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Hazai legnagyobb sátorgyár. 1 4 A Magyar Cserkészszövetség hivatalos szállitója.

Hivatalos típusú örsi sátrak, 2OO és 25O cm-es cserkészsátorlapok.
Katonai, pék- és kőrházi sátrak.
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JÖN A VILÁC FŐCSEn,KÉSZr..
Bizonyára minden magyar cserkésznek megdobban a

szíve ennek a hírnek az olvasása közben. ,ki ne szeretné
szemtől szembe látni azt az embert, aki 19 éwel ezelőtt
megalapította a ma már világszerte elterjedt gyönyörű
cserkészmozgalmat. Ki ne szeretné szemtől-szembe látni,
hogy legalább egy mosollyal, egy lelkes csatakiáltással
meg ne köszönje neki mindazt, amit mindnyájunk részére
a cserkészet jetent. Most eljön közénk és erre alkalmunk
lesz. ErrőI értesít legalább is az a levél, melyet gróf
Khuen-Héderváry Káro|y főcserkész úr kapott.

Kedves gróf Khuen-Hédervdry !

löuő mdjusban qlk"almam nyílik arra, hogy egy-két
napra Budapestre ltitogassak, Igen szerelném, ha ez alka-
lomntal taltllkozh,atnék magyar cserkészekkel és azok
v e zetőiv el.

Mindig nagyOn sajntiltam, hogy gyengélkedésem meg-
akadályozott abban, hogy nagy Nemzeti Nagyttiborukat
l926-ban megltitogassam és azóta is mindig reményked-
tem, hogy lesz egy újabb al.kalom, antikor közelebbről
rnegismerhetem a magyar cserkészeket.

SzerencsétLenségemre jelenlegi egészségi allapotom sem
engedi meg, hogy egy nap folyaman sokféle elíoglqltsdgot
vallaljak és ezért arra kell kérnem, hogy - amennyiben
tnódot nyujt nekent a Jiúkkal ualó talalkozd.sra - az ezzel
kapcsolatos intézkedések a lehető legegyszerűbbek le-
gy enek..

Angliai elfoglaltságom folyttin nem érkezhetek Buda-
pestre majus 6'-a elött és kordn, mtijus l0-én újból el kell
utaznotn.

Feleségemet togam elkísérni, aki, mint FőLerinycserkész,
nwglritogatja a ínogyar leanycserkészeket. Mint a letíny-
cserkészmozgalom nemzetkózi szervezetének elnöke, reám
heíramlik a kötelesség, ltogy nentzetkózi konferencidjukat
nájus 9-én tnegnyissam

7-én és 8-cin te,hdt, ha ön lesz szives erre alkalmat adni,
ltíthatncim u cserkészeket.

Csatolok egy prograffim-tervezetet, szives etlo§altas ué-
gett, mert télek, hogy ennél többet nem igen vdLlalhatnék.
Különösen ftirasztónak talcilok kisebb lcitogatdsokat csa-
patotthonokban stb. Egy nagy paradé, mely nem tart
soktiig, részemre könnyebbség és azt hiszem, hogy a f itik-
nak is tetszik.

Sok szivélyes üdvözlettel, a közeli viszontltítasnak ör-
vendve' vagYok 

igaz híue
Robert Baden-Powell s, k.

A Főcserkész űr vá|aszában örömének adott kifejezést
a beigért látogatás felett és egyben kérte, hogy lehetőleg
már, május 5-én érkezzék, hogy 6-án, vasárnap, egy nagy
közös összejövetelen vehessen részt.

Erre vonatkozólag részletes értesítést a legközelebbi
számban közlünk. Dr. M. F.

Szoktál-e hazudni?
Micsoda kérdés?! Ismerem a cserkésztörvényt és meg-

tartom! S épen az első törvény parancgolja, hogy íeltét-
lenül igazat mondjunk!

Mégis újra felteizem a kérdést: Soha, semmi körülmé-
nyek között trem szolrtál hazudni? Ternrészetesen nem
valami jó, vastag hazugságra gondolok, csak azokra a
társadalmilag is bevett, lényegtelennek mondott füllenté-
sekre, melyek ,,a körülmények kényszerítő hatása alaít",
,,önkénteleniil" röppennek ki fogaink sövényén; olyan
csip-csttp valótlanságokra, amilyent esetleg nap-nap után
hallunk a ;,nagyok"-tó1, talán azoktól is, akiknek minden
cselekedetét tisztelnünk kell.

Hát ha nekik szabad, nekünk miért nem lehet? - kér-
dezitek. Csakhogy nekik sem szabad! Minden embert egy-
formán kötelez a VIIL isteni parancsolat. Mindenkire vÓ-
natkozik az Ur Jézus szavai ,,Legyen a ti beszédetek:
igen-igen, nem-nem! . .".

De akkor a ,,nagyok" miért hazudnak mégis? Fiam, az
az ő dolguk. A társadalom nemcsak ebben, egyébként is
letért az evangélium alapjáról. Al emberi gyarlóság rozs-
dája belepte az isteni igék ragyogását. Pedig a parancsok.
érettünk adattak; ha megtartjuk: magunknak használunk.
Persze nem csürve-csavarva, alkudozva, vatával bélelve,
hanem ahogy az assziszi-i Isten Szegénykéje mondogatta:

,,Sine glossa, sine glossa!" (Szószerint, magyarázgatás
nélkiil.)

S ha mások megteszik is, mi cserkészek vagyunk és a
saját házunk előtt söpriirrk. Ahogy az Uristen kettős fal
mögé zárta a nyelvet, úgy bennünket is két parancs köt
az igazmondáslro2: az isteni VlIl. parancs és a mi I. tör-
vényünk.

Lehet, hogy ez a kötelék néha súlyos teher lesz; lehet,
hogy valósággal a kínzócölöphöz bilincsel bennünket: de
mi megtartjuk a törvényt és feltétlenü! igazat mondunk.
Ha bajunk lesz belőle: akkor is! Ha elvesztjük mások be-
csüIését: akkor is! Ha szomorúságot okozunk vele: ak-
kor is !

De hisz ez lehetetlen ! Ez túlzásl Mire jó ez?
Ugy? Hát akkor miért épen az igazmondást tették meg

elsőnek a mi törvényeink gyönyörű sorozatában?
Mert feltétlen igazmondás nélkül nincs bizalom, lehe-

tetlen a bensőséges irányítás s a testvériség cimborasággá
süllyed. A hazugság kétfejű sárkánya becsületet eszik, el-
sorvasztja nézésünk fényét, keménységét, meggörbíti a
derekunkat.

Ártatlan,.íüllentésből ugyan mi baj származhatik? Az
csak ne.tn hétfejű sárkány? De bizony sárkánypalanta az
is, mert nagyon bajos meghatározni, mikor kicsi a hazug-
ság és mikolr nagy.,[Jgy vagl,unk vele, mint a tiszta élettel
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vagy az ivással. Nincs itt helye engedménynek, mert aki
meghátrál, azt már viszi is az ár magával.

Manning westminsteri érsek éles elvi ellentétben állott
P. Mathew*-vel, az írek nagy mértékletességi apostolá-
val, rnondván; sokkal több hívet szerezhetett volna áldá-
sos mozgalmának, ha teljes megtaftóztatás helyett mér-
tékletes ivásra beszélte volna ?á az embereket, s mi tör-
tént? Egyik hatalmas beszéde után hallgatói közül meg-
szólította valaki: ,,Hászen Mylord is iszik, csak épen nem
olyan komisz vacakot, mint a magamfajta szegény ördög!"

Az érsek szempillantás alatt belátta, hogy P. Mathew-
nek igaza volt. Ha valamit akarunk, akarjuk egészen. A
kicsinyben való megalkuvás lassankint tág kaput nyit a
rossz teljességének. S mert kemény ember volt, kezet nyuj-
tott az illetőnek: ,,lgaza van, barátoml De mától kezdve
nem iszom egy cseppet sem!"

Mi pedig mától kezdve íeltétlenüi igazat mondunk. Nem
mondunk valótlanságot semmi körülmények között sem.

Neln hazudunk!
Természetesen akkor sem, ha a bőrünk megmentéséről

van szó. Jellemes férfiember nem hordja el a nadrágját,
mikor porolást érdemelt s nem dugja a fejét hóna alá, ha
igaznrondásáért fej-betöréstől tarthat.

Hallottátok hírét Mayer Péter tiroli szabadsághősnek ?
1810 február 20-án végezték ki, mert nem aKarta hazug-
sággal negmenteni az életét, Pedig a saját bírái bíztatták.

A íejedet csóválod? ,,Elég bolond volt!" - gondolod?

- Hősökről igy nem beszélünk, fiúk! Inkább kövessük
őket a mi kisebbszerű körülményeink között.

Például, ha az igazmondásból látszó|ag nagyobb baj
származlk, mint a füllentésből. /Vtondjuk, komoly titokról
van szó. llyenkor vigyázzunk, hogy ne terelődjék rá a
beszéd. Ha pedig már benne vagyunk a bajban, adjunk
,,kitérő választ", Azért jár srófra a cserkész esze, hogy
ilyenkor használja. A nyelv vívószerszám. Nemcsak szú-
rásra, vágásra szolgál, parirozni is lehet vele.

Hát ha olyasmit kell bevallanunk, amivel szomorúságot
okozunk? Hja, pajtás, erre Nagykovácsin azt mondanák:
,,Wárst ned auffistign, wárst ned abigfallen!"* - Ennek
bizony nem hazugság az orvosságal Egyszerúen ne te-
gyünk soha olyasmit, amivel szeretetteinknek bánatot
szerzünk. Épen ezálíal válik cselekedeteink hatalmas sza-
bá|yozójává az I. törvény! Ha pedig már megtörtént, le-
gyen az okozott szomorítság miatt érzett keserű önvád a
jól megérdemelt büntetésünk.

' Olv.: Mattyú. Meghalt 1856. XlI. 8.|* Ha nem másztál volna fel, nem pottyantál volna le.

NAGY NAPOI{ r,ORDULÓI.

ARA1YY JÁNos.

. . Van annak már 25 éve. Afféle kamaszkölyök vol-
tam s tanulás helyett szamárságokkal,,,kísérletezéssel"
fecséreltem e| az időt. Meg is volt a látszatia: egyszeíre
három ,,elégtelen" dolgozatot hoztam haza aláiratás vé-
gett. Édesapám, aki rengeteg munkája mellett annyit se-
gített nekem a tanulásban, súlyos betegen feküdt. Egész
délután töprengtem. Nem kellett az étel, se játék, se könyv.
Még az is megvillant az agyamban, hogy odahamisítom a
nevét. Csakhogy a nagybeteget fel ne izgassam . . .

Hála a jó Istennek, nem tértem le az egyenes útról. Este
három füzet nyomasztó súlya alatt bevánszorogtam édes-
apám ágyához. - Szó nélkül aláirta. - Három pofonnak
jobban örültem volna. És azontúl jobban iparkodtam.

Mi 1esz, ha szüleitek parancsolják, hogy valótlant mond-
jatok? . . . ,,Néni kérem, a mamának nagyon fáj a feje, nem
jöhetett el . . ." ,,A papa elment a kaszinóba, csak késő
este jön haza . . ." s más efélét?

Nehéz eset, mondhatom! De a cserkész akkor is cserkész
marad és tisztelettel bár, de határozottan kijelenti: ,,Édes-
apám, édesanyám ne haragudjék, de ezt így nem mond-
hatom. Megfogadtam, hogy feltétlenül igazat mondok,
ugye, nem kívánja, hogy megszegjem a gzavamat. Talán
mondhatnám máskép is . . ." Nem hiszem, hogy a papák,
mamák rossz néven vennék ezt a kijeleniést.

És nem hazudunk a kis testvérünknek sem! Nem ígé-
rünk cukrot, csokoládét, fényes gombot, ha nincs szán-
dékunk megadni. Nem mondjuk, hogy a vajaskenyerün-
ket, tortaszeletünket a Bodri elvitte, ha ntagunk vagyunk
a tettesek.

Ne tanítsuk hazugságra azt a íehér|elkű ember-hajtást.
Ne oltsuk szívébe a bizalmatlanságot, ne ízleltessük meg
vele a becsapatás keseiűségét. Mert ez jellemtelen dolog,
romboló munka.

Mi pedig építeni akarunk!
És építeni íogunk!
A kétszer tíz törvény |esz az épürlet alapja, az igazmon-

dás a stílusa. S azt nem felejtjük el, ha kikerülünk az
életbe, ha talán nagy ügyleteket bonyolítunk, ha országos
ügyeket intézink, ha idegen hatalmakkal tárgyalunk a
zöld asztalnálhazánk sorsa felett. Az aranyos liliom akkor
is ott lesz a szívünk felett.

Az emberi gyarlóságnak hatalmas gátakat építünk ön-
magunkból, fiúk! Megvetjük lábunkat az első törvényen
s azután nekifeszütlt mellel, acélos gerinccel dacolunk az
árral.

És nem hazudunk! . . .

Soha ! Velóst1 Eleh.

Március másodikán van 101 esztendeje annak, hogy az egy-
szerű földmíves szülőktől származó Arany János, hazánk egyik
legkiválóbb költője, Nagyszalontán megpillantja a napvilágot,
K6ltészettel már diák ér,eiben foglalkozik. Tanító lesz, majd
színész, később jegyző. Kora iijúságától fogva verselget, de
inkább csak magának.

Legelső győzelmet az Elveszett Alkotmány-nyal arat, melyet
nem is szánt nyilvánosságra. Rá egy évre már megszületik
Toldi-ja, mellyel oly sikert ér el, hogy a Kisfaludi Társaság
15 arany pályadíj-jutalmát 20 aranyía ielemelve kapja meg. -Ezen sikerek után több lapnak dolgozik. A szabadságharc alatt
tollal harcol. A szabadságharc lezajlása után a Tisza-családhoz
Cesztre kerül nevelőnek, majd pedig Nagykörösön tanár lesz,
mely á!ásában kilenc éven keresztül megmarad, Ezen idő alatt
írja gyönyörű balladáinak legnagyobb részét.

Milior 'a Tudományos Akadémia tiz évi szünetelés után
megkezdi működését, Aianyt haladéktalanul felveszi tagjai közé.
Ké§őbb elfoglalja a Kisfaludy Társaság igazgatői állását és

megindítja a Szépirodalmi Figyelő című szépirodalmi hetilapot.
ugvancsák ekkor foglalkozik shakespeare, Moliére fordítá-
sokkal és megírja Buda halálát. l865-ben a Tudományos Aka-
démia titkárává, l870-ben pedig íőtitkárává választja.

1865-ben nagy csapás éri az aműgy is búskomorság lelé
hajló lelkét Julia leányának halálával. Fiatalkori tüdőhurutja
is kezd felújulni. 1867-ben látnak először napvilágot összegyüj-
tött költeményei. (A király a Szent István renddel tünteti ki.)
Állandó bete§eskedéséböl kifolyólag lemond két izben is főtit-
kári állásáróL de ezt az Akadémia nem íogadja el. Ebben az
időben születik meg a ,,Tetemre hivás", mely óriási íeltünést
kelt és végül megjelénik utolsó nagy munkája, ,,Toldi szerelme".

Ezután- mindjobban előveszi a betegség és teljesen abba-
hagyja irodalmi tevékenységét. Súlyos bél- és májgyulladást
kap, 

-majd 
epekövét is megoperálják. l882 október 22-én csen-

Oeién, Oétesén hunyja le örök nyugalomra szemét. A hálás utó-
kor nemcsak Budapesten, de több nagyobb r,árosban szobrot
emel emléke tisztelétére. Szabó Lajos.
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BoToND MA
Hej azóta de megkeseredtünk,
ezerévünk elmult, meg mds is megettünk,
mi meg újra-újra csak Botondok lettünk.

ülök a kapunak hűvös arnyékaban,
csak olyan, mint régen, rajta hét ztivdr van
s fene jó mód takik ott tölüI a varban.

Pancélja is régi, gógös is, meg fényes,
csak az én vértem lett ruha : rút szegényes ;
rozsdtis vén szekercé_m kicsorbult, meg érdes.

Nem tehetek róla, ha fejem lekókkadt,
régóta döngetek kapukat, ajtókat.

Elsőt még bezúztam viltig csodájdnak;
mentem oszt előre, ha ördögök uarnak,
akkor is rohanok, minden zdrt portdnak.

Kinyitok, kitórok minden csukott rémet
s kidobom a lelkem zúduló napfénynek:
adnak-e titkokat, ha titkot ígérnek?!

Dehdt zdrt ajtó uolt, mind az egész viltig ;
betörtem : betömték. Mehettem én toudbb,
ott meg orrom előtt csaptdk be a portdt.

S ldttam a többiket, kulcsuk uolt a zdrhoz,
ügyesek, tinomak - engem minden átkoz -ők meg besurrantak s úgy ültek a tdlhoz.

Most egy kapualjba kiteritem szómat :

rongyos vagyok, piszkos, nem eszem maholnap.
Betörjem - vagy hagyjam, ezt a kaput iónak !?

