellensége van.

2. Szeresd a madarat, mert a madár boldogságra van
hivatva, és magad is boldog leszel, ha elősegíted boldog-
ságát, - és nert aki a ntadarat és a virágoi szetetii az
íossz ember nem lehet,

3. Tanulj a madártól szeíetni és dalolni: .-- mert a ma-
ciár hitvesi szerelme íenséges; mert a fiókát nevelő ma-
dárszülő a végtelenségig öníeláldozó; és nert a madár-
tial a tavasszal fakadó legbensőbb érzelmek legcsodá-
saDo klsero Zene]e.

4. Sohase a kivételes rosszat, hanem mindig csak az
általános jót tanuld el a madártól, de te azért mindig és
nrindenben csak jó légy a madárhoz.

5. Védjed a hasznos madarat s annak íészkét és tojásait
mindenféle módon, mert a rovarirtó madár a gazdálkodó

Szalmából, gyékényből fonhatunk vagy szerezhetünk
ilyen céltáblát. Ha ezt befestjük, s egyszerű állványra
állítjuk, igényünket teljesen kielégíti.

erclekes nyílazási mód, amellyel a magasban tartóz-
kocló célt jó1 el lehet találni, ha fekvő helyzetből, lábaink
segítségével lövünk.

Ha halra vadászunk, vékony, de erős zsineget kötünk
a nyilvessző hegyére s balkezünkbe helyezzük a távol-
ságnak megfelelő tekercseket. Ha a halat eltaláltuk a
zsineggel partravontathatjuk. A célzásnál mindig figye-

6. ábra. Célzás fekve. 7. ábra. Cé}uá§ ha'lía.

lembe kell vennünk, hogy a vízben a tárgyak m:rgasabban
látszanak, iehát eléjük kell céloznunk.

Az utóbbi módok azonban már nagyobb gyakorlotisá-
got igényelnek, az első feladat az egyenes, sírna és he-
gyével előreröpülő nyílvessző elkészítése.

A Nagg Fónóh.

ember ingyen munkása és a többtermelés elősegítője,
megóvja a gabonát a sáskától, álcáktól, a gyümölcsöt a
férgektől.

6. Az odulakó hasznos madarak fészkelését n-Lesterséges
fészekodvak kihelyezésével, a szabadonfészkelő madarak
íészkeiését pedig madárvédelmi ültetvényekke| és fészek-
tartó keb:hes ágcsomók nevelésével segítsed elő, - a to-
lakodó verebek és leselkedő macskák számát azonban le-
hetőleg korlátozd.

7. Ha nincs a környéken forrás, patak vagy egyéb ter-
mészetes viz, akkor mesterséges itató által nyujts a szom-
jazó madárnak friss vizet.

8. Inséges téli napokon, mikor jégpáncél, hótakaró és
zuzmara borítja a természetes táplátékot, a már ősszel
felállított széltől védett etetőkészülékek űtján adj az éhező
madaraknak olajtarialmú magvakból, bogyókból és fagy-
gyúból álló táptálékot, és igy az éhhaláltól fogod őket
megmenteni.

9. Csak a törvény szerint vadászható madarakra,
a nagyon káros ragadoző madarakra íogj fegyvert,

- de ne yedd céIba az tirtatlan hasznos madara,kat,
mert elég, ha azok a Teímészetben és a múzeumokban
vannak rtreg, de nem okvetlenül szükséges, hogy a te saját
1<üiön gyüjtenrényedet is szaporítsák.

10. Ha kócsagot, sóIymot, saskeselyüt vagy a Természet
más pusztulásnak indult nemes kincsét viszi feléd lenge
szárnya: végy erőt vadász§zenvedélyeden, mondj le a
gyönyörű trófeáról, és lövés helyett vigyázzállásban tiszte-
legve üdvözöld a fejedelmi szárnyast, hogy kíméletünkről
még a késői utókor számáta is eleven tanuságot tehesse-
nek majdani ivadékai.

MADÁRvÉrr pr-nn I Tízr llnANcs oLAi.
Az emberi jóindulat kőtáblájára vésíe:. Warga Kdlmrín m. kir. ornithológus.

5. ábta. A céltábla.1. ábra. A tegez.

7. ábra. Cé}zás halra.
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III.

Hónapok teltek el, kitartó, szakadatlan munka hónap-
iai. Azt mondják, a munkának nincsen története, csak
eredményei vannak, és én nenr is próbálom elmesélni a
sólymok élete legmozgalmasabb és legnehezebb korsza-
kának történetét. A tréningek minden második nap rend-
szeíesen folytatódtak, de eredményükről vagy céljukról
semmi sem szivárgott ki a fiúk közé, úgyhogy a kezdet-
ben jelentkező általános kíváncsiság hamarosan elült. A
sólymok szorgalmasan tanultak, és az évvégi bizonyít-
ványok a törhetetlen cserkészambició és akarat ragyogó
jutalmai lettek. Aztán jött a tábor, a legszebb mind kö-
zött, amelyet a sólymok valaha végigcsináltak. A Hegy-
alja nagy hegyei közt megvonuló csendes Senyő-völgye
mélységes lelki egységbe olvasztotta az egész csapatot,
és ez a tábor volt igazi megalapozója az eljövendő lázas,
gazdag évek minden akciójának.

Tábor után újabb meglepetés várt a sólyonr-szülőkre:
a gazdag fiúk mind felnrentést kértek a családdal való
vidéki vagy kitlföldi nyaralás alól, hogy az egész nyarat
a csapattal együtt tölthessék a Cserkészparkban szá-
mukra berendzett ,,Sólyomfészek"-ben. A szülők meg-
lepetve - egyik-másik valósággal felháborodva -- siet-
tek a parancsnok úrhoz - és mosolygós szemmel, meg-
nyugodva mentek haza tőle, hogy a íiaiknak az itthon-
maradás engedélyét megadják. Lackót Abbáziába vitte az
édesapja, de egy hét múlva sietve visszahozta őt, mert
a fiú, bár szemmel láthatólag küzködve iparktldott vídám
és nyugodt lenni, mégis oly lázasan, idegenszerűen izga-
tott és levert volt, hogy a szülei nem merték őt vágyai
ellenérc ott tartani. Karsay Rudi pedig, az a lányos arcú,
csendes ötödikes, egyszerűen megszökött Salzthalból, és
az éjjeli gyorsvonattal hazaérkezve, íagyogó arccal, de
nem titkolható belső szurkolással jelentkezett másnap
délután a játéktéren a parancsnok úrnál: ,,Tisztelettel
jelentem, megérkeztem!"

- Isten hozott, Rudi! - derült fel a parancsnok úr
arca. - De harnar vége a nyaralásnak! Mikor érkeztetek
meg?

- Igen ,. . iz,é.. . tetszik tudni . . . csak én érkeztem
meg.

- Hazakergetett az édesapád, ntint ezt a gonosz Lac-
kót itt?

Pillanatnyi hallgatás. Azután felenrelte fejét a fiú és
a parancsnok szemébe nézve, csendesen vallotta be:
,,Megszöktem."

Nagy kő esett le a szívéről a vallomás után, de rögtön
rá, mintha jeges kéz szorította vo'lna össze a torkát, amint

b,lőd úr arcának vá|tozását látta. Mintha megnleredt volna
ez az arc, eltűnt róla a nevetés, a szemekből kialudt a
fény, és mély komolyság vetett árnyat a vonásaira. Ez
már nem a nrosolygó jóbarát volt: ez a kemény férfi arca
volt, aki most azonnai tenni fog. . . r,alami rettentőt fog
tenni . . .

- Feri! - csendült meg a parancsnok ítr nyugodt,
rnély hangja.

A rajrlezető pillanat alatt előtte állt. - Parancs!

- Váratlanul el ke1l utaznom. Vedd át a vezetést, 6-ktlr
küldd haza a fiúkat; holnap is tartscl meg a tréninget.
Szervusz! - Rudi, te velem jösz. .,

ejfél előtt 20 perccel Előd úr és a feltűnően sápadt Rudi
gyerek már a salzthali állomáson szálltak le a gyors-
vonatrcil, és l0 perc múlva autójtrk megállt a Karsayék
bérelte villa előtt, ahol a parancsnok úr sürgönye nyo-
mán, már várták őket. Rudinak még lefekvés előtt szigo-
rúan bizalmas megbeszélése volt az édesapjával, ame-
lyen, állítólag, a nádpálca is jelentős szerepet játszott
l,olna, másnapra azonban a kedélyek mindkét oldalon le-
csillapodtak. Legalább erre vali az, hogy amikor másnap
ebéd után Előd parancsnok úr szívélyes búcsút vett a
családtól, Rudi is vele együtt szállt fel az autóba, és a
tovagördülő kocsi után Karsay papa is vígan lengette a
zsebkendőjét. Es harmadnapra Rudi újból régi posztján,
a balfedezet helyén játszott a Sólyom II. csapatban.

Mert igaz is, a sólymoknak ekkor már két, csaknem
egyenlő erejű footballcsapatuk volt és a iréningek a két
csapat állandtj versengő kijtzclelmébő1 állottak. A Sólyom
I. tagjai ugyan erősebbnek tartották az ő együttesüket a
másiknál, mert hiszen nálttnk a mindig meggondolt és
hajszálnyi pontossággal minden tervét keresztülhajtó
Boda Péter vtllt a középcsatár, a szélsők pedig a szél-
vésszel versenyt szágulclti Zsiga, és a boszrirliányosan
ügyes, egyéni ltarcban győzhetetlen Lackó voltak, nent
is szólva a két hátvédrtíl: Detrőy Józsiról és a hatalmas
Bendegúzról (Bende Tibort, a VlIl, osztály szemefényét
hívta igy a barátai bizalmas köre); - viszont a Sólyonr
II. fedezetsora: Rudi, Barna Feri és a titkos költő, Tes-
tyák Bandi, legjrlbban értették nreg mind között a psycho-
lootball csodálatos tiikát, és bizony sokszor még Boda
Pétertől is elszedték a labdát, ami pedig igazán rragy szri
volt! Előd parancsnok úr a fiúkat gyakran cserélgette,
sokat, foglalkoztatta a tartalékot, egész délutánokat szen-
telt egy-egy jó fogás vagy szerelési mód beidegzésére. és
a vakáció végén rnár látta azt, amit a fiúk, állandóan egy-
nrással játszván, észre setn vehettek, hogy a sólymok a
a legszebb psycho-footballt játszák, meglepő, gyakran
szinte ntegdöbbentő előre-meglátásokkal, s emellett töké-
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letesen fegyelmezettek és nyugodtak játék közben, úgy,
hogy csak a játék technikáját kell lehetőleg még maga-
sabb fokra emelnie, s akkor bátran állíthatja ki őket ver-
senyre, bárnrilyen professzionista bajnokcsapattal is.

Elmúlt a nyár, Megkezdődtek a különböző tigák baj-
noki mérkőzései, és az L osztályú professzionista csapa-
tok versenyei hétről-hétre lázba hozták a főváros sport-
közönségét, A bajnoki küzdelmek állandó látogatóinak
ieltűnt egy érdekes társaság. Minden vasárnap clélután
megjelent a nagy tribünön egy ínagas, barna férfi, 25-30
tiiákgyerekkel; elfoglalták megszokott helyeiket és fi-
gyelve, hallgatva nézték végig a játékot. Soha nem kia-
báltak, nem éljeneztek, a sok ezer főnyi közönség lázas
hangulatviharai teljesen hidegen hagyták őket, legfeljebb
itt-ott cserélték ki halk hangon a véleményeiket. A szom-
szédaik a tornatanárjukkal együtt a football tanulmá-
nyozó diákoknak nézték őket, később kiderült rólukl
hogy cserkészek, és a barna férfi a parancsnokuk. Ennél
többet senkinek sem sikerült megtudnia, és miután egy
kegyes leereszkedéssel érdeklődő dúsgazdag bankárnak
az egyik mosolygós szemű szőke gyerek angolul elmagya-
Ázta, hogy ők a sziámi alkirály fiai, akik az trdvariasság
törvényeit megtanulni jöttek el a pesti
lootballpályákra, - attól fogva nem zak-
latta őket többé senki. Megszokták és bé-
kében hagyták őket. És ennek ők örültek
legjobban. 

