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ar Kender-@ Len- és Jutai
R. T.

BUDAPEST, V., FALK MtKsA-UTcA 26-28.
Telefon: T. 278-36; J. 430-55.

G,ytít,ctlt : Pesterasébet, Ujseegecl, Dutt ct,f öLtlutit,.

Hazai legnagyobb sátorgyár. 4 - A Magyar Cserkészszövetség hivatalos szállítója.

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

11egrend,elé.selt,
u, llaggar CserkésesBöueüség liüjti,n is esaköBöl,heüők, tírak ugpla,nott tnegűu,dhcl,úók.

Kívánsá9ra árjegyzékkel szolgá!unk.

Csapat-, rai-és örsi
Áraiánlattal díimen-

tesen szolgál:

al-eeírÁsr Év raoa.

ZASZLOL< a legegyszerűbbtól a legdíszesebb kivitelig.

oB E R,BAUE R A. UTÓD A,",7&Lfu"ftxiff
B U DAP E sT, IV., vÁC I-UTCA 4l.
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Mankatárs. Küldj csak minél több ap-
róságot. Milyenek legyenek? Olvasd el
rnult számunkban a papírvágó borotva-
penge, ötletes dugóhúzás című cikkeinket.

- Filmrajongó. A jelzett sífilmet nem a
Szövetség, hanem az illető öregcsapat ké-
szitetté. Náluk érdeklődd meg, Címük : 2.
B. K. O. ,,Sztrilich 'I'amás" öregraja. Bu-
dapest, lV. kerület, Piarista-u. 5. szám.

- Sólyom. Az 1929. évi jamboree Angliá-
ban 1esz. Sokat fogsz még erröl olvasni
a M. Cs.-ben. A csapatba való bejutás
ieltételeit is közölni fogjuk. Röviden: jó
cserkésznek kell lenni. Sz. P. cime: Bpest,
II., Hárshegyi-út 5. (Cserkészpark.) -V. F. Aki cserkészcsapatnak igazolt tagja,
az csapatában tehet eleget leventekötele-
zettségeinek, aki nem cserkész és nem is
iskolai rendes tanuló, hanem pl. magán-
tanuló, az köteles a levent€összejövetele-
ken résztvenni. - Vízi nagytábor. A sze-
malorjelzés benne van a ,,Jeladás" című
könyvben. zászlót magad csinálhatsz.

- Nyolcadikos. Leérett§égizve résztve-
hetsz tiszti táboron. Segédtisztek nagyobb
szánrmal csak a június 25-július 6-ig le-
bonvolitásra kerülö hédervári táborban
vehétnek részt. - Érdeklődő. lgazad van,
a mult számunl:ban ösmertetett ,,cser-
készlámpa" hátsó tükre naptáviratozásra
is alkaimas. -* C. B. 29. ,Solymár".
Fáidalom, sejtésed. mely a papirkosár
köré fonódott, beigazolódott. Bizony, a te
verseid is oda vándoroltak. De azért se
ne haragudiál,§e neszomorkodiál, testvér!
Mégis érdemes volt megírni e verseket.
Esv kis barátommal több van, Nekem
aíért ezután is kiöntheted érzelmeidet,
akár prózában, akár versben Mindig az
idősebb testvér szeretetével, örömével
és megértésével olvasom. De nem hi-
szem, hogy közölni fogom verseidet. Azt
kérded, hogy mi a hibáiuk? Egyszerűen
az, hogy nem vagy költö. Nem születtél
annak. mint olvan sok millióan nem szü-
Iettünk kOltőn-el<. Mondanom sem kell,
hogy azQrt csak tanulj, olvass szorgal-
masan. Es ha szivesen teszed. íri minél
többször nekem. Most is érdekelne, hogy
mi indított az nepilogus" megírására,
A költöi ambiciókról azonban mondj le
jókedvvel. Derék mesterségedet folytasd
annál nagyobb igyel<ezettel. Azon a téren
bizonyosán több babér vár reád, -- B. J.
348. ,,Balatons. Mint írásmű, igen gyenge.
Talán mint kis hírt {elhasználhattam volna

- karácsonykor. - H. L., Balatonfüred.
Köszörröm a regét. Nem irtad le elég
ügyesen, de azért talán felhasználom,
Mindenesetre nagyon kedves és cser-
készies dolog, hogy ilyesnrivel foglal-
kozol. Várom a folytatást - B. t. 216.
Arany János. Bizony, Pistukám a leg-
jobb akarattal sem fűzhetek borostyánt
a homlokodra. Dehát te nem is akarsz
elnéző, hanem szigorú kritikát. Ha rossz
viccet akarnék mondani, azt írnám ,Yár-
tánu c, verse.dre. hogy várj tán még a
versirással. En azonban nem gúnyolódom
az én kedves kis munkatársaimmal,. azért
arra kérlek, csak olr,asgass, tanulgass
sokat s egy ió idő mulva újra jelentkezzéL
Közeli l4-ik'születésnapodra szeretettel
kívánok minden jót, A megszólításod igen
helyes volt ! - H. A., llői-u.22. Köszö-
nöm a tudósítást, meg az ügyes prológot.
Egyszer meglátogathatnál. Hiszen tőszom-
szédok vagyunk, Azt hiszem, neked lesz
még mondani valód a M. Cs, számára -T. A., Füzesgyarmat. Cserkésztestvérem
vagy te, ha nem is állhatsz be egy csa-
patba sem. Igazán meghatott leveled ked-
ves közvetlensége, Olvasd hát szeretettel

kiadványainkat. Biztosítlak, hogy ha a
cserkészszellemet választod életed vezér-
elvéül, akkor igen derék és megelégedett
ember lesz belóled. ldion meg a jó Isten!

- T. A E 550. Szeged. Pályázatod
inkább az elöbbire vonalkozik, de így is
köszönöm. kívánsáeaidat részben már
teljesítette, részben- teljesíieni fogja a
M. Cs, Hanem az tévedés ám, hogy a
cserkészet nem akarna erős erös fiúkat,
Dehogyis nem I Eppen az a törekvésünk,
hogy az egészséges, erős lélek, rugalmas,
edzett, erös, tiszta testben lakozzék, -Janó. A multkori jönni fog. A nbonc-
késseln-t ilyen formában nem közölhelem,
de azért köszönöm. Majd felhasználom
alkalmilag. - D. E. 236. Maróthy. Ver-
seidben van valami kedves közvetlenség,
frisseség, de még €rzik rajtuk a kezdet
nehézsége. Még nem találtad meg a leg-
iobb szavakat. Szívesen olvastam el
azokat s kérem a folytatást bár ezek
még nem értél< el azt a színvonalat,
amelyet tőled bizonygsan nem hiába
várok. - Sch. L., Bp. Oriás-u. Fájdalom,
az 1, sz. ieliesen elfogyott. Ezért nem
kaptad meg. - H. és L. Győr. A vízi
iamboreeról még sokszor írunk. Ha részt
akartok venni, lépjetek érintkezésbe az
orsz. vezetötiszti testülettel. - Dunai,
Baia. Minden próbaidős szolgálat ielen-
tendó a kerületnek. A próbaidő egy év;
melyet indokolt esetben meg lehet
hosZszabbitani. .- K. K. 3t. Kossuth.
A kért cím: Lequeitio Viscaya, Espagni.
Természetes, hogy részt vehetsz a
pályázatokan Nagy örömmel fogadlak
az én buzgó gárdámba és mindenkor
szívesen felelek leveledre. - Két öreg
váci. Nagyon köszönöm. Feltétlenül kö-
zölni fogom s várom a hasonló többit,
Tudom, hogy ahol ez termett, ott sok
érték van *eg. - S. D., Esztergom.
Meg fog jelenni a búcsúzás., de abban
a biztos tudatban kerül a szedő kezébe,
hogy te nem búcsúzhatol sem a cserké-
szettől, sem a M. Cs.-től, csak igen-igen
rövid idöre. A viszontlátásra! szereteitel
várom visszatértedet. - Morane 407.
Meghatottak kedves soraid. Igen, ez akar
lenni a $, Cs.. aminek te érzed és gon-
dolod. Es én nagyon boldog vagyok,
hogy ezt te már észrevetted, hogy neked
ezt jelenti a mi lapunk. A te leveled
azzal biztal, hogy több testvéred is meg-
érezhette már, hogy ezekből a sorokból
szeret5, féltő, aggódó és bízó lélek,
meleg szív sugárzik ki felétek, csak a
többiek nem tud!ák ezt az érzést ilyen
szépen szavakba is foglalni. Ird meg a
novelládat. Bizonyosan jó lesz. Melegen
ölellek. - G. l., Bonyhád. Köszönöm
a iókívánságokat. örömmel otva§tam
leveledet, mely azt igazolja, hogy cser-
készkomolysággal késziilsz az életre.
Hát csak tanulj, dolgozzál, készülj komo-
lyan, nagy, nehéz' ieladatok várnak a
jövő magyar etnberére. Hátha még vezető
akar lenni ! Te pedig biztosan az leszel
valahol ! Kérdéseidre röviden így vála-
szolok: BiPi, mint tudod, valóban iön.
Nemzetközi cserkészzászló nincs. Minden
cserkész a maga nemzeti zászlaiát hasz-
nálja liliommal, A M, Cs, tábori számai-
ból egy sorozat 1'50 P-ért kapható a
kiadóhivatalban. Ha lesz túrisiapályázat,
közölni fogjuk. A más nemzetek ifjúságá-
val való levelezés ügyében_fordulj Molnár
Frici bátyánkhoz (Cserkészház). Akkori-
ban azért volt olyan sok pályázó, mert
a legtöbbet pá|yázó csapat 1 milliót
nyerhetett. Viszontlátásra az örsvezető-
táborban ! K. A. K. Túlságosan mély

gondolatokkal ioglalkozol. Bizon_r-. in
Óég korai a baratfolásod. Kedvesébbek
voltak azok a verseid, amelyek egysze-
rííbbek, a mindennapi élet apró lelen-
ségeiről szólnak, Attól ne félj. hog1,
valamit más is megírt. Ha rreked ván
gondolatod s azt öszintén és igazán írod
meg, sohasem lehet unalmas. De a verse-
lésben (formában) több gondot szeretnék
látni. - B. L. M. Orosháza. Igy már
rendben van. Bizony - ne vedd rossz
néven - nem emlékszem reád, hiszen
sok ezer. cserkész tetle le már előttem
a fogadalmat, De azért te is ott vag-}- a
a szeretetemben, sok testvéreddel együtt.
A multkori dolgozatod nem ütötte meg
a mértéket, - Dundi. A hibaigazítás jön*.

A hirek közül azokat nem közöljük,
amelyek túlságosan helyi vonatkozásúak.
vagy amelyek cserkészhiúságot Iegl-ez-
getnének. Az iii ára 12 24 P, a nyíl ára
1,20*1,90 P, - ,,C§erkészbrigádg. Ne
vedd ros§z néven, hogy ilyen későn vála-
szolok. En csak megírnám a válaszokat.
de nincs elég helyünk-a lap§3n a közlésre.
mert hál' Isfunnek elég élérik a levelezés.
Nem egészen találtad el, hogy milyen
vagyok. Mert mosolygósnak lsten ke-
gyelméből eléggé mosolygós a lelkem,
de még nagyon öreg és nagyon ősz nem
vagyok. A frapcia cserkévlap címe : Le
JournaI des Eclaireurs, Páris 94. Rue
Saint Lazare 94 A vezetők lapja pedig.
Le Chef, Páris lX. 6. Rue Saulnier:
öregcserkészek nem hordják az L és II. o.
jelvényeket, * S. Gy. Egcr. Kedves
leveledet örömmeI olvastam Sajnos, nem
vehetlek fel a ,magános" cserkészek
csapatába,'mert ez az intézméay nálunk
nincs meg. De azt ajánlom, hogy olvasd
a Magyar Cserkészt és kiadványainkat
s légy minden tettedben cserkész, ha
mindiárt ruha nélkül is. Igy aztán, ha
még hozzá iól is taoulsz, bizonyosan
felvesz majd a parancsnok úr a csapatba.
Addig azonban ruhát nem viselhetsz, de
lélekben esész cserkész lehetsz. Hiszem.
hogy tesze"l is l - S. M. ,,Árvácska".
szíves üdvözlet ! várom a további mun-
kát és az előíizető!<,et. örülök, hogy
tetszik a lapom. - Érdektődó. A Cser-
készbolt köszöni a jótanácsot és közli,
hogy vidéki lerakatok kérdésével már is
foglalkozik, azokal folytatólagosan építi
ki. Egyelőre Debrecenben Kálvin-tér 4. sz.
alait; Pécsett Király-u, 20. sz. alatt;
Békéscsabán Horthv Miklós-út 73. sz,
alatt; Sopronban Vá?kerület 123. sz. alatt
vannak lerakatai. Tárgyalások folynak
szegedl, kaposvári, veé2prémi és győri
lerakatok tárgyában. Csalogány.
Nagyon okosan teszed, ha a versírás
szabályai iránt érdeklődsz, mert a most
beküldött ,,verseid" azt igazolják, hogy
erösen hadilábon állsza stilisztikával és a
verstannal. Mindössze két versszak van
írásodban, amelyek úgy, ahogy megfelel-
ne, de a többi nagyon kusza gondolat-
rnenetében is, küls6 formájában is. Bizony
csak végy elő egy ió ,,Stilisztika és
verstan"]t, akár ait, amelyet nálatok a
lV.-ben használtok. Ha megtanulod és
betartod az abban olvasható nyelvészeti
és verstani szabáIyokat. akkor már csak
tehetség kell és kész költö lehetsz.
Egyenlóre még nem veszeín észre, hogy
valámi szorosabb barátságra léptél volna
a múzsával,

l

A legnagyobb ezüsttömb, amelyet va-
laha is kibányásztak a földböl (Kanadá-
ban) 60 mázsát nyom.
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Az egész világon ismerik ris elismerik a

Remington Portable
írógép fölényét"

Nem játék ! Nem miniatür!

% 
Hanem komoly hordozható gép a

REMlNGToN
PoRTABLE
négysoros, standard billentyűzetű írógép,

Ugy a REMlNGTON-PORTABLE,
mint a többi legújabb modelljeinket
díimentesen, vételkényszer nélkül
mutatjuk be országszerte,' kedvezö
fizetési feltételek mellett, 18 havi

hitelre is. (.,.

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

lrógéPeink kiválóságáról Yéleméntrt edhat a
Magyar cserké8r§zöYét§ég Gazdasága Hivatala.

Nemzetközi vizlcserkésztáborozás. A tihanyi táborozásra leg-
újabban Nelio Pinherio braziliai vizicserkészvezető jelentkezett.

Francía nagytábor. Az ,,É,claireurs de France" cseikészszövet-
ség Páris környékén augusztus 12-19. között nagytábort ren-
dez, melyen külföldi cserkészeket szívesen lát. Teljes tábori fel-
szerelés és sátrak hozandók, napi költség fejenllént kb. l 1 frank
(kb. 2.60 P). Jelentkezési hatáiidő júniús 15. "

Német nagytábor, A ,,Deutscher spáherbund" szövetség július
21-30, között Flonben, mely a Holsteinben levő ,,Prinzenin-
sel"-en fekszik, nagytábort rendez, melyre a magyaí cserkésze-
ket a legszívélyesebben meghívja.

OÜmpiász. A németallöldi cserkészszövetség az amszterdami
olimpiai,játékok alkalmából cserkészeknek elhelyezéEt tud bizto-
sítani. Érdeklődők fordulianak a külügyi hivatalhoz.

\M STOWAS§ER
-ffi cserkészekszállítóia

W x;:,i:;"*T.::.',?"*,,:ffii
nytrk. - Húrok legiobb minőséqben.

.!l§9llgJ9l. J a v í táso k, továbbá bárm€ty haígazernet(nang§zergyár ! szikszerú elké§zttése !

FoIYTos xraoÓrrIvATALI IIÍREI{.
lVlegielenik könyvben Koszter atya regénye.

A Magyar Cserkész ianuári és februári számai teljesen el-
fogytak, úgy, hogy akik ezekből a számokból kérnek, c-qak az
esetben kaphatnak, ha történetesen valaki küld ezekböl vissza
a kiadóhivatalba, Előfizetéseket mát csak márc. 1-töl fogad-
hatunk e!.

Tekintettel arra, hogy igen sokan rendelik meg visszamenő-
leg a lapot a regény kedvéért s mivel ezeknek igényeit ezen
azűton nincs módunkban kielégíteni, elhatáro,tuk, hogy külön-
nyomatban kiadjuk Koszter atya szenzációs sportregényét a
,Psyho-futballistákat.' Ezt a könyvet azok, ahik előfizetnek
a M. Cs.-re, de a ianuári és februári számokat nem kaphatiák meg

- féláron rendelhetik maid meg.

Akik résztvettek az előfizetőket gyüjtő pályázaton, írják
meg egy lev.-lapon, vagy levélben akcióiuk eredményét: kiket
szereztek meg előfizetőknek, (A kiadóhivatal azt nehezen
tudná megállapítani). A beérkezett tevelek és az előfizetök
néviegyzékének egybevetése után a díjakat kiosztiuk,

Tanrrrlmhnyrit O l aszországba. A budapesti Keresztyén Ifj ú-
sági Egyesület_ március 3r-tő[ április 12-ig tanulmányi kirán-
dulást rendez Olaszországba Firénze, Velence, Bologna, Róma.
|_ncona, Fiume, érintéséíel A költség személyenkl-nt l50 P,
Erdeklödni lehet (VllL, Főherceg Sándor-u. .8 l.) a K, I E.
titkárságánál.

t!ágÓ$!,rrnífri wrigley-fele
údííő cul§or!§:rpaszíillóls.

citrom, naranc§ és menthol ízekben, hengeralakúra
higienikusan csomagolva. ünnepélyek, kirándulások és
táborozásra legalkalmasabb, Csapatoknak nagybanl

árban utánvéttel vagy bizományba.
Kapható 8,,C§erls észbolílratl " i§,

it{agyaíOrszáEl főleíakat :

PULJDR' J- Budapest, V., Garam-utca 25.

A Magyar lfjúságiVöröskereszt EgyesUlet
elárusító helye

a cserl§ észbolíba.n van
Y-, Ilaínal-rríca 6. sz., Cserlsészln.ez-

Kézügyességek, kézimunkák, terítők, dG
szes párnák, babák, karácsonyíadíszek
stb. feltünően o1csó áron kaphatók.
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FíAIGYAR, CSER,I§'E,SZ
A MAcyAR, csErrí<ÉszszővnTsÉG IilIvATALos LApJA

A MI MÁRCIUSUNK.
nneplő hangulatban ta|ál benneteket - kedves
cserkésztestvérek lapunknak ez a száma.
Március 15-ike van ma. Ebben az ünnepben
eggyé forr most az egész nemzet. Nagyok és

kicsinyek, hatalmasok és egyszerű emberek egyaránt
ünnepet ülnek, nemzeti ünnepet, magyaí iinnepet.

