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Közismert tény, hogy a sátrak csal< szakszerű kezelés mellett tarthatók ió állapotban. A

csapatoknak érdekük tehát, hogy kontárok helyett szakértőknek adlák át féltett kincsüket, a sátrakat.
Gyárunk elvállalja a sátrak javítását és jókarbantartását a következő atlagárak mellett:

1 darab 11,R., vagy B, típusú sátor javítása 10 pengő
1 u 15"R., , H. )) )) , 12 ))

1 u 22R,, ,, kúp )) > , 10 ))

1 , 19. , kissálorlap , 1 >)

1)20.,rnagy>>2>>

A fenti árakban a sátrakon levő összes hibák kijavítása bennfoglaltatik, úgymint: szakadá-
sok bevarrása, hiányző karikák pótlása, bőrözés rnegjavítása, hurkol< úiravarrása, lyukak kijavítása stb.

Amennyiben ponyvaanyag és kötél pótlása válik szükségessé, úgy a felhasznált szövetet
nagysága szerint külön felszámítjuk négyzetméterenkint 5 pengő árban, a kötelet félméterenkint
30 filléres árban,

Kérjük a sátrakat elcserélés kikerülése végett a csapat nevével és számával megjelölni.

+

A sátrakat kérjük minél előbb bektildeni, mert fenti ajánlatunk csak

íolgó éoi december hó 3í -ig beérkezett sátrakra érvényes !

Sáíorrtrdal§, cö\zels.el,r, vasallsaíré sze'I<, lsöíelels
iarzííá§a. és póítása llregeglyezés szerirrí!

Magyar Kender- $@ Len- és Jutaipar
B,UDAPEST, v., FALK MlKsA-UTcA 26-2a.

Telefonl T.278-36; J. 430-55.
Ggdrak : Pesterasébet, Ujsaeged, Dunaíöld,udr.

Javííandó sáíral* a, Cserl<észszörzeíségll.ez, is leadtraíóls l

reEl.d.§zerú

Csapat-, rai- és örsi
Áraiánlattal díimen-

tesen szolgál:

ALApíTlisI Év rsoe.

ZASZLOIí a legegyszerűbbtól a legdíszesebb kívitelig.

B U DAP E ST, IV., vÁc I-UTcA 4].. TEL.I AIJT. a33_44.
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Ff,AGyAp Csn'RI(É§z
A pÍAcYAp CSn'RnÉSZSZŐVnISÉC rrIrrATALOS LAPJA

DALOLJUNK, FIÚK!
z elmúlt nyáron is sok tábort láttam. Sok
cserkészcsapat boldogságában, jó munl<áiá-
ban gyönyörködtem. Sok tábortűzhöz oda-

van ám mondanivalóm. Olyan is, ami dícséret, olyan
is, ami kritika, olyan is, ami kérés. Menjünk hát sorba.

Jöjiön először az eiismerés ! Nagy örömmel állapí-
tottam meg a7 idén is, hogy a magyar cserkészek
szeretnek énekelni. Bármelyik táborban tettem fel a
kérdést: >tudtol<-e nótát, fiúk ?u - mindenütt kiderül-
tek az arcok s a következő percben már szállt is a
nóta vidáman, csengőn, szépen. Nem kellett ehhez
sem vezényszó, sem parancsnoki intés - megkezdte a
legjobb torkú gyerek s aztán csak úgy jött egymás-
után a sok vers, hogy alig tudták abbahagyni. Talál-
tam olyan csapatot is, ahol meglepően sol< dalt tud-
tak több hangon énekelni. Hogy dagadt a tr<eblem
örömében ! De jól esett ám az is, amikor azt tapasz-
taltam, hogy szép, igazi magyar nótákat tudtok, olya-
nokat, amelyek ott fal<adtak annak a népnek ajkán,
amelynek ti is fiai vagytok.

Derék dolog ez, tiúR ! Szép is. Léleküdítő is. Mert
a nóta nemcsak vidít, nemcsak jókedvre hangol, ha-
nem nevel is. Magyarrá tesz, magyarabbá, A dalban
a magyar nép szíve lüktet, a magyar érzés. a magyar
felfogás keres köItői megnyilatkozást. A magyar nóta
szeretetével megtarijuk, a nlagyar nóta éneklésével
magukba szívjuk a magyar lelket, amely néha talán
sziIaj, pajkos, olykor hetykén rátarít is, de mindig
becsületes, mindig erkölcsös, mindig jó, mindig tiszta.

De ezt az űdítő, nevelő, nemesítő hatást csak a
maggar nóta gy6|i6rolja. Ezért szomorodtam el sok-
szlf - most jön a kritika ! - amikor azt hallottam,
hogy az én cserkésztestvéreim mindenféle ostoba,
divatos kuplét, vagy táncdarabot is szívesen énekei-
getnek.
..Tudom_én azt jó|, gyerekek, hogy nem lehet min-
dig a oKrasznahorkátu, meg >Oh Tihanynak ..,o-ot
énekelni. Tudom én, hogy a ti pajkos, kacagó lelke-
tek vágyik a jókedvű, kacagást' hozó nóta után is.
N9m is haragszom én azért, ha pattog a csárdás az
ajkatokon, ha harsogjátok a uTi2enhá}om ezüstpity-
1<ét<, azt is élvezem, ha ötletes, pajkos, diáknótákban
tomboljátok ki magatokat, sőt ait is megbocsájtom,
ha - mikor úgy -lrátok jönu - a ,Brázai sósbor-
szesz< vagy ,a Dunában úszik egy sámliu-ban keser-
gitek el lelketek sok bánatát; ciak azt nem állom,
amikor a magyar lélektől, a cserkész lélektől merőben
idegen 

_ 
dallamú és szövegű, sokszor a léhánál is

rosszabb tartalmú >dalt< ha-Ílok cserkészajkon.
Mert lássátolr, fiúk, ez nemcsak ízléstelen, nemcsak

méItatlan hozzátok, hanem romboló hatású is. Előbb
talán csak az érdekes, úlszerű ritmus kap fi€g,
aztán a szöveg bambasága, de egyszercsak kezditek

hasznáini a mindennapi életben is a ,sláger( egy-egy
ostoba kifejezését. Romlik a stílusotok, az ízléstel< s
könnyen romolhat még az életetek is. Mert az, egé-
szen bizonyos, hogy minden nóta hat reánk, Csak
természetes, hogy a komisz nóta hatása nenr lehet
nemesítő.

Tapasztaltam én nrég valamit, ami ugyan koránt-
sem veszedelmes, amit azonban mégis szővá akarok
tenni. Amikor a tihanyi táborban összegyüjtöttem a
jó énekeseket a különböző csapatokból, megállapí-
tottam, hogy a legtöbb szép magyar nótát tudta egy-
egy csopoit. Eggütt azonban csak a cserkésznótákat
s néhány nagyon ismeretes kuruc- és irredentanótát
tudtunk énekélni. Hiába intonáltam a legszebb, leg-
értékesebb régi magyaí dalokat, csak imitt-amott
énekelt egy-egy kis csoport. Kár. A nótázásunkban
alig tudjuk kidomborítani azt, hogy mi a magyar nép
gyernrekei vagyunk.- Nyári tapa§2talataim alaplán amelyek csak
megérősítetiek régi észleléseimben - hadd kérjek
hát rnost néhány dolgot tőletek.

1. Daloljatok sokat, - minden összejövetel alkal-
mával legalább egy keveset.

2, Legyen a kö7ös műsoron mindenféle nóta: szo-
morú is, 

-víg 
is, régimagyar kurucnóta, meg cserkész-

nóta, komoly, mély tarámú, meg bohó, tréfás, tán'
tartalmatlan is -- csak ízléstelen, idegenlelkű és trá-
gár szövegű ne legyen egy se.- 3. Keressétek, sZeressétek és tanuljátok a szép.
igazi magyar népdalokat.--4. 

TanÚIlatok meg a ti vidéketeknek jellegzetes
nótáit, lehétőleg táiszólással, jellegzetes énekmodor-
ral (palóc, sárréti, hajdúsági, nyírségi, dunántúli, _iász.
kun, svábos, tótos, stb. dialektusban).

5. Tanuljatok több hangon is énekelni
6. Tanuljatok fegyelmeZetten, együ!t_énel<elni.
7. Tanuljatoi< még elsősorban a 'Cserkészdaios-

könyv nótáit, hogy-legalább azokat tudiuk gg},ütt
énekelni, bárhonnán vercidtink egy-egy nagy táborba,

8, Ne engedjétek, hogy a cseikészekközé betola-
kodiék olyan dal, amely sérti a jőízlést s a mag!,eí
szellemet.

9. Ha van jó csapatnótátok, pontos kottájával és
szövegével t<titOletet el a Magyár Cserkésznék, hadd
tegyük közkinccsé az igazi értékeket.'Í-0. Tartsatok évenként legalább egy csapatössze-
jövetelt, amelynek témája 1egyen a m_ag5,ar. dal.
(Műsora: Hogyan énekel|ünk? mit énekeliünk? A
magya, dal t§rténete. A cigánynóta. Népdalok. A ku-
,ucEálok. Katonadalok. lrredeniadalok. Diáknóták . .,)

A magyar nép dalos nép volt mindig, Nektekis azzá
kell leniétek, ákitr e népnek új trovagjai vagytok,

Fontos hát, hogy megértsetek, hogy velem érezze-
tek, velem akarjá{ok, amikor most égy új,munkaév
kezdetén biztatóan, derülten kiáltom felétek: dalol-
junh, fiúh ! krilmtinbdcsi



354 MAGYAR CSERKÉSZ 20. szám

CSE R,I(p Szro p All- z zI;.lNYI MII{LÓ S.
(1620-1664.) (Folgtaíás.)

Áz igaz hazaíi az, aki megérti: a helyes következetesség
nem abban reilik, hogy tekintet nélkül a viszonyok változására,
mindig ugyanazt tegyük, hanem abban, hogy mindig és kivétel
nélkül azt tegyük, amit a magyar fa| érdeke megkövetel. É,s
most a magyar faj érdeke sokat követel, A magyarság óriási
erőt vesztett. Ha élni akar, gyorsabban kell haiadnia, mint a
többi nemzetnek. ,,Ne tartassuk magunkat a zsarnokság által
szerzett jóléttel," ,,Csak a szabad nemzet munkáia által elért
eredmény a maradandó, igaz, hogy ez nélkülözéssel, verejték-
kel jár. De boldogabb a szabad, bár éhes farkas, mint a láncra-
tert kutya." Magyarom, sursum corda!

Teljesen még nem romlottunk le, a török rrem tett szolga-
1elkúvé, a kétértelmű osztrák közös-ügyes-állapot nem tett
alattomossá. Nem cselekedett a magyar úgy, mint a bosnyá-
kok, kik a maguk megmentésére törökké iettek; nem tett úgy,
mint a csehek, kik a fehérhegyi csata után a korlátlan hatalóm
szolgáivá süllyedtel<. Egyenesség, szókimondás, büszke dac,
helytállás a verpadig volt a magyar nép feltűnő !ellemvonása.
Emiatt tett e föld a világtörténelem örökké égő csipkebokra,
Isten csodáia.

Ebben az áldatlan küzdelemben a nemzeti rendszer elvesz-
tette a hajlékonyságát,_ a nemzeti jellem pedig megcsonto-
sodott. ,,Conseívare, reformare",. megújítani azt, ami magyar
és megúiulni kell a magyarnak. ,,Ovd meg azí az ösztönt, amély
német, szláv, török rétegek közé ékelődve megtartotta létiinket
és lehetővé tette, hogy megvédhessiik szabadságunkat a ránk
nézve okvetlenül szükséges társna.k, a németnek ellenében is."

De konzerválni csak reformmal lehet, tehát reiormare :

javulj meg. Ha azt akarjuk, ami a multban szép és |ó volt,
ki kell törölnünk, ami rossz és sok a rossz. ,,Nevetség ország-
gyűlésünk, csúfság társadalmi életünk, haszontalan törvény-
könyvünk. Az egykor tettegett darázsfészek legyek tanyája
lett és aki hatalmas, hálót sző most, de nem a darázsnak,
hanem a nyomorult légynek," Hagyjunk békét egy ideig a
1akomának, pompának. ,,Más népek, melyektől távolabb az
ellenség, öltözhetnek aranyba, bíborba, bársonyba, de mi, akik
az ellenség torkában élünk, csak fegyverrel és vassal ékes-
kedhetünk." Ellenben az aranyoíl és drágaköveken alkossunk
magyarok vezérlete alatt magyarokból álló, magyarságért élő-
haló hadsereget, Gondozzuk rokkantjainkat és tartsúk el az
özvegyeket. ,Javítsuk meg magunkat először mi, kik a nép
vezérei vagyunk és azután alattvalóinkat," Jelszavunk nem
lehet ,,előre", hanem nutánam".]

Zrinyitől ez neín frázis.
Becsvágya volt: a dicsőség keresése a magyar hazáért

vívott küzdelemben. Minden helyzetben megállta a sarat.
Iskolába vitték : tanult. Utazni küldték: tapaszialt. Alárendel-
ték: engedelmeskedett. Horvát bánná tették: parancsolt.

ünnepelték tekintélye, rangia, címe, vagyona miatt, de ő a
hízelkedőket elriasztotta. mert §ok a dolga. Télen fegyvert
kovácsolt, tervet kovácsolt, tol|a| harcolt. Tavasszal mrrnkához
látott. A gyors lépések, merész alkotások, zseniális ösztön-
zések embere; portyázik, lest vet. Csaták tüzében, ágyuk
dörgésében, haldoklók jajában áttüzesednek gondo|atai, meg-
születnek eszméi, melyek feltétlenül szükségesek az új Magyar-
ország megalkotásához.

Híre megy.
A törökök rettegik, minden erejüket mozgósítják ellene.

Méq a nyugalomba ment vezéreiket is behívják.
Nyugaton dicsőítik. Regensburgban fáklyászenével ünneplik,
A pápa saját aláírásával ellátott arcképével tünteti ki '

XIV. Lajos francia király a pairséggel lepi meg, a spanyol
az aranygyapjas-renddel tünteti ki, csak Bécs marad néma.
. Ez nem töri meg. Egészséges lelke harsogó örömével kiáltja
íajának:

Nem elég az egyesek erőfeszítése, vitézsége, 'lelkesedése,

ez csak őszi napsugár. ,,A veszély állandó, csakis állandó
intézményekkel lehet leküzdeni."

A nemzet határtalan lelkesedéssel köszönti Zrinyi,lár urát, de
mégsem szegődik zászlaia alá. Előszőt azért, ínert a Habsburg
királyok nem szervezték a nemzetet a török ellen, Az a szer-
vezet pedig, melyet az é|et l<örülményeihez való önkénytelen
alkalmazkodás teremtetl: a decentralizáció jegyében történt.
Hiszen a török a maga központi helyzetében mindenki otthonát
veszé|yeztetíe. Másodszor azért nem, mert senki sem bízott
egy a királytól megindítandó akció komolyságában.

Zrinyi a nemzet politikai gondolkodását rrem bírta így új
mederbe terelni. Nem volt csodálatos hipnotizőr, ki egy egész
nernzetet bír varázslatba ejteni,

Nagy ember egymagában nem bír nagy korszakot alkotni
Hozzá méltő társadalom is kell és kiváló segítő eszközök.
Oly korszak, mint Zrinyié, meddő, hiába van ólyan fia, mint
Zrinyi,

Adam Smith, a nagy angol mezógazdasrigi zseni, az angol
közvéleményt tökéletesen átgyúrta, de csak egy kérdésben
és lassú munkával.

Nagy Péter cár az orosz, Colbert a francia nemzet szer-
vezetét gyúrta áí, de az államhatalom minden eszköze rendel-
kezésükre állt.

Ujabban Japán mutat fel ilyen csodás eredményt, de ott a
mikádó, a kormány és a nemzet fogott kezet.

Mussolini napjainkban alkotott új világot.
Zrinyi korában azonban a reformoi aluiról sem akarták,

felülről sem. A nemesség azért, mert áldozatot, az udvar
pedig azért, mert törvénytiszteletet kívánt tőle, Cserbenhag1,-
ták. A rövidlátó önzók megértették egyrnást és e|zá.rkóztak
az életetadó világosság elől.

Annak láttára, hogy a Casa d' Austriánal< nem érdeke a
nemzet szívébe bátorságot lelrelni, kezebe hathatós fegyvert
adni, erejét szervezni, 1egkiválóbb férfiait valóságos hatalom-
mal ellátni, Zrinyi lelkébe markol az a tttokzatos valóság,
hogy a bécsi udvar csakis az örökös tartományokat akaria
védeni és t}lagyarország sorsával vaimi keveset törődik.
Ehhor a íeltétlen engedelmesség titirjról o gondolhodó enge-
delmesség úljdra tér. Bátor szót moncl :

,,A király Isten képét hordozza a földön, de akkor legyen
szava szent, legyen sacramentum, mert különben német fő és
magyar fö sohasem lehet egy fő. Legyen gondviselő atyja
népének, A gondatlanság szinte gyalázattalr fecskendi be azt
a méltóságos trónust, hova lsten avégre tette, hogy nyuga'lmat
szer ezzen az alattav alóknak, "

,,Jobban dícsérik az Istent a kiráiyol< az.igazságnak egyenlő
osztásával, országuk gondviselésével, Isten nevének dicsősé-
gére végzendő nagy akciókkal, mintha koldusok lábát mossák,
papokkal társalkodnak, kolostorokban időzne1<, untalan mor-
zsolgatják az olvasót és semmi dícséretreméltót nem tesznek."

,Ezek inkább vannak a búskomorságra való hailamból és a
nagy dolgoktól való félelemtől, mint Isterlszeretetből és igaz
buzgóságból."

,,Bizony nagy mocsok a hálátlanság; a királyi paláston sok
szépséget sötétít be."

,,A királyainkat így nevelik, elhitetik velük, hogy nem bír
másként a magyarral, csak ha nemzetünket üstökénél fogva
húzza."

Látható, hogy robbanásig feszíti 1elkét az elkeseredés.
Ebben a hangulatban érte őt a császár| udvarnal< és kegyen-

cének, Montecuccolinak ócsárlása. Ferhördült.
,,Hitetlen kutya ! Ugatsz a meghalt oroszlánra, de nem árt-

hatsz nel<i. Ugass és ugassanak többen is veled, mi másként
ismerhetjük meg, hogy ebek vagytok ! - Ne feledjétek: Az
oroszlánnak sohasem olyan a kölyke, hogy a körme ki ne
tessék. Fide, sed cui vide. Amit ők csinálnak veled, azhátra-
lökés, nem közeledés. Bátran kimondom, hogy magyarságáról
a becsületes férfi csak a halálban mondhat le, mert itt a lélek
kényszerítés alá nem iöhet; nálam legalább nem ! Bezárhat,
fejemet veheti, de lelkemet meg nem alázhatja. Azt, hogy
magyar lenni megszúnjek, nem teheti."

Ez az igazi Zrinyi|
Magyarabb magyar. Emberebb ember, Cserkészideál, Büsz-

keségünk. Világító fáklyánk. Erőforrásunk. Csaba Jenó dt,

A vltáE legkisebb motoíia, Méreteit az összehasonlításképen melleie
helvezett.tűrá szúrt házilégy illusztrália. A kis motot teliesell kézi
muika, hiszen nincs is olyan gép, amely ilyen apíó gépíészeket csinálna.
Vasból, ezüstből, rézből es aranyból r,an s összeállítá§a nagyító-üveg
alatt történt, Percenkint 400 {ordulatot tesz, ha egy 3 V-os tetéjébe kap-
csoil'ak. A tekercsekben m. e, 3,5 m drótot használfak fel.
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Szept. 29., 30-án
szürke őszi napok
ködéből ragyogóan
emelkedett ki a "Bu-dapestin kerületnagy
cserkészjáiéka, A to-
vatúnt nyár melegét
kétezercserkész harci
tüze, lelkesedése pó-
tolta. Mint egy nagy
utolsó lobbanás a
nyári forró élmények
után, minden szikra
kipattant e napon,
hogyazután a sok hős
visszatérjen a pad,
a munkaasztal mellé,
űj tavaszt, nyarat
álmodni, csodaváró
nagy magyar tavaszt.