Végy egy bádogskatulyát s távolítsd el a íedelét, meg a fe-
nekét. A belső oldalát dórzsöld be vazelinnel s helyezd azt a

IGY BESZÉL.
Dobjak el szekercét s tanuljak meg csúszni ?
Leheuerjek inkdbb éhomra aludni? . ,

Nem lehet engeme! tilalmasba togni,

Emelem hdt újra mdzsdnyi bdrdomat
s utolsó ajtónak illesztem magamat
s f ogadok : beütöm, mire leszall a nap !

Bezzeg, ha nem volna tűz meg vér mögöttünk,
dehogy is beszélnék: erre-arra menjünk . . .

. Ki tehet róla mtir? Botondnak szüIettünk . . .

Arady Zsolt.

IIOGYAN CSINÁLJUNI{ GIP§ZöNTVENYT Ár-r-arNYoMoItRÓL.

legtisztább lábnyom fölé. Keskeny keménypapírszalag is _hasz-
ná-lható bádogdciboz helyett, sőt, bizonyos tekintetben előnyös
is; ugyanis tetszöleges nagyságúra lehet szabályozni és._köny-
nyebbén elmozdítható. A keménypapírszalag 3 cm széles és
oiyan hosszú legl-ett, hogy a nyomot körülvegye, sőt xeskeny
szégély is maradjon a nyom körül. Ezután erősítsd össze a
szaÍae két végút kapoccsaÍ, vagy közönséges tűvel. Ha ez meg-
van, hints a nyom fölé kevés talcum (Federweis) port, hogy
épen csak elíöidje azt, Egy edénybe tégy gipszet és keverd
ei azt vízzel, hogy híg pép legyen belőle, de gyorsan dolgozv,
hogy a gipsz me'f ne keményedjék. Ezután öntsd. ezt_a iolyadé-

kot a nyom köré helyezett bá-

öntvényhez, mig az meg nem keményedett, különben elrontod.
Mielőtt a gipsz tcljesen megkeményednék, könnyedén beleraj-
zolhatod az á|lat nevét - ha az ismeretes -, a dátumot és a
letet helyét. Ha a gipsz már teljesen kemény, óvatosan mozditsd
el a keietet, Kapard le a sarat, vagy piszkot az önvényről és
emeld fel. Puha kcfével éa vízzel tisztítsd ki a lenyomatot s azt
íogod találni , hog,y az hű mása az állat lábnyomának. Az igy
elkészült lenyomatot negativnak hivják s arról annyi pozitívot
készíthetsz, amennyit csak akarsz. Télen hóban, vagy jégben
maradt nyomokról is lehet másolatot készíteni. A jégben maradt
nyomról ugyanúgy készíthetünk negatívot, mint a sárban maradt
nyomról, Hóban maradt nyomról úgy készítünk negatívot, hogy
permetezőkészül(kból vizet permetezünk a nyomra. A vizet hagy-
juk megiagyni rajta s az eljárást az előbbi mód szerint foly-
tatjuk.

Hogyan nyerünk pozitív lenyomatot?

Kend,be a negativ másolatot vazelinnel. Helyezz közé ,,gallért"
az előbbi módon, tle az magasabb legyen, mint a negativ nyom.
öntsd tele a kerctet gipsszel, s folytasd az eljárást ép úgy,
mint az előbbi esetben. A vazelin meg fogja akadályozní, hogy
a két gipszöntvétly összetapadjon. A másik mód az, hogy a
negatív öntvényt szappanoldatba mártjuk, amilyenből a g)reFe-
kek buborékokat szoktak íujni. Ez jobb, mint a vazelin, mert
a bekenés alkalmával könnyen csomósodik.

kot a nyom kore nelye
dog-, illetőleg papírkeret egyik
oldalán a nyomra, úgy, hogy azt
kb. 2.50 cm vastagon beíödje.
Az öntésnél vigyázni kell, mert
ha egyenesen a nyomra öntjük
a pépet, vagy nagyobb távolság-
ról, úgy a nyom finom részleteit
könnyen megsemmisíthetjük,
Hagyd most így a gipszet leg-
alább 20 percig. Ne kísértsen a
kíváncsiság s ne nyúlj addig az
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Bucsecsi csálda a vulkanual.

- Mikor megyünk?
.- Holnap hajnalba.

- Tekintetes uram,
farkasunk van a krce-
mában-eszóvalfo-
gadott a kincstári vad-
őr, Gurka János, mikor
egy hangverseny alkal-
mával kihivatott a De-
tonáta vendéglő nagy-
terméből.

- Kicsapázták?

- Ki, a Vulkán felől
ment be a nyom a do-
szuba (fenékbe).

- Intézkedett hajtókról, vadászokról?
.- Igen. Tizenkét vadász jön Dupapiatráról és tsle-

senyből.

- Háf,hájtók?

- Kiküldtem utánuk Blesenybe, meg nyolc cigányt ki-
viszünk a Lunkáról.

- Jól van, hajnali 4 órakor várjon az abrudíaLvi kő-
hídnál.

Ez a párbeszéd folyt le köztünk Abrudbányán l916. év
január havában a Detonáta folyosóján este negyed 10 óra
tájban.

Én aztán csak azt vártam, mikor szökhetek meg észre-
vétlenül a hangversenyről. 

*

Farkas! Akkor álmaim tárgya volt még, mert sohasem
sikerült csővégre kapnom. De sokszor láttam a csapását
(nyomát), több hatósági hajtóvadászaton vettem részt, de
soha nem jött lövésre a túl óvatos állat.

Messziről láttanr már akárhányat, orgonálásába meg
téli estéken volt részem. Messzehangző ,,Aáááurh"-ja fel-
verte sokszor az éjszaka csöndjét. Most sem bíztam va-
lami nagyotl, mert ismerem az idevaló vadászok és hajtók
megbízhatóságát.

Míg a hajnal elkövetkezett, alaposan átgondolhattam

Sl,
eJ

Farkas koma minden tulajdonságát.
A farkas épen olyan, mint egy hatalmas ju-

hászkutya, csak a nyaka rövidebb, vastagabb.
Az oláhok szerint hirtelen nem is tudja for-

A FARKAS.
Ha nagyon éhes, az embert is megtámadja. Ha egy juh-

nyáj közé bejut, először több darabot megfojt s csak az-
után visz el egyet.

Minden prédáját torkán ragadja meg s igyekszik nyak-
ütőerét átharapni, ami feltétlen halálos.

Épen azért a havasi juhászkutyákat szöges nyakövvel
látják el, akkor nem tud velük elbánni a farkas. A far-
kasnak feltűnő tulajdonsága, hogy a hajtásból legelőször
menekül ki és mindig a bokrok fedezékét használja illa-
násához, tisztásokon, ha lehet, soha n€m vág keresáttil.

A legkisebb nesztől és a tűztől nagypn íél, rögtön hordja
az irháját.

A farkas soha nem jár rabolni közel ahhoz a területhez,
ahol kölykei vannak, fészkét nem árulja el; nagyon kár-

. tékony. Bundája jól használható és féreg nem esik bele.
A farkas nyoma hasonlít a kutya nyomához, ettől azon-

ban abban különbözik, hogy zsinóregyenesen lép és lé-
pése hosszabb, végre a két középső ujj mind;g szoro§an
egymásmellett van lenyomódva.

Brrrrr! csönget a vekker, kelljünk fel hirfélen.
Felséges téli hajnal. Oyönyörú hólepel borítja az egész

vidéket, melyre a felhőtlen ég millió csillaga hinti le hideg
fényét,

Lábain alatt csikorog a hó s egyedül érzem magamat,
mert farkasra nem vihetem ki jó kopó kutyámat.

Gurka bácsit már a helyén találom s megindulunk ketten
a brádi országúton.

Gurka bácsi itt is, ott is beszól:
_- More sus, Gyorgye, jösz-e farkasra?
Hamar összeszedünk 8 embgrt, akik szívesen fagyoskod-

nak egész nap egy kis pálinkáért (vagy ahogy ott nevezik,
spirért), meg egy kis dohányért.

Emelkedik a völgy felfelé.
Egyetlen nyítlnyomot látunk az egész völgyben, melyet

sok rókanyom keresztez.
Már ott vagyunk, ahol a Csernic két forrása találkozik a

kőhídnál.
Ez a Vacena völgy.
Itt van a farkas nyoma - kiált fel

egyik szemfüles cigány.
Hatalmas négykarmos lábnyom. Olyan,

mint egy nagy havasi gyopár elhegye-
sedő hófehér szirma.

Ez a lassan lépkedő farkas nyoma.

- No, Gyorgye, ti négyen itt ezen a
nyomon mentek a fenék széléig s onnan
jöttök fel Bucsesdre, mi pedig az or-
szágúton megyünk fel.

Tovább emelkedünk a kanyargó szer-
pentin úton'felfelé, mígnem egy utolsó
kanyarulattal elérjük a 900 m magas
Bucsesd tetőt. Itt elénk tárul a tetötől
még 364 méter magasra kiemelkedő, ha-
talmas, kopár mészszirt, a Vulkán-csúcs.

Csodálatos látvány.
Kénytelen vagyok megállani.
Mintha egy rózsaszínú cukordarabból

volna kifaragva az egész! Hátterét gyö-
nyörű mély kék ég képezi.

Ha másért nem, ezért érdemes volt ide
felfáradni.

Beérünk a csárdába. Az oláh kocsmá-
ros szabadkozik, hogy csak a konyha-
szobában fűthetett be, nagyon drága a fa
(mind lopják itt a fát).

." -'a

dítani, olyan izmos
Épen úgy lép, üget, száguld, mint a kutya,

tP 1. csakhogy végtelenül kitartó úgy a síkságon,

ü J' .mint.a hegységben. Egy éjjel 50-60 km-nyi. - utat lS megtesz.
Szőrözete nagyon különbözik a kutyáétól,

mert míg ez utóbbinak bármily hosszú szőre
van, az mindig csak egyféle, addig a farkasé
kétféle, a rövidebb gyapjúszerű, a hosszabb
lnerevszőr.

Színe szürkésbarna. Nyáron inkább barnás,
mlg télen kiszürkül.

*oF
Egy helyen sokáig nem tartózkodik. Épen e

kóbor természete miatt nehéz rá a hajtóva-
dásza1.

Sza;,.ása, hallása rendkívül finom s mindig
szél el :n jár.

Lépésben vontatva jár, nem olyan ügyes moz-
dulatú, mint ragadozótársai.

.Szerencse, hogy e veszedelmes állat elég
gyáva, könnyen elriasztható.

Tápláléka minden melegvérű állat, de a dö-
göt is megeszi.

ul.
ül

Farkas csa-
pása iramo-

dásnál.

\- _-"
A farká* lábnvoma.
A felsó (homorú vég-
ző,lésú) a elsó. az
alsó (drrmború vég-
ződésú) a hátsó lábé.
A kutyanytlm nen
ennyire nos§zúkás.
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Igazi oláh piszok és rendetlenség. Az as§zony a taka-
réktüzhely mellett boglyasan fűt. A tűzhely alatt szalma
között nyolc kicsi malac fekszik egymás mellett s két szem-
telen macska telepedett rájok, mint a kotló a csirkékre.
Mikor bementünk, az ajtó előtt ténfergő -koca 

besurran
lábunk alatt. Végigfekszik a földes padlón s a felriadt
kis malacok éhesen esnek neki, hogy reggeli porciójukat
megkapják.

Az emberek egyre gyúlekeznek, úgy, hogy egymás mö-
gött áll a sok báránysapkás, fehér posztónadrágba öltö-
zött oláh.

A vadászok a padra kerülnek. Egyik-másik fiatal, erő-
teljes, de van köztük 60 éves öreg is.

Nemsokára indulrrnk.
Kimegyünk meglehetős csendben a Kacena tetejére.

Csurka elviszi a hajiókat messze, a Kacena teknőjébe. A
felállítás eltart 3 óra hosszat.

Most felbúg egy megíujt puskacsőnek öble. Ez a jel a
hajtás megkezdésére. Hosszan elnyujtva búg végig a völ-
gyön a rögtönzött trombitahang.

A zuzmarás erdő pihen, a legkisebb szellő sem jáiszik
a galyakkal

A nap élesen világítja meg a havas határt, de azért nincs
meleg,sőt...

Néha-néha csörgéssel zúdul le egy ágról a zuzmara.
Messze tőlem vagy 500 lépésre a puskások vonalába

egy dördülés, amint odanézek, látom, hogy egy oláh kö-
szöntötte a felé menő farkast, de úgy iátszik, nem talátta,
legfeljebb sebezte, mert a farkas megfordul s a hegyol-
dalon félig felém való irányba fut.

Messze van. Serétes puskámat nem használhatoni. De
félek, hogy egy másik, rossz puskásnál fog kitörni.

Eló a távcsöves golyós ismétlőpuskával! Szépen meg-
támasztom egy fához, úgy célzok, s mikor a távcsövön át
a szögkeresztbe látom beérni a farkast, megnyomom a ra-
vaszt, Karikázva bukfencezik lefelé a völgybe.

Figyelenmel kisérem, mig megáll. Feltápászkodik és első
lapockájához kapkod, tépi a szőrt és orrával nyomkod rá
havat a sebre.

Ezt a rövid időt használom fel egy nyugodt célzásra
s a második lövésre átlőtt fejjel omlik össze, több mint
300 lépés távolságban tőlem.

Figyelmemet egy újabb lövés vonja el. Biztosan a pár-
jára lőttek. Csakhogy az enyém megvan, most már nem-
igen bánom, ha a másikat elszalasztják is.
, Nem is csoda, olyan összedrótozott özönvíz előtti mor-
dályokkal vaclásznak ezek az oláhok, lrogy nem merném
elsütni, mert félnék, hogy a kezemben megy szét.

összejön a kör, mindenki beszél, hogy volt, mint volt,
mért hibázta el, ki eresztette el.

Én is elhozatom az én szép kan-farkasomaf; amelynek
örömére valóságos indián táncot roptak oláhjaim olyan
díszüvöltéssel,'hogy a Kacena minden vadja búcstlt mon-
dott a völgynek egy időre.

!F

Sokkal könnyebben és furfanggal lőitem ugyanaz év
január har,ának még hátralevő részében két farkast, de azt
majd máskor mondom el nektek, ha érdekkel hallgatjá-
tok meg.

Do YoU SPEAI{ ENGLISH ?
Egyszer New-Yorkból Washingtonba utaztam. Utköz-

ben megálltunk egy állomásnál és a kalauz nagyot kíáltott:

-Á-i ...
Fejembe vettem, hcrgy nekem tudnom kell ennek az állo-

másnak a nevét. Mikor a kalauz etment mellettem, meg-
kérdeztem, milyen állomás ez:

-Á-i...Nesze neked. De hát mi lehet ez? Lestem,áz ablaknál a
nevet:

- Walmington - ez volt odaírva.
Akkor elkezdtem betűzni és mondogatni magamb'án a

nevet. Eszembe jutott a ,,krémás§n" é§ a ,,szoáa" és meg-
állapítottam, hogy terhes dqlog az idegennek ís mindbn
szót külön nyelvtani,tisztasággal fuiejteni. Ha gyakorlot-
tan mondom ki ezt a szót, hogy Walmington, csakugyan
valami á-i-nak hallhatja a gyakqrlatlan fü1.
Az egész magyar cserkészetnek világviszonylatban

döntő nagy próbája lesz az 1929. év! Anglidban viltig:
jamboreet rendeznek!

Élénken átérzem azt a lázás letkesedést, amely minden
új magyar embert, minden mágyar cserkészt elfog erre a
hírre. Egyek vagyunk abban a kívánságSan, hogy a ma-
gyar képvigelet szárnyaljon túl ennél az alkalomnál min-
den reprezentációt, amellyel eddig a külföldön megjelent.
Bizonyós, hogy a Nagytanács elnöke, a főcserkész és a
tb. főcserkész qern tagadják meg a kérést, hogy személye-
sen jőjjene\ el velünk Angliába. A magyar cserkésZet fej,
lettsége azt pafancsolja, hogy több szdz magyar cserkész
jelenjé16 meg Londonban.

Ezt tulajdonképeó felesleges etmondani Nektek, mett
hiszen §ok q§apat már jamboree c§ekkszámJát nyitott cser-
készeinek, hogy a nag}, a diesöséges napokra pénzügyileg

is előkészüljenek. Fetesleges, mert tudom, hogy sok csapat
testületileg készül megjelenni, ezért a szerveiés munkáját
már elkezdte. Hiszen, aki egy ilyen jamboreet végignéz,
az egész életére olyan cserkészútravalót kap, hogy a vi-
lágról és a cserkészetről biztos, megdönthetetlen nézetekre
tesz szert.

