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!tirris a sikon. Teljesen céltévesztett dolog volna, ha a
havon való legegyszerűbb mozgásnak csak korlátolt,
avagy semnti figyelmet sern szentelnénk.

Főszabály az, hogy a síket mindig párhuzamosan, egy-
nástól 4-5 centiméternyire tartjuk. A meginclulás úgy
történik, hogy az egyik sít anélkül, hogy felemelnők előre-
tóljuk, miközben a testsúlyt az előretólt lábra helyezzúk
olyképen, hogy térdünket kisse behajlítjuk és testünket
gyengén előre döntjük. Amikor a test súlya egészen az
előretolt lábon van, nrásik lábLrnkat utána húzzuk s tt

testsúlyt egyidejűleg erre a lábra helyezzúk, Ez a moz-
gás ne lökésszerűen történjék, hanem nyugodt állandó
iolytonosságban, minden elsietés nélkül, Tanulás közben
botot ne használjunk. A síkon való járást jól be kelt gya-
korolni, mert ezen alapul a lejtőn való minclen mozgás
es még az ugrás is.

Hegymenet. A hegyrnenet fáradsággal jár ugyan, de
enélkül az élvezetes lesíklás termé-
szetesen nem lehetséges. Meg kell
tehát ezt is tanulnunk. síkkel a lá-
bakon, rnelyekhez minden gondosság
dacára mindig több-kevesebb hó ta-
pad, hegynel< felfelé menni nagy
munkával jár. Itt inkább, nrint bár-
me|y megerőltetésnél, számítani kell
azzal,' hogy a ntunka fele a tüdő
munkája. Ha erőnk túlfeszítésének
jelei mtrtatkrlznának 

- gyors szív-
verés avagy lélekzési nehézség -,úgy mersékelni l<ell a gyorsaságot.
Második szabály, hogy felfelé-me-
netnél minden körülmények között
l<erülni kell a bukást. A hó felületé-
nek és a hó minőségéqek állandó
negfigyelése akadályozzák meg a
rl isszacsúszást.

Kisebb lejtőnél az úgynevezett ta-
prlsólépést használjuk, amikor a sí
orrát minden lépésnél felemeljük és
a hóra dobbantjuk. lgy előmozditjuk
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Magyar cserkészek a sváici hegyel< nagyszetii
síteíepén.

csönösen érintsék. Az egyik sit kötéshossznyfta helyezzük
előbbre. Testiinkkel kissé előre dülünk, anélkül azonban,
hogy hátunkat begörbítenők. Térdeinket egymásía szo-
rítjuk, mindkettőt könnyedén behajlítjul< (netn görcsö-
sen!), így lábaink az esetleges zökkenőknél rúgóképen
működnek. TestsúlyLrnk mindkét lábunkon és pedig a láb-
lejen nyugszik.

Hóekesíklds. Ezt tt leghasználatosabb fékezési módot
1egjobban mérsékelten 1ejtős, kemény alapú és néhány
centitnéter porhóval fedett terepen lehet megtanulni. Az
indulási állásból a fékezési állásba a |ábak erős szétter-
pesztésével és a cipősarok s ezáltal a sí hátsó végeinek
egyidejű kifelészorításával jutunk. A síorrok közel egy-
más mellett maradnak. Vigyáznunk kell azonban, hogy a
sík orrai ne akadjanak össze. A testsúly a sarkakon van,
térdeinket ruganyosan behajlítjuk. Befelé élezünk.

ívelés. A lejtőn ki kell kerülnünk az elénk kerülő aka-
dálytlkat. A hóekesíklásból indulunk
ki. Az ívelés megkezdésekor testsú-
lyunkat a fordulási iránnyal ellenté-
tes síre, tehát a külső srre helyezzük,
külső lábunk sarkát toljuk kifelé erő-
sen, így tehát a sík hátsó végei szét-
feszülnek. Testünket derékban az el-
fordulási irányba csavarjuk, A felsza-
badult belső sí az ívelés irányához
fog alkalrnazkodni. Ha az ivelést be
óhajtjuk fejezni, úgy testsírlyunkat
helyezzük fokozatosan a belső síre.
A botokat vagy szabadrln hagyjuk
vagy az egyiket a belső oldalon tá-
ntaszképen használjrrk.

Telemark, Ezt a lendületet legelő-
nyösebben középmély porhóban tud-
juk alkalmazni. Mielőtt még a lendü-
lethez hozzákezdenénk, a külső sít
ló-ésnyire előretoljuk, testünk ezen a
"tn nyugszik. tselső térdünket e(ősen
behajlítjuk, majdnem rátérdelünk a
síre, természete§en sarkunkat fel kell
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a sí tapadását, megelőzzük a visszacsúszást. Ha ez nem
használ, akkor a terpeszlépést vagy meredekebb terepen
a lépcsőlépést alkalmazzuk. Mindkettő igen fárasztó, ép
azért csak iövid és teljesen meredek terepen használjirk.
Nagyobb lejtőket kígyóvonalban győzzLink Ie.

Terpeszlépés, Ez abban áll, hogy terpeszállásban, szét-
feszített síorrokkal, befelé élezve lépegetünk felfelé és pe-
dig úgy, hogy a sít minden lépés után a nrásik sí hátsó
vége felett kiemeliük. A botokat a testtől.távol kell tar-
tani és miként a síkon is, a lépéssel ellenkező oldalon kell
őket használni.

Lépcsőlépés. A síket vizszintes állásba helyezzük, tehá_t
a lejtőre oldalt állunk. A lejtő felé eső sít a hóból teljc-
sen kieme|jük és niegint pontosarr vízszintesen maga-
sabbra lepünk vele. Azután a másik sít Lrtána enreljük és
az első mellé állítjuk. Meredek hegyoldalon ajánlatos, ha
a lejtőfelé erősen élezünk, hogy a lecsúszást elkerüljük.
A botot a felső sível együtt, vagy közvetlen|il ennek hely-
cseréje előtt kell lesz[trni, hogy ezzel is segítsük a fel-
ielé ha,ladást.

A terpeszlépést összeköthetjük előrefialadással is, és
pedig úgy, hogy a felső sít nemcsak magasabbra emel-
jük, hanem egyírttal előre is csúsztatjuk, a másikat pedig
utánahúzzuk.

Vólgymenet, A lesíklásnál a síket teljesen zárva tart-
jrrk (természetesen párhuzamosan), úgy hogy egymást köl-

emelnünk. A 1 rdületet úgy kezdjük el, hogy a külső sít
elforgatjuk, miközben befelé élezünk, Egyidejűleg a sí
hátsó végét a sarok erős forgó nyomásával kifelé kell szo-
rítani. A belső sít csak lábunk hegyével kell a másik után
húzni laposan vezetve, csaknem terhelésmentesen, orrával
a másik si kötese mellett. Testünkkel befeié, hátrahajo-
1lrnk.

Krisztid.nia, Leginkább keményalapú vékony porhavon,
' letaposott hómezőn vagy keményhavon használjuk. Lesík-

lás keskeny nyomon, térdek zátva, a belső sít kötésnyire
előretoljuk. A testsúly lendület közben is egyerletesen van
megosztva a két sín.

Térdeket könnyedén behajlítjuk. Derekunkat a megfe-
lelő irányba csavarjuk. Hátra befelé hajolunk. A sítalpak
befelé éleznek. Igy keletkezlk azután a kanyarulás. Dere-
kunk hirtelen vagy kevésbbé hirtelen csavarása következ-
tében jön létrc a rántott és a húzott krisztiánia.

Hartintugrds. A harántugrást hirtelen felbukkanó aka-
dályok előtt vagy kemény havon való megállásra hasz-
náljuk. Nem nagyon sebes síklás közben botunkat a belső
sí orra mellé leszúrjuk. Ebben a pillanatban a test fel-
pattan és a leszúrva maradt bot, mint a forgó és támasz.
pont segítségével negyedfordulást végez. Az elugrás utárr
a test erősen befelé hajlik. A térdek, valamint a sík mind- .

végig zárva maraclnal<, a térd rugalmas.
Az .. A l l z ei t o * 
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Az úi esztendő
Mintlennap tégy valami jót
apró kis cserkészgyerek,
lüszen az embermilliók
egymdsnak úgyis annyi, sok
rosszat cselekszenek.

0ondotd csak c!, kétnilIió
cserkészt ltord szerteszét a föld,
hany csepp könny szarad, hogyha tnind
mindennap csak egyet töröl.

Egy csöppnyi jó tniIyen kevés,
de ntindennap kétmiilió !
nyomaban tildtis kél, renúny
és szerte tt földlterekén ,

béke és megelégedés.

Mindennap tégy valami jót
s a szived tegye, ne a szád,
nlinden este kétmillió
testvéred szehe néz read
s megkérdi néman, hangtalan

elé.
tőlei ez a nagy sereg:
tnegh,allodtad-e a jajt,
s megldttad-e, könny ha pereg?
A szived liliom-kehely,
harmattiból - mely balzsamir -csepegtettél-e oda, hol
g bdnat sötét lelke sir?

KétltliLlió testv ér se giti
tnindennap jóttevő kezed,
s az aldds, mely nyomdban kél,
hidd el, mindennél többet ér,
lta 1ó szívuel teszed!

Minden jótett nyomán kinö
a liliom a szíueken,
s egy csodtis újév-reggelen,
tneglátod, minden emberen

- más|élezermillión -ott ragyog majd a liliom!

Sze ged. Da-ru.

Ig, sz. Név CSap -sz , ___. 
Kerület

800. Sticket Ferenc 668. VI-VII.
801. Szécsi Márton 957. IX.
BO2. llvés Sándor L. 158. L
803. Sáitos Kálmán 958. lX.
804. Neubrandt György 919. X.
805. Csősz László 23l. lX.
806. Szabó Endre 93. X.
807. Bálint Béla 93. X.
808. Leitner József 67. lll.
809. Darabos Balázs 962. lX
810. Tóth Béla 257. l.

811. Alexi Rezsó 929. X.
812. Nagy Béla 153. X.
B13. Lenliey Győző 83. X.
814. Wigaíit Viktor 901. x.
815 Rollió Gyula 916, X.
816. Szurma}i Ferenc 196. VIII.
817. Szép F. János l85. X.
81 8.
819.
820. Jochs József 188. VllI.
82l. Farkas Sándor 666. VI-VII.
822. Babics Endre 280/ö. VI-VII.
823. Csorba András 19B. X.
824. Cziegler Antal 327. I.

825. Darvas Donát 85. IV.
826. Debulay Antal 40. VI-VII.
827. Faludl, Ferenc 40, VI-VII.
328. Halmái JánoS 1o0/ő. I.
829, Sal.v Józseí 28B. IV.
830. Stephaich Pál 28O/ö. VI-VII.
83l. Szieberth Árpád VI-VII.
832. Tittl Rezső {t5. IV.
833. Tóth Béla 40. VI-VII.
83-1. Ábrahám Kárcllr- 550. V.
835, Baán Emll 750. ll.
836. Bódv Kálmán 753. II.
837. Csókási Béia 571. V.
838. \'. Gál;r, Kálnián 569. V.
839, dr. Gra.il: ,dr László 36. II.
840, Gundrl:n Kázrner 2. I.
8_11 . Hajit: Isn,:,: 750. I|.
8.12, Hajdu Tli,ll 13. I.
843. Hathl T::,,l 565. V.
844, Hoiimann .{l':gr: 755. II.
845, Hon-áth \án.i,l J. II.
846, Katona Sántic,r 36. II.
847. Kattauer Károl1, _r7-t. III.
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Kerület

V.
lx.
u.
V.
I.

V.
l.

V.
V.
II.

Ix.
ll.

II.
x.
lI.
I.
I.

II.
L

IlI.
IX.

I.
I.
I.

VI-VIl.
I.
1.
I..X.

V.
V,
V.
V.
V.
V.
I.

lx.
IX.
x.

.X.
x.
IV,
lV.