Hogy is történt a
a körlevelek szürke

JobéK elején

o É.üéKeI. PóDt

órszem a íatetőn.

Háború ! Rövidesen zászló
alá sorakoznak, Ki Észak, ki
a Dél csapataihoz.

Szombaton, 29-én szaka-
datlan felvonulások sora kez-
dődik a kormánycsapatok
Eugeno di Vino ét Uremo
fészkeibe, épúgy, mint Po-
nlázó északi fekr,ésű forra-
dalmi fészkébe. A felvonuló
csapatokat az állomásokat
megszálló nemzetközi dele-
gáltak, a döntőbírók fogad-
ják, kik játékszámmal látják
el igazolványaik felmutatása
ellenében a harcosokat, A fel-
szerelt játékosok a parancs-
nokságokra vonulnak, honnan

po.s,i9 5 kornáoyc5. 1.ers

nagy harc.? - Szeptember közepén
szövegéből az alábbi felszólítás vonta

magára a veze-
tők figyelmét.

"Costa Neg-
ía köztársaság
északi részén ki-
tört a lázadás.
Alázadókújkor-
mányt alakítot-
tak. Don José
diAlvarezelnök-
letével. A köz-
társaság elnöke
Emilio Erico tá-
bornokot küldi a
1ázadók leveré-
sére, kik And-
reas di sranco
vezetése alattké-
szülnek ellenál-
lásra és a kor-
mány megbukta-
tására.

A pesti csa-
patok megértik
a kiáltványt.

JótéK wógén.

ifjú harcosok mindegyike
álmodik. - Almuk felett
döntőbíróság, gr. Teleki
Pál tb. főcserkész és a
kerület elnöke virraszt.
Vasárnap, 30-án reggeli l

kezdetét. Az ébresztő-
iől felriasztott csapatok
istentiszteletekre sora-
koznak.

Melyik fél imája lesz
kedvesebb Isten előtt ?
(Pomázon nagy ünnep-
ség készül. Albrecht fő-
herceget, a cserkész-
nagytanács elnökét, dr.
Zsitvay Tibor házelnö-
köt, a kerület fővédnö-
két, dr. Karaffiáth Jenő
háznagyot , és számos
előkelőséget várnak, kik
a játék megtekintésére
jöttek ki Pomázra.Szent-
pétery Lajos [őszolga-
bíró, a játék lelkes tá-
mogatója fogadja őket.)

elszállásolásra szét-
osztják őket, A helyi-
ségek bevezető útiait
őrségek állják e1. Az
utcákat járőrök ró-
iák. A forradalmá-
rok plakátokat ra-
gasztanak, röpcédu-
lákat terjesztenek,
míg a kormánycsapa-
tok statáriumot ren-
delnek el. Mindkét
felderítő járőröket
küld ki, melyek a
Monte Grande lábá-
nál észrevéve egy-
mást, , visszahúzód-
nak. Ejjel 11 órakor
elcsendesül minden.

A szalmán alvó
hőstettekről, győzelemről
a felek parancsnokai, a

A ieladók]munkában.

A csapatok megszállják a
demarkációs vonalakat, (Hely-
zet a játék elején.) Fél ki-
lenckgr a lázadők átlépve a
demarkációs vonalat, birto-
kukba veszik a Monte Tepact-
lant, megszállják a Rancho di
Radvászky (T) környékét, elő-
nyomulnak a Monte Grande
és Monte Piccoló derekáig.

A kormánycsapaiok eről-
tetett menet után megszállják
a Monte Grande és Monte
Piccoló csúcsát. Féltizenegr,
óráig felderítő járőrök útján
kuiatja mindkét fél az ellen-
párt helyzetét. Egymásután
futnak be a jelentések a

A ,rBUDAPE§TI I. I{ERÜLET" őszl
HELYZ z-r

v^zLAT.

QFouoaatn ő

É
=, 

K".nán)Pó"h

A hadiiáték térképe.

NAGY CsERKÉszlÁrÉxa.

nagy
csak

V: § 6""*o"Jíí*#.
§rottc lrccotó

Az áíok védelme alatt nyomulnak előre a csapatok.
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Dr. Szukováthy lmíe, az I. ker. elnöke magyarázza a ,harci helyzetet".

parancsnok§ághoz az ellenfél állásáról. A tiszta helyzetkép
után óriási erővel indul meg a gigászi küzdelem. A kor-
mánycsapatok elfoglalják Forte Pomazot. Csobánkáig
nyomulnak előre, hol véres utcai harcok folynak. Leszo-
rítják a lázadókat a Monte Grande és a Monte Piccoló
lábáig. A lázadók ezalatt nagy erőket vonnak össze a
Piccoló előtt. Egy, a Monte Langa lábáig merészkedett
kormánycsapatot megsemmisítenek. A halottak szakad,at,
lan sora vonul a Pompes Funébres gyüjtóhelyre, honnan
csapatokba szervezve mennek be Pomázoru. Egy órakor
a küzdelem heve tetőfokra hág. A 1ázadók elfoglalják a

Monte Piccolót és Monte Grandét szorongatják, ügyesen
megszakítva az összeköttetést a M. Tepoctlan irányába
előnyomuló kormánycsapatok és vezetősége közt. Csapatot
küldenek visszaszerezni az elveszett Forte pomázot. A kor-
mánycsapatok se tétlenek. Forte Pomazonál tőrbe csalják
és megsemmisítik a
lázadókat. A 38. Hon-
védek elfoglalják a '

Monte Oszolyt és
hátulról kerítik be
a lázadók paranc§-
nokságát. A 12. VIII.
R. cserkészek roham-
mal betörnek a 296
magaslatra és mi-
alatt a 13. Ezer-
mesterek és a 3.
Regnum ellentáma-
dása alatt elvérez-
nek, elterelik a fi-

CSENDES

Didergős úloÍ olghor meg-megtilloh,

Ködlombú ftih hózt lépni sem: mereh,

Amerre jdrok belepih az ulam

Esóben rizott, romlott leaeleb,

gyelmet a l9l. To]di csapatról, mely betör a lázadők
parancsnokságára, Adáz harc keletkezlk, Az Ezermesterek
megvédik parancsnokságukat, de nagy a halál aratása.

A küzdelem végét jelző kürtszó vet véget a továbbá
vérengzésnek, A szörnyú polgárháború 1000 hős Costa
negrai polgár életébe került.

Eztián Pomázon át Szentendrére vonultak a csapatok,
honnan a M. F. T. R. áldozatkészségéből beál!ított két
gőzös vitte le a harcosokat Pestre, Induláskor még egy
búcsú-csata a maradék labdákkal észak és dé1 hajója
közt, É.rkezéskor a szülők tömege közt felvonulás az
ország zászlajához, hol a két fél vezére együttesen helyezte
le a győztes babérkoszorúját a zászló talapzatához.

Az ítélet. 3[ vonal-,7 terep., 2 félparancsnoki, 14 ren-
dező-bírói jelentés alapján készült el az itélet, melyet
dr, Szukováthy Imre, a kerület elnöke az ország-zászlónál
kihirdeteti. Az ítélet értelmében a kormánycsapatok l10
pontial győztek a lázadók 106 pontja ellenében. Meg
kell állapítani, hogy mindkét fél egyforma hősiességgel
küzdött. E harcban csak győztesek voltak, kik mesés
küzdelmükkel megerősítették hitünket, hogy egyszer ugyan-
oly akarással viszik nemzeti harcunkat diadalra, mint ahogy
mogt egy képzelt feltevésért küzdöttek.

Routics Gguía*
öntóbiró.

* A döntóbíró e leírása után a M. Cs. szerkesztő|ének már kevés
dolga akad, Róviden egyet-mást mégis'le kell szegezni: A iáték nagy-
szerű volt. A rendezés munkáiát kiválóan intézíék. Kovács Gyula és Czoch
Józsel cserkészlisztek. A parancsnokok (Éíi Emil és St:hrank Endre) a

fiúkhoz lebocsátkozó telkesedéssel vezették a haícot A cserkészszövet-
ség vezetősége nagy számmal ielent meg a színtéren, hogy az előkeló
vendégekkel együtt gyönyörködiék a liúk pompás 

''átékában, 
lelkes küz-

delmében, Ez a nap is egyik kedves em'lékr1 naoja a magyar cserkész-
mozgalomnak.

Zsitvay Tibor, a Ház elnöke, az L ker. védnöke és a nvezérkar" nézi a küzdelmet. (Krisz Ferenc 4. sz, B. l, K. fetv.)

ószt rxel<.

Köröttem csendes, néma mrir a tdiéh,

Csah lribam aljdn reccsen egg-egg dg,

S ielngagneh olghor dermetlt ltiidalommal
A szélngögette, hérges, tarha ftih.

Szétkuszrilt dgak íttilós stítorriban

Csah itt-ott leng még pdr lonngadt leuél,

Tar gallgaihat me§lebbenti néha

A |ütgörészó, lrizós öszi szél.

Téchg Oliaér.
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BOXMECCS AZ ÓCE'ÁN XÖZEPÉN!
Argug. hossz. 42'\, északi szél. 45'\. fogadnak, valami nagy gyönyörűség lehet a pénzdobálás-

Akkoriban már nelyednapja jártuk az Atlanti-Óceán nak ez a módja. Egyszerre a mormogás elhal. Kész.
országűtját esőben, amikor szinte váratlanul tündöklő rla- Gongütés. Vezényszóval összeereszlik 3ket. A.köpcös
sárnap reggelre ébredtürrk. A ,,tengeri" nehézségekex ugrik és szüntelen támad, a nyurga, kormozott négerieg-
már tút volt a gyengébbje is. A második nap szokott a mával leken neki időnkint egy-egy álló horogütéót.
kritikus nap lenni, amikor az óceáni hullámok ,játéka' - De hát hogy lehet ezen mulatrii ? Hisz ez merény-
Úgy megtréfál a az embert, hogy gyakran asztalnál jut let az emberi méltóság ellen - méltatlankodik a társam.
eszébe, hogy mégis jobb lenne Újra kezet mosni. Ez a - Ezek a jóllakott mamlaszok ideterpeszkednek és har_
nkézmosáS" aztán két,három étkezésre távol tartja a kö- sogva mulatnak azon, hogy ezek a f'e;letlen gyermekek
zönség felét-harmadát. Aki még negyedik napon sincs egymást püfölik ?
rendben hullámző gyomrával, az nem való a tengerre. Ebben a pillanatban megszólal a gong. A két perc le-
,A felületes pillantás a lrövetkező képet adja: hajóóriás, teit. De ugyanabban a pil-Íanatban á nfurga úgy csapja

220 m hosszú, 52.00' lóerő, 8 emeletes nagy, nemzetközi orron a köpcös fiúcskát, iogy a, egy daáti§ ütá;á hápóá,
hotel, káprázatos berendezés, amely a legelsőrendú francia mintha az orra a levegőbén lszÁa, Hely"eslő kiáltások
iparművészek alkotása, ezút- 

-o,_* 

azqk részérői, akik a nyurgata1"csak.447utasu,.9:9T!ffib.>._&győzelmérefogadtak.'aosztályon'alehetségesl200m[nÍffi]ffi§:-ffi||ruto.iroleülnek,1egyezik
helyett. A szentmisén van llllll{llllllffiltil lilíL'__|$T .-,,:=--ffiffin',Lllhit.ilflp|lall őkei.
50, a napos felső fedélze- |]|if{lllffinilí il]lill -- > ll_r[illlÁ]lill]ll|iltl{1llJffilpllfflll _ Hiszen ennek vérzík
ten, a ,sundecl *-en--u-u"n llllfifimffi\Miiillill| 5ffiil;}#f,|lffi[ffiil1,1rt|l az offa - háborog a tár-
150, a tóbbi vagy kajütjé- il]]l]I][\ffi\\\lll\U|{ ffi1]l1\tlHillfiÍF,",WWil]l|ilililill]t' sam, - hiába no, van kü-
b91, vagy a két, egyenkint 46Pru}\\lh;;#" , ^á_\ "_-ffiilffih,*[-üb;ffKgiü\l11 

lönbség a nyugati és a ma-l60méteressétánymentén76p"yffi+7\^áA\Wlllgyart<ulttrá1iti,t.Mine*
nyugszékenheverészik.Sok.,Yi1műffiffi4h:\,,§lMffi8\üanantélvezni,hagyere.
fráncia,mégtöbba'ngo1'leg-Jt§\\KV.WWIWJrs.:kekvéresreve'n'ékegymást.
iöbbamerikai,egyhatodrész7j!'W'-=q-VW,,,,ffi_Nefeledjük-csití.vegyes ezaz fr,ffi^yriffiurlW)W'Zr l".T*"li3i'",l1f1'.9í:Vajjon mivel iölti
el,őkelő liolt1l9ég a vasárnap =üW,r,3, N'&,a,lld ,L' |WrfiFÉn bályok szerint kesztyüvel.délutáni?Akilegkevesebbet,ffiiffillh\'W,,\'.Ne-feledjük,hogyféifiem-
?d;. u' is i500 pengőt fize- ltl/ffiilW/M(l,t,rtNWffiYMtr*oi&Wlt/Ál)\ bernek jó io";ö'.n felké-tettazóceánonvalóátke-/l/{ffiV/ffik.M,,,MI;;ffiW^\őt,/,ryúllW,szü1niekeménytusákonát
lesért. Gondoltam, megfi- W,EÁWffilW ffi/,b'\\,W/'"gMWrNfr,\aE."'!||f'U az önvédelemró !

sélem a M. Cs, o,Ivasóinak, / / \ W }l]ilí '' \ szakadl Elenk támadásof.
hogy mulattak. "* l ( A \ __:= /-ru_ cl" Egy perc mulva a köpcös

ÓrakOr Mr. X. vezetésével, A ,,néger" lekent neki egy-egy horogütést. Lilásodik a fehéi bore. A
9l 19 mulassza megteftin- nyurgán sincs más, mint
teni ! ordít rám egy nagy színes plakát. rövid nadrág és gummicipő, de ánnyira kormos, hogy

Nem, azt nem fogom elmulasztani ,határozom e'l magam, nem tudni, mit t<apott. t}lost a kicsi nekiugrik és olyán
ez jó lesz. eredményesen cserdíti fültövön, hogy a nyirrga leül.

-. A legkiválóbb 1éger, francia, angol és amerikai EgigéiO ordítás azok részéről, aki[ a kiósiáéregdu,Ját
samPionok léprrek fel. Pehelysúly, könnyűsúly, kisközép- fogadták. De már fel is ugrott a kormos és kezdi egye-
súlY stb. eiítgetni a kicsi orrat. Mielott baj lenne, megszóÁi a

Pontosan ott vagyunk magyar társammal, a nagyszerű gong. Nagy taps. Győzött a nyurga'álnéger. Erdekes do_
cserkésztiszttel, aki életében most először lát boxmeccset. 1og, amikor az ő győzelLnet kihirdétik, mérsékelt a taps,
Már előzőleg nagy az izgalom. Minden hely zsúfolásig mért a tóbbseg áá a ggazelmére fogadott ! Amikoi a
iÖmve, különösen a nők izgulnak. A Main Hall, a nagy köpcösnek dícséretet hiidetnek ki, óriási ováció fogadja.
csarnok remekbe díszített hely, a ,,ring" körül legalább Mindazok tapsolják, akik ettene fogadtah, hiszen azon
200 ülőhely. Már kezdik is. ,\ rendező kiált: nyertek, hogy ő vesztett, kapjon te{atart tapsot !

. - Első pár Mr. X, tollpihesúlyú, minden négerek 1eendő Amikor a kicsi sültvörös hátával kilelt, tariam sajnálja
bajnoka ! es csendesen megjegyzi : szeretnék moót olyun t<esztyút,

__ 
Kuncogás. Beugrik egy korommal bemázolt 12 éves fiú. egy kicsit melgdöngóiném a rendező úr hátát.

Kesztyúje akkora, hogy akár a fejére hűl,za. Körülugrál
és leül. *

Ellenfele Mr. ,Y, papirosfoszlánysúlyú francia ex- Második mérkőzés,
bajnok - üvöltésben ! Ugyanazok a mozzanatok. Csupa leendő bajnok. EgYik
..Ujra kuncogás. Sőt, egy amerikai igen elegáns néni mozioperatőr a hajón, a másik gépész-,,gyát<ornot{- A

sikítva nevet. A ringbe egy köpcös, jónövésú, vállas, közönség egászen otthonosan érÁ'magát| látszik, hog_r
ez a szórakozás náluk mindenhol rendszer és szokás.

A két szereplő húszon alul van még. Háromszor kettő
SzÜnet, Csak későbó jöttem rá,_hogy ez a szinet arra perc. Teljesen kiábrándulunk a boxolá"sból, mini sportból,

valÓ. hog1' az ember fogadásait lebonyolítsa. Igen erősen Félpercenkint összeöleikeznek és barátságosan dbngetik

i l éves fiú ugrik, Táps. Elpirul. Ó még tud.

- A mérkőzés kétszer kettő percig iart,
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egymás hátát, mintha szálkát nyeltek volna. Vezényszó
választja széjjel őket mindannyiszor. Vége. Gyenge taps.
Eltünnek. 

*

- Hölgyeim és uraim, moszjö Z, következtk, a francia
hadsereg oktatóiskolájának volt kisközépsúlyú bajnoka és
miszter A, amerikai kisközépsúlyri kerületi bajnok. Mér-
kőzésük kétszer három percig tart. Mérkőzés után arra
felé iessék elhagyni a hallt és szíves adományaikat eggenló
részben osztjuk el a hat mérkőző közt! - Vagy úgy?

Gongütés. Rajta !

Csakugyan, ez komoly mérkőzés. Szó elhallik, lehellet
elakad. Egy-egy sikerült akciónál a fegyelmezett kultúr-
emberböl olyan iókedvíí csatakiáltások törnek ki, mintha
tábortüzi szórakozáson mutatná be húszezer ember előtt.

- Hát csak érdekes ez az elsöosztályú nemzetközi
közönség !

De nincs idő beszélgetni. Hó-hopp - mi volt ez ?
Már egész ideje látom, hogy a francia bajnoknak nagyon
úiiában van a saját keskeny, kiugró nagy orra. Folyton
odakap, mintha meggörbült volna és helyre akarná igazí-
tani. Most olyant sózott od,a az amerikánus, a titokzatos
Miszter, hogy a cyranói orr egy darab ideig trillázva űsz-
kál a levegőégben és alatta egy szépmetszésű száj na-
gyokat hápog. Aztán ugy dörgöli a francia, mintha le
akarná dörzsölni egészen. Szegényke, ez megkapta !

Semmi az| Egy szempillantás és a diadatmasan kiabáló
amerikaiaknak torkukra forr a szó: a kerületi bajnokuk
jobb képe végighasad ! Gongütés, leülnek. Az egyiknek
orrából, a másiknak arcáról szivárgó vért állítgatják el.

Nagy izgalom l Második menet !

- Ezek most agyonütik egymást ! szorong egy
ismerősöm.

Szörnyú volt, ami következett! Rettenetes! Két perces
barátságos püfölgeté's után egyszer csak eltűnik az idő-
mérő a ringből. Kisompolyognak a masszőrök, elpároltig
a bíró, az egész hivatalos készü|tség.

A magukra maradt "bajnokok' most cirkusztrükkökkel
folytatják. Kitünt, hogy svindli itt minden, még a vér is !

ügyesen csapják be a közönséget és kis mellékkeresetet
szereznek. Artatlan persziflázs az egész.