*

l930. novembert írtak a naptárcsinálók,
amikor a psycho-football első komoly pró-
báiát megállta. Az I. cserkészkerület az
,,Ezermester"-csápát rendezésében ekkorbo-
nyolította le atlétikai és fooiball-cserkész-
versenyeit,és miután előbbiben Zsiga és
Lackó a rövidtávfutás első és második dí-
jait, Debrőy Jőzsi a gerelyvetés s diszkosz-
dobás bajnokságát az l000-es csapatnak
szerezték meg, Előd parancsnok úr a Só-
lyom ll-t versenybe állította a football-
bajnokságért. Nem írom le a. versenyeket,
mert akkor sohasem érnék elbeszélésem
végére. Egyszerűen megállapítom, hogy a Sólymok mind
a két ellenfelüket bámulatos fölénnyel tízen felüli gól-
mennyiségekkel legyőzték, és mint abszolut győztesek
vitték haza a bajnoki zászlőszallagot. összes versenyeik
folyamán egyetlen egy gólt kaptak csak: egy véletlen ke-
zelés miatt megítélt tizenegyesből lőtte a Bocskayak jobb
összekötője, aki a szemén fekete szemüveget viselt. A
különben minden lab<íát bámulatos biztossággal fogó só-
lyom tartalékkapus ezt a labdát csak érinteni tudta.

A legközelebbi tréningen az egész Sólyom II. csapat
fekete szemüvegekkel felszerelve jelent meg az otthon
udvarán, és - ezúttal először - pocsékká verte az I.

csapatot. Megvolt a psycho-football egyetlen ellenszere.
Előd parancsnok úr jót nevetett a dolgon, s azután elté-
tette a szemüvegeket. A tréning folyt tovább.

IV.

193l. áprilisában olyan izgalom rázta meg a magyar
s§orttársadalmat, antilyenre évek óta nem volt példa.
Apr. 12-én, fehérvasárnapon, várta a magyaí válogatott
csapat az 1928. évi amszterdami Olimpiász győztesét, az
azőta is verhetetlennek bizonyult cseh válogatott csapa-
tot. nvről-évre két alkalommal mérkőztek egymással a
két ország legjobb footballistái, és mintha csak a sors
akarata nyomná őket, 1927. óta a magyar együttes min-
den mérkőzésben alul maradt. Nem birunk a csehekkel!

- állapította meg csüggedten a magyar közönség, de ép
ezért a legközelebbi találkozáson annál izzóbb akarattal
követelte és remélte a győzelmet. Ez évben is különvona-
tok egész seregét foglalta le előre a vidék, és a Vérmezőn
megépített óriási Nemzeti Stadion 60.000 helyét két héttel
előre egy szálig lefoglalták, Lázban állt az ország: várta
a cseheket.

És a sors írjból csúfos fintort vágott a magyar sport-
társadalom felé. Az évről-évre megismétlődő spanyol-
járványok egyike vonult végig épen az országon, és hus-
vét hetében a válogatott footballisták kéthagnada ágyban

fekvő beteg volt. Az ország visszafojtott
lélekzettel leste állapotukat, a lapok nap-
ról-napra latolgatták az esélyeket, és hus-
vétvasárnapján országszerte megdöbbenés-
sel olvasták a szövetségi kapitány jelen-
tését: hogy a válogatott csapat harcképte-
len, a második helyen összeállított verseny-
csapatot is ritkítja a betegség, amely nem
veszélyes, de egészen legyengít és hetekre
akcióra képtelenné tesz. A Labdarugó Szö-
vetség sürgönyileg kérte Prágából a mér-
kőzés elhalasztását, de onnan lakonikus rö-
vidséggel jött a tagadó vá|asz: ,,Jövünk.
Válogatás nem a mi gondunk. Mindenképen
mérkőzünk!'

A Szövetség fejétvesztve próbálta a har-
madik válogatott csapatot összehozni és
gyoísan tréningbe állítani; kedden és szer-
dán erősen gyakoroltatták őket, és a csü-
törtöki lapok szétvitték az orczágba a szö-

vetségi kapitány reménytelen nyi|atkozatát:,,Legalább
5 g§llal kikapunk." Dühös levertséggel nézett a magyar
közönség a vasárnap elé.

Péntek délelőtt egy magas, barna férfi jelent meg a
szövetségi kapitánynál, és mintegy 5 percig tanácskozott
vele. öt perc múlva az idegen távozott, a footballkapitány
pedig.kalap nélkül, kabátját is a lépcsőn futtában rán-
gatva magára, rohant ki szobájából és autóba vágva ma-
gát, elrobogott.

Mi történt? Az ujságirók szenzáciőt szimatoltak, és
megszállták a Labdarugó Szövetség székházát, amelyben
t/2Z-kor zárt ajtők mögött rendkívüli gyűlést tartottak a
magyar footballsport intézői. A gyűlésen részvett a dél-
előtti ismeretlen is, akit távoztakor hiába rohantak meg a
riporterek, (FoUtt, hőu.)

,,Megszöktem."

UJ PALYA.Z^T.
lrjátok meg röviden, érdekesen, őszintén ezt a témát:

Miért szeretem a,Magyar. Cserkész"-t?
(Gász István 170. Bonyhád ötlete.)
Mondanom se kell, hogy nem bóktömegre vágyunk. A

válászokból a mi cserkésztestvéreink őszinte megnyilat-
kozását szeretnénk olvasni. Azt is meg kell írni, hogy mi-
lyennek szeretnétek még jobban lapunkat.

Pályázati határidő: február hó 15.

Első díj 5 P, második díj 3 P, harmadik díj 2 P.
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^ 
2. szÁMÚ paLyÁzATUNK EREDMÉNYE.

Jan. 1-i számunkban közőlt 2. sz. pá|yázatunkra (,,Mit csi-
nálnál, ha 10 milliárdot örökölnél egy ismeretlen amerikai nagy-
bácsitól?") beérkezett 12 kidolgozás. - A magyar cserkész,
úgy látszik, jól járna, ha a pályázók valamelyike valóban meg-
kapná az örökséget, mert majdnem mindegyik szánt valamit a
cserkészet céljaira (általános szervezésre, székházra, csapátott-
honra, cserkészparkokra, szegénlr cserkészek íelszerelésére, tá_
bori segélyekre, karácsonyi ajándékokra). Akadtak olyanok is,
akik a magyar cserktiszszellemet terjesztő cserkészlapok támo-
gatására, terjesztésére és a pál}radíjakra adnának nagyobb
összegeket. - Az egyik pályázónak első gondja lenne, hogy
hálaadó istentiszteletet mondatna a nagy örömért. - Többen
legveszedelmesebb nemzeti betegségünk, a tijdövész, leküzdé-
sére, azután kórházak, árvaházak, vakok, siketnémák javára
tennének alapítványokat s nem leledkeznének meg a társadalmi
és jótékony egyesületek támogatásáról, lerónák kötelezettségii-
ket azokkal szemben, akik a haza védelmében rokkantak lettek,
gondoskodnának a hadiözvegyekről és hadiáruakróL - Yannak,
akik a megszállott teriileteken élő magyarság támogatására s

ott magyar kultúrintézmények létesítésére iordítanák az örök-
ség nagyobb részét. - Mások ösztöndij-alapitványokat tenné-
nek; mintagazdasúgokat, gydrat |étesitenének a hazai ipar íel-
lendítésére és a munkanélkiiliség csökkentésére, nyugdijalapot
létesitenének a gyár mellé s igy gondoskodnának a kiéideme-
siilt munkásokról, támogaínák az iskoldkat és az egyhdzakat.

Azonban - abból az elvből kiindulva, hogy: ,,c cserkész ta-
karékos", gondoltak a pá|yázók arra is, hoglr a saját maguk
részére szükséges dolgokat megszerezzék, kiképeztetésükről
gondoskodjanak, cserkészfelszerelésí,iket kiegészítsék s meg-
szetezzék cserkészismereteik kiegészitése végett a,,Magyar
Cserkész" könyveit, a lennnlaradó összeget pedig előrelátóan
takarékba tegyék. - A legtöbb pályázó szüleirőI is megemlé-
kezik.

1. ctíi : Kovács Pál lt]4.
2. díj : llttzicska Sándor i80,
3. dij : 'l. A. E. 550. Szeged.
Többen igen rendetlenül állítják ki a páll.ázatokat. Az ilye-

neket a jövőben nem vesszük ligyelembe!

öregcserkészek, tisztek! Kevés csapat
van abban a szerencsés helyzetben, hogy
sok vezetővel rendelkezik, de van egy pár
ilyen csapat is. Több azonban azok
száína, melyek vezető hiányban szenved-
nek,

Viszont vannak vezetők, akik esetleg
öregcsapatban vagy máshol dolgoznak,
de nenr vezetnek fiúkat.

Kérem tehát mindazon csapatokat, ahol,
ha nehezen is, de nélkülözhetnek vezetőt,
mindazokat a vezetőket pedig, akik jelen-
leg nem vezetnek, akár öregcsapatot,
cserkészcsapatot, vagy 12 éven aluli kis-
fiúkat akarnak vezetni, jelentkezzenek ná-
lam a Magyar Cserkészszövetségben
(Bp., V., Hajnal-u. 6.) fogadónapomon,
szerdán és csiitörtökön 9-1-ig és 16-
18 óráig. Faragó Ede s. k.,

országos vezetőtiszt.

cserkészelőadások rádión. Az orszá-
gos vezetőtiszti testület havonként egy-
.szer cserkészelőadásokat,tart a budapesti
Studióban a nagyközönség részére. Az
előadások pontos idejét nincs módunkban
előre közölni, s így az csak a rendes
rádióműsorokból tudható meg. Tervbe
van véve, hogy az értékes előadások an-
nak idején nyomtatásban is megjelennek,
hogy propagandaelőadások alkalmával
azoknak a parancsnok urak is hasznát
vehessék. Bence.

Tábordíszítési tanlolyam a cserkész-
házban. Eredeti, új ötlettel kereste lel a
szövetséget Nagy Istvdn cserkésztestvé-
rünk, a 3. R. M. csapat tagja. Felaján-
lotta, hogy a Cserkészházban február hó
folyamán táborclíszítési tanfolyamot kezd
olyan cserkészek számára, akiknek ambi-
ciójuk az, hogy munkájukkal csapatuk
táborát szebbé, vonzóbbá, sőt művészie-
sebbé teszik. Csak természetes, hogy
szívesen bocsát a szövetség helyet ren-
delkezésre úgy, hogy csakhamar - bi-
zonyosan igen nagyszámú résztvevővel -megindul a munka. Szereiettel ajánljuk
minden budapesti cserkészcsapatnak íi-
gyelmébe ezt a tanfolyamot. Jó volna, ha

minden csapat kiküldené ide egy-két
ügyes tagját. Nencsak ezek a fiúk tanul-
nának sokat, hanem a munka eredménye
kétségkívül meglátszanék a nyári tábo-
ron lS.

Kanderstegi beszámoló. A 25. sz. Szt.
Imre-csapat kanderstegi raja febr. 5-én
d. e. l l órakor tartja a budai ciszterci-
gimnázium tornatermében, ifjúság szá-
mára beszámolóját. A műsoron szerepel
egy gazdag vetítettképes előadás, zene-
kar, kanderstegi tábori mókák.

A ,,Forrongó lelkek" - dánul. Farkas
Gyula cserkészregényét - miután már
megjelent német, svéd és finn fordítás-
ban - most egyszerre kérték kiadásra
a dánok és norvégok. Mivel a dánok
előbb jelentkeztek, a szerző nekik adta el
a fordítási jogot Norvégiára is kiter-
jesztve. örömmel számolunk be egy ma-
gyar cserkészkönyvnek erről a nemzet-
közi sikeréről, mely az egész magyar
cserkészetnek dicsőségére szolgál.