Nem akarom itt hosszasan fejtegetni, hogy micsoda
rendkívüli nap évlordulőja az, amelyen minden magyar
szív kell, hogy hevesebben, melegebben dobogjon. Fel-
teszem, hogy mindnyájan tudjátok 1B48. nrárcius 15-iké-
nek történetét. Azért én csak utalok egyes dolgokra az
alábbiakban s ha valamit nem találnátok megérteni, for-
duljatok magyatázatért örsvezetőtökhöz, yagy a pa-
rancsnok úrhoz, akik majd felvilágosítanak benneteket.

Én most inkább arről akarok beszélni, hogy milygn
legyen a ti ünnepléstek, hogyan üljük nreg ezt a na-
pot mi, magya:' cserkészek?

Azt tudjátok, hogy március idusát hangosan szoktuk
megünnepelni. Fényes nagy gyülekezetek, lelkes szó-
noklatok, utcai felvonulások, lampionos-fáklyás mene-
tek, sőt nagyszabású lakomák jellemzik ezt a napot.
Sokszor halljátok, hogy már sokalják is a fényt, az ún-
nepi beszédeket, szavalatokat, banketteket.

Vajjon igazuk van a gáncsoskodóknak? Valóban nem
Inéltó március 15-hez ez a sok zsivaj, lárma, sokada-
lom?

Attól függ, hogy milyen az. összejönni, nagy töme-
gekbe verődni s úgy emlékezni meg a márciusi esemé-
nllekről - mindénesetre illő, mert ha örömünk van, ha
ünnePet ülünk, akkor azt jól esik megosztanunk ember-
társainkkal. Azután meg az egybesereglés fokozza lel-
künk emelkedettségét, sok szív egymásfelé sugárzása
emeli lelkesedésünket: lgazán lelkesedni, új lángra
g}úlni alig lehet másként, csak úgy, ha sokan vagyunk
eg/-ütt.

Ne féljetek hát a sokadalomtól, sőt növeljétek azt
megjelenéstekkel. Ne legyen egyetlen magyaí cserkész
se, aki ma el nem megy egy-egy szép ünnepre. Ha úgy
hozza sorotok, vegyetek részt a íelvonulásokban, ze-
nés, fáklyás menetekben is. De mindenütt maradjatok
cserkészek!

Fakadjon szívetekből az ének, harsogjon az ,,é|ien",
vagy a csatakiáltás ajkatokon, fürödjék meg a lelketek
e hazafias lelkesedés lángoló tengerében, mondjátok
olyan igazán, ahogyan csak magyar sziv fogadhatja:
,,esküszünk, hogy raLrok többé nem leszünk!" Legyen
minden ünnepen cserkész szavalő, mondjatok sok ün-
nepi beszédet, ti legyetek a felvonulások éle - legyetek
ott mindenütt egész létekkel. Adjátok át magatokat tel-
jesen a hazatiúi lelkesedésnek, hogy gyönyörűség legyen
nézni csillogó szemeteket, lángoló arcotokat. É,s mindezt
tegyétek cserkésziesen:. komolyan, fegyelmezetten,

örömmel, nagy öszinteséggel, tiszteletet parancsoló egy-
ségességge| úgy, hogy a ti ünnepléstek példaadó legyen.

De he gondoljátok, hogy ezze| már meg is tettük kö-
telességünket, Ez csak a külső ünneplés, amely szép, jó,
szükséges, de ha magában marad, akkor görögtűz csu-
pán, antelynek ellobbanása után nem marad más, csak
egy lnarék rossz szagú hamu.

Mi cserkész ek bef elé is ünnepelünk . nupon. 'i4á,
előre e|olvassuk március 15-ikének a történetét, hogy
megértsük az innepi beszédeket, a szép szavalatokat,
megtanulunk néhány hazaíias dalt, hogy szépen, lelke-
sen zúgjon az ének ajkunkon, egy-két összejövetelen
gyakoroljuk a rendgyakorlatokat, hogy kivonuláskor
szégyent ne valljunk. Igy külső és belső előkészüléssel
fogadjuk az ünnepet, amely számunkra sokkal értéke-
sebb lesz, mert jobban élvezzük a szónoklatokat, meg-
értjük a költemények lelkét s lelkesedésünket iokozza
az, hogy fegyelmezett a felvonulásunk, biztos és meg-
kapő az énekünk.

Ha pedig otthon ülünk, akár az örsi összejövetelen,
akár magunkban kis diákszobánkban, vagy ha még
nem tudunk elaludni az esti imádság után, akkor ebben
a bizalmas együttlétben, vagy csendes magányunkban
e|mélkedünk a nagy napról.

E komoly beszélgetés, vagy magunkban való elmél-
kedés során aztán rájövünk, hogy a külső ünnep, ha
még olyan ,tényes volt is, magában mit sem ér. Kell,
hogy nyoma maradjon bennünk, hogy minket elindítson
egy magyatabb életre, megerősítsen, magyar hitünkben,
elszánttá tegyen magyar akarásunkban.

Ez a belső ünneplés megérteti velünk, hogy március
15. is azt tanítja, amire nevel cserkészetünk: magyarabb
magyarnak kell lennünk. A márciusi ifjak felajánlották
magukat, életüket a hazának. Nekünk is ezt kell tennünk:
minél többet segíteni másokon, minél különbeknek lenni,
hogy rnások számára is érték legyünk. Akkor sokan
lemorrdtak sok jogróI, sok anyagi előnyről a köz iavára.
Nekünk is le kell tudnunk mondani. Minél kisebb igé-
nyűnek kell lenni, hogy ne legyenek anyagi gondjáink,
sőt tudjunk segíteni a nálunk szegényebbeken, szeren-
csétlenebbeken.

Akkor megérezték a márciusi ifjak, hogy nagy idők
előtt állnak s ahhoz méltóaknak kell lenniök, azérl ta-
nultak, r1o|goztak, gondolkoztak s a rnagyar ifjúság ki-
termelte magából Széchenyit, Kossuthot, Petőfit, Jókait,
lent az Alfö|rtön Arany Jánost és e csodálatos nagysá-
gok mellett még egy egész csomó kíválóságot. Mi is
nagy idők, nagy feladatok előtt állunk. A rnai magyar
ifjúságból is ki kell termelődnie azoknak a lángelméknek
és vasszorgalmú munkatársaknak, akik majd végre-
hajthatják a nagy művet. A márciusi ifjak mindenek-
felett magyarok voltak. Nekünk is izzó lelkű, nagyot
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akarő,,a nagy cél felé szívósan törekvő, meg nem alkuvó
magyaroknak kell lennünk . ., "

Nem mondom tovább. En csak megindítottam a belső
ünneplést, de tinektek kell folytatnotok. Folytassátok
hát! A legközelebbi örsi órán, meg rajösszejövetelen.
Addig pedig magatokban töprengjetek, gondolkozzatok
azon, amit a mai ünnep hozott, adott nektek. Meglás-

sátok: sok gondolatot szül niárcius idusa. És ha a sok
gondolatot komoly elhatározás, tudatosabb magyar élet
követi, ha ti e nap hatása alatt csak valamivel is szor-
galmasabbak, segítésre készebbek, magyar testvéreite-
ket jobban szeretők lesztek, akkor, de csak akkor lesz
méltó hozzátok ennek a ragyogő napnak a megünnep-
lése, kdlmdn bdcsi.

A MI NAPUNK IS
A mi napunk is fetragyog mégegyszer:
A csillag|ényes égbolt rank nevet,
S egy új tavasznak hajnalhasaddstin
öle,lkezik majd a nyugat s kelet,

A mi csillagunk !elszökik az égre
É,s ott ragyog szép, nydri éjszakan,
Mosolyog a hold s a boldog nydri éjben
Ttirogató szól Kassa piacdn.

A mi ztiszlónkat lengeti a szellő
A csíkorszagi székely hdzakon,
Mert túlesünk a fdjdalmas időkön,
Álmatlan éjen, könnyes bdnaton.

FELRAGYOG MEGEGYSZER.
A mi d,alunktól visszhangzik az erdő,
A Tritra, Fatra, Mátra, Hárgita,
A Fertő tónak ttilsó oldaltiról
Felénk kialt a hívó trombita,

A rni satraink állnak majd szildrdan
A rég nem ldtott drdga töldeken,
És ez lesz majd a Nemzeti Nagyttibor,
Ahol győzelmünk végre megterem, 

l

A fénypompdban kéklő Adritit,
Eldob ja gy dszf dtyltit H ungdria
S mosolygva nézi sok boldog f iót.

Noszlopu Aba Tihamér.

MI LESZ NYÁRON TIHANYBAN?
A IlI. Nemzetközi Vízitabor programmia. - A küllöldiek részvétele.

A magyar vízesek szerepe a táborban és a versenyeken.

Aki figyelmesen olvassa a Magyar Cserkészt, annak,bi-
zonyára felhívta az érdeklődését az a néhánysoros apró
hír a Krónikában, melyből mindenki megtudhatta, hogy az
idén nagy terveink vannak: Nemzetközi Vizitábort rendez
a Magyar Cserkészszövetség a nyáron.

A világ vizicserkészei minden évben összesereglenek
valahol, hogy beszámoljanak egész évi munkájukról, fej-
lődésükről és megtanuliák mindazt, amit mások már ki*
próbáltak és praktikusnak ta|áltak,
hogy összemérjék erejüket a vizen s
végül, hogy az ugyanazon alkalommal
rendezett vizicserkészkonferencián a
vezetők megbeszéljék az aktuális kér-
déseket, a jövő programmját.

Az első vizijamboreet a belgák ren-
dezték 1926-ban Antwerpenben; itt a
dán tengeri cserkészek reprezentánsai
vitték el a győzelmi pálmát. A máso-
dik, még előttünk emlékezetes összejö-
vetel a dániai Helsingőrben került le-
bonyolításra. Mint annyiszor máskor
is, a magyar fiúk győzni akarásának
meg is volt az eredménye s a tengeri
nemzetek gyakorlott cserkészeit meg-
előzve a legjobb eredménnyel végeztek.
Idén reánk hárult a Nemzetközi vizi-
tábor megrendezésének nem , kicsiny
rnunká ja.

Az előkészítés, melyet a Magyar
Cserkészszövetség ügyvezető elnöke,
Zsembery Gyula bátyánk vezet, már
hetekkel eze|őtt megkezdődött. Az ide-
gennyelvű meghívókat a posta szét-
vitte a világ összes vizicserkész-

nemzeteihez. Sőt néhányra már vá|asz is érkezett. Az
angol és dán tengeri cserkészek jelentkezését kaptuk
meg legelőször. Részvételüket bejelentették a németek is s
a napokban várjuk a többi vizicserkészek jelentkezési
lapját is.

A Nemzetközi Vizitábor pontos idejét és programmját
a szorgalmasan nrüködő előkészítő bizottságok már meg-
á llapították.

Július 26-án lesz az ünnepélyes meg-
nyitás a Szövetség Népszigeti Vizitele-
pén és itt táboroznak négy napon át,
egészen 30-ig. A Vizitelepen - mely-
hez hasonló intézménnyel más nagy
országok vizicserkészei sem rendelkez-
nek - vizibemutatások és versenyek
által fogjuk megismertetni külíöldi test-
véreink előtt a folyami cserkészet
minden furfangját, szépségét. A Vizi-
telepről majd be-belátogatunk a fővá-
rosba, hogy elvezessük őket annak
nevezetességei h ez,

Július 30-án azután vasútra pakkol-
juk őket és levisszük a tihanyi félszige-
len tervezett táborba.

Egy teljes hétig, azaz augusztus 5-ig
fogják Tihanyban a magyar tengert él-
vezni" Itt tartjuk meg a vizicserkész-
koníerenciát és innét fognak kiindulni
azok a vitorláskirándulások, melyek
kepcsán a Balaton festői környékét fog-
juk fetíedni előttük.

A Balaton kék hullámaiban fogják
a legkülönbözőbb nemzetek vizicserké-
szetének reprezentánsai bemutatni cser.-Reggeli parádé Helsingőrben,
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készleteményüket, ügyességüket, erejüket, a lebonyolításra Versenyek is lesznek itt, de csak abban az esetben, ha
kerülő versenyek keretében. Mi sem természetesebb, hogy marad idő rájuk. Valószínű, hogy ugyanazon versenyek
a mdgyar vizicserkészek ezen versenyekben nem vesznek kerülnek lebonyolításra itt, mint, amelyeket a külföldi
részt, mert a helyi viszonyok ismerete nagy előnyt jelent. testvérek részére írtunk ki, csakhogy nagyobb díjak nél-
A részletes versenyprog-

rammot is már postára adtuk.
Bizony ár a mindenkit érdekel-
nek ezek a versenyek, ezért
a főbb csoportokat fel is so-
roljuk:

L örsi versenyek: I. Fellé-
pés. II. Tábortllzi szórakoz-
tatások. Mutatványok. III.
600 méteres evezősverseny.
lV. Csónakakadályverseny.
V. Evezős hike. VI. Csónak-
kötélhúzás. VII. Bólyakereső
verseny. VIlL Jeladóverseny.
IX. Vitorlás ver§eny. X. Ka-
jakverseny. XI. Staféta úszás.

II. Egyéni versenyek: l.Yiz-
ből mentés. II. Első segély.
III. Búvárkodás. IV. Csónakjavitás. V. Kötélmunkák.
Vl. Becslés. VII. Megfigyelés.

Bizonyára mindenkit érdekel, hogy vajjon mi, a magyar
vizicserkészek hogyan kapcsolódunk bele ebbe a pro-
grammba.

A Nemzetközi yizitáborral két célt kívánunk elérni.
Az egyik tőcél az, hogy a külföldiek a magyar cserkésze-
ken keresztül megismerjék, megszeressék, megbecsüljék
a ,,magyar"-t, a másik főcélnak pedig annak kell lennie,
hogy összegyüjtvén a vizi élet iránt érdeklődő magyar
cserkészeket, közös alapra helyezzük a magyar vizicser-
készetet és hogy huzamosabb ideig együttélvén, megis-
rnerjük egymást, tanuljunk egymástól, megbeszéljük a
jövő programmját, építendő csónaktípusaikat stb.

Épen mindezek érdekében nagyon kívánatosnak látszott,
hogy egy előkészítő táborban gyűjtsük össze a magyar
vizicserkészeket, mely már július 23-án venné kezdetét.

Ezen táborban -- melyet szintén a tihanyi félszigeten
taltanánÍ< meg - rendes tábori életet élnénk. A rendező-
ség alkalmat fog adni az evezés, vitorlázás megtanulá-
sára, gyakorlására, megfele|ő hajókat (evezős és vitor-
lás hajókat) fogunk beszerezni és a résztvevők rendelke-
zésére bocsátani, és megfelelő oktatókról gondoskodni.
A vizicserkész életében nélkülözhetetlen ismeretek itt mind
elsajátíthatók lesznek. A vizen használatos csomók, fo-
nások, szemaforjelzés, a nemzetközi kódézászlócskákkal
való jelzés, vizimentés, elsősegély és egyéb ismeretek ok-
tatásáról gondoskodni fogunk. A tábor egész tartama alatt
úszótanfolyam is lesz.

kül, inkább próbaképen.
A hazai örsök számára is

lehetővé tesszük, hogy vitorlá-
§on vagy gőzösön keresztiirl_
kasul járják a Balatont, meg-
ismerjék annak környékét.

Minden olyancsapat el fogja
küldeni ezen táborba egy-eg_y
raját vagy örsét, ahol a
rendszeres vizimunka már
megindult, akik már vizimul-
tukról beszélnek, hogy tovább
képezzék magukat és tudásu-
kat közkinccsé tegyék. De
talán még fontosabb azoa
csapatok részvétele, ahol a
vizimunka csak az első s zárny -
próbálgatás stádiumában

van. És a részvételnek a legnagyobb a l6tjogosultsága
azon csapatoknáI, ahol a vizimunka még nem indult meg,
de miután a csapat székhelye folyó vagy tó mellett van:
arra egyenesen predesztir,álva volna s csak a kellő szak-
értő vezető hiánya volt akadálya a munka megindításának.

Miután megfelelő csónakokról igyekezünk gondoskodni,
nem fontos, hogy a résztvevő csapatoknak van-e már csó-
nakjuk. Természetesen az esetben, ha a csapatnak van
saját, a Balatonon használható hajója : észszerü, ha a
tábort egy gyönyörű mozgó táborral összekapcsolva, a
Sión keresztül ereszkedik le a tábor színhelyére.

A hétnapos előkészítő tá6or utolsó nápján azután
megérkeznek a külföldi nemzetek küzdelemre kész vizi-
cserkészei. A külföldiek itt fogják majd megismerni vizi-
cserkészetünket és vizicserkészeinken keresztül a magyar
cserkészetet. Az ő viselkedésükből, bemutatásaikból (me-
lyeken még törnetek kell a fejeteket) látni fogják majd,
hogy cserkészeink nemcsak a dunai csónakokban vannak
otthon, hanem megállják a helyüket a tavon is és a vitorla-
kötelek között aem jönnek zavarba..

A részletes programmot, a részvétel feltételeit (korha-
tár stb.), az egyes versenypontok részletezését, a részvé-
teli díjat, a jelentkezési határidőt stb.. helyszüke miatt
a Magyar Cserkész legközelebbi számában közöljük.

Addig is gondolkozzatok az egészen és ha valamilyen
jó ötletetek van, vagy felvilágosítást szeretnétek, fordulja-
tok az Országos Titkári Hivatalhoz, ahol a tábor előkészü-
leteinek állásáról mindenkor felvilágosítást kaptok.

aundrum kdzmér.

NAGY NAPOK FOR,DULÓI.

NEWTON IZSÁK.
Március 3r-én 20l esztendeie annak, hoEv elköltözött az

élőllsorából Newton lzsák, a vitagnirt angol-Tizikus és mate-
matikus. Fiatal éveiben nem szíve§en tanulgatott, de a későbbi
években osztályának legelső tanulója volt. 16 9.ben már a
cambridgei egyetem matématikai tanára lett. Ebben az időben
végezte legtöbb kísérletezését és hozta napvilágra legtöbb
találmányát. Az átlandó, óriási szellemi munka annyira igénybe
veszi §zervezetét, hogy l69j-ben már bizonyos lelkizávarok
mutatk_oznak raita, De nagy diadalait még mégéri. l703-ban a
Royal Society elnökévé válásztja, maj d A n ná ki ráTynö lovaggá üii.

Tudománvos működése olv sokoldalú. hosv azok Te-írása
odlalakat vénne igénybe. Nézzük csak a legTontosabb felfe-

dezéseit, melyek mindannyiunkat érdekelnek, Az ő nevéhez
íűződik az újabb matematikai fizika megalapítása.

Legnagyobb felfedezése az általános nehézkedés törvényé-
nek (gravitáció) felállítása, Az egykori monda szerint Newton
figyelmét erre egy sétája alkalmával észlelt férges almának
a fáról való lehullása hívta fel. Először a Hold és a Föld
egymáshoz való viszonyából indul ki, Megállapítia, hogy az az
eio,tnety a Holdat a FöÍd felé vonzza, mti[oOiti a2égé§i világ-
egyetemben és ugyancsak ez az erő kényszeríti az almát is
arra, hogy a földre essék.