Nem merem ideírni, mi mindeni csináltak, mert lzbugya-
radványban egy emberöltővel ezelőtt már kiseprüzték
,Keleteurópa és vidéke* bajnokát ilyenek miatt, Elég az
hozzá, hogy a végén a közönség soraiból belépett egy
cinkostárs és elhívta az egyik kóklert. Csak úgy mutat-

vány közben. Mialatt aztánbeszélgettek, a másik groteszk
mozdulatokkal megközelítette, háta mögé lopózott, rá-
rontott, ltdtulról leütötte és a sikerült ,knock-out"-tól a
földre terülő matadort ó maga tízig kiolvassa. Egy lady
közben élénken sikoltozott, mintha valami baj lenne és ez
éiénk derültséget keltett. Ha ugyan nem volt trükk ez a
sikítás is !

A győztes erre a legyöZött hasára áll, mindkét lábbal;
és kezet fog önmagával. Egészen új fordulat, nemde?
A lady is elneveti már magát. Most a nboxolók" felug-
ranak, kifutnak.

Óriási taps, mindenki meg van etégedve, nem bánják,
hogy becsapták őket, mert ügyesen csinálták. Azi hallot-
tam, hogy az az orrvérzés és arcvérzés úgy megy a
művészeknél, mint másnál mondjuk a kézmosás. Egy úr
angol fontot tesz a kosárba.

- Mi még nem vagyunk etég naivak, hogy ilyen
gyermekdeden tudnánk szórakozni efféléken - állapítjuk
meg magyarok.

Vége. A közönség a nagy sárga szalónba megy, ahol
800 embernek jut kényelmes fotel és ahol négykor hang-
verseny kezdődik. ötkor mozielőadás lesz, azlán min-
denki a fedett sétányra megy, ahol teát hordanak körül
és csevegés folyik. Hétkor szólal meg a gong, jelet
adván az átöltözésre. Félnyolckor van vacsora, az ő meg-
nevezésük szerint ebéd, amelyen csak szmoking járja, Az
este új programmot hoz. Aki szereti a társaságot, nem
unatkozhatik.

Ez az első osztályú nemzetközi közönség szórakozása
vasárnap délután a négyezer méteres vízoszlop felett ! De
ha este álarcosbált rendeznek, még mindig kísért a Titanic
rémületes katasztrótája, amety éppen bálozó közönséggel
ment neki a jéghegynek. Bennünket megőrzött az Isten...

Temesi Cgőző.

Mtt ltészítsünk a karácsonyi klállitásra. Sok csapatnál megvan az a jő szo-
kás, hogy a cserkészek múhelymunkájánuk, az örsök ügyeskedéseinek eredményeit
karácsony táián a csapat-otthonban kiállítják. Ezekben a sok szeretettel rendezett
kiállításokban mindig nagy örömük van a jó szülöknek. Gyönyörködnek cserkészfiaik
kézügyességében, siorgalmában. Ezt a kedves munkát akarja a Magyar Cserkész
megkönnyíténi azzal, hogy közöl néhány rajzot, amely - főként a kisebbeket tanít-
gatía arrá, hogyan kell könnyen beszerézhető anyagból iátékot készíteni. Mindenl<i
iól figyelie me§ a rajzokat s dolgozzon ezek után. Nem fűzünk semmi magyarázatot
a képékbez, hogy minden cserkésznek akadjon még egy kis dolga a tervezgetés-
sel, méréssel is.

M
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KINCSEI{ A TENGER FENEKEN.
A világháború folyamán rengeteg vagyon és érték semmi- rakományát próbálják kimenteni. A feladat olyan szép és nehéz,

sült meg, Felgyuitott falvak, városok, tönkretett utak, letarolt de egyúttal annyira iövedelmező is, hogy az egész világ
erdők és az emberi erőfeszítés áital teremtettvirágzó kultúra érdeklődését felkeltette, mil<or pl. a vigoi öbölben esüllyed-t
jelezte az utat, merre a háborti végighaladt, Az elpusztult rengeteg értéket tartalmazó hajók kincseit a tenger homokjá-
vagyonnak nem csekély há- ból, alig pár méteres mé|ység-
nyadát teszik a tengeri harcok ből, a napvilágra hozták.loZtak.deméshadhaók"iiff 

ffififfi
valóságos iparág kelet
abból, hogy az elsüllyed
kat felkutassák s ha net

:í"&i}-,-íli&-ffi? TÉ]i

§ffi';#,T'íl*r1"l,áll
tnentsék.8Mffi1:]'i'ififtWfuffitainálértékelbúvárokelöszörNemszabadazonbanaztffiElffifuffi..].o..ffiia100méteresmélységet'Elek.
hinnünk, hogy a -'"'"11#jit @' .':, ffi :,msgs;;;ffi1*?fáíi'f
kálatoknál általános sza
kat lehet felállítani. val
mindenhaiószerencsétlenségbelsejébe,azóriásiaranykincs
kiilön problémát jelent. A men- felé. Szerencsétlenségre a hajó
tés módja függ a haióroncs Egy haió, melyet liét darabban htiztak ki a tenger fenekéről, olyan éghailati övben süllyedt
helyzetétől, állapotától, a haió el, ahol állandóan nagy a szél,
megterhelésétől, a hajótörés úgy. hogy a mentőhaiók sok-
helrétől, függ attól, békés-e a tenger felszíne vagy hullámos. szor akkor kénylelenek a vihar elől elvónulni, mikor már-már
függ az idójarastol és még sok-sok mindentől. A mentés így a célnál vannak. Az otthagyott roncsot azután órák alatt
hát sok hidegvért, előrelátást, pontosság()t követel meg ismét vastag homokréieegel-fedi be a tenger.

Ha a hajó-zátonyra jrrt és nenr sérül meg veszélyesebben, A rnentési munkálatok hősei a búvároli. t(észülékük szer-
először gépei segítségével pró- l<ezete ma már

-;ii]1:§i€H*ryffiffif 
,;,i,}..,,]§{ bál onnán megs7abadulni. Ha annyira tti\slq- tTq

9$Yiknek_ a orra, a másiknak a Legutóbb egY A kezdö búvárt először olyan helyiségbe eíesztik
Bourdoin mérnök lesúiabb rend_ hátsó .része ..g$|t..m.eg, . A.z am.erikai Té.r- átróivii iéíveti áieveso nyoóasa hat rea.

szeíú búváíkés"züiéke. angolok nem Javltottak kl mlno- nok! őourooln""-'-;örii'ó',i";itti7iilr!T.ó.'""- angolok nem javították ki mind- nök, Bourdoin

egész egysze rűen azegyiknek 
"",-Ü5,:irJllli-,tJJ,"& "n#:it l?.é,"ii,T#Jl?,liáÍi,,T;Tjü[?'h$ix"É#""'l;"3:ff"T"11",'ioil"'.;

hátsórészéhez és az egészet elnevezték Zubin-nak. szerkezet lehetővé teszi 100 méteren aluli mélységbe is a leszál-
A nyílt tengeren elsüllyedt hajók megmentése természetesen lást. Súlyatöbbmint600 kg és két 1000 gyertyafényű lámpával

már nagyon nehéz s csak igen ritkán sikerül. Hiszen a búvá- van felszerelve. Az elsö kísérletek igen iól sikerültek vele.
rok 25 méter mélységen túl huzamosabb ideig nem dolqozhat- Ai, elsüllyedt hajók kutatása állandóan folyik. Most az
nak, másrészt pedig több ezer tonna súly kiemeléséröl volna 19t7-ben megtorpedózott Elisabethville nevú belga gözös
szó, ami a mai eszközökkel csaknem a lehetetlenséggel hatá- roncsait kutatiák a belgák és a franciák, melynek rakománl-a
ros. A legtöbb esetben csak az elsüllyedt hajó értékesebb az elmerüléskor óriási értékű gyémántkincs volt. ll'. L.

Jegyzetek a megfígyelésröl.
A tdrgqah terjedelmét többngire lúb

becsüljúh :
l. Ha térdelünk, vagy fekszünk
2. Ha a háttér és a"Tárgy egyszinű.
3. Utakon, hosszabb utc-ákon-.
]. Ha a tárgy árnyékban van,
5. Ha a tárgy csak részben látható.
A tórggah terjedelmét többngire le-

becsüljúh :

l. Ha a Nap a megfigyelő mögött van.
2. Ha a lég tiszta.
3. Ha a talaj hóval van fedve.
4, Ha víz, vagy mély szakadék fölött

nézünk át.
5. Ha lefelé, vagy felfelé nézünk.
Megjegqzendóh még:
50 lépésről az ember szája és szeme

tisztán látható,
100 lépésröl az ember szeme pontnak

látszik.

200 lépésről gombok és egyéb tárgl,ak
még láthatók.

300 lépésröl az ember arca felismer-
hető.

400 lépésről a mozgó végtagok kivehe-
tök.

500 lépésről meg lehet látni a ruha
színét.
("Scouting for Boys'. Baden-Porvell után. )

Gtisz Istcan
BonyháC-
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NoRvÉ G NEM ZBTI NAGYTÁnon.
Csodaszép helyen, egy fjord félszigetén, Andalsnes

közelében, 5100 norvég cserkész gyűlt össze nemzeti
nagyiáborba. A 3000 méteres Romsdalhorn csodálkozva
nézett le a mélybe, ahol ez a hatalmas és vidám fiúsereg

A norvég nemzeti nagytábor madártávlatból.

nyüzsgött, ilyen esemény errefelé még nem volt. Sajnos,
elég ritkán gyönyörködhetett ebben a látványban, mert
az idő olyan ritka rossz volt, hogy 500 osloi cserl<ész
eredeti táborhelyéből ,,kiázv'a" , kénytelen r olt más helyre
telepedni. De a cserkészjókedv itt is megtörte az idő
hatalmát: vasárnap végre gyönyörú időre virradt a tábor,
A norvég főcserkész, H. Moller-Gasmann, aki ev. lelkész
és akit cserkészei norvégül csak ,,Spejderpapa*-nak szó-
lítanak, maga tartotta az istentiszteletet és mikor ezt a
kérdési tette fel: ,,Vaj|on akkor is így örültetek-e volna
a mai napsugárnak, ha az idő eddig is kedvező lett
volna?", a sokezer cserkész igaz szívvel csak nnem"-et
válaszolhatott.

A tábor nemzetl<özi jellegéről a svéd, dán, skót és
német vendégeken kívül a londoni nemzetközi iroda veze-
tője : Mr. Hubert Martin gondoskodott,

A vasárnapi jó idő óriási forgalmat teremtett; több mint
2000 látogatója volt a tábornal<, amilyen utasszámra még
a legöregebb norvég vasutasok sem emlékeznek. A jó idő
aztán még egyszer kedvezett, amikor az egész tábort a
,,Vaterlancl " hajón elvitték a fjord bejáratához, Molde

városkába, itt nagy megvendégelés és a r,ilág legészakibb
rózsakertészetének megtekintése volt műsoron,

A versenyek igen vá]tozatosak és részben egyedü1-
állók voltak újszerűségükben. Sok mulatságot szerzett a

nkincskereső-vefseny". Itt a résztvevők chiffrirozott uta-
sítást kaptak, melyne_k he|yes megfejtése kb. ez volt:
,,A kincs a tábortól É iranyban 4C0, majd NynNy irany-
ban 500 m-nyire,.. stb. van." Az egyik megfejtés így
hangzott: ,,A tündér a skótok táborában található meg,
400 m-nyire a civilizációtól, a csúcs irányában, rnajd
500 m-nyire a tengeren túl, aho1 vadlovak tanyáznak."

A 
" 
megfigyelés " -versenyt úgy bonyolították le, hogy éjnel<

idején l 7 tárgyat helyeztek el szabáIytalanul a táborban,
másnap ezel<et kellett észrevenniök a versenyzőknek. A be-
avatottak nagy nulatságára nagyon l<etesen vették észre,
hog1, a ,,Parancsnokság" tábla megfordítva lóg a helyén.

Azért téves volna a nor\rég cserl<észek nívóját ezek
alapián megítélni, mert a 24 órás hike alkalmából meg-
mutattáli, hogy megállják a sarat. A hike a magas hegy-
ségben vo]t, rendkívül nehéz feladatokkal fúszerezve és
mindehhez még ráadásul éjjel jóíajta hóvihart kaptak. A
vihart az összes sátrak kibírták és nem egy örs akadt,
amely szomszédait segíiette ki előbb és legvégül még
mentőexpediciót is szervezett.

A tábor kb. 27 P résztvételi díjjal egy hétig tartott
és jirlius 15-én zártit ünnepélyesen, teljes sikerrel : ez
volt eddig Skandinávia legnag1,obb cserkésztábora.

A tábor egy része a havasok tövében

Ha egy angol fiú cserkész lesz, szülei a csapatparancsnok
útián ezt a levelet kapiák Baden-Powell-tő| :

kedues szülóh !
A Ti fiatok a mai napon cserkész lett és mivel ilyen mó-

don bizonyos mértékig részt fogok venni a nevelésében, rrok
Nektek - már csak azért is, hogy biztosítsalak Bennetelret,
hogy segíteni fogiuk őt azon azúton, melyet kijelölt magának.

Amint tudjátok, a célunk, hogy segítsünk Nektek, hogy
fiatoknak jóbatátokat szerezhessétek és hogy testben-léleli-
ben egészséges foglalkoztatást adjunk nekik, azért, hogy a
játékon keresztül kötelességtudó emberekké és jó hazafiaklrá
válianak.

Mi nem akariuk a fiatok szívében a Ti helyeteket elfog-
lalni, csak segíteni akarunk a nevelésükben; ezért reméljük,
hogy Ti viszont a következő módon segíttek nekünk: 1. oly-
kor-olykor meglátogat|átok a csapatot és meggyőződtök,
hogy a fiúk hogyan érzik magukat itt; 2, Tő|etek telhetően
buzdítsátok a csapatmunkában való részvételre, hogy ezzel
kitüntetéseket szerezzen magának ; 3. Felhíviátok ismerőseitek

íigyelmét a cserkészetre és elhozzátok őket a ,,nyílt" össze-
iöveteleinkre.

Alig van két fiti, akinek a |ellenre egészen egyforma volna,
de mi azon vagyuni<, hogy a legiobb oldalait erősítsül< a ielle-
ménel<. Es ugyanúgy : alig van bizony l<ét szülő, aki egyfor-
mán gondolkozna a fiáról, Nagyon örülünk maid, ha épen
ezért figyelemmel kíséritek a cserkész. munkáját és megmond-
játolr nekiink, hogy mit goncloltok: helyes,e az amód, melyet
mi követünk, vagy máskép kellene,e őt lrezelni,

Remélhetőleg azt logjátol< Iátni, hogy a cserkészmunka
egészségessé, erőssé teszi, hogy cdahaza használható és en-
gedelmessé lesz, kötelességludó játél ban és munkában és
minden dolgában becsii'letes, l<észséges és érdeklődő.

Nincs minel<ünk semnri bogarurrlr és egy vallást sem helye-
ztJnli< a másik elébe. Még kevésbbé törőclünk a politikával,
társadalmi vagy osztálykülönbséggel.

Csupán azon dolgozunk, hogy a fiúkból boldog, ióravaló
hazaíiak legyenek és ehhez a munkához, szüIők, a Ti hozzá-
járulástokat és támogatásotokat kérjük, készséges 

}.rfi.§.,u.
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r'.pr.pxTovÁBBADÁS.
Aranvos verőfénnvel sütött

be a késö szeptembe-ri napfény
(milyen ritka vendég ezekben
a liödös, szomorú napokban)
kicsi szobámba. ott ültem író-
asztalomnál. Szabad volt egész
délutánom. Ugyan mivel is tölt-
hetném el leghasznosabban ?

Amint így gondolkodtam. sze-
mem egyiZerie csak megakadt
öreg biónzcserkészemen, amely
(vagy aki) botját keményen meg-
markolva állt őrt sok l<edves
cserkészemlékem között.

- Hopp, vén cimbora - mon-
dom magamban, - te megadtad
az eszmét.'Gyerünk egy kis örsi

kirándulásra szólóban. Nem ugyan a Zugligetbe, sem a Disznó-
főhöz, mint anno dazumal otthon, hanem,., hanem... Nagy-
szerú ! Megvan ! Gyerünk a táborba !

A táborda? Na- igen. Hát a nyári cserkésztábor helyére,
ahol a Budai 25, Szentimrések éltek át vígan három hetet.
Még úgysem voltam ott, szívjunk legalább egy kis cserkész-
levegót.

Elő a kalapot, botot a
hónom alá, zsebembe a

Írás. Levélfoszlány. Minden elmosódott, csak az elején meg
a végén próbálom betűzni. ,,Drága kicsi fiam | . .." ,, . , , ezer-
szer csókol anyukád. .." Az anyai szeretetet nem tudia le-
mosni sem eső, sem vihar. s a két kisfiú csodálkozva nézte
a tisztelendő úr szemét. Ugy látszik, valami porszem mehetett
belé .. .

Mélységes csend volt. A tábor lelke reánk zuhant. Jött
nagy, melengető szeretettel és magához ölelte két maszatos
kis parasztfiú szívecskéiét.

Jancsi megszólalt:
- Tisztelendő úr ! Mondanék valamit, de ne tessen ki-

nevetni.

- Hát hogy gondolsz ilyet? Ki vele, Jancsi !

- Hát csak azt akarom kérdeni, hogy csak városi lehet
cserkész ?

- Dehogy Jancsi ! Minden derék magyar fiú az lehet.
Csend, A kis magyar mélyen elgondólkodott. Már tudtam

mit akar s az én lelkemet is megfogták az űj lehetőségek.
Valahol vigy ázz-t fíritak. Felneszeltem.

- Csali a kanász. Ais a nyáron tanúta el tőlük.
Úira hallgatás. Végre a Jarii :

- Tisztelendő úr !_ Hát mink nem lehetünk cserkészek ?
Vártam a kérdést, mégis lelkemo"öí"*.Tjr"tí:ei"r 

"*il;::
gyar faluba, kis magyar
fiúkra cserkész-liliom.

Liliomos lélek, liliomos
élet, S ezt ők maguk
kérik. . . Hiába, nagy a
te erőd, arany cserkész-
liliom. sok-sok év előtt
mint kis gimnazista is-
mertelek meg először.
Végigvezettél "egész ifiú-
ságomon, végig az egye-
temi éveken, eliöttél ve-
lem az életbe s most itt
az,öreg sárási erdőben
raitam keresztül vertél
tanyát két kis parasztfiú
1elkében. Boldogságos

könnyek peregtek végig
arcomon. Magamhoz ölel-
tem Janit, meg Miskát:

- Hogvne lehetnétek,
drása kis"jiaim ! Lesztek
is. En mondom nektek.
Úiévre oIyan stramm cser-
készcsapat lesz itt, hogy
magatok is csodálkozni
fogtok raita.

Boldog örömmel szo-
rongatták kezemet:: |gazán mondja ?

- Hát persze hogy

térképet, aztán raita ! \ t-
dáman, jókedvvel vonul-
tam végig a falun, alig
hallottam a köszöntése-
ket. Megszólít egy isme-
rős: Hova, hova tiszte-
lendő úr ?

- Megyek a cserké-
szekhez - feleltem gon-
dolataimba elmerülve. Ne-
vezett ismerősöm fölötte
furcsa szemeket meresz-
tett rám és éreztem, hogy
utánam néz. Képzeletem
szárnyán már a táborban
jártam,, .

Két kisfiú iön velem
szembe:

-- Hová mén, tiszte-
lendő úr ?

- Megyek oda, ahol
a cserkészek laktak a

7(ó'
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nyáron.

- Aztán tuggya-é, ho'
merre ?

- Most még nem, de
itt a térkép, az majd
megmutatja.

Miska gyanakodva né-
zi: Ez a'? - Jani csak
félszemével pislog rá :

A két kicsi lelkesen mesélt a nyári tábor ezer csodájáról.

Az öreg táborkereszt
fölénk áldó két karját.

Alkonyodott, A nap

,4,,,
/_.i

=

igazán.
jóságos méi-tósággal terjesztette ki

már bukófélben volt. A nagy erdö- Aztán a kössíg is rajta van ?

- Rait4. hát,

- Az Orhegy is ?