VIII.
lV.

VIIL
x.
X.
X.

lg. sz. Név Csap.-sz

848. Koszta Mihály l30,
849. Kovács N, Lajos 129.
850, V. Kovács Sándor 194.
85l Kun Aladár 565.
852. László Pál 309.
853. Majzik Sándor 564.
854. Márkus Lászlti 13.
B55. Molnár Mihály 564,
856. dr. Szentkirályi Zs. 1l2.
857. V, Tomory Nándor 194.
B58 P. Tóth János 953.
B59. Vilinszky Béla 756.
860. dr. Evetovics Kunó 213.
861. Hazay Lajos 264,
862. dr. Pataki Vidor 213.
863, Rózsa Tihamér 13.
864. Vargay Zoltán 13.
865. dr. Urbán Gusztáv 761.
866. Winkler Oszkár 13.
867. Zámosztny János 66.
868. Dezső László 963,
869, Tattay Pál l l.
870. Sárvárv Dcnes l32.
871. .N1olnái Tibor 210.
B72. Bálint Kálmán 28l.
873. Kardos Ferenc 311.
874. Benke Ferenc 321.
B75. Vendel lános 327.
876. Kerekes- András 937.
877. Zengő Péter 567.
878, V, Lukács Gvörpv 568.
B79, Koczkás Sánáor"" 575.
8BO. Doupona József 23g.
B8l. Kucsara György 568,
882. Yáczy Dezső 565.
883. Prinner Laios 32,
884. Bodnár Lajos 167.
BB5. Korsós lmre l39.
886. Mészáros Józ,;eí 96.
8B7. Dénes István 96.
B88, dr. Saly Arnul[ 14.
BB9. Bencsik- Gercelv . 42.
B90, Simon Fereni 85.
89l. Gergely BéIa l0l.
B92. Hof tmann Antal 98.
B93. Zolnay Ferenc 298.
894, Lovrich lózsef 14.
895, Jeney Is-fuán 918.
896. Csorba Zoltán 198.

Ig. sz. Név Csap,-sz. Kerilt:
897, Somogyi Józsei 169. §
B9B. Molnár Béla 920. 5'.
899. Schlecllter S. János 33. §.
900. Keresztessy József 95. _\.

902. Göndös József 852. \-l:.
903. Biró József 855. \':I;
904. dr. Tóth Péter 50. l..
905. Simon László 50. i:j
906. Jachymczyk Sándor ]8. :]I
907. Németh Gyula 50. ;::
908. Végh Sándór l21. \ltl
909. Auer Cyőzö {8. ill
9l0. dr. Szabó Cl,ula l00,,ö. 1.

9lt. Zachár Arpád 3. 1

9l2. dr. Szendy László -l8. Iii.
9l3.
914.
915.
91 6.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
s26.
927.
92&
929.
930.
93l.
932.
933.
934,
935.
936,
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
s44.

:.'
ji
]_-

I.
I 

1,,.

\-! I].
!_,

\.t-\,n;"
ít-l,tl.
vI-\-í1
YI-\-II
YI-\,ll.
VI-\-ll,
YI-\-II-
YI-\,II.

l\-.

Junger Károly 148.
Faragó Vilmos 148.
Halácsi Endre 3.
Botár Gyula 925.
Lander Emil l53.
Zana István 4l't,.
Veingart Vendel 922.
Rainer Ferenc 17J.
Csehi Alfonz 452.
Jenei Ferenc 42.
Weiner Ferenc 238.
Tóth Aladár 751 .

Szedlák József 762.
Simkó Jenő 3J.
Xinztler Céza 36.
Fursek Gábor 7ffi.
Deremcsényi lstván 758.
Czékus Tamás 238.
Balla József 34.
Fekete Remig 452.
Tassi Ferenc 1 19.
Novotn}, Oyula 767.
Bruhács János l0.
Hauptmann Pál l68.
Horváth Cvörgv 206.
Kecskés Károl"v' 667
Márkus József- 672,
Parill Ferenc l0.
Feixler LászIó 47.
Zefferovics Miklós 37.
Czakó József 452.
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FRANCIAORSZÁG
A háború óta eltelt 10 év alatt a repiJrlőgéptechnika any-

nyira fejlődött, hogy ma már minden államnak legkonro-
lyabban fel kell készülnie egy esetleges légitámadás el-
hárítására. A nagyhatalmak, nrint ezt a- legutóbbi párisi

Repúlő helyének nlegálIapítrisa,,fiilek" segítségével.

és londoni légihadgyakorlattlk bizonyitják, nen is hagy-
ják figyelmen kívül a iégvédelem problémáját.

De ép az enl|ített gyakorlatok bizonyitják, hogy a re-
pülőgép rohamos fejlődését az ellene felhasználható esz-
közök csak mérföldnyi távolságból követik s hogy a nagy
városok védelnre a repülőtámadások ellen részben még
nindig megoldatlan probléma.

Erdekesen foglalkozik a kérdéssel a ,,Je sais tout"
(Mindent tudok) c. írancia folyóirat.

Bevezetőül André Michelieunek, a légi propaganda-
bizottság elnökének levelét köz|i a lap. A levél nagyon
pesszimista képet íest a francia légvédelmi felkészültség-
ről, Páris és a nagy városok biztonságáról.

Aztán Bomabeille tábornok, az említett bizottság elnöke
lejtegeti a légvédelem problémáját, összehasonlitva a fran-
cia és német viszonyokat. Lássuk hát, hogy is látja a íran-
cia tábornok:

- A közelmultban za1lottak le a nagy londoni gyakor-
latok, amelyek keretén belül az angol légiflotta fele tá-
madta, fele" védte az angol fővárost. Ez volt az első na-
gyobb légigyakorlat, melynek alapján mérlegelni lehet a
légitámadás esélyeit és a védekezés módjait. Tény, hogy
a gyakorlaton a támadó flotta jórészét visszaverték, de
néhány tucat repülőgép áttörte a védővonalat és ha ko-
moly tárnadásról van szó, nagy pusztítást vihetett volna
r,égbe. Alig nehány nap múlva a franciák gyönyörködhet-
tek 400 repülőgépük harcában.

Mit jelentenek ezek a gyakorlatok?

Bár a kérdéses gyakorlatok eredményei a legnagyobb
titokban vannak és nraradnak, valószínűen még sokáig,
a közönség jogosan aggódik Páris és a nagyobb városok
biztonságáért. Az angol technikusok, bár aránylag töké-
letes légvédelmi eszközöket sikerült alkalmazniok, ag-
gódva szemlélik London biztonságát, és ezen aggodalmuk
más nagyvárosokra is vonatkozik.

Milyen eszközökkel védekezhetünk tehát a légitámadás
ellen? Eszközeink kétfélék: földiek, azaz ágyűk, gépfegy-
r-erek, fényszórók s egyéb speciális eszközök; és légiek.

Repülő repüíő ellen.

Yan abban valanri, hogy az igazi repülőelháritó eszköz
csak a repülőgép lehet, minden más, ami a, földön van,

ps a r..pcrrrÁBoRÚ.
annak kiegészítője. Elsősorban tehát a repiitésügyet kell
lejleszteni, inégpedig elsősorban l1em a hadi, hanem a
kereskedelmi repülest, 1-Iogy mennyire nem hadirepülőgépei
teszik légi nagyhatalonlmá az országot, azt legjobban
Német- és Franciaország légipolitikájának összehasonlítá-
sából értjük meg:

Versailles és a néntet repülés.

A versaillesi békeszerződés egy hadirepülőgépet sem
engedélyez Ncnretországnak, I<ereskedelni repülését vi-
szcrnt nem k<xlátozza. Németország tehát a kereskedelmi
repülést fejieszti s ennek eredménye, hogy ma a né-
ntet légi erő íelLrlrnúlja a francia ,,ötödik fegyvernem"
erejét. Nen ilyen a heiyzet a számszerű adatok alapján.
Flisz Nénretországban 200 repiilőgép közlekedik csak ál-
iandóan, mig ezzel szentben Franciaország bármely pilla-
natban 1500 pilótát ültet nyeregbe. Csakhogy a valóság-
ban rnáskép fest a helyzet: a 200 német gép legalább
400 pilótát jelent, aitik naponta rep|iinek és igy mesterei
hivatásuknak. Azután Németország sűrű légihálózata se-
gítsegevel teljesen tisztában van a nraga és szonrszédai
légiviszonyaival. Nem is említve, az o|y vonalakat, mint
pl. az Essen-Baseli, nlelyek a kereskedelmen kívül nyil-
ván stratégiai célokat is szolgál.

A német pilóták sokkal jobbak, mint a tranúák. Ez
nenr is csoda. A németek kereskedelmi pilóták, akik a
repülést folyton gyakorolják, hisz élethivatásttk.

Ezzel szenlben a francia pilóta katona kap egy rövid
elrnéleti kiképzést, aztán repiúl néhányszor, s miután le-
szolgálta katonai évét, talán nem is lát többé repülőgépet.
Ezért nem véletlen, hogy a Francia Repülési Társaság
versenyén az összes díjakat a résztvevő öt német pilóta
vitte el.

6000 r epülő gép havonta.

A kereskedelmi repülés produktív dolog, míg a hadi-
repülőgépek fentartása óriási teher az állam számára.
lizért, nríg Németolszág kisérleti célokra 145 miliiót tud
á|dozni, addig ugyanarra Franciaországnak csak 40 mil-
liója van. Csak természetes, hogy a német repülési válla-
latok a legmodernebb gépeket kénytelenek a forgalomba
állítani, hogy a növekvő igényeket kielégítsék.

A francia légiflotta némely gépén már 1917-ben re-
pültek.

Ezen helyzet természetes következménye, hogy a német
Lcpülőgépipar magasan feiülmítlja a franciát. Háború ese-
tén a német ipar napi 200, azaz havi 6000 gépet állíthat
elő, s ezek modernségben, anyagban és kivitelben is felül-

Nenretország íepüló térképe, Napi iár;rtok
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múlják azt a 3000 gépet, melyet a franciák prodr_rkálhat- tajelölteket. Pilótáknak 3, mechanikusoknak is 2 e,,,ig.,.
nának havonta, tanulniok.

.Állion itt néhány adat a nénret és lrancia repülőgépipar
különbségének illusztrálására a német Rohrbach-Rocco-
gépek i000 kgr hasznos terhet birnak el, sebességük át-
iag l90 km. akciósLrgarLrk 2000 km, A Dornier-Superwal-
gepek 1t,x)0 kg hasznos terhet bírnak el, sebességük át-
ha]adnak s akciósugaruk 3000 knr. Ilyen gépekkel azutáf,
l<önnl-ű a transl<ontinentális vonalak egész hálőzatát meg-
teremten i.

Nem ez az egyetlen német pilótaiskola. s a tr,lbbit.:
szerte az országban nem kevésbbé alapos tLrclást n;,":]i:._
nak, mint a stakeni,

A repülés nepszerűségét mutatja az órtási n].r:tri:r-
fejlett sportrepülés is, mely adott esetben szinter: ,-,_.J: -

szerű pilótákat adhat az országnak. Csak egy, adat: :. l_,,-
nai lnotornélküli repütlőversenynek i05 résztlel,ője r, ,.:.

Nagyjában ezeket írja a tábornok, s levonia a k_,r.z.-
kvenciát: Franciaország csak akkor lesz igazán légiha::,-

lom, ha kereskeclelmi repülését ie;i:s::,,

A tábornok véleménye ránk ltl;lg,,..-
rrlkra nagytln bíztató. A trian,-rni bek.
nekünk sem tilttltta be a kereskeiie :,
repiilést.

E téren szabad teíe van a lnagvar :.i,.-
ratnak. S ha naggyá tLrdjLrk lejlesztei
repülőgépiparunkat, ha lesznek ]]..§..-
szerű pilótáink, akkor neni kell iejnu:_,
az esetleges légitámadástól, melvek ::,.,

még minden megmozdtrlástlnkat csjrá'. ".-
ban béníthatják meg.

Franc,ia eredetiből Pinczil: le,:

Ezen hatalmas eredményekkei szemben
gesek a irancia kereskedelmi repülés atla-
tai : Gépei, melyek csak néhány vonaltln
közlekednek, alig bírnak el hasznos súlyt,
sebességük legfeljebb l50 km, akciósu-
garuk 800 km, úgy hogy még az égetően
szükséges Marseille-Algiri vonalat sem
lehet gl,akorlatilag megvalósítani.