Ezzel az úi törvényével természetesen megdöntötte az eddigi
csillagászat majdnem valamennyi helyesnek vélt törvényét.

Az"optika tei-én szintén nagy érdémeket szerzett magának.
A haihatatlan fizikusr.ak Cámlridgeben szobrot emelfek.

Balaton a tihanyi félszigettel.
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_ ,,BI-pI" - A MA plő GvEn,MPI{EK LEGNAGvoBB lÓr-rnvŐ;n. 
,

giUen-Powell ragyogó pályafutása. - Hogyan teilődött ki benne a cserkészet gondolata. - ,A gyermek,
akinek hivatása volt, hogy nagyobb hatást érien el,;.mint bárki emberfia a kereszténység alapítása óta."

azt felelte: ,,legfeljebb a nagybácsi ja lehetnék, ,n.rt en
csak rendszerbe foglaltam ö§sze azt, arcjt, innen-onnan
csipegettem.ll

Pedig igazán ő az alapító. Sok országban jelent már
meg és mindenhol újabb babérokat aratott.

Most hozzdnk készüI!
Májusban sokezer magyar cserkész fog tombolni a vi-

lág mosolygó főcserkésze körül és ő keliemes, öblös hang-
ján fel fogja lelkesíteni a magya'r fiítkat, mert kitünő
szónok. (Nem hiába volt prédikátor az atyja).

Il1ő dolog, hogy ebből az alkalomból megismerjük életét.
pál.yáját, küzdelmeit és sikereit, kutatva a cserkészet gon-
dolatának megszületését. tzek a fejtegetések különösen
azoknak a cserkészeknek szólnak, akik komolyan akar-
nak foglalkozni a cserkészet belső világának megismeré-
sével,ezért utalunk könyvekre, adatokra. A főcserkész élete
vetekszik a legizga|masabb regénnyel. Ezúttal erre csak
utalunk, de bizonyos, hogy megérdemelné a regényfor-
rnájú megírást is.

Baden Powell! Ez a v|lág főcserkészének a neve,. akit
mindenki elismer, csak - ő maga nem. Sir Robert Ste-
phenson Smyth Baden-Powell, I. baronet, a ieljes neve és
igen magas kitüntetések birtokosa. (A bárói cím birtoko-
satt számozzák, mint az uralkodókat.) eletét E. K. Wade
írta meg, 1924-ben megjelent ,,The Piper of Pax" (A
békeharsonás) című múvében. Adatainkat ebből a könyv-
ből vesszük.

A kis Róbert 1857. február 22-én sziletett, vagyis mos-
tanában mult 7l éves. Édesatyja teológiai tanár. Születé-
sének helye London. Ott született a Hyde Park közelé-
ben, amely a londoni ,,csecsemők és madárkák" áldott te-
rülete. Atyjának tíz gyermekéből ő a nyolcadik, egy-
szersmind a hatodik fiú. rdesanyja Smyth admirális
leánya. Anyjának fivére tekintélyes skót királyi csillagász.
Az atya komoly életfelfogású és erkölcsös ember; nagy-
tudományú és tekintélyes író. Az anya érdemeit aiig le-
het eléggé kiemelnünk. Baden-Powell gyakorta hivatko-
zik rá, hogy anyjának buzditásai és a sikerbe vetett hite
nélkül nem hiszi, hogy valaha is megindult volna megáa-
pítani a cserkészetet. Édesanyja maga is pedagógiai har-
cos. Két társnőjével úttörője az angol nyilvános lecíny-
közé piskoltinak.

Mindnyájan tudjuk, hogy legzsengébb ifjúságunkból
mint drágakövet őrizünk lelkünkben egy-egy mondást,
amely annakidején a szívünkbe markolt. Édesanyánk
egy-egy intése vagy mondata az életünk végéig elkísér.
Baden-Powell ilyen klenódiumként tartotta meg szívében

Egyszerre megtestesült az iíjűság saját világmozga|-
m4nak eszméje. Forrongásba jött nemcsak a felnőttek
lelke, akik az ifjúsággal közvetlenül törődtek, hanem lát-
hatatlan és mérhetetlen szellemi hajszálcsöveken át a
fiúk lelke is. Szívesen emlékszem vissza atra, milyen lázba
ejtett az ú1, a szabad, az ősi élet mozgalmának neue: boy
scoutok! 1911-et irtunk és zilált külső és belső viszonyok
közt tengődöttanemzet. es egy rothadó álliberális rendszer
ko.rtátai -, megmerevedett konvencióval nem iudott sem-
mit, sem tenni sem mellette, sem ellene, amikor fellán-
golt az ifjúság serdülő részében a lelki parancs: cserké-
szek akarunk lenni! Ne mondja senki, hogy ő alapította
vagy szervezte vagy hívta életre a magyar cserkészetet,
Sok fiatal ember fogott neki a munkának és az ifjúság
kiharcolta a maga vezéreit. Sokan egyidőben kezdték meg
és az első időben az angol, majd a francia és a német
kézikönyvek voltak a főforrások. Innen van az a sajátsá-
gos jelenség, hogy legalább egy tucat ember hitte magá-
ról, sőt hirdette is, hogy ő az a|apitója a magyaf cser-
készetnek. De ha akármelyiknek a nunkáját kikapcso-
|om, azt az eredményt látom, hogy - talán más össze-
tételben vagy árnyalattal - de ugyanúgy meglett volna
a magyar cserkészet.

Ez a magyar cserkészet egy percre sem halt meg azóta,
Megvan a folytonossága, megvannak a maga fejlődésé-
nek ormai és süllyedései. A háború után írj gondolatok és
szükségletek telítették új virágzásía a rnozgalmunkat.
Szintén együttes erőfeszítéssel, anélkül, hogy egy ember
körü1, egy magyar ,,chief" körü1 összpontosult volna a
mozgalom. A tőtényező űlra maga a magyaí ifjúság. A
fejlődés még tart, még messze va§yunk a csúcstól, de a
nyilvántartott cserkészek száma egészen reális számítás
szerint nagyon közel ál1 a 30,000-hez és az összes cser-
készek száma, a kicsikkel, öregekkel, jelöltekkel együtt
nagyon köze| jár a 40,000-hez.

A nagy világmozgalom eredetileg nemzeti mozgalomból
sarjaclt ki! Egyetlen ember agyában termelődött ki -évtizedek katonai szolgáIatában és harcaiban-- az a
nevelési gondolat, amely a világ összes iskoláit új pe-
dagógiai szintre emelte. Ez az ember a kezében tartja a
vezetést a mai napig, csodálatos energiával és munkaké-
pességgel itányítva világszerte a mozga|mat. Ez az ember
igazán elmondhatja magáról, hogy c cserkészet megáIa-
pítója, mert az egész világ annak hirdeti és dicséri. De
milyen érdekes, hogy az egyetlen ember, aki jogosan állít-
hatná, hogy ő alapította a cserkészetet - tagadja ezt.
Amikor Amerikában, mint a cserkészet atyiát ünnepelték,
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mindvégig édesanyjának"egy többszil hangoztatott téte-
lét: ,,Nem sajátmagunkért születtünk, hanem azért, hogy
jót tegyünk másokkal."

Kétségtelen, hogy az az igazi gyermekkor, amelyiknek
nincs története. A mi hősünk gyermekkorában se találunk
rendkívüli eseményeket. Iskolázása a normális keretek
közt megy végbe a krinolin és a lovak korának Londonjá-
ban. Mégis vannak megemlítésre mélió apróságok gyer-
mekéveiben. Születése napja egyezik a nagy Washington
Györgyével. Keresztatyja híres hídépítő mérnök, tőle
kapja első két nevét. Édesanyja állandóan érintkezik
kora legkíválóbb szellemeivel. John Ruskin, a kíváló mű-
biráló és írő azon csodálkozik, hogy ez a vókonydongájú
Robert hogyan rajzol jobb és ba|kézzel, egyforma ügyes-
séggel. Thackeray Vilmos író és humorista gyakori láto-
gató náluk. B. P. ma is kegyelettel őrzi azt a shillinget,
'amit a nagy emberiől kapott. (l shilling az angol font"
ZO-adrésze. A font értéke ma 27.88 pengő). Hát ez a
shilling meg is érdemli a megőrzését. Története van. Egy-
izben társaság volt s?üleinél. Este a kis Róbert - nem
volt még egészen három éves - megszökött dajkájától
és a vendégeknek tartott. Mielőtt szökését felfedezték
volna, elérte a nagyok körét és megrángatta Thackeray
bácsi kabátiát. Ez váltig csodálkozott a mezitlábas,
hálóinges vendégen és hogy elejét vegye a drámaibb for-
dulatnak, megvesztegette egy fényes shillinggel. Sikere
volt, Róbert otthagyta a társaságot és elment - aludni.
Ezért őrzi úgy a shillinget!

Tizenegy éves korától két évig előkészítő iskolába járt.
Mikor ezt az intézetet elhagyta, tanítója azt mondta édes-
anyjának, hogy ingyen is szívesen tartotta volna, akkora
befolyása volt a íiűnak az iskola erköIcsi tisztasdgdra!

Egy tizenkét éves fiú hatása társaira! 1870-ben a Kar-
tauziak londoni iskolájába vették fel és itt tanult hat
évig.

Első,,cserkész" tevékenységét családja körében gl-a-
korolta. öt bátyja volt és ezekkel együtt tanult értelemmel
dolgozni, ismereteket szetezni, táborozni és magát meg-
védeni, hajót kiszolgálni, iátszani, tőzni, szóval mindent.
amit mi a cserkészetben tanulunk. Hogy ez milyen hasz-
nos iskola volt, azt hálás visszaemlékezéssel a világ fó-
cserkésze maga így meséli el:

,,Frank melléd ü1 és ügyel rá, hogy az egész kotyva|e-
kot magad megegyed!

Ez volt Warington nevű legidősebb bátyám itélete. ó
volt ugyanis a kapitányunk. Mi négyen fiútestvérek alkot-
tuk egy öt tonnás bárka legénységét és szabadságunk ide-
jén ezzel hajőztuk körül Angliát és Skóciát.

Nekem ez volt első tengeri utam és minthogy én voltam
a legfiatalabb, az összes legénység egyhangú lelkesedésse]
választott meg inasnak, szakácsnak és főképen mosoga-
tónak. Az első íőztöm neve borsóleves volt. A tűz is csak
füstölgött, a fazék is tisztább lehetett volna, de főkép azt
nem méltányoltam eléggé, hogy több víz kó{l, a lel.csh:z.
mint liszt. Ez a magyarázata a fentidézett ítéletnei<.

Ilyen iskolában aztán hamarosan megtanultlrtn ht:lrt-
állni mindenféle szükség idején. Máig sem tudottr, hogvait
kerültem ki élve a sok kalandból, de az akkor szerzett
ügyesség és lélekjelenlét hű segítőm volt az é!,:1 r,iha-
taiban."

l876-ban, tehát tizenkilenc éves korában köveikeze,tl be
a nagy fordulat B, P. életében: katonai pályára iépett!

(Folytqtjuk.)

Marcit, a csapatszakdcsot
Kedvelik az égiek:
Alig mond egy kívdnsdgot,
Mdris beteljesedett.

Hogyha péIdtiul azt ntondja:
,,Btir jóltaknék a csapat!"
Elröpül legott a gondja
Egy szempillantris alatt.

Mert a bogracs azon nyontban
Löv e ll k o z tttai llalot,
Mitől legott a ttíborban
Mdr mindenki jóllakott.

Vagy egy kolbdsz szellemének
Á' brándozva így cseveg :

,,Bdr. ne yolna _ kolbdsz - vé.ged,

S örölc volna életed!"

Mire megvirrad mrísnapra,
(A tettes ki nem derül!)
Két kotbaszvég leharapva
öröklétre szenderül.

AZ EGIEK KEGYELTJE.

Amikor a leves jó sok,
Marci gotldja nem keves,
ohajtoz belé gomböcot,
Mert csak úsy jó a leves.

S derült égből a bogrdcsba
Hirtelen gombóc kerül:

- Fröccsenő a csattantisa, -S a nagy futbalL eímerül,

V agy bevdstírolni jcírva,
F elf ohtiszko dik kicsit :

,,Vajha mdr ki volna rdntva
Ez a kedves csirke itt!"

Mintha kelne töld öléből,
Egy komondor ott terem,
r,sacsirkétakezéből
Ki is reíntja hirtelen.

Most meg épen friss zöldségre
V ala szüksé g Marcinril :

Im csak feltekint az égre,
S mdr a zölriség készenall.

Magyar Cserkész t|tjabb sztítna
Epp e nyol:tban érkezett:
Frissebb zöldség hol van ma.ma,

Mint e dicső versezet?

Marcit, a csopatszakticsot,
Kedvelik az égiek,
Alig mond egy kivtinsagot,
S ldm ni: beteljesedett!

Mileroszhóp.



É
r}:
l1.

li

]]

]

L

86 MACYAR CSERKÉ§Z 6. szám

o, Dönci, aztán éberen őrködjenek
a baglyok az éjszakal. - szólt
oda parancsnok úr Horváth
Döncinek, aki naposi hivatásá-
hoz méltóan hatalmás nyaláb rő-
zsét cipelt a táboríűzhöz.

A fiúk érdeklődve kapták fel a
fejükei s lelkendezve kérdezték:

- Jönnek á sólymok, Parancs-
nok úr?

Nem, fiúk, nem a sóly-
mokat várotn, Azokról semmi

l t hír, hanem Szabó Gyuszi ést l ' Pászthy Laci irták, Úogy az
éjszakai vcrnattal megórkeznek. S ahogy én ismerem őket,
nem a kapun fognak besétálni a táborba. Az pedig nagy
szégyen lenne a bagoly örsre, ha a két holló berepiilne
úgy a táborba, hogy a baglyok nem is vennék észre.

- Abból ugyan semmi sem lesz, Parancsnok úr -rronclta hetykén Dönci. - A baglyokon nenr fog ki két
fiatal holló. Már azt hittem, hogy a sólymok akarnak
átlátogatni Zamárdiből. Az érdekesebb |ett volna. De két
hollóért még csak erősített őrséget sem állítok.

- No, no, Dönci, láttunk mi már éjjeli őrt nappal neg-
halni, meg aztán aívő bagolyt is éjjeli őrségen - kia-
báltak a lekicsinyelt hclllók.

- Két árva hollót nrég egy alvó bagoly is fülön fog
- rcplikázott Dönci.

- Várjatok csak, jön még bagoly a nri kc_rnyhánkra -nttlndta Karcsi, a ,,vén holló".

- Kozmás babot enni - feleltek kórusban a baglyok
és rákezdtek a legújabb tábori nótára, amelynek - íossz
nyelvek szerint - történeti háttere az a nem nagyon ör-
vendetes látogatás, amit a hollók konyhai szolgálata alatt
a minden cserkészgyomor halálos ellensége: dr. Kozma
tett.

,,Károg a holló a jegenyén,
Baj van a kondérunk fenekén..."

Erre már a hollók sem tudtak felelni.. Mert hát, ami
igaz, igaz akkor is, ha fáj is az igazság s bizony azt a
kis kozmát nehéz is lenne letagadni; most is szagos még

tőle a konyha és - ismét a rossz nyelvek állítása szerint

- a Lrakterék három kis malackája még mindig beteg-
koszton él, Ricinus és pasteurizált tej felváltva szerepel
az étlapjukon, annyira szívlikre vették szegénykék a hollók
tőztjét.

A nóta aztán elnyotrrta a vitát és nent is történt emli-
tés többé az éjszakáról.

Dönci a tűzre dobta az utolsó nyaláb rőzsét.
Halkan szállt a nóta:
,,Ránk borítja íátyolát a csendes alkonyat. . ."
A tűz utolsót lcrbbani, a zászló lehullott, elhaltak a ta-

karodó hangjai és elcsendesedett, elpihent a tábor.

A Balaton-parti nádas ,j.''.r' ket sötét alak lopózik
halkan az alvó tábor felé. A nenr me§sze pislákoló zsa-
rátnok mutatja nekik az utat, no meg az őr néha-néha
lclviIlanó lámpája.

Ugy látszik, mégsenl r,tlyan nytrgcldtak a baglyok,

- Gyuszikám, az ójjel bagoly-sátorban alszunk -szó7 az egyik suttogva.

- Ugy tudom, ma este ők vannak őrségen. Te, Laei,
hrlgy megrémülnek, ha nrajd a vendégeket megpillantják
- strttog a másil<.

- Dönci trolnap nenr tud ebédelni a szomorúságtól.

- Az csak neki lesz jó, ha saját főztjéből nem eszik,

- De nézd csak, Gyuszi - nrutat hirtelen Laci a Ba-
laton felé -, kinek van kedve ilyen késő éjszaka vitor-
lázni ezen az clhagyrrtt vidéken?

- Vaiami bánatos troubadour lesz - vélekedik Gyuszi.

- Neln hinnétn, hclgy komtlly ok nélkül erre jönne egy
szál átva vitorlás is, hisz itt még lehorgclrryozni is alig tucl,

- Pedig erre tart.

- Jó lenne megnézni, mit akar, hátha valanrire szük-
sége van.

- Várjunk egy kicsit. Ha egyenes úton jár, úgyis je-
let ad, vagy kijön valaki a partra. Addig kár volna el-
árulni magunkat.

- lgazad van. Feküdjünk ide a nádas szelébe, talán
megtudunk valamit.

A két fiti elreitőzik, a vitorlás meg csendesen húz a
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part felé" Gyuszi és Laci lélekzetvisszafojtva figyelik,
de a sötétben nem lehet sokat látni, inkább csak sejteni.

óvatos zörrenés és csobbanás hallatszik: most efe§z-
tették le a horgonyt.

Rövicl várakozás és látják, hogy a vitorlás felől egy
csónak jön csendesen a part felé. Két sötét alak ü1 benne.

- Hu, a kiskésít, ezek óvatos emberek, csáklyávál jön-
rrek - suttog Laci -, úgy látszik nem akarnak nagy zalt
csinálni.

, Te, ezek nem a tábort akarják meglátogatni?

- Nem lehetetlen.

- Akkor minket Isten kiildött ide, nep1 a hagyrlmányr'ls
jó szerencsénk,

- Pszt, jönnek.
A csónak kikötött es két titokzatos utasa kissé kihúzta

a partra, Közben az egyik majdnem rálépett a nádas szé-
lcn fekvő [.aci kezére.

- Most várunk, Sanyi, éjfélig. - Szólalt meg az egyik.

- Addig körülnézünk s, ha lehet, megállapítjuk, melyik
az őrködő örs sátra, Ha előbb nem is, éjfélkor látjuk, hogy
melyikben lesz világosság. Ha elcsendesednek, bolopózunk
rlda, Azok fáradtabbak, mélyebben alszanak, mint a többi,
meg ha esetleg felébredne is valamelyik, nem lesz fel-
tünő neki, hogy a sátorban mozognak, Megkeressük a
zászlójukat s ha Isten segít, regge1 felhúzzuk a mi árbó-
cunkra.