- Az is.
- Akkor jó.
Véget érve a másodosztá|yú próba ötödik pontjának rövid,

de föIötte velős magyarázata, tovább akarok állni.

- Tisztelendő úr ! - szólal meg Jani.
- No mi az?
- Mink is elmenünk, mink térl<ép nélkül is tudiuk az utat.

- No nem bánom, gyertek !

Együtt megyünk, át a földeken, be az erdőbe. Nézek Iobbra-
balrá, hátha találok valami útbaigazítő nyomot,

Egyszerre csak Jani szól:
- Ahun voltak-e!
Beérünk a kis akácerdöbe. Tényleg, előttünk az emlék,

kereszt. Csendes meghatottsággal állok. Leülök az oldalba.
A két kicsi lelkesen mesél a nyári tábor ezer csodájáról. Hogy
milven ügvesek is voltak azok a cserkészek. Milyen gyönyörű
dollokaicsináltak, milyen szépen énekeltek. Hát még mikor
ünnéonao misére iöttek a faluba , . .

eri cs'at< hallgaÍom, hallgatom. Szegény kis falusi fiacskáim.
hát ti sohasem lehettek olyan boldogok, mint városi testvér-
kéitek? Nektek az mindig céak örökre elérhetetlen álom marad?

Kis papírvég |átszik ki a földből. Kipiszkálom a botommal,

csendben pihegett.
A sárásl tábor helyén ú1' utak, úi álmok ébredeztek. Egy

új világ tárult elém § ebben a mélységesen ünnepétyes pi|la-
natban megalakult a cserkészcsapatom...
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A TERMÉszpr MINT FELTAIÁI-,Ó.
Semmi sem

nagyob!részt
új a nap alatt. Az emberi találmányok leg-
a természetben talált példák nyomdokain

haladnak!
Igy a repülés problémáját is

régen megoldotta már a termé-
szet. A léggömbnek is megvolt
a mintája az á||atok világában.
Van u. i. egy halfajta - vagy
20 cm hosszú -, amely majd-
nem gömbalakúra tudja magát
felfujni azáIta|, hogy bőre és
húsa közé levegőt szí. |gy aztán
felemelkedik a yíz szinére, ahol
a szél épen úgy sodorja tova,
mint a léggömböt a levegőben.

A repülők ejtőernyőjének esz-
méjét a gyermekláncfű adhatta,
amelynek magjai, hogy minél
alaposabban szétszóródjanak, a
szelek szátnyán napokig lebeg-
nek a levegőben"

Az a gondolat, hogy az épiJ-
leiek alátámasztására szolgáló

oszlopok súlyukhoz viszonyítva sokkal erősebbek, ha belül
üregesre készítik őket, a mérnöki tudományban elég új,
de a természetben már ősrégi. Mutatja ezt a búza vagy
a bambusznád szfua|

A csavar eredete a messze múli homályába vész, de a
mintáját megtaláljuk egy puhatestű állat héjának a bel-
sejében, amely egészen csavarszerű.

A szivattyúk, légsűrítők a szív működését utánozzák a
szelepek (: szívbillentyűk) alka|mazásában is.

A gömbcsuklós szerkezetet is a természetből leste el az
ember, hiszen az ember keze-lába is hasonló módon kap-
csolódik a törzshöz.

Az aitők sarokuasának gondolata meg bizonyára olyan
valakitől származik, aki kagylóhéjat vagy hasonlót látott.

A mi villamos akkumuldtor-telepeink története alig né-
hány évíizedre tekinthet vissza, pedig sok millió éwel

ezelőtt már használtak ilyen, nagy hatásfokú telepeket bi-
zonyos íajta halak. Az elektromos rája ma is réme a ha-
lászoknak, mert hatalmas villamos ütéseivel embert is
leüthet. Fejének mindkét oldalán egy-egy tojásdad akku-
mulátortelepe van, amelyek kis cellákban kocsonyaszerű
anyagot tartalmaznak.

Az iparágak közül a szöués egyike a legrégibbnek, de
erre is a természet vezette tá az embert. Délszaki orszá-
gokban bizonyos fák háncsa egészen szövetszerű, a háncs-
rostok épen úgy keresztezik egymást, mintha csak emberi
kéz szőtte volna őket.

Szintén igen régi ipar a fazekassdg. Van azonban egy
darázsfai, amely az elképzelhető legfinomabb agyagedé-
nyeket készítette már sokkal előbb, semmint az ember
szükségét érezte volna holmi edényeknek, elesége vagy
itala számáta,

Az első kancsó nyilván valami kivájt tökféle lehetett,
a dió pedig kitűnő eszmét szolgáltatott a különféle sze-
lencékhez,

A szövőmadár lehetett az ember első mestere a varrd:s-
ban. Bámu|atos művészettel varrja össze fészkét faleve-
lekből. - A fondst meg a hernyóktól tanultuk el: a mű-
selyem gyártásánál a gépek a selyemhernyó fonókészülé-
két utánozzák|.

Az első f ésű egy puhatestű állatfaj héja lehetett, amely
sorban álló tüskékkel van díszítve s amilyent a polinéziai
bennszülöttek ma is használnak.

A d,arazsak fészkük papirosanyagát ősidőktől fogvá fa-
pépből készítik! S az üveg,et is a természet gyártotta elő-
ször a tűzhány ők olvasztott kvarcten gereiben.

Az állatok és növények minden fejIődési íokozata a ta-
lálmányok egész sorozatának vált alapjává; közülük talán
sok hasznavehetetlennek bizonyult, a megfelelőknek vi-
szont, számtalan alkalmazási tere nyílt. A gyarló ember
valóban csak mélységes hódolatta| adőzhatik az iránt a
mérhetetlen Bölcseség iránt, amely a természet legpará-
nyibb résZének berendezésében is megnyilvánul a nyitott
szemmel járók előtt.

Egy a természet alkotta fésú.

MÁRToN LAJos F,EsTőnntrvnsz KlÁr-r,írÁsa.
Most egy éve, hogy Márton Lajos festőművész, a

magyaf ifjúság külföldön is nagyrabecsült művésze, a
Cserkészház nagytermében összegyüjtötte cserkész-vonat-
kozásű grafikai kincseit. Ez évben már a Károlyi-palota
egyik termében rendezte a mi szeretett ,, Mártonkánkn
második önálló kiállítását.

Ahogy belépünk a kiállítástermébe, mintha emlékeink,
ifjúságunk mese-birodalmába lépnénk. Akármerre nézünk,
innen is, onnan is előbukkan egy címkép vagy illusztráció,
hogy valamelyik kedves, lelki- s szellemi kincseket sugárző
olvasmányunk emlékét pattantsa fel szívünkben.

A kiállíiás anyagát három csoportra oszthatjuk: grafikai
művekre, pasztelIekre és olajfestményekre. A grafikai
művek zömét azok a tussal rajzoll címlapok, fejlécek és
illusztrációk teszik, amelyekkel a mi mesterünk, mint
gyöngyszemekkel teleszórta ifjúsági olvasmányainkat. Főleg
a Zászlónk, Magyar Cserkész, Nagyasszonyunk és a Tóth
Tihamér-könyvek képei sorakoztak itt fel,,Mártonkan
varázsos rajzszerczámainak nyomán valami csodálatos
bájjal és elevenséggel szövődnek vonalakba a mesék és
regények történései, a cserkész- és diákvilág életének
típikus alakjai az ő lelkéből szaladtak ki, Ahogy ő illuszt-
rálni szokott, az ma már egész iskolát jelent.

A kiállíiás másik bő anyagát a szintén szépszámú
pasztell-képek alkotják. A ceruza és a tuss embere itt
művészetének 

"gy 
még csodálatosabb világába enged be-

pillantást. A szabad természet, a cserkésztáborok járása
ihlette ezeket a'képeket. Leggrandiózusabb köztük a

Prohászka-apothezist ábrázoló pasztell.

A kiállítás fénypontjában Serédi Jusztinián dr, bíboros
hercegprímás és gr. Mikes püspök remekbe készült port-
réja ál1. Ezeken kívül festményt keveset láttunk ezen a

kiállításon.
A mester gazdag munkálkodásán általában az ifjúsággal,

az iíjúságnak élén derűs, nemes veretű hangulata vonul
végig. Onélküle szárnyaszegett, lehetetlen lenne az iíjűság
íantáziája, Ezért lett ő a mi büszkeségünk és örömünk.
Ezért köszöntjük most mi is meleg gratulációnkkal.

(m.su.)
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- Megengedik é azt ifiural<, instállorn alássan, hogy
fáradt baktatásom után bevonuljak a l<elmeik szépséges
táborába ? Ne tessenek már nagyon megijjedni, nem
csinálok én itt semmiíéle csete-palét, azt sem szeretném,
hogy valamiféle hühó támadjon az ittlétem körül; csak
tessenek szépen ismét a munkájuknak állani, én pedig
leheverede'< itt egy sarokba s onnan fogok a maguk
munkájukba nézgelődni.

Ráncosképú öreg parasztember vetődött a csarnavölgyi
cserkészek táborába. Jóságos arc.át mély, gondokozta
vonások borítottál< el, de ahogyan megállt ott a iábor-
kapu közelében s fövegét tisztességtudóan emelintette
meg a táborbeli fiatalurak előtt, valami különös, fiatalos
mosoly szökkent fel ajakára s belopakodoti lelkébe a rég
eltemetett hetyke parasztfiatalság érzése,

Forró napsütéses délelőtt volt. A tűzhely környákén
sürgölődő fehérkötényes liuk észre sem vették az öreget.
A fazekakból fe1-
szálló bodros párák 

,

minden konyhánkí- 
,

vüli dolgot eltakar-
tak előlük. A dom-
bontúli nagy napfé-
nyes mezőn éppen
métáztak a fiúk s
a meleg szellő el-
elkapta olykor-oly-
kor hangos csilin-
gelő beszélgetésü-
ket.

Csak egyedül a
szemes őr hallotta
a beköszöntő szó-
kat. Az se tudta,
él-e, hal-e ? Ugy
megiiedt a kopott
rtlhájú, különös pa-
raszttól. Ilyet is rit-
kán láiott ez élet-
ben. Tarisznyaféle 1óg az old,alán és folyton mosolyog az ő
szemébe. Talán valami űjíajta rézbőrű vetődött közibük,
olyasféle, aminőkkel az a bizonyos Nagyfőnök szokta
jámbor szíveiket rémítgetni? Vagy talán az utolsó mohi-
kánnal áll szemben ?

- Mondia csak bácsi, nem maga az a Winnetou ?

- Dehogy is vagyok én édes öcsém egyéb, mint az
öreg Abris bácsi. Tudja öcsém, a perőcsényi tiszteletes
úrnak vagyok a bérese, aztán most éppen belátogattam
a főerdész úrhoz s hogy erre volt az utam, hát mondom
már megnézem, miféle szerzet ez a cserkészkedés, mivel-
hogy azt rebesgetik odabe a faluba, hogy a cserkészek
Nagymagyarország katonái, meg aztán nekem is ilyenféle
cserkésznyi fiaim vannak hárman, a Pista, a,Laci meg az
Almos. Hát persze, mondom, hogy csak az Abris vagyok.
üsmérnek engem itt mindenütt.

Közben odaseregtett az öreg köré az egész métázó
társaság. Bámulták előlről, bámulták hátulról. A Mutschen-
bacher Lali észrevette, hogy trágyaszagű az öregnek a
ködmenje, a Holtzer Feri pedig mondott egy jó itéíát az
Abris bácsi lukas csizmájáról. Jót kacagtak azután a folttól
nehézlő nadrágján, meg a maszatos kalpagján, míg végtére
levonták róla a köveikeztetést, mosolyogva összesúgtak
s a bámuló "sült parasztot' íaképnél hagyva, kiszaladtak
ismét a napfényes játszótérre.

Az öreg mosolygó arca lassanként keserű bánatosra

A CSER,KÉSZPI{KEL.
fanyalodott, révedezve állott meg egy darabig a kapunál,
azután fogta magái s elszedelőzködött a királyházai csapásra.
A foga között mormogott nIég valamit az idegen urakról,
megemlegctte még a sváb szellemet is, azután belenyúlt
a tarisznyája íenekébe és íalatozni keZdett.

Odabenn a táborban íölpattant mégis egy szikra, s egy
bánatos szempárban kibuggyantal< a rag5,ogó könnyek,
s e fiatal fájdalmas könnl,el<en át fölvillant egy iflír lélek-
ben a megvetett s kellően meg nem értett magyar paraszt-
ság tüzes szeretete. A tizenkilenc esztendős Fekeie Bandi
szívét megrázta a magára hagyott ma3yar falu kesernyés
mosolya. Futásra késztetie lábait a mindent magával per-
zselő, olthatatlan szeretet s kifulott az erd,ei kanyarodóhoz,
hogy megmondja Ábris bácsinak, hogy a cserkészek nem
olyanok, mint aminőnek itt megláita őket, hanem olyanok,
aminő az ő lelke. Szaladt, futott, szinte szarvasrrgrásnyit
szökkent egy-egy lépésével, s mikor a kanyarodóhoz elért,

már nem talált ott
egy fia lelket sem.
Szájához emelte
kezét s nagy fönn-
hangon belerivalll
a.z erdőrengetegbe:
Abrisbácsi.,. Ab-
ris bácsi .. . Semmi
válasz. Szemeiből
hipatakzott a könny-
ár, *

magyar paraszt é1,

hanem a hibájukat érző magyar
ságát láthatjuk minden egyes
nek Fekete Bandi szavára.

Lobbanó 1ángok
és pirosló parazsak
világítiák meg a

tábortűz köré üli
cserkészarcokat.

valami szent áhítai
ül itt rninden egyes
arcon. Nem a dél-
előtti métázó fiúk
fölényes mosolyát,

lelkek bánatos komoly-
íiún. Előrehajolrla figyel-

. . . és szeressétek nagyon a magyar falu dolgos paraszt-
ját, mert őbenne érlelődik komoly valósággá a mi meg-
újhodásunkba vetett erős bizodalmunk. A jövendő Magyar-
ország csakis a paraszt messiási erején épülhet újjá, mert
mai helyzetünkben a faluban él a legiisztább magyarság.
Ne gúnyoljátok a parasztot s ne vessétek meg kislelkú
aljassággal a magvető munkában kérges kezet, mert ez
az izmos kéz ad a mi fiatal lelkünk álmodozásának erős
biztatást és szeni önérzetet, Fogadjátok be a cserkész-
lélek liliomos templomába a magyar muskátlik frissítő
illatát, hadd tanítsunk benneteket parasztos józanságra,
magyaí eszességfe, tetiekkel pecsételi honszeretetre s a
pendelyes fiúk kezeügyességére ., ,

A Csarna-völgyre ráhajolt az éjszaka, az erdőmélyben
fölsuhantak az óóon árnyak s a fiatal lelkekben megjelent
egy csodakép.,Egy öreg paraszt állott ismét a táborajtó-
ban, az arca Abris bácsi bánatos aíca s a keze az Abris
bácsi kérges keze. Nem ő vetődött erre, hanem a cser-
készek hozták. Nem ő akart bejönni, hanem ők akarták,
Szükség volt rá, kellett e bejövetele a magyarabb magyaí-
sághoz, S diadalmasan vonult be a cserkészlelkek kitárt
ajtaján az évszázad,okon át megveiett . kizdő, dolgozó

Erdőszéle. Ahol a

ősparaszt. Téchg aüaér.
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ósszrL...
(Bótgdmnak ojrinlom.)

Almodó, meleg, hésó déIuttin. ,.
Szelló bolgong az ószi auaron.. .

A domb hon túl búcsút int a nop,
Raggog, hacag a srirgult lombokon.

Aaarban jüroh, erdóh reitehén.
Hullik, pereg a sok-soh faleuel,
Lépteim alatt susogua beszél,
Hirdetae halhan: újra jő a tét..,

Elhaggoít fészeh lombtalan rigon . ,.
Vrindormadarak húznah az égen,
Vissza se nézneh, merre a lespeh . ,.
Ui hon arir rtíiuh meleg uidéhen .. .

Utcinuh nézeh .., Ió uolna menni,
Feledni, hogg hazug a napsugtir,
Hogg a mi ldbunh auarban lephed,
Tauaszunh, ngarunh régen messze jcir,, ,

Mennéh . , , És mégis höt az ószi rög,
A hulló lomb és sdrguló auar,

- Itt uan a lészkem ezen a trijon , ,

S a téli hó is rüggehet lakar...

A mi telünh sem tarthat öröhhé
S meleg lesz majd a fészhünh is taldn;
Ha széttört is, ha aihar szétzilrilta
Felépül majd egg szép nap hajnaltin.

A romohnah is lesz dalos tahója,
Uj élet hél a zsenge lombohon. . .

Hullih, pereg a soh-sok faleuél,
Szeltó bolgong az ószi aaaloít.. ,

Léaai Alajos.
205. Zringi c8.-tilzt.

ER,EDMENyp.
Október 1-i számunkban közölt verses pályázatunk bizony

nem végzódött a várt sikerrel. A megfeitők ugyan szinte va-
lamennyien örömmel üdvözölték az újíajta fejtöröt, de hát
kevesen voltak, mindössze 13-an. Ezek közül is öten a 4.
számú idézetnek nem tudták megtalálni a szerzőjét

A megfejtések kütönben a következők:
1. Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas.
2. Vörösmarty Mihály: Szép llonka.
3. Eötvös József br.: Végrendelet.
4. Virág Benedek: Egy kis vigasztalás.
5. Vörösmarty Mihály:. Zalán lutása.
6. Petőfi Sándor: Vándorélet.
7. Vörösmarty Mihály: A merengőhöz.
8. Qzuczor Gergely: A falusi kisleány Peslen.
Helyesen feitették meg a következők: Bagyinka János

184. ,,Csaba", Dvorzsák Zsigmond 327, L. I. cs. cs., Fridrich
Gyula 2. B. K. G. cs., Gáncsov Károly 555. sz. cs., Gász István
l79. Rákóczi, Mayer )ózsef 144. sz. cs., Magyarka Ferenc
82, sz. Zrilyi,33-as'Turul" Qrs, Peiniger Károly 32, Stengl
Antal 5. K. E. G., Veiniger S. 324., V. K. G. 192. ötödik örs,
Zobay András 82. ZrinyL

A sorsolás a következő eredmánnyel végzödött:
1. díj nyertese Mayer József 144. Czegléd. 2, dij Zobay

András 82. Zrinyi, Szeged. 3. díj 33-as Turul örs.

ú.r eÁr-yÁzA:,I.
Irjatok egy rövid, körülbelül 2 dolgozatifüzetoldalnyi dol-

gozatot a következő címmel:

Az idei táborom legemlékezetesebb napia.
Lehet ez napló-töredék, mintegy kiszakított lap az egyéni

vagy csapatnaplóból, lehet teljesen kidolgozott kis elbeszélés,
rle lehet az eseménvek krónikaszerű leírása is.

Az elbírálásnál figyelembe vesszük: a,) a cserkész korát;
b) mióta cserkész ? ; c/ hányadik táboráról ír ? Természetes,
hogy az idősebbek írását stilisztikai szempontból is szigorúbb
bírálat alá vesszük, hogy a kisebbeknek is legyen nyerési esé-
lvük. Fisvelentbe vesszük a külső alakot is. Az illusztrálás
riasy féűkepmelléklet jó pontnak számít,

Beküldési határidő november 6. L díj 10 P, II. díj 6 P, lIí. dí1
4 P, Csak megfelelő dolgozatok beérkezése esetén osztjuk ki
az összes díjakat.

Kiválóan jól sikerült pályázat még külön iutalomban is ré-
szesü l het.

Raita, fiúk ! Várrrm a sok kedves, szép dolgozatot. A leg-
jobbakat esetleg közlöm a ,,Cserkészfiúk írásai" közt is.

Betű- és szóreitvény kisebbek számára.

1.