Kedélyes esték keretében folyik a tér-
képolvasás tárgyalása a cserkészházban
minden hétíőn déltttán 6-tól 8-ig cserké-
szeknek és 8-tól háromnegyed lO-ig tisz-
teknek, öregcserkészeknek és hozzátarto-
zóknak. közben-közben más érdekes tár-
.qyak is kerülnek sorra, olykor vetitett-
képes előadások keretében is. Később ter-
mészetismeretről és sok más hasonló köz-
érdekű tárgyról is lesz szó.

A vizesek részére most osztogatja a
Vizitelep igazgatósága a csónakhelyeket
és fiilkéket; aki tehát lg28-ra is keres
helyet, forduljon ez iránt mielőbb az O.
T. H.-ba bármely délután 6 óra tájban.
Eddig 86 csónak van ott elhelyezve és 14
fülke kiadva. A tavasszal r,izi bemütató
és évadnyitó ünnepség is készül, szép
volna, ha azon minden vizes-csapat ké-
szülne egy-egy számmal legalább. A te-
lep titkársága a mult év eredményét is
összeállítótta, legközelebb hozttnk néhány
adatot a vizi forgalmunkról.

A nyári vizitábor Tihany vidékére jú-
lius végére és augusztus elejére van ter-
vezve. Yizi kötélhúzás, csáklyázás, hajó-
keresés, r,itorlázás, vizi-sielés és sok min-
den más van tervben, aki teheti, legalább
látogatóba jőjjön el! Es aki tttd, gondol-
jon ki valami érdekes számot, amit ott
rendezni vagy bemutatni tud majd.

örsi csónak. Kísérletképen 700 pengőért
úrj formát építtet a szövetség. A ralzai az
O. T. H.-ban Kriesz Ferencnél lemásol-
hatók. Három darab már készen áll a te-
lepen. Ha több rendelés jönne össze, ta-

lán olcsóbbarr is nreg lehetne csináltatni.
Hossza 8 m, hatan evezhetnek benne, 7-ik
a kormányos, de esetleg nrég 2-3-an is
clférnek, vitorlázásra is fel ,.lehet szerelni,
gerinces és palánkos. A meglevő három
lítcfenyőből van, elég gyors, eddig meg-
lehetősen beváltak, Az első mintát a 2.
sz. B. K. G, hozta St. Oilgenből.

Dunatérkép is van munkában. Most
1:25,00O arányban, egyelőre az Eszter-
gom-Tétényi szakaszon kerül harmó-
nikarendszerben feldolgozásra. Kivánatos
volna, hogy mentől többen, minél több
figyelmeztetéssel, tanáccsal és főleg az
eddigi térkép hibáinak felsorolásával já-
ruljanak hozzá az elkészítéshez. A ma-
gyar iérkép_ószeti intézet igen szépen és
gyorsan doígozik, Például a sítérképen a
llO-as öregek és Prém Lóránt dr. O. I. B.
tag december elején még dolgoztak, és
mint tudjuk, karácsony előtt már ki volt
adva. (Budapest körnlr{ft{1 1:37.500
arányban, tehát igen részletesen adja, a
Cserkészboltban is kapható 2 pengöért.)
Látszik tehát, hog1, érdemes segítségére
len n i.

Uj gyakorlati szabályzat készül, a hár-
massorokat vesszük át a kettősrendek he-
lyébe, A pontos szöveget majd a Vezetők
Lapja hozza.

Kép az első központi sí-tábofból. (tndulás
kirándttlrs a.)
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Leventeügyben a tudnivalókat mindig
a Vezetök Lapja fogia hozni.

Játékkurzust is tervezünk a vizitelepen.
Akik segíteni akarnak, jelentkezzenek !

A térképolvasási előadások keretében
eddig bemutatásra kerültek a térképek
legkülönbözőbb fajtái, a mértékarányok,
a legalapvetőbb fogelmak és mindaz,
amit a Il. o. próbáhof tudni kell. Január
23-án az új egyezményes jelekről, a sík-
rajzról volt szó, 30-án a domborzat, annak
ábrázolási módjai kerültek sorra, február
6-án pedig majd a legérdekesebb rész
követl<ezik, a tájékozódás, hol van íönn
és lenn, mit hihetünk a térképnek, mit
csináljunk, hogy ne tévedhessünk el stb.
Egy hétre rá, I3-án pedig arról lesz szó,
hogy hogyan csináljunk kirándulási ter-
vet, vázraizot, rnetszetet. Ha lesz még
elég érdeklődő, akkor a katonai szem-
pontokról, a metszetkészítésről, dombor-
művű vidéktérkép csinálásáról, a műsze-
rek (Bézárd, Lendvay) használatáról, a
térképjavításró1,, a térképészet mai állá-
sáról és sok más érdekes tárgyról is tart-
hatnak felkért szakelőadóink ismertető
megbeszéléseket - ha a tervbevett sok
más érdekes tárgy mellett jut reá idő.

A Ki§osz síversenye és országos baj-
noksága ianuár 22-én zajlott le a cser-
készsíverseny terepén. A verseny futó-,
mű- és ugrószámokból állott. A résztve-
vők többsége cserkész volt,

Cserkész és ifjúsági dalosverseny meg-
rendezesében ki volna hajlandó az Orszá-
gos Elnökség segitségéíe lenni? Jelentke-
zéseket a szerkesztő továbbít.

Csapattttkárok! A csapat évi jelentését
beküldtétek-e? Jan, 15-ig beadta évi je-
lentését az I. kerületbő| 26, a |I-bó| 7,
a III-ból l0, a IV-ből 7, az Y-ből |5, a
Vl-ból l4, a Vlll-ból 6, a lX-ből l2, a
X-ből l5.'A jóvő számbán majd közöljük
a netán még hátralékosokat.

Pályázat. Kérdés: Milyen térkép (mé-
retarány, szinek, jelek stb.) feleInek meg
legjobbán cserkészcélokra? Milyen újítá-
sok volnának sztikségesek egy cserkész-
térképen?

Rész_letes válaszok a szerkesztőhöz kül-
dendök 1928 február hó 28-ig. Díjak:
térképek.

Ujszerű automobilver§eny. Angliában
divatosak az oly an versenyek,, amelyeken
az agarak villamoserő által mozgásba
hozott agyagnyulakat üldöznek. Enngk
mintájára a 'Punchu címú angol vicclap
olyan automobilversenyt indítványoz, ahol
a versenyzöknek vilIamoserővel mozga-
tott gyalogiárót kell utólérniök.

Ui Ford-gyár. Ui Ford-gyár épül a
távol keleten, Yokohamában. Az új gyár
ez év augusztlsára épül fel s ez időtőt
kezdve naponta 200 automobilt. bocsát
placra.

Cselkészgyó zelem az országos sí-
veí§enyen, A magyar országos síbainok-
ság negyedik he|yezettje 7orma Laios
30/ö cserlrészsegédtíszt lett.

Angliában l926-ban 257.000 magán-
autó, 99,000 autótaxi, 630.000 motorke-
rékpár volt forgalomban. A gépiárművek
után 24.1 millió angol font folvt be adó-
ban, amiből l9.5 milliót fordítoitak útépí-
tésre, a 1öbbi az á|lampénztárba került.'.-
Jellemző, hogy míg Angliában az elsőosz-
tályú utak hossza nrár meghaladta a
40.@0 kilométert, addig az összes vasút-
vonalak kilométerszámá csak 32.000, A
fentieken kívül azonban még 25,000 kilo-
méter másodosztálvú tit is van. amelvek
azonban még minóig iohbak, mint a"mi
elsőosztál vairrk.

Segédtiszti vizsgát tett Deák Béla állat-
orvosi főisk. hallgató jan. hóban és a 1l8.
csopo_rtnál_ helyezkedett el, melynek a
megalapítása ótá tagja.

Társadalmi szolgátatot teljesített, a 108,
l52, 853 és B54-es csapat jan. havában.

Tiszti vizsga ideje jan. 29-én volt a
kerületben. A legközelebbi március elején.

A i08-as csapat parancsnokának,
Zsámboly Lajosrrak rendezésében a kún-
szentmiklósi ref . If iak Esvesülete elő-
adást rendezett, melynck tisizia jövedelme
az Egyesület és a csapat kőzt oszlott
meg. ünnepélyt tartott még a 854. számú
kalocsai csapat.

Az etszakitott Magyarország műemlé-
kei. A Műemlékek Országos Bizottsága
,,Az elszakított Magyarország műemléke1"
címen előadássorozátot rendez. A kíváló
műtirtténészektől tartott előadások felöle-
lik Nyugatmagyarország, A Felvidék, és
Erdély minden nevezetésebb műemlékét.
A vetített képekkel kísért előadások az
,,Uránia" színházban tartatnak, d. u. fél 4
órai kezdettel, kivéve a február 2-i elő-
adást, amely d. e. l 1 órakor kezdődik.
Az előadássorozat programmja a követ-
kező: Febr. 2-án Schulek János: Kassa és
a bányavárosok műemlékei. Febr. 9-én
dr. Lechner Jenő: A Szepesség és Sáros-
megye műemlékei. Febr. 16-án Möller
István: Erdélv nevezetesebb műemlékei.
Febr. 23-án Láczav Fritz Oszkár: Brassó
műemlékei és az érdélyi erődtemplomok.

- Belépőjegy ára: 30180 fillér. '
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FarkasköIykök könyve! Az Országos
Intéző Bizotiság mult-év július 22-én fio-
zott hatáíozata megengedte csaptaink-
ttak - természetesen az Országos Intéző
Bizottság engedélye alapján -, hogy tet-
szesük szerint végezzenek cserkészapród,
kiscserkész, vagy farkaskölyök muhkát.
Ennek a lehetőiégnek jegyében született
meg a közelmultban Faragó Ede: A kis-
fiú és a cserkészet című műve és most
követi ezt ifj. Gerritsen Vilmos tollából a
Farkaskölykök könyve is. - Baden Po-
wel: The Wolf Cub's Handbook könyve
nyomán, sok helvütt annak fordításával
készült a könyv,'amely nagy gondosság-
gal és körültekintéssel igyekszik a ma-
gyar fiúk előtt talán ideg,en, farkas ro-
mantikát megkedveltetni. Különösen ne-
héz feladatra vállalkozott a szerzö akkor,
amikor a könvvet a kisfiúknak is és a
vezetőknek is 

-írta. 
Azonban e íeladatot

azzal, hogy inkább a fiúknak szánta
könyvét, megoldotta, a vezető így is.ért
belőle.

A könvv, - amelvhez előszót Zsem-
bery Gyúla országos' iigyvezető elnök
írt - 3 főrészből áll: az első részben
ismerteti Maugli meséjét és eIlnek kap-
csán a legfontosabb szertartásokat és
szabályokat; ismerteti az avatást és a
próbarendszert. A második és harmadik
részben az 1 csillagos, illetőleg 2 csilla_
gos próbát ismerteti és egyúttal tanítja
is mindenütt a fiúk nyelvén, rövid kis fe-
jezetekben, ábrákkal. 

-

A [arkasköIykeket és a kisfiúkkal fog-
lalkozó Vezetőket egyaránt kell, hogy éi-
dekelje e könyv, amelyhez nagy goriddal
összeállitott tárgymutatót is c§atolt a
szerző. Ifj, Gerritsen neve nem ismeretlen
azok előtt, akik a farkaskölyök mozga-
lommal valaha is foglalkozták, Szép -ki-

állitású könyve eddigi törekvéseinek
méltó betetőzése.

A könyv, amely a Magyar Cserkész-
szövetseg kiadásában jelent meg, 1 P-ért
kapható a CserkészboItban. Budaoest.
V., Hajnal-utca 6. sz. (Cserí<észház).