- Lesz öröm a sólymoknál, ha sikerrel járunk.
-* Az ám. De hát most lássunk hozzá. Te jobbra, en

balra. A tulsó oldalon a keresztnél találkozunk,
*

A két árnyék eltünt. Gyuszi és Laci feldrrgják a fe-
r ü ket.

- |rJg, most mit csináljunk?

- Meg kellene tréfálni őket. Mert csak így egyszerűen
lefülelni szegényeket nincs inyemre.

- Jó, de hogyan?

- Hogyan? . , . Várj csak Hopp, megvan. Nincs
kedved fürödni? A Balaton jó meleg - begázolunk a vi- ,

torlásig és elrejtőzünk rajt. A vitorlát szélbe állítjuk úgy,
hogy csak a horgonyt kelljen felemelni és abban a pilla-
natban szaladjunk is. .. A többit bízd rám.

A szót tett követte s pár pere mulva óvatosan a vitor:
lásta másztak.

A karcsú kis ha*
ión nem volt senki,
így hát gyor§an
munkához láttak.
Az izgalomtól h-
zasan húzták a kö-
teleket, csigákat -s

rövid néhány pilla-
nat alatt pattogott
a vitorla, feszült a
horgony kötele, na-
gyokat rándult a
csónak, szinte félő
volt, hogy a szél
elragadja.

- No, Lacikám,
kész a kocsi. Most
bujj el, de a hor-
gony kötele a ke-_
zedben legyen s
amint én felugrom,
rántsd fel azonnal,
hadd repüljön a
csónakunk.

- Jól van. De nem fog gyanut majd a két sólyom?
Ne félj. Mire gyanut foghatnának, késő lesz. Most pe-

elig csend és figyelem. 
*

Hosszú várakozás. A percek csigalassúsággal telnek.
Semmi zaj, csak a hullámok csobognak és a vitorlavászon
pattog. A Jolle nagyokat ugrik. Csoda, hogy tart a hor-
gony, Végre egyszef csak hallani lehet a távoli evező-
csapásokat.

-- Jönnek - sutttlgja Laci,

- Most légy résen Lacikám. Rajtunk áll a csapat be-
csü l ete.

A csónak gyor§an közeledik. Az evező szaporán csob-
banik; már nincs szükség az Qvatosságra. A zászlő
ott lobog a csónak elején.

Gyuszi ugrásra készen gubbaszt a Jolle íarában,
A csónak orra odasímul a vitorláshoz és a zászlőt hoző

sólyom átugrik a vitorlásra.
Ebben a pillanatban felugrik Gyuszi és nagyot taszit

a csónak orrán, még mielőtt azt a másik sólyom a viior-
|áshoz köthetné. A beiboot meginog, egy htíttám oldalba
kapja, - egy csobbanás - és a meglepett sólyom ele-
gáns fejesse| a vizbe szánkázik,

Ugyanakkor Laci - viszontlátásra a táborban - c§a-
takiáltással felrántja a már alig tarió horgonyt, a vitor-
lás nagyot szökik előre és hasítani kezdi a hullámokat.

Az árván maradt sólyom hirtelen ámulatából még fel
§em ocsudhat, már ott á1l előtte Laci és a kezét nyujtva,
így szól:

- Jó munkát, testvér, eljöttünk visszakérni a zászlót.
Szegény zászl&ab|ó ekkor ébred teljes tudatára a tör-

ténteknek, hogy foglyul esett §aját hajóján.
Gyuszi a kormányt befelé fordítja és ő is odalép a két

cserkészhez.
A hold épen rájuk világít és ahogy egymásra néznek,

elnevetik magukat s §zinte egy§zerfe szólalnak meg:

- Szervusz Pista.

- Szervusz Gyuszi.

- Hogy kerülsz te ide? Nem láttalak a mult őszi hadi-
játék óta; pedig de régen vártam az alkalmat, hogy az
etfogatásomért a kölcsönt visszaadjam.

- Hát most sikerült. Nálatok voltunk látogatóban s
ha_ ti nem vagytok, holnap a zászlórudunkra felrepült volna

a Bagoly örs zász-
laja. Derekasan
visszaadtad a köl-
csönt.

- Igy hát Pisti-
kém kvittek va-
gyunk. De gratulá-
lok, hogy a bag-
lyok eszén ilyen
ügyesen túljárta-
tok, pedig azt hi-
szem, minket vár-
tak. Most aztán
Dönci is engedni
fog kissészokott el-
bizakodottságából,
ha megtudja,.ohogy
épen a saját zász-
lajukat engedték
elvinni. Most pedig
jőjj és légy szíve-
sen látott vendég
a táborunkban. Ed-
dig máf MolnárEgy csónak iött csende§en a part_íelé. t
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Sanyi is ott lesz, mert , ha nem csalódom, ő volt
az utitársad.

- Igen.

- Szegény. Nem akartam, hogy megfürödjék, de nem
veszedelmes. Igen jó a Balaton vize. Mi is próbáltuk.

A vitorlás közben besíklott' a móló köré. Kikötik, le-
horgonyozzák és gyors léptekkel lemennek a táborba.

*

Molnár Sanyi valóban ott volt már és a felszított tá-
bortűznél szárítgatta ruháiát, a baglyok pedig szomor-
kodva segítettek neki. ők is, meg Molnár Sanyi is azt
hitték, hogy Pistának sikerült elmenekülni a zász|óval,

Annál nagyobb volt a meglepetés, mikor a két holló
hozta a foglyot és a zászlót.

Felébredt a parancsnok úr is és
kíváncsian.

Mikor meghallották, mi történt,

az,estí,kölcsönt ilyen gyor-

^, 
')

Ketten Mukit kötözik. (Tudjuk, hogy megsérült,
Feje. orra bedagadt, mondjuk :,,megkövérült"|
Kilenc méter géz fogyott. Nem ismerni rója.
Ldtszik, hogy e ,,gyors-segéIy" cserkészek munkdiq.,_

a fiúk is előbujtak

a hollók öröme nem

ismert határt, hogy a
san és szépen kapták

,#

csak Döncit nem
lehetett sehol sem
látni. Félrebújt a tá-
bor egy sötét zúgába
és sírt szégyenében.
Es megfogaclta, hogy
nem lesz soha többé
fennhéjjázó., Az éjszakában pe-
dig felhangzott a
nó,a, de már a meg-
különböztetett tiszte-
let hangján:

"Károg a holló a
jegenyén . . ."

Léuai Alajos,
. 205. Zrinyi cs. tiszt.

baglyok
vissza.

A szAvAzfus EREDMÉNYE. '3

A M. Cs. február 1S-iki számában hirdetett szavazásra 22 hírekre is szükség volna, így az elszakított magyarság sorsa
szavazatot kaptunk, feltúnő azanban, hogy ezek milyen kevés és élete, Rotheimere loÖ mozgalma iránt n-yilvanit meg
csapat között oszlanak meg. Ugy látszik, nem mindenhol van érdeklődés. A magyarabb magyar-kialakulására -és 

csethésze--
meg a készség közérdekű szolgálat teljesítésére, ha csah ncm ,ünh sajdtos maggar jellegeneh fohozott hidomboritriscira irá-

''W:: !Í:Kr!,#,""m is fejezi ki teljesen és megbízhatóan lilíL:-'J}}.",i"'"L'#3|,"".""#r,Tir*i"lt? :",§3§jÉi.3JfJl'i"';
a közvéleményt, amelyre pedig a lap (tehát mindnyájunk) cserkészkalandokat is.
érdekében kíváncsiak vqgyunk. A s,zavazatok e_gyébként így lgen népszerűek a M. Cs. regényei, leginkább Koszter Atya
is igen tanulságosak, a bennük foglaltakat megfóntoljuk es a psyiho-focirbalistái. A sportaka-déniia na§y sikert aratott, sáj_
fendelkezésünkre álló anyagi keietek közt természetesen irailat, hogy nem fotytátódik. Egyébkéiii a cserkésztestnevé-
méltányoljuk is A szavazóknák a szíves segílségért ez úton lésiol'is s7éretnének 

-rendszerese]r- 
ismertetést, utasításokat, a

mondunk köszönetet. vizi életről elsősorbap. Dugó Jani és Pöttöm Zsiga is kedves
A vezércikket _ a szavazatok szerint _ áItalános érdek- alakjai M. Cs.-nek, Altalános a kívánság a cserkész adomák

lődés vária, hasonlóképen az ezermester-rovatot és egyéb iránt (ennek azo_nban első feltéte,le av, ho1v a ,,jó eseteku a
gvakorlati ielleeú közléménveket. A tábortűzi szórakozáibk_ szerkesztőség tudomására iussanak, mert parancsszóra adomá-
iőt is ttinUén sieretnének háltani. Sokan szívesen olvassák a l<at gyártani kissé bajos dolog), A próbapontotat tárgyaló_cikkek
természeti leírásokat, különösen, ha szép táiképek is vannak és a cserkész-színdarabok iránt isnagy??érdeklődés.Jvlagyar
hozzájuk, szeretnék, ha a honismeretteÍ és' népélettel minél és cserkész-énekeket is sokan ,örömmel látnának,a M.- Cs=ben.
trlbb ilyen képes cikl< foglalkoznék. A cserkés2hírek is min- A szerkesztői üzerreteket sokan olvassák szívesen, azok is
denkit"érdekelnek, ezekbdt tetret meglátni,hogy mit,csinálnak akik nem levele2nek a szerkes2tővel. A.p9lyázatok közt a
mások, mit lehet tőlük tanulni, aLonban áTtalános érdekú ínofze- és Dugó,pályázatok a tegnépszerúbbe]<

DUGÓ JANI TOVÁBBI ÁLMAI.

Elszaladt a strucc, hanem itt maradt a lába,
Forr a víz és fől a Iáb az örs katlandba'.
,,Közügy" lesz a yézna comb, gondozzdk serényen.
A húsleves illata szétárad a légben.
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A IrALHATATLAN LENYEI{.
]' l\,lilyen_ .jó volna, ugye, gyerekek, ha sohasem öregednénk
meg. Ha azután, lrogy elértük legszebb kifejlettségünket, 20-24
éves korunkat, 1übhó változáson nem mennénk keresztül. Erönk,
fiatalos kedvünk, aharaterőnk, ismeretvágyunk változatlan ma-
radna tovább; rnind tovább, az idők végezetéig.

Testi berenclezeltségünk mai állapotában is sokszor megle-
hetösen szép koit er el az ember. A biblia szerint őseink közül
sokan több száz evig éltek. A közelmultban is éltek állítólag
olyan emberek, akrlt megérték a kétszáz évet. Ma csak olyan
emberekről tudrtnk, akik csak 120 évet értek meg legfeljebb.

Az állatok cgvike-másika is hosszú életkort ér el. Igy a
vadkacsákról azt taítia a monda, hogy, feltéve ha nem kerülnek
vadász puskája elé, több száz évig élnek. Az elefánt életkora
pedig ténylegesen több a száz évnél.

Azonban mi ez a pár száz év ahhoz a több ezer esztendő-
höz viszonyítva, nlclyet egyes növények, fák megéínek. Igy pl.
a libanoni cédrusok között van 3000 éves fa is. Ne is beszéljünk
a Tenerifía szisetón élő sárkányfákról, melyeknek korát elyes
tudósok 5-6000 esztendőre becsülték.

Természetesen alapos tudományos vizsgálatok után kiderült.
hogy a sárkányfál< 5-6000 esztendejéből legföljebb mindössze
2-300 esztendő igaz. Míg egyes fákról tényleg megállapította
a tudomány, hogy életüket l700-2000 éwel ezelőtt kezdették.
Az ilyen fák törzse hatalmasan nagy, átmérőjiik meghaladja a
10-12 métert.

Azt hinné az ember ezekután, hogy nagy fák és nagy álla-
tok körében kell keresni azokat a lényeket, rnelyek leghosszabb
ideig képesek élr:tüket fenntartani. Azonban iudományos ku-
tatások ezt a föltcvést alaposan megcáfolják.

elnek ugyanis olyan kis élőlények, állatok, melyeknek teste
egyetlen apró s<,jtből á1l, méretük oly kicsiny, hogy csak na-
gyító alatt láthatólr. Az ilyen kis véglények, mert úgy hívják
őket, szerkezete a következő. Egy csepp kocsonyás anyag, az
úgyrrevezett prctoplazma, benne egy kis pontocska, a sejtmag.: Ezek,a legegyszerűbb állatok. Semmiféle külön szervük nincs.
Még táplálkozási szervük sem. Ugy táplálkoznak, hogy a
táptáletra,,ráíol1,nak,,azt a protoplazmájukkal körültogják és
a táplálőanyagot kivonják belőle.

A áplálék felhasználhatatlan részét úgy üritik ki magukból,
hoglr .egyszerűcln leíolynak róla.

Ha az ilyen v(.glényecske olyan körülmények közé jut, mely
életszükségleténck legjobban megfelel és abban a helyzetben
rhé§maradh_at,'alikoí elég gyorsan elszaporodik. Szaporodása
ugyancsak egyr;zer,ü. A sejtecske előbb kissé megnagyobbodik,
azután megnyúlik, majd olyan lesz, mint egy piskóta, végre
kettéválik és most már két véglény éli tovább egyszerű életét.

Amint már ícntebb mondottam, ha életkörülményei kedve-
zőek, életét és szaporodását változatlanul folytatja, ami a leg-

ér,dekesebb, idötLan időkig anélkül, hogy az elöregedés legki-
sebb jele is mutatkoznék bdrmelyik sejtecskén. Voltak tudósok,
akik megfigyelés alatt tenyé521g1l6k ezeket a véglényeket és a
legelső sejtecsl,e niegérte a 3500-ik leszármazottját is anélkül,
hogy rajta a legcsckélyebb jele mutatkozott volna az elörege-
désnek. A 3500-ik unoka és az ősmama fizikai állapota teljesen
egyforma volt.

Az embernek atra, hogy megérje 3500-ik leszármazottját, kb.
100.000 évre voina szüksége. És még hozzá ekkor is olyan álla-
potban kellene lt llnie az Ösmamának, hogy legiiatalabb rrno-
kájáv al összetéveszthessék.

Ha az ilyen vcglényecskét szaporodásában, úgynevezett osz-
tódásában mellakatlályozzuk, akkor íelduzzad, erősen megnii
és menthetetlenül elpusztul.

É.qy iuOós tlfy segített ezen a bajon, hogy a nagyobbotló
sejtből, igen finonr műszerrel, nagyító alatt ismételten levágott
egy darabot, hogr/ megszokott nagyságán túl ne nőhessen. --A sejt az operácirik eíedményeként igen jól érezte magát. Igy
egves állatkákat cgl,másután l5O-szer megoperált a szükséges
időközökben anélkül, hogy emiatt az állat életképességéből leg-
parányibbat is ves:rített volna. 150 operáció után magára hagyta
az állatot olyan helyzetben, hogy szaporodhassék; az osztódott,
szaporodott továbl. és vígan élt, az operációsorozat dicsőségére.

Ezeknél az ál,aiaknál öregedés a megíigyelések szerint csakis
a megnagyobbodással kapc§olatosan |ép fel. Ameddig tehát g
külső körüIménye! lehet"yé teszik szdmdra az osztódtist és
tdpldlkozdst, addig az állat életben nnrad, tekintetnélkül az
időre.

Ezek az apró ailatkák azok, melyek megfelelő életviszonyok
mellett, a tudomány eddigi megfigyelései §zerint, örökifjak és
halhatatlanok. R, Z.

u.r pÁI-,YAZA,I.
Fiúk! Ha ezt a pályázatot komolyan veqzitek s ha sohatl

ve§ztek benne részt, akkor ez egyik legértékesebb megnyi-
latkozása lesz a mi mozgalmúí\knak. Használjátok ki az időt,
a naeyhét első nap|ait s kicsi és ílagy egyarárrt írion feleletet.
rövidet, vagy hosszabbat, de őszintét:

l'elgih uolt az én cserkészéletem legemlékezeíesebb napJa?
Iriátok le azt a bizonyos napot s írjátok meg, hogy miért

emlékeztek legiobban arr,a,
Behüldési hatdridó dpritis hó l/. Első díi 6 P, második 4 P,

harmadik 2 P,

Döme bd.tyánk nézi öt, miközben piptizik.

- Komikus egy,.figura ! - Szól és'hahotdzik.
Muki szikrdzó szemét veti Döme bá'-ra
S ilyen ylkra nyiladoz gézbekötött szdja:

,,Én a közért harcolék, amig te piptizttil,
Ne nevess a bailmon, te füstös virágszdt!"
De a Döme mosolyog. Olaj ez a tüzre.
Szangvinikus a Muki, - hogyne jönne tűzbe?



|i,

90 MAGYAR CSERKÉSZ 6. szám

Az ÓRA MINT TERI{EPmpnŐ.
Ugye íiúk mindegyiktek ismeri az óraalakú kerekes térken-

merőt? Ez nagyon megbizható és pontos jószág, de egy baia
van,. ami azuíán igazán baj, hogy - drá}a.

,,A cserkész takarékos", cié egfúttat lelem-ényes is, tehát nem

óráját, végighúz,za azt
köpi, hogy mennyit kell

,,Jó munkát!"

a még megteendő úton
még gyalogolni .,,

és méterre ki-

Olgyai ikrek' l58, .Árpád'

R,E GI öNgon,orvAPEI\íGÉI( rIASZNÁ LATA.
A M. Cs. egyik számában olvassLtk azt a keretezési

n]ódot, amikoí a képet üveglappal lefedjük és vékony sötét
papírcsíkkal leragasztva a széleit bekeretezzük. E célra
egyforma széles, egyene§ vágású csikokra van szükség,
amit vonalzóval előhúzva utána ollóval vágva, ritkán ka-
pttnk meg. Ha azelnban van néhány elhasznált önborotva
p*ngénk, egyszerre több csikot és ami a fő, egyforma
széleset vághatunk, a következő módon:

Vágjttnk néhány deszkalapot olyan vastag íából, mint
anrilyen széles papírcsíl<<lt akarunk készíteni, A lapocs-
kák kisebbek legyenek, mint a penge, úgy hogy az élek
l<ilátszanak. A lapok s,táma eggyel több, nrint a pengék
száma. A középső lapot hosszabbra csináljuk és fogóvá
képezzük ki. - A pengéket és lapokat egy vagy két hosszú
anyáscsavarral *- amiket a lapokon fúr{rlyukakon és a
penge lyukjain eresztünk át - szorítjuk össze.

Ezt a szerkezetet használjuk bőrszironyok (vékony
zsinórok bőrvarrásra) készítésére is, ebben az e§etben vé-
konyabb deszkát teszünk a pengék közé. Ajánlatos a ké-
seket valami vastag vonalző melleit húzni, úgy hogy az
c§ak a falapokat és ne a pengéket érje, mert különben a
kés belehasít a vonalzőba,

Hasonló szefkezetet használunk a Nagy Főnök által

teirt nyilak és íjak simítására is, kés és üvegpapír helyett.
ltt azonban csak egy pengét fogunk be, de most már mind
a három lyukon át eresztett anyáscsavarral két deszkalap
közé, melyek valamivel keskenyebbek, mint a penge, úgy,
hogy annak éle mindkét oldalon kiiássék. A lapok vé-
geit fogóvá do|gozzuk kl.