P il ótaké p zés N émet o r szcgb an.

Míg a francia pilótáknak tudása az
említett okoknál iogva nagyon gyenge,
addig a németek szinte tudományosan
képzett pilótákat ültetnek gépeikbe, amit
a forgalom biztonsága meg is követel.

A stakeni pilótaiskolának 70 tanulója
van, s a repülés hihetetlen népszerűségét
bizonyítja, hogy erre a 70 hetyre ]0.000-
en pá|yáztak, bár a tandíj 15,000 márka.
(Közel 20.000 pengő.)

De itt aztán laposan kiképezik a Piló- Franciaország repü{őtérképe. Napi iáratok.
3p

szinte nevetsé-

192a. pvgpN IGA:Z(oLT CSAPATOK I{EIIÜLETEI{ SZER,INT.
l, cserkészkerület.

Sz. Csapat neve:

lt30. gr. Széchenyi
334. Apáczai,
l]35. Gábor íőangl,aI,
336. Bulcsu vezér,
337. Rigók,
338. Csaba királyfi,
l]39. Kont
:}40. Nagy Sándor
:i41. Nagy Sándor
84. Boldogasszon1,

1342. Damjanich
220. \\'eselenr,i

Il.

i62. Szt. }liklós
763. Sztárav ilihálv
76J.,ö. Timotheus
765. Bolvki Tamás
766. Szt. tlihálv
i6i. Lér,ar.Iozsei

IlI.

1]5Á, Ka}l:sztrán _lános

lv.
2!5. Ct ri,!: }1álr,á.
-l5S. 'l,r. E :r, ,. 

-l, 
z..t

Jü,'. C. :,., \':;:, .
J6(r. Kárajs,:.l S::.;,:

_ _,-4&h- ,tszl-erhaz,., 
_\1:k] '.

J62. Bis::;er _i , zs.;
-16l_<. Szcr:r;sc:.]
J6_1, R,_ z. ,:: .

szervezó testület :

Kir. m, tud, egyet. közgazd kar.
I,, budai tanitóképző intézet
I., Krisztina-téri elemi iskola
Move bpesti sport egylet
VIlI., Rökk Szilárd-utcai elenri
V., Szent István-téri elemi
Ví., Váci-ti elemi.
I.,Czakó-utcai elemi.
M. kir. testnevelési főiskola
lI, Csalogány-utcai elemi
VII., Hernád-utcai elemi
VII., Weselényi-utcai polgári

cserkészkerütet.

Sajóvárkonyi rk. iskolaszék
Sárospataki rei. egyház
Sárospataki ref, teolog. akad.
Egri m. kir. áll polgári
Róm kat. elemi, Arló
[lef. iskolaszék, Átiskolc

c§erkészkerület.

Kath. legényegylet, Celldömölk

cserkészkerület.

Levente egyes. Várpalota
Községi polgári, Ercsi
Ev, iíj. egyesület, Győr
liir. kath. tanítképző, Gj,(jr

\á.lor Polgári iskola, I)evecser
lparostanonc isk., Györ
R. kath. ifj. egyes., Tatabánya
Felsőkeresk. isk., Ovőr

V. cserkészkerület.
Fáy András Vár. íelsőkeresk., Békc,s..:.-_,
Velek vezér llef. egyház, Szeghalonl
Kiss Bálint Ref. egyház, Vésztó
csongrádi Szt. György M. kir. áll. ip, tan. isk.. C-. -::,
gr. Károlyi Sándor Szegvári sport és kul::: ._ .-
csongrádi Mátyás király Csongrádi áll. polgár:
Kont Körösladánt,i ref. egvha:

572.
573.
574,
575.
576.
577.
578.

Vl-VlI. c§erkészkerület.
15|. ']'rrrLrl Magy. nemz. szil\,. :,,:, -. , -

köre, Kaposvár
669. assisi Szt. I"erelrc Pécs szigeti külvárosi ík. .a.,. :_
67O. Zengő Róm. kath. polgári, Pc_:,. ji: ]

67l. Kinizsi Pál M. kir.. áll. polg.. H,lg,,-ts.
672. Benr |zrae|ita hitközsé{. K:_:_., :-

859. Koppány
860. Ádám Kálmán
86l. József nádor
862- Mizse rrádor
863. Nag1, Lajos

968. Kunsági
969. gr. Csáki bíboros
97O. Budai Sándor

x.

Verbőczy
Szemere
Scitovszky Jánospetófi sándor
Madách Imre
Ottokár piispök

VlII. cserkészkerület.
M. kir. áll. polgári, Tl:;i: .:
,Ilef. egyház, Tiszalczs;:,
Jászberényi reálgimnáz: :::
Lajosmizsei trlovt
lparostanonc isk.. Del :,,, :_

lX. cserkészkerület.
Ktrnhegyesi közsegi polgal
Debreceni róm. kath. c§],,i:l_
Állami polgari, Tiszaii!r._:

c§ erkészkerület.
,Máv. dunakeszi iőmhrlv
Sashalmi r. k. cgvház-
Róm. kath. egl,háztaná.s
M. k. áll. reálgimn, B.-gllir:,.:
Pesterzsébeti ev. egvház
Lőrinci község
Róm kath. egvházközség, B:l::

1 09.
937.
938.
939.
940.
94l.
,\42.
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lrta: John

A spenbrtitlk-i öregcserkészek útja szerencsére 'már a
vége felé járt, amikor Stoner kerékpárjának hátsó gummi-
abroncsa éles csattanással jelezte, hogy egy szög átszúrta
a felütetét. Stoner szomofú arccal szállt le és vizsgálni
kezdte a bajt.

- No - szólt - ez egész olyan, mintha gonosz kéz
műve lenne! Azt hiszem, gyalog kell mennünk a legköze-
lebbi alkalmas helyig és szállást kell keresnünk éjsza-
kára. Már elég későre jár. - Fürkészve nézett a felhőkre.

- Félek, rövidesen nedvesek leszünk. Legjobb lesz, ha te,
Alec, előresietsz, hogy megfelelő tanyát találj. en és Sttln
majd követünk; tudom, hogy ő szívesen veszi az én ra-
í{yogó iársalgásomat.

Alec Westerham, a segédörsvezető, mosolyogva ugrott
fel gépére és gyorsan elsiklott az úton lefelé. A másik
kettő, a próbakirándulás résztvevői, kerékpárjukat tolva
követték.

Alighogy negindultak, Stoner időjóslata beteljesedett
és belekerültek egy igazi nyári zivatar kellős közepébe.
Stoner tanácsára egy útszéli fához tértek, hogy magukra
vegyék gumrrrilap-köpenyüket.

- Remélem, sikerül Alecnek megpuhítani egy a daróc
alatt is nemesen érző íarmert, akinek a pajtájában átéj-
szakázhatunk - szólt Stoner, alnikor csuklyáját lecsatolta
a podgyásztartóról. - A talaj jó nedves lesz most és -halló! ott van még egynéhány viharvert utas!

Egy motorkerékpár tűnt fel a dombtetőn, nyergében két
fiatalemberrel. Megállt, csaknem szemközt az ő pihenő-
helyükkel. De az elülső ülés utasa, bár leszállott, egyál-
talán nem keresett menedéket. Szembetűnt volt az öreg-
cserkészek előtt, hogy. nem vették észre jelenlétüket.

Az idegenek néháni, percig halk hangon beszélgetve
állottak, azuíán az egylk megindította a motort és barát-
jára parancsolólag tákiáltva: ,,itt várj !" elrobogott az
úton felfelé. A másik - -. .-,2- ! "

egy percig utána nézve
állt,. azután megfordult
ós átment az öregcser-
készek helyével ellen-
kező oldalon levő szán-
tóföldre.i

Néhány perccel ké-
sőbb stoner és Fraser
megállapitva, hogy a
talaj már sáros, kerék-
párjaikat az útra tol-
ták és társuk után igye-
keztek. Fel is fedezték
egy zsindellyel fedett
ház kapujában a folyó
partján, alig 'negyed-

mérföldre az úton lefelé.
Abból a tényből, hogy
kalap és csuklya nélkül
volt, azt következtették
egész helyesen, hogy
szerencsével járt.

- Jöjjenek csak be
és érezzék magukat ott-
honosan, uraim
mondta westerham tré-
fás vendégszeretettel -.Beköthetitek vén,,csa-
ta|ovaitokat" a sarok-

:-=\ ,,Á.,{ü

AMIKOR A I{OMP nnŰxÖorx.

' :,','l, r '..... --,

,{i,

.llli,

W. Sueet.

ban a félszerbe, de ne fáradjatok a holmitclk kipakkolásá-
val. A jó asszony oly kedves, hogy kosztot-kvártélyt ad ne-
künk mára azzal a feltétellel, hogy ha hívnak, mi szala-
drrnk a csónakhoz, amíg kap valakit a faluból, aki át-
veszi a dolgot. Az ura ugyanis révész és erős köszvényes
rclhamban fekszik.

A ház asszonya, Mrs. Cherry, derűs mosollyal köszön-
tötte őket, ami a sülő ktllbász kellemes sistergésével és a
forró kávé zamatos illatával együttesen három örök ba-
r átot szerzett számár a.

Az evésről, ami most következett, talán nem is lehet
jobb leírást adni, mint ami Stoner naplójába került:

-- Mesés volt! Westerham és Fraser csak úgy úsztak
a zsírban!

Azután segítettek a tányérr;k elmosogatásában, najd
külön kérésre rögtönzött előadást tartottak, ami nagy
tetszést aratott.

epen a ,,Caractacus király" közepén voltak, amlkor az
ajtó feletti révcserrgő őrült csörömpölésére mint egy
ember ugrottak fel, hogy,,tisztségüknek megfeleljenek".

Stoner érte el elsőnek az aitót és egy gummilapot bo-
ritva a fejére, leügetett a kis fakikötőhídhoz. Egy fiatal-
ember állt ott, motorkerékpárt tarlva.

- Jöjjön, Giles! - kiáltotta türelmetlenül, amikor Sto-
ner beburkolt alakja a szemébe tűnt. - Nincs időm egész
éjjel várni. Siessünk!

Az öregcserkész egyszeriben felismerte, mint elülső uta-
sát annak a motorkerékpárnak, ameiyet előbb látott este-
felé; amikor a gépet a kis csónakba emelni segített, látta,
hogy ugyanaz, Kiváncsi lett, ttgyan hol lehet az idegennek
a társa?

- No, most teljes erővel - hangzott a parancs, amint
kézbe vette a evezőket, - Minél előbb eléri a túlsó par-
tot, annál jobb magának.

Gyors válasz lebegett
az öregcserkész ajkán,
de helyzetét meggon-
dolva, magába fojtotta
és dologhoz látott.

Mindenképen a derék
Mr. Cherryt helyettesíti
most - gondolta -,akivel az idegen őt nyil-
ván összetéveszti a sö-
tétben s neki most min-
dent meg kell tenni és
semmit se szólni.

lgy hát nekifeküdt és
a tozzant bárkát gyor-
sabban vitte át a Spen
lassú vizén, mint bárki
valaha, Megfigyelte,
hogy utasa folytonosan
forgolódik ülésén és
idegesen tekint vissza
az útra; egyre nógatni
akarta Stonert, hogy
hűzzon jobban, bár
szembetűnő volt, hogy
az öregcserkész máris
megtesz mindent, alni
tőlük telik, ---*_.*.

Alighogy a csónak
partot ért, az idegen ki...egy,lakály látta a,bQtöíőtl amint elmenekült,
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ugrott, maga után húzva a gépet. Eközben egy bőröndöt,
anely az elülső iilésre volt erősítve, a csónak orra felé
engedett és ha Stoner üg;lesen meg nem kapja, amint az
a szíjból kicsútszott, beleesett volna a folyóba.

Amikor az öregcserl<ész átnyLrjtotta birtokosának, a réz-
csengő hangos csengése Litötte meg füleiket a vizen ke-
resztü l.