Amiért mégis kiemelem ezt a feladatot, az a következő
tétel:

,,Min,den magyar cserkész kötelessége, hogy a tőle tel-
hető módon tevőleges részt vegyen abban, hogy a magyar
cserkészet a viltig színe előtt ki tegyen magdért,"

Jól fontoljátok meg, hclgy tételemet magatokévá teszi-
tek-e, vagy nem? Akik nem tudják erre elhatározni magu-
kat, azokhoz a következőkben nem szólok. Azok tegyék
most le a lapot vagy fordítsanak iovább"

Akik azonban elfogadják tételemet, azok tudják, hogy
a kisebbik feladat annak az ö§§zegnek összegyüjtése
(300-350 pengő), amely a kimenetet költséget fedezi. -Sokkal súlyosabb feladat, hogy mint egyén, ott kinn a po-
rondon rokonszenvet ébresszen a magyar cserkészet mun-
kdja irdnt.. A jamborera induló magyar fiúktól feltétlenül megkí-
vánjuk a következőket: jó modorú, nyájas, előzékeny és
udvarias legyen minden körülmények közt. Tudjon enni
úgy, hogy bármely angol házban szíve§eíi lássákt Mert
aki késlegyről eszi a halat, azt nern suívesen ülteiik a jól
terített asztalhoz| De tud jon beszélni is, az Istenért, be-
szélni! A mi fiaink a külföldön rendesen némajdtékot ját-
szanak. Nem tudnak az istenadiák semmi nyetven és ha
tudnak, akkot az illető nemzet fia nem ért egy szót se
abból, amit mondanak, Ez csak.első,találkozásra érttekel
Vag:y ,,eredeti", azután unalmas lesz. Hallottam Angli{,
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ban, hogy egy magyar cserkész a kettőt kézzel-lábbal ma-
gyarázta és tvő-t ejtett. Az angol beleizzadt az erőlkö-
désbe, hogy megértse a magyar testvért, de hogyan értse
meg, amikor a two (kettő) kifejezést ők úgy ejtik, hogy
thú !

Azok tehát, akik elfogadják tételemet, azok tartsák kö-
telességüknek, hogy megtanuljanak beszélni (nem könyv-
ből fordítani) annyit angolul, amennyi a mindennapi meg-
értéshez szükséges. Nehogy a könyvből Walmingtont ta-
nuljanak, mikor az odakint ,,á-i"-nak hangzik. Mert ak-
kor majd nem tudnak eligazodni. Van nekünk cserkészek-
nek olyan pompás angol gyakorlókönyvünk, amelyik épen
a mi szükségleteinknek felel meg. A Fischer-lanson-íéle
leckék nagyrészt meg is jelentek a M. Cs.-ben, azonkívül
teljes egészükben könyvben. Segélyt a kiutazáshoz bizo-
nyára csak a legindokoltabb esetekben lehet kapni. De ha

segélyről szó, van, egész bizonyos, hogy élsösorban az
kaphat, aki ,hasznos szolgálatokat tehet. Az angol nyelv
ismerete nélkül igazán nehéz ezt elképzelni.

Amikor Kopenhágába utazlunk, Fischer bácsi a váloga-
tott csapatnak ingyen leckéket tartott és sokan voltak, akik
4 havi tanulás után elsajátítottak annyit, amennyi a leg-
szükségesebb megértést szolgálta. Most mdsfél éu alatt
arra is van idő, hogy necsak néhány kifejezést, hanem egy
életre szóló nyelvkincset szerezzetek. Nem tud méltó kép-
viselőnk lenni az a cserkész, aki semmi nyelven nem tudja
magát kinn megértetni.

Ne engedjük, hogy bennünket néma cserkészeknek hiv-
janak !

Azért majd indulás idején elmegyekhozzád és felteszem
a kérdést: do you speak English?

Temesi Guözö.

A CSAPATTISZT UR...
Sokan azt hiszik, hogy lelke csupa dal,
Csupa napfény és csupa kacagds,
U jongdst rejtő büszke diadal,
S tdvolba uesz minden könny és sirrjs .

Azt hiszik, hogy csak mosolyogni tud
S tud égő hittel lelkesiteni .

S rdnézö szemek tiszta derűjét
Arany s erle gb e n ö ssze gyü jteni

Pedig a mosoly olykor könnybe omlik, ,

Az arc derűje rdncokkti szakad,

S onnét belülről, hol a vér virdgzik,
Sok néma könny dús tengerré fakad.

Ha elgondotja: hogy sok büszke munko,
Mit verejtékes csendben épitett,
Egyszer taldn mind, mind halomra omlik
És eltemet egy lelkesült szívet.

Sok drdga szó, mit lelkéből kiöntött,
Csirdzik-e, uagy fojtja téli fagy? (*-

§ a so& öröm, sok szíukinyitó tilom
Szivet, kacajt, 

.dalt, 
mind magara hagy?

Hogy lesz-e egyszer ért,kaldsz a rónan?
Vagy tón hidba volt öröm, derű?
Szdz drdga dalból tölcsap-e a nóta?
S felzeng-e egyszer minden hegedű?

ó mennyi.kin tudja oly.kor |acsarni
KétségtőI vérző bús cserkészszívét,
ó mennyi llíg és lelkes-hangú órdt
Szakit, rombol a bdnat szerteszét .,.

iokan ait niszti, hogy letke csupa dal,
Mety lelkesit, zeng, égfelé ragad.
Pedig ,f elüIröt, hot a vér uiragzik,
Szdz néma torras olykor feltakad . , .

Sdndor Dénes.

S hatk, csendes estén, mikor a s;zobdbűn

Kls ldmpa ténye enyhén mosolyog,

Körülzsongjtik és kisértik ,az dlmok,
(Némdn, reccsennek a régi bútarok),
Fejét csendben kis asztaldr,a hajtua.,

A csapattiszt úr hakan felzokog . . .

BAI{IA, A RÉGI BRAZILIAI tr,ŐvÁnos.
Jaguár é§ órlá§kígyó harca az ö§erdöben. Brazi|iában vlgy9n! ,Bahia - régi nevén San §alva-

dor * valamikor fővárosa volt Braziliának, de egé§z§ég-
Földkörüli utam. egyik érdekes epizódját mondom el. telen éghajlata ,és a kikötőnek kereskedelem-torgalmi
Már huszonnégy nap óta kint .barangoltunk az oceán szempontból va.ló kedvezőtlen fekvése miatt az ide csak

mérhetetlen vizeii, amiOOn végre feltűnlek a láthatáron néhány napi távolságra eső, völgyekben épült és elŐnyö-
Brazilia hegyes partjai. Minthogy a hirtelen beállqtt szél- sebb fekvésű Rig de Janeirót tették meg az ország ÍŐvá-
csend a,partotnát< vitorlákkal váló megkozelítését lehetet- rosává. Itt van a központja a kiviteli és beviteli kereske-
lenné teite, hajónk gépét ketlett igénybevenni. Rövid idő deletnnek,-iit vannak a ltgy világkereskedelmi cé_gek kéR.-

mulva már .tisztán kivehettük -BraziLta régi fővárosának viseletei és innen indul ki a parti hajózás_ is. Bahiának

- Bahiának __ magaslaton épült házsoriit. ' azóta csak alárendelt szerep jut és Így természetes,,hogy
Megérkezésünkkor egy kis gőzös tartott felénk, rajta a az azelőtt jómódú, vitágzó kikötőváros rohamosan hanyat-

pilotával (révkalauz), kinek vezetése mellett csakhamar lott, elszegényedett.
befutottunk Bahia kikötőjébe. A negyedmillió lakost számláló és meglehetösen nagy
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területen épült Bahia két részre oszlik. A partok mentén
fekvő alsó városrészben a szegényebb sorsú nép lakik,
míg a fensikszerű magaslaton épült felsővárosban a jobb-
módú lakosság telepedett meg. Az alsóvárosból a felső-
városba elevátor (felvonó) visz.

Az egykori főváros látnivalói alig érdemesek a feljegy-
zésre. A régi császári palotát (a mai braziliai köztátsa-
ság valamikor császárság volt) és a parlamentet kivéve,
a színház, szállodák és magánházak ósdi stílusa, a nép-
telen utcák, az ürességtől tátongó üzletek, végül a nagy
szegénység, mellyel úton-útfélen, de különösen az alsó
városrészben találkozunk, kellemetlen benyomást tesznek
az ideérkező idegenre.

Másnap reggel kirándulásra indultunk a nem messze
eső őserdőkbe. Vezetőt vettünk magunk mellé s könnyű
kis kordén kávé- és cukornád-ülietvények között haladva,
hajtottunk ki a városból, egy sűrű erdőséggel borított
hegység lábához. Itt kiszálltunk és kocsinkat visszaküldve,
gyalog folytattuk utunkat.

Mindjárt kirándulásunk ele-
jén akadályokba ütköztünk.
Nem volt sehol út vagy ös-
vény, amelyen az erdőbe ha-
tolhattunk volna. Jó darab
ideig haladtunk az erdő men-
tén s azután ritkásabb helyre
akadtunk. Az évszázados
óriási fákat befutó repkény és
karvastagságú folyondárok
között törtettünk előre, min-
denütt vezetőnk nyomában
haladva.

Mintegy óráig tartó íárasz-
tó bujkálás után kis tisztás-
szerű helyre értünk, hol né-
hány karóból összetákolt
kunyhó állt, mely körül ösz-
vérek. legeltek a méteres fű-
ben. Vezetőnk néhány szót
váltott a kunyhó tulajdono-
sával' s hat darab öszvért
vett át tőle. Felénk terelte
őket s figyelmezietett, hogy
kirándulásunkat ezek há-
tán fogjuk folytatni, mert
innen kezdve hegyes-völgyes
vidéken visz tovább.

Repkények es íolyondárok között törtettünk elöre,

íel hozzánk. Vezetőnk most.néhány lépésnyire eltávolodott
tőlünk és tekintetével a mélységet kutatta. Pár pillanat
mulva egy kiálló szikla peremén megállt és ujjait száiához
illesztve, csendre intett bennünket, balkarjával pedig a
szakadék mélyébe mutatott. A jelzett irányba tekintve lát-
tuk, hogy a hegyszakadék egyik kiálló, lapos szikláján
egy óriáskígyó (boa constrictor) viaskodott egy jaguár-
ral. Meghökkenve, mozdulatlanul álltunk és lélekzetvisz-
szafojtvá figyeltük a két állat - hüllő és forróvérű - tu-
sakodását.

A mögöttük levő, barlangszerú odu a viaskodók egyiké-
nek nyilván búvóhelye lehetett. A küzdők annyira el voltak
foglalva egymással, hogy mi most már halk hangon tett
megjegyzésekkel kísértük a küzdelem menetét. Ugy látszik
azonban, hogy mégis észrevehettek bennünket, mert a vias-
kodás megszakadt és a iaguár, amely már több sebtől vér-
zett, felénkfordulva megállt és mintha bennünk újabb el-
lenséget látna, mereven szegezte föl ránk vérben forgó
villogó szemeit.

Noha el voltunk látva fegy-
vefrel, nem akartuk ezt az ér-
dekfeszítő, izgalma§ párvia-
dalt lövéssel megak'dsztani. A
jaguár, mintha megérezte
volna, hogy részünkről nem
fenyegeti veszély, most hirte-
len alattomosan megfordult
és hatalmas,levegőt megresz-
kettető ordítással ellenfelére
vetette magát. A boa erre
erős, íüttyszerű szisszenést
hallatott és hihetetlen gyoí-
sasággal a jaguár teste köré
gyűrűzte magát és annak
bordáit derékban kettérop-
pantotta. Még egy hosszan-
tartó üvöltés és a jaguár
megszűnt élni.

Az óriáskígyó azután a ja-
guár tetemeit nyakánál fogva
a mögötte lévő oduba von-
szolta. Majd kisvártatva ismét
elöbujt és a sziklákon bámu-
latos fürgeséggel végigkúsz-
va, a patak felé tartott és itt
a jaguár karmaitól megsebe-
sült farkát a vízbeeresztve,

Nemsokára meredek, sziklás lejtőre értünk. Jobbfelől
hosszú, széles és szédületesen mély hegyszakadék táton-
gott, telve kisebb-nagyobb barlangszerü sziklaoduval.

Fenséges látványt tárt elénk ez az őserdő, hatalmas, vén
fatörzseivel és ünnepies csendjével, melyet csak öszvé-
reink patkóinak a csattogása és a nyugalmukban hábor_
gatott, ijedten felrebbenő papagályok rikácsolása zavatt
meg. A hegyszakadék mélyéből patak zúgása hallatszoll
fcl hozzánk

Az a keskeny ösvény, mely a szakadék szélén vezetett,
mind"meredekebb lett, de öszvéreink biztos lépésben ha-
ladtak egymás nyomában a veszélyes uton. Egy botlás
vagy megsikamlás ezen a helyen egyértelmű lett volna a
halállal.

Ki§ karavánunk nemsokára megakadt. Egy évezredes
fatörzs..feküdt előttünk keresztben és elállta utunkat, me-
lyet alighanem a vihar döntött ki gyökerestől. Itt óvatos4n
leszálltunk öszvéreinkről és a fatörzsre ülve, pihenőt tar-
tottunk. :

Alighogy elhelyezkedtünk, sajátságos hangok ütötték
rneg füleinket. A szokatlan zaj a hegy§zakadékból hatolt

kipihente a viaskodás fáradalmait.
Utunkat folytatva, nemsokára a szakadék végére értünk,

rhol a patak mintegy száz méter magas festői vízesésben
zuhan! alá. |tt a szakadék túlsó oldalára kerülve, az etdő
más irányában,folytattuk bolyongásunkat.

Már késő délutánra !árt az idő és az őserdő sűrűjében
hamar beálló szürkület visszátérésre szólított bennünket.
Ilyenkor az erdő vadjai előbujnak oduikból és prédára in-
dulnak. Az itt taúózkodás ebben az időben már életvesze-
delemmel jár s ezért mi kettőzött gyorsasággal törtettünk
a sűrűségben előre, hogy még az est beállta előtt kiérjünk
az őserdőből.

Több órai barangolás után megtatáltuk a már ismert
tisztást, hol átadtuk az öszvéreket tulajdonosának, 'aki

nagy darab nyárson sült bölénypecsenyével, sajttal és friss
íorrásvízzel, kínált meg bennünket. Miután a felajánlott
ételt jóízűen elfogyasztottuk, kiegyenlítettük tartozásun-
kat és vezetőnkkel az erdő kö2eléDen. reánk várakozó kor-
téba ülve, visszatértünk a városba.

Még néhány napot töltöttünk Bahiában s aztán Brazilia
déli partjai felé vitorláztunk, Jenauag Jenö.
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Ill. All Hallows by 1he Tower.

1A cserkészek temploma.)

To 'I'oaer hill Scouts
for Theír Cordial aellkome.

A templom túl ernelkedik a Cityn, közel a Towerhez,
ehhez a semmihez sem hasonlítható régi várhoz, amely-
nek komor, sötét falai oly szorosan forrtak össze az angol
történelemmel. Feljebb a Tower-hídja magas tornyának
jólismert kontúrja tükröződik az olajzölrd vízben. Itt már
kezdődnek London felejthetetlen dokkjai, amelyekben
benne van egy romantikus francia regény minden érde-
kessége és minden borzalma.

Magam sem tudom, miért szerettem annyira a Cityt,
ezt a szomorit, sötét és komor városrészt, amely annyira
angol. Talán azért, mert messze volt South Kensingtontól,
ettől a Íregkülönböztetett csöndes, finom negyedtől, ahol
laktam, vagy rnert megelevenedni láttam benne mindazt,
ami a Londonról szóló könyvekben annyira megllap ben-
nünket.

Gótikus, régi, faktllt házak, összevegyülve újabbakkal,
nrelyekből mintha várnók, hogy kilépjen Twist Olivér, vagy
épen Pickwick úr, Dickens-nek valamelyik felejthetetlen
alakja. Aztán a Billingsgate halpiac színes vásári |ármáia
és a parton túl örök szerelmem: a folyó.

Ebben a környezetben emelkedik All Hailows, ez a íégi,
szép gót templom, amely annyira megkapott és amelyet
jobban szerettem, mint a tnúzeumszerű Westminster
Abbeyt, vagy a íennhé!ázó tornyú, kevély Szent Pál ka-
thedrálist.

Nctn me,ssze a templomtól kar'csú fehér oszlop emelke=
dik ki a háztömegből, a Monument, az 1666-os nagy lon-
clöni tűz emléke, amikor leégett majdnem az egész City és
All Hallows; mint Samuel Pepys híres naplójában le v.an
ítva, az Isien különös kegyelméből etkerülte a lángokat.

Ez a templorn volt a cserkészeknek egyik temploma. -Vasárnap clélelőit negjelent az egész csapat az istentisz-
teleten és meghallgatta a parancsnok urat, aki a papja
volt a templomnak és a csapatból telt ki a fehér karinges
énekkar és a közönség nagy része.

A legtöbben egyenruhában jöttünk ide és külön padok-
ban iiltünk az egye§ csapatok szerint. Mi Holborni ak, az
utca felöli festett ablakoknál, nem me§sze Land érsek sír-
emlékétől.