-a-*-

veszi mcg a drága eszközt, lranem kihírzva zsebéből óráját,
úgy tesz, mintha be akarná Lgazitani, azaz az óra felhúzóját
olyan állapotba hozza (kihúzás vagy a7, igazitórugó lenyomá-
sával, ennek szerkezete szerint), nrintha igaz-ilani akarná ntu-
tatóit.

De mielőtt elr,égezné a mérést, előbb kipróbálja, hogy a
nagymutató egy körbefordulására, hány kilométert fut be a
|éptéken" Ha már ezt tudja, akkor azt is tudja, hogy hány ki-
lométeres utat tett meg az igazitó (cserkész). Csak a megtett
körök, illetve órák számát kell leolvasnía.

Példátrl: órám nagymutatója egy körbefordulásra az
l:25000-es térképen 1.5 kilométert íut be. - A mutatókat be-
állítom pont tizenketíőte. Az igazitót végigtölom a megmérendő
úto4. órám íél hatot mutat, tehát a nagymutató öt és félszer
fordult körbe. Mivel pedig egy kör 1.5 km-t jelent, tehát a
kérdéses táv 8 kilométer és 250 m,

}la most egy más aránylatú térképpel van dolgom, akkor
már nem is kell tijból megmérnem, hogy egy körbeíordulásnak
hány kilométer felel meg. Ha ttrdom, hogy az l :25000-es tér-
képen a nagymutató 1.5 kilométert frrt be egy fordulásra, akkor
azt is tudom, hogy az 1:50000-en a íenti szám kétszeresét,
vagyis 3 kilométert és így tovább. Ha egyszer tr-rdom órám
ezen állandó számát, akkor képes vagyok akármilyen térképen
bármily nagyságú távolságot lemérni.

Állapítsa meg hát mindenki órájának ezen mérő számát.
l,es1 aztán csodálktrzás a kirátrduláson, mikor valaki kihúzva

§

Mig az örs a húslevest almodozva nézi,
Muki a tréfa nyiltit sztizszorosan érzi.
Elönti a bús epe, emelinti térdét
S bakancsába önti dt bosszútilló mérgét.

Nagyot rúg Döme telé; - hanem szerencsére
Nem a Dömét rúgta meg, csak a"piptit érte.
Kettétört a pipaszdr, pipa nagyot lendült
Épen a bogrdcs felé, - s a levesben eltűnt.
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KöR,öSI c§oMA §ÁNDoR.
Nem hiszem, hogy lenne közöttetek olyan, ki Körösi Csoma

Sándor nevét nem ismerné, hiszen ő volt Magyarországnak a
ttrlajdonképeni legelső, ős cserkésze, ki fárada|mat, nélkü-

NAGY NAPOI{ FoRDUr-Ór.

lözéseket nem
ismerve igyeke-
z.ett azon, hogy
Azsia belseié-
ben felkutassa
a magyarságős-
hazáját és azo-
kat a népeket,
melvek velünk
rokonságban
vannak.

Szegény szé-
kely szülőknek
gyermeke volt,

Mint iskola-
szolga kezdte
meg pályafutá-
sát azon gimná-
ziumban, mely-
ben késöbb, mint
tanár működött.

ből később az elsö tibeti szótárt és gramatikát állitia
ös§ze.

Sok viszontagság után végre eléri Kalkuttát, hol azotrban
az ango| követség máí nagy szeretettel fogadia és már
mint tudóst üdvözlik,

l8JO-ban éri Körösi Csoma Sándort az elsö nagy kitün-
tetés. Ekkor ugyanis az ázsiai kutató társaság tagiává fo-
gadja és kiadja nyelvtanát és szótárát.

A magyar országgyülés azzal akarla terőni háláját, hogy
pénzbeli seeítséget küld részére, de ennek semmi hasznát sem
veheti, mert a bank - melyben pénzét ethelyezte -, meg-
bukik, Még egy ízben küldenek részére magyarhonból 75O
.aranyat, d,e_ezt az összeget is ő jótékony célraadományozza.'1634-ben adja ki nagy munkáiát a tibeti nyelv angol nyelvfi
gramatikáját és a tibeti nyelv angol szótárát, melyekből 'á
drb iiszteletpéldányt Magyarországba is elküld,

Ezalán elsajátítja a szanszkrit nyelvet és eliridul Lassza
felé, melynek környékén az ősmagyarokat fellalálni gondolta.
Kína határát is eléri, d,e ezzel utolsó végállomását is Dardsi-
lingnél 1841 március 24-én kénytelen me§állapodnil,[tt éri utql
700|) láb magasságban a halált hozó láz, mely még maidnem
egy évig gyötörte az egyébként is gyenge termé§zetű, meg.
sanyargatott, szervezetet. Itt is lehelte ki lelkét, anélkül, hog1,
az ősmagyarokkal találkozott volna. Az arrgotok emlékmüvá
állítotiak tiszteletére.

l820-ban indul elóször útnak és Palesztinán,
Bagdadon keresztül gyalogszerrel eléri Teheránt, Per-
zsia fövárosát, hol hozzáíog q perzsa és angol
nyelvnek elsajátításához, Eg.y évvel késöbb folytatja
titiát örménynek öltözve Ázsia belseie felé, l8,z2.
év etején eléri Bokharát és Kabult, hol egy tudós
francia és angol társasásgal találkozik és ezekkel
együtt folytatja útlát Kasmírba. Ezután már egye
dül barangolja be Tibet és a Himalája legmagasabb
részét, mely idő alatt a tibeti nyelvet is elsajátitia.
Ezen hosszú barangolását különben teljesen homály
fedi, csak annyit tudunk meg irataiból hogy 15"-os
hidegben, teljesen nélkülözések között, viskókban
élve 40.000 tibeti szót gyii|tött össze, mely-

-§

,']:/l

A vétt pipa jóI ,,küötf', titjdrta az ételt,
Mód.osult az illat is: - gyomruk vele bételt.
A cserkész nem valogat, nem kényes a gyomrl,:
Hanem a pipa-levest e glomor se bírja.
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Kőrősi (somu\ín,l,ot
utatártiu,t! rÍrlltc.

Dvía T. .rtán

4o n' }1,Laú{róloJút.rl

S_zegény Muki még kikap! Ldm mind nekiesnek,
O i.ssza meg a levét a pipa-levesnek.

- Mi a mordl? A konyhdn cserkész ne piptiljon!
Erre tanit ez a bősz aírikai dlom,
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A 14-ik percben a cseh szélső Lackót ítgy fellökte, hogy
Cézának kellett őt felemelnie és támogatnia, míg lélekzet-
hez jutott. Amint újból ura volt önmagának, egy páholy
felé nézett kutató szemekkel és mosolyogva iníett az
aggódó szemű úriasszonynak: nincs semmi baj !

A 16-ik percben Boda Péter megszerezte a labdát a
medve-hátvédtől és 15 iépésről olyan bombát rúgott,
hogy -az a védő cseh kapust egyszerűen besodorta a ka-
Puba. A sólymok összenéztek: ez Lackóért történt. Dü-
hös a Péter.

,A most következő 10 perc a csehek ideje volt es a kö-
Zönség elakadó lélekzettel leste a szebbnél-szebb és va-
dabbnál-vadabb támadásokat, amelyekkel a magyar ka-
put ostromolták. Előd úr, talán hogy a fiúkat pihen-
tesse, nem adott ki hosszú labdákat, hanem percekig
szinte egykapus traininget játszott a csehekkel és olyan
biztos nyugalommal állt a helyén, hogy a nehezen lé-
lekző, izga|omtól remegő embertömeg egyhangúlag meg-
állapitotta azt, amit Boda Péter mondott az emlékeze-
tes 1egelső training-napon: ,,Abszolut kapus. Itt ember
gólt be nem 1ő". És mégis-mégis volt egy peíc, amikor
hajszálon függött a gó1 . , . A 25-ik percben ,a vastra-
verzes C-tribünről leugrott egy ökölnyi csöpp fehér ku-
tyus és mérges csaholással futott égyenesen a magyar
t<apu dlé. Kis gazdáját, egy 8-9 éves síró kisleányt a
rendőr lefogta a pá|ya szélén. .. A kisleány sírt, a kö-
zönség kacagott, és a hosszú cseh süvöltő labdája pont
a, kis kutyus felett zúgott el. Előd úr kivédte a labdát,
aztán íelkapta a földről a berzenkedő kis állatot és. ..
fütyülve vágódott a bal sarok felé újabb cseh bomba . . .

A parancsnok bal keze a kis kutyát szorította: tehetet-
len volt;:a kö2önség felnyögött. . , és a kapus az utolsó

pillanatban tiriási ugrással pattant a labda elé s repü-
lés közben a homlokával vágta ki kornerre. Azután végig-
zuhant a fölclön. .. A közönség tombolt, de a sóly4otnak
elállt a szívverése: a párancsnok úr- fekve maradt. ,.
Bendegúz és Debrőy hőzzáíutottak, ,Qe alikor 1itar rneg-
mozdult és haiálosan sápadt arccal felemelkedett. Első
mozdulata volt, hogy a kis kutyát Debrőynek nyujtotta
és a kisleányra mutatott; aztán beállt a kapuba, védeni
a kornert. Mire a hát-
véd, a kutyát átadva
kis gazdájának, vissza-
tért a helyére, már Ben-
degúz hatalmas felsza-
badító lövése szállt
Géza felé és a magyar
kapu végre felszaba-
duit.

A 3l-ik percben Zsi-
ga és a cseh kapus egy-
szerre futottak egy láb-
ró1-1ábra hátraadott,
majd Bendegúz |ábáról
óriási ívben előre szálló
labdára.. . A kapus
ugrásra készen, tigris-
szerű görnyedtségben
állt. . . Zsiga: mint a
villám, futott feléje. . .

A cseh felugiott a lab-
dáért, de a nyurga cserkész valóságos kengurít-ugrással
a feje fölött szállt el és mellel fogva a labdát, úgy vitte
be a kapuba. A közönség percekig tapsolt és Boda Péter
megveregette a cimborája vállát: ,,Jól van, hosszú ko-
mám!"

A 36-ik percben Gézát fellökte a kapus, épen, amikor
biztos gólt jelentő lövéshez mozdult. A 11-est Boda Pé-
ter rúgta és a labda átszakítva a hálót, a túlodalon ki-
pottyant a fűre. A csehek fejcsóválva nézték: ez emberbe
megy. . .

9:0 volt a játék állása, amikor Előd parancsnok úr egy
kapulövés pillanatában, midőn minden szem reá szege-
ződött, bal karjával félkörív-jelet adott le kétszer. Min-
denki azt hitte, hogy az előbbi eséstől még fájó karját
egyengeti, csak a sólymok értették meg: elég a gó1, most
már nem kell erőlködni.

Az utolsó 10 perc szemet-lelket gyönyörködtető, nagy-
stílű játékkal telt el; gó1 nem esett, de nem volt durva-
9ág sem. Mintha az ellenfelet is megkapta volna a ma-
gyár fiúk elegáns játékának lendülete, mert soha nem

Hatalmas ugrással pattant a labda elé , ..

_--..

y-

A magyar kapllt vadabbnál-vadabb támadásokkal
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látott szépségeit mutatták be a professzionista footbali- tetlen csöndest fájást is érzelt a szive körül: sajnálta a
nak. Gyönyörű volt! tegnapelőtti Lackót, a huncut kis diákot, akit most a

A bíró sípja a mérkőzés végét jelezte. A cseh csapat- híres footballista, úgy látszik, egészen kiszorított. Szinte
kapitány a közönség földet dübörögtető tapsa közben azt érezte: jó lenne valami nagy kópéságot elkövetni, hogy
odament Előd úrhoz és a kezét nyujtotta" Gratulált a sa* szidják, korholják; félt a sok dicsérettől.
ját {egyőzetésükhöz.

94

A zenekar a himnuszt játszotta és a magyar zászló
lassan felkúszott az árbocra.. .

Az óriási embertömeg sürű hangyabolyként taizott
szerte az utcákon. Minden szem csillogott és minden száj

beszélt boldog dia-

Az osztályban falrengető zsivaj és éljenzés fogadta.
A fiúk körülvették, kezét szorongatták és ő mosolyogva,
szédülő fejjel á|lt a kérdések tengerében... ,,Nahát,
nagyszerű volt! . . ." ,,T€, drukkoltál? . . ." ,,Miért titkoltá-
tok el eddig, hogy mit tudtok?. . ." ,,Nem fáj a dere-
kad? . . ." ,,Te, ki volt a center . . ." ,,Nem is igaz, a
Bendc, az VIIl-os, úgy-e?. . ." ,,Te, hallottad a hango-
nrat? Ugy ordítottam!..." stb., stb. Lackó úgy érezte,
hrlgy könnyebb a csehekkel egy félidőt végigjátszani,
nrint l0 percig állni a jó barátok szeretet-ostromát. Szinte
lellélekzett, amikrlr a másoclik csengetés hallgatást pa-
rancsolt és ő végre a he|yére ülhetett.

Első óra történelmi, Lackó ezt a tárgyat sohasem sze-
rette. Ugy érezte, hogy nincs nagyobb megpróbáltatás,
mint leülni a könyv nrellé és tanulni, magolni évszámo-
kat, századok előtti eseményeket. A történelem-tanár úr-
ral is csendes háborúskodásban állott mindig; sok szo-
norúságnak, büntetésnek, verésnek volt oFozója évek óta
az a háborúskodás. Pedig a tanár úr szerette őt, és ő is
nagyon becsülte ezt a nagytudású, komoly embert.

Amint a íanár úr az osztálykönyvet betéve, elővette a
nr._rteszét és felhívta az első felelőt (Khóner Bélát, az emi-
nenst), Lackó érezte, hogy egyszerre végtelen távolságba
kerül tőle a tegnapi ntérkőzés, minden dicsőségével együtt,
i,s szinte rrevetségesen kicsinyesnek látta az egész foot-
tlallt, gólt, szép játékkal nyert tapsot most, amikor Martel
Kártrly tetteiről, világtörténelmet mozgató ernberalakokról
szólt a beszéd. A Tours és Poitiers között vívott nagy
csata talán a keresztény Nyugateurópát rnentette meg az
arab invázióttil - és a történelemben elintézik két sorral
az egészet, És akkor ők büszkék lennének a tegnapi .. .

,,Kt_rrnáromy László!" *-- hallaiszott nlost a tanár úr
szava.

(,Folyt, köv.)

§INGAPOItEBAN

i\ir l lr'li, l o'á?lu,, 
lölénnyel

Wi i L--' : lÍ'tr l]] legyőztíik a világ-

lj,Wj l lilllIii 
bajnok-cseheket

--l1,1l|rllr\
\',1 Atttiktlr Előd pa-
\\' rancsntrk úr a iiúkat
l rendbe hclzva és el-

bocsátva, utolsónak
maga is elhagyta a
Stádiont, egyenesen
a templom felé vette
útját. Meg akarta
köszönni a győzel-
ntet a jó Istennek.

A félhomályos, csendes oltár előtt ott találta mind a tiz
játszó cserkészét. Imádkoztak. A padokban a szülők.
Olyan egyszerű és ternrészetes volt ez!

A győzelmes sólymok a jó Isten előtt találkoztak.

Este, leíekvés etőtt, r-o.r.j .r,;u.tte a naplóját és fá-
radtan, félig lecsnkódó szemekkel ezt írta be a könyvbe:
,,l93l. április 12. É,letenr legszeb napja . ." Aztán a
toll kiesett kezéből és úgy aludt el, a naplóra hajtott iej-
je|, az asztal mellett.

Azt hiszem, ez egyszer még a magyar tanár úr is meg-
bocsátotta volna azt az egy ,,b"-t a fáradt psycho-foot-
ballistának, . ,

Vll.

Komáromy Lackót az édesanya ntásnap nem akarta
irz iskolába engedni.

,,Pihenj fiam, szedd össze magadat! A tanár ttrak
ezt majd elnézikl ..."

Lackó kacagva védekezett: ,,,\nyuskám, látszik, hogy
nem látta a mi trainingjeinket. A tegnapi mérkőzés na-
gyon izgalntas volt, de távolról sem tllyan fárasztó, ntint
ahogyan a parancsnok úr a training-délutánokon meghaj-
szolt bennünket. es különben is az iskolából nem hiá-
nyozhatom. Anyuskám, elfelejtette, hogy én nem frlcltbal-
lista, hanem cserkész vagyok?.. ."

A szokott időben, nyrllc előtt 5 perccel, Lackó belépett
az iskola kapuján. Előtte őszhajú, öreg ítr ment felfelé a
lépcsőn : az ígazgató úr. Amiktlr lépéseit nreghallotta,
rnegfordult és rnegismerve őt, odajött és kezet nyujtott
neki. ,,Gratulálcik, fiam!" - mondta egyszerűen, nele-
gen, A mogorva pedellus bácsi nagyot köszönt neki már
messziről, a kis alsósok nagy szerrekkel néztek rá és tisz-
telettel suttogták a háta rnögött: ,,Láttld ez az, a jobb

A győZelme§ Sólymok a jó lsten előtt
talál koztak.

szélső| . . ." Lackót rnindez olyan furcsán
zsibongott az idegein valami csodálatosan
keség; milyen híres vagyok! - de egyúttal

most olvan *.lug uuo, trogy
tisztességes ember csak für-
dőnadrágbarr bírja ki. Min-
denki íagylaltot majszolva
iár az utcán és naponta több-
szőr fürdik. Barátunk, aki
ntosolyogva áll itt a képen,
a singaporei közlekedési
rendőr. Rajta sincs tulontúl
sok ruha s ami van, az is
egészen szellős. Fegyvert
tlem visel _ minek is? -amióta Gandhi, a hinduk
nagy prófétája és nemzeti
vezére elhallgatott, egyelőre
ntinden , csendes, Minthogy
pedig ahhoz, hogy villamos
ta|apzaton álljon, kicsit me-
leg az időjárás arrafelé, a
vállára szijaztak egy irány-
mutató táblát s azzal kormá-
nyozza a forgalmat, Szóval
élő forgalmi torony. Számos
előnye van: nincs vezetékre
sziiksége és mindenki figyel
rá. Ha pedig valami baj van,
hainar helyrehozhatja a hi-
bát, csak egyet kell a vállán
ránditani. Amint látszik, Sin-
gaporeban egyszerűbb a
közlekedés. Spectator.

érintette. Át-
jóleső büsz-
megnevezhe-
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CSERI{pszFrÚx ÍnÁsar.

nÁNxr pARANcsNox rJe"
Vasárnap volt, . .

A,,Damjanich" cserkészcsapat gyűlé-
sén Madarász Lali, a Fecske örs vezetője
a kihallgatást kérők csoportjában állt. A
fiúk izgatottan találgatták ennek az okát,
mert tudták, hogy Madarász Lali sokkal
komolyabb íiú, semmint minden kicsiny-
ségért kihallgatásra menjen.

Bánky parancsnok úr nemsokára be_
lépett az otthonba. A fiúk tisztelegtek,
majd ima után megkezdődött a kihall-
gatás.