Az idegen meghökkenve tekintett fel és áthatóan
zett a. szitáló esőbe. Majd Stonerhéz fordr-rlt:

- Llallia, öíeí]em, ha nem siet a visszamenéssel, eZí
magának adon-ri

Eg1, bankjegyet nrutatott.

- Köszönöm - szólt Stcrner szátazon -, de engenl
nem lchet nregvesztegctni! Jó éjszakát!

Megragadta az evezőkel és egy pillanat mulva oly gyor-
san húzott visszafeló a lolyón keresziül, ahogy csak tu-
dott. Alig jutott néhány yardnyira, amikor a kerekpáí
notorjának éies pöfögése jelezte, hogy az idegen elindult.

Ezalatt a révcsengő szakadatlanui csengett és Stoner
nrár arra gondr:llt, hogy pajtásai űznek vele tréfát. De
ülésén hátraícrdulva észrevette, hogy egy újabb lnotor-
kerékpár áll a kikötőhíclon. Pár pillanat nlulva nelléie állt.

Alig engedte ei az evezől<et, a motorl<erékpár nráris a
csónakban volt ós egy eg_veníuhás, éles tekintetíi férfi fog-
lalt helyct az ülésdeszkán.

-- Rajta, öcsénr! - szóit gyorsan. - Most vitte át azt
az embert, aki elrabolta a Carrington-kastély ezüstjét.
Gyors legyen, ahogy csak tutl!

Arníg átjutottak a vizen, Stoner megttrdta az csetet
főbb vonásaiban. Mialatt a Carrington-család - egyike
a legkiválóbbaknal< a Spen-völgyében ,- estebédnél ült,
betörő jutott a l<önyvtárba és ellopta az ezústtálak egész
gyüjteményét, a család legféltettebb örökségét. Szeren-
csére egy lakáj llttta a betörőt, amint elnenektilt és nyom-
ban tellármá.zta a házat.

A t,endőr bizonyos volt abban, hogv elfogja azt az em-
bert és visszaszerzi a tálakat.

- Netn először történt, Irogy el akarták rabolni ---
notrclta -. Tény, hogy a ficl<ó, akit most hajszolok, lnár
három kísérletet tett az r-rtolsó hónapban. Azt hiszem, va-
lami gazdag ember számára dolgozik, aki egyenes, vagy
nem egyenes iiton rneg akarja szetezni a tálakat. No, de
már itt is vagyr_rnk! Köszönöm!

Partra ugrott és egy perc nrttlva már ij is íelfelé robo-
gott gépén a drlnibra, a szökevény nyomában. Stoner
figl,eltc, amig eltíirrt az út l<anyarulatánál, azután a csó-
nal< fcle fordrrlt, hrlgy visszaevczzen,

Elil<r,t, c{v grlnclolata támadt. Ha az előbbi rrtasa lopta
el a tálakat, biztlnyára elreitette azokat valahová, mert a
börönd, anit vitt, igen könnyű volt.

-{tlíg visszaevczctt a íolyón át, Stoner gondolatbarr fel-
suralioztatta az este főbb esenrényeit kerékpárabroncsának
kill,Lrkaclásától és nrire partra lépett, teljes haditerv érle-
lődött rneg agl,ában.

\\'esterham és Frasei: már r,árták őt a kikötőhídon, így
hát rögtön haditanácsot tartott és iöviclen ismertette zl

h ell,z e tet.

- L'si iirnik lcl nekent -- nrondta ---, hrlgy a nlotoros
jick,, cs:.k ,:salctel<. hogr,, elteleljc a figyelmet cinl<osáról

- ez ,:.z l:rásik iiciió. akit láttunk -, aki biztonságban
szöki;.l iil..st,j. Ha ígl,áll a dolog, nekiink az igazi
embel i-.i,rlál kcll l<ór-etni.lnl< és meglátjuk, sikerrel já-
runk-e? Ti. tiLrnl ll,;zzátok gépeiteket és menjetek fel az
útor: a.lJ:q, :.:l ,i 1<l1r,Lii.,adt a gtrmmim. Ott jó1 körülnéz-

-..___ 
heltek. |:.:,.:. l_,:i,,ii valanli hasznrls irtbaigazítást. Én
szükseg esete.e ;,rszel a11,,,k a csónakkal.

JeIlemző \,öit St,-,nerre. h,lg}, a másik kettőnek adott al-

kalmat az érdekes nyomozásra, míg ő készen állva ,,,a-

r al<ozcltt.
Mitrtán elmentek, még néhány percig ott állt a kik,_,:_-

híclon, a folyón lefelé, a tenger irányába nézve. anli ,,::::
alig egy mérföldnyire lehetett. Ritka köd lebegetl l .,-'z

felett és csak szemei megerőltetésével birta kivenni -a i:-
kötő bejáratának sziklás partjait.

Amint így nézelődött, hirtelen fénypont tűnt fel az i,i,".-
bejárat közepén. Háromszor felvillant, azután eltűnl.

- Istenem! - mormolta Stoner. - Akármi legvek. :.a
ez nem jeladás!

Várt néhány percig. Ujra felvillant...
Kétségtelenül fényjel! De kinek szól?
Megfordult és felíelé nézett a folyón. Búskomor. es -

verte vízfelület; a szélben lomhán himbálózó fák, semn:
egyéb.

Amirrt Stoner látta, a dolgok a következőképen áll(_,i::_.::

A tr_rlvaj az ezüstgyüjteménnyel valahol a körnl,ei::.
bujkál. A folyó torkolatánál, tengeren egy hajó áll. ar:..._,
jeladására választ vár.

Minden amellett szólt, Stoner szerint, hogy a ha; , ;
tolvajt akarja felvenni és hogy a hajót elérf. a t,:,lr,3':.:..
a iol5lon kell jönnie valami kisebb csónakon.

A fényjel újra jelentkezett. Stoner még egvszer :..:_.-
zett a folyón és ezúttal szerencsés volt.

Egy másodperc fény libberr meg a folyóparti lák .;_-
zött, a|ig kétszáz yardnyira. Csaknem ugyanabban a ::.-
lanatban olajrnotor halk berregését hozta fülébe a sz...

- Tehát - nlormolta Stoner, a tolvaj motorcsónak .-.

szökikl Bárnlely percben itt haladhat el és nekem ebbe:,
a vén bárkábarr keil üidöznöm. Eh|

Az ötlet csaknen nevetséges'volt, cle bár felfogta, i:;.
hiábavaló mirrden l<ísérlet a. motorcsórrak feliartóz:::a::,.
a rozzant révészcsónakkal, nem látott más teendőt.

Stoner azonban mégsenr volí az a fiú, aki az elsri ii:...-
kozó alkalmat nrinden további nélkül megragadja És ::]]]]
látszólag határozatlanul állt a kikötőhídon. 2§},ál1:,
buzgón forgatta a helyzetet a tolvaj nézőpontjábo..

--- A tolvaj talán abLran a hiszemben van, hogv i.z -.-
Cözője nár elment' - gondolta --. Eszerint az j-.:::-

hogy a part szabad. Ha ezt nem hiszi, várni fog. H: :,.-
dig vár, Westerham és Fraser időt nyernek, hogl, .lL,.,.s-
sék a nyomát. Ha ők is észrevették a jeladást. hAnr: -
san a nyomába kerülnek.

No, most rajtanl a sor, hogy valami vak.a::a:
üssek I

Ezzel ,a száridékkal a révcsengetyűhöz 1épett es::_.l-
rázta. Sokáig hírzta és erősen, mialatt a Spen-1,1,ig_.,...-.
visszhagja lelftlgta és visszaverte a hangot. Ezután .:. :

hangtin élénk társalgást kezdett önmagáva1. dörg,i :_,,:-
gon, ilyen f<lrrnán :

- Hej, a.ki áldóját! Dugd ki az orrod, vén poiasz:,.,:.
nenr l,árhatoi< egész ejszaka!

- Jól van t,nár, jól van ! Neni kell mindjárt tüzi-l:.
Mindennek megvan a lllaga

- Toid. ide magad, vén fajankó, nlert nyonlban eic't,.:
rnegyel< és a vízbe rryonrlak!

--- FIit' szen itily szaladok, ahogy csak birol<| - s ;-_.

trlvább.
Ennel< a hadicselnek a közvetlen hatása az t,r,li. , a-"

a tntlttlr berregése tnegszünt és csend lett, mialatt Si.,,l=:
egyre ienhangon kiáltozva, a csónakba kúszott és a :,_,.-,,

l<öiepére evezett. Egész átkelése alatt tekintete veq:g-
fürkészte a partclt és megtelepedett végül egy hosszu. a.:-
csony tárgyon, amelyet a fák lehajló ágai elégge elrt'-
tettek.

MegérI<ezve a folyó déli partjának a kikötőhídjára. :.z
öregcserkész felelevenítette társalgását képzelt tltasár,al

ne-
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és a viteldíj felett zajló heves cívódás közben minden
szólásmódot elővett, amit a cserkésztörvény sérelme nél-
kül csak lehetett.

Amint kényelmesen visszaevezett, az árral egyre .köze-
lebb sodortaíta magát az elrejtett csónakhoz és óvatosan
hátrapillantva, figyelte a partot közvetlén közelről.

Egyszerre megdobbant a szíve. Két árnyalak lassan moz-
gott a csónak felé. npen amint leste őket, felemelkedtek
és csöndesen előrekúszva, a iárműbe ugrottak.

Stoner mindezt látta; megfordult és evezőit a vizbe
vágva, gyorsan közeledeti a motoroshoz, hogy jókor ér-
kezzék. Ugy esett, hogy nem volt szükség a segít§égére,
mert a tolvaj oly merően figyelte őt, hogy nem vette észre
a parton közelgőket, így hát teljesen váratlanul fogták le.

Az újonnan jöttek a két öregcserkész, Fraser és Wester-
ham voltak. Megkötözték a tolvajnak a kezét, lábát és a
révész csónakjába tuszkolták.

- Most pedig -- szólt Stoner -, minél előbb adjuk
át őt és csinos, régi táljait valami hatóságnak! Ahá!

épen ott jár a mi András bácsink! Ott a déli.parton, igen,
Yigyázz, Fraser, ne engedjük el az utasukat!

Két nrotorkerékpáros várta őket a kiköiőnél. Az egyik
a rendőr volt, aki határozottam bosszúsnak látszott; a
másik Stoner első utasa. Az utóbbinak derűs nyugalmat
mutatott az arckifejezése; vidáman füiyörészett, axikor
kikötöttek, de amikor szemei felfedezték cimborája alak-
ját, a nrosoly az arcára fagyott.

Hirtelen megfordulva gépe felé ugrott, de Stoner figyel-
meztető kiá|tására a rendőr megragadta és hamarosan le-
;gyűrte.

Visszatérve a folyón keresztül, az öregcserkészek el:
mclndtak mindent.

- Ugy gondolom 
- mondta a rendőr -, hogy Car-

rington ezredes úrnak lesz ám jó nrondanivalója a maguk
számára, fiúk, ha elmondom ezt neki,,

Stoner mosolyogva nézett fel,

- No, remélem, nem akar még ma éjjel veliink beszél-
getni - szólt -, Mi tiz órakor mindig aludni szoktunk
már. Szépen

}

sí-szórÁn.
(Befeiezés,)

si-jőring: a síelőnek lóval (újabban autóval, vagy nrotorral
való vontatása.

S^i.-poflík -a c.ipő orrának rögzítésére szolgáló vaslemezek.
Qi-terep: síelésre alkalmas hély.
Sí-térkép - jelzett sí-utakkal, jelzett siterepekkel, menedékhá-

zakka|, lavinaveszélyes helyeket is feltüntető, részletesebb
térkép,

si-szdnkó:síkből összeállitott szán sebesült, vagy teher vite-
lere_

Siugrds alatt az úgynevezett ugrósáncról (mesterséges terep-
lépcső) való lesíklással' kapóso|atos távugrást értjük.