(M. D. dr.)
Sajtó alatt van Koszter atya 3 nasv-

szerű színdarabja, Rövid idő inúlva m-Óg
fog jelenni úgy, hogy még a tavaszi elő"-
adások alkalmával fel lehet használni azt.
Megrendelések már eszközölhetők a Csei
készboltban.

Temesi Győző z Magyarország története.
A J\4agyar Cserkész Könyvei - l01-102.
számaként megjelent vé§re Magyaror-
szág történetének feldol§ozása i-serké-
szek számára. Az l. oszt. próba 5. pont-
jának ebben a szerencsés és szükséges
feldolgozásában, amelyet a Cserkéiz-
könyv illusztris szerzője, Temesi Gvőző
irt, azt olvassuk az előszavában: ,,Hit-
vány az a magyaí fiú, aki nem érdéklő-
dik Hazája multja, története iránt". Való-
ban hifuány és nem méltó a magyar tiú
nevére, ae inég kevésbbé méItó a"áagvar
cserkész megtisztelö nevére.tEz a kö-Iiyv
elsősorban á kcizépiskolát nem járt csér-
készek részére készült, de a tánult em-
berek is nagyhaszonnal és éIvezettel for-
gathatják, különösen a könyv második ré-
szét, amelyik nemcsak gyönyörűség, ha-
nem haszon is, mert példát ad arra, hogy
történeImi nagyjainkat hogyan kell-á
fiúkkal megismertetnünk, hógyan kell
egyéniségük gazdagságát a fiúk lelkébe
belevinnünk.,

A kön5,v két főrészből átl: az első rész
a szoíosan vett történelem, amelyben Ma-
gyarország rnultját 6 fő korszakra osztla
a szerző. Az egyesekre esetleg zavaió
históriai adatokat e rész előtt liülön ösz-
szefoglalva, - a részletes tárgyalásból
kihagyja és ezáltal könnyebbé, élvezhe-
tőbbé teszi a könyvet. Ez2el a tárgyalási
móddal valahogy az események Válnak
sokkal plasztikusabbakká. M-indenütt ki-
árad az a íelfogás, hogy a cserkészpróba
történe|mi pontja nem akar történelmi
adatokat morzsoló fél-tudósokat nevelni,
hanem a magyaí cserkész egészséges szi-
vébe élő, nemzeti öntudatot kíván önteni.
Még jobban látjuk ezt a második rész-
ben, amely ,,Megbeszélések a nemzeti
gondolat köréből", ,,A magyar fiú példa-
képei" és ,,Nemzeti problémáink" - című
tőbb fejezetekből áll, Különösen ez a leg-
utolsó rés2 emelkedik túl a történelem-
könyv keretein, mert világnézetet ad
cserkészek és vezetök számáia esvaránt.
A könyv céIja itt kulminál. Nemiéti tin-
tudatra akar neve|ni és ezért nem is sza-
bad csak a történelemkönwek szemszö-
géből nézni.

A 112 oldalas, szokott formájú zseb-
könyv ára l P. Kapható a Cserkészbolt-
ban Budapest, V,,- Hajnal-utca 6. sz.
(Cserkészház).

Egy magyar cserkész asztaláról semhiányozhatik| (M. D. dr.)

Levente, a Ievente egyesületek hivata-
los lapja, - Kiadja a7- Országos Test-
nevelési Tanács. - Szerkeszti De Sgar-
delli Ccesar. A Leyente idei -év-
folyama (VlI. évfolyam) a Magyar Cser-
kész nagy alakjára tért át és színes bo-
rítékot adva, megjelenésében átvette a mi
lapunk ]<öntösét. Belsőleg mindenütt há-
romhasábos marad. 28 belső olda!ához a
4 oldalas ,,Levente Közlönyt" adja állandó
lne[lékletül. üdvözöljük testvérIapunkat
megifjodása és megerósödése alkalmából.
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és vonószenekarát Ketter Ernő újjászer-
vezte.

Teadélutánok. December folyamán mű-
Soros teadélutánt rendeztekl 239. sz.
Munkácsi és 552. sz. Petneházv csanat.

Parancsnol.:váltoás. Az 552. sz. Peine-
házy cserkészcsapat parancsnoksását dr.
Firbás Oszkár Inczédy László i. vezető-
nek adta át.

Ker. közgyűlés. Az V. kerület tiszti-
kara tiszti-, ós ker. közgyűlését február
12-én Orosházán tartja, tiszti vizsgávat
kapcsolatban.

Társadalmi szolgálat. A szegcdi Baross
Szövetség sorozatos előadásain az 55O.
sz. csapat van szolgálatban.

A gyulai csapatokban a munka íolyik.
A 236. ,,Maróthy"-csapat december hó-
napban fényesen sikerült műsoros elő-
adást és meleg, bensőséges karácsony-
cstét rendezett. - Az 554. ,,Gyula"-csa-
pat az |partestütet új székházában szép
otthont kapott. A csapat kis- és öreg-
cserkészfajt szervezett.

Békéscsaba. A békéscsabai Helvibizott-
ság január l0-én tartotta ezévi dlső ülé-
sét dr. korniss Géza elnök elnöklésével,
nagyfokú érdeklődés mellett. Megjelen-
tek dr. Berthóty István polgármester,
Bólmert József korm, íőtanácsos és Já-
nossy Gyula r. főtanácsos bizottsági ta-'gok, clr. Rell Lajos alelnök, a csapatok
parancsnokai és a cserkésztisztek. Komoly
megbeszélés uíán határozott a bizottság a
cserkészcsapatok anyagi ügyeinek bizto-
sításáról, a közös zenekarról, a nyilvános
ünnepélyekről st|r,

Január 7-én fejezte be az 568. sz.
Move-,,I(őrös"-csapat a sakk-bajnoki
címért folyó sakkmérkőzéseket. Nem várt
erös küzde|mek folytak, nemcsak a baj-
noki cínrért, hanern a helyezésekért is.
Végeredmény a következő: l. Puskás
Andor (12 pont), 2. Rakóvszky György
(6 pont), 3. Erdős Károly (5 pont), 4.
iTakó Lajos (1 pont),

A bajai 560. sz. cserkészc§apat lelkesen
készüI a táborozás költségeire rendezendő
ünnepre. A most aIakult II. raj derekasan
kiveszi a részét a munkából.

A 275-ös szentesi ,,Pusztaszer1" c§.-
csapat a kerületi tűzoltóversenyen első
lett versenyen kívül és diszoklevelet nyert.

- Az összel Szentesen rendezett ,,Tisza-
vidéki kulturális és gazdasági kiállitáson"
való részvételeikért aranyérmet kaptak. A
csapatban segédtiszti munkát vállattak
Bíró Károly és Hojts László.

VI-VII. KERüLET.
A kerület lanuár 22-én tartotta évi köz-

gyűlését igen nagy érdeklődés mellett a
pécsi belvárosi Katholikus Kör díszes
nagytermében. A minden vonatkozásá-
ban impozáns közgyűlésről a legközelebbi
számunkban hozunk méltó tudósítást
(anyagtorlódás miatt most kimaradt).

VIIl. KERüLET.
Betöltést nyert a gazdasági főtitkári

tisztség. Róth József gazd. fötitkár le-
mondásávat megüresedett tisztséget a
ker. l. B. a Jochs Józsefre ruházta rá, aki
már december eleje óta ideiglenesen töl-
tötte be.

x. KERüLET.
935-ös Rákospatotai Szent Lásztó cser-

kész-csapat 25 tagia a városháza díszter-
mében 1927. december 2Gán délelőtt tíz
órakor tartott első ünnepélyes fogadalom
tételt, délután 4 órakor pédig müsoros
karácsonyi ünnepélyt rendezett. Mindket-
tőn Rákospalota vezető előkelősége, a
X-ik cserkész kerület vezetösége ts a

cserkészek nemeslelkű barátai nagy szám-
mal ielentek mes. A fosadalmat Arkv ZoI-
tán Úr, a X-ik k-er. üg}vezető elnök"e ke-
zébe tettük le. Magas szárnyalású és szív-
hezszóló beszédje nemcsak a cserkésze-
ket, hanem a nagyszámú ünneplő kózön-
séget is mólyen meghatotta, Dr. Schwarcz
Gusztáv pápai prelátus úr, a szervező tes-
tület elnöke meleg szavakkal köszönte
meg a szép beszédet, , majd Kiss Lajos
parancsnok fáradságot nem ismeíő buzgó
munkáját méltatta, ki a csapatszervezést
és a további parancsnoki teendőket a leg-
nagyobb lelkesedéssel veszi A délutáni
műsoros ünnepéll,iinft6t l(oszter atya le-
bilincselő szép beszédével tette kellemessé.
ünnepélyünk erkölcsi és anyagi tekintet-
ben jól sikerült. ,,Erdő mellett nem jó
lakni" című cserkósz vígjáték és a ,,Alíeg-
került gyermel<" címíí pásztor játél<kal íe-
jeztük be.

hogy mindenkit érdekeljen, hogy min-
denkit gyönyörködtessen. De aiért kütd
el cserkésztestvéreidnek, ők. akik tésed
ismernek nagy nregértéssel é.s háIás sáív-
vel fogadják azt bizonyosan. ők megér-
tik teljesen és nagyon szépnek fosiátita-
láIni, mint ahogyan az édesanya riegérti
s legszebbnek iálálja gyermeie szívát.
A szeretet. a testvéri érzés formájában is
megszépíti őszinte, szívből fakadó verse-
det. - Monor P. Szép, hogy tanuságot
akarsz tenni cserkésziéged-és hazafiéá-
godról. De nem muszáj e7t épen versben,
Tanulj, dolgozz becsüIéttel, liűséggel, ön-
zetlenül. _Ez aZ igazi hazafiasság, éz a jó
cserkészétet. Bizonvosan jobban is siké-
rül, mint a beküldótt ueis, amely sok,
puífogó szó halmaza. - B. J. Bajá. Kö-
szönöm a csapattörténetet, de alighanem
tévedés történt. Talán a kerüiet számára
kérték azt, nleft a M. Cs. a csapatok tör-
ténetét nem hozhatja, Mi csak aktuális
(nem rég történt) események hireit kér-
jüj{ 

- Sz. K. Baia. Nagr;szerű Karcsi-
kám! Te már szeretheied is a versírás
mesterségét. Ezek a rímek mind kíválóak.
üclv,özöllek, mint új M. Cs. tulajdonost. -*
K. T. 184. Békésciaba. Vároni az egész
örs pályázatát. Remélern, ezután mindig
így lesz? Melegen köszönöm az örs ,,újí-
tását". Csak abba ne hagyjátok! Mind-
nyájatoknak jó munkát! - Péká. Köszö-
nöm a tudósítást s a jókívánatokat. Ha-
nem máskor frissebb-lég5,, gyorsabban
tudósíts. Hidd el, komikus az, amikor
februárban számolunk be a karácsonyi
eseményekről. Ezt meg kellene írnia
minden tudósítónak. - R. Gy. 560. Baia.
Köszönöm a hireket s a képeket. Sajnós,
az utóbbiakat nenr tuclom használni.
Részben alkalmatlanok a klissirozásra,
részben pedig nem is volna észszerű azo-
kat közölni. odaát levő cseíkésztestvé-
reinknek csak ártanánk vele. olvasd el az
előbbi sorok üzenetét. Neked is szól. -ö. L. Budapest. Iróasztalomra juttatott
vers még nem való közlésre Pedig igazán
sajnáltam papírkosárba dobni, annyi sze-
reteitel és gonddal írtad le. - G. Gy. 106.
,,Damjanich". Irásodban sok tévedés van,
Félig megfagyott gyermeket nem a ,,Zer-gék" receptje szerint kell magához térí-
teni. Remélem, kapok jobbat is. - G. I.
Rákóczy. Köszönöm érdeklődésedet s jó
kívánságaidat. Most már kezdek teljesen
rendbe iönni. kérdéseidre a válaszom a
következő: 1. cserkész angolul: boy-
scottt. 2. Eagle-scout, az az amerikai cser-
kész, akinek 32 különpróbája van; pio-
neer-ek az amerikai cserkészetben nincse-
nek, pioneer-eknek (úttörő) nerrezték az
olaszok első cserkészeiket; scout-mas-
ter: cserkésztiszt. 3. ,A. legjobb térképé-
szeti szakkönyv a Strömplféle (2 P). 4.
A legjobb Budapest-kalauz: Thirring: Bp.
részletes kalauza (3 P) - mindkét könyv
kapható a cserkészboltban. 5. V. E. tanár,
T. P. hírlapíró, Oy. E. máv. főtisztviselő,
természetesen mind a hárman jeles és
közisnrert írók is. lgaz! Az árvalányhai
rendelést nem továbbítottam. Hiszen a
portó, csomagolás stb. sokkal többe ke-
rülne, mint az árú. Olcsóbban megkapocl
otthon eg1, kalaposnál.