A faragottfával burkqlt falak mentén bekeretezett em-

léklapok, Konlirmált cserkészek és roverek névsorai és
mellettük fényképek, amelyek Flandria vörös pipacsai
alatt pihenő hősi iralott angÓl cserkészek síijait ábráza|iák,

A fiúk elmondták All Hallows történetét. A monda sze-
rint a keresztes lovagok ide ternették Oroszlánszívű Ri-
chárd szívét és ennek ernlékére hatalmas fogadalmi lámpa
ég az otdalfülkében, amelynek egyes üvegfestményei az
angol grófságok címereit viselik.

Van nrég valami nás és érdekes jelentősége a ternplom-
nak, azonkivül, hogy itt tartották a felavatások ragyogó
ünnepélyeit és itt vannak a csapatok zász|ói. All Hallows
ódon-temploma egyírttal egy másik nagy mozgalomnak is
a temploma, amely nagyon, közeli rokon a cserkészettel.
Ez a kercsztény mozgalom a ,,Toc. H." (ejtsd ,,tok eccs")
mozgalmq amely egészen új : a háború szülernénye. A jel-
vénye egy örökmécses, kettős kereszttel. Ennek a mozga-
lonrnak a lényege azt a közmondást, hogy ,,segíts maga-
drsn, az Isten ,is megsegit", arra változtatni, hogy ,,segíts
másokon, az Isten is megsegít".

És a hajó végében, ahova a címeres üvegablakok ólom-
karikáin megtörve szűrődik be a napsugár, egy fiatal fiú
pihen aranyszinű broniból. A háborúban elesett-fiatalok
emléke. Katonaruhában van, a keze imárakulcsoltan és

amint itt fekszik ez a huszadik századbeli katona, valami
furcsa, ellentétet képez a régi gót templommal. De mi meg-
értjük és tud.juk, hogy dacára annak, hogy ez a fiú nem
viseli ott a gomblyukában a liliomos jelvényt, ő cserkész;
Az arckifejezése mondja, a szemeknek nyugodt, hideg,
tiszta tekintete, a finom ajkak összezártsága, a tiszta hom-
lqk, Mintha hallanók a szavut. Elmentem és meghaltam a
ha,zámért,li,itt maradtatok és itt maradtak az üres bölcsők
és az üres,karosszékek és a kabátok üres ujjai. Sok szen-
vedés van a világon, amit gonosz rosszakarat okozott. -Legyen a ti kötelességtek, hogy enyhítsétek . . .

,Ezé.rt volt ,az én legkedvesebb, helyem és legszebb em-
lé.kem Londonban] All Hallows, a régi templom a Themse
partján. Nem hasonlíI azokhoz a gyönyörű vidéki templo-
mokhoz, mint Burford, Dorchester, Oxford régi kaihed-
rálisai, amelyek télig az Isien házai voltak, félig várak a2
ellenség ellen. All Hallows a béke és a szeretet templom4.

Hegedűs Adtim.

Ujszülött gyermek
rig'ez a szám 24-re

,AZ eínbef fejénék

percenkint 4a klekzetet yegz, ]5 évés ko:
csökken, lelnötteknél pedig 17.-l8-ra,
,l l |zma van.
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A thomahawk.

Kedues Feháarcú Testuérem,

- A sioux-indiánok kiásták a harcibárdotl - ez a
<iáltás volt ébresztőm gyetmekkoromban, talán gyakrab-
ban, mint ahogyan ti kutyaugatásra vagy.villamoscsen-
gésre felriadtok.

A sioux-indiánok kiásták a thomahawkot! iutott
ilyenkor végig a kiáltás a táboron. Mindenki mozgott,
ixindenki készült. Felderítö harcosok lov.agoltak ki, Őrsze-
fnek állottak fel. A férfiak csatarendben gyület<eztek, a
törzs as§zonyái pedig nekikezdtek a harci élelmiszetnek,
a szárított húsnak elkészitéséhez. És mégis érdekes! Bár-
milyen vérfagyasztóan hangzott,,a siotlx indiánok kiás-
ták a thomahawkot" mondat, mégis bizonyos nyugodtság
szállt szét az egész törzsön. Mindenkin valamilyen meg-
könnyebbülés látszott. Gyermekfejjel sehogyan sem tud-
tam megérteni.

- Mond, apám - kérdeztem -, mi az oka, hogy most
kevésbbé megijedtnek látszanak a harcosok ,

- Megijedtnek?! Jegyezd nteg fiam, hogy egy igazi
harcos sohasem ijed meg.

-- Nem il úgy értem, apám, hatreln mintha szinte örül-
nének, hogy'harcba indulhatnak.

- Minden igazi harcos örül a csatának!* De az, asszonyok is örülnek, ők pedig itthon ma-
radnak?

Most értette meg apám, mit is szeretnék megtudni s
így szólt:

- A harcibárd kiásása csatát jelent. Tudjuk és készül-
hetünk rá, mert a'sioux harcosok hűek maradtak őseink
hagyományaihoz s orvtámadás helyett ennek rendje és
módja szerint kezdik,meg az ellenségeskedést.

Emlékszem, hogy ettől kezdve a többi harcijelzésen kí-
vül minden enrber övében ott volt a félelmetes csatabárd,
a thomahawk.

Ugy ismertem meg, mint a"z egyen€s úton járó ember
harci eszközét, Ez nem hátulról orozva gyilkoló, ruházat
mögé eldugltató kés vagy {őr, nem is a vándorok görcsös
kutyaijesztő furkósboija, hanem a harcos félelmetgerjesztő,
titokzatos szerszáma.

Fellérarcú testvéreim bizonyára azt két dezik, miért olyan
félelmetes e harci bárd. A félelrletességet á hozzáíűződő
tulajdonságok okozzák. Gondolják csak el Testvéreim,
milyen rettenetes sebet üthet egy teljes erővel lesujó
harci bárd.

- Igen, de akkor közel kell tenni, hogy err-
gem elérjen! - mondhatná valaki.

Erre én is csak kérdéssel válaszolhatok:

- És ha az illető tíz |épésről dobja a harci*
bárdot?

Ha valaki úgy okoskodik, hogy az eldobott,
feléje zúgó thomahawkot kikerüli, akkor nagy
tévedésben van. Thomahawkot csak akkor dob-
nak, ha atalálás teljesen biztos! Az érthető is,
mert hát milyen nagy hátrányban van az a má-
sikkal szemben, aki eldobta harci bárdját s
most fegyvertelenül kénytelen közelengedni
magához a thomahawkkal felfegyverzett ellen-
felet.

Ez a körülmény - hogy a harcibárdot csak
megfelelő körülmények között szabad a kézből

kiengedni - okozta a thomahawk félelmetességét és an-
nak megbecsülését.

Az indián fiú már kiskorában megtanulja, hogyan kell
a harcibárdot élesre fenni, eltörött nyelét újjal póiolni, sői
még bőrből védőtokot is tud késziteni rája.

Fehérarcú testvéreim is elsajátíthatják ezt a tudományt,
híszen boltban aránylag igen olcsón lehet baltafejet kapni,
melyhez nyelet azután mindenki faraghat magának. Ez az
első lépés, a harci thomahawk vetésének megtanulása csak
azután következhetik.

A boltban készen vásárolt baltafejhez olyan nyelet kell
készítenünk, amely nehezen törik, keziinkbe áll, tetszetős
és a dobás szabályainak megfelel.

Következik tehát, hogy a baltanyélnek keményfából keli
készülnie. Legalkalmasabb fanemek a kőris, gyertyán stb.
Fontos, hogy a nyélnek felhasználandő ía száraz legyen,
mert másképen ös§zeszáradva vastagsága megkisebbedik
s a balta feje lecsítszik róla. A baltanyél könnyebben el-
törik, ha a fa erezése nem lut párhuzamosan annak szá-
láva1. Ezért, mikor a nyélnek kezünkbeálló markolatot
faragunk, ügyelünk, hogy az erezésnek legfeljebb egyhar-
mad részét faragjuk csak át.

T
Athomahawk

,,\ balta,'bn:liaíei'ielerósítége ékh§t, it bóítak a,|8kia c. u teture.eti nortot
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A durván kifaragott baltanyelet üvegszi-
lánk éles szélével vagy üvegpapirral egészen
símára csiszoljuk; így azután a nyél tetsze-
tősebb lesz.

A dobás szabályainak a fentieknél nehe-
zebb eleget tenni. Szerencse, hogy az olyan
bálta, mellyel jól esik dolgozni, jól és szé-
pen is repül. Ezért a balta és nyél megfe-
lelő arányát próbálgatással döntjük el.

Ha íaragásnál a balta nyele ,,villanyoz",
rugózik, minden csapást karunkban érzünk
vagy talán levegőbe ugrik,,akkor nem sike-
rült a nyelet megfelelően kifaragni s a bal-
tával a dobásnál ugyanannyi bajunk lesz.

Ellenben ha favágásnál a balta szinte,ész-
revétlenül szalad be a fába, ha a nyél állan-
dóan ,,puhán" fekszik tenyerünkben, akkor
a balta thomahawknak is alkalmas lesz.

Általában a nyélnek háromszor olyan
hosszúnak kell lennie, mint a baltának, a
fokától az éléig mérve. Sútyelosztására
nézve legjobb, ha a baltanyelet közvetlenül

. a balta mellett alátámasztva abalta egyen-
súlyban marad.

Dobásközben a thomahawknak szilárdan
kell nyelén állnia, azért felerősítésekor ékek-

kel erősitjük meg. Az ékeket szintén keményfából készít-
jük. Minél laposabb éket verünk be, afinál jobban tartja
a baltafejet.

A balta élét előbb köszörükővel, aztán fenőkővel adjuk
meg. ügyelünk arra, hogy íenésnél az éllel szemben moz-
gassuk a követ. Igy ugyanis finomabb élt kapunk.

A friss élesítés után keletkezett fenési felüIetet zsira-
dékkal kell bekenni, hogy meg ne rozsdásodjék. Általában
ió az egész baltát zsíríéleséggel bekenni. A fokát kivéve,
mert ütésre_használva könnyen lecsúszik.

A balta kímélésére tokot készítünk. Leghasználhatóbb
akkor lesz, ha bőrből varrjuk össze. Csattocskával és szíj-
jal ellátva könnyen fel- és leszerelhető. A tok elülső részén
a két darab bőrt nem varrjuk egyszerúen össze, hanem
közibük még egy vékony szelet bőrt helyezünk. lgy azután
baltánk, nrég ha borotvaéles is, nem vágja el a varrófo-
nalat, mert útjába áll a behelyezett bőrcsík.

Mikor baltánk így készen van, megkezdödhetik a thoma-
hawkveiés tanulása. De vigyázatt Fehérarcú testvéreim
még nincsenek a Harciösvényen! Már pedig a balta köny-
nyelmű kezetésnél súlyos sebet okozhat. Tehát csak meg-
íelelő helyen, a szükséges óvatossági rendszabáÍyok be-
tartásával veheti egy igazi cserkész dobási szándékkal ke-
zébe baltáját.

És még egyet! Ha nem akarunli emberéletbqn* kárt
tenni, ne ejisünk sítlyos, talán gyógyíthatatlan bebet jó-
pajtásainkon, az áinyat adó, levegőt irissító, a madárfész-
kei elrejtő és viharokat csillapító élőfákon se. Méltatlan
dolog lenne a Nagy Főnök tanítványátót, ha baltájával

Mint mindent a világon, ezt is kicsiben kell kezdeni!
A céltól egy lépés távolságra felállunk, a baltát jobb ke-

zünkbe tartva bal lábunk van elől. A baltát nyujtott ka-
runkkal egyenesen feltartva derékban addig hajolunk, míg
a meghajolás következtében a balta éle a célnak nem vá..
gódik. Tehát nyujtott karral, derékban mélyen meghajo_-
lunk. Esetleg még azt is mondhatjuk magunkban, hogy
,,alázatos szolgája". Igy talán kevésbbé felejtjük el ezt a
mozdulatot, ami pedig nagyon lényeges. Mikor ez a moz-
dulat biztosan és könnyedén megy, akkor a céltól négy lé-
pésre állunk fel. A tartás és mozdulat ugyanaz, mint előbb,
azonban meghajlás közben a balta nyelét kiengedjük ke-
zeinkközül. Kiengedjük és nem dobjuk, mert csak így lesz
meg a megfelelő eredmény: a találat. A balta ugyanis a
fenti módon négy lépés távolságnál épen egyet fotdul a
levegőben s így élével előre érkezik meg a célba.

, Következik ebből, hogy az eldobási mozdulat mindig
egyforma, ha az alaptávolság többszörösén állunk. A gya-
korlott dobónak persze nem kell megvárnia, míg -a 

célhoz
a megfelelő távolságra közeledett, az a lehajlás nagysá-
gának változtatásával a célba tud találni.

Tanulásnál azonban mindig egyforma mozdul4ttal dob-
junk és inkább menjünk egy lépéssel messzebb,*mintsem,
hogy a szabályos dobásmozdulatunkat megváltoztassuk.

Repülés közben
a thomahawk
meepörcl|il. Ez a
pörgés azonban
kétféleképen is
nehezíti a talá*
lást. Először az-
á|ta| - mint ezt
már előbb emli.
tettem is -, hogy
a ba|ta nem fog
,élével a célban
]rnegállni. Vagy
legalább is kisebb
a valószínűség iá.
N[ásotlszor pedig
forgás közben a
balta lapjának
egészen kis elté-

rése a középvonaltól megsokszorozódva, mint forgó lég-
csavar fogja oldalt-tériteni a thomahawkot.

Egyszer egy kis indián barátom egy másási versenynél
nagyszeríi hasznát vette a thomahwkdobó képességének.

A versenyt ugyanis egy igen símatörzsú s még külön
csúszóanyaggal bekent fenyöfán tartották meg, melyet e
céka a tábor íőterén állítottak íel. Kis barátom egy ideig
nézegette, hogyan cstisznak le egymásután a sikos-törzsön
a tábor legjobb,mászói. Egyszerre csak eltűnt a wigwa-
nunkban s pár perc mulva nagyobb csomagot hozott ma-
gával. Megkérdeztem:

- Kis testvérem, mit hoz abban a csomagban?

A balta kivetése
mély meghajlassál.

*u*, Iépés távol§ágíój dobott balta útia. 
,

-, i . !

- Fglszerelést, amivel a versenyt megnyerem.

- Felszerelést?l Hiszen oda két izínos karnál és lábnál
nem lehet többet vinni,

-1;-1-':-,&j

a természet remek birodalmát pusztltaná.
Célul tehát elszáradt fát kerÓ'sünk vagy

ha ilyen nincsen, régi deszkákból vagy
gerendákból készítünk megfelelő alkal-
matosságot. l

A cél közelébwr a föld legyen puha,
hogy a hibás dobásoknál a földre eső
balta éle ki ne csorbuljon. Kövek és apró
kavicsok a balta élének halálos ellen-
ségei.

A dobás igen hasonlít a késvetéshez,
melyet a.Nagy Főnök lndiániskolájában
fehérarcú testvéreível megtsmertetett.

A batta tartása
dobás elótt.
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* DehoBy nem:léhet! Figyeljen c§ak rám, bátyám.
S amint a versenyfe került a sor, kis barátom néhány

|épés távolságbán megállt a fa előtt, benyult a rejtéiyes
csomagba. Meghajlás és dobás. A balta megálli a íában.
Ujra benyult a csomagba s egymásután kerültek elő a
thomahawkok, melyek célt el nem téveszve, egyik a másik
fölött félméterre vágódtak be a fenyőtörzsbe. Mikor a ti-
zediket is eldobta, harsány csatakiáltással nekiszaladt a
fának s a tábaállí baltákra lépve, mint létrán szaladt fel
a fa tetejére.

Fehérarcú testvéreim valószínűleg.nem fognak igy má-
szóversenyt rendezni, azonban a balta érdemes arra, hogy
megszeressék, mert a legbecsületesebb fegyver. S emellett
szerszám a dolgos ember kezében, fákat döni le, hidakal
épít, íaházakat emel. Ezért érdemli meg, hogy szeretettel
bánjunk vele.

Minden fehérarcú testvéremnek rnéltó baltát kíván

a Nagq F'ónö;h.

pÁr,yÁZ.AJI.
.(Mtért szeretem a illagyar Cserkészt ?)

Február l-i számunkban közölt pályázatunkra 25 választ
kaptunk,

É,rdekesebbek:

,,Mint diákgyerek egész délelőttömet az iskola padjai között
töltöm s bár délután otthon vagyok, ugyanaz az egyhangú fog-
lalkozás, tanulás foglal le. Senrmi változatosság nem jön közbe,
kivéve a heti örsi órát, amelyet mindig epedve várok. De ez is
csak egy óra. Mily jól esik, mikor a,postás hozza a M. Cs.-t.
Türelmetlenül várjuk, mert szeretjük,"

,,Szelleme miatt szeretem a M. Cs,-t, mely tanit, nevel, pél-
dáz, emlékeztet, megnevettet, szórakoztat s végül azt súgjal
magyarok uagyunk!" (Démusz Endre 336.) - Magyarságukért
kedveltek Téchy Olivér írásai is.