ÉrsiuU eEe i u-JJ#i5. L
9

Fu")!Á Sz o".ffi:í#' & s 3
A megfe|tök közt két

sorsolunk ki. Megfejtési

A
VA

|-\i*ffi
Ez a rajz egy nagyon is egyszerú hajó ,,építésé19" lanit

meg bennetek, -De ei nem azt jelenti, hogy ti nagyobb hajót
neri is csinálhattok. Sőt ! Kombináliatok, gondolkozzatok egy
kicsit. Vegyétek nagyobbra a méreteket s csináljatok szép
fedélzetet.- Vitorla háyett szereljétek fel kéményekke|. Egy-
szóval dolgozzatok. Fő, hogy minél kevesebb szerszámmal s
minél olcsóbb anyagból készüljön !

értékes cserkészfelszerelési tárgyat
határidó november 5.

Hogyan 'Iesz az üres toiáshéiból cserkész rneg mándarin ?
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Ez a hirtelen, meglepő kiiüntetés, amelyre igazán nem
számított s amely annyi-annyi ,távoli lehetőséget nyitott
meg előtte, kicsit megzavarta. Erezte magában: tud annyit,
antennyi ehhez szükséges s mégis íázott a dologtól.
A Sólymok kevés kivétellel egykorúr fiírk voltak, ahol -úgy sejtette - nehéz lesz tekintélyt, fegyelmet tartani.

Este az ágyban sokáig nem tudott elaludni. Tervek forr-
tak benne s egyre hallotta a parancsnok úr hangját: ,,ott
aztán megmutathatjátok, mit tud mindegyiktek!"

S avva1 a szilárd elhatározással aludt el, hogy igazán
megmutatja, mit tud. Megnrutatja, ha kínlódás lesz is az
eljövendő két hónap!

Hamvai Feri másnap délb; jelentkezeti Sugár Lacinál,
a Sólymok örsvezetőjénél. Laci bólintott - igen, a pa-
rancsnok úr említette már, igazán örül, hogy ilyen jó se-
gédörsvezetője lesz s reméli, hogy Feri is megtalálja a
maga munkakörét. Ha kívánsága lenne, csak szóljon. -Egyelőre csak annyi a dolga, hogy igyekezzék miné| job-
ban megismerni az örs tagjait. Itt van az örs névsora,
mindjárt hozzá is kezdhet.

Ferinek összeszorult a szíve. Mindez kedves és barát-
ságos akari lenni - s mégis valami láthatat|an kimértsé-
get és hidegséget érzett meg a meleg szavak mögött. Csak
nem haragszik rá Laci? Miért is-haragudna, hiszen soha
nem váltottak egymással egyetlen barátságtalan szót se?!

Átvette a névsor papirosát, följegyezte: melyik fiú me-
lyik osztályba jár. A maga osztályából is volt két Sólyom,
a többi hét pedig a szomszéd hetedikből és hatodikból
rekrutálódott. Aznap s a következő napon sorba járta a
fiúkat, mindegyiket félrehúzta egy-egy tizpercre s elbe-
szélgetett velük.

A Sólymok jó, de kicsii kemény fiúk voltak, a kamasz-
kornak abban a szakaszában, ahol az önkéntelen kegyet-
lenségre, 1átszólagos szívtelenségre annyira hajlamos a
fiatal lélek. S ezt Ferinek is tapasztalnia kellett. Amikor
meghalloiták, hogy őlesz a segédörsvezetőjük - a leg-
több nevetett s azt mondta: ,,na, ez jó hecc lesz!" És ami-
kor Feri tágranyllt szemmel kérdezte: mi ebben a jó hecc

- elnevették a választ . . .

Nem értette őket, de félt ettől a nevetéstől s attól, ami
mögötte rejlik.

Az első örsi gyűlésen azlán kipattant a dolog. Sugár
Laci egy óra késéssel jöhetett csak, mert beteg apja helyett
az ijzlet;úkben kelleti kiszolgálnia, s azt izenle Ferinek
Szarvas Cabival, a Sólymok addigi segédörsvezetőjével,
hogy tartson addig gyűlést, törvénymagyarázatot, játé-
kot, gyakorlatot, amit csak akar.

Feri egyáltalán nem készült eíre a szereplésre; azt hitte,
hogy Laci eljön s kellőképen bemutatja az örsnek. De
most nem választhatott, Szarvas Gabi pár perc mulva el-
ment s a Sólymok ott lődörögtek az otthonban.

Kicsit bizonytalan hangon vigyázzt vezényelt. Két íiú
kötelességiudóan vigyázzba vágta magát, a többi meg
sem mozdult.

Feri elvörösödött.
Pillanatra köd gomolygott végig szeme előtt, de aztán

tisztán látta: ha most nem bánik el a íiúkkal, örökre vége
a tekintélyének.

Megszólalt:

- Azért vagyok feljebbvalótok, mert megérdemlem ezt
a rangot. es mert megérdemlem, megkövetelem, hogy ti
is elismerjétek. Aki nem tud engedelmeskedni, az paran-
cso|ni senr fog sohasem tudni. É,rtettéiek? Sólyom örs -vigyázzl. Közép Bánó Lali - egy sorba sorakozó!

Annyi erély, megtörhetetlen akarat csengett hangjában,
hogy a fiúk nem mertek ellenkezni. Dacosan, morogva,
de sorakoztak kint a folyosón.

Feri megfordult. Hét mogorva, földresütött szemű fiúarc
nézett vele szembe. Rájuk kiáltott:

- Aki nem fél tőlem, az nézzen a szeme4be! Akinek
kifogása van velem szemben: az mondja meg nyíltan és
ne a hátam mögött morogjon!

Kivitte őket az udvarra. Akadozó vezényszőval, de foly-
tonos, kemény fékentartással negyven percig gyakorla-
toztak. A végén mindegyik fiúról csurgott az izzadtság,
de amikor a negyven perc multán Feri levitte őket az ott-
honba s jelentette a beérkező Lacinak, hogy mit csinál-
tak, a teghangosabb fiú, a bikanyakú Halász Zsiga oda-
állt eléje s kezet nyujtott neki:

- |gazad volt, Feri. Aki engedelmeskedni tud, az pa-
rancsolni is tud. Mi még nem tudtunk engedelmeskedni,
de te megtanítottál rá.

Attól kezdve semmi baja nem volt Ferinek az örssel.
Sőt a meginduló csendes, de kitartó versengésben eggyé
forroti teljesen a kilenc fiú. Sugár Laci volt a tervelő fő
s mindig akadt olyan, aki a tervet megvalósította. Feri
pedig lassanként jóbarátja lett mindegyiknek, olyan barál,
akire titkukat-bajukat is rábízták, olyasmit is, amit a kissé
merev és kemény örsvezetőnek nem mertek volna elmon-
dani.

Feri pedig megösmerte a hét fiúról való gondoskodás
örömét és aggódását egyaránt. Nagy öröm volt ez az ér-
zés s nem a felelősséget vette észre meg benne, hanem a
dicsőséget.

Gyurkával otthon alig beszélt. Most ellenfelek voltak,
keményen nekifeszült harcban, amelyet mind a ketten
cserkész-fegyverekkel vívtak: ügyességgel, okossággal.
Annyira magukra feledkeztek ebben a küzdelemben, hogy
minden más eliörpüli mellette . . . S mégse volt irígykedő
versengés, morgó gyűlölet benne.

Hamarosan megindult a dolog. Kezdődött azza|, hogy a
Sólymok egy szép pénieki napon világraszóló ujítással
lepték meg az otthont: mosdót szereltek a íalra. Szép
fehér márvány-medencébe csöpögötl a víz abból a tágas
tartályból, amelyet Faragó Laci íorrasztott ügyesen. A
medencét Bognár Peti ásta ki valahonnan az édesapja
szétdobált bádogos- és műszerész kamrájából, ahol mint
használhatatlan holmi hevert. két heti elkeseredett munka
árán rendbehozták s a hossztl fogason rendben figyegtek
az örsök számára,. oda törülközőt .kellett valamennyinek
keríteni.

Három nappal ezután, a mosdóval szemben ott lógott
a Sirályok szerszámládája, amelyet Révész Feri rendezett
be. A laposfogótól aíorrasztószerszámig minden akadt ott;



366 MAGYAR CSERKÉSZ 20. szám

a meleg-sárga szinre politurózott szekrény Hamvai Gyurka
asztalos-művészetét dícsérie. S a szerszámszekrényt hasz-
ná|ták is, de minden szerczámra számot véstek s a szek-
rényben bent is szám mutatta: Ói hova való. A Sirályok
mindenkit megtépáztak volna, aki a legkisebb kalapácsot
vagy a legnagyobb francia kulcsot nem oda teszi vissza,
ahová való.

Bozzay parancsnok úr csendes mosolygással nézte a
dolgot. De magába rejtette a mosolygást, amikor Sugár
Laci jelentkezett nála s tisztelettel kért engedélyt arra,
hogy bemeszelhessék az otthonhoz vezető folyosót és
magát az otthont is. Két napía kellene csak lezárni,
azalatt megcsinálják,

S valóban, az első'kétnapos vakációban a Sólymok
nekivetkőztek s meszes csöbrök, vizes vödrök, hatalmas
seprúk és ecsetek forgatagában ragyogó fehérre meszel-
ték végig a folyosót. Leszediék az összes pókhálókat
s talán magát a folyosót is bemeszelték volna, tudni-
illik a padlójái, ha az öreg Jancsli bá' közbe nem szól
s azt nem rnondja,
hogy a kő úgyse fogja
azt a meszet. Amibe
aztán bele kellett nyu-
godni. De így is ra-
gyogó fényesre sikál-
ták a követ s aztán az
otthonban letakartak
mindent, a falakat ott
is végigmeszelték,
majd pedig a padlót
is beolajozták. Olyan
volt az otthon ezután,
mintha a nap fényes
sárga lángnyelve nyalta
volna csillogóra min-
den zugát,

Egy hétte| azután,
hogy újra elkezdődött
az otthonmunka, a
Sirályok en gedélyt kér,
tek arra, hogy három
napra lezárhassák az
otthont s a három
nap alatt már reggel

Fejmagasságban végig festették a falat kék olaifestékkel.

a Sólymok. Az uzsonna, Sugár l-aci mamájának múve,
szinte művészi volt és a vendégek csak a "késő éjjeli
órákban* oszlottak szét - ahogy Dán Jóska a naplóban
följegyezte. A piknik másik érdekessége, hogy a Sólymok
haiszálra egyforma, teljes cserkészruhában jelentek meg,
ami megint egy nagyobb pénzügyi tranzakció következ-
ménye volt, Tudniillik Dán Jóska papája bankdirektor
volt s a legkomolyabb formában nagyobb kölcsönt nyujtoit
az örsnek a törvényes kamatok fölszámításával egy esz-
tendőre. Azt az egy esztendőt havonkénti részletekre
osztották be a Sólymok s a megspórolt mozikon kívül
asztalos és egyéb ipari munkákkal akarták megkeresni
az egyszerre olcsóbban megr,ásárolt felszerelés árát.

Bozzay parancsnok úr csak mosolygott a Sólymok
piknikjén. Mosolygott akkor is, amikor a Sirályok heten-
ként kétszer, reggel félhéttől félnyolcig uszodába hívták,
ahol egészen komolyan treníroztak s pólózni tanultak.
Mosolygott, amikor a Sirályok őrsi sétákat rendeztek
különböző helyekre s magukkal vitték az iskolakönyveket

is s most, az intőkon-
ferencia előtti időben
együtt tanultak, készül-
tek szofgalmasan a
várható felelésre, Mo-
solygott, de a szíve
mélyén boldog, meleg
öröm szikrázott. A fiai
derekasan dolgoztak.

November elsejére
elkészült a Sólymok
elkerített múhelyrésze,
amelyben a gyalupad
mellett különböző for-
rasztóberen dezéseket,
könyvkötőrámákat s
egyéb ilyen doluokat
helyeztek el. Kiszámí-
tották, melyik szer-
szám körülbelül milyen
soríendben kell s most
már az ő szerszámos
|ádáiknak kincsei ke-
rültek a hosszú asztal-
ra. A műhelynek cso-

félhétkor bejárhassanak, Bozzay pafancsnok ír némi
habozás után megengedte. A Sirályok titokban tar-
tották, hogy mire készülnek s így aztán mindenkiből,
aki három nap multán bejött az otthonba, az ámulás
sóhaja tört ki. Fejmagasságban végigfestették a íalat a
mészalapon csodafinom kék olajfestékkel. amely nagy-
szerúen illett a bútorokhoz. Az olajfesiékért egy hétig
dolgoztak Erényi Pityu papáiának múhelyében, aki cím-
táblafestő volt. Keservesen megszolgáltak érte, mert
Erényi papa komolyan vette a munkát, de most mégis
csillogott a fényes olajfestékfelület s a Sirályok büszke
arccal nézegették alkotásukat.

- Olyan fényes, mint a tükör - erősgette Gergely
Miki Szarvas Gabinak -, nézd csak meg magad benne,
milyen szép vagy.

A Sólymok két napig csüggedten jártak. Be akarták
ugyan festeni az összes bútorokat szürkére, de a parancs-
nok úr azt mondta, hogy most már elég a festésből, mert
nem akar olajszaggal álmodni és különben is az otthon
arra való, hogy használják. Ekkor azonban előkerült a
feledés homályából Hamvai Lilii:e örsi nővérke képessége
és a legközelebbi vasárnapon a Sólyom örs zászlószen-
telést rendezett, Az új zászló a leggyönyörűbb volt, amit
el 1ehetett képzelni, a sólyom szinte élt rajta, erősgették

dájára jártak a különböző tanár urak, akikbe Bozzay
parancsnok úr belekarolt s egy-egy ,,gyere csak kérlek !'-
kel lekalauzolt az otthonba. Már-már úgy látszott, hogy.
a Sólymoké lesz a legutolsó szó, amikor egy szép
napon a két műhelyasztal fölött, a parancsnoksági iroda
elkerített iróasztalánál, az őísi sarokban mindenütt föl-
villant a villany sárga, barátságos lángja. Addig csak
középen égett egy erős körte, sokat fogyasztott s kevés
világosságot adott. Most mindenütt volt egy-egy égö s
mindenütt ott volt a kapcsolókarika mellett a parányibetűs

"Sirályok" fölírás. Gergely Miki és Szél Gyurka vezették
mindenüvé a villanyt s az ő ügyességükböl kapcsolótábla
került a falra, ahol szabályozni lehetett: egyszerre hány
körte s hol égjen.

Hóval készülődő decémUlri 
".ten 

egyedül maradt áz
otthonban Bozzay parancsnok úr Kovács Tibivel és
Sugár Lacival. A két örsvezető csendesen ieit-vett,
helyretolt egy-egy széket, megigazított egy szerszám-
darabot. Aztán tetelepedtek a nagy asztal mellé, sakkot
veitek elő s belemerültek egy érdekes gambit cselbe.

(Folgt. köu,)
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Dr, ?ertesi, Ggőaő bespd,rnoüó el,őa,d,dsai.

Hírt_adtunk róla, hogy dr. Temesi Gyózó országos társelnök
az id,ei nyarat is Amerikában töltötte. Ezen a második tanul-
mányútián elsösorban a táborozással, mint szellemi intézmény-
nyel és általában az amerikai ifiúsáe nyári életével foglalkozott.
S'ot<olOatri érdeklődésre örönimel"ki5zöljük, hogy áz |Jránia
tudományos színházban (VIII., Rákóczi-út 21.) öt előadásbó|
átló előadássorozatban fog beszámolni elsősorban a magyar
cserkészifjúságnak tapasztalatairól. Az előadások összefoglaló
címe: oAz ifjúság nyári élete Amerikábanu. Elsö előadás okt.
?3-áa tlz4-Uzí-ig, Az előadás címe: nCserkészérintkezés az
ó- és újvilág közöttu. Minden elóadás pont |lz4 kor kezdődik.
Jegyek 50 fillértől 2 P-ig. Kaphatók a Magyar Cserkészszöv.
Gazd. Hivata'ában és aa I. cserkészkerületnél (lV., Váci-u. 62.)

Aa anglia,i ja,mboc.ee hí,rei.

_ _ Az Ang|iai Jamborre lroda g-én megkezdte működését.Helye a Cserkészház II. emelet 39. sz. irod-áiában van. Minden
,amboreera vonatkozó üggyel ide kell fordúlni.

A jamboreera nov. 15-ig t<ei jelentt<ezni. El ne késs!

A magyar csapat előreláthatóan ,0-12 ötvenes rajban vonul fel.
t

. A jamb_oreen mintegy30.000cserkész lesz ielen a világ min-
den részéből *

A következő számban közöliük a jamboree helyének térképét.

LÁSSUK MEG ÉS XÜSZÖ-
söL.Iüx Iil HIBÁINI{AT!

CSERI{ESZFIUIi ÍnÁsar vedéstől megszabadítani és csak hamar-jába.n a sajkájába tette ciket. De most
hot,á tegye őket? Mert ha az a hitvánv
Szúnyog megtalálja, mind szabadon en'-
gedi, vigyázva, néhogy valaki messeitse
az ő íéltve őrzött kinc§ei! eldugta á slal-
mazsákja és a vánkosa közé: örök éle-
tében rendetlen íickó volt, utána elése-
detten dörzsölte a kezeit, ma itt senkisim
fogja őket megtalálni az egyszer.

Később, miulán szabad "létt, egészen
me.gfeledkezett a bogarairól.' T{bortűz
utan az, egész Farkas örs testüIetileg le-
pihent és egy rövid félóra mulva, az"örs-
vezető segítségével, az egész örs szépen
es nyugodtan fujja a kását. Irta Rudi 

-bá'

másnap az örsi naplóban,
Lázár barátunk' feje alatt a sok

szarvasbogár .és más égyéb náció meg-
ulta a hosszú rabságot-,- egyszerűen kI-
törtek a sötét és kelle-metlei"börtönükből.
ldegen illatokat éteztek és elhatározták,
egy kicsit körülnéznek ebben az idegeri
légkörben. Az egyik, a,kinek állandóan
magasbatörő vágyai voltak, hegvmászó
turára indult, Lázár barátunk fej-ére, fel-
kapaszkodott már az arcára és eddis
,minden jól ment, de Lázár orrán vatahosi
megcsúszott és kicsi híjja, hogy a bogá-r-
társadaIom lapjai másnab néin szááol-
hattak be egy szörnyű turista szerencsét-
Ienségről. Az eltünési rovat már úgvis
terjedelmes két hét óta és csak ez hiÍÁv-
zott volna még. De megőrízte a lélekié-
lenlétét és az utolsó pillanatban meglia-
paszkodott Lázár barátunk pösze oirána rágóival, természetesen eg} jót csípve
rajta.
. .Lá.zár felriad, azt hiszi, hogy Rudi
bátyja töri a kobakját valaini cűafinta-
ságban, ezért keménven rendreutasítia.
. .- Rudi bátyám, Áe mokázzon, hagyja
0eken_az orrom, ha maga nem tud aludni,
en^tudok És szégyelje magát.
_ .R.u.di bé' .gy méIiatlanfiodó morgással
hárítja el magatól a gyanut és dü-hösen
1 fejére húzza egészen a takarót és foly-
tatja az alvást.

,Egy másik szarvasbogár, amely gyen-
géd érzelmeket érzett íajának egy izarvat-
lan példánya irányábán, felféáezi Rudi
oszlopvastagságú meztelen lábaszárát és
szíve hölgyét egy kis sétára invitálja a
szép,,holdvilágos éjszakában ezen a nágy-
szerű meleg és puha terepen.

Rudi bátyánk félálomban nem tudja
mire vélni a ballábaszárán végighúzódó
csiklandós valamit, gondoI egvet,-hogv a
,,Fejénét ragadom'rieg a náit''s háial-
mas erővel -belemarkol- 

L ázár' szép hullá-
mos üstökébe, odamennydörögve:
, - Te LázáÍ, a,réz.angyaloda"t, megjárod
ám velem, meg éjjel sem hagysz nyugto-
mat!