szER,[(ns.ztŐr Üzpwnr
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K. P. 184. ,;C§aba". Köszönöm az örs
üdvözletét. Szivböl viszonzom. Mire ezt
az irásí olvasod, akkorra talán személye-
sen is lesz módomban veletek beszélgetni,
Akkor majd személyesen is gratulálok az
öntudatos örsi munkáért s a nemes ver-
senyért. Hanem olyasmit is hallottam,
hogy a verseny versengéssé fajult. Ez
nagyon elszomoritana. Szeretnék az eI-
lenkezőről győződni meg. - Elbeszélé-
seidet várom, úi rovatunkban, a ,,Cser-
készfiúk írásai"-ban bizonyosan lesz hely
számukra. - Vén menydörgő. Nagyon
jól esett olvasnom leveledet. Csak így to-
vább derék, magyar testvérek! Ha így
gorrdolkoznak, így éreznek s öntudatosan,
okosan cselekszenek a magyar cserkészek
mindenütt, akkor - ne féljetek! - ki fog
zöldülni az a száraz íácska s lesz nekünk
naglr, szent, egyetemes, boldog karácso-
nyunk. - K. K. Gyula. Csakhogy újra
megszólaltál! Igaz, leveled egy kicsit el-
késett s így hireid nagyon is réginek tün-
nek fel, de remélem máskor frissebb le-
szel. A híreket (Iev.-lapon is lehet bekül-
deni) mindíg S-ig és 23-ig kérem. örülök,
hogy új lendületet vett a csapat-élet. A
szerencsés Íetgyógyulásodhoz meg gratu-
láIok. Bn is jör,öl< Iassan rendbe, de még
mindig nem vagvok teljesen egészséges.
Figyelmedbe ajánIom az új rovatot (Cser-
készfiúk írásai). Gondolom, Te is meg-
szólalsz itt olykor-olykor. - M. J. Makó.
Leveled igaii cserkészlélekröl beszél.
Nemcsak szóval szereted a kis madara-
kat, hanem segiteni is akarsz rajtuk, De
egy kicsit elkéstél. A madáretető tervé-
vé[ novemberben kellett volna előállanod.
Különben sem tudnám így használni,
mert a szép ralz közé irtad, a szöveget.
Majd az ősszel keress fel újra, de akkor
a szöveg külön papíroson legyen. - Ta-
taber. Győr. Olyan sok a levelezésem,
hogy nem veszed rossz néven, ha csak
itt s nem külön levélben írok. Nem értem,
hogy 6;66 akaíod otthagyni a cserké-
szetet, azéít, mert a zene nem megy. Et-
től még lehetsz igen jó cserkész. Tanító
már kevésbbé lehetnét. de ha van benned
elég szorgalom, tanulhátsz tovább s a pe-
dagógiumon olyan szakot választhatsz,
amely nem teszi szükségessé a zene tudá-
sát. Csakhogy ehhez sok szorgalom kell.
Azért az a tanácsom: fanulj nagyon lel-
kiismeretesen, légy becsületes, tisztalelkű,
jó íiú és akkor biztosan eléred célodat.
örülnék, ha megírnád egyszer, hogy jós-
latom beteljesedett. Sz. M. 85-ös.
Versedben szép, meleg, tiszta írás lüktet,
de a kifejezése nem elég sikerült ahhoz,
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Közleményeiben nagyon sok a cser-
készvonatkozás és a magyaf cserkészek
annál nagyobb íigyelemmel és szeretettel
kíserik a lapot pályáján, mert a cserké-
szek és leventék egymáshoz vató viszo-
rryának szabályozása megtörténvén, sok
csapatunkban folyik a leventék számára
kötelező munka is. A Levente Közlóny a
hivatalos részt tartalmazza. Lehetetlen
tjrömet nem érezni azo1 az emelkedett
hangon, amely a cserkészét pedagógiájá-
nak kiváló eredményeit elismerve, ennek
eszméit valósítja meg. (Pl. aki leventé-
jére emeli kezét, az nincs tisztában hiva-
tásával, stb.) Átveszi a mi törvényünket
szóról-szóra, csak a cserkész szó helyébe
a levente szót teszi. Végül megemlítjük,
hogy a tervezett leventekáté szerkesztésé-
nél a mi Cserkészkönyviinl<et kívánja
nlintául venni. (T. Gy.)

mindenekfelett pedig erős hazafias és ke-
reszténv érzés 

-vonúl rajta végig. Ajánl-
juk miriden csapat könyvtárába. Nagy él-
vezettel fogiák olvasni a íiúk. Igen szép,
egész vászón kötésben, nagyszerű illusz-
trációkkat jelent meg. A külső kiállitásá-
ban is díszés, értékes könyv 6 P-ért kap-
ható minden könyvkereskedésben.

megyei Tanítószövetség könyvtárhelyi-
ségében talált új otthonra. Az új otthon
külön;áIló épiilet, mely három szép helyi-
ségböl áll. Berendezésének nagyrészét a
csapat ifjúmunkás tagjai kirrÉrítő
napi munkájuk után, este - készítették.
A csapat-otthon helyiségeit egyik cser-
kész éjjeleken át festette, úgyhogy mun-
kájával tetszetős családi otthonná vará-
zsolta a puszta íalakat. December 23-án
avattuk íel az új otthont egy meleg ka-
rácsonyi ünnepély keretében, melyen je-
len volt vitéz Veder Mihálv. a IlI. cser-
kész kerület elnöke, schelkén oszkár üv.
elnök és dr. Kiss Emil vm. főtitkár, vala-
mint számos cserkészbaíát. A karácsonyi
ünnepélven az új otthon lelszerelésén ön-
zetleniil munkálkodó cserkészek értékes
jutalmakat kaptak. KüIön kiemeljük
Oroszlányi rendőrtanácsos, ker. ügyégz-
nek a csapat részére adományozott rend-
kívül értékes könyvajándékát. Itt említjük
meg, hogy Kopfensteiner Manóné úr-
asszony, raj zász|óanya, a Parancsnoki
rainak karácsonyra nagyon értékes szer-
számkészletet ajándékozott. A csapat ke-
belében a multban a következő személvi
váItozások fordultak elő: Lingauer LászÍó
rajparancsnok egy évi szabadságra távo-
zott. László lstván cs. tiszt,.,a csapat
lelkivezetöje a 49. sz. Berzsenyi öserkész
csapathoz távozott s helyette Kiss Gyula
cs. tiszt vette át a csapat lelkigondozását.
Az új otthonban új erővel folyik a munka;
készülődés a nyári nagytáborra. Hasonló
,,ió munkát".

Az 50. Hunyadi cs. részére szervező-
testülete, a szombathelyi prem, gimná-
zium otthont építtetett, amelynek beren-
dezése most van folyamatban.

V. KERüLET.
§zervgzés. A szeghatmi iparostanoncok

cserkészcsapata'igazolás alatt áll. A csa-
pat neve: Török Bálint, parancsnoka
Szabó Albert.

A 183. sz. Kinizsi cserkészcsanat ének-

Csetkész Kalendárium. Az 1928-ik szö-
kőesztendőre kiadja a debrecetri cserkész-
ház alapja javáta a A{. Cs. Sz. IX. kerü-
lete. Szelkesztették Török Tibor és Rdcz
! enő.

Hát ezt is megértük! A kerületi íőtit-
kár és a sajtóreferens összeszűrték a le-
vet és megcsinálták a cserkészkalendá-
rium mintdjdf. Az ember azt hinné, hogy
a íőtitkár itt is csak olyan rubrikamumus
es a sajtóember olyan sajtókukac, mini
ahogy a paragrafusok szerint illik. Szó
sincs rtila. Itt minden személy a háttórben
marad ós lelénk mosolyog eg,v jól veze-
iett, kedves kerület, anrely nyájas szóval
kérdezi: nem akarnád, hog1, 6 *i új
Csittvári Krónikánkbatr benne álljon ez:
a te csapatod aclott vala kettő pengőket?
Ezt pedig igazán mindenki akarja.

A cserkészet és minden szavában a
cserkészet: ez a tartalma. Beleilleszkedik
a szóvetség munkájába, az országos moz-
galomba és helytáll a maga helyén: ez
igazi cserkészprogrammja. A cikkírók
névsora: Rdcz Lajos kerületi elnök, Bes-
senyei Lajos, Sik Sdndor, Révész Imre,
Karácsonyi Sánd-or, Radványí Kdlmdn.
Rácz Ienő, hlezey Béta és Sdghy Ferenc.
Ez mindent megmond. - Statisztikai ada-
tok és névsorok egészítik ki a naptárt.

Azt hissziik, hogy ahol ilyen hittel dol-
g.oznak, ott az a kerüleii székhdz hama-
rosan elkéSzül és a magyar cserkészet
eglietemes érdekeinek bátor és erős bás-
tyája lesz. Temesi Oyőző.

Migend Dezső: A sao,matheu§i remete.
A karácsonyi itjúsági könyvpiacnak egyik
kimagasló, igen figyelemreméltó ese-
nrénye volt egy rnég alig ismert íiatal, te-
hetséges író eIső ifjúsági regényének
megjelenése, Migend Dezső ez az iliú író,
aki Békéscsabán, Békésvármegye és a
Kőrös vidéke legelterjedtebb, legtekinté-
lyesebb napilapjának felelős szerkesztöje.
A fiatal ujságíró, (aki a világháborút jó-
formár mint gyermek küzdötte végig, a
gimnáziumbói lépve egyenesen a harc-
térre) két éwel ezelőtt tanulmányi úton
volt Délamerikábarr. Különösen az ős-
erdőket s az őserdők mélyén lévő telepe-
ket, ültetvényeket tanulmányozta. Elsö-
sorban természetesen a magyar kiván-
dorlók sorsa érdekelte. Annakidején több
tekintélyes magyar lap hozta rendkívül
érdekes délamerikai. riportjait. A háború-
ban s Délamerikában lzerzett tapaszta-
lataiból fakadt ,,sao-matheusi remete" c.
pontpás ifjúsági regénye, mely a Szent
lstván-Társulat kiadásában jelent meg.
Csupa izgalom, érdekfeszítő, lebilincselő
olvasmányok sorozata ez a regény. Egy
székely ezrednek, kiváltképen pedig egy
nagyszerű magyar ezredesnek s gyerme-
keinek izgalmas kaIandjait beszéli el, Ki-
l,áltképen ifjúsági regény ,,A sao-ma-
theusi íemete", mert mindvégig lenyü-
göző, amellett rendkívül tanulságos,

I. KERüLET.
Az l. B. K. I. E. mátrafüredi téli tábora.

Az embernek önkéntelenül az a veíssor
jut eszébe síelés közben! hogy ,,Repül a
nehéz kő, ki tudia. hol áll meg", azaz
módosítva: ,,repül a nagy sítalp, ki tudja
hol ál1 meg . . ." különösen egy merede-
kebb lejtő felé, ahol a tervbevett tele-
markból tele-kesztyű és tele-arc-száj-
szem lesz. De talán épen ez tette élveze-
tessé télitáborunkat, melyet ezidén Mát-
rafüreden: karácsonvi sándor bátvánk
vendégszeretetfel átengedett villájáhan
töltöttünk el.