- Parancsnok úr kérem-jelentette
Lali - sajnos, panaszom van örsöm egyik
legszorgalmasabb tagjára. Kovács Feri
már negyedizben igazolás nélkül elma-
radt a vasárnapi örsi órákról. Sajnálom
szegény fiút, de bizony súlyosan vétett
a cserkésztörvények ellen, amikor igazo-
lás nélkül távolmaradt, ezért kérném az
örsömből való eltávolítását.

Elhangzott a nagy szó s a fiúk pár pil-
lanatig dermedten néztek egymásra. Bi-
zony még a ,,Damjanichoknál" soha sem
íordult elő, hogy valakit ki kellett volna
tenni a csapatból.

A parancsnok úr meglepetten bámult
Lalira,,

-Nem értem a dolgot - szólt. - Isme-
rem Kovács Ferit, szorgalmas, pontos
gyerek; utána kell járni a dolognak, nem
íörhetünk oly egyszerűen pálcát fölötte.

- Parancsnok úrkérem igazán én is na-
gyon csodálkoztam Ferin - mondotta
Lali. - De, amikor kértem tőle az őrák
igazolását, zavartan hallgatott, majd
sirni kezdett és fogadkozott, hogy a kö-
vetkező órán meg fog jelenni. Ez azutátl
több izben ismétlődött; így kénytelen vol-
tam panaszt tenni, nert elvégre is a
cserkészetnél elsősorban a fegyelem a íő!

- Mégsem értem Lali- mondotta fe-
jét csóválgatva a parancsnok rir. -Majd utánanézek a dolognak, addig füg-
gőben tartom az ítéletet.

A liúk nagyrésze megelégedetten hall-
gatott. Csak néhányan dünnyögtek hai-
kan, hogy így a fegyelem, - úgy a íe-
gyelem, de ezqlnek a hangja is fenn-
akadt Lali erélyes tekintetére.

Bánky parancsnok rir pedig gondol-
kozva ment lefelé a lépcsőn és még ott is
dünnyögte magában:

._ Nem értem... nem.
Lassan ért ki az utcára.
künn már ébredezett a iavasz.
Már rügyeztek, lombosodtak a íák, az

ágakon már csicseregtek a visszatért da-
los madarak. Kacagott a napsugár, csupa

illat, csupa dal volt a lég, minden. Az
utcákon nyüzsögtek a templomba siető
boldog emberek, vídám gyermekrajok
vonulták el vídám kacagással.

És a parancsnok úr mindezt nem
látta meg. Valami úgy összeszorította
szívét, valami kinozta belülről.

Kovács Feri esete járt az eszében. É,s
valami azt súgta neki, hogy ártatlan
Feri; valami súlyosabb ok kényszeritette
a távolmaradásra.

A palancsnok úr a Sütő-utca telé vette
útját. Itt volt a szegények tanyája, itt
laktak Feri szülei is,

Már elmaradoztak a vídám utcai ké-
pek, már messziről hángzott a kacagás,
itt csak a szorgalmas munkának zaia
szokott hallatszani.

Egy sötét, fekete bérház előtt állott
meg Bánky parancsnok úr. ltt volt Fe-
riék lakása.

Az udvaron szorgalmas munkások fű-
részelték, vágták a fái. A parancsnok úr
feléjük tartott.

- Nem tudják kérem - kérdezte tö-
lűk - hol van kovács Ferenc úr lakása?

Az egyik iiatal munkás hátrább akart
vonulni. Mozdulata nem kerülte el Bánky
tanár űr figyelmét - odanézett - nini

- a poros arcban azok a villogó szemek,
nragas homlok - hiszen ez Kovács Feri!

Csakugyan Feri volt. Ott dolgozott,
fáradt a munkások között porosan, li-
hegve.

A parancsItok úrnak olyarr jól esett
Feri munkáját látni. Nem mintha annak
örült volna,' hogy Feri ily nehéz munkát
vállalt, hanem mert érezte, hogy nem
hiába pazarolta Ferire szeretetét; nem
riad vissza semmiféle munkától. Az ily
férfiak majd az életben is megállják a he-
lyüket! - gondolta.- Csak az a négy igazolatlan ntulasztás
ne lett volna! Bánky parancsnok úr úgy
szerette volna, bárcsak nrost ne csalódna
Feriben, bárcsak igazolná őráit.

- Szervusz Feri - köszöntötte.

- Jó munkát! parancsnok úr! - kö-
szönt vissza Kovács Feri elpirulva.

tsánky tanár úr karonfogta Ferit és a
bámuló munkások kőzött az udvar egyik
félreest-r zúgába vonta.

- Ferikém, panaszom van rád. Mada-
rász Lali panaszolja, hogy már négy örsi
ór áról ígazolatlanul hiányoztál.

Kovács Feri, sírvafakadt.
Parancsnok úr kérem ... beteg

Édesapám... nem tud keresni. Nekem
kell most rájuk keresni, igazán nem.,,.
tudtam. ,. elmenni az... örsi órára..:

É,s sírt tovább.

- Ne sírj Feri - szólt a parancsnok
tir vigasztalólag és Feri váílára tette a
kezét. - Menj vissza dolgozni, majd be-
szélni fogok szüleiddel.

Feti visszament a íavágókhoz. S nem-
sokára égett kezében a munka, csatto-
gott a fűrész, döngött a fejsze.

Bánky parancsnok úr pedig gondol-
kozva ment föl a lépcsőkön.

Az első emeleten benyitott az egyik
ajtón, amely egy kicsiny, tiszta szobába
vezetett.

Félóráig tartózkodott benn a pafancs-
nok úr, azután hálálkodva kísérte ki őt
Feri édesanyja.

A parancsnok úr mosolyogva hárította
el magáról a köszöneteket.

- Ne nekem köszönjék - mondta -,ltanent annak a derék liúnak -:- és odamu-
tatotI az izzadó Feri felé.

Kovácsné csak sírt.., sirt.
- Édes, jó fiam! <3.,

Bánky parancsnok úr odament Ferihez.

- Feri! beszéltem sz.üleiddel. Elhatá-
roztuk, hogy ezentúl az intézet interná-
tusában leszel ingyenes lakó. Mit? Hog1,
nem mehetsz? Hogy szüleidre kell keres-
ned? Ne felj ! Édesapád íölgyógyul. Lesz
két tanítványod is; félretett pénzedet oda-'
adhatott szüleidnek.

Feri nem is tudott szólni a boldogság-
tól. De az a tekintet, amelyet a parancs-
nok úrra vetett, kifejezett mindent; örö-
met, hálát, édes boldogságot.

- Most pgdig gyere Feri az otthonba

- szólt a parancsnok úr.
Feri átöltözött tiszta ruhájába és öröm-

mel indultak meg mindaketten az intézet
felé. És mindkettőjüknek szebbnek, jobb-
nak tűnt fel a világ.

Megérkeztek az otthonba. A parancs-
nok úr kézenfogva vezette Ferit és ko-
rnoly hangon szólt a fiúkhoz.

Fiúk ! Feri igazolta mulasztásait.
Derék fiú! Egyben bemutatom nektek,
nlint az internátus legújabb lakóját.

Hangos örömújjongás volt rá a válasz.
Mad,arász Lali sokáig szorongatta Feri

kezét. Egyszerre nedvesnek érezte kezét;
két kövér könnycsepp hullott kezére, Lall
kék szeméből.

S a parancsnok úr azalatt, hogy Feri
derék fiú, órtett még mást is. Hogy ilyen
fiúké a jövö, akik nem félnek a munká-
tól; az ilyenek Magyarország reménységei
és az ily férfiak fogják visszaállítani az
integer Magyarországot !

De nem mondta, csak a szive érezte azt|

wiener ldnos.
§, ősvezerő, Szolnok.

oLIMPIÁSz.
Az utolsó pá|.vázat alkalmával több

olvasónk aíra kérte a ,,N{agyar Cser-
kész" szerkesztöségét, hogy írjcn néha a

sporteseményekfől is egy kis tájékoztattit.
Alivel az l928. év úgyis olimpiai év, ezért
ebben a szántrrnkban megkezdjük a világ-
bajnt-rkságok eretjményeinek közlését, egé,
szen röviden, de mégis rigy, hogy az év
végére a ,,Magl,ar Cserkész" olvasói meg-
találják lapunkban. az o|impiai bajnoksá-
gok összes eredményét.

Február első lelében zajlott le a svájci
St. Moritzban a téli sportok crlimpiai ver-
senye, melyet a hirtelen olvadás miatt
alig tudtak'befejezni. Az eredmények a
következők:

500 m gyorskorcsolyázás; 1-2, Holt-
versenyben Thunberg (finn) és Evenson
(norvég) 43.4 mp. 3-4-5, Holtverseny-

ben: F'riman (finn), Larsen (norvég) és
Farrell (Kanada) 43.6 mp. A magyar
Eötvös 46.8 mp.-cel 19-ik lett.

1500 m gyorskorcsolyázás; 1, Thun-
berg (finn) 2 p. 21.1 mp. 2. Evenson
(norvég) 2 p. 21.9 mp. 3. Ballangrud
(norvég) 2. p.22.6 mp. Eötvös 2 p.27.9
ntp.-cel l0-ik lett.

5000 m gyorskorcsolyázás: l. Ballan-
grud (norvég) B p. 50.5 mp. 2. Skutnabb
(finn) 8 p. 59.2 mp. 3. Evenson (norvég)
9 p. 01.1 mp. Eötvös 20-ik, ideje 9 p.
l,}4.4 mp.

A 10.000 m korcsolyázást az olvadás
miatt' nem tudták beíejezni. Női műkor-
c§olyázásban l. Sonja Hermin (norvég).



MAOYAR CSERKESZ 6. szártt

Férfi mükorcsolyázásban 1. Gillis Graí-
stroem (svéd). 2. Böckl (osztrák). 3.
Zeebrock (belga).

Páros műkorcsolyázásban 1. a Gobv-
Brunet pár (íranciá). 2. Scholtz-Kaíser
pár (osztrák). 3. Brunner-Wrede pár
( osztrák ) .

Jéghokki csapatbajnokságban l. Ka-
nada 6 pont, 2. Svédország 4 p,, 3. Svájc
2 p., 4. Anglia 0. p. A magyar csapat az
előmérkőzések során Angliától 1:0, Fran-
ciaországtól 2:0, Belgiumtó1r 3:2 arányban
kapott ki.

A bobsleigh versenyen 1. Fiske (Ame-
rika) 3 p. 20.5 mp. 2.Heaton 1Amerika)
3 p,2I mp., 3. Kilián (német) 3 p. 21.9
mp,

Siugrás. 1. Andersen (norvég) 64 m.
50 km távolsági síversenyben l. Hed-

lund (svéd) 4 óra 53 p. 35 mp. 2. Gonsen
(svéd) 5 óra 5 p. 30 mp, 3. Andersen
(svéd) 5 óra 5 p. 46 mp.

összetett siversenyben l. Andersen
(tlorvég) 19.208 pont. 2. Rrrud (norvég)
18.542 pont, 3. Purkert (cseh) 17.937 pont.

Katonai járőr-síkiutásban 1. Norvégia
1] óra 50 p. 47 mp, 2. Finnország 3 óra 54
p. 37 mp, 3, Svájc 3 óra 55 p. 04 mp.

A nemzetek helyezósi sorrendje: 1. Nor-
vegia. 2. Svédország. 3. Amerika. 4. Finn-
ország. 5. Ausztria. K. L.

Koszter Atya: ,,Psycho footballisták" c.
regénye, mint másutt megirtuk, könyv-
alakban is meg log jelenni. A pompás,
gazdagon illusztrált regény ára 1 P. -Ajánlatos már most megfendelni, ínett az
érdeklődés iránta igen nagy.

Az örsvezetői tábor iránt óriási az ér-
deklődés. Amikor e sorokat irjuk, még
nem jáít le a jelentkezés ideje s már is
több mint 200 jelentkező van. { szövetség
mindent megtesz, hogy minél többen ve-
hessenek részt. De épen a nagy szám
miatt különösen fontos, hogy akik jönnek,
nagyon komolyan vegyék kötelességüket
s jól elkészülve jőjjenek e kiválónak igér-
kező táborba. Csak egész cserkészek le-
hetnek méltó tagjai.

A ,,Magyar Cserkész" husuéti szdma
a szokottndl is gazdagabb tartalommal,
színes, gyönyörii fedöIappal mdr mdrcius
30-an meg log jelenni. Epen azért munka-
tarsaink az e számba szant cikkeket azon-
nat küldjék be s a hírek is legyenek itt
19-re.

Táborszemle Tihanyban. A nyári nagy
vizitábor számára mentek szállást keresni
most] vasárnap ,a vizitábor előkészítői
Zsembery Gyula dr. o. ü. v. elnök vezeté-
sével. Aszóíő-Tihanyban szállt ki a kis
tár.saság a vonatból s indult útnak az
apátság felé a márciusban szokatlan hó-
ban. A bokáig érő hó és íagyos szél siet-
tette a félsziget körüljárását s a bizottság
jegyzője a helsingőri jamboree helyénél
többszörösen alkalmasabb táborhelyek
egész sorát rajzolbatta be jegyzőnote-
szébe. Megállapítottuk a külföldi csapatak
heIyét egy hatalmas plátón, kijelöltük a
haz4i vizicserkészek táborát egy hosszú,
erdőövezte tisztáson, közvetlen a Balaton
partján. Elhelyezve a táboiparancsnoksá-
got, a külföldi delegátusokat, helyet csi-
nálva a vitorlás és evezős csónakparknak,
néhány, hónappal öregebbnek képzeltük
magunkat, amikor majd a tarka külföldiek
csatakiáltásait es a magyar vizicserkészek
nőtázásái fogja sokszorosan visszhan-
gozni Tihany. A csipős szél helyett lan-
gyos nyári szellő fogja a sátoíeídő között
ágaskodó sokféle nemzetiszínű zász|ót lo-
bogtatni s feszíteni a karcsú cserké§zvitor-
lát és felfodrozni a ma még vastag jég-
pá4cét alá zárt viztömeget.

Miután már eddig is több csapat vette
tervbe, hogy ezekre a szép tihanyi lisztá-
sokra veri majd nyáron íel táborát vagy
a Nemzetközi Vizitábort megelőzö elöké-
szitő tábor előtt, vagy azutáí|, vagy nem is
ezen táborral kapcsolatban, az esetleges
összeütközések elkerülése céljából szüksé-
gesnek látluk teniuni mindazon csapato-
kat, amelyek nyáron a tihanyi íélszigeten
vagy közvetlen környékén óhajtanak tábo-
rozni, hogy ezen szándékukat, a hely pon-
tos megjelölésével legkésőbb ápritis 1-ig
jelentsék be az Országos Titkári Hivatal-
nak, hogy minden félreértésnek elejét ve-
hessük, ha szükséges, útbaigazítással szol-
gálhassunk. Tesszük ezt azért is, hogy a
csapatok munkáját megkönnyítve, a tá-
borhelyeket tulajdonosaiktól egységes fel-
lépéssel szerezhessük meg. Különben is a
tárgyalások már folyamatban vannak a
tihanyi tulajdonosokkal. Július l5-e után
a Yizitábor vezetősége fogja a íélszigeten
a táhorhelveket a csapatok számára kije-
lölni. C. K.

A Cserkészbolt márc. 1_én eszközölt
húzás alapján a febrlrár 15-i vásárlásokat
téríti vissza.

Beszámoló a Cserkész Vizitelepről. A
Nemzeti Nagytábor, Cserkészház és Cser.
készpark túán a Yizitelep a magyar cser-
készet legjelentősebb alkotása. A iolyton
fejlődő dunai viziéletben szót kértek a ma-
gyar cserkészek is és Zsembery Cyula ve-
zetésével elhatározták, hogy megalapítják
a,,Mag5,ar Cserkészszövetség Vizitelepét",
A Szövetség bérbe vette a Rex Lloyd Rt.
népszigeti telepét, a környéket rendbehoz-
ták, a barakkokat kijavitották, t50 csónak
számára helyet teremtettek és 1927 nyarán
a 3O-asok vezetésével megindult a dunai
cserkészélet. Itt tartotta a Szövetség vizi
tisztitáborát, mely első volt az egész vilá-
gon. Egész nyáron változatos volt az élet
a telepen, különösen vasárnaponként je-
lentek itt meg nagyszámmal cserkészek,
Szeptember 17-én hideg, szeles időben a
gödi kirándulással fejezte be a Vizitelep
első n}lal{f. A telep forgalmáról itt köz_
liink néhány statisztikai adatot. A nyár
folyamán összesen 667 csónak-indulást je-
gyeztek fel a telepen. A kisebb-nagyobb
trrrákon megtett kilométerek száma 15.292.
Ezeken a tírrákon 855 cserkész vett fészt.
A cserkész vizisport diadala az a nagyje-
lentősógű vállalkozás, amelyngk az vo|t
az eredmériye, hogy Zsembery Gyula,
Gundrum Kázmér és Szabó Gyula megta-
lálták az utat a velencei tóból a Dunára.
Ezt az utat eddig senki meg nem tette.

A ,,vasorrú bába" meséjének eredete.
Gyermekmeséinknek erről a íettegett alak-
járól sokáig nem tudták a tudósok, hog5,
honnan származ\k. Most végre Solymossy
Sándornak, a budapesti Tudományegye-
tem tudós tanárának sikerült e kérdést
eldöntenie. A vasorrú bábának, ennek az
emberevő, ijesztő rémnek az alakja a tő-
lünk nyugatra élő népek meséiben isme-
retlen. A magyarok ezt a típust még ős-
hazájukbó| hozták, itt pedig a turk-tatár
népektől kapták, Ezek a pogány népek
őseik tiszteletére ugyanis bálványszobro-
kat állítottak és ezeknek véres állat-áldo-
zatokat mutattak be, A szobor fából ké-
szült, csupán az arc, néha az egész íej volt
fémlappal boritva, hogy az áldozatok vé-
rét lemoshassák ró|a. Az arcot rendesen
nem dolgozták ki, csupán azt a részt,
melyből a fémmel fedett orr kiemelkedett.
A magyarság ismerte ezt a szokást s a
vasorrú bába alakját népmeséiben mai na-
pig is megtartotta,

Budapest belterületének legújabb tér-
képe móst jelent meg :az Állami Térképé-

szet kiadásában. összehajtható, zsebben
jól elhelyezhető formában éles, sokszínű
nyomással ábrázo|ia a Budapest belterü-
letét, a jobb- és balpartot, a Margit-sziget
közepétől egészen a Lágymányosig. Mé-
rete 1:15,000, s így eléggé részletesnek
mondható. Ezen az igen könnyen áttekint-
hető térképen megtalálhatők az összes,
tehát a legkisebb utcák is, a legújabb ne-
vekkel. Előnye, hogy ugyanazon lapon, á
papír másik oldalán teljes utcanévsort ta-
lálunk, a középületek és fontosabb helyek
jegyzékével. Ára mindöss2e 60 fillér s így
praktikussága, áttekinthetősége, részletes-
sóge mellett olcsósága is alkalmassá teszi,
különösen a vidéki átutazó csapatok által
valő haszná|atra. Megrendelhető közvet-
leniil a Térképészeti Intézetnél (Bpest,,ll,,
Retek-u. 43.), vagy bármely más könyv-.
kereskedésben.