Sivasaló : a síviasz eqvenletes 
-eldörzsölésére-használátos,

Siviaszok:a sí kopáé-eÍIeni védelmére, a hónak a síkre .laló
rátapadása meggátlására, vagy elősegítésére szolgálnak.
Tehát vannak siklóviaszok éó tapada-viaszok. (Mászó-
viaszkok.)

sívtllyat: a sí. talpán végighúzódó, az egyenesben való vezetést
megkönnyítő kivágás,

sivontatókötél: két szárát kapcsokkal erősítjük az átíúrt orrú
síkre, így a síket gyalog húzhatjuk (felfélé) magunk után.
Síszán vontatására igen alkalmai.

Slalom: I. ívelés.
Sohm- fókabőrt az ú. n, Sohm-viasszal ragasztjuk fel melegen

(otthotr) a síkre.
S palt e : gleccserhasadék.
S^teigwachs: tapadóviasz (mászóviasz), l. síviaszok.
Stembogen: ívelés, I. ott.
Stemfahrt : támasztott lesíklás (fékezés).
Stemkrisztitinia: l, támasztott krisztiánia, vagy húzott krisz-

tiánia.
Strammer :feszítőcsatt a Huitfeld-kötésen.
Szabadkötés:a tatpakat irányító nyomások közvetítésére a ci-

pőt kétoldalt, a síkhez mozdíthatatlanul rögzített sípofák
szolgálnak. A pofák közé a cipőt hátulról a sarkon áthú-
zódó pusztaszij (Langriemen) vagy hosszúszíjkötés ill. a
HuitfeIdcsattal. (feszítővel) és cseiélhető vezetékszijjal el-
látott Hutfield-xotés végzi.

SzéIkabdt:különösen vihar6an, hóesésben igen jó, ]ól elzár-
ható ujakkal, gombolással, nyakl<al, víZnatlán 

-anyagból

készül-
T apadóv-iasz : l. síviaszok.
Tdmasztott.,síkltis tajai; egyszerü tdmasztott sikltis :testsúly

az egyik sín, a másik sí sarkát kifelé nyomjuk, a sí belső
éIével a havat súroljuk, élezünk.
Kettősen tamasztott lesiklds: (hóekemenet), mindkét sível
élezünk. Testsúlv mindkét lábon. Ha az előbbi esetben az
élező lábra kissé ránehezedünk és egyúttal befelé és hátra
dülünk, ívet írtunk le, (Ivelés.) Az utóbbi esetben is ugyan-
ezt kell tennünk a fordulásnál a külső oldalra szánt iível.
T.eljesen tdmasztott lesikltis - (harántfék vagy haránt tul-
támasztott lesiklás), az egyik sít a másik elá keresztbefor-
dítjuk és ezzel a menetirány ellen élezünk. (Igen meredek
helyen használjuk.)

Tdmasztott krisztiónia - (húzott krisztiánia) olyarr krisztiánia,
amelynél a testsúly nincsen egyenletesen elosztva a két
sire, hanem a kiilsőre több súly nehezedik. A sík párhuza-
mosak, csak a lendület végén csatlakozik a belső si a külső
mellé. Hasonlít egy gyors íveléshez.

Telemark - mély hóban gyakorolható haránt megállás, illetve
fordulás. Lényege: a párhuzamosan, egymáshoz szoritott
sík közül a külsőt előrenyujtjuk, egyben kissé meghajlitjuk
térdeinket. Az elülső sível befelé élezünk, testsúlyunk na-
gyobb része erre helyezkedik, közben (felső) testünkkel
hátra- és beíelé dűlünk

T elemark-si : l. sífajok,
Terepugrds: lesiklás közben használatos kisebb akadályok le-

küzdésére, átugrására. Tulajdonkép táv- és kisebb mérték=
ben magasugrás, ahol sáncnak nem, de a botoknak annál
nagyobb szerepe van.

Ugrósi: l. sífajok.
Versenybotok - állig érő, könnyíi, bambuszbotok.
Versenysi: l. sífaiok,
Vezetékszíj :v. pofaszíj, a Hutfield-kötés elülső, a pofák alatt

áthúzott (cserélhető) része.
Zdarski-si : l. sífajok.
Z d.ar ski- kö,t é s : l. merevkötések. Findczy Ernő..

1

..l

Ritkaszep fölvetel]ez egy öreg maralttrúl, akit ia nóta szerint ,mar a
bú". Ez a furcsa madár a berlini zooban tálIatkert) él és senkitól nem
I,,gad el semmiféle ételt, csak egy kis papagálytól, amely vele egy ket-
rccben el. A papagály nyujtja csórében a halat vagy más egyebet s a
ntarabu meltóságtelies fejbóIintással mindig mes is köszöni. A marabu
hazáia Délafrika: sajnos, az utóbbi idöben nagyón pusztítiák, mert tolláit

értékes divatciltkül értékesitik.

j

i

:
1

I
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RurrÁzKoDÁst TANÁcsoK síELőx nÉszÉpar.
Mult szánrunkban ismertettitk az igen íontos sínadrág kér-

dését, most pedig átfutunk a többi Telszerelésen.
1. A norvég símellény olyan, mint a rovarevő növény, se nem

nöi,én1,, se,_l]em áIlat, se lrem mel[ény, se nem kabát. Képzeljetek
el egy mg||{nyt, aminek a háta is §zövetből van, a ziebej fe.
de.le.sgk és begombolhatók, hosszú újja van, amit a végén pánt-
ta] lehet _megszorítani, Anyaga minf a nadrágé. Előn'ye, hogy
kö_nnlen .lehet benne mozogni, s mégis véd a hideg elÍeri.

2. Szvitter bármilyen lehet, Fonlos-, hogy a szvit-iert sohasem
vessziik leg_felülre, mert a bolyhos anyagiá a hó nagyon tapacl,
s ígv az könnvebben átnedvesedik.

3. A norvég sikabdt tel;úl záródó, mint a katonakabát, nem
n1,,itott, rrint_, a civilkabát begombolható, fecleles zsebíí,' síma
kék szövetből,

1. Szélkabat térden fellil érő, rövid, jól záródő, esetleg dupla
gombolású, f9{9les zsebű, újjak végén pánttal szükítheiő, víz-
hatlan anl,agból készült, esetleg begombolható béléssel.

Ezek hel_vett meg lehet oldani az ügyet 1. szvitter, 2. kiskabát
és 3, egl,nag1,obb kabáttal.

1. Szr-itter tásd fent.
2, Kiskabát lehetőleg záródó és sima szövetből készült le-

gven. PI. eg1, régi katonakabát nagyon jól megfelel, ha zse-
beire gombot és gomll,ukat, az újjak végére pántot varrunk,
hog__v jól zárhato legren. Ha ilyen kabát nincs, akkor meg lehe,,t
próbálni civilkabátot íg1, átalakítani. (A cserkésztisztikabát
naglon jól megfelel erre a célra.) Nem fontos a kiskabát átala-
kitása. ha a ielsökabát jól záródik,

Felsőkabót glanánt a ient 1eírt szélkabátot minél inkább meg-
közelítő, tehát rövid, súllban könnyű, meleg, jól záródó ká-
bái jó.

Ha van jó neleg szvitter és jó kiskabát, akkor, ha csak nem
kell sokáig ácsorogni (áIlomás. r.illamos stb.), akkor a felső-
kabát nélkülözhetö.

Semmiképen ser,- :., t nag|on nehéz (pl,. prénres kabát

bunda). (Próbátd meg felcipelni csak a Jánoshegi,r. :. :
nagyon meleg ruha (túlságos izzadás), a sZellös, nl::to:i r..:i
ruha (hóeséskor!). Nagyon jól meg lehet oldanl a . :_-,
kérdését a - 20 P-ért kapható - egybeszabott motor,:s" .,.::
soífőr-, vagy mrrnkásruhával. - (Egybeszabott z,.l:: _:.. .'-
nadrág.)

Sapka, síelés közben rendes, könnyíí jambósapkát h_::_:.:
(Régi harisnyából kiválóakat lehet késziteni!) Harazás. ,_.
vagy igen nagy hideg esetén valami melegebb, mindene:elr= . -

védővel ellátott, vagy íülre lehúzható sapka kell.
Kesztyíi. Legjobbak azok a könyökig érő, kír-ül r.izhallar ::,-

szon, belül valami melegebb anyagból készült iikiilkt:;:,-j"
(négy újj együtt, egy külön).

Megf elel bármilyen melegebb ökölkesztl,íí, lehető]t l l :::: -

a ruha újján felül érő és jól záródó legyen, .

Nem felel meg a sziik s öt tijjú kesztyű.
Ha valakinek pénze volna egyes síruházati cikkck i:sztI-1:-

sére, a következő sorrendet ajá.nlanám:
Kesztyű, cipő, széIkabát, harisnyák, szvitter, ruha.
Néhány közmondásossá vált szabáIyt szeretnék meJ .]íi,_:-

dani:
Ugy öltözz, hogy legyen mit levetned. T. i. ne kevés :at.,,,_,.

meleg, hanem több, kevésbbé meleg ruhát vég1, {el, hog,., ..,-r,_-
házat a hideghez képest szabályozható legyen.

Mindig legyen száraz kesztyű tartalékban.
Egyik legfontosabb ruhadarab a hátizsák. T, i. jdc iesszr-'.:

a leVetett meleg ruhát.
Nem a hideg a hideg, hanem a szél, hóesés és a r,árakozi.,

Tiszta, szélcsendes időben, ha az ember mozog, majdnem st-
hasem fázik,

Sohase legyen a nyakad körül bolyhos szvittergallér, sál
stb. Erre t. i, rátapad a hó és az kész meghülés.

Zsember}, lstt,dn.
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Az enrber rekedt ordítással emelte magasra a kést s
nekirontott. Abban a pillanatban Feri macskaügyességgel
rtgrott hátra s támadója fejjel nekirohant a íának. Az
összeütközés olyan erős volt, hogy hátratámolyodott, két-
hármat lépett s már ki akart egyenesedni, amikor hirtelen
sötét tömeg került lába közé s hanyatt vágódott az úton.
Feiét kiálló kőbe verte s látszóan eszméletlenül terült el.

A sötét tönreg - Hamvai Gyurka - kicsit izgatottan
állt talpra. Ilyen kaland nenr mindennap akad s ha nem
vet idejében gáncsot a bolondnak, talán most nem sikerült
volna támadását kikerülni.

Előkerültem a bokorból s kicsit szégyeltem passzív sze-
repemet, amikor a fiúk annyi lélekjelenléttel és bátorság-
gal küzdöttek. Dehát: késő lett volna a közbelépésem s nem
túlságosan sokat ért völna, Igy mégis nem történt semmi
komoly baj, csak Feri inge feslett fel egy darabon, ahol a
íának vágódott.

A fekvő enrber fölé hajoltunk. Ajka félig nyitva volt s
pálinkabűz áradt belőle. Szemhéja félig csukva, alatta a
szem vörös-könnyes. Nehezen lélegzik, de az ájulás in-
kább részeg-kimerültség, mint komoly baj. Csak a fején
van egy zúzott sebe, abból lassan szivárog a vér.

Mellettünk pad á1l, arra fektetjük föl hárman. Kigonr-
boljuk akabátiát, Feri étert szed elő; a derekán lévő men-
tőtáskából, majd kulacs vízze1 ügyesen körülmossa a seb
környékét és hevenyészett kötést rögtönöz rá. Aztttán az
éIesztéshez, illetőleg az öntudatra-tériiéshez látunk.

Áldozatunk már mozdulni kezd s valamennyire rnagá-
hoz tér, amikor újabb hangok csendülnek a kanyarodónál.
Először egy asszony kétségbeesett sikoltása:

- János! Hol vagy János? Mi bajod van?
Most előtűnik alakja is. Fiatal, szelídarcú, de meggyö-

jöjjön már haza. Mérges lett és kikergetett. Aztán, hogy
ríttam az ablak alatt, l,égkép ntegbolondult. Kijött késsel
a kezében és kergetni kezdett. Errefelé szaladtam, de sze-
rencsém volt, mert a mélyútnál mögéje keriiltem, nem vett
észre, így hát csak szaladt előre.

- Még jó, hogy velünk akadt össze - mosolygott hal-
ványan Feri.