De kellemetlen is volt hajnalban kibLrjni
a meleg hálózsákból a hidegre, s utána a
még hidegebb hóban derékig megmos-
clani! De a cserkész-toilette után elröp-
pent az álmosság s már alig vártuk, hogy
sível a talpunkon bekalandozhassuk a
,,végtelen" hómezőket. De távozás előtt
még félórás eszmecserét tartottunk a
Szentirás alapján, ahol néha igazán s,zép
és komol1, gondolatok vetődtek fel. -Kirándulásaink alkalmával megnéztük a
maíkazi várromot, s bejártuk a Kékes kö-
rül fekvő hegyvidéket, mely felejthetetlen
marad számunkra. egyrészt a gyönyöni
kilátás miatt, másrészt a remek lesíkláso-
kért, ahol mindenikünk megmutathatta,
hogy ember a talpán, t. i. a siialpán.

Szilveszter éjjelén fennmaradtunk kö-
rülbelül 2 óráig s éjfél előti vatamivel fel-
ballagtunk il szomszéd hegycsúcson álló
kilátó-toronyhoz, ahonnan sajátságos, de
elragadó panoráma tárult elénk: fehér hó-
mezők a távol homályába veszve, heliyel-
közel reszkető lámpacsoportok, kis falucs-
kák, távolban a kivilágított Gyöngyös,
mindez úty tűnt fel, mint egy álomkép.
Pont éjfélkor megszólaltak a nagvtemp-
lom hararrgjai, hangjuk tompa zúgássá
olvadla egész mihozzánk elhatolt, Pa-
rancsnokunk pár szóval végigfutott az el-
mult éven s az újévet imával kezdtük meg,
kitárva a Ailindenható e!é szívünk legel-
rejtettebb gondolatait s kérve őt, hogy
könvöriiljön meg végre szegény, meggya-,
lázott hazánlron-

A223. sz. P. L. §z. csapat t928 február
hó 5-én 5 órai kezdetiel a Dedk-téri pol-
gdri iskola dísztermében vidám jellegű
ünnepélyt rendez, melyre az érdeklődöket
szeretettel meghívja.

A 32. Levente cs. Az új esztendőt a fiúk
saját erejéből rendbehozott új otthonban
kezdtük meg, s a cserkészmunkán kívül
jelenleg a februárban tartandó cserké§z
ünnepély előkészületeivei íoglalkozunk,
amelyen többek közt lesz: cserkész-mozi,
két eredeti szindarab, táncbemutató, ze-
nekar és árnyékképek is.

llt. KERüLET.
48. sz. Rákóczi. Szombatbely. A csapat,

védnöke. gróf Mikes János megyéspüspök
úr őméltósága közbenjárására a Vas-

Icle l|éz,z öregerrr,
az igazi cserirész csak ilyen cipóben jár.

Elsőrendű anyagból készíti
maga§ §zárraI, bórbéléssel,

végig dupla talppal, bokavédő c§attal,

Terrroczls5r János
,rBa,ro§s cipőü zenílr"
Brrdape§i, vul_, Fesíeíl,c§-rríca 4_,
ahol kedvezményes fizetési fettételek

mellett megrendelheted.
(Beszerezhető a,,Cserkészbolt"-ban is.)

\lllz



I. kerüIet. 663. sz. ,.Tomori Pál" cs, cs. Mohácsi Polgári.

329, sz",,pesti,l,ehel,,cs. cs. Iv. ker. Lehel-utcai Elemi és lpa- ffifi.:;: :f$Í*r,:'bji;.1]"^T[ilÍ'i"TJl.,oÍ.T;,Reál8imnázium,rÓstanonciskola, 66i- *' ,,'ö;;uo'par; J*" .r. Dombóváii Kath. Legényleg_vlet.332. sz. ,,Szt, Vincze" cs, cs. Közép Ferenc-városi Rk. Egyház- ong. .r. ,,or,óni céza,. pécsi E|f;iéúkil É§yr,ari
közsóg.

333" sz. ;,Cyui-ai Páj" cs. cs. Váci-uti Polgári és Elemi tskola" VIII. kerütet.
3l1" sz.,,Vörösmatty" Budai lzraelita Hitkózség, §9J._*r.,,Filippini" cs. cs. Kalocsai Rk. Tanitóképzó., 

_

Il. kerület. §*,;1 ;ifri,*",§Í*,,..:...:.tl§,-;:il.iirT: §t*,;*rnr,.
19§. *. ,,Méiius__"&iiskolc" Miskolci Kálvin.Szöveiség, 857. sz. ,,Jászárokszállási Csősz" cs. cs. JászárokszáIlási pol-
!Q. .r. ,,Eotond" Borsodnádasdi Állami Iskola. §ári lskola.
lQ. .r. ,,P.i$9r ]. _l-ás7li"" _Egri Frseki _Rk,,Tanitóképző. 858. sz. l1ász" cs. cs, Jászberényi Kath. Legényegylet.
T6t. sz. ,,Telekesi lstván" Egri Érseki Jogakadémia. 

IX. ke':rüIet.. IlI. kerület.!,,, 
365, sz. ,,Apatív $irl3ry_" cs. cs, Move.vasakarat sportegylet. Óii, !Í. ,,i,?§§;,j.'.f,* [:tJ$'g,.n.Íi'o§''á§',ffiff'Wnn*.

' 366. sz. ,,Végvári" Győr-Sopron-Ébenfurti vasút üzletveze- !}66, sz. ,,Na!y sanaor tábornok" DeLTrecen sr] kir, varöi vitősége. tézi Széke,
4§. ,r. ,,§9l1t9n]' Balaton.füredi Állami Polgá.ri lskola." . *. 967. sz. ,,Révész Bálint,. cs, cs. Debreceni Kálvinisták ,lemplom
374. sz. ,,Kisfaludy Károly" cs. cs. Nagl,kanizsai Helyi Bi- EgyesüIete"zottság. X. kerülct.

lV, kerÜlet, 921. sz. ,,Dr, Verretiáncr Lajos" cs. cs. Ujpesti lzraelita Hit-
455. sz. ,,Vértesalja'' cs. cs, Felsőgallai Polgári Iskola. község.
456. sz. ,,Tágoni }likes Kelemen" cs. cs. Pápai Rk. Legény- 922. sz. ,,Vecsési Kinizsi" Vecsési Polgári Iskola,

egylét. 923. sz. ,,Pázmány Péter" Soroksári Rk. Plébánia.
d57, sz, "Dr, Prqhászka ottokár" Székeslehérvári Kath Kör, 

3U.Zl,.;]B1l;§'H:i,,T,?"§li*lLi',[?"t::.: nép:. g* iparosta-. V. kerüIe| nonciskola.
565. sz.,,Orlai-Pett,ics Soma" cs, cs, Mezőberényi Potgári. |]26. sz.,,!-asvári Pál" Saigótarjáni Reálgimnázium.
566, sz. ,,Simonyi Obester" Makói Helyi Bizottsiig. 927. sz. ,,Szilágyi Dezső" Váci Hadiárva Internátus.
56?. sz, ,,Mészáios Lázár" cs. cs. Bajái Polgári lskola, 928. sz. ,,t)csai Erő" cs. cs. ócsai Refornlátus Egyház,
568. sz" ,,Körös" ]Vlcve Föosztály Békéscsaba. 929. sz. ,,Szt. Mihály" Rákosszentmihályi Rk, Egyhaz.
@§, sz. ,,Hunor"_ {t_lpqgylryqti. Testnevelesi Biigttság" , . 930. sz. uMegyercsy BéIa" cs. cs. Váci Ret. Egyház Felsőgődi
570. sz. ,,Csermák MiháIy" Bajai m. kir, áll. Felsökereskedelmi. Fiókegyháza.

vl_vil. kerület. 33á: 3Í: ;öiib:íl"i;,il".l:i;lj§l'ii.+:lTíol,,["u'íbsztálya.
€61. sz.,,Gosztonyi Gyula" cs. cs. Baross"SzöT,;etség Pécsi 934, sz.,,Pr. Tisza J.tn4" cs. cs. Ujpesti Ref. Egyház.

Fiókja. 935. sz. ,,Szt. László" Rákospalotai Rk. Egyház. -

662, sz. ,,Kissól_vom" cs. cs. Kaposvári Anna-rrtcai Elemi. 936. sz. ,,Thtttzó János" cs, cs. Váci Kereskedő lfjak Egytete-
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III.
tlI.
tII.

X.
X.
x.
x.
V.

!g. §z. Cs. sz.

63t 9l3
632 30
633 30
634 918
635 33
636 ua
637 126
638 145
639 9,13
M0 114
641 83
§42 198
643 27a
644 242
645 307
ö46 310
647 25
MB 172
649 77
650 364
651 103
ő52 325
653 52
654 657
§55 317
656 214
657 757
658 172
659 963
660 254
661 2
662 30
663 30
664 38
665 223
666 658
667 658
668 658
669 58

N é1,
prónai László
Osváth György
Lazarus Lajos
szentiványi Székely L"
Nádas Gyula
uti lstván
Dr, Czirbrrsz Endre
Torday Lajos
Reményi Oszkár
szikora Béla
Berta Mátyás
Dr. Glrökösy Entlre
Szabó Károl1,
Nagy |-3i6. '
Radnai Ferenc
Lédner László
Litvay Istr,án
kornva sándor
Neuwirth Oyörgy
Bruckbauer Rezső
Boroviczén1, Nándor
Dr. Oriinfeld Ferenc
Kardos Béla
sulacsik zoltárr
Fuchs Hugó
Maurer }lihál,v
Ováry Imre
Dr. Sághy Felenc
Dr, Milekker Rezső
sándor Dónes
krémer Ferenc
Téry Ferenc
Akantisz Rezső
Fodor Endre
Lehoczky Tivadar
Számpl Pál
Fekete János
Polcsinszkv Béla.
Hatt Anclrás

Ig. sz.

670
671
ő72
673
674
675
676
ö77
678
679
6B0
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
69l
692
693
ő94
695
696
697
69B
699
700
701
702
703
7a4
7a5
706
707
708

cS.sZ, N e V

361 Kemény Laios
48 Dr. Müller Jenő66 Háczky L,gon
95 Baliizs Béia

a03 Barrer Vilnros
26| Dr. Lerrgyel Gézag05 Pomázi Ferenc ..

140 Ifj, Uti István
55B Puskás Albert

1 Csider János
243 Pócs Lajos

7 Kuti Lórártd,i1 Koch Richárd
31 Schnecker Gyula

319 Vécsey Géza
24 Flachbart Gyrrla

452 Kalász Flek
452 Florváth Ernő
273 Ifj. Ignátz József
952 Barczikay Tibor,
l66 Trenka Lajos
I33/ö. Odry Mihály
2O2 Lekó Béla
154 Radvánl.i Ottó
19 Szabó Józ_sef2l2 Dr. Székel_v László

239 Sebestyén Denes
550 csicséri Ormos Zsignlone1
550 Kapossy Gyula
3l8 Fördős Dezső
l5l Stanollo|lcs U laSZlo

l] Horváth Elemér
318 Kustár lános
3/ő Zaláni Ééla
l'SS Her2senyák }lihály
82 H. Kovács János

264 Sárkánl,Sándor
l98 Lljszászi László
Ut]2 }ioí\,áth lst\,án

Cs. §z. l* é v íer-9i FXerczeg Elemér X.9i Ruszmir Miklós X.
l]07 Zeitler .József X.
550 Schlath Péter \r.
157 Dr. Sántha Olivér V.
184 Nlazán László V.9 Kolunlbán Gábor i-
42 Boros Sándor lV_

148 .|ámbor Mihály I-
l00/ö Knézy |{5216 I.
139 Dr. Zalai ]ános IX,
225 Csorna Gvula V"
222 Mutschenóacher Gábor X.
13 Scholtész Gottfried I.
13 Kaniberg ottó I"
13 Ziegler Zoltán I"
13 Kleineisel Miklós l.