,,Hogy a diákságnak tetszik a mi lapunk, abból látjuk, hogy
mikor megxapjuk a lapokat, a fiúk elszedik tőlünk- és csak az
órák végén kapjuk vissza, amikór már mindenki elolvasta Kose-
ter Atya új regényét. (De azért egyik sem fizet elő|)" (Ba-
gyinka J, 184.)

,,Szetetjük Mártonka, Mátis és Terney rneg Tuskó Matyi raj-
zait. Ujaíi.ban hiányoznak Mártonka raizai!"

,,Slívszorongva lessük a pdlydzatok eredményeit: hátha!?"
,,A pdlydzaton való nyerés buzditóan hat." S igy a M, Cs.

,,figyelmesen, ,ötletesen, cserkész módon szerzi az új előfizető-
ket." (Jagyugy Pál 16.)

,,A becsületes munkáért pályadíjak alakjában iizet." (Pitler
Dezsö 658.)

,,Szeretjük, mert: mindig van benne valami abból, ami most
én vagyok és amilyen én szgretnék lenni." (Szántó Károly,
Baja.)

,,Szép, le.lket nemesító, nemzeti szellemű, gyakorlati és mun-
kára serkentő cikkeket közöl. Hogy mit 1elent ez a mi szá-
munkra, azt csak mi tudjuk'| * irja egy munkds-cserkész" (550,)

,,Helyet ad a jobb,cserkészmunkának (vers, elbeszéIés, ezer-
mester stb.)l tartalma vdlogatott, alapos,

mulatságos olcsó és mégís szép." (Piller Dezső 658.)

,,Olyan a köntöse, hogy akárki lássa meg, íögtön megtet-
szik neki."
,,,Mert Édesanyám,,is örömmel lapozgatja," (Démusz Endre

236.)
,,0§t ízléses külsőben jelenik meg, hogy egybekötve az évi

példányokat, szép kötetekkel gyarapíthatom könyvtáranrat."
(Jagyugy Pál 16.) "

,,Egyedüli'ifj. lap, amely nydron is megjelenik " (Gász Ist-
ván l79.)

,,Ez,a Jap irdnyitja rninden cselekedetemet."

,;örülök a".,,Cserkész irdsai" c. rovatnak, mert ez engem is
bátorít írás.ra."

,,Büszkeséggel. olvassuk a Cserkészbolt hireit."
,,A jVL ;Cs. bekötött régi évfolyamal valóságos kinésesbánya,

amelyben minderi e§etre tálálunk útínutatást," (Fehér J, l83.)

,,Szeretem benne a komoly tanácsokat, a vezérelveket."
(Rátkal, G. 85.)

,,A folytatásos regényeket nagyon szeretem. Ez csigázza tel
az érdeklődést legjobban, de mintegy szükségszerű önmegtaga-
dásra is kényszerít, mert minden érdekessége mellett sem lehet
tovább olvasni." (Moravecz Lajos 192.)

,,Igen hasznosak az időszaki'kimutatdso,t a teenrlő&-,ől (nagy-
tábor előtt, télen stb.)."

,,Koszter Atya cikkei harsány kacajba fullasztanak. Igy is
lehet írni?!" (Démusz Endre 336.)

Sokan érdeklődéssel olvassák a sportokróI, télen különösen a
síz é s rő l szóló cikkeket.

Az állatvédelmi hirek s a krönika is kedvelt rovat, mert innen
lehet megtudni, hogy mit csinálnak mások, mit lehetne tőlük
tanulni.

,,A szerkesztői ijzenetekben meg lehet találni saját problé-
rnáinkra is a választ, még akkor is, ha nem nekünk írták.'|

,,Szeretem a M, Cs.-t, mert ft ne|e is magyar." (Hajnal
Fe ren c. )

,,t|Iinden magyar cserkésznek kelLcne olyasnia,.is u pdlyozu,
ttlkctn részt uennic." (Rátkay Gábor 85,)

.\ másik kérdésre:
,,MiIyennek szeretném a Magyar Cserkész+'"'

szintén sok kedves és értékes, megszivlelésre méitó kivánság
kifejtését kaptuk. Ezeket most nem ismertetjük, mert a követ-
kező pályázat eredrnényét befolyásolnák. A ,,szavazat" nagy-
részt e kérdésre is ad választ.

A dijakat a következőknek itéltük oda:
Elsö dij : Démusz Endre 236.
Második díj: Kovács,Pál 184.

Harmadik díj: Fehér lstván 183.

Dicséretre méltóak: Szántó Károly, Baja; Hajnal Ferenc;
Rátkay Gábor 85.; Jagyugy Pál 16,; Piller Dezső 658.; Ba-
gyinka János 184. és T. A. E. 550. - Utóbbinak ajánlJuk, hogy
próbália meg rövidebbre íogni a mondanivalóját, f. b.

ú"r pÁr..yÁzA]r.
Ki tud igazán magyar.ételeket főzut? , ]l

Soroljatok lel tizenké.t olyan eledelt (3 leves, 3 húsétel, 3 fő,
zelék, 3 tészta), amelyekbe semmínemü olyan anyag nem kell,
amit küIföldről (Nagymagyatország határán tulró|) hozunk be. '

(Bagyinka János 184. ,,Csaba" ötlete.),, : ' ':

Minden ételheá írjátok oda zárójelben, hogjl. mi. minde,rr kell
elkészítéséhez. Természetesen nem ;szakácskönyvi,kivonatot kér.,,
rünk, csak egyszerűen a szükséges anyag,neVének felsorolását; ,.

Azt sem bánom, ha a pályázát megfejté§énél segít anyuka.
A pályazatot helyesen megoldók kózt három díjat sorsolunk l

ki: I. díj 5 P, IL díj 3 P, III. díj 2 P"
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VI.

Az első tíz perc nem hozott eredményt. Azaz hogy .,.
de igen, meghozta azt az eredményt, hogy a csehek a kis
fiúkban megérezték az úlszerű, veszedelmes ellenfelet, és
teljes tudásukkal feküdtek bele a játékba. A sólymok csak
tapogattak, próbálgatták az ellenfél erejét. A csatársor
el sem jött a félvonalról, ott álltak nyugodtan, és ha hoz-
zájuk jutott egy-egy labda, hajszálpontos adogatással
vitték a cseh kapu felé, hogy bámulatot keltően pontos,
biztos lövésekkel dolgoztassák a cseh kapust. De volt a
játékukban valami nagy, szinte álmos nyugocltság, mintha
nekik nem lett volna sürgős a gól. Bezzeg a csehek job-
ban siettek! Lélekzetet megakasztó gyorsasággal futot-
tak le újra meg újra a magyar kapushoz, és szinte fél-
percenként jöttek a gyilkos erejű lövéseik. És az a három
ember ott a kapu előtt milyen fölényes nyugalommal és
biztonsággal védekezett! Debrőy és Bendegúz minden há-
rom támadás közül kettőt leszereltek érthetetlen furcsa
mozdulataikkal; és a harmadikat, amely a kapuig eljutott
Előd úr fogadta, soha nem tévedő ököllel vagy lábbal.
Néha a közönség már felszisszent: gól! - aztán nagyot
lélekzett, látva, hogy a nyugodt mozgású kapus milyen
villámgyors mozdulattal veti magát nindig a labcla út-
jába, és fog el védhetetlennek látszó lövéseket.

Az első tiz perc a magyar hátvédek és a kapus diada-
lának ideje volt; a közönség vörösre tapsolta tenyerét és
nem is sejtette, hogy ez a tizperc kellett a cserkészfiúknak
ahhoz, hogy leküzdiék az első játék elfogódottságát, és
hogy meggyőződjenek a psycho-foot-
ballstílus föltétlen fölényéről. Mindenki ,

kapott már labdát, mindenki §zemben-
állt egypárszor közvetlen ellenfelével,
és Előd úr látta, hogy a fiúkban már
ég a játék vágya: mái-támadnának, ro- \

hannának előre . . . Na még egy kicsit...
Még ezt a lövést ... aztán nekiereszti
őket. . .

E pillanatban - a 9-ik percben -ijesztő dolog történt. Előd úr kiöklözött ;
egy éles labdát, s az a berohanó másik
cseh csatár elé pottyant épen, aki mgg
sem állva, kapásból rqgta kapura .

De a parancsnok már ott áll a kapu
sarf,ában és másodszpi is kiüti - . . az
etőbbi csatár villámgyorsan odaugíik,
és élesen fejeli a jobb sarokba . . . a
kapus a levegőben'ú§zva, fejjel vágja _
vlssza a labdát, amely - §Zerenc§ét- *<

csik. A közönség tombolva tinnepli a kapust, de a bírí,
slpja megállást parancsol, s a 60,ezer emberbe beléfagy
a lélekzet: Tizenegyes! A hosszú cseh csatár a labda mellé
lép. A parancsnok felemeli, majd lebocsátia a kezét és a
cserkésiek csatársora a lövéssel mit sem t'Örődve, előre
húzódik a cseh kapu felé. Senki sem figyel rájuk . . . A
hosszú csatár lő . . . ideális pontossággal a jobb felső
sarokba. Senkisem aclhatott számot magának arról, hogy
hogyan került a magyar kapus a labda elébe, de a jószemű
íiatalság megesküszik rá, hogy már ott állt, amikor a
labda odaérkezett. Elkapta, löldhöz sujtotta . . és mire
a tömeg fellélekzet, már szállt is ki a labdája hatalmas
ívben a jobb szélre, ahol egy dobogó szívű, szőke kis
diák fogadta, és mint a villám száguldott vele a cseh
kapu felé. Elsuhan a hátvéd mellett . . . a másik nem éri
őt el . . . csak a kapus van előtte . . . egy pillantás a sze-
mébe, . . és a labcla bent rezeg acseh hálóban . . . Eget-
földet megrázó diadalordítás hirdette, hogy győznek a
magyarok: Lackó belőtte az első gólt.

Ami ezután következett, az a legszebb magyar álom volt:
a félelmetes erő ké4yszer-meghódolása a nag:yobb erő
előtt. A csehek elkeseredetten, minden tudásukat össze-
szedve játszottak, életük legszebb játékát produkálták, -tehetetlenek voltak a diákgyerekekkel szemben. A fiúk a
diadal mámorától, a közönség állandó tombolásától íel-
tüzelve, támadást támadás után vezettek a cseh kápu felé.
A közönség azt látta, hogy a csatársor állandóan a fél-
vonalon túl tanyázik, hogy a cseh támadás mindig csak a
fedezetsorig jut el, mert ott mindig megszerzi a labdát az

acélrugó-izmú atléta-gyerek vagy az a
álmodószemű poéta, vagy pedig az a
szende kis|ány-arcú sudár diák, a csa-
pat egyik legjobb játékosa; * ltogy a
fiúk mindig emelt fejjel mennek rá az
ellenfélre és minden párharcban mindig
ők a győztesek; - hogy minden leadá-
suk hajszálpontos, me§szire felülmulva

. a'csehek híres iáromszögjátékát; - és
hogy minden támadás vége veszélyes lö-
vés a kapura, amelyben a legendás-

'hírű cseh csodakapus hiába mutatja
valóban a fooiballmüvészet c;odáit: ti-
zenöt lövést kivédett, a tizenhatodik
mégis utat talál a hálóba. És hányszor
tizenhat lövés süvített a kapuja felé!

A második gólt Boda Péter lőtte 25
méterről, kapásból, és mogorva arQcal
íogadta a közönség diadalordítását. A
harmadikat Zsiga csak úgy futtában
bélegyintette a kapuba, áltblános meg.lenségre * Bendegúz kinyujtott kezére Félpercenkint iöttek s gyilko§eíeiú lövé§ek.
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rökönyödésre; a negyedik és ötödik megint a Lackó hadi-
tette volt. Ha felhangzott a kis szőke csatár csengö
,,HItííá"-ia, a hatvanezer ember egyszerre felugrott és
olyan kiáltással bíztatta kedvencét, hogy azt még Buda-
örsön is meghallhatták!

Amint az első félidő végét jelezte a bíró, a közönség
egyszerre elözönlötte a pá|yát, és hiába volt a rendőrök
minden igyekezete, az általános lelkesedés egyszerűen el-
söpörte őket. A fiúk Előd parancsnok intésére futva siettek
az öltöző felé, de még így is élet-halátharc árán tudta
csak megmenteni a parancs'nok Lackót és Rudit attól, hogy
körülfogják és agyonölelgessék őket. Mindenki kiabált,
beszélt, magyarázott; és közben a távírógépek vitték min-
denfelé a félidő eredményét, a rotációs gépek ontották az
újságok különkiadásait, s nem volt ma nagyobb hős szé-
les ez országban annál a tizenegy cserkésznél. És ugyan-
akkor az öltöző díványain pihenő fiúk közül felemelkedik
egy ragyogószemú, borzas-, csapzott, szőkehajú kis fiú,
és azt kérdezte a föléje hajló, komoly, barnaarcú férfitől:
,,Parancsnok úr, jól csináltuk?" - És a tribün egyik pá-
holyában,egy szelídarcú úriasszony odafordult a teljesen
szétrágott szivarával bajlódó férfihez: ,,A mi Lackónk

állt, s a teljes gőzzel nekilendülő nagy cseh úgy vágódott
vissza róla, mintha egy vasoszlopnak ment volna neki.
A közönség lelkesen helyeselt, de Péter jól tátta a pa-
rancsnok úr szemrehányó, komoly fejcsóválását, és szé-
gyenkezve hajtotta le a fejét, azután a feltápászkodó cseh
mellé lépett és bocsánatkérően nyujtotta a kezét feléje . , .

Mintha ez a kézíogás csökkentette volna a durvaságok
lidércnyomását, ettől kezdve úiból az I. félidő nagystílű,
szép játéka folytatódott, és a nagy medve nem lökött fel
többé senkit.

A fiúkdn most m{r nyoma sem volt,elfogódottságnak:
írgy játszottak, mintha az otthon udvarán trainingen-let-
tek volna. A labda vil-
lámgyorsan cikkázott
ide-oda közöttük : fél-
maga§, süvöltő, erős
passzokkal ad,ogatták ,/
ide-oda, és többször, ha 

{

szépen játszott, ugye, öregem?"
Bent a csehek öltözőjében pedig a kapus morogva szólt

a hosszú csatárhoz:
,,RLrgjatok le egy pár
gyereket, mert így egy
tucat gólig meg nem
állunk. Hihetetlen &z,
amit ezek csinálnak!"

Megszólalt a csengő
és a csapatok kivonul-
tak a második félidőre.

A sólymoknak fülé-
ben rezgett még a pa-
rancsnok úr komoly fi-
gyelmeztetése, amelyet
az öltöző ajtajában
mondott az utolsó pilla-
natban:,,Yigyázzatok,AmiLackónkszépetliát§zott,ugye öregem? _- :_-_,]'' -'' -';-- :;-'" a csenek most mar

nagyon durvák lesznek! Inkább elengedni a labdát, le-
mondani egy-két gólról, csak bajotok ne legyen. A szem
mindent elárul ! Előre . . ."

Ez volt az oka, hogy a játék újból lassan, tapogatózva
indult meg. A fiúk vigyázva figyelték ellenfeleiket, de
hiába figyelték, mert a nagy, medve-nehéz cseh hátvéd
már a harmadik percben úgy fellökte a berohanó Zsigát,
hogy a fiú négyet bukfertcezett. Vad, fenyegető felkiáltás
volt a közönség válasza, de ez, úgy látszik, még jobban
tűzbe hozta a cseheket, mert egy perc mulva a nyakigláb
fedezet Lackót vágta fel hátulról, és rögtön utána újból
a nagy me{ve rohant rá teljes súlyával Boda Péterre, épen
midőn a Feritől feléje. süvöltő labda elé száguldott, Ám
most megjárta a medve, mert az összeütközés pillanatá-
ban Péter a labdát elengedve, hirtelen megtorpant, meg-

a hátvédek akadályoz-
ták a kapu közelébe ju-
tott csatárt a lövésben,
hátra vándorolt egészen
a fedezetsorig, a hátvé-
dekig, sőt a kapuig,
hogy onnan óriási ívben
ússzon megint vissza, a
szabadon álló csatár-
hoz. A közönség meg-
szokta mát a fiúk kü-
[önös, erneltfejú játékát, és természetesnek találta a leg-
váratlanabb és legvalószínűtlenebb akciókat; meg sern Ie-
pődött, amikor a 8-ik percben Zsiga nagyszerü kornerét
Kari a cseh kapus kezei közül fejelte gólba, sem amikor
rögtön utána egy vad iramú csefr támadás végén a hosszú
cseh összekötő 3 lépésről rúgott kegyetlen erős labdáját
Előd úr úgy iogta el, olyan gonddal, mintha kis gyermeket
ölelne keblére, és aztán kirtigta óriási ívben - egyele-
sen a cseh kapus ölébe. Ityen rúgást még nem láttak foot-
ballpályán! (Folgt, hóa.)