Ujabb férfialakok tűntek föl. Odasereglettek körénk és
kicsit pityókos bámulattal nézték a fekvő embert. Az egyik
negszólalt:

- Há' most mi van a Jánossal?

- Senrmi - feleltem. - Tiz perc mulva már ntegfog-
hatják és hazavihetik. A maga lábán aligha fog menni.

Csakugyan, alig mult el hat-hét perc, János fölnyitotta
a szemét, nrogclrván nézett körül, morgott egyet és felült.
De visszahanyatlott. Ugy látszik, a vérvesztesége mégis
erős lehetett, meg a pálinka is dolgozott benne, nem tu-
dott lábraállni.

A férfiak az a§szony könyörgésére megpróbálkoztak a
szállítással. Erős, n-regtermett emberek voltak, de olyan
ügyetlenütl, haszontalanul fogták meg az erőtlen, maga-
tehetetlen testet, hogy húsz iépés után meg kellett állniok:
kifáradtak.

Feri nyugodtan nézett eddig utánuk. Udvariasan kö-
szönt el az előbb § az asszony hálálkodását szerényen
trtasította vissza. Most azonban türelmetlenül lobbant föl
a Szeme.

- Gyerünk, Gyurka - intett az öccsének s leíelé in-
dult az úton.

Velük mentem. A két fiú
nraga közé vette az órmotlan
állandó tempóban levitték az

ügyes betegszállító-fogással
részeg enbert és lassan, cle

út végéig. Közben cseréltem
az egyikkel és megnru-
taítuk zlz embereknek,
hogyan kell vinni erő-
megtakarítással ós tnó-

i gls ugye§en.
Félírton voltunk a

Pálvölgytől, amikor két
f iatal legény kisérőink
köziii vállalkozott arra,
hogy utánunk csinálja.
Megnéztük, kijavítottttk
a hibáikat s aztán elbú-
csúrztunk tőlük.

Leheveredtem a fűbe,
hogy elgondolkodjam a

délután furcsa tarkasá-
gán.

A fiúk csendesen,
barátságosan köszöntek
el s alakjuk hamarosan
szétmosódott az alko,
nyat mindent elleplező
homályában...

Másodszor a megyeri
sátor-rengeteg éjszaká-
iában leltem rájuk.

4

I

tört szemű asszony,
sárga'fejkendőt és kék
kötényt visel. Amint
neglát, felénk rohan és
ntenés közben kiáltja:

-- Nem látták kérem
az uramat? Erre rohant.

Hirteten megáll, Meg-
látja a fekvő emberi
alakot, odarohan hozzá,
letérdel mellé s kérdé-
sek özönével árasztja el
a nyugodt íiúkat. Ami-
kor feleletet kap min-
clenre s elmondluk neki
a dolgot, nagyot sóhajt
es úgy mondja:

\ - Rettenetes kérem
\ ez. Hajózan, olyan sze-_

\d ember, mint a ga-
lamb, - de ha két korty
ital lemegy a torkán,
hát majd megőrül. Most
is azért rohant el, mert
Iementem érte a völgy-
be, a korcsmába, hogy Az ember rekedt orditással emelte magasra a,,kést.
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Az egyik cserkésztiszt-társam helyett üldögéltem a pa-
rancsnoksági sátor halr,ány karbid-lámpája mellett s az-
rrapi újságokat bírizgá|tam. Nem igen volt dolga az ügye-
1etes tisztnek - egy-két telefont intéztem el s egyéb semmi
sem aka,dt. Tudtam, hogy csak éjfél utáni egyig kell itt
lennent, akkor felvált az, akit helyettesítel< - s nem is
túlságosan haragudtam ezért a magányért.

Pár rímes sor csendtilt benttem, amelyek régóta várták
a formát - nrost papírost vetterr elő és szavakba mereví-
tettenl a mondanivalómat, Az egyik versszakhoz íűződött
a másik s annyira elmerüitem a munkába, hogy szinte
nreglepetten figyeltem föl a hirtelen csöndre, amikor a
r,égén e1olvastam sajátmaganrnak még egyszer a verset.

A csapatok hosszir, sötét sora már rég elkígyózott a
nagy tábortűztől a táborok felé; az éjjeli őrjáratok lépése
alig hangzcltt a puha hon-rokban - nagy, egyenletes lé-.
legzósscl aludt a nyolcezer fiít,

A karbicl-lámpa lobogott - lejebb csavartam lángját
es belebánlttltam.

Csengő fiírhangra rezzentetrl föl, amely mellettem szó-
lalt meg:

- Jó nrLrnklitI
Fölrréztem. Előtten nrtrsoiyogva s mégis komoly nyu-

galontmal Hanrvai Feri állott. Arcán nyoma sem volt fá-
radtságnak vagy izgaiomnal< -- ilyenfclrmán nem lehet
rtlssz hir, amit hoz.

Anlikor észrevette, hogy én ülök vele szemben, föl-
kiáltrltt:

- Oh, bátyán . ..
De aztát-t megemberelte magát s szabályosan jelenteite:

- üg),eletes tiszt urat iisztelettel kérem, hogy itt tölt-
hessel< egy félórát.

- Ailiért, Feri?

- Tuclniillil< - a feszes vigyázz meglazult - az
öcsémmel, Gl,urká.val itt adtunk tzt|álkozőt. Ma jön ki elő-
-ször. Beteg volt és így elkésett hat napot. De azért itt
akart lenni. Nem tudja merre van a táborunk és a vo-
natja trlost ér]<ezik meg a Balaton meliől - nincs értelme,
hog_v hazarnenjen az üres lakásba. Olyan nehéz itt az
egl,es táborokat megtalálni, hát megbeszéltiik, hogy itt, a
parancsnrlksági sátor előtt találl<ozunk. Ugy-e nem tet-
szilt haragudni? Ma úg.vis az én csapatom teljesít itt szol-
gálatot. , ,

- Dehogy hala,gszon. Csak várd meg, ha akarod. Majd
irdd!g beszélgetünl<.

.i karbid-lárnpa úrjra lobbant. I(irántottarn belső tar-
tál,vát s kidobtam a sátor nögé. Jóleső, sejtelmes sötét-
ség borult a sátor belsejére. Odaléptem a sátorajtóhoz és
egyetlen mozdulattal íélrevontam a ponyvát. Künt csodála-
tos polnpával ragiltlgott a hold s ezüstös sugara végig-
ömlött mitrclenen; pcrntosan megvilágitotta sátrunk belse-
j et is.

S ebben az ezüstös iolyamban, a sejtelmes éjszakai va-
rázs I<özepében. tettenl föl az első kérdést:

- liióta r,agy cserkész, Feri?

- }iegy,esztendeje.

- Csal< ol1,an későn? . . . Miért?
Ya]ani l,iliant a liir szemében s aztán egy ideig nem

.,,álasz,l1t. \'.::re beszélrli i<ezdett. Ugy látszik, az éjszaka
l'elni,iiha:tll 1t,ljiét. Ill.-,ii ilintlen kiáradt belőle. Mintha
buldrlg;-llt szátil,,ii lr,]na le a muittal, ítgy nrondcrtta el: ho-
g,"-an letl cs.rlitss,c. nri vtllt azelijtt, s hogyan grlndtllja
cl a jelent.

csr-rdálii,,zvil hailgatialll és szirrte el se hittem volna il
valószínűtleir epizi,tlok tarka srlrozatát, ha nem érződik
l<i nlinclen szlil,abrli a rriegclörrthetetlen igazság. Komoly
barna szeme kLitat,',lln neze11 ránr - mintha azt leste
,,,i_;ina, hogi, tliil szi,l, :; \,l77i. .\ r,egén tnegfogtam a kezét.

- ösmered az evangéliumi példabeszédet, Feri? -kérdeztem. - Azt, amelyik azt mondja: a megtért bű:ri-;:
sokkal kedvesebb, mint. . .

Zömök alak rajzolódott feketén a hold ezüstjének hát-
terébe, feszes tisztelgéssel kívánt jó munkát s aztán mohón
tudakol1a:

- Tiszt úr kérem, nincs itt a bátyám? Azt mondta . . .

Feri fölállt az árnyékba borított padról.

- Itt vagyok, Gyurka - felelte -, mindjárt megki-
szönjük a tiszt úrnak, hogy megengedte: mostanáig r,ál-
jak rád, Aztán menji.'rnk, mert Dezső bátyánk. . .

- Várjatok egy kicsit, fiúk - tartóztattam űke:. -Nem olyan sürgős. Negyedórát maradhattok még. Gl,urka.
tedd le a zsákod s ülj le. Fáradt vagy?

- Köszönöm szépen, nem. Még elcsiptem az utolsó r,i.-
lamrlst. Jöttem vo|na már előbb is, de - mondta a bán,:a
feló forulva - anyus beteg volt...

- Beteg? És miért nem írtátok? Hiszen . . .

Annyi félelem és szeretet remegett a hangban, hog1, ór-
kéntelenül fölfigyeltem. Itt új érzést fedeztem föl a Hamva:
fiúk lelkében,

- Csak egy napig feküdt. Rossz vizet ivott, az ártc,n
meg. Lili mindenáron ki akart jönni, alig tudtam megma-
gyarázni, hogy nem hozhatom magammal. Apával kiiön-
nek vasárnap.

Mintha nem is lettem volna ott, annyira fesztelenüI be-
szélgettel< az otthorriakról. S boldogan, tiszta örömme]
éreztem, hogy ezekben a fiúkban nem fogok csalódni. h:
fölteszern nekik a kérdést:

-- Miért vagytok cserkészek, fiúk?
Mindakettő . csodálkozva nézetí rám. Aztán C1,,.::i::

felelt:
-- en igazán nem tudom 

'elképzelni az életeme; cse:-
készet nélkül. Egészen üres lenne. Mit is csinálha::ek?

Feri nem felelt, csak félszeg mozdulatot tett a keze,,,€.

mintha elhessegetné magátói az ajkára tódLtlt szai,a.<:,:.
Fölszegte fejét s nagysokára szólalt meg:

- Mert aki cserkésznek születik, sohasem lehet egl,ei,..-
Mintha a sátrak felől röppenő szél súgta volna a sz3i,,-

kat s mintha bennük dobogott volna a nyolceze: :.-
álma. . . Nem feleltem én se, csak kezet fogtam miliait:
fiúval.

Elköszöntek s azután összefogózva indultak el ar::__;_=

ahol a villanykereszt lángolt az éjszakában.

*.

Harnraclszor Bécsben találkoztrrnk,
Esztendő is eltelt azóta az emberi lelkek, szenl,eCe__.,=._

és harcol< forgatagában meg is feledkeztem kissé r,:_,;.:.

Az arcuk friss vonala elmosódott emlékezetemben s r:::
nevlik is csak halványan világlott a mult távolából.

Fent jártám az öreg császárvárosban, amel1, ré§i ös=,;-
rősöm volt s elgondolkozva mendegéltem r,égig a Fl:.:
örvénylő sokaságában. Végigsétáltam a Kártnerstrasse-:,
megálltam a tsurg előtt és bekémleltem Strauss iel,,,.,
bronz-szobrához a Stadpark üde zöldjében.

Amikor a Kunsthistorisches Museum sötétlő ir-e e_i;.::

nregállottam, hirtelen magyar beszéd ütötte meg fülene:.
Nem lett volna ritkaság, hiszen odaíönt elég magl,ar t.

és jár, cie két fiír beszélt magyarul, mindkettő cserke:l-
r'uhában. A Mária Terézia-szobra mellett álltak, az egl,ik
l<ezében tágas papíros, amelyről messzire virított a te:-
kép; nagyban tanácskoztak.

Odaléptenr hozzáiuk s köszöntem.
Frilnéztek.
Csr.lclálkozva isnrertetn ineg a Hamvai fiúkat. Feri keze-

ből lecresztette a térképet és nagy örömmel viszonozi;.
köszöntésemet. Hamarosan Gyttrka is rájött, mill,en err-
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léke kapcsolódik velern össze s amikor megtudakoltam:
mi a baj, egész őszinte vidámsággal adták meg a választ:

- Eltévedtünk. Térképen akarunk utat keresni, mert
nem tudj,uk, hogy jussunk ki Schönbrunnba.