190 Szabó Kálmán IX"
172 Átánvi István lX"
i90 Kovács János IX.
l72 Garei,a Gl,ula IX.

1] Ecker László L
3 ,Vléhes György l"

25 Dr. Rajeczky Benjamin L
250 Szász Ákos I-

4 Nórnetlr György l.
1 Lombár Lászlő I.

25a Daubner lstván I.
25 Hranda. Rezső I"
4 (ianther Vilmos l.

47 Szikszay Jeriő VI. VI.
q2? Kirái_v Dezső Yl|,660 l(ocsis Lajcrs VIl.
i9i Reiner Dezsö I.
191 Jónás Albert I.
191 Ritter Enclre l.
310 Goldberger Jenő L
664 Horr,áthlózsei V|[.

(Folytatás a boríték 2-ik oldalálJ

Ig. Sz.

i 709

IX.
IIl.
IIi.
III.

r.
III.
vt,

l.
X.
II.

IX.
IX.

I.
I.
I.
I.
I.
I.

VI|.
\,,] I.
VII.
tII.

7la
711
712
7l3
lI+
715
716
717
7i8
7ls
72a
72l
722
723
lZ+
725
726
727
,,) a

729
7,1ú
l3l
732
733
lJ4
735
736
737
7387?o
7 4L\

741
742
743
744
745
748
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iobb minőségben.
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ó

Az egész világon ismerik és elismerik a

Remington Portable
írógép fölényét.

Nem játék ! Ném miniatür !

l{anem komoly hordozható gép a

REMlNGTo.N
PoRTABLh
négysoros, standard bilíentyűzetű írógép.

Ugy a REMlNGTON-PORTABLE,
mint a többi legújabb modelljeinket
díjmentesen, vételkényszeí nélkül
mutatiuk be országszerte, kedvező
fizetési fettételek metlett, 18 havi

hiteIre is.

Remington lrógép Rt.
Budapest, Vl., Andrássy:út 12.
3 Magya1 Gserkészszövetség szállítója.

líógépeink kiválóságáról Yéleméntrt adhat a
Magyar Cserkészezöveiség Gazdasági Hivatala.

(Folytatás a boríték l-ső oldaláról,)
747 l4l Decsy Antal VI-VII.
748 164 Saláriky János lX.
749 l32 Wenczél Ferenc I.

1fi 3 Csóka Frigyes l.
751 921 Grottó ödön X.
752 921 Kulka lstván X.
753 901 Arky Zoltán X.
754 908 Dr. Bihari 01,ula X.
155 9O2 Vajda István X.
756 915 Zsembai Ferenc X.
't57 913 Dr. Kavin József X,
?58 570 Dr. Pintér László V.
759 451 Dragonits Ferenc lV.
760 3 Adler (Schneider) János I.

761 3 Zuber Béla I.
:162 174 lfj. Füszter János l, (Folytatása következik.)

A I{IADOrIIVATAL' rrÍnpl:
Előfizetőink figyelmét, ezúton hívjuk

fel arra a sajnálatos tényre, hogy a Ma"
gyar Cserkész jelen évfolyamának első
száma teljesen kifogyott, ,s igy azok az
clöíizetők, akik most újítják meg előfize-
tésüket,'a január l-i számot már nem
kaphatják meg. Ugyszintén a 2., 3. szá-
mok is már csak korlátolt mennyiségben
kaphatók kiadóhivatalunkban előfizetőink
táborának hatalma*s arányban való meg-
növekedése következtében, aki igényt tart
tehát ezel<re az érdekes számokra, az sür-
gősen tiildl'e be az előíizetési díját.

763 9
764 329
765 323
766 191
767 191
768 5l
76!-1 80
77o 51
771 67
772 58
773 t57
774 il67
775 560
776 660
777 1 10
77B 853

L
I

l.
I.
I.

III.
lII.
lIl.
Ill.
IIl.

\I,,V.
V.

Vll.
VlII.
VIII.

Virág Józsei
Gál Cléza
kováts zoltál
Dr. Szold Endle
szold Ferenc
Ifj. Kokoly Nándor
vitéz szécsi Ferenc
kirchbauer Élemér
Ittzés Mihá[y
Bárdos Béla
Bárdos Lajos
Bajai József
l Jnierreiner károlrl
Magyar lstván
Gulyás István
fi,iajor Sándor

A Magyar If!úsági Vöröskereszt Egyesület
elárusító helye

a C§ert§ ész,leolíb€lll van
Y-, llafnal-rríca 6. sz., Cserlsészbáz-

Kézügyességek, kézimunkál(, terítők. dí-
szes párnák, babák, karácsonyfadíszek
stb, ieltürrtlen olcsó áron kaphatók.

§/RI(GLEY'S arrleríIsai,rágógrrrni
szomiúsás ellen. üdít. a Tosat tisztán tartia, Kirándulások és ünnepélyek alkalmával nélkülözhetetlen.
Í-o.iáÜlá-púiiói:§zéniei3jete iiaito cuirorpasztillák citrom, naianós és me_nthol ílekben, továbbá
Éot,öséJ Ótióíi-cur.-orpaJtitlat , maláta, pemetefú és eucatipti.rs ízekben. -. Kapható csapatoB.vagy
á cikftel foglalkozni Ózándekolók részéré nagybali árban utánvéttel és_bizományba i_s,_- Vidéki
*JgbirároÉpbntoián eizközöltetnek. KaphatÖ-a nCserkészbolt"-ban. - Magyarországi lólerakat:

PULJDR, J- Brrdalre§í, Y], tBaram-tlíc6. 25.

wprcEy

ői-áa,a,o,,



A, r.CSEUII§É S ZBOL T" -lr arr
Isaphaíó

tsiadrrárrJzol§, árie gyzélce-
t. xöNyvnx:

Cserkesaln,óbttk :

7emesi: Cserkészkönyv lV. kiad.
S z t riLich-,14 ócsy : Cserkészsegít-

ségnyúitás kiskátéja
L'irasztek: EIső segítség .:.
Dr. Fodor: Magyarország föld-

rajza
Sztrilich -,Vlócsg., Tábori mun-

kák (ll. kiadás)
Buczhó l Törvénymagyarázat "--
Gerö: Térl<épismeret
,Vócsa - laschiíl ., Cserkészfizika

és kémia (Il. l<iadás)

J e1,1 em,íejl, e s Bü ő Is :

Könn:- Esto vir _--

ijói,ai"r.á-Ur"uiadu* 
'.'. --'

Foerster: Azélet művészete (V. k.)
Sík*Schiitz : lmádságoskönyv
Dr. Tóth 7. ., Dohányzol ? ___ __.

Ne igyál | .

A tiszta férfiúság
Ugyanaz amatőrkötésben
A művelt iíiú
Ugyanaz amatörkötésberr
A iellemes ifiú
Ugyanaz amatőrkötésben
A vallásos ifiú, I. és Il. kö,

,l * .*4a*

Pengó
t_
ü30
240

0,40

0,80
0,80
o,24

0,32

Költenú,myeh é.s spí,ncla rabok : )Ií kct phatei mé11 :

A maggar cserkéss napt(ir(l
, ]92$-ra

.lráy : Cserkészjáték
Baden-Porvell arc|<épe
Benedeh B. : .\ megl,eri sivatagig
llorsiczhg: Csősz,_. --. -_,

Bódg : Magyar zászló, cimer stb.
cserkészin d trló- kotta

., Iialendárium }92E

., naptár 10.6,
,, notesz

Csiki-féle brrdapesti fényképle-
velezölapok drb -ja ...

Ugyarraz 1.1 , lb cm nagl,ságban
Fischer - Jansoz : Angol,g.ryelv-

könl,v
Játek: Csaba

., "Hui, hui, hairá"__. .-- .__

Magyar Jövő 26. sz. csapat em-
lékkönyve .,

Mdfton: Dániai .Jamboree album
n levelezőlapok

, Mi törvén5,ünl< 1törr,én],magya-

l,-
1,20
0,16
2,40
0,40
0,,.0
0,08
2.-
0,80
0,50

o,20
080

3,50
8,-
.5,-

2.-
5,_
0,80

rázat) __ _ _ __ _- 0,20
Nagytábori enrlékalbum 1'20

, fénykgpet _. 0,40
l pdnofáma lreretezve l0,-

Plakátok:
Nagytábclri __. ,_ 

,__, __, ___ -,80Léey résen (nagy) ___ -,30Légy résen (kicsi) __. ___ ___ -'mMi törvényünk _ ___-_ -'24Szepességi emlékkönyv_ 8,-
Táviró míiszerismeret -__ _-- --_ 0'8O
Walter: Gaudeamus I. köt.

2.80 P, lI. 4.20 P, III. 5.-
a három kötet kötve tokban 16'-

Zadraoecz: Szentföld 4,-
,, U. a. l<ötve 5'-

il.
IIrvATALos NYoMTATVÁNYoI( :

Tiszti igazoláshoz szükséges nyomtat-
ványok ingyen

JeIentkezési lap (cserkészeknek) 006
Törzslap 0,08
I-Il. osztályú kiilönpróba bizo-

0,16
0,21

o,24
0.40

0,80

016
0,16
4,_
0,60
040
0,50
0,30

0,96
2,24
1,16

1.5o
1.60

l,-
1,-

2.-
1,12
3,20
3,-
i-t,-

Csak e könyvnél 5 példánynál 2Qoio, 10
lpld.-nál f,J(';il gngedmény

Yeaeüői-könllaelt :

.9l,t : \'ezetők Könyve (lI. k.7 ---
Majot : örsvezetők könyve (III.

kiadás)
Cserkésztiszt (a 90, Szik. kiadá-

sában) ._

Baden-Poaell: Der Pfadfinder
Faragó; Kisfiri és a cserkészet

Erczbrucher., Erdó mellétt nem
ió lakni (cserkészvígiáték
I fe|vonásban) ..

H a t a n ghg : A két arabus (vígiáték)

" A modern cserkész-
tábor (bohózat)

landih: Diákszínpad
koszter llaa; cserkésztábor" s'zinpada...-.

1, l, Marciék 3 kíván-
saga

1, , Csitlágszemíi fiúk

Raducintti : Szindarabok ,

" Gelencei fényjelek -__

,, Apátlair sz-él<elyek _--

,, Karcsi nagyon beteg

" Vígan fiúk. cserkész-
firil<,-. ,-. .-. --_

,Shorka,: Kél< ég alatt (versek)
Vidám ielenetek --- ---

Dr.Spilenberg: A magyar cser-
kész daloskönyve lll. kiad. 1,20

Tentesi: Magyarország története 1,-

A
0,56

1,20
0.60
Tn
0,60
0,32
1,--

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

|,20
1,20
2,_
1,20
2,_
2_

0,40
0,80
040

A saitóbizottság határozataszerint az
előadás joga 10 példány vásárlásához
van kötve.

('serL,és: t,egén yc*,
és elbe.saéksek:

Dr. Fatkas Cy .' Hadak úttján
D , Forrongólelkek
,, , Tábortűz üzen

Ggókössg: Táboroznak a palotai
cserkészek

palotai cserkészelr
Dr. Zsembe1t : Fertő--Balatoni

utu n I<

Ezer kilométer

tet, füzve 8'-
Ugyanazamatőrkötésben 9'-

DlSchűIz :Katholikus erkö!cstan 2,80
Dr. Vihtot : A szentek szentjében 3'-
Sándor: A kath. cserkész imái $80
Usvanaz keménv vászonkötés 1,60
üőzhouszha., Modor és jellem 5,-

Ggak m,l,a,tí. cserlséseéleü :
Játékoskönyv ll. kiadás
Abgg Főnöh: lndián iskola
,, , Indián önvédelem
,, ,, Vadászösvényen

Zzemberg Cgula: Evezés --- -__

Strömpl: Térképolvasás __- -__

Temesi: Kopenhágai Jambo-
ree, l92<. ---

Nagytábori zsébkönyv
Síh-] Zsembery: N, 

-N. T. Em-
lékkönyv ._: ., . .