Egy cserkészotthon épült. A táborban
született meg a nagy elhatározás. Erdők
mellett, hegyek alján, Balatonparton, csil-
logó szemű cserkészek hallgatták a pa-
rancsnok úr szavát, amidőn a tábortűz
lelkeket összemelegítő, lobogó lángja
mellett kimondta a nagy szót: ,,építsünk
magrrnknak cserkészotthoht:'.

Oly nagy volt a lelkesedés, hogy elvál-
lalták volna egy piramis.építését is, ame-

1l4. sz. Kisoesti S7-ent Istváu-csaoat maga ké-
szitette otrhona. Épült: l0]4 \'lII. 2l-Xl. 30-ig.

lyik öt méterrel magasabb, mint theops
fáraó síremléke. Megkezdődött a titáni
munka, mert az volt mindeu résztvevő szá-
mára. Íllem kis (o!og aháűpítés, sokmin-
den kell ahhoz. A nagytábor tttán lg27
augusztus 24-én, Kispest utcáján tiz ko-
romíeketére lesült cserkész cipelt először
egy épületanyaggal, gerendával megra-
kott szerkocsit, azután nem volt nap, ame-
lyiken nem használták volna a kétkerekű
járművet. 'l-églát, salakot, meszet, cemen-
tet fuvaroztak. Szívesen kúzködtek vele,
hiszen a ,,mi házunkat" építettük, dolgoz-
tak, de nem lankadtak a fiúk, mert látták
a munka eredményét, ez lelkesítette őket
és a parancsnok úr íelejthetetlen példája.

A telket, illetve házhelyet és anyagot ő
adta, de nemcsak anyagiakban segített
szinte erején íelül, nem sajnálta a lizikai
fáradságot sem: lapátolt, rakta a falat,
buzdított mindenkit; versenyzett velük. -Sokat, nagyon sokat tanultak tőle cserké-
szei az építés ideje alatt is, ügyességet,
kitartást, csüggedést nem ismerő lelkese-
dést.'Nem rontotta az örömet az sem, ha
ferdén rakták a falat. Lebontották és újra
kezdették.

Mester, de még mesterségbeli sem volt
közöttük, mindent a munka mutatott meg
nekik és a megíigyelés; amivel ellesték,az
ácsok, a kőművesek, asztalosok stb. ipa-
rosok munkáiát.-Kimondották már az épi-



tes kezdetén, hogy az épitendő otthonban
minden a cserkész kéz munkája lesz, és
úgy is volt, voltak napszámosok, fuvaro-
sok. ácsok, kőművesek, asztalosok, üvege.
sek, szobafestők.

Novemberben, a csapat 4 éves fenn-
állásának idejére készen voltak a falak
és a tető, Hűvös szél íujdogált künn, de
ezt már a derék építők nem érezték, meg-
védte őket ,,az otthon". Sziklát hoztak
még a táborból, annak kemény kebelébe
íúrtak egy nyílást, ebbe helyezték el az
otthon építésről szóló megemlékezést és a
kemény akaratú fiúk nevét, ezt is beépí-
tették s ha ujonc iön a csapatba, első be-
lépésre megmagyarázzák neki a kemény
akarat és munka szimbólikus emlékét. De
még nem vott minden kész; karácsonyig
nregfeszített erővel dolgoztunk, hogy örül-
jünk a Jézuska eljövetelének, vakolni, pad-
lózni, ablakokat, brltorokat készíteni újra
kemény munka volt, de elkészült.

Most áll az otthon és büszkén tekint
a falai között dolgozó, szórakozó cserkész
ifjúságra.

Cseikésztestvérek: mondhatni, semmi-
bőI építettünk hajlékot, kóvessétek a pél-
dát! Nektek is sikerülni fog.

,,l l4. f ieyelö;'

Hibaigazítás. Lapunk 4-ik számában
közöltük Gyökössy Endre pompás költe-
ménvét lókairól. A közlésbe hiba csúszott
ue. Á uótsó szakaszban ezek után a sza-
vak után: ,,nem bír velünk" - kimaradt
egy sor: ,,Felemeljük csútolt iejünk !" -U§yanott ,,néped" helyett ,,neved" olva-
sandó.

Meshivó. A cserkészbolt szövetkezet
1928 ?vi áoritis hó l4-én d. u. 6 órakor a
Cserkészház iöldszinti nagytermében tar-
tandó első évi rendes közgyűlésére. -Tárgvsorozat: 1. Az igazgatóság és íelü-
sveiőbizottsác ielentése az |927 csonka év
iitet-eredmérivéről és mérlegéről. 2. A je-
lentés alapján'felmenTés adása. 3. A tiszta
iövedelem jelosztása. 4. Igazgatósági, fe-
iüeveIőbizottsági és választmányi tagok
rálásztása. 5. Esetleges indítványok. Az
évi mérleg a közgyűlést megelőző 8 na-
oon át a §zövetkáiet irodájában betekin-
iésre ki van téve, Btrdapest, l928 március
12. Rakovszky lván \ k. elnök.

Megielent Erczbrucker Aladár és Sztri-
lich Pá szerkesztésében a ,,Vízicserké-
szetí c. új kiadványunk. Kapható t,Z,O _P-
ért a Cserkészboltban. Legközelebb is,
rnertetjük.

I. KERüLET.

A budai 5. számú K. E. G. cserkész-
csapat 1928. március hó 18-25-ig ren-
dezi lavaszi ,kiállítását a II. Ker. Kir.
egyetemi Katholikus reálgimnázium (lI.,
llóha-utca 4.) dísztermében. Az ünnepé
lyes megnyitás március hó l8-án vasár-
riap 1l órakor lesz. A kiállítás kedden és
szombaton 4--S-ig, a többi napokon
4--7-ig, a két vasárnapon ezenkívül
10-1-ig tekintendő meg. A megtekintés
díja {elnőttekngk y65{rnap 1 P. hétköz-
nap -.80 P; gyermekeknek vasárnap
_.50 P, hétköznap -.40 P.

II. KERüLET,
ózdi V. I. B. Gondosan elökészített

szervező munka fejezödött be ozdon, a
november 30-án tartott cserkészgyűlésen,
mikor a körzet csapatai közös munkájuk
fejlesztésére vármegyei intézőbizottságot
választottak. A gyülésen Zsupán László
ker. ügyv. elnök és több kerüleii tisztvi-
selő is megjelent, a tanácskozást Faragó
Gyrtla korm, iőtanácsos, ker. társelnök ve-
zette. A csapatok - 22., 103., 106., 248.,
751., 755.,756., 759. és a szervezés alatt
álló sajóvárkonyi Szt. Miklós, és az arlói
Szt. Mihály csapatok eddigi együttes mun-
kájáról Benedek Béla vezetötiszt tett rész-
letes jelentést, melynek adatai a jelenvol-
tak és érdekeltek élénk tetszésével találkoz-
tak. Kiformálódott az egyhangú határo-
zat, hogy a cserkészek teíméSzetes íokon-
sága - mind iparosok és a Rimamurányi
társulatok alkalmazottai továbbá a
csapatok egymásra utaltságá az eddigi
próbaképen bevezetett közös vezetés alap-
szabályszerű állandósítását kívánja. El-
nök Faragó Gyula, vezetőtiszt-főtitkár
Benedek Béla, titkár Schmoll János, pénz-
táros Szaucsek Károly lett, a V. l. B. vá-
lasztott tagjai: Kádár Elek, Lika Bertalan,
Anirin Józief és dr, Roller Kálmán, mind
kipróbált, régi cserkószbarátok. Az irj V.
I. B. munkáját íigyelemmel kisérjük.

IV. KERüLET.
A kerület intézőbizottsága íebruár hó

l9-én d. u. igen látogatott ülést tartott
Mátray RudolÍ elnöklétével. Az i. b. íő-
leg igazolási ügyckkel foglalkozott. Ezen
az ülésen tette le az esküt a keriileti be-
csületbíróság is (Elnök: Kaltenecker
Viktor, dr, ker. ügyész. Tagok: Kuthy
István dr., Manger Emil és Pőtz Edgár,
Póttagok: Büttner Ferenc dr., Pinkerl Fe-
renc és Táborossy Antal,)

Uj csapatok alakultak. az ercsi és de-
l vecseri polgári iskolában, a győri kath.
tanitóképző intézetben, a győri tanonc-
iskolában, a győri ev, ifj. egyesület és a
várpalotai levente egyesület kebelében.
Igazolások folyamatban.

Tiszti átigazolások: Draganits Ferenc
a 45l-től a győri tanonciskolához, ltbés
Mihály a 67-től a győri ev. ifj. egyesület-
hez és Polesinszky Béla a 658-tól a győri
kath. tanítóképzőhöz.

A 85. Zrtnyi csapatban igen élénk sakk-
élet folyik. A csapat sakkversenyén a
bajnokságot Köhler Albert VIII. o. t.
nyerte el. A verseny eredményeképen
közlelkesedéssel megalakult a csapat
sakk-köre 35 taggal. Vezetö Darvas Do-
nát reálgimn. tanár, elnök Köhler Albert.

V. KERüLET.
Az 553. sz. csongrádi sá. Imre cserkész-

csapat jólsikerült farsangi ünnepélyt ren-
dezett, amelyen nagyszámú és előkelő kö-
zönség jelenlétében színrekerült a kapos-
vári reálgirnn. igazgatő!ának, dr. Pongrácz
Károlynak érdekes diákdarabja, ,,Rádió az
iskolában". A változatos cserkészműsort
a közönség nagy tapssal és a nagytábori
4lap javára történt felülíizetésekkel jutat-
mazta.

A csapat tis2tikara a téli hónapok folya-
mán kiképezte az alaku!óban levő csong-
rádi tanonc-cserkészcsapat első örsét,

A csapat viziörse hozzáíogott egy vi-
torlás építéséhez, és rnár készíti csófiak-
jait is a nyári táborra.

tr{egalakult a,,Vörösbegy" cserkészap-
ródraj, mely kéthetenkint tartja összejöve-
teleit.

A gyulai 554. sz.,,Gyula" csapat tábo-
rozási alapja javára jól sikerült műsoros
előadást rendezett. - A Maróthy csapat

Siráy és Fecske örse egésznapos nyom-
olvasási gyakonatot tartott,

Hibaigazitás. Legutóbbi egyik hírünkbe
nyomdahiba csúszott. Nem a tévesen k(i
zölt 550. sz., hanem az 560-as IV. Károly
király bajai cserkészcsapat kapott új ott-
hont a bajai kath. legényegylet udvarán.

Az 560. sz. lV. Károly Kiráy csapat ti-
zenhat tagú fúvós zenekart, úgyszintén
sziníonikus zenekart szervezett. A zene-
karokat szívességből tanítja a belvárosi
kántor úr.

VI_VII. KERüLET.
,,Magyar Cserkész" nap Kapo§várofr.

tgen jól sikerült ,,Magyar Cserkész" napot
rendezett Kaposvárott a Magyar Nemzeti
Szövetség átigazolás alatt álló cserkész-
csapata l. hó 11-én. Nagy és előkelő ko-
zönség ólvezte a cserkésze_k ügyes, öt-
letesen összeállított s meglePő készséggd
előadott számokat. A ,,Magyar Cserkész-
ről" Vidovszky Kálmán, a M, Cs. szefke§z-
tője tartott előadást. Jellemzö a kaposvá-
riak megériésére és segítő készsé§ére,
hogy az ünneppel kapcsolatban l50 pél-
dányban vették meg lapunk márc. l-i szá-
rnát. Jó r,olna, ha Kaposvár példáját"kö-
vetnék a többi cserkészcsapatok is.

Vándor-tisztgyűlés Kaposváron. Március
4-én, délelőtt 10 órakor tartotta a Se.
mogymegyei Intéző Bizottság első vándor-
tisztigyűlését Kaposváron, a vármegyehá-
zán. á gyűlésre az l. B. összes csapatai
tisztikarukkal és szervező bizottságaikkd
majdnem teljes számban megjelentek. -Stephaich PdI l. B. elnök mintegy l00
tagú hallgatóság előtt nyiiotta meg a tisz-
tigyűlést, amelyen a város, a vármegye
notabilitásai, a katonaság, vámőrség
csendőrség, rendőrség, a nregyei és városi
testnevelési ielügyelőségek képviselői is
megjelentek. Az elnöki megnyitóban úd-
vözölte Stephaich Príl elnök a kerület el-
nökét, Szieberl Árpádot is, aki immár gya-
kori látogatásával egészen kaposvárinak
érezheti magát.Az ügyrend és aktuáis kér-
dések megbészélésénél gyakran {elszólaltak

Ide taézz öreg;errr,
az igazi cserkész csak ilyen cipóben iár.

Elsörendú anyagbó! készíti
maga§ §zárral, bórbéléssel,

végig dupla talppal, bokavédó c§attal,
Terrroczl§Jr János

,rBa.ross cipőtizern''
Bfrdape§t, YIII., Fe§t€íics-uíca 4."
ahol kedvezményes fizetési feltételek

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



a csapatok képviselői és a szinte akadémi-
kus vitában olyan határozatokat hozott az
l. B., amely a somogymegyei cserkészet-
nek előreláthatólag nagy lökést ad. Elha-
tározták, hogy minden héten, kedden 6*7
óra között az l. B. a íőszolgabirói helyi-
segben hivatalos órát tart, a megyei tisz-
tigyűlést minden hónap első keddjén fél
9 órai kezdettel a Nemzeti casinóban
tartják meg,. Megnyitják március közepén
a megyeházán a háromhónapos tiszt-
képzGtanfolyamot, amelynek tanítási
programmia már elkészült és minden
szaknak más előadója lesz. Március l8-án
rryilik meg a kaposvári cserkészcsapatok
részóre egy örsvezetői taníolyam. Elhatá-
rozta továbbá a tisztigyűlés, hogy a ka-
posvári vasárnapi teljes munkaszünet ér-
dekében teljes súlyávai log eljárni a ha-
tóságoknál és testületeknél. Több aktuális
kérdés megvitutása utáq Takáts Gyula a
37. Berzsenyi, Babits Endre a 28O/ö. Szt.
lmre, Németh Dezső a szigetvári Zrinyi
parancsnokai és dr. Krieger Pál árvaszéki
elnök-helyettes, ideiglenes megyei főtitkár
tartották meg nagyhatású előadásaikat,
amely után Sziebert Árpád kerületi elnök
üdvözölte a megjelenteket és örömének
adott kiíejezést, hogy ily nagyszabású és
minden tekintetben nagy szellemi nívón
xlozgő vándor-tisztigyűlést rendezett a
Somogymegyei L B. Félegy órakor a
Nemzeti casinóban 50 terítékes tisztiebéd
volt, amelyen íesztelenül beszélték meg
problémákat. A nagy gonddal ós agilitás-
sal megrendezett ünnepély rendezőbizott-
sága Stephaicft Pál főszolgabíró, l. B. el-
nök, valamint Boross Jenő 37. Berzsenyi
és SzéIl Ferenc cserkésztisztekből állt,
akik szép munkájukkal öszinte elismerést
vivtak ki magunknak.

A 246. Bocskay cserkészcsapat rende-
zett március 4-én ünnepélyt az lparos
Székházban, amelyen nagyon sokan jelen-
tek meg és élvezték az elég ügyesen ösz-
szeállított és előadott műsort.

Kerületí cserkészszemle Kaposváron. -Február utolsó vasárnapján Sziebert Ár-
pád kerületi elnök és Kiss József ker. el-
lenőrzö megbízott meglátogatta, helye-
sebben ellenőrízte a kaposvári csapatokat.
A kaposvári 9 cserkészcsapat 750 fővel vo-
nult ki a sporttelep B. pályájára, ahol be-
mutatták tudásukat. A szigorú ellenörzők
elismeréssel adóztak e szép munkáért. A
tiszti megbeszélés után a 37. Berzsenyi
svönvörű otthonában tiszti vizsgát tett :

Zéffeiovits Miklós, Márkus József és Ba-
laskó Józseí, míg segédtisztit Izsák Lajos,
A kaposvári csapatok vendégei az esti vo-
nattal utaztak haza, pécsre.

A kaposvári cserkészcsapatok üdvö-
zöltékSir Robert Baden Powellt, a világ
fócserkészét és máiusban meghívták
Kaposvárra. Abból az alkalomból, hogy
a világ főcserkésze máiusban megláto-
galia á nemzet cserkészeit Budapesten,
á kaposvári cserkész-tisztek a Nemzeti
Kaszinóban megtartott rende§ havi tiszti-
gyűlésükön szeretetük, ragaszkodásuk
kifejezéseképen magyar és angol nyelven
iidvözlőlevelet írtak a világ főcserkészé-
nek. A lelkes kaposváriak az üdvözlö-
levelükhöz még hozzáfűzték, hogy nagyon
boldogok lennének, ha a világ főcserkésze
őket Kaposváron megl.átogathá, amennyi-
ben ideie megengedi.

a felügyelöbizottság tagjait. A kiegyen-
lítö bíróság elnöke: vitéz Barsy József
ny. tábornok; tagjai Bolits Jenö és Jakab
Béla dr.; póttag Török Elemér cs. p. -A becsületbíróság elnöke: dr. Vas József
tsz. bíró ; tagai Fekete János és Magyar
lstván ; póttag Visy Pál. Mindhárom bi-
zottságnak a ker. ellenőrző hivatalból
tagja.

VIII. KERüLET.
Gyász. A VIII. kerülei buzgó társ-

elnöke, Niklós János piarista gimn. igaz-
gató márc. 5-én váratlanul szivszélhüdés-
ben elhúnyt. Halálával nagy veszteség
érte a kerületet, mert ha csendben dol-
gozott is, állandóan figyelemmel és érdek-
lődéssel kísérte a kerület munkáját, a
gyűléseknek legszorgalmasabb résztve-
vője volt s okos tanácsaival a kerület
főtisztviselőinek nagy hasznára szolgált.
Temetésére a kecskeméti csapatok telies
számban felvonulfak és ravatalára a ke-
rület nevében koszorút helyeztek. Enrlé-
két a kerület történetében is megőrzi.

A 2t6. számú nagykórösi csapat fél-
évkor vette fel úioncait szám szerint l 1-et.

A március havi intézőbizottsági gyűlés
13-án lesz Kecskeméten a piarista gímn.
tan§ri szobájában d u, l órakor.