Elnevettem magam. Kicsit komikus volt, hagy száZ lé-
pésnyire rendőrtől, felvilágositó közegtci{, menetjegyiro-
dától - ez a két magyar cserkész a maga invenciójában
bízik és talán háromszögelésseJ akarja a térkép szerint
megállapítani: hol van.

- No és mennyire vagytok az útkereséssel? - évődtem.

- Már tudjuk, milyen irányban van Schönbrunn - mu-
tatott a Mariahilfer-Strasse felé Gyurka. - Csak azt nem
tudjuk, oda jutunk-e, ha elindulunk.

Szerettem volna magamhoz ölelni mindaketiőt kedves-
ségéért, de aztán inkább ajánlkoztam, hggy elkísérem
őket. S mert nemcsak a délutánom, de az ,egész napom
üres volt, velük ragadtam a villamoson is.

Kint, Schönbrunn sárga kő-bejárója előtt három alak
várt ránk. Egy szemiltveges, barátságos írr; filigrán, bájos
hölgy és mozgékony, csupa-ideg aranyhajú kislány. A fiúk
örömmel futottak eléjitk s össze-vissza csókolták anyju=
kat és hugukat. Kiderült, hogy már násfél napja netn
látták egymást s most itt volt a találkoző.

Rólanr majd eifeledkeztek, de Lili halkan figyelmeztette
bátyjait, hogy úrrai jöttek, hová tették? Gyurka megfogta
a kezem s odahúzott anyja elé. Tréfásan mutatott be s
én is örültenr annak, hogy ezt a különös családot jól meg-
sömerhetenr. velük tartottam schönbrunnban.

Mire fölértünk a gloriette-hez, nár örökidőkre barátja
voltam Lili,,kisasszonynak". Hogyne, hiszen elmeséJtem,
hogy ezeket a íákat minden este skatulyába rakják és
reggel szedik ki, azért olyan egye-
nesek - meséltem a szerencsét-
len, szőke-szép sasfiókról,. aki itt
senyvedt halálra és a schön-
brunni park virágairól. 'A mese
tetszett és Lili kisasszony. anyja
minden szelíd figyelmeztetése el-
lenére, engem választott lovagjá-
nak, velem sétált le az állat-
kertbe, amellyel szemben nagy-
szerű eperfagylaltot ettünk...

Hamvai Gábor nobilis kedves-
sége, .Ham_vainé jóságos szelíd-
sége, Lili áranyhaja egészen hoz-
zájuk láncolt. Velük töltötlem a
következő napot, az egész hetet s
amikor a Semmeringre utatztak
tovább, önkéntelenül is természe-
tesnek látszott, hogy én is eluta- . . . már öfök időkre baráti,a voltam

z<,rm. L,gyütt szágutiottunk iöl a Raxra, ecyuf méláztunk
a Schneeberg magasán s szebbet nem is tudunk elgondolni,
mint a Semmering csöndes sétaútait esti nyugalomban.

S anrikor Wienerneustadtban elbúcsúztunk egymástól,
szinte valószínűtlennek tetszett, hogy most el kell szakad-
nom ezektől az emberektől, akiket annyira megszerettenr.

Azóta nem láttam őket. Meghívtak ugyan nyátra, a Ba-
laton nreilé, meg nagyapjuk kúriájába, a Fölvidékre -de a munka és a gond annyira betemetett, hogy nem igen
gondolhattam az ilyen pihenésre.

Sokat kellelt küzdemen s a küzdelmek köz| negfogyott
bennem a hit. A remény édes rnelódiája ritkábbail csen-
dült íel s elmaradt rnögöttem az igéretek mese-kertje.

Ezekeir a napokon, ezekben az órákban jutottak
eszembe a Hamvai fiúk. Magam előtt láttam alakjukat
hallottanr hangjukat - és eszembe jutottak a szavak,
amelyeket mondutlak.

A kacagásuk itt cserrg a fülemben és eszembe juttatja:
'lél után tavaszta ébred a világ, Boldogság és jóság rejtő-
zik az emberi lelkek nlélyén, akármennyire eltakarja őket
a gyűlölet és harag jégpáncélja,

Ezt éreztem meg én is és ez segített keresztül nrinden
bánat-ködön

S egy télvégi naporr, amikor hosszú esőzések, szürke-
szomorú napok után először mosolygott az ég arca a vi-
lágra, leültem és nekikezdtem a Hamvai fiúk históriájá-
rrak. öntudatlanul kopogott a gép, telt a hóíehér papíros
és egyre jobban éietté nőtt előttem Hamvai Feri és Hamvai
Gyurka. S amikor vegére ériem, már csak azt vettem észre:
egyetlen dologgal tartozom még: a történet történetével.

Ezt az adósságot is leróttam.

es most, fiúk, bocsássuk el
Hamvai Ferit és Hamvai Gyurkát.
Vállas alakjuk épúgy olvadjon el
a nresszeségben, mint a mátyás-
hegyi kaland alkonyában, vagy a
megyeri sátrak éjszakájában. El-
tűnnek szemünk elől, ahogy min-
den eltűnik előbb-utóbb, akárhogy
szeretnénk visszatartani.

De a Hamvai fiúk - így hiszi-
reméli a krónikás - itthagytak
valamit. Hitvallást hirdet a lelkük
Életükben hitvallás lobog: a cser-
kész törvény hite, amelyet gyerek-
lelkük életté váltott.

- Vége. 
-
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ú.r pÁr-yÁZATUNK.
Mi minden történt ianuárban ?

Jan. 1. l823. Mclyik költőóriásunk született ezen a napon?
Jan, 4-én (1785.) melyik világhírű meseköltő született?
Jan. l0. 1901. Ezen a napon kapta a budapesti Rákóczi-út

új nevét. Hogy hívták azelőtt?
Jan. 13. 1486. Kinek a l-radserege foglalta el e napon Bécs-

új heIyet?
Jan. 1,4. 1742. Melyik hires - 20 üstökös pályáját meghatá-

rozó - csillagász halt meg ezen a napon'?
Jan, 15. 1875. Melyik volt az a pompás népszín.míi, amelyet

eztn a napon mutattak be? Ki írta?
Jan. 15-én (1759.) nyilt meg a világ legnagyobb és leghíresebb

múzeuma. Melyik az?
Jan, 16-án (1849.) született egyik legnagyobb elbeszélőnek és

regényirónk. Ki volt az?
Jan. 24-én (1458.) micsocla világrasztiló nagy esemény tör-

tént a Dunán?

]an.25^én (1077.) kezdőtlött a világ leghíresebb vezekléseegy
hatalmas pápa előtt. Ki vott a pápa, a iezeklő és hol történt?

]an. 27-én (l919.) meghalt egy nagy magyaí költő, egy na-
g,von szornorú életű ember. Ki volt az?

jan. 28. l54O. Ezen a napon született a ,,3.14" szám íel-
taiálója, Ki volt ez? Miíéle szám ez?

Beküldési lratáridő január 2a. L díi 6 P, lI díi 1 P, IiL díi
2 P vagy ennel< melfelelő lrönyr,,

U.r gUrUrrEJTVEn*Y.

fa :?"J;űtr!::u' R napszak

lBll9 e e e,IZ?L| 19z7 dec 31-1928dec3l-ig & nNn 
i,q'-

cserkészek fejtséli meg. A helyes megfejtést bekül-
két könyvet sorsolnnk ki. Bekiildési hátáridő jan.2o.
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TöR,ETLEN
Srlh§e látcr.t még a nri daltól hangos, mókától napsu-

garas, enrlékekbert gazdag otthonunk olyan nyomott han-
gulatít, bclrzongós összejövete[t, mint amelyiktől tenger-
járásunk kezdetét számítjuk. Pedig ez alkalommal nent
a ,,kicsiket", hanem kedvenc ,,öregjeimet" hívtam össze,
akil<re mindig büszke voltam, akik mindig becsületet htlz-
tak az arany()s liliomla . . . Ma úgy gubbasztottak a fé-
nyesíe kopott asztalok mellett, mint a májusi fagytól le-
tarolt virágok. A nézésük - 

juj! a nézésük nem volt a
régi, sugárzó, gondtalan ifjúság nézése. Valamennyié az
elet gondját, a jövő kilátástalanságát túkrözte vissza.

Valami baj varr az öregeknél, annyi bizonyos!
Hogyisne volna, mikor az öregraj kétharmada több

nrint féléve ,,sétál" - de nem a maga jószántából, nem
is erdőn, mezőn, hegyek tetejében. Fásultan, kedveszeget:
ten kódorognak egyik munkahelytől a másikig. Mindennap
felpislákol szíviikben a reménység maradék szikrája ta-
lán mánra! hátha ma sikerül! s este megint csak hangta-
lanul osonnak be a szülői házba, kerülve édesanyjuk ku-
tató tekintetét. . . Nem kaptam munkát! Ma megint nem
kaptam ... e7 a vacsoíájuk, ez az a|tató nótájuk.

Azt persze még nem mondtam meg, hogy a mi csapa-
tttnk itrascsapat (vagy ha jobban tetszik nyakatekert ma-
gyar szóval: tanonc-csapat), az öregek pedig már nagy-
részt szabadult iparosok. Van három vasesztergályos,
nyrllc asztalos, öt könyvkötő, van műszerész, szerelő, ci-
pész, kereskedő - sőt egy kovács is, a ,,Vasferke", akit
a jó Isten is kovácsnak teremtett. Szóval: kenyérkereső
valamennyi, csakhogy az általános ipari pangás köze-
pette a legtöbbje szószerint csak keresi a kenyeret, de
nem igen találja. Még mint napszámos is alig kettő-három
ttrd elhelyezkedni közülök.

Neken is nagy gond ez, nenr csak nekik. Szüleik egy-
szerű enrberek, némelyiknek az édesapja sem dolgozhatik,
ámbár nrajd mindenütt még egy csomó kisebb gyerek is
enni kér. Már pedig a nyomorúság rossz tanácsadó! Ész-
revettem, hogy igen ólálkodnak körülöttük a vörös lélek-
ktrfárok s a Moszkvából csempészett Judás-pénz vidáman
gurul feléjük. Ezek ellenében ugyan mit tehessen a ma-
,qarniajta szegény ember, akinek nem lapáttal szórják
utána a tízpengősöket. .. Beláttan, hogy itt a szép szó
nlár nenl használ, itt cselekedni kell! Tenni, tenni... ! De
lrrit?!

Töprengésetnből a Gyuszi fiam hangja riasztott fel.
ő az öregek szellemi vezére. Nyilteszű, ügyeskezű, ipar-
nlűvész-számba menő könyvkötő, A szárnyaszegett társa-
ságban az egyetlen töretlen lélek, az egyetlen szikráz.ő
zrkarat.

.- Parancsnok útr, mondanék valaniit. Az öreg Bulek
bácsi - (városkánk egyetlen könyvkötőmestere és Gyuszi
gazdája) alaposan levizsgáztitt az alispán úr előtt) !

A hajdu valami tíz-tizenkét
nagy hivatalos könyvet ho-
zott bekötésre. Sürgős pos-
tamtlnka. Egyszerű f élbőr-
kötés, csíkt-rs vászontáblával,
ós az öreg nenr vállalta! -Hrlg1- ő nenr suszter, hogy
órára-percre dolgozzék, hogy
aza| a 30-40 pengővel nem
lesz ő mát se szegényebb,
se gazdagabb s más effélé-
ket. Nagy,on megkutyálja ma-
gát az öreg. ha haragszik.
Vitte a hajdu i,issza a köni,-
veket a r,ármegl,eházára

úraxoN.
- No és mi közünk ehhez, Gyuszi fiam?

- Csak annyi, hogy ezt a munkát elvállalhatnók ml,
A munkabért megkereshetnék a lógós könrvvkötőink: La.c:-

Stefa rneg a Kugli, a haszon pedig... a haszon,..