. . . bocsárratkérően nyuitotta a kezét feléie.

NAGY NAPOI{ FORDULÓI.
A BIJDAI ALAGÚr.

1856 március 6-án adták át a gyalogforgalomnak a budai
alagutat. Az alagút létesítésének eszméje gróf Széchenyi Ist-
vánnak, a ,,legnagyobb magyarnak" köszönhető, bár az ezirány-
ban megindított munkássága eleinte eredménytelennek bizonyult.

l85l-ben sikerült.végre ürményi 1ózsefnek megalakítania az
alagut-társaságot, mely komolyan'kezd foglalkozni a terv ke-
resztülvitelével és megvalósításával.

Clark Ádám angol mérnököt -- gr, Széchenyi munkatársát
és a Lánchid építőjét - bízzák meg az alagút létesítésével, ki a
munkáiatokat l853-ban nreg is kezdi és annak befejezéséig _-

ami három év nrulva következett be - vezeti. Az épitési költ-
ségek több mint fél millió pengőiorintot emésztettek fel. Az
alágut hossza kerexen 353 m, magassága a kapuzatoknál 10'6 m,
a középen pedig 7'85 m. Az alagut burkolata a keleti bejárat-
nál 13'8, a nyugati bejáratnál 19'9 m-el fekszik magasabban a
Duna 0 pontja íölött. Vajjon hogyan növekedtek a közlekedési
viszonyok az alaguton keresztül? Ez régente könnyen meg volt
állapítható, hiszen vámot szedtek a közlekedés fejében, A for-
galomnak való átadás évében 25.000 lorint volt az állam jöve-
delme és öt év mulva már 75.000 forintot jövedelmezett. lgy hát
hamar kifizetödött az államnak az. alagút építése. Szabó Lajos.
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A cserkész ió az állatokhoz. A cserkész feljebbvalóinak készséggel errgedelmeskedik . ..

CsERl{pszrrÚx ÍnÁsAI.

Tisztelt ked.ues Szerkesztő Bdcsi!

Legelőször is arra kérem, hogy többet ne tessék kiírni az
egész nevemet, mert sokan szekirozrrák érte. Hát tehetek én
róla, hogy ezt a szép nevet olyan közönségessé tették s mos-
tanában az én nevemmel sajnálják le egymást a gyerekek az
iskolában, sőt még a csert<esi'UÓtiii iÁv tÍ.t.i'i.,,,..fiágrnOryáá
vagy te , . ,), ami _eléggé nem való?!'" Azért én ezután csak Misi akarok maradni. Tudatom szer-
kesztő bácsival, hogy haladok a cserkészetben. Igaz, hogy sok
bajom van érte. A multkor is nagyon nehezteltek rám, áinikor
a Kati néni, meg a Lili (így hívják az unokanővéremet)
fésűjével és hajkeléjével tisztogattam a hlzókat Azért is baj
volt, hogy szallagot kötóttem a fekete-koca nyakára. De hát éri

MISIKE ulagn LEVELE...

MAGYAR csERI(ÉszEI{
A Ix" §ZÁZADBAN.

Kürtük hangjára felrengett az ős Kár-
pátok ezerszeres visszhangja, Lovaiknak
lába alatt nyögött az öreg föld, Harco-
saiknak nyilából kilőtt vessző, utólérte a
gyorsszárnyú madarat.

. És ők jöttek ellenállhatatlanul,
büszkén, mint oroszlán, amelyik elindul,
hogy fészkében találja a sík vadjait.

. . . Csupa erő, erő és erő . . .

L
Izzadt lovakon ülnek a vitézek és állnak

sorban, körben, csatarendben. Középen
habfehér ló, csillogó xantárján vad tán-
cot jár a bohó napsugár. A ló hátán maga
a fenség, a büszkeség, az erő: a fejede-
lem, a parancsnok: Árpád. Nagy megtisz-
telő csend. Mindenki vár. Várja a paían-
csot, mely rövid, megmásithatatlan, csak
ennyi:,,Letelepszünk!"

Nagy mozgás mindeníelé. Az izmos,
barnára sült legények leszállnak lovaik-
ról, Fürgék, mint a maszületett tiszavi-
rág. Ezek az igazi cserkészek, a termé-
szet íiai. Asszonyaikat, gyermekeiket le-
pakolják nagykerekű, ökrös szekerükről.
É,lénk a mozgás mindenütt. Dolgozik min-
denki, verik a sátrat. Apró legenyek is
nagy állatbőrt, cölöpöt cipelnek. Kip-kop,
pülí-paíf s áll a sok sátor. Középen, dom-
bon - hogy annál kimagaslóbb legyen -áll a legszebb, a legnagyobb, legdísze-
sebb sátor, a vezéré, a parancsnoké. Kö-
rü1, mint örsi sátrak állanak, szerte a fák

megtartom a VI. törvényt és_ nem tudom nézni, hogy a szegény
disznók olyan_piszkosak.. A Lojzi bácsi azt is'montia, hog! iz
én egész cserkészetemböl kezd kiábrándulni.

Azértis haragszanak, hogy én a VII. törvényt pontosan be-
tartom. Ez úgy. van, hogy Puf i kinevezte magát Óisvezetőnek,
Zoro rneg. segédörsvezetőnek. Most ők az én feljebbvalóim,
mert csak hárman vagyunk a csapatban. A Kati néni különOseí
azért szíd,, hogy a zsebpénzemet mind cukrászdára költöm. De
mit csináljak, ha szcretve tisztelt feljebbvalóim azt parancsol-
iák, !,qsy vegyek nekik habosrolátot? ,,A cserkész feijebbvalói-
nak_jólélekkel .és készséggel engedelméskedik." Hát riem igaz?

Most nem írok többet, csak a képeket küldöm. amelve[ az
én életem fontos eseményeit ábrázolják. Bizony, néhéz acserkészélet! Misike.

E9ZTERG)A4I TAB)RT ÜZNEL.
Esztergomnd!, a Duna partjdn
Olyan szép volt a nydri tdbor,
Csak bús sóhaj ne szállott volna
A folyam túlsö oldaldról,
Esztergomndl a Duna partjdn
Szabad magyar dllta a vdrtdt,
A tliloldaton bús éneküket
Pedig mfu rabmagyarok utirtdk,

Ha laszáIlott a csendes alkony
És fellobbant a rözse íénye'
S vöröslő lángja telülkúszott'|úl u fókon, a holdas égre,
A rab partról - jdnosbogdrként 

-imbolygott telénk egy lámpa,
Mint a hunyó tüz lankadt parázsa:
S:ikrdja él, haldoklik ltingja,

A szdraz cserje ropogdsdt
El-elhalkitotta az ének.
Tűzbetúzö, pirosló arccal
Elnótázgattunk mi, cserkészek.
TúIoldalról úgy elhallgattdk
R e jt ettldn gszi,tl ű rab ma gy aro k,
Ugy elnézték táborunk csapongó,
K.osza lángjdt, amint kavarog.

Mi iesz, hogyha szabadság tüzet
Szór a nap a magyar szivekbe
S Esztergomndl, a Duna partjdn
Langra lobban a hunyó pernye?

. Mi lesz, ha egyszer dt ér majd a
F'olyamon is a tüzünk lángja

-S szerte fut gyujtva, pattogva, zúgva,
I|iegvdltdst hozya a uilógra?l

alatt a kisebb sátrak. A sátrak előtt az
asszonyok íőzik az ízletes vadhúst.

Néhányan, később mind többen halad-
nak a legények a völgy felé, ahol egy
aranytiszta kis folyó folyik s végzi örök
munkáját: hordja a hegyet. Népes lesz a
folyó. Vidáman fürdőzik kicsiny és nagy,
hogy lemossa az út porát, meiyet izmo3,
aceltestük nem tűr magán, hiszen a cser-
kész tiszta, és ők cserkészek.

Igy múl a nap, kozelg az este. Már pi-
ros a íolyó vize, majd elsötétül s a bíbor
a sátrakra, a nagysáiorra, innen a hegyek
tetejére kúszik. Csendes a táj, zajos a
tábor.

Mindezekbe belezúg az ismert kürt
hangja. Erős tüdőből jő a lég s mikor a
kürtből távozik a hang, megrezdül-.erdő,
hegy, völgy. A vadak riadtan menekülnek,
madár összebúvik tészkében és a vitézek
sorban, csatarendben gyülekeznek a nagy-
sátor elé. kürt rezdül ismét. sátrából ki-
lép Árpád. Kezében roppant buzogány,
lépése fönség, tekintete lángolva jóságos,
Sok száz kard villant a levegőbe, üdvöz-
letül annak, aki itt áll előttük, kémleli
őket, a vitéz sereget, a rettenetest.

Jön elébe sok szláv törzsíő. Hozzák hó-
dolatukat az új úrnak, kivel nem szállhat-
nak szembe.

Beszél a vezérl ,,A.nap áldott, melyen
ntegérkeztünk ez úi hazába. Ki ellenünk
szegül, megbírkózunk vele. De azok, akik
meghódolnak, maradjanak itt, éljenek bé-
kével.'' Száll a szó, zeng a levegöben. _
Mindenki meghallja, aki itt van s él.

Igy múl a nap, a dicsőséges nap, melySzékesfehérvár, Pdlffy Istvdn
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örökkéáldottlett.Atáborraráfekszikaz dolguk van. Mennek, sokáig. Az égen a niökeztaszenthazát,Szá|l a'szó:,slerte
este. É,gen csillag, íöldön tábortűz ég. csillagok hunyorgatni kezdik szemeiket, a levegőben,,, b,enne marad a kéklő azur_
Azt örök erők gyujtották világra, ezt az lassanként elálusZnak, hogy helyöket egy ban.
első magyarősök ezen a tájon. Az íönsé- fénylőbb, dicsöségesebb foglalja et: a Elindulnak a. nagy hősök szerte a ha_
ges, ez dicsőséges. nap. A.ma.gyarság a nap. A nap magja ,z|bgn,.,}<i.merre lát, mérrc az,.ú!_.hgzalI fi3áiTlü,i'illnak meg. Középen a ve- li.]',l.i"[1l"t"€I,,,,"i".'"n"Í"í,§i',,oÍi["|

Jöttek a vitézek a győztes csatákból. Hí- zér, hábíehér lován. Délcegen üli meg pa- hazáért.
ven teljesítették kötelességüket, melyet a ripáját, bár agg vállaira őszfehér haj hull :]:

hontoglalás nehéz munkája parancsoit rá- alá. Arany nap.sugár veszi körül öt, Cló-
juk. S"orra verték a bihari kazárt, bolgá- ria ez, az" égnÖt Íe*a hódolata. De nem, VéCiték, véreztek .és neveltek fiakat a
i,okat, szlávokat, mindazoxat, akik n"em őt hódolna[ meg az égiek elött. Árva_ hazának gzeréven át. Most itt vagyunk
hajtoítak feiet eiöttük. Jó mu'nkát végez- lányhajas kalpagjuk leh"ull fejükről, nya- 9s..erké;1. fiúk, 1negcpggkított táborhelyün-
teti t :. Í3í Ti:atiit;,xi"§üi 

*,zYÉi,,j:l,tfi 
Xü ,ölilr*:i,#ilrffiJ.:ili,§'ffj

ünnepi lakomát ülnek. Az eget tüzzé iL"S fl'"§r, ?i&.frik,,1'o'#J.|nli,nfi.[ bl'i,*'ie]ru]T,i'§,iá*3i"&"?1'#;,oó,',i"i
gyujtja'a mindenünnen felcsapóáó oitim- tetTÚt att, aki veittÖ őket diadalról dia- a nap, mely oly.tündcrklőn,.ragyogo.tt..az
Iiizeit Orias oszlopa. öröm, vigság, kaca- datra. Mbgköszönik neki jóságát, imád- égen?! Lenyugodott. Élesszük.tábortüzün-
gás, ének, tánc,'kurjongátasi Öuzooas koznak. illindenik magábán, -de mégis ket logy m€ssze _riadjan_ak. tőle az éjjeli
veri fel áz újha2a mégpitrent'csöndjét s egyiitt. Velük imád[ozik a természet, fio- ragadozók, hogy.fel ne faljanak, mielőtt
hirdeti mindenfelé az eid és hatalom gyö- z§ánnát zengő madáraival. Elvégezték. -- a nap az égen teljes pompájában Újra lel
zelmét.Kalpagjukiejükbenyomul.nemragyog.'..

Míg szól az ének, terjeng a kedv, kis Á véier koitillovagól a hegy ormán. - Hallom, látom az őböket a_ hegytetön,
csapa1 indul a vaksótét éisiakába. Ki az, Alattuk némán terül-el a síkűgba átmenő amint iogadalmat tesznek . . . Megborzon-
ki irem vigad a vígság Órömnapján? Ki dombos vídék, az ő földjük. Vérrel s_ze- gok. Fiilem..zúg, zeng. a,íogadalom !,Itt
hagyja elá tüz vidiíó Űeleg vilá§át, hogy rezték meg, dé békesség ül már rajta. S a _vgn .a levegőben, vádol, bízt9t, erősít . . .
útáán utakon bolyongjon"a hűv-ös'éjsá1 vitézek Őtt, a nagyhdgyen íogádalmat Halljátok ti.é.s mondjuk, lt!áltsuk világgá
kába? A vezér az,-hú Tiarval: a vltéz har- tesznek, de'nem e§} ewe, ezrekie, örök- az Ős, az örök fogadalmat . .,.
cosokkal. Mind vezérember, Nekik elég időre! Hogy míg Éagyar.yér csQlgqd9z Bencsik Árpdd.,
volt a vigalomnak pár perc is, íontosabb unokáik erében, megvédik, meg kell véde- |67. ,Törekvés"-cserkész.

A nyári neffizetközi viziüibor képe kezd
mindjobban kialakulni. A terv szerint a
magyar vizicsapatok július 23-a körül gyü-
lekeznek a Balaton mellett, ott ismerked-
nek, tanulnak egymástól és esetleg külön-
böző versenyeken is vesznek részt, meg-
várják a külföldieket, rendezik és végig-
nézik azok versenyeit, augusztus 5-én
azután szétoszlanak - ha nem akarnak
tovább is ottmaradni.

A küllöldiek közül a dánokat, angolo-
kat, iranciákat, németeket biztosra vár-
juk, sőt reméljük, hogy az olaszok, íin-
nek, e§ztek, bolgárok is jónnek. Ezek jú-
lius 25-én a pesti vizitelepen gyűlekeznek,
onnét kirándulnak, megnyitó ünnepséget
látnak, bemutatásokat néznek meg, aztán
3Gika körül mennek le a Balaton mellé,
ahol a versenyeik zajlanak le - hasonló
rendben, mint ahogy az most Dániában
volt. ök is 5-ike után mennének el - de
iparkodni fogunk egy részüket Budap,est
vagy egyes nagyobb városaink néhány
napi meglátogatására bírni. Remény van
arra, hogy ebben egyes csapataink is
nagy segitségünkre lesznek.

Blzonyára be lehet majd úgy osztani,
hogy míg a külföldiek egyik nap a Bala-
tont járják, ezalatt a magyar csapatok
esetleg §zép vizi és szárazföldi hadijáté-
kot rendezhetnek,

Persze, még sok nehézséggel kell meg-
küzdenünk. Pénz is kell, csónakokat is
kell szereznünk, vitorlásokat kölcsönkér-
nünk, segitőtársakat, sok jó tanácsot klp;
nunk, de reméljük, hogy kö7ös erővel
mégis fog sikerülni elérnünk, hogy a kül-
töldiek i§ kellemes emlékkel távozzanak,

és a mi vizi cserkészetünk is életrekeljen.
Ezért a táborban a vizi élettel még eddig
nem íoglalkozó csapatainkat is szivesen
látjuk. Á progíamm részletes ismertetése
a következő számban jön.

Temettek a 136-os Damjanichok. Szo-
morú, megható hírt közölnek a szolnoki
Damjanich- cserkészek. Parancsnokuk ki-
csi iia, a csapat kedvence, nyári táboruk
dédelgetett siemefénye: Tóth Tivadarka
3 éveó korában meghalt. Az egész csapat
könnyezve búcsúzott a drága kis Ticiké-
töl, ákinek halála Wiener Jánost, a Dam-
janichok egyik s,-örsvezetőjét a következő
kis versre ihlette:

Meghalt Tóth Ttvgdarka,

Becsukódott két kicsiny szeme,
Elhallgatott dalos kis ajka.
Tobbé nem kiált ólomkatonákra:
Csapat vigyázz| Előre! Rajta!

Nem mosolyog kis arca többé.
Szőke haia többé nem lobog
É,s nem áilnak már leszes vrigyázztlan
Játékai, a katonasorok.

Kis lelke szállt . . . szállt a magasba,
Elérte az angyalok honát.
Ticike meghalt. . . S némán tisztelegtek
Pajtásai, az ólomkatonák.