Lázárt az előbbi kellemetlen incidens
végkép kihozta a sodrából, ő sem hagvia
magát, két kézzel markol Rudi bá'-frÓ-

A cserké§z rrhlvatalosí levelezése.

Sokszor olvastatok r.nár lapunkban
olyan felhívást, amely aría kér benne-
teket kedves olvasók, hogy kívánságai-
tokat világosan, értelmesen, röviden ír-
játok meg a Magyar Cserkész kiadó-
hivatalának. Mert ha van néha hiba a
M. Cs. kiállítása körül, ha rendeléseite-
ket nem a ti kívánságtok szerint intézik
e'l, annak legtöbbször az az oka, hogy
ti írtátok meg homályosan vagy egyé-
nesen értelmetlenül kívánságtokat.

Az alábbiakban közlünk egy levelet,
betűről-betíire úgy, ahogy íródott. Ebből
Iáthatiátok, hogy a kíadóhivatalnak va-
lóságos rejtvényfeitőnek kell sokszor
lennie. (Ezt a levelet sikerült megfeite-
niök. Közületek ki érti meg ?

Tehát így szól a levél: -

Teh. Kiadó híuatal 
1928 X' 3'

Tévedés felláiásának megakadájozása
céljából irom e levelet Tek. Kiadó hi-
vatalnak.

Tudvalevően, a IX-ik hónap második
felébe általam 

'megrendelő 
la'pon meg-

rendelt Magyar-Cserkész ifiúsági lapot
mejnek X-ik hó elseei számát már meg
is kaptam a csek számlával eggyüt, szá--
momra kissé meglepetést keltett, mivel
megrendelésem után egy pár nappal va-
gyis IX-ik hó 27-én nevemre küldöt
Magyar Cserkész megrendelését ajánló
levélhez csatólt csekszamlán mejnek köz-
lemény részére kijelölt hején t/+ évi elő-
fizetésemet tlz évre kértem meshoszab-
bítani, már befizettem az _elöfízetésért
iaró 3. P. 60 f. összeget. Élve azzal a
tudattal hogy a megrendelésem követ-
keztében nevemre küldöt levélhez csa-
tolt cseklap altálam már megrendelt Ma-
gyar Cserkész előfizetési dijjának elkül-
désére szolgál. A cseklapot levelemhez
csatolva küldöm

Marad kivaló tisztelettel

Ezt a levelet nemcsak mulatságra kö-
zöltem, hanem tanulságul is. Elréttentő
példának. lgy nem szaöad írnia egy ma-
gyar cserkésznek ! Aki ilyen értelmet-
lenül ír, ̂ 7 rossz bizonyítúányt állít ki
örsvezetőiéről, _meg az egész csapat
munkáiáról is. Milíen lehöt ennek' a
fiúnak a naplóia?! -

Most nem árulom el a nevét, mert
nem akarom megszégyeníteni, de ha a
szerző ráismert írására, sondolkozzék esv
kicsit s szégyenkezve Telületessége rii1
att, _írion nekem egy rendes lévelet,
hadd_lássam, |rogy Óégsem olyan feiei
teteiére esett fiú | ralmán bdcsi.

PARANCSN)K tJRl
(Egg hlscserhész ielentése.)

Parancsnok úr! e kis tiúcsktit
Ott taldltam a fdk alatt,
Nem akar szölni. Nézze, most is
Milyen bús, halvdny s hallgatag.

parancsnok úr! a tdbortűznél
Most viddm, boldog mindenik.
S e /ris titi búsan, titokban
Nem tudom miért - könnyezik.

Parancsnok úr! e kis fiúnak
Valami fái most , . . fdi nagyon.
S nékem vig a lelkent, ha este
T db or tüzünket hallgato m.

Parancsnok ur! a kis |iúnak
- ó mond.ta - nincsen senkije,
Fogadjuk be . . . Hisz a cserkésznek
Hol lehet, jót keil tennie.

Parancsnok úr! köszönöm nagyon.
Kis pajfuls! elviszünk haza.
Velünk alszol a szalmazsdkon,
Megldtod, mily puha s laza.

Apukdm úgyis nékem egy kis
l titszó pa jt ds kdt ke resett.
Parancsnok úr! uigyük haza hdt
E siró, bús kis gyereket!

Kis pajtds, jöjj a tdbortűzhöz,
Nézd! a .tüst hogyan gomolyog.
Parancsnok úr! nézzen csak ide,
A kis pajtds mdr ntosolyog! . . ,

lfj. Wiene,r ldnos.

Ldzdr és a bogarai.
Az idei táborunkban történt az alábbi

ese.t, melyen. még a mai nap is mulat az
egesz csapat.

A Farkas örs mindig vidám és mókás
Lázárja szenvedélyes bogarászó volt. -Rossz nyelvek szerint nemcsak az erdő-
ben lévő bogarak okoztak neki számtalan
kellemetlenséget, hanem a koponyájában
lévők is. Azonkívül azt is mesélik róla,
szintén rossz nyelvek, hogy nemcsak az
erdőben szeret bogarászni, hanem az élés-
tár körül is.

Táborunk egy_ hatalmas cser- és tölgy-
erdő széleben húzódott meg, köztudomás
szerint az ilyen erdőben van a legtöbb
mindenféle bogár, A fiúk el is látták a
bogarászó Lázárt annyi mindenféle bo-
gárral, hogy alig győzte elrakni. Ezen a
bizonyos délutánon is egy egész sereget
kapott, mivel szolgálatban volt, nem tuiita
őket bogarász ritus szerint a íóldi szen-
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bakján levö lombozatba és ,,Ne haevd
magad Lázár" jelszóval jól mégrángajía._ He, Rrrdi bátyám, ai én haiam-kehd
ne bántsa, mert akkorát rikkantbk. hosv
összedül ez a rongyos sátor.

- Ne beszéli, Lázár, arra felelj, miért
csiklandozod a lábam?

- Csiklandozza mas.át Rudi bátvám
Szepezd község öreg bikája.

E barátságos diskurzus közben a sátor
másik végén is nyugtalankodik valaki.

-_ Pajtás, ne komédiázz, aluggy, ha
mondom!

- Te Szunyog, ne csípkeggy, mert
visszacsíplek - és hasonlók, k-ö7ben se-
rény, vakaródzás az egész ionalon.

, Yég|. Rudi bá' felfédezi a baj igazi
okát, balkezével Lázár üstökét §zoion-
gatva keményen, jobbjával lenyúl a visz-
kető helyre, valami nagyot é§ keményet
érez, ijedtében elengedi Lázár kobak]át,
odahajol, hogy megnézze az izét, hát
elrettentve látia a hold sápadt fényénél,
hogy két gyönyörűen kifejlŐdött szárvas-
bogár sétaliká| az ő becses lábaszárán.
, Jobbkezének a mutató ujját behajlítja,
hüvelykjével 

, alátámasztja, mintha egy ljj
húrja pendült volna, uiána gyorsan -eg!
koppanás és a szarvasbogarak gyönyörű
45" szögben repültek ki a sátor6Ó1. 1!1.g-
elégedetten mondja maga elé ,,úúgy" és
kiengesztelőleg fordul az ártatlanil- bán-
talmazott barátiához:

- Bocsáss meg, kedves jó komám, de
azt hittem, hogy te voltál, pedig csak ez
a két,hitvány szarvasbogár volt, de ugye,
nem haragszol?

- Nem, nem - tittakozik Lázár és
amennyire csak tud, kihúzódik Rudi
bátyja akció rádiusza alól, mert halvá-
nyan derengeni kezd a koponyájában va-
lami a sajkáról, meg a bogarakról. Elő-
keresi a zseblámpáját és odavilági! ahová
délután a sajkáját tette a bogaiakkal. A
sajka ott is yan, de a bogaraknak hült
helyük van már.

Fogvacogva a félelemtől és az elkö-
vetkezendőktől, odaszól a Rudi bátyjának:

- Iludi bátyám, meglógtak a boga-
raim, segítse öket összeszedni.

Most már az egész Farkas örs ült az
ágyán és vakargatta kiki a sajgó részeit,
csak az örs leg,kisebb tagja, a Szunyog
aludt mint a tej és motyogta álmában:
Anyus, Anylrkám! ót nem bántja senki
és semmi, csak legfeljebb az, ha neki kell
a kondért kisikálni.

Rudi látva a vészt, hamar íélretéve a
Lázárnak kiutalványozandó vezetői dor-
gatóriumot, razziát rendezett a sátorban.
Hogy mi módon csinálták, azt nem aka-
rom részletezni, csak az eredményt ismer-
tetem: l7 szarvasbogár, 9 hőscincér, 3
szentjános, 3 szürke cincér, 6 galacsin-
hajtó és 5 orrszarvú,2 ame|y kirepült.

Ezt a szép gytijteményt Rudi bá' sze-
mélyesen vette át és kilépett pontosan
l00 lépést, ott pedig ,,höss", az egész
kompániát szabadon engedte.

Lázárt pedig másnap örsileg kezelés alá
vették, hogy az mit jelent, ezt csak az
tudja megmondani, aki ismeri Rudi bá't,
a csapat birkózó és box bajnokát és a
többi szép szál íiút.

Egyuttal Rudi bá' kiadta kemény pa-
rancsban, hogy aki a §átorban mégegy-
szer bármi néven nevezendő bogarat me-
részel hozni, az abban a pillanatban be
fogja mutatni a motornélküli repülést.

Azt talán mondanom sem kell, hogy a
mi szegény Lázár batátunk ezentúl nem-
csak hogy a bogarakat ki nem állhatta,
de még a természetrajz könyvében levő
összes bogárábrákat is belestette sűrű
fekete tussai. A, I.

R,IGMUSoK.
Az alábbiakban közöliük a rismus

pályázatunkhoz elsö és 'második "díjat
nyer^t .\et clapat néhány ügyes ,,aktuálisstróíá|át". Próbáljátok- a névtelen köl-
töket követni !

Ha megszölal a tihanyi
Vén koloslor harangja,
Búgó szara messze hallik
S^.mindi g-mindig azt mondja :

Bim-bam,bim-bam...

Szép élet a cserkészélet,
Magyar fiú attól éled,
A za:szlójdn liliomszd.l nyílik,
Kalapjahoz árvaldnyhaj illik.

Cserkészsdtor drnya alatt
Elmerertgv c hall gato m,
Mit susog a cserfa lombja,
Iit mesél a Balaton.
Sej haj! Sej haj! . . .

Szép élet a cserkészélet,
Magyar fiú attóI éled;
A zdszlójtin liliomszal nyilik,
Kalapjához d_rvaldnyhaj illik.

Hej hogyha én őrvezetö volnék,
r jjel-nappal keclvemre dalolnék,
Azt dalolnam yíg nótdra, búsra,
Hogy a krumpli uáltozzék át húsra.

Ezt a kerek konyhdt járom én,
A töUött kcíposztdt vdrom én,
De mikor a kukta kihozta,
Lett belőle - brr! - tókkáposzta.

Budapest, 3lt, számú cserhészcsa pat.

Straub Impis, kedvelt tisztünk
Minden este
Fegyveresen indul el bősz
szarvaslesre.
ns tigy lő, hogy nlég me gérem,
EIsö tesz majd
Amszterdantbatt
Baklövésben!

Tabori újsri2,Ltttlt ez évben
szinte bombaként hatott.
I|1eg is vetle, ki csak tehette,
A pompás tabori lapot.

S a lap nivójatwk titka vun.
Egy tavalyi ,,lllagyar Cserkészt" láttarn
S itt újstigultk eredeti cikkét
Nyo,mtatasban mindet megtaldltam.

] agudr, kedvelt főszakdcsunk altal
készitődött e rendelet:
Reggelire nyolc liter vízben
Kell adni kél liter tcjel.

Sajnólonl lagudrt, mert e kérdés
Igy elintézetlen nmrad.
Mert mi birnók, oh, de meddig birja
Gerence, e kisvizű patak?!

Egy fiú búsan panaszolta,
Hogy eddig még jól nem lakott.
A szerencsétlen neln olvasd el
Biztos a tábori lapoí.

Mert lapunkban ott yolt e kis hír,
Mi itt kövelkezik alabb:
Lapszerkesztönknél kaphatók a
Le gnagyobb hírlapi kacsák !

A szolnohi 196. Damianich cs. cs.

JELENTKBZÉSI FELH.iVÁS A
KÁNDERSTEGI NEIVIZETKöZI Sí_
VERSENYRE! A sváici nemzetközi
cserké§zháznál az idén is rendeznek
nemzetközi versenyt. A verseny előre_
Iátható ideie ian.5 -6. Korhalár 18 év.
Hozzávetőleges utikölts ég 200 -220 P.

Amelyik c§apatnak módiában ál-
lana ezen résztvenni, október 25-ig
okvetlenül ielentse az Olqzágos Ve--
zetőlis zli Testül etne k.

A közgyúlésre vonatkozó legfonto-
sabb tudnivalókat következő számunk-
ban hozzuk. Eppen ezért lapunk nov.
1-i száma valamivel hamarább jelenik
meg, úgy, hogy már okt. 31-re lehetőleg
a csapatoknál legyen. Viszolt emiatt
szük§éges, hogy az e számba szátlt hir-
anyag e hó 22-ig feltétlenül a szerkesz-
tőségben legyen. Munkattirsak, tudósí.
tóh ! Veguéíeh ezl figgelembe !

Felhívás ! Az Orszdgos Vezetötiszti
lestúlet szerelné a höngutdr részére meg-
szerezni a Vezetóh Lapia I-|L éul'olga-
mrit lehelóleg hötölt példángban. Ertesí-
tést és dralanlatot hérünh a íenti címre.

A sátrak iavitása. A több oldalról
iött érdeklődésrc közöljük, hogy a sát-
rak iavítására vonatkozóIag, a sátrakat
száIjító Magyar Kender-, Len- és Juta-
iparral a cserkészcsapatokra ltedvező
me*állapodást kötöttiink, amelynel< ér-
telmében ók a sátralrat íípus szerint egy
bizongos áílagárban jauítjrik fi€g,
akárInilverr és akárnrekl<ora hiba van a
sátron, 

-Az 
átlagár,on kívül csat< az eset-

leges foltozáshoz felhasznált anyag-meny-
nyiségct számítják iel. A kis hibákat a
csapatoknal{ eszerint házilag kcllene ki-
,javítaniok, mert hiszen a sátrak szállí-
tása is költségekkel jár, nagyobb hibál<
javitására ellenben ezen átlagáras meg-
állapodást célszerű igénybe venniölr.

Mivel a sátrak javítását csak a téli
időkben tudják figyelmesen és gyofsan
eszközölni, kérjül<, hogy kiilön levélbeli
értesítés mellett azokat a sátrakat, ame-
lyek javítása fentiek értelmében szük-
séges - gazdasági hivatalunkho4 avagy
közvetlenül a gyárba (Bpest, V,, Falk
Miksa-utca 26. vagv pedig Uiszeged,
Magyar Kender-, Len- és Jutaipar címre)
küldjék minél előbb, legkésőbb decem-
ber 3l-ig,

Ez iigyben felhívjul< csapataink figyel-
mét a Magyar Cserkész borítékján a
gyárnak ez ügyben közölt hirdetésére.

Gazdasdgi 17iDaíaI.

Felhívás I Az Orszdgos Vezetótiszlí
Testület szereíné a könguídr rélzére a
Maggar Cserhész I-1ll, éoíoluamait le-
heíóleg hölött példdnuban beszerezn,i.
Ahi rendel,,ezih a fentiehhel és hajlandó
eladni, írjon a fenti címre. Eufolgamon,
ként 8 P-t szíuesen fizetünk,

Állást keres egy vaskereskedösegéd
cserkésztestvérünk. Aki segítségére tud-
na lenni, írjon egyenesen neki. Címe:
Barbalics Ktirolg, Komriroáros, Zala m,
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Jeladók ligyelmébe! A budapesti
rádió minden hét szerdáián, délután '/s 4órai kezdettel morse-tanfolyamot tart
Az előadások most kezdődtek meg, az
elemi ismeretekkel, de minden órán tör-
ténik gvors diktálás is. A rendkívül iól
haszna.íható előadást rádióhallgató iel-
adóink figyelmébe aiánl|uk.

Hány motorkerékpár van ? l9Z-ben
1,726,241 drb motorheréhpár vclt haszná,
latban az egész világon. Ebből Angol-
országra jufott 629.6a8, Németországra
287.00-0, |ranciaországra l5).000, az
Egyesült-Allamokra l34.678, Ausztráliára
76,228, C)laszországra 64.575, Németal-
földre 43,520,

A gyilkoló por. A nagyvárosi enrber
24 óra aiatt egy egész evőkanál kormot
és port lélekzik be.60()/o-kal több ember
hal meg a tisztátalan levegő következ-
tében. mint esvéb betessések folvtán.

Éráekes iÍlatok a" C*lrolnoliy-féle
Atlaszból. A Föld összlohossriga 1,8?A
millió. Ebböl: Ázsiában lakik 1,027.000 000
Európában 469,000.000, Eszak-Ameriká-
ban'l54,@0.C00, Afrikában l35,000.000,
Dél-.Amerikában 70,000 000, A usztráliában
és Oceánián 8,800,000.

Lcgsűtúbb tt lahosság, Európában,
ahol 47 lakó jut 1 km:'-re, Azsiában 23,
Eszak-Amerikában 6,3, Afrikában 4,5,
Dél-Amerikában 3,9, Ausztráliában l.

A íöld felszíne 500.950.000 km!, amely-
nek csak 2|),4olo-a szárazÍőld.

A Balaton felszíne 650 km9, a Genfi-tó
582, a Boden-tó 538, a Garda-tó 370,
a Szkutari-tó 355, a Fertő-tó 350,

A madridl színházégés. Az elmult
hetekben borzalmas katasztrófa történt
Spanyolország fővárosában. A zsúfolásig
m'estétt Novédado színházban előadás
ktiiben a slínpadon tűz támadt. Pillana-
tok alatt elveiztette a közönséq a feiét,
kitört a pánik, mindenki meneki|lt, amer-
re csai. tuáott. Sokan az 'emeIetről

leugráltak a földszintre s összetörve
ma§ukat, ott fulladtal< meg a füstben,
mások a kiiárókhoz rohantak, de ott úgy
összetorlódtak, hogy ióformán senki sem
menekült meg közülök. Az egyiI< folyo-
són, melyet á tűz nem is ért el, a men-
tésnél egész tömeg holttestet találtak,
Százon jóval felül volt a halotiak száma
s több száz sebesült maradt a tűz szin-
helyén. Amint az úiságok írjál<,atiözön-
ség között volt 20 25 fiatalenrber, kik
a borzirlmas felfordtrlásban sem vesztet-
ték el a fejüket. Egymásután eresztettél<
le az ablakon az as§zonyokat és a gyer-
mekeket, nagyon sok emberéletet men-
tettek így meg, de közülük több ott
veszett. Ez a pár spanygl fiatalember
lélekben cserkész volt. ok tudták, mi a
kötelességük. Nyugodtan maradtak a ha-
lálos veszedelemben is, s míg má§ok
egymást tiporták le, hogy megmenekül-
ienek, ők felhasználtak minden alkalmat,
hogy embertársaik életét, ha kell a sa-
iátiuk árán is, megmentsék. Magyar
cserkészek, tisztelegjünk a spanyol ifjak
előtt !

ldegen nyelveket beszélő cserké-
szekhez és cserkésztisztekhez intéz ké-
rést a "Magyar Diák Utazási lroda",
Arra kéri az angolul, franciául, németül,
olaszul beszélö cserkészeket, hogy a
közeljövöben Budapesten rendezendő
nemzetközi diákkongresszus alkalmával
vállalianak tolmácsi szolgálatot, mert ez
alkalommal mintesv 2500 külföldi diák
iön Budapestre. "Ákik tolmácsi vagy
vezetöi szerepre vállalkoznak, jelezzék
azt egy levelezőlapon, A Magyar Cser-
kész szerkesztősége továbbítja a |elent-
kezést illetékes helyre.