C sörgeu -- S z/ady 
" 

Környékünl<
állatvilága

K_l'ss; Táborozás (II. kiadás) .__

Ooeges: Idöióslás és időmeg-
határozás

üpthag: Főzési receptek --- ---
Hungad,i E .,Tábori szakácskönyv
Geritsen : Farkaskölykök könyve

z.fi Szullálu;atoA,:
ol6

2.40

|,70
ül6
0€o
0!8
1,50
l,-

A M. Cs. Sz. szervezési szabály-
zata -.

Szervezési utasítás __-

Szövetségi, kerületi és. csapat
ügy. rend

Kiképzési szabályzat_--
Ruházati szabályzat
K ü l ön próba sz abály z,at
Cserkészbecsületbírósági sza,

bályzat

,, nyítvány
Orsvezetői, s. őrsvezetői és raj-
, vezetői igazolvány
Evi ielentési ürlap ___

Haü járulékkönyvecske--_ _-- _--

Cserkész-, kisc§erkész-. farkas-
kölyök-. apród-igazolvány ---

öregcserkész. igazolvány
Le§cntenyOmtatványok l -7. sz. á

ilI.
TÉRKEPEK És rar.nuZoKz

A Magyar Térképészeti lntézet és a
Turista§ág és Alpinizmus kiadásában meg-
jelent ,üs§zes térképek és utikalauzok

szintén kaphatók. Pl.
Brrdapest környél<e l :37500 .-_ Z-
Budapest részlétes kalauza 3!-
Budalest Duna|obbparti környéke 4'-
Sopron. Eger, Szeged. Tihany

kalauza egyenként l'-
Sopron 2 térképpel, Pécs __- ___ l'60
Pairnonha|ma , .__ . __ ___ --. -€0

s,20

2,20

3,20
8,-
1.40

o,24
0,40

0,32
( Il6
0,08
0,24

0.24

0,03

0:03
0,0B
0,08

0,10
ü16
0,06
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CsER, sZBoLT
szövnTllEzET

Cserlsészlráz, Brrrlapesír'V- lser-, rIaínal-tlíca, 6. sz-
Teleaon: 92o-98 é§ 975-()5. Po§lá.iarl§aíél*pénzlári c§eklr§zárrrla 54.3a3.

A Mag 1rar Cserlrés z1zöve,tség |hs,'rzáról€rgo§ lrivaía,lo§ szállííófa.
Az llrú§ágt vöíö§;I§€rG§zt elártisitó trel:re.

Áluminium bögre 
- 

: 
-.80 ',, csajka 2.30 _

,, csaika, iillitllcs 1.7O ''
,, ivópohár, lapos 

- -,80,, kávéskanál Sinla vaqy ínintáS 
- -.16,, kanál §ima vírgy mintás 

- - -,2o ,

,, kulacs, léllitercs 2,80
,, lapostányér, 2l{) llttrl 

- - - -.80,, mélyíányér, 2l0 mrrr 
- - -.90,, nagy kés és vllla doínború nyéllei 1.30

., só- ÉS paprikataftó 
- - - -.í0 ,

,, ieatojás 
- -.ro 

'

,, villa,sitila- - 
- -.30Árvalányhaj -- 
- -.2tBot, cserltész, tnéteíbeosztílssal 

- - 
|.l0

tisztj jégcsúccsal 
- - 

2.-, 1.30
Bumerang 

- -3.E0, 
3.-

Clpő torna, rll_i!], barna \,. felíeteSZeg.. 8ímn)italp- - 
5.20

,, tíizőbőrböl 
- - - -.3{'cetllalbőI l.:r0

,, szög 0.04, 0.02 0,0l
,, szögelúS gaínituin 1.10 rlarrb .{,?0

csabajáték 8.-
Derékszij angol mintájú, öntött bronz, lilioíilos csattal 

- 
3,8o

farliasliölyl(öl(, apródoli részére L-'
,, csatt liliomos L-

Esőlröpeny angol gumis csukl;-ár,al és tokkal 
- 

39.-
Fárkaskölyök úiias, barna, kék v. zötd nagys. sz. r0.--tö1
Flanelt, prína. métetenkint l.E0

,, angol gyapju 
- - 

5.-
Fogkefetok, celluloicl l.a)
Hátízsák, katonai. két zsebbel, bélelt ltevedcííel .-- --- 

- 
6.40

Különpróbajelyények ----,u
Küftzslnór, piros vagr" zöld 3.z0

,, piros-tehér-zöld 4.-
Lábszáryé{§, köti)tt, khaki sZinű, tis7ta g.vapiúból 

- 
! 2"60

Lasso 8 ínnl, l0 í|l 8.-
Nadrá8, cscrkész, l(ót oldal lrét fedeles, legombolható. hátsti

ús órazsebbcl
lihalii loden oliv airdögbőr klraki meltol]

4í, crn 8.80 8.20 7,4o
45 cm 9.40 8.E0 7.90
50 cm 10.- 9.{0 8.á'
íö cm 10.60 l0.- 8.60

ördögbör nadrágol( baroa szinben is szállitIratók ol1,
csapatok íÉ§zúre, nlel!,el< már eddig is ezt vezették bc.
Felsoroltakná! kiscbb méretü larkasköl!,ök-nadrágoli meg-
íeIelően olcSóbb áron. liag},obb méíet megfelelően drá-
gábban.
Nadrág, l(h4ki lódenből, bíeecl)es szgbiis I. t3.50, II. 14.70

|J|. 15.90, lV. 17.10, V. 
- - - 

18.30
.. ícketc tricot úsli, 2,40-2.60
,, téttete tric0t evezi,s 3.10-3.30

Nyakkef,dö, cserliész, barna, zöld és liék 
- - - - -.50,, apród. liéli -- 

- - -.60,, négys?ijlctes, zöld delainbiíl t.zo
Nyakkendögyűrű 

- ---.l8ör§i zá§zló 2.-, zász|ó állattal 3,50, zászlóra állat 1,20
zászlóra csapat- ÉS airsi szám külön 1.20

Paszomány aían!,, \,ag.v sárga mÉterc 1.60

Pullover különböző szinekben 
- 

-*- 
- - 

l5.:
Ruha teljcS sácco és breeches nlérték Szeíint, Árak nagyság sZerint.
Rúhagomb (sima) nagl'drb. _.l2, .kicsi 

-.06Saccó kabát khaki lódenből í. 27.2o, Il. 28..10, IIl, 29j60,

sapka, pákász, ill. \,izicseíkész, etőiráso§',u'Í;1,1;ol 
j': 

4.Eo
,, Jarkaskölyök, előirás szerint 

- - 
t.60

,, tiibori. khaki köppeIből ..- 
- 

l.]to
,, cserkÉszaprótl, llhaki nlcltonból 2._

síp, angol ti§Zti 2.10
í]ag,v 1.*, kicsi, oxydált Yagy nickel 

- - - 
_.90

,, öregcserkész, Iiéthangú, lapos 
- 

1.30
Sípzsinór, zöld. baína, szürke, lelrér \,ág},kék -- 

- - -,l0skl bot hótányéIíal, párja 8.80
,, Sapka kötött Zöld-§áígl 

- - 
3,50

,, ;, khaki lódenból 5.-
,,r.iasz----.B0

sweater, cserkész, szürke, nagyság szerint 
- - - - 

rz,-től
Szövetek" lrideq, l<haki, méterenkint 

-- - - 
11.80

,, , ördögbőr, oliv yag}, barna 5"40
,,' tiszti ruha anyag 

- 
l5:-

,, ] körgalléran_vag - 
:_ 16. _

Takaró, tJra'ppszínü és cserkészlej beszijvéssel l90X1.10 cm 2l.-
,, cíedeti aneol, 205X160 

- 
52.80

Táborl |áinpa, gycrtla és olai használatía 2.-
Térképmérő, egl,szerü r,92

kerékkel. óraalakú 4.80
TérképVe{ő, kockázott, 'szegéllyel. led(ivel és zsinórra1 2.E0

),', tlg_Yanez bőrszegÉll),c| 3.50
Thermq§ eltdeti l literes 5,70 lél litert,s 3.50
Trlcot fehér torrr;r 2.ö0

,. {ehér evezős 3.50
Vátlpánt öregcserkész rangjeIzéssel l.-

,, ideiglenes, tiszti, vm. lier. ször., rangielréssél t.50
számok 

----.08,, ll kerűleti rómái 
- -.20vlharszíJ 

----,24vlltaíylárrpatok, ielsö lencsés, lakk hüvely * 
-.80lelső tencsés, bőrutánzat, hüvel]i _ 

- -.80clöl kis lencsés, lakk hüvely t.40
clől nagy lenc§és híively 2.80
szckrény hü\,el\, 

- ?.-
orion hiively 2.g4

,. norr,ég lI. bőrszegél,§el(, rézcsattok 3 Zsetr
55X55 cttt

,, norr,ég l, ugyanez kisebb 50X50
,, Lontnicz, Ienti kivitel 2 zseb 50x50 cm - -,, Hargita, vadászvászon, l zseb, 38X38cm 

- -Huj-huj-hajrá ! Cserkésziáték
lgazolványtok 

- -. -,, fúnllicrrttel
lng, a legiobb l<lraki ilanelből, a Magyar c§erkészs2övctség

előirása szexint'elkészített gondos kivitclben 28-34_ig

u.-
l 3.505.-
4.--.

-.601.5{1

5.00, 35-40-ig 6.-, 41-45-i§ 6.80
,, tiszti, angol gyapiullanellből 

- - - 
16.-

líánytű, réz 25 mnl 
- 

---- 
- -.fi),, réz, elziirlrató 30 ntlrl 

- 
1.00

,, bronz 30 mnt - 2,70
35 mm - 4.-

,, 40 4.8l)
., rátlitrtrtos. elzárhntó d,EO
,, Bézard-rendszerii 

--16.80Jelvény cserkész 
-.2O, 

kiscserk. -.X). apród 
-.20, 

farkas-
ltölyök 

-,20, 
1-1l, oszt. 

-.s0 
I. oszt, 

-.32, 
ll. oszt. 

-.l6Kalap, cserkész, régi mintáiú 4.60
,, minden részletében megvizsgált, príma ki-
vitel, a Magyar Cserkészszövetség etlenőrzése mel-
lett l(észített angol forma, viharszijial 5.4i)

,, örsvezetói. ill. öregcserkész, a fenti kivitelben. sza-
bál_vszerii. prima börszl|jal 

- - 
6.-

ti§ztl, a fenti kivitelben, szabályszerű, príma bőr-
sziiial 6.10

,, eredeti ailgol tiszti 
- 

t5.-
Ka|apszíj, tiszti, príína. vaírott- 

- - - -.6{,,örsvezetői,öregcserkész----.í6
,, cserkész. bőrből 

- - -.s§,, cserkész, viaszosvászon csattal 
- -,?OKés,mindenttldó- 

- 
2,4a

,, rugós, fémből 1.3(i
Krlnotln 12 mm-es 6,-. B mm-es 1,--
Körgaltéf 92,cm 34.-, l00 cm 38.-, l08 cm 42,-, lt6 crn

46.-, 120 cm 
- - 

49.-
Köpenyeg (újJls lrörgallér) vízh!tlan béléssel 62.-, 05.-,
Köpenyeg-, \,. gallér-csuklya na§ys. sz. ?.30, ,.86,;:o'.o;-* '!a
Kötszer, eqyszeri, nagv -,48. nagy csomág 

- 
- 3.Z§ vlllaítyelem --72. lzző - - -.24

Ezenkívül kaphatók még: valamennyi kiadvány, könyv, nyomtatvány, ürlap, térkép, levelezőlap, stb.
Forgalmi adót külön nem számítünk. FiOlwnk nincs! Csak a Cserkészházban árusítunkt

!4cssZ

,,Élet" lrodalmi és Nyomda Rt. 8udapcst, \,i Horthy i{lklós-út l5. - lgazgató: Laiszky Jenö