Etöadások a Magyar Cserkészszövetség
székházában (fölri§zint 11 szám). -.-
1928 lll. 5-én d, u. 6-9-ig a vizicserké-
szet ez évi tervei és a vízitelep iigy'einek
megbeszélése, (Zsembery Gyula o. ü. e.,
mirit a vizitele§ igazgaiója'vezeti.) 1928
Ill. S-dn szomiaton d. u. 5-től folytatóla-
gos előadás a tábordíszítésről, l928 III.
l}-én szombaton d. u.5-íől folytatólagos
előadás a tábordíszítésről. l928 Ill. l2-én
d. u, 6--3-ig és 8-10-ig (az elsö_cse_rké-
szeknek; a -második öregcserkészeknek és
hozzátaítozóknak). Zsembery Gyula dr.
o. ü. e. előadása'a térképolvasásról (t8.
és 19. előadás). 1928. lII. 17. szombaton
d. u, 5 órdtól íolvtaturáAo§ előadás tá-
bordíszítésről. t92g Iil, Iq:én d. u. 6-8,ig

cserkészeknek, 8-10 öregcserkészeknek
és hozzátartozóknak előadás a térképja-
vításról és vizitérképekről, 1928 IIL 24-én
szombaton előadás a tábordíszítésröl.
I92B lII. 26-dn héttőn d. u. 6--{-ig cser-
készeknek, 8-1Gig öregcserkészeknek és
hozzátartozóknak előadás a ki rándulásról.
Tartja Zse'mbery Gyula dr.

Borsiczky §ándor orsz. ügyész előadásai
a Cserkészházban. Megemlekeztünk már
arról, hogy. minden csütörtökön este
5---6-ig praktikus jogi isrneretekről tart
előadást az országos ügyész, Az előad,á-
sok iontosságát legjobban igazolja maga
a címiik. Azért az egész előadássorozat
tervezetét közöljük:

I. Hogy viselkedjék a cserkész az ut-
cán?.l. Közlekedés (gyalog, kocsi, autó,
villamos, kerékpár és legilorgalom). Hogy
kell szerkocsival közlekedni? (.Utcán, hí-
don, alaguton.) 2, Csapatok viselkedése
forgalmas helyen, hídon átvonulás al_kal-
mával, 3. Gépjárművek jelzései. 4. Cser-
kész a vizen és a vízben. (A Dunára .vo-
natkozó hajó- és csónakkózlekedé§ sza-
bályzata, fürdés.) II._ Mit kell {ennie a
cserkésznek, hogy rádióját büntelenül
használhassa? l. Rádió készülékek. 2. Rá-
dió berendezések. 3. Antennák építése tá-
borozás alkalmával, szabad-e ha§ználni és
hogyan? lII. Mi a személyazonosság és
hogyan kell azt igazolni? IV. Ki viselheti
a cserkészjelvényt és a cserkész formáru-
hát. V. Hol szabad ródlizni? .!I. A cser-
készek és leventék.viszonya. 1. Ho§y.fe-
gyelmezik a leventéket? 2. A leventéi<öte-
les cserkészek oktatása és nevelése. 3, Mik
a leventék kötelességei. VII. A fiatalko-
rúak és a gyár, l."A íiatalkorúak bűnö-
z,ése. 2, Miéit nem cserkész minden iiú?
3. Az ifjúság és az alkohol. 4. Az ifjúság
és a mulatóhelyek, 5. Mit kell tenni, ha
s4emérmetlen képekkel, vag! szobrokkal
sértik erkölcsünket, 6, Hogyan kell a bot-
ránvosan káromkodót leszerelni. VIIl. Az
öregek cserkészete és a X. törvény,
(Tánc, trágár beszéd, aszlaltbetyárkodás,
homosexualitás, prostitució.) IX. A mozi
veszedelmei. x. kinek szabad lövóldöz-
nie? XI. Állampolgárság. XlI. A parittya
mint olyan, no meg a csuzli.
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Berendezték a cserkészek a cserkészház
vendégszobáit. A lL cserkészkerület ózd-
vidéki csapatai, a szervezőtestület (Rima-
murány-Salgótarjáni Vasművek) hathatós
hozzáiárulásával berendezte a Cserkész-
ház vendégszobáját. 4 fehér erős vas-
ágy, 2 szekrény, asztalka, székek, virág-
állvány, függönyök, képek, lámpák stb.,
amiket a csapatok küldöttek, mind cser_
készkéz alkotásai, Nemcsak ezt az örven-
detes tényt üdvözöljük ebből az alkalom-
ból, hogy immáron kerületi választott ve-
zetök és igazolt cserkésztisztek előzetes
bejelentés után a Cserkészházbán meg-
felelő cserkészszerű elszállásolást talál-
nak, hanem azért is, hogy cserkészkezek
munkáját dicséri a szoba legkisebb beren-
dezési tárgya is.

A következő levél jött szerkesztősé-
günkbe: lgen tisztelt szerkesztö úr ! Le-
gyen szabad egy igazán cserkészies do-
logra felhivni szerkesztő úr íigyelmét.

A nyárgn Balaton-Berényen vezetett át
az utam, hol egy rokonomat látogattam
meg. Berénvbe a három órás vonattal ér-
keztem, ugyanezzel a vonattal tartott két
cserkész is ide. Midőn a vonat elhagyta az
állomást, olyan dolog történt, mety élénk
fényt vet a magyar cserkész lélekjelenlé-
tére: Egy kis gyermek a fejét a sorompó
nehéz vége és az azt elzáró rács közé
dugta. Midőn a sorompót felfelé húzták,
a gyermek feje a vasak közé szorult. A
kicsi borzasztót sivitott, de mi, akik tőle
pár lépésre álltunk, az ijedtségtől még
csak szólni sem tudtunk. A vasutas, ki
íent az állomás épületénél állt, s a so-
rompó! kezelte, nem tudta, mi tórtént, s
to_vább akarta a sorompót felhútzni. Még
egy fordulat kellett volna és a gyermek
feje a hatalmas nyomás alatt szétreped.
S ekkor a cserkész a helyzetet egy pilla-
nat alatt , átlátva, a vasutasra , kiáltott :

,;vis§za". és az a hangra önkénytelenül is
visszafelé csavarta a kereket. A gyermek-
nek a nagy ijedtségen kívül más baja nem
történt, mint a fején két hatalmas dudo-
rodás keletkezett. Az állomáson lévő
csendőr a gyermeket hazakísérte gondta-
lan szüleihez, akiknek a cserkész talán
egyetlen gyermeküket mentette meg.

A cserkészliú eközben eltünt. Nem is
törődött vele senki, ő meg nem hangoz-
tatta tettét,

Én aznap este tovább utaztam Berény-
ből s igy nem volt alkalmam a csapat pa-
rancsnokával beszélni. A fiú nevét nem is
tudom, csak azt, hogy a csapat, mely ott
táborozott, gimnáziumi csapat és fúvós
zenekara van,

Én most külföldre utazom, a liú nevét
1redig azóta említeni nem hallottam, ezért
a Szerkesztö Urat arra kérem, hogy hívja
fel a cserkészek figyelmét ezen fiúra, kit
a szerénység mintaképéül állíthatnak ma-
guk elé. Ez a cserkész a jövendő Magyar-
or5zág egyik katonájának életét mentette
meg és ez a tett a.fiú szerénységével
együtt a legmagasabb kitüntetést érdemli
meg. Szerkesztö Ur! A hazának ilyen jel-
Iemekre van szüksége, hogy midőn elér-
kezik az idő, ne szóvar, hanem tettel állít-
suk vissza Szt. lstván országát.

Budapest, t928. Hazafias tisztelettel :

Müller Károly mérnök,

4 cserkész ahol tud, segit.

A pesti vizitelep ünnepélyes megnyitása
mái. l3-ára van tervezve. De az érdekelt
csapatok jól teszik, ha mielőbb elintézik
az,idei csónakhelyük és esetleges fülkéjük
bérletét, mert a vizi élet sokkal körábban
meg íoe indulni, sőt - máris megindult,

mert a 30_as öregek már jártak a vizen.
Erre az ünnepies megnyitásra a nevesebb
csapatok egy-egy vizi bemutatással, mó-
kával, előadással készülnek.

A közlekedési balesetek okai. Az angol
,,The Motor" cimű automobil-szaklap ér-
dekes statisztikát közöl arról a mindnyá-
junkat érdeklő kérdésről: mi az oka a
nagyvárosok rengeteg forgalmi baleseté-
nek, Az érdekesebb tételek a következők:
105% sebességi batár átlépése. 84%
a saját vagy más járművek sebességének
téves becslése, a jármű vezetője által
nem hallott jelzés. ?8% az utcát keresz-
tező figyelmetlen gyermekek. 7 lVo ti-
gyelmetlen gyalogosok. 4,B/o az Útvona-
lon a járda mellett iárkáló gyalogosok.
4Va gyalogosok, akik közvetlenül a gép-
jármű előtt keresztezik az utat,39% vá-
ratlan dudálás által okozott ijedtség,2.3Vo
a vezető könnyelműsége. |,2% kerék-
párosok könnyelműsége, stb. összegezve
az eredményt, arra jütunk, hogy l00 bal-
esetből 10,6 esetet érzékszerúeink csa-
lódása (tökéletesítsd érzékszerveidet -megíigyelés gyakorlásával) 33.1 esetet a
vezetök, 25,5-t a gyatogosok és 7,5 esetet
a nem gépjárművet vezetők könnyelmŰ-
sége idéz elö. (Vlll; cserkésztörvény).
(Automobil-Motorsport).

Sátorakció. Az oísz. gazdasagi hivatal
közli, hogy a csapatoktól érkező sokoldalít
kivánság hatása alatt ez idén is rendez
kedvezményes sátorbeszerzési akciót. -Hogy mely típttsokat, milyen kivitelben és
milyen árakon fog forgalombahozni: erről
a vezetőtiszti testülettel és a gyárakkal
szakadatlanul folynak a tárgyalások.
Amint ezek eredményesen befejeződnek,
egy, a tavalyihoz hasonló sátorismertetőt
készitünk, melyet valamennyi cserkész-
szervi,inknek díjmentesen megküldünk. Ez
aztttán az adatokat a legrészletesebben
közölni íogja.

A Cserkészbolt is raktáron íogja tartani
a rendszeresített típusokat, azonban 10
százalékkal drágábban fogja adni, mint
ahogy azok a csapatok kapják, melyek az
akcióba bekapcsolódva, előre megrendelik
a sátraikat.

Helyesbítés. Az 1927. évben igazolt
cserkészcsapatok jegyzékében a 965. sz.
cserkészcsapat nevét Vasvári Pál helyett
tévesen ,,Végvári Pál" névre sze,dték. Te-
hát az előbbi a helyes.

Cserkészek a hő§ök emlékéért. A Ma-
gyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége azzal
a kéréssel kereste fel a cserkészszövet-
séget, kérje fel a csapatokat arra, hogy
forditsanak gondot a hősök emlékénel<
ápolására, különösképen a hősi sírok
rendbentartására, Arra kéri a MANSz. a
cserkészeket: vegyék fel kirándulásaik
programmjába a hősök temetőinek láto-
gatását s legyen minden csapatnak lega-
lább egy napja, amelyet a hősök temető-
jóben, a hősök sírjának gondozásával tölt
el, ahol pedig talán nincs, aki a hősök
sírját gondozza, ott tegye ez a csapat.

A cserkészek bizonyosan szívesen
fogadják ezt a szép gondolatot annyival
is inkább, mert a legtöbb csapat már ré-
gen gyakorolja e kegyeletes, hazaíia§
munkát. A cserkész hiven teljesíti köte-
lességét - a haza hőseinek drága emlé-

, kével szemben is.

Az egyéni mentőtáska'fetszerelése.
Milyen legyen mentőtáskánk felszerelése,
ha egyedül indulunk turára? A leggya-
koribb sériilésekkel szemben a jódtink-
tura, kevés gaze és pólya teljesen ele-
gendö, Csipésnél, rándulásnál vagy más
gyulladásnál kitiinő szolgálatot tesz az

ólomecet, melyből egy evőkanálnyit egy
liter vízbe téve borogatjuk az illető test-
részt. Ehhez járul még fog_ vagy fejfájás
esetére egy kis aszpirin, íertötlenítősze-
rül nagyon.ke_vés tlá.ligm hypermangán,
egy kis olló, biztosítótű, egy csipesz s
kész az egész felszerelés, mely kis helyen
megfér. A jódot tartalmazó üveget lehe-
tőleg üveg- vagy gummidugóval ellátva,
jól elzárható fatokban tartsuk, mert fej-
lődő gázai a fémeket, így műszereinket is
megtámadják.

Az agyrázkódásnak ismertető jele az
állandó hányinger. A betegnek ilyenkor
nyugalomra van a legnagyobb szüksége.
Csillapitólag hat reá a hideg vizes boro-
catás is.

Orrvérzésnél, ha van vattánk, úgy töm-
jük be az orrnyilást, az orr nyergét hideg
vízzel locsoljuk vagy vizes borogatást
tegyiink reá. Orrot fújni, prúszkölni vagy
vizet felszívni tilos. A beteget lehetőleg
ülőhelyzetben tartsuk.

Hogyan óvakodjunk a meghüléstől?
Télen a nedves cipő vagy kesztyű, az áll-
dogálás és a nagy elfáradáq. úezet leg-
hamarabb hüléshez. A meghiilésnek leg-
biztosabb ellenszere az edzés, a könnvű
öltözködés megszokása. Sifutás közbén
óvakodjunk a megizzadástól. Ha meg-
izzadtunk, igyekezzünk lassan lehülni
(lassú menés), de nem szabad hirtelen
megállani. Ha szélcsendes vagy napos he-
lyet találunk, lehetőleg váltsunk inget.

I{öNYVISMER,TErÉspr
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Az V. (déli) kerület évkönyve 1928. -Csaba Jenő dr. tb. ker. főtitkár szerkesz-
tésében jelent meg Szegeden. - Az egé-
szében magyaf lélekből lakadt értékes
gondolatokkal tele évkönyvhöz dr. Teleki
Pá gr. tb. Főcserkészünkírta a bevezetőt.
Különösen megkapó az a szókimondó,
egyencs, kemény magyar szellemben meg-
írt cikk, amelyben (iyőrffy lstván dr., a
kolozsvári egyetem kiü^uözött tanára, ake-
rület elnöke a cserkészet elhivatottságá-
ról, meg társadalmi alkotásáról ír a sz*el-
lemben és összetételben egységesen ma-
gyar cserkészet érdekében. _ Az egyik
cikk számos példát sorol fel a napi jó-
tettre, mások a cserkésztörvényeket ma-
gyarázzák. Csaba Jenő a magyarabban
nevelés egyik módozatáról, a magyar csa-
patnevekről terjeszti elő inditványát. -lsmerteti a könyv a Teleki Pál gr, veze-
tése alatt álló Magyar Szociograíiai Inté-
zetet. Mayer Dezső a még megmenthető
nagyar népművészetet ajánlja a cserké-
szek figyelmébe. Csaba Jenő a magyar
népanyag javításáról, megerősítéséről is
értekezik,,Reálpolitika" cimmel. Szent-
királyi Zsigmond népköltészetünk érdeké-
lren emel szót, Meyer Dezső magyar
diákruha tervezetét ismerteti. Csergő-
Holyba István a csapat, az örsvezetők és
az egyes cserkészek számára ád havi
programmot az egész évre s útmutatást
az igazi cserkészmunkára a fiú, az örs, a
raj, a csapat életén belül.

Több egyéb érdekes, általános és ke-
rületi vonatkozású cikk egészíti ki a ke-
rület legjobb íróitól a fentiekből is lát-
hatóan igen nívós, szívünkhöz közelállő
és minden magyar (nemcsak kerületbeli)
cserkész részére élvezetes, tetszetős kül-
sejű, lt0 oldalas művet.