únnepélyek és elóadások. A farsang
utolsó vasárnapián a kecskeméti 853, sz.
kereskedelmi iskolai tanonccsapat kedé-
lves előadással összekötött teaestélvt
tártott. A kecskeméti 1 t0. sz, ref. ifiák
csapata Gulyás István parancsnok ren-
dezésében családi-ünnepélyt íendezett
márc. I1-én. A míísoron csakis cserkész-
vonatkozású tábortűzi . jelenetek, monolÓ-
gok és szavalatok szerepeltek. A l18. sz,
nTuránu-csapat ápr. l4-én a kecskeméti
városi színházban tartja e félévi előadását,

Parancsnokváltozás. A 853. számú
,,Katona József "-cserkészcsapat parancs-
noka, Major Sándor gyógypedagógiai
tanár. kecskemetről való eltávozása
alkalmával és másirányú elfoglaltsága
miatt a parancsnokságáról lemondott,
Benne agilis cserkészférfit vesztett el
a kerület és a csapata, amelynek már a
megalakuláskor is tagja volt. Az ideig-
lenes vezető Szabó l, gyóg.ypeclagógiai
tanár.

lX. KERüLET.
Kerülelünk I. B._a legutóbbi iilésén

elhatározta, hogy Debrecenben csapat-
közi cserkészapródcsoportot szervez az
elemi iskolák tanulóiból. A munka elindí-
tásával Somoriag Lriszló testnevelési ta-
nárt, a 167. sz. Törekvés-csapatparancs-
nokát bízta meg, ki néhány debreceni
fiatal tanítóval fogia végezni a munkát;
A szervezés meg is kezdődött.

Csak ,apród"-munka a kerületben.
Ugyancsak I. B.-rrnk határozata folytán
ezúton közöljük csapatainkkal, hogy I.
B.-unk kívánatosnak tartja, hogy csapa-
tainkban szemben a farkaskölyök moz-
galommal, kizárólag apród munkát vé-
gezzünk. Indok: teljesen magyar szelle-
met és alapot adhatunk neki s legyünk
ebben is egységesek. Erre kért és ka-
pott engedélyt már a l72, Erő és a 203.
Bocskay is. Kérjük csapatainkat, hogy csat-
lakozzanak s az O. I. B.-hez intézendö
kérelmükben kifejezetten ezt kérjék. )

Debrecerl sz. kir. váios nemeslelkú
tanácsa ismételten fényes tanujelét adta
a cserkészet iránti szeretetének és áldo-
zatkészségének. A 231. sz, Métiusz- és a
954, sz. Tórök Bálint-csapatnak összesen
600 pengő segélyt szavazolt meg. Mind-
két csapat iparosokból áll.

A Cserhészbolt lerakata Debrecen-
ben. A Cserkészbolt igazgatósága meg-
engedte ,Kulcsár I. és Fiai"-nak, hosv
árúiból bizományi lerakatot tartson s á2
árakhoz költségek címén 100/o-ot számít-
hasson. Ennek lejében a cég kötelezte
magát, hoqy tiszta hasznából a kerület
pénztátát megegyezés szerint részesiti.

S6. sz. Vásárhelyi Pál (Nyirbátor)
febr. t9-én nívós cser-készdélutárit rende'-
zett, melyen Szabolcs vm. tisztikara csak-
nem telies számban megjelent br. Buttler
sdndor vm. elnök vezetésével.

994. sz. Török Bálint (Debrecen, Vá-
rosi lpariskola) szabadgyakorlatokkal és
tábortűzi jelenetekkel szerepelt az iskola
tornaünnepélyén s nagy tetszést aratott.

963. sz. Ftatvani prole§§zor (Debre-
cen Turl. Egyetem) 12 tag-la a kerüIet
bizottsága ett5tt segédtiszti próbát tett
igen szép eredménnyel Az új segédtisz-
tek febr. 23-án este a K. I. E. helyiségé-
ben egyiittesen tették le a fogadalmat
Mezey BéIá ker, vezetőtiszt, Török Tibor
főtitkár, Milleker Rezső dr., I. B. jelen-
létében. Török főtitkár intézett hozzáiuk
szívből jövő meleg szava-kat.

X. KERüLET.

929,sz.,Szent Mihály" cserkészcsapat
közel másfélévi munka útán február 26:án
tartotta Il" avatóünnepét. A nagy napon
az egész csapat közös szentáld,ozáshoz
járult, majd szentmise után Alexy Rezsó
parancsnok megáldotta a hat örsi zászlőt.

- A rákosszentmihályi kaszirró nagyter-
mében este 6 órakor mintegy 400, a cser-
készetért lelkesülő ember jelenlétében
folyt le 20 ifiú fogadalomtétele. A foga-
dalomtétélt bevezette Koszter atya" Palkó
barátaio c. cserkészjelenete, melyet nagy
sikerrel, mély meghatottságot keltve ad-
tak elő az avatandók Ugyancsak nagy
meglepetés volt a csapat zenekarának
első nyilvános sz,ereplése is. Az ünnepé-
lyen részt vett Arky Zoltán, a X. ker,
ügyv. elnöke Prónay László ker. titkár
kíséretében, továbbá a 907.sz. és a 905.
számú csapat. Árky Zoltán elnöknek a
magyar cserkész külön hivatásáról mon-
dott, izzó hazaszefetettel te|e, lelkes iin-
nepi beszéde zárta be az avató szertar-
tást. - A csapat nagyban készülődik az
első nagytáborra.

A kispesti állami polgári fiúiskola
95. sz, ,rLehel* cserkészcsapata folyó
évi április l-én délután 5 óral<or, az in-
tézet tornacsarnokában cserkész-torna-
ünnepélyt tart.

A rákoslalvai róm. kath. egyházköz-
ség 905. számú,Turul" cserkészcsapata
1928. évi március hó l8-án délután 5 órai
kezdettel a Templom-téri elemi iskola
tornatermében fogadalomtételi ünnepélyt
rendez.

Sok kerületi hir angagtorlódtis miatt
a iöuó számba maradt.

szerk. üzeneteket ldsd színes melléhlet
l. oldalán.

A Kerületi Intéző Bizottság február
24-én tartotí űlésén l4aggar tstutiht, a
660. számú Szt.-József ö. cs. cs. parancs-
ao|<át, az öreg és a kis fiú ügyekben
yezetőtiszti előadóuI választotta meg.
Ugyanezen az ülésen választotta meg a
kiegyenlítő- és becsületbiróság, valamint

A szerkesztéséít lelelős :

VIDOVSZKY KÁLMÁN.
A kiadásért felelős:

Dt, ZSEMBERY GYULA,
Kiadia a MagJar CserkéSzszövetség.

Szerkesztóség és kiadóhivatal :

Büdapest, V.,,.Hainal rttca 6. száaú
(Cserkészbáz).

Megjelenik minden hó l-én és l5-én.

,,tltet" lrodatmi és Nyomda Rt. Budapest, I., Horthy Mikló§-tlt l5. - Igazgató: Laiszky Jenö.
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A maggar cserhész naptdra
l928-ra

Ar}tg: Cserkészjáték
Baden-PowelI arcképe
Benedeh B. : A megyeri sivatagig
Rorsiczhg: Csősz
Bódg : Magyar zászló, címer stb.
cserkészinduló-kotta

., Kalendárium l926
,, naptár 1926.
,, notesz

Csiki-féle budapesti fén_yképle-
velezölapok drb -ja _l| ___

Ugyanaz l3Xlb cm nagyságban
Fischer-Janson: Angol nyelv-

könyv
Magyar Jövő 26. sz. csapat em-

Iékkönvve . -

Magyar Katekizmus
Márton: Dániai .Jamboree album

., levelezőlapok "-_
Mi törvényünk 1törvénymagya-

rázat)
Nagytábori emlékalbum,_

,, fényképek __.

panoráma keretezve
Plakátok:

o,24

o,24

1,-
1,20
0,16
2.40
0,40
0,8o
0.08
2.-
0,80
0,5o

0,20
080

3,50

2,_
1, ..

5,60
0,08

0,20
1,n
0.40
l0,-

Nagytábori -,80Léqy résen (nagy) "__ -,30Légy résen (kicsi) --_ __ _ _ -,2OMi törvényünk ___ _ --- -,24Szepességi emlékkönyv- 8,-
Táviró műszerismeret _. 0'80
Walter: Gaudeamus I. köt.

2.80 P, |I. 4.20 P, III. 5._
a három kötet kötve tokban 16,-

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

il.
HIVATALOS NYOMTATVÁNYOI( :

. Tiszti igazoláshoz szükséges nyomtat-vanyok lngyen
Jelentkezési Iap (cserkészeknek) -óO6
Törzslap --- 0,08
I-II. osztályú különpróba bizo-
,, nyítvány 0,03
Orsvezetői, s. őrsvezetői és rai-
. vezetői igazolvány 0.03
Evi ielentési ürlap ___ 0,0B
Havi iárulékkönvvecske__- _-- ___ 0,08
Cserkész-, kisc§erkész-. farkas-
. kölyök-. apród-igazolvány ___ 0,10
Oregcserkész.igazolvány 0'l6
Leventenyomtatványok l -7. sz. á 0,06

uI.
TÉRI(EPEK És xar-auZoKz

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

szintén kaphatók. P|.
Budapest környeke l :37500 --- Z-
Budapest részletes kalauza 3'-
Budapest Dunaiobbparti környéke 4,-
Sopron. Eger, Szeged. Tihany

Sopron 2 térképpel, Pécs -__ ___ 1.60
Pannonhalma __ - -_ -.60
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sZÓvE,]rKE,ZET
Cserls.észlráz, Blr'd.atrresí, !/- lser.r] Iilaínal-ttíca, 6- sz-

Teleíorl : 92() _98 és 975_()5- posíaíqlrarélí.pénzíári csekkszárlrla 34.3a3-
A Mag]rar Cserkészszővetség líizőíólaglos lrivaíalos szállííóia-

Az lfrúságt YörÖs-I§ere§zl elárÍr§ÍÍÓ lrel]re.

Áp,rEcyzÉIl:
Aluminiumbögrc 

- - - -,80,, csajka 2.30
,, csajka, íélliteres 1.70
,, ételdoboz lelieszekkel 5.20
,, ivópohár, lapos 

- - - -.E0,, kávéskaílál sinlí vagy mintás 
- -.16,, kanál sina vagy mintás 

- - -,2o,, kulacs, léllitercs 2.80
,, lapostányér, 2l0 nlm 

- - - -.B0,, mélytányér, 2l0 nrni 
- - - -.90,, nagy kés és vil|a tlomború nyéllel 1.30

,, nágy kés éS Villa mintáS kisebb 1.-
,, só- éS paprikatartó 

- - - -.50,, teatojás 
----.30,, villa,sirrra- 

- - -.20Árvalányhaj 
- - -.20Bot, cserkész, nlóteíbeosztíissal 

- - 
t,l0

tiszti jégcsúccsal 
- - - 

2.70, 2.-, 1.30
Bumerang 3,80, 2,5o
clpő sZögeZett, duplatílpíl turacipő bőrbélésssel 

- - - 
43.-

,, toIna, 4l-ig, baína V. íekete, gulnmitalp és szegély 5.20
,, Iűzőbőrből 

- - - -.3l), cetllalbőr 1.30
,, szög 0.04, 0.02 0.0t
,, szögeléS garnjtuía l40 darab 1.20

talpbetét párja papíf 
-.20, 

iilc 
-.80, 

soIia 
-.80csabajáték 8.-

Deíék§Zíj ango1 mintájú, öntött bíonz, liliomos csattal 
- 

3,80
,, íarkasliöl_vkök, apródok íéSzére 

- 
2.40

,, csatt lilioínos 2.-
E§óköpeny angol gumis csulilyával és tokkal 

- - - 
39..-

Evőeszköz összeraliható kanál-villa 
- - - -.60kanál-villa-kés 1.70

Fartraskölyök ujjas, barna, kék v. zöld nagys. sz. 10.--tő1
Flanell, píima. méterenkint 1.80

,, angol gyapju 
- 

5,-
Fogkefetok, celluloid |,20
Hátlzsák, katonai, két zsebbel, bélelt hevederíel 

- - - 
6.40

,, norvég II. bőíSzegélJek, íéZcsattok 3 zSeb
55x55cm--24,-

,, norr,ég I. ugyancz kiscbb 50X5O.cn 
- - - 

22.-
,, Lomnicz, lenti kivitel 2 Zseb 50X50. cm 

- - 
l3.50

,, Haígita, r,adászvászon, l zSeb, 38X38cm 
- - 

5.-
Huj-huj-hajrá ! Cserltészjátéli 4,-
lgazolványtok 

----.60,, f(lnkrr(llcl
lJj, píima szarúvégekkel, nugy*le .r.rint 1Z.-, á.
Ing, a 1egjobb lrkaki llanellből,28-3.1 5.00,35-40-ig 6.-

41-45-ig
,, tiszti, angol gyapjuílanellből

lránytű, réz 25 lnltt
,, réz, elzáíható 30 nln] 

-,, bíol1z 30 mnt 
-,, 35 ntnr

,, 40
,, rátliunros.elzárható
,, Bézarrl-rcIldszeríi

1.i')0

6.80
16.-
-.901.60

2.70
4.-
4.80
4.80

l 6.80
Jelvény cseíl(ész, kiscselk., ápród, larkaskölyök 

-.20, öreg-
cserk. -.40, 

J-Il. oszt. 
-.50 

I. oszt. 
-.32., 

II. oszt. 
-.16Kalap, cserkész, régi mintájú 

- - - -- -- - 
4.60

al]gol toíma, viharszíjjal 5.40
,, örsvezetói, ill. öregcseIkész, a íenti kivitelben, sza-

bályszerű, primi bőrszíjjal 
- - 

6.10
,, tiszti, a fenti kivitelben, szabályszerű, príma bőr-

szíjjal 6.30
,, eredeti angol tiszti 

- 
l5.-

Kalapszíj, tiszti, príma, Vaírott- 
- - - --.80,, örsvezetői,öIegcserkész 
- - - -.64,, cserliész,bőrből- 
- - - -.B4,, cserkész, viaszosvászon csattal 

- -.20kiscserkész,kékszallag----24
Kés,mindentrrrló--2.40
,, rugós, fémből t.30Krinolin 12 n]n-es 6.-, s mm_es 4.-

Körgallér g2 cnr 34.-, l00 cm 38.-, l08 cm 42.-, I16 cm46.-, l20 cm 
- - 

49.-
Köpenyeg (újias körgallér) vízhatlan béléssel 62.-, 65.-,
Köpenyeg-, v. gallér-csuklya nagys. sz, z.go, z.6s1',s]s07,0'8-rÖ 

?L'30

Ezenkívül kaphatók még: valamellnyi kiadvány, lrönyv, nyomtatvány, ürlap, térlrép, levelezőlap, stb.
Forgalmi adót külön nem számítunk. Fiókrr1rk nincs-! Csak a Cserkészházban árusítunk !

Ez az őrJegyzéls rnindela l§orálrlríí érvénlrleleníí !

.1() cltl

.15 cnl
50 ctl
55 cm

öídögböí nadrágoli barna szinben is szállithatók oly
csapatol( részére, melyell már etldig is ezt vezették be.
Felsoroltal(nál kiSebb méretű íarkaSkölyök-nadIágok meg-
íelelőerr olcsóbb áron. Nagyobb néíet megfelelően drá-
gább a n.
Nadrág, khaki lódenből;,breeclres szabáS I. 13.50, lI. 14,70

IlI. 15.90, IV. 17.10, v. - - - 
tE.30

.. f ekctc tricot úsZó 2.40-2.60
,, let<cte tricot evezüs 3.t0-3,30

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

- - -.60,, négyszögletes, Zöld delainből 1.80
Nyakkendőgyíirű - ---.18Nyíl, prínra 55 crn t.20, 60 cnl 1.70, 75 cm 1.90
örsi zászló 2.-, zászló állattal 3.50, zászlóra állat 1.20

zász|óra csapat- és örsi szám külön 1.20
Paszomány arany, \,agy sárga métere 1.60

,, í}iros, vagy kék métere 
- - - -.80Ruha tetjes sacco és breeches mérték szerint. Árak nagyság szerint.

Ruhagomb (sima) nagy drb. 
-.12, 

kicsi 
-.06saccó kabát khaki lódenből 1.27.20, II. 28.40, III. 29.60,

IV. 30.80, v. 32.-
Sapka, páliász, ill. vízicseíkész, előiíásos, 1ódenbő1 

- - 
4.80

,, farkaskölyök, előirás szerint 1.60
,, tábori, khaki köpperből - - 

1.40

Bocslia_v tollal lendelésr 4.80
Síp, angol-tiszti 2.r0

nagy l.-, kicsi, oxydált vagy rrickel 
- - - -.90,, Molse, r.áltoztatható, 3 hanggal 1.40

,, öregcserkész, kéthangú, lapos 
- 

1.30
Sípzsinór, zöld, barna, sziirke, íelrér Yagy kék 

- - - -.l0Sweater, cserkész, szüíke, nagyság szeíint 
- - - - 

12.-tól
Szövetek, lóden, khalti, méterenkint - - - 

t1.80
,, öídögbőr, 01iv vagy barrra, 66 cn széles 

- - 
5.40

,, 1iszti ruha anyag 
- 

r5.-
,,köIgalléran_vag--16._

Takaró, drappszínű és cserkészíej beszövéssel 190X140 cm 27,-
,, eledeti angol, 205Xl60 

- 
52,E0

Tábori lámpa, gyertya és olaj használatra 2.-
Térképmérö, egyszerű 1.92-,, kéiettel, óraalakú 4,80
Terképvédő, kockázott, szegéllyel, ledőve1 és zsinórra1 2.80

,, ugyanez bőfszegéllyel 3.50
Thermos eretleti 1 literes 5.70 fél litefes 3.50

,, f élliteres gummig,yűrűr,el 4.-
, szilárd tivegbetéttel 4.50

Trlcot íehéI torna 2.60
.. fehér evezős 3.50

Vu.iá"ruiJ|"Ón,'i+Ó''.- .rer.s, *t.ri. -- - - -- - -5.60váupánt óregcserkész rangjelzéSsel l.-
,; ideiglenes, tiszti, vm. ker. sZöv. rangjelzéssel 1.50
,,számok----.08

kerületi római - -.20Viharszíi ----,24L/iharszii - -,24Vlllanvlámpatok, felső lencsés, lakk húvely 
- -.80íelső lencséS, bőrutánzat, hül,ely 

- - -.80elől kis lencsés, lakk hüvely 1.40
elől nagy lencsés hür,ely 2.80
szel<rény hü\,elv - 

2.-

Köt§zer, egyszeri, nagy -.48, 
nagy csomag 3.20

Különpróbájelvények --------,24Kürt,- F hangú - - - 
l8.-

Kürtzsinór, pirós vagy zöld : 
- - 

3,2O
,, piros-fehéi-zöld 1.-

Levente cíúer irrgre - - -.50,, zászló, előírásos l0(lx150 cm. rúd nélkül 
- - 

24.-
Lábszárvédő, kötött, khaki s2inű, tiszta gyapjúból 

- - 
2.00

Lasso 8 mm, l0 m 8.-
Marsolai 1.40
Nadrág,'cscrkész, két oldal két íedeles, legombolható, hátsö

és órazsebbel
l(l]al(i lode11 otiv ajídtigbőí l(haki (B,á\,oly

8.80 8.20 6.80
9,40 8.80 7.30

l0.- 9.40 7.80
10.60 10.- 8.30

,, orion hüvely - 
2.64

Vlllanyelem -.72, 
izző - - -,24

Miklós-út 15. 
- 

Igazgató: Laiszky Jenö.