I{ÖNYVISMERTETÉS

Faragó; A kisfiú és a cserkészet.
Alig néhálry hónapja jelent meg Faragó
Ede orsz. vezetőtiszt szerkesztésében ez
a pompás könyv, amely a cserkészsorba
még be nem osz-tható gyermeknek cser-
készszerű rrevelésével foglalkozik. Es már
második kiadásról kellett gondoskodni.
Az elsöt valósággal szétkapkodták.

Ez az óriási siker igazolja, hogy Faragó
Ede s az ö munkatársai, Koszíerszitz
József dr., Radodngi Kdlmdn dr. és Ha-
ranghg Ltiszló dr. valóban olyan könyvet
adtak a gyerekeket szerető s velük fog-
talkozni akaró emberek kezébe, amclyre
nagy szükség van. És igazolja azt is, hogy
ezt a könyvet iól megírták.

A ,,Kistiú és a cserkészet" olyan nagy
hatással volt a vezetőkre, hogy az egész
országban mindenütt alakultak s alakul-
nak egyre a cserkész-apród csapatok.
Mindenki szereti ezeket az alakulatokat,
merlkedvesek, romantikusakls mindenek-
fetett magyarok. Az eredmény minden
szónál ékesebben bizonyítja, hogy az a
nevelési irány, amely e könyvben van
lefektetve, rendkívül alkalmas arra, hogy
a kisfiúkat ió cserkészekké nevelje.

A második kiadásban bennmaradt min-
den, ami szép, ;'ó, vonzó volt az elsóben,
De kibővült még egy nagyon fontos rész-
szel, amely az összejövetelekre anyagot
s több kedves szertartásra utasítást ad.
Az eddigi tapasztalatok leszűrése és fel-
dolgozása a bővítés, úgy hogy a Il. kiadás
nagy lépéssel viszi előbbre a cserkész-
apród-ügyet.

Szeretettel aiánljuk e könyvet minden-
kinek figyelmébe, aki szereti a g],eíme-
ket s al<rnek nemes törekvése az, hogy
a magyar. gyermekből magyar férfit ne-
veljerr. Elvezetet és gyönyörúséget nyuit
a ktinyv azok számára is, akik maguk
nem foglalkoznal< a cserkészapródokkal,
de szerető figyelmük a gyermek felé
fordul. A könyv olvasása mindenki szá-
mára felüdülést, derüt és tiszta örömet
jelent: kedves elmerülést a gyermekek
világába. ahol él a mese, csapong a fan-
tázia és bontakozik ki az élet legna-
gyobb csr_rdája : a széplelkű, mosolygó,
mindenkit jóságra hangoló gyermek.

A ,,Kisfiú és a cserkészet" lI. kiadása,
mely izléses kiállításban, l36 oldalon jelent
meg, 1,40 P-ért kapható a Cserk.-boltban.

,Szabadba fiúk !. .." a címe annak
az ízlésesen kiállított képes füzetnek,
amelyet a cserkészparkról, annak törté-
netéről, múködéséről, berendezéséröl stb.
írt a park parancsnoka, Sztrilich Ptil,
minden magyar cserkész kedves Polcsi
bácsija. A gazdagon illusztrált füzet rö-
vid, világos képet nyuit arról a nagy-
szerú munkáról, amelyet a cserkészpark
az egész magyar cserkészet érdekében
már eddig is végzett. De nem ez a célja
a ,,Szabadba fiúk ! . . ."-nak, hanem az,
hogy felhívja a cserkészek figyelmét erre
a mi nagy kincsünkre s odacsatogassa
azokat, akik még nem voltak odakint.
Aki e füzetet elolvassa, meggyőződ-
hetik arról, hogy hasznosabban, cser-
késziebben alig tötthet el cserkész egy-
egy szabad délutánt, mintha kimegy a
parkba, mert ott nemcsak a természet
minden szépségét élvezheti, nemcsak
nagyszerúen iátszhat a pompás tereken,
hanem akaratlanul is gyarapítja cserkész-
tudását és ismeretét, mert minden van
ott, ami segítségére lehet egy törekvő
cserkésznek munkáiában.

Természetesen magába foglalja ez a
Iüzet mindazt, amit tudnia kell annak,
aki hosszabb vagy rövidebb ideig a cser-
készparkban akar tartózkodni. Azér, el
kell ezt olvasnia minden örsvezetőnek,
aki örsét ki akarja oda vezetni.

Vidéki csapatok, ha Budapestre iönnel<,
el ne készítsék addlg budapesti iervüket,
míg elnem olvasták a ,Szabadba fiúk ! . . ."-
at. Mert egészen bizonyos, hogy amit itt
olvasnak, az befolyással lesz a pesti
programm összeállítására.

De olvassa e| ezt a füzetet minden
cserkész. Igaz gyönyörűsége lesz benne.
Boldogan látia majd az eddigi munkát,
annak gazd,ag eredményét s a cserkész-
parl< letkes parancsnokával, az ötletek-
böl és tervekből kifogyhatatlan ,,Polcsi
bá"'-val együtt tervezget, együtt sző
maid á_lmokat a magyar cserkészet nagy-
szerii feilődéséről.

A cserkészpark parancsnoksága min-
den csapatnak elküldi a 

"Szabadba 
fiúk!'-

at. De bármelyik cserkész inggen meg-
kaphatja azt, ha e kivánságát közli a
Magyar Cserkész szerkesztöjével s be-
küld portórzr egy 8 filléres bélyeget.

Széhelgkereszlúri Molndr Sándor : Ma-
gyarország védóasszonya. Egy székely
főhadnagy költő munkája ez a íüzetke,
mety szépen csendülő versekben beszéli
el, mint ajánlotta fel szent lstván Magyar-
országot szűz Máriának és mint feilő-
dött tovább nagy királyaink alatt a Mária-
kultusz. A harmadik rész ,Könyörgés
Magyarország Védőasszonyához" cimmel
gyönyörű verses Mária-imádságot tartal-
maz, A íüzet ára l P. Megr'endelhető
utánvéttel : Molnár sándor honvédfőhad-
nagy, Ludovika-Akadémia, Budapest.

N. Borsos Miklós: Mindent ahazáérl,
Ifjúsági színmíi l felvonásban. A szabad-
ságharc idején iátszóCik le ez a kis tör-
ténet. 1r, kis Pista szeretne bejutni Dam-
janich vörössapkásai közé, ahol édasapja
is szolgál. Damjanich tréfásan elküldi
azzal,hogy csak akkor veszi be katoná-
nak, ha fog egy eleven ellenséget. Pista
pár pajtásával megteszi ezt: a lalu hatá-
rába érkező rácz járőrt lefegyverzik és át-
adják a foglyokat Damianichnak. Pista
eléri céliát, bekerül a vörössapkás regi-
mentbe.Ismert, sokszor feldolgozott tárgy
ez, de gyorsan perdiilő párbeszédeivel
alkalmas arra, hogy cserkészünnepélye-
ken elszórakoztassák vele a közönséget.
Aiánliuk csapata,ink figyelmébe.

Allataink téli álma, Vitéz h'anabe
Dezsó d,ebreceni tanárnak, cserkésztiszt-
nek most. megjelent könyve viseli ezl
alcimet. Erdekes, színesnyelvű, mindvégi g
lebilincselő olvasmány ez, melyet azá|lát-
világot szerető gyermek ép oly élvezet-
tel forgathat, mint a természet reitekeit
kutató felnőtt. Bevezet az állatok életé-
nek számos érdekes titkába, általános
képet ad az erd.ö-mező mozgalmas vilá-
gáról, elvezet a téli álmát alvó medvének
s társainak a vackához és mindezt eg1,
regény érdekességével és egy kutató.
tudományos munka alaposságával teszi.
Ez irányban úttörö szakmunkával aiándé-
kozza meg a magyar olvasóközönséget.
s amellett az ifjúságot biztosan vezeti a
természet csodás útiain, "mert minél
mélyebben hatolunk a természetben. an-
nál több újat és szépet tárunk fel." Gaz-
dagabb lett a magyar cserkészirodalom.
de még a magyar tudományos irodalom
is ezze| a művel, mely méltán foglalhat
helyet minden cserkeszkönyvtárban. s
nélkülözhetetlen lesz minden természet-
szeretö ifiúnak. Kapható a Cserkész-
boItban.
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A Magyar lljúsági Vöröskereszt
kiadványai:

1. Magyar lfiúsági Vöröskereszt
folyóirat, szerkeszti Anggalné Lórinczq
Er2sébet. A legszebb magyar ifjúsági lap.
Tartalma múvészien érdekes és jel|em-
képző. Megjelenik minden hó elsején.
Illusztrációi magyarosak, mellékletei ér-
tékesek és szórakoztatók. Egyes szám
ára tagoknak : O'24 P, egész évre: 2,40 P;
nem tágoknak egyes szám: 0'40 P, egész
évre: 3,20 P.

2. A Magyar lfjúsági Vöröskereszt
Kongresszúsának Naplóia, szerkesz-
tette Sebest!én Erzsebet. Az egyesület
7 évi működésének és eredményeinek
összefoglalása az első országos peda-
gógiai kongresszus keretében. Ára l P.

3, AnyáÜ napia, írta Sugár tséla. A
Magyar -Ifiúsági Vöröskereszt által be-
vezétett új nemzeti ünnep ismertetése,
ara 0,50 P.

4. Az édesanya (antológia), szerkesz-
tette Sugdr Béla. Száz vers Anyák nap-
jára, A legnagyobb magyar költők anya-
dicsöítő versei. Ára 2 P és postaköltség.

5. Napnyugati iátékok, I. kötet, írta
Doba ltla; II. kötet, írta Dobg lda és
Sdríaözi Pcílné. Yezérkönyv a gyermekek
iátékos foglalkoztatásához. A legszebb
iátékok gyüjteménye. nra tagoknak: 1 P;
nem tagoknak: 1'50 P kötetenként.

6. Egészségügyi előadások vezér-
fonalar-írta di, Antal lllés, A legfonto-
sabb egészségügyi kérdések szakszerű
ismertetése ifjúiági vezetők részére.
Egészségiigyi versénylappal. Ára 0'60 P;
nem tagoknak: 0,80 P.

7. Képeslapsorozat, rajzolla Köszegi
Bella, Múvészi ielenetek az Ifjúsági
vöröskereszt életéből, A sorozat ára
(10 drb) 0,96 P.

8, Jelvények: Ifiúsági jelvény, ára
0,40 P, tanárelnöki ielvény ára 1 P.

Megrendelhető,az egyesület központ-
jában Budapest, VIIL, Baross-u. i5.

Miskolc- Szín -Aggtelek-Rudabánya-Ormospuszta- Miskolc útiránnyal. Részt
vett a parancsnok vezetése alatt 37
cserkész. A kirándulás sok cserkész-
ismeret gyakorlására volt alkalmas, A
ió őszi idő hideg cseppjei oly ridegen
verték a feiünkhöz 1 ,,most legyetek jó
kedvűek" ! Igaz, mi sem maradtúnk adó-
sok, pöttömék hátul semmit nem éne-
keltek oly nagy kedvvel, mint ilyenkor:
,Azért a cserkészért nem adnék egy
almát. . ."

A barlang a maga csodás földalatti
világával a rejtett kincsek, a szépségek
gondolatát véste lelkünkbe. Oly kőzel a
trianoni határhoz, ha már nerrlzeli imád,-
ságát elmondta, mivel fordulhatrIa Iste-
néílez a református cserkész: Te ben-
ned bíztunk eleitől fogva, A rudabányai
vaskövek titeket juttattak eszünkbe
Szepes - Gömör-Zólvom magvar lakói.
Rátók gondoltunk. Mély lelkiélmények
- víg, iátékos órák fényén át örökre
drága élmény ez az út. Iródedh,

IlI. KERüLET.
Az 50. sz. Hunyadi cserkészcsapat

ez évben először vett fel kötelékébe

J.4.t !J.i-EJ.J.!gL!,.r-.!.lg:
A

MAGYAR
C.§ERKESZ

előfizetési dra:
Negged,éure 2 pengő,

fél,éure 3.6O pemgő,
egés" éul.e 6.4O plengő.

Előfizetni lehet a Maggar Cserkészszöaet-
ség Gazdasdgi Hiuatalóban: V., Hajnal-
utca 6., hészpénzzel, uagg postautalocíng
útjdn, uagg a Maguar Cserhész 31.42B sz.

po s tatah a réh i csek hs z dml tijtítt.
.t-
,l!

A Maggar Cserkészszöuetség
hiuatalos laoja a

Szerhes zti DR. li OS Z TE RSZ l TZ J O ZS E F
Szerhesztóseg:

Budapesí, lX., Rtídatl-uíca 43 - 45.
kiadóhiaatal:

Budapest, V., Hainal-utca 6. sz.
(Cserhészház)

Elófize:ési ára:
I'éléure 2 P. - Egése éure 4 P.
Elófizetni ugganúgg lehet, mint a

MAGYAR CSERKÉSZ re!

I. osztályos gimnázistákat, akikből meg-
alakította az első apród-örsöt s ezáltál
megindult a csapatban a rendes - és
öregcserkész - tevékenységen kívüt az
apród munka is. Reméljúk, hogy Faragó
Ede: ,,A kisfiú és a cserkész" cíóű
nagyszerű művének szellemében sikerül
jó munkát végezniök. A csapat lélszáma
100-on felül van.

szerenád,szombathelven. vitéz ve-
der Mihály ker. elnök tisZtetetére a lll.
ker. szerenádot adott, amelyen az ösz-
szes szombathelyi csapatok megielentek
a ker. zenekaráúal.

lV. KERüLET.
cserkészmunka a bérmálásokon.A Győri Kath. Legényegylet 45O. sz.

,,Pálfíy" öre_gcserké§z cla-pátának egyik
mentöörse í. hó 22, és 23.-án a svőri
székesegyházban, illetve a revfalui'!lé-
bánia-templomban a bérmálások alkal-
máva1 mentőügyeleti szoIgálatot telie-
sített. Miniho§y ez évben" a bérmáíás
Szentségét Magyarország Hercegprímása
nyujtotta a híveknek, a templomok mind-
két helyen olyannyira zsúfoltak voltak,
hogy az ájtatoskodók közül sokan el-
áiultak és összeestek. Igy a ,,Pálffy"
cserkészek mentőörse, dr. Németh Gyúla
cserl<észtiszt mentőorvos vezetésévél a
székesegyházban 15 esetben, a révfalui
plébánia-templomban pedig egy esetben
nyujtott segélyt.

A gyóri ,,Pálffye öregcserkészek évi
munkanyitása. A Győri Kath, Legény-
egylet 450. sz. nPálffy" öregcser-kés?-
csapata f, évi szeptember hó 26-án tar-
totta évi munkanvitó csaoatsvúlését.
Horváth László csa"pattiszt mele"§ szere-
tettel kérte a parancsnokot és á tiszti-
kart, hogy - mint eddig az új
munkaévben is lelkes vezetésükkel irá-
nyítsák a csapatot munkájában. Seller
Pá[ csapatp3rancsnok a tisztikar nevé-
ben is örömmel ígérte vezető és segítö
kezük nytrjtását, s a fiúkat komoly, Tér-
{iasan becsületes, magyar cserkészmun-
kára buzdítotla az.za| a biztos reménnyel,
hogy elvégzendő jó munkájukra Isten
áldása száll. A csapat eddigi hat örse
az újonnan felvett próbaidős cserké-
szelrkel 62 összlétszámmal 8 örsre sza-
porodott. A csapat idősebb öregcserké-
szeiből a ,,vénörs" is alakulóban van.

VIII. KERüLET.
A mezőtúri rel főgimnázium 263.

sz. ,,Szegedi Kis Istv-án" csapatának
tagjai az, új isl<olaév kezdetével ismét
összegyűltek, hogy a szűnidő alatt szel-
lemileg és testileg felüdülve, megerő-
södve ismét együttesen {olytassáli ne-
mes, iellemnevelö munkájukat. Kelleme-
sen érintett bennünket az a változás,
mely a ,,Farkaskölyöku raj megalakulá-
sáltoz iríiződik Ugyanis kis cserkészeink
száma annyira megnövekedett, hogy
számtrkra külön rajt szerveztünk. A kis
gyermekcsapat, reméliük, hogy Írissítő
erővel hatja át az idősebb hárcosokat.
A csapatbeosztás és a részletes pro-
gramm megbeszélése után szeretett pa-
rancsnokunk, Kiss István gimn. vallás-
tanár úr, az örök értékű biblia alapián
adott utasítást az ez évi munkánkra.

N agg LászIó, örsvezetó.

I. I(ERüLET.
A 32. Levenie cs. cs. szeptember ele-

jén 2 cserkész, egy öreg- és egy kis-
cserkész-rajban, ill. 2 lll-ik, 2 II-ik ésl l. osztályú örsben indította meg a
munkát. Programmunk a kiképzés meltett
az őrsvezető és tisztképzés, a levente-
ség és a belsö élet feilesztése. Az elób-
biek megvalósítása céljából a csapatból
már hatan voltak tisztitáborban. Most
nagy örömmel váriuk a második, kelen-
földi új otthonunkat.

lI. KERüLET,
A miskolczi ref reálgimn. lg sz.

Bükk cserkészcsapata f. évi szeptember
22., 2],, '24. napjain kirándulást rcndezett

TEMESI: CBERKBSZIrÖNYY nélküt nem tehetsz újoncpróbtít. - Örsuezető acgg? MAJOR: öns_
TEZEI]ÓK KÖNYV& nétt?ül? - Édesapríd SíK: vazirÖr KöNyVE-bil Őáeri mőg bgjobban
a cserhészetet, - Jamboreera tanu[j angolul FISCHER-JANSON: ANGoL NyELvrÖNvv-éból. -A LVAGY IÖNÓK KÖNYTEI az erdót uarrizsotj(ih höréd.
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szERI{EszTŐI ÜzpNnrr
tan érdekes. Jól megírtad. Fordulatos,
izgalmas, Csak a vége hagyatlik, laposo-
rlik el. De még sem alkalmas a M. Cs.-
ben való közlésre. Ilyen apáról - bár
lehet, hogy van - nem szivesen közlök
írást. Hiszen annyi drága jó édesapa
van, akiről nem írnak. Tőled azonban
szeretnék kapni más tárgyú - nem fel-
tétlenül tendenciózus - elbeszélést. Te-
hát úi munkára vár a Magyar Cserkész.
- T. A. 758. ,,Méliusz." A beküldött
vers nem költemény, csak afféle aktuá-
lis strófa, rímekbe kényszerített nem túl-
ságosan fontos tárgyú elbeszélés, Az
i'lyesminek csak a csapat szempontiából
van ieleniűsége. Másokat nem érdekel.
Azt kérded, hogy miről írj ? A l<öltőt
épen az jellemzi. hogy tele van mondani-
valóval s nem bírja elhallgatni vélemé-
nyét, lelke megnyilatkozását, még ha
megl<öl,ezik is szavaiért. Akinek nincs
témáia, az nem költö. Te se kérj hát
témát. Ha nincs mit mondanod, ne írj.
Mert költemény csak abból lesz, ami a
lélek mélyéből, mintegy benső kényszer
szülte megnyilatkozásból fakad. -- Péká.
Leveled lapzártakor érkezett. A hírt
még beszorítom, de egyéb írásodra már
nincs hely. A pályázat eredményét nem
tudom megírni most, Majd utána nézek.
- Cs. A. 208. Szt. László. Uiabban iött
leveledre s írásodra legközelebb vála-
szolok érdemben. Ha csak lesz időm,
külön levélben írok, - E. T. 314. Egé-
szen ügyes a ,,természetrajzu-od. Későn
kaptam meg, ezért nem köz'löm. De lehet,
hogy maid rákerül a sor. Szívesen lát-
nék más humoros dolgot is töled. -Sz. E. Szeged. Leveled ószinte szomorú-
ságot okozott nekem. Igen srllyos váda-
kat emelsz ama ,,kiváIó tehetségű" cser-
késztestvéred ellén. Az orvoslá§íral< csak
egy útja lehet: tárjátok fel a helyzetet
őszintén, kertelés nélkül a parancsnok

úrnak. Vonuljanak fel az nelnyomottaku,
a ,,lenézettek" s mondiák el panaszaikat.
A parancsnok úr a ti vezetőtők. Neki
kell s ő bizonyára fog is segíteni. Csak
tovább ne hagyjátok hallgatagon az
ügyet, Ha kelevény van a -test-ben, ki
kel.l azt operálni, nehogy elgennyesedjék
a vér s elpusztulion az egész szervezet.
Inkább íáijon az az rrpeiáció, de meg
kell tenni ! - A. Gy. ,,Rákóczi". Kedves-.
szép megemlékezésed azért nem került
a lapba, mert már ki volt szedve, sőt
nyomás alatt állott egy ugyanazon tár-
gyú más cikk. Sajnálom, mert írásod
meleg szívből fal<ad s ez mindig hat
minde n meleg szívre. - S. G. 908. Kossuth
Laios. Ejnye, ejnye ! Azt csak illenék
tudni, hogy a M, Cs. szerkesztősége
nem a Ráda1,-. hanem a Hajnal.utcábán
yan. Kiváltliépen egy költőjelöltnek !