Koszter Atya: Mesélnek a kutisszák. -Mindenképen nagy örömet jelent a cser-
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7emesi: Cserkészkönyv lV. kiad.
S z t i li ch - M ócsy : Cserkészsegít-

ségnyú|tás kiskátéia
l'iroszteh,. Első segítség
Dr. Fodor: Magyarország föld-

rajza
Sztrilich-Mócsg., Tábori mun-

kák (ll. kiadás)
Buczkó ; Törvényma gy ar ázat .--
Geró: Térképismerei
Mócsg - /ascúlÉ,, Cserkészíizjka

és kémia (Il. kiadás)

Pengő
2,_

0,30
240

0,40

0,80
0,80
o,24

o,32
Dr.Spilenberg: A magyar cser-

kész dalosl<önyve III. kiad. 1,2O
"]'emesi : Magyarország története 1,-

A kiil,öttllt,óbtíl::
P. Olasz Péter: Ezermester 0,56
-:ztrilich - Ranschburg, Az erdök

ezermestere 1'20
Sztrilich - iíj, Zsembery: Jeladás 0.60
Kosztha: A könyvkötés 1,20
Dr, Borsiczkg: A kerékpározás

szabályai 0,60
Finciczll: Lassozás és síelés --- O'32
Seréngi-Heftg: Sisport -- ___ _-_ l,--

Je1,1em,íejlesptőI: :
Könn; Esto vir ___ ___ 2,50
Prohászka-breviárium 1,60
Foerster; Az életművészete (V.k.) 4, l0
Sík-Schiitz: Imádságoskönyv 5,-
Dr. Tólh T.: Dohányzol ? ___ ___ 1,-

Neigyál| - 
0,80

A tiszta férfiúság 5,50
Ugyanaz.amatőrkötésben 6,-
A művelt iijú 4,-
Ugyanazamatőrkötesben 4'50
A iellemes ifjú 4 -
Ugyanazamatőrl<ötésben 4,50
A vallásos ifjú, I. és II. kö-

tet, füzve 8'-
Ugyanazamatőrkötésben 9,

Dr. Schiitz :Katholikus erkölcstan 2'80
Dr. Viktot : A szentek szent|ében 3'-
Sdndor: A kath. cserkész imái 0,80
Ugyanaz kemény vászonkötés 1 60
Lieszhouszkg., Modor és jellem 5'-

Gg a l;ot,l,clúi, cs el"lt ésBél,eű :

Iiöl,ternények, é.s sB,índ,a,,ra.bok :

Erczbrucher., Erdő mellett nem
ió lalrni (cserkészvígiátél<
I felvonásban) __ 0,16

Hatanghg : Akétarabus(vígiáték) 0,24
., A modern cserl<ész-

tábor (bohózat) O'24
landih: Diákszínpad .-_ --, 0.40
hoszter Atga: Cserkésztábor

színpada 0,80
Marciék 3 kíván-
sága .. 0 16

! \ C.lillagszemű íirik 0'16
, , Meseszínház 4,-

Radoángi: Színdarabok 0,60
,, Gelencei fény|elek .-. 0 40
,, Apátlan székelyek .-- 0,50
,, Karcsi nagyon beteg 0,30

" Vígan fiúk, cser,kész-
fiúk __ _ ___ 0.40

Shorha: Kék ég alatt (versel<) 0,80
\,'idám ielenetek --- ___ 040

A sajtóbizottság határozata szerint az
előadás ioga 10 példány vásárlásához
van kötve.
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Dr. Fatkas Gg : Hadak útján 0,96
, ! Forrongólelkek 2.24

Táboríűz üzen 1'16

,Vi kaplltttó m,ég1:

A maguor cserhész napí(ira
. I928-ra 1.-

Arhg; Cserkész-játél< 1,2O
Badcrr-Porvell arcképe 0.t6
!.enet!eh.B. :^A megyeri sivatagig 2.4O
l]orsiczhu:Csösz. ..- -.. 0.40
Bódy: Magyar zászló, círner stb. 0.s0Cserkészinduló.kotta 0.08,, Kalendárium )926 2.-

,, naptár 19.6. 0.8O
,, llotesz 0.5O

Csiki-féle budapesti fényképle-
velezölapok drb -ia ___ 0.2ü

Ugyanaz 13x18 cm nagyságban 080
Fischer - ./anson: Angól_" nyelv-könyv __ ___ _ __ 3,5o
Játél<: Csaba ._, 8.-

" ,,Hui, hui. hajrá" .5.-
Magyar Jövő 26, sz. csapat em-

Mtírton: Dániai .Jamboree a|bum 5.-.. levelezőlapok _-- 0.8O
Mi törvén5,ünk ttörvénymagya-rázat) _, ___ __ 0.20
Nagytábori emlékaibrrm 1.2O

,, fényképek -_ 0,4O
,, panoráma l<eretezve 10,-

Plal<átok :

Nagyiabori 
-,8OLé:y résen (nagy)Legy resen (nagy) .-_ -,30Légy résen (kicsi) _- _ -'2a

Ggöhóssg: Táboroznak a palotai
cserkészel<

palotai cserkészek
Dr. Zsemberu : Fertő -- Balatoni

utunl< l ,-
Ezer kilométer

hazai vizel<en
Szombathu: Mikulics

1,-
és vízen 2.-

Radudngi K.: Napsugár 1eventék 1,12
Hazaíelé 3,20

Csaba ]. dr. : Hasad a hainal 3,-
Haranghg., Robinson unokái ___ J'-

Csak e könyvnél 5 példánynál 2Qo,'o, 10
pld.-nál 33l)7o engedmény.

TeBetői-kö,na,uel: :
' Sih: Yezetők Könyve (lI. k.) .320
,\íajot : örsvezetők könyve (lll

kiadás) 2,2O
Cserkésztiszt (a 90. Szik. kiadá-

sában) 3'20
Baden-Pouell: Der Pfadfinder 8,-
Faragó: Kisliú és a cserkészet 1,40

Mi-törvénvünl( .. -_. --- ___ --'24
Szepességi erirlékkcinyv. 8.-

-,20

0,801.50
1,60

Táviró műszerismerei
Walter: Garrdeaáus 

'-r. --Ltii.

2.8C P, II. 4.20 P, III. 5._
a három kötet kötve tokban 16,-

Zadrauecz: Szentföld 4'-
,, U. a. kötve 5,

II.
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Tiszti igazoláshoz szükséges nyomtat-r,ányok ingyen
Jelentkezési lap (cserkészeknek) -Ó,06
Törzslap 0,08
I-Il. osztályú különpróba bizo-
,. nyítvány 0,03
Orsvezetői, s. örsvezetöi és rai-

Játékoskönyv II. kiadás
Nagg Fónók: Indián iskola

), ,, Indián önvédelem
, ,, Vadászösvényen

Zzemberg Gltrula: Evezés ___ ___

Strömpl: Térképolvasás
Temesi: I(openhágai Jambo-

ree, 'l92.,. 
--.

Nagytábori zsebkönyv --- --
Síh - Zscmbery: N. N. T. Em-

lékkönyv
Cs ö rgeu - S zil tid g ; Körny él<ink

állatvilága , ,

fflss; Táborozás (íL kiadás) ___
()ueges: Időjóslás és időmeg-

határozás
Lipthau: Főzési receptek --- ,--
Hunyadi E :Táboriszákácskönyv
Ge rritsen : Farkaskölykök könyve

2.4O S;abúlu:atolt:
0,16

. vezetői igazolvány
Evi jelentési ürlap
Havi iárulékkönyvecske--- --- ---
Cserkész-, kiscserkész-. farkas-
. kölyöx-, apród-igazolvány __-

Oregcserkész. igazolvány
Leventenyclmtatványok l -7. sz. á

III.

A Magyar Térképészeti lntézet és a
Turistaság és Alpinizmus kiadásában meg-
jelent összes térképek és utikalauzok

szintén kaphatók, Pl.
Budapest környéke 1 :37500 ,_- 2,-
Budapest részletes kalauza 3'-
Budapest Duna|obbparti környéke 4'-
Sopron, Eger, Szeged, Tihany

kalauza egyenl<ént 1'-
Sopron 2 térképpel, Pécs ___ -_- 1,60
Pannonhalma ____ _ -,60

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

0.03
0,08
0,08

0,10
0.16
0,1o

2.40

1,70
0,16

A M. Cs. Sz. szervezési szabály-
zata -- O24

Szervezési utasítás 0'40
Szövetségi, kerületi és. csapat

0,32
0,16
0,08
0,24

o,24

ügy. rend
Ki ké pzési szabály zat . - -
Ruházati szabályzat
Kü lön próbasz abályz-at
Cserkészbecsületbírósági sza-

0,90
0,08
1,50
1,- bályzat
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Cserlsészlráz, Blr.dapesí, V- lser., Iilainal-ttíca. 6- sz-
Telelorr: 92()-9a é§ 975_()5. posíat€^tsaíéIs.tréírztárl G§el§,k§zárrrla 34-3a3.

A Mag]rar Cserlcészszövetség tslzőíólagos lrirza,íalos szállííófa-
Az lfr(rsági \/örö§_Kereszí élárú§íló hel:r,e-

Áp-rEGyZÉI§.:
Aluminlumbögre 

- - - 
_.E0

,, csajka 2.30
,, csajka, lélliteres 1.70
,, ivópohár, lapos 

- -.80,, kávéskanál sima vagy mintás 
- -.16,, kaflál síma vagy mintás 

- - -.2o,, kulacs, félliteres 2.80
,, lapostányér, 2I0 mm 

- - - -,80,, mélytániér, 2l0 mm 
- - - -.90,, nagy kés és vtlla clomború nyéltel 1,30

,, fiagy I{és és vllla mintás kisebb l.-
,, só_ éS paprlkataító 

- - - -.50,, teatojás 
----.30,, villa,sina- 

- - -.20Áívalányhaj 
- - -.mBot, cserkész, néterbeosztással 

- - 
t.l0

tiszti jégcsúccsal 
- - 

2.-, 1.30
Bumerang 

- -3.E0, 
3.-

Clpő torna, 41-ig, barna v. íeketeszeg., gummitalp- 
- 

5.20
,, fűzőbőrböl 

- - - -.30,, l, cethaibőr --- ': -1.3o

,, szög 0.04, 0.02 0.0l
,, szögeléS garnitura 140 darab 1.20

csabajáték 8.-
Derékszij angol mlntájú, öntött bronz, liliomoS csattal 

- 
3.80

,, íarkaskölykök, apródok 1§52flg 
- 

2.-
,, c§att liliomos 2.-

liülönpróbajelvények

Kürtzslnór, piros vagy zöltl
,, piros-fehér-zóld

Lábszárvédő, kötött, khaki szinű, tiszta syapjúból - -Lasso 8 mm, 10 m
Nadrág, cserkész, két oldal két fedeles, legombolható, hátsó

és órazsebbel
khaki loden oliv ördögbór khaki-melton

40 cm 8.80 8.20 7.n'
45 cm 9,40 8,80 7.80
50 cm l0.- 9.40 8.20
55 cm 10.60 l0.- 8.60

ördögbőr nadrágok baína színben is szállíthatók oly
csapatok részére, melyek már eddig is ezt vezették be.
Felsoroltal<nál kisebb méretű farkaskölyök-nadrágok meg-
felelően olcsóbb áron. Nagyobb méret meglelelöen drá-
gábban.
Nadfág, khaki lódenből, breeches szabás I.13.50, Ií. l4,70

IIí. 15.90; Tv, 17.10, v, : :,:"- _ 
- 

1,8.30
,, f eke te tíicot úSzó 2.40:2.60
,, lekete tricot evezőS 3.10-3.30

Nyakkendő, cserkész, barna, zöld és kék 
- - - - -.50,, apród, kék 

- - -.60,, négyszöletes, zöld delainből 1.2O
Nyakkendógyíirú 

- ---.18OÍsi zasztŐ'Z.-, zász!ő állattal 3:5O, zász|óra állat 1.20
zászlőra csapat- és örsi szám külön 1.20

Paszomány arany, vagy sárga métere 1.60
,, piros, vagy kék métere 

- - - -.80Pullover különböző szinekben 
- 

15.-
Ruha tel.ies sacco éS breeches mérték szerint. Árak nagyság szeíint.
Ruhagomb (slma) nagy drb, 

-,12, 
kicsi -.06Sáccó kabát khaki lódenből l. 27.20, II. 28.40, Ill. 29.60,

Iv. 30.80, V. 32,-
Sapka, pákász, itl. vízicserkész, €lőírásos, lódenből 

- - 
4.80

,, íarkaskölyök, előírás szerint 1.60
,, tábori, khaki köpperből 

- - 
1.40

,, cserkészapród, khaki tteltonbó1 2.-
Síp, angol tiszti 2.10

nagy 1.-, kicsi, oxydált vagy nickel 
- - - -.90,, Morse, változtatható, 3 hanggal 1.40

,, óregcserkész, kéthangú, lapos 
- 

1.30
Sípzslnór, zöld, bafna, szüíke, íehér vagy kék 

- - - -,l0Ski bot hótányérral, párja 8.80
,, sapka kötött zöld-sáfg 3.50

khaki lodenból 5.-
,,viasz----.80

sweater, cserkész, Szürke, nagyság szerint 
- - - - 

|z.-től
Szövetek, lóden, khaki, méterenkint 

- - - 
11.80

,, melton, khaki 8.-
,, ördögbőr, o1iv vagy barna 5.40
,, tiszti ruha anyag 

- 
l5.-

,, körgalléranyag 
- - 

16. -Takafó, drappszínű és cserkészlej beszövéssel 190X140 cm 27.-
,, eredeti angol, 205X100 

- 
52.80

Tábofl lámpa, gyertya és olaj használatra 2.-
Térképmérő, ggyszerű 7.92

,, kerékkel, óraalal<ú 4.80
Térképvédő, kockázott, szegéllyel, tedővel és zsinóíral 2.8O

,, ugyanez bőrszcgéllyel 3.50
Thermos eredeti l litefes 5.70 fél literes 3.50

-.24l8.-
3.2o
4.-
2.608.-

Esőköpeny angol gumis csuklyával és tokkal
Farka§kölyök ujjas, barna, kék v. zöld nagys. sz. 10.--tő1
Flanell, prima, méterenkint

,, angol gyanju 
-Fogkefetok, celluloid 
- -Hátizsák, katonai, két zsebbel, bélelt hevederrel 

- - -,, norvég íI. bőrszegélyek, féZcsattok 3 zseb
55X55 cm

,, norr,ég I. ugyanez kisebb 50X50 cíl 
- - -,, Lomnicz, fenti kivitel 2 zseb 50X50

,, Hargita, vadászvászon, 1 zseb, 38X38cm 
- -Híj_huj-hajrá ! Cserkészjáték

lgazolványtgk
,, lémkerettcl

Ing, a legiobb khaki ílanelből, a Magyar Cserkészszövetség
előírása szeíint elkéSZített gondos kivitelben 28-34-ig
5.60, 35-40-ig 6.-, 41-45-ig

,, tiszti, angol gyapjullanellböl
lránytű, réz 25 tlttn

,, réz, elzárható 30 nlnl 
-,, bronz 30 mm 
-,, 35

,, 40
,, rádiumos. elzárható
,, Bézard-rcndszerű

Jelvény cserkész 
-.20, 

kiscserk. 
-.20, apród 

-.20, 
tarkas-

kölyök 
-.20, 

í-II. oszt. 
-.50 

I. oszt. 
-.32, 

lI. oszt.
Kalap, cserkész, régi mintájú

,, minden részletében megvizsgá'lt, pííma ki-
vitel, a Magyar Cserkészszövetség ellenőrzése mel-
1ett készitett angol torma, viharszijial

,, öfsvezetől, ill. öfegcserkész, a fenti kivitelben, sza-
bál_vszerű, príma bőrszíijal 

- -,, tisztl, a l€nti kivitelben, szabályszeíű, príma bör-
szii ial

,, ercdeíi ángol tiszti
Kalapszíi, tiSZti, pííma, varrott-

örsvezetői, öreqcserkész
cserkész, bőrből 

-,, csetkész,viaszosvászoncsattal
Kés,mindentrrdó---
., rugós. fémből

Krlnolla 12 mm-es 6.-.8 mm-es
KörgalIér 92 cm 34.-, 100 cm 38.-, 108 cm 42.-, 116 cm

46,-, l ?0 cm
Köpenyeg (új.|as körgallér) vízhatlan bétéssel 62.-, 65.-,
Köbenveg-, \,. gallé r-csukl ya n a g ys.'sz. ?,30, r.B6,;:o',Oi_-*
Xötszer, eqyszeri. nagy -.48, nagy csomag

Trlcot lehéf torna 2.6o
,, lehér evezős 3.50

Vállpánt öregcserkész íangjelzéssel 1.-
,, ideiglenes, tiszti, vm. ker. szöv. rangjelzéssel 1.50
,,számok----.08

kerületi római 
- -.2ovlharszíj 

----.24villanylámpatok, ielső lencsés, lakk hüvely 
- -.80,, íelső lencsés, bőrutánzat, hüvely 

- - -.80,, elől kis lencsés, lakk hüvely 1.40
,, elől nagy lencsés hüvely 

- 
2.80

,, szekrény hüvely 2.-
,, orion hüvely 

- 
2.64

villaflyelem 
-.72, 

izzó 
- - -.24

39.-
1.80
5.-
1.2o
6.40

24.-
l 3.505.-
4,-

-.601.50

6.80
16.-
-.901.60

2.7o
4.-
4.80
4.E0

l 6.80

-.164.60

5.40

6,-
6.t0

15.-
-.64
-.56
-.ó6
-.2o2.4n

1.30
4.-
4s.-
71 .-

9.30
3.20

Ezenkívül kaphatók még: valamennyi kiadvány, könyv, nyomtatvány, ürlap, térkép, levelezőlap, stb.
Forgalmi adót külön nem számítunk. Fiókunk níncs! Csak a Cserkészházban árusítunkt
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Nyomatott az ,É,let' Irodalmi és Nyomda Részvénytársaságnál, Budapest, l., Horthy Miklós-út 15. - Igazgató: Laiszky Jenó.