Mert költő még nem vagy ! Bizony
gyenge kis zöngemény az ,,A diák életei.
Tartalma szcriní, előadása szerint is az.
Próbáli,különbet írni. - Sz. ,A. 92l. Ui-
pest. Kellemesen lepett meg írásod. Ez
nem lehet a Te elsö versed, sokkal
gördúlékenyebb, sokkal jobb stílusú,
mint amilyenek az első kísérletek szok-
tak lenni. Nagyon szeretném, ha több
versedet olvashatnám. kiild csak be a
többit is szaporán. Aztán írd meg, ki
vagy ? Mert egészen romantikus á be-
mtltatkozásod : angol származás, Cunard
Line levélpapiros, angol dátum, hibátlan
magyar írás... Szeretném tudni, hogv
ki vagy s számíthatok-e rád, mint munká-
társra i)

Mindazoknak, akik a mult hó végén
írt levelemre válaszoltak s akik a kért
névsorokat beküldötték, vagy annak el-
maradását mentették, ezúton mondok
köszönetet. Ne haragudjanak, hogy
egvenként nem válaszolok, de ez techni-
l<áílag lehetetlen, Köszönöm a segítsé,
get. - K. J. Gyula. Egy egész lapot
kütdettem neked, abból minden árat meg-
tudhatsz. Az áruk minősége csak első,
rangú. - Rákóczi. Leírásod Ielkes, szép
is, de valahog1, mégis nehézkes. Olyan,
mint esv nehéz tusakodás után szüIetett
magyai'dolgozat. Több üdeség, több
irisseség kéllene, hogy legyen benne.
Annyival is inkább, mert semmi úiat nem
monü. Remélem. ááskor naglobb siker-
rel jösz. Ezt nem közölhetÖrir. ,Ne
csüggedi magyar !" Kedves lcveledet
l<ösZönöm. Hái csak légy is ió talai min-
den ió mag számára ! A tollparipát pedig
soh' se lél<ezd ! Nekem nagy üriimömre
van minden írásod, még ha nenr közlöm
is szellemed sziporkáit. A beküldöit vers
határozottan a jobbak közül való. Van
benne eredeti ötlet s a stílusa is egyre
gördülékenyebb. A,,Napi jótett" kevésbbé
sikerült, valahogy nagyon erötlen. Ellen-
ben a ,Mégis mozog a föld" határozot-
tan iigyes. Kár, hogy témája miatt nem
közölhetem. Azt hiszem, sokan ntonda-
nák, hogy nem való a M. Cs.-be. De
azért csák íri ilyesmit is és pedig arról,
amihez kedved van. Azt bízd reám, hogy
mit közlök belőle. Te ettőI függet|enül
íri. Ebben az elbeszélésben új formában
1átlak: mint humoristát, aki különösen
jól jellemzi és írja le az egyszerű népet
s annak beszédét. Várom a folytatásokat.

- Tábori kobzos t82. Uhn. Határozot-

Felelós szerkesztó : VIDOVSZKY I{ÁLMÁN,
Felelős kiadó: Dr. ZSEMBERY GYULA.

Kiadia a Magyar Cserkészszövetség.
Szerkesztőség és kiadóhivatal :

Budapest, v., Ha'nal-rrtca 6, sz, (Cseíké§zház.)
Ivlegielenik minden hó l-én és lS-én.
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Magyar cserkész

csakis a híres magyar gyártmányú

I{AKAs-PASZTAT
használja,

mert vízhat|anná teszi cipőjét, cipőbőrét
konzerválja, puhítja, repedéstől megórrja !

Gyártja Magyarország legrégibb gyára:

BENES TESTVPR,EK
VEGYÉSZETI GYÁR RÉ SZVENYTÁRSASÁG

Gyór- Budapest.
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Diakok t

H a s ználl ta n kö nyve ket
legmagasabb áron vásárol:

KözPoNTl ANT|QUARIUM
Budapest, IV. kerület, Múzeum-körút 17. szám.
Telefonlrívásra házhoz megyünk ! (Automata 883-64.)

Első magyar
hangszergyár !

STOWASSER
cserkészek szállitóia

BUDAPEsT
lt. KER., LÁNCHíD-UTCA 5. sz.
Hangszerek elismert legiobb gyártmá-
nyok. - Húrok legjobb minőségben,
Jsvítá8o k, továbbá báímely hangszernek

§zak9zeíű elkészlte§e !

Rágógummi Wrigley-f éle
és üdítő cukorkapasztilIák
citrom, narancs és menthol ízekben, hengeralakúra
higienikusan csomagolva. ünnepélyek, kirándulások és
táborozásra legalkalmasabb. Csapatoknak nagybani

árban utánvéttel vagy bizományba.
Kapható a,,CserIr észbolílean" is.

MaEyaíor§záEi loleíakat :

PüLJ§,§!, J_ Budapest, V., Garam_utca 25.

.REM oN

Cserkész M E N T ő r 
^§I(A 

",]i,Íi,%€i'J;
tökéletesen felszerelve, íztéses. praktikus kivitelben, béoóztásos
bádogdobozban, vízhatlan vászonhuzattal, vállszIiial beszerezhetó

,,TURUL- rÖrszzpR'GYÁRBAN
Brrdapes!, II-, Erőd-uíca 1-3- szárrr-

Telefon:526-42, Ara la felszereléssel 12.50 P Telefon:526-42.
" IIa felszereléssel 11.50 P

Hiányos mentószekrények kiegészítését vállaliuk. - Po§tai meg-
rendeléseket leggyorsabban elintézünk.

Uj beszerzési forrás !

Sportfelszerelés és
cserkészfelszerelés !

BÁR D, Kos§uth Lajos-u. 4.

A Magyar lfjúsági Vöröskereszt Egyesület
elárusító helye

a Cserl§.észleolít €lrr van
V-, Ilairral-rríca 6. sz., cserl§ész}l.az-

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

Az egész világon ismerik és eIismerik a

Remington Portable
író9ép föIényét.

Nem játék ! Nem miniatür !

Hanem komoly hordozható gép a

REMlNGToN
PoRTABLE
négysoros, standard bi!lentyűzetű írógép.

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

hitelre is.

Remington lrógép Rt.
Budapest, VL, Andrássy-út 12.
a Magyar Gserkészszövetség szállítója.

l]ógépeink kaválóságáíól vélemén}rt adhat a
Magyar c5erkészszövetség Gazda§ága Hivatala.
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..Élet" lrodalml é§ Nyomda Rt. Budapest, t., Horthy Mlkró8-tit l5. - rgazgrtó: Lalszky Jenő,



.2CsERI{"IE§Z.B(}LT
§zörzetl'<ez,eí {Cserl<ész,lr.áz, Bp esí, Y -, Etainal-rr- 6-)

Teleíon: 920-98 és g75-o5_ postaía}iarél.pénzláfi csel.l§szárrrla 34-383-
A. Ma g y a r c s e r I§ é s : ?r?"?:"?+BFd?_^tií:i i?:.?gs .^.*L: -, a l o s s z á l l í í ó i a-

Ánp*rEcyz,ÉIí,:

khaki lóden
40 cm 8.80
45 Cm 9,40
50 cm 1O.-
55 cm 10.60
60 cn 11.20

tiszti jégcsúccsal 
- - - 

2.70,2.-,
B. P. öregcserkész bot

csajka, 1 literes 2.30, íélliteres 1.70
ételdoboz rekeSZekke1, nagys. sZeIint 9,80, 6.90, 5.20
gyorstőző, 1 edénnyel 6.-,2 edénnyg| 

- - 
6.90

ivópohár, lapos 
-.80, cSőíöS, íogóval egy-

negyed litef 1.-, összetolható 
- - - -,80kávéskanál sima vagy mintás 

- -.16kanál Sima Vagy mintáS 
- - -.20kulacs, lélliteres 2.80, u. a. patentzáííal 
- - 

3.60
,, karabineííe1 félliteres 3.30, 1 literes 

- 
3.90

,, ug)alla7 tilChuZatlal tél l,5.- , l l. 
- 

_ 6,-
lapostányér, 210 mm 

-.80, 
mélytányér, 210 nlm 

-.90só-éspaprikaszóró----.64
teatojas----.30
vajtartó, cSaVarneneteS üvegbetéttel, nagyS. SZ.

3.-, 2.4o, 2.20, 1.50
,, villa, sirrra- - - -.20Árvalányhaj 

- - -.l0tsot, cserkész, nételbeosztáSsal 
- - 

1.10

Ezenkívül kaphatók még: valamerrnyi kiadvány, kölyv, nyomtatvány, ürlap, térl<ép. levelezőlap, stb.
üdítő cukorkák-, rágógummi ! - Araink helyt tsudapest forgalmi aclóv_l együtt értendők.

1918. X. 15. Ez az őljegyrzélr rnínden ltoráIrleií érvén;rteleníí !

Alumlnium

---3.50

Labda, stul(k 1,-
Lábas, örsi,5 lit. legneheZebb aluminium lemezből, íedővel

éskhakihuzaltal 
- - - - - 

l2--
Lábszáívédő, kötött, hkaki, tiszta gyapjúból 3.50, 2.60

,, íeies felcipös 6,- és 
- - 

4.80

I-eventecímef ingre-.80és 
- - - - -.50Mafsolaj 1'40

Ifíorsezászló, mindenszínben, rúddal 1 m X l m- 
- - 

3.-
Nadrág, cserkész, két oldal két ledeles, legombolható, hátsó

és órazsebbe1

oliv öfdogbdr
8.20
8.80
9.40l0.-

1 0.60

Nadrág, khakj lódenbő1, bIeeche§ szabás L 13.50, II.14.70
15.90, l\,. l7.10, v. l8.30

2.30

-.50
-.60l"80

t.50

-.18

khakí zsávoly vadászvászoí
6.80
7,30
7.80
8.30
8.80

5.60
5.80
6.-
6.20
6.40

Bumerang

1.30

2.tro
43.-
43.-
30.-
36._

I.50
4.20
4.2|)

-,808.-
2.30
3.E0
2.40

1.50

-.502.40
5.-
1.20

24.-
2D,-
13.505.-

l4,-
6.404.-
1.50
6.80

-.20l6.-
1.40

4.2g
4.80

1 6.80

-,l25.40

6.10

l2.-

-.24

5.-
3.80

49.-
3,2l.)

71.-
t 8.-
3.80

I II.
,, íekete

Nyaklrendő,
cipő sZögezett, duplatalpú tuíacipő bőrbélésssel

,, sicipő kü'öIllegesSi§
,, magasszárú, csattós, duplatalpú 35-39-ig 27.-,

40-43-ig 29.-, 44-46-ig 
-,, Haíerl-mintájú lélcipő, barna boxbőr 30.-, bagaria

,, íűző bőrből 1.-, cethalbörből
,, szög 0.04, 0.02, 0.01, szögelés garnitura 140 darab
,, sZoBcle§ garni!ura l40 carab
,, talpbetét párja papir 

-.20, 
lilc 

-.80, 
soiía

csabaiát§k
csajka, khaki zománcozott, fogóva1
Dcrek§zij angol mintájú, öntött bíonz, liliomos cSattal 

-,, farl(aSkölykök,apródokíéSZéIe
,, csatt Iiliomos

Evőeszköz öSsZeíakható kan,-villa 
-.60, 

kan.-villa-kés 2,50,
Farka§kÓlyök ujjas, barna, kék v. zöld nagys. sz. I0.--től

,, vállszalagolr, mirrden szinben 
-Flanell, píima,78 cm szé1. m-ként 1.80, angol 90 cm szél.

,, allts0I g},ápju 
-Fogkefetok, ceIlllloid

Hitizsák, norVég II. bőrszegélyek, rézcsattok 3 zseb
55X55 cm

,, norvég I. ugyanez kis€bb 50X50 cnl 
- - -,, norvég 0 magyar gyártmány

,, Lornrrtcz, Ictlti kivitel 2 zseb 50X50 cm - -,, Hargitá, vadászvászon, 1 ZSeb. 3sX38cm 
- -,, Kárpát Il., 48X55 cm 2 zsebbel l0,-, Kárpát

,, llt.50X50,2 zsebbel l2.-, Kárpát IV. O0x60
cm 2 zsebbel

,, katollai, két zsebbel
Huj-huj_hajrá l Cserkésziáték
lgazolványtok 

-.60, 
lémkerettel

Ing khaki flanelből, 28-34 5.60, 35---40 6.-, 41-45 
- -,, prima angol ílanellbő1 2a sz. 5.20 f számonként

,, tiszti, angol gyapjullaneuből
lránytű, réz 25 mm 

-.80, 
30 mm 1.-,35 nm 

- - -,, bíonz, elzárható 30 nm 2.50, 35 mm
,, nikkelezett, elzárható, rádiumos 80 mrn 3.80, 35 mm
,, racliurnos,elZárható
., Bizar,l-rcndsz.rü

Jelvény cserkész, kiscselk., apród, farl(askölyöl< 
-.20, 

öreg-
cserk. -.40, 

I-I[. oszt. 
-.24, 

í|, oSZt. 
- - -Kalap, cserkész, ango1 lorma, viharszíjjal

,, ör§vezetől, ill. öregcSeíkéSZ, a fenti kivitelben, SZa-
bályszerű, príma bőrszíjjal 

- -,, tlszti, a fenti kivitelben, szabályszeíű, pííma bőr-
sZijjal 6,30, angol tiSZti SZürke

Kalapszíj, tiszti, príma, varíott 
-.80, 

öfsvezetői, öregcser-
kész 

-.64, 
cserkész, börbő1 

-.64, 
cserkész, via-

szosváSzon cSattal 20.-, kiSLSerkész, kék szal.
Kések: rugós íémből 1.30, angol mintáiú cseíkészkés 3.-

mindentudó 2.40, u. a. ameíikai mintájú 3.50, u. a. cser-
készlej védjeggye]' 4.20, u. a. svájci mintájú 4.50, u. a.
agancsnyéllel 6.20, vizicserkészkés 2.60, csigaliga
Svéd kések, nagyság szerint 3.40, 3.60, 

- - -Krlnolin s lli In-cs 4.-
Körgallér 92 cm 34.-, 100 cm 38. , 108 cnr 42.-, 116 cm

46.-, l20 cm
Kötszer, egyszeíi, nagy 

-,48, 
nagy csomag

Köpenyeg (újjas körgallér) vizhatlan béléssel 62.-, 65.-,
Különpróbajelvények 

- - -U''-''O'--Nürt, F hangú
Kürtzsinór, piros vagy zóld 3,2o, piIos-íehér-zöld 

- -

l kloth
csefkész, baína, zöld es tet 

- -- 
: 

--,, apród, kék
,, nbgvi)Odi"r"", 

"iita 
urgu n"*, a"rri"tor

- hosszú

örsi zászló Ia satinból 2,-, zászlőra állat 1.20, zász|őra
csapat- és örsi szám külön 

- 
1.2O

Paszomány arany, Vagy sárga métere 1.60, piíos v. kék 
-.E0Ruha teljeS sacco és breccheS mérték szerint. Áiak nagyság szerint.

Ruhagomb (sima) nagy drb. 
-.t2, 

klcsi--."06
Saccó kabáí khaki lódenből l. 27.20, Il. 28.40, IIl. 29.60,

IV, 30.80, V. 32.-
Sapka, pákász, ilt. vizicserkész, előlrásos, lódenből 

- - 
4.E0

,, larkaskölyök, előírás szerint 1.60
,, tábofi, khaki köpperböl 

- - 1.40
,, cserkészapród, khaki neltonból 2.-

Bocskay tollal fendelésr 4.80
Sísapka, nofvég loden 5.-,"kötött 4.
sip, angol tiszti 2.1o

nagy 1.-, kicsi, oxydált 
- - -.90,, Morse, változtatható, 3 hanggal r.40

,, öregcserkész, kéthangú, lapos 
- 

r.30
Sípzsinór. zöld, barna, szürke. lelrér vagy kék 

- - - -.10sweaterek: khaki 22.-, szürke III. 12._1:, N. 13.50 v. 
- 

15.-
Szalmazsák l91x1l2 cm 6.-,4.50,- -- 4.-
Szappan, keIesztnevekíe szóló, 1emoslratatlan felirattal é§l<éppel 

- -.40Szövetek, lóden, khaki, méterenkint 
- - - 

11.80
,, ördögbőr, olív vagy barna, 66 cm széles 

- 
_ 5.40

,, tiszti luha anyag 
- 

l5.-
,, körgalléranyag 

- - 
16. -Takaró, drappszíníi és cserkészfei beszövéssel 190Xt40 cm 27,-

,, cca 190Xl35, Hernád 7.50, Kőrös l0.-, Tápió 14.-
olt 

- - 
l8.-

Tábori |ámpa, gyeítya és olaj használatfa 3.-
Telefondfót (500 méteíes tekcrcs) l.-
Térképmérő, egyszerű t.92, I{erókliel, óraalakú 4.80
Terképvédő, kocl{ázott, szegéllye|, fedővel és zsinórral 2.80

J, ugyanez bőrszegéll},cl 3.50
Thefmos eíedeti 1 lit. 8.-, háromnegyed lit. 5.70 féllit. 3.50

,, félliteres gummigyűríivel 4.-
,, szilárd üvegbetéttel 1 lit, 9.50, háromnegyed ltt. 8,5,0,

fél liter 4.50
,, príma betétüveg féliteres 2.4O

Tornacipő szególyes gummitalppal 40-ig 5.20, 40-tő1 
- - 

5.80
Tricot íehér torna 2.60, evezős fehér vagy khaki színben- 3.50

,, evezős fehér vagy khaki színben 3.50
vadászvászoíl, l40 cm széles, métcrie 

- - -5.60Vállpánt öregcserkész rangjelzéssel, vagy nélkül 1.-
,, ideiglenes, tiszti. r,m. ]{eí. sZöv. rangjelzéssel 1.50
,, számok 

-.08, 
keíületi római 

- - -.z0Vihatkabát impregnált _ _ Z0.-
viharszij 

----.24Villanylámpatok, botltüvely nagy lencsél,el t.30
,, íeIsö piros-íeltér-zöld lencsés 

- - - 
r,30

,, elől nagy lencsés hüvely 
- 

1.90
,, szekrény hüvel_v 2.-
,, tábori hüvelv 2.20, kockaszekrény - 3,40

vlllanyelem 
-.72, 

Palaba Golij eteni 
-,90, 

boteleni 
- - -.56villaflyláínpalzzó 

-.70, -.50, -.40, -.36, -.30 - - -,z4zászlói Csapat, nemzetiszínű liliommal 
- - 

12._
,, rai, nemzetiszínű 1iliomma1 dupla 

- 
18.-

,, csónakra nemzetiszínű liliommal 3,-
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,,Élet" Irodalmi és Nyomda Rt. I., Hortlry Miktós-út 15. 
- 

lgazgatí: Laiszky Jenö.