- Abból jutna egy-két pengő a munkanélküli iiúkn:kI

- vágott bele Imrác, a vasesztergályos, akit kir,ételese:
azért tartott meg a gyár, mert boszorkán1,osan :.:,: ::

bánni az esztergapadnál a "f"-okkal, '/.-ekkel.
A fiúk szilaj huj! huj! hajrával üdvözölték a jave,si.-

tot, én azonban már alig figyeltem rájuk.
Hirtelen világosság támadt a fejemben. Amin h,_,:;-

pokig töprengtem, most egyszeíre előttem állt cs,,dáia: :
egyszerűségben. Képzeletem fékevesztett csikó m,_,i'ar:.
száguldotta be a feltáruló lehetőségek tág tereit. Gl, L_s:

gondolata pillanatok alatt hatalmas fává terebéll,eseie::
az agyamban. S amint az már történni szokott, lelki s:i-
meim eredményeket láttak ott, ahol közbec5li fl,_rlg,.k:,
eszközökről, rnódozatokról nég sejtelmem senl r,,,,lt. Tc:-
vek kavarogtak a fejemben, tnelyeknek előnveit é: :a:-
rányait szédítő iramban mérlegeltenr . . .

- Parancsnok úrnak kifogása van a ferveltl ciic,:_],

Szólalt meg Gyuri újból. Szerettem volna hétfelé szak:,:- .

Egyébként behunyt szemmel tovább álmodni és en-..cir-
zetbe vésni az életrevalónak látszó ,gondolatokai: :]i:s-
részt azonnal kivitelhez látni, részleteket letárgi,alni ..
Erőt vettem magamon és az utóbbit választottam.

- Dehogy is van kifogásom, dehogy is van... de, t,_i-i-

játok. .. aíra gondoltam épen, hogy... hogy is mrlndil,_l_-:]

rTem iehetne nektek, lógósoknak itt az otthonban áii:.:-
clóan valami pénzt órő rnunkáÍ végezetek?

Huszonkét égő szempár kapcsolódott kérdő nénrasági;
az enyémbe. Slajmi, a kitünő üzleti szimattal nregáii :l
pétrztárosunk, becsületes irevén Szekeres Sándor. cin:k l:
kézlegyintéssel hűtötte le a lelkesedést:

- Fogytán a vágott dohány, gyerekek! Mi a csL:ri:.:
al<artok itt üzleteket csinálni?

- Pénz, az a legkevesebb! -- tüzeltek a renrénl,i<e;" ".

- Magam is azt mondtam| - szenltelenkedett S-:::-
citrombaharapott nrosollyal.

- Mégis, mennyi az a ,,vágott"? - kérdeztenr l si]_:]
sej tve.

- Parancsnok úrnak alásan jelentem, törvénles ,.a.: _

pénzben 3 P 67 fillér. Ellenben tartozunk ruház.::::
45 P-vel, sátor-részlet fejében 35 P-vel. Szóval a Fassi_-
váink netto összege. . ,

- Hadd el - tnondtam rá -, fle rikascl meg íi iars:-
ságot! Látod, ,már a bicska is kinyílik a zsebükber,] -A kipróbált üzletember - látván a bizakodó hanguil; :

- 
jobbnak |átta a visszavonulást. Én meg nem la5.i:

az az entber, aki az álmáról csak úgy kurtán-iirr.-s::
lemond - egy Slajmi szavára. Egy kis lélekjelenlet - :,]:. -

gyarán: szemtelcnség :',-
sem árt -- gondoltam - :
azért fölényes hangga! C_, . -
szihoz fordultam:

- Pérrzt majd csa'K:-::-
zünI<, ha munkánk ,,,l:. ] _

maradjunk a Bulek-iele ese:-
nél. Hogy gondolod azI a ,, i:-
megyei szállítást, Gl,uszi?

- Anyagra előlegtt ir]..i:.
az irodaigazgató úrt,r]. tsi:-
tosan ad, mert más,.,k :s ig.
szokták. Fűzőkeretünk. !rr-
sünk van a lel,ágás:.
azt meg elvégezzük B,-:le.:Töprengésenrból Gyuszi fiam hangia riasztott fel,
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gazdámnál. Megengedi, amilyen jó ember. . . ns készen
lehetünk szombat reggelre, ha nekigyűrkőztök, fiúk!

- Méltóztassék csak rendelkezi, főnök úr! - epéske-
dett Kugli, akit a hája erősen vonzott az édes semmit-
tevés fe|é s irtózott a nekigyűrkőzés emlegetésétől.

- Csitt, Kugli! Lustálkodással semmi6e sem megyünk.
tsiz,ony csak hallgassunk Gyttszira, nagyon ügyesen ter-
vezi a munkát. Máris valóságos művezető-íióka!

- Ha pontosak leszünk és jó munkát végzünk, máskor
is kaphatunk megbízást. Szépen megkérjük, s akkor az
igazgató úr, vagy az alispán ítr más hivataloknak is aján-
lani fog bennünket...

- A polgármester is tagja a szetvezőtestületnek, a fő-
jegyző is, de meg a járásbíró úr is! - tünődtem. - Ha-
nem, Gyuszi ! mit szól majd az öteg Bulek a verseny-
1ársakhoz?

- Nevetni fog rajta! Azt f<lgja nrondani: ,,Mullatsákos
trlllok, migor a pollha köhög!" Lassankint úgyis abba-
hagyja az úzletét, Se kutyája, se macskája, hát megél a
szöllője után is.

- Akkor jól van, mert -tudjáttlk - piszkos konkur-
renciát nem kezdünk senki-
vel" Cserkészek vagyunk, nen-r

vehetjük ki más száiáből a
kenyeret . . . Sikerülni fog,
hiszem, hogy sikerülni fng,
fiúk! Hanem tudjátok mit?
Holnap este kihallgatást ke-
rünk l3arabás méltóságos úr-
tól, ö nint gyáros híres szer-
vező szakeInber és kereske-
clelmi körökben külíöldön is
tekintély. Előadjuk 'neki 

Él

tervünket s mindenben az ő
tanácsához fogunk igaLodni,
Hogy is lesz hát? Gyuszi, te
a déli szünetben felmégy a

vármegyeházára, tárgyalsz az igazgató úrral. t{a megkap-
juk a munkát, Laci és Stefa e|hozzák a könyveket, te meg-
veszed az anyagot, Kugli meg előkészíti a szerszámokat...

- Barabás kormányfőtanácsos úrhoz közúlünk is fel-
riregy valaki? - kérdezte egyik legény az alvégről.

- Természetesen! De persze rendes ruhában, borot-
váltan, tiszta kézzel, vágott körmökkel, fényes cipővel...
Tehát ki is jöjjön? Mindenesetre Gyuszi, Slajmi . . . Vas-
íerke, te jöhetnél?

- Nincs más ruhám ezen kívül! - motyogta lehajtott
iejjei a mi vasgyúrónk. - Hét kis testvére van odahoza s
az édesapjával együtt hetenkint csak három nap dolgtlz-
hatnak a Barabás-gyárban. Szegény Ferke, milyen szí-
vesen jött volna!

lmrácra tekintettem, aki nemcsak jóészű, de jómegjete-
nésű gyerek. Némán bólintott és a mellette gubbasztó Vas-
ferke hatalmas vállát átkarolva, nevetve vigasztalta: -No ne búsLtlj, komám! most már kifelé kecmergünk a viz-

ből. Ha föllendül az üz|et, Iesz
pénz rogyásig!

De Slajmi nem lett volnil
Slajmi, ha rosszmájíran rájLrk
nem szólt volna:

- Kutyafékonr! Nenr taka-_
rodtok le onnan a bakról!

A derűs hangulatot azon-
ban még ez a cinikus károgás
sem tudta elhessegetni. A jö-
vő reményei előrevetették él-
tető sugarukat és szegény, jti
fiaim zajos, izgattltt tárgyzt-
lás közben széledtek el.

Hiszem, hogy a huszonkét
fiú az éjjel szépet álmodott,

Velósi EIeh.
( Folataljuh.)Vitte vissza a könyveket

pÁr,yÁZA',r.
A Magyar Cserkész l928 decenber l-i számában kiizölt tejt-

vónyck megfejtése és nyertesei:

I. Visszanyelt dalok.
1. Itajta cserkész, rajta, rajta, rajta!
2. Nincsen a világnak olyan nyalka nélle.
.t. Cserkészfiúkó a jövő!
4. Fiúk iel a fejjel, a harsona zeng!
5. Fürdik a holdvilág az éj tengerében.
6. Bdes eső, ha bejössz a cipőmbe.
9. A madár is azt dalolja már a íákorr.

Helyes megteitést küldtek be az alábbiak: Arany-Tótlr Pál
l15., Kispest. Albisz Loránd, Budapest. Belcsák Barna 14. sz.
Holló, Esztergom. . Bohus László 213. sz. Koháry, Eger. Fe-
renci Imre 757. sz. Szemere cs., Miskolc. Forrai Miklós 139. sz.
Fazekas cs., Debrecen. Hajós Ferenc 550. sz. Baross cs., Sze-
ged. Harkay Pál l18. sz. Turán, Kecskemét. Hoffmann László
l84. sz. Csaba, Békéscsaba, ,,Jancsika" 550. sz. Baross, Szeged.
Kassay Ernő 139. sz. Fazekas, Debrecen. Kassay Ferenc 139. sz.
l,-azekas, Debrecen. Lakatos László ll5. sz, Zrinyi, Kispest.
Lestár Dezső 550. sz. Baross, Szeged. Muster Béla 134. sz.
Hegyaljai Erő, Sárospatak. Meszlényi Zoltán 202. sz. örvénykö,
Miskolc. Mohácsy Tibor l39. sz. Fazekas, Debrecen. Nagy
Cábor 172. sz. Erő, Debrecen. ördögh László 134. sz. Hegyal-
jai Erő, Sárospatak. Pavlics Ferenc 59. sz. Árpád, Szentgott-
hárd. Rothnaget László 14. sz. Holló, Esztergom, Soltész Béla
550. sz. Baross, Szeged. Szántó János 760. sz. Byrker László
cs., Eger. Sulliusz József 550. sz. Baross, Szeged. Srichtscheid
lmre 908. sz. Kossuth, Pesterzsébet. Nalient Péter 24, sz. Aka-
rat cs. 926. sz. Vasvári Pál cs. IV. örse, Salgótarján,

Daloskönyvet nyertek a következők: 1. Rothnagel László

l4. sz. Holló, Esztergom.2. Soltész Béla 550. sz. Baross, Sze-
ged. 3. t)rdögh László 134. sz. Sárospatak (Főiskola). 4. Fe-
renczi lmre 759. sz. Miskolc, Erzsébet-tér 3, 5, Bohus László
213. sz. Koháry, Eger (Gimnázium).

-<)< >, .-

Mi minden történt decemberben?

A helyes megfejtés a következő: 1800 dec. 1. Ezen a napon
szüIetett Vörösmarty lviihály. 1217, dec.3. II. En<lre megkezdi
a Táborhegy ostroáát. Xr. "e +g dec. 7. Meghal Marcus fuilius
Cicero. 1863 dec. 7. Mascagni, a ,,Parasztbecsület" c. operá
szerzője született ezen a napon. 1608 dec. 9. Született Milton,
az ,,Elvesztett Paradicsom" költője. 1875 dec. 12. Meghalt bárti
Kemény Zsigmond. 1820, dec. 13. Meghalt gróf Széchenyi Fe-
renc, a Nemzeti Múzeum megalapítója. l645. dec. 16. A linzi
béke megkötésének napja, III. Ferdinánd és l. Rákóczi Cyörgy
között. 1526 dec. 17. Pozsonyban királlyáválasztják L Ferdinán-
dot l737 dec. lB. Meghalt Antonio Stradivarius. 1793 dec. 19. Bo-
naparte Napoleon a tüzérség parancsnoka Toulon bevételénél.
1764 dec. 22. Meghalt várkonyi Amade László báró, 1822 dec.
27. Louis Pasteur születésének napja. 1828 dec. 29. E napon
született Szendrey Júlia.A helyes megfejtők névsora: Ábrahám István 98. sz. Előre,
Székesfehérvár. Andó Lajos 298. sz. Lehel, Jászberény. Angeli
András 85, sz. Zrinyi, Székesíehérvár. Asbóth Lajos 17. sz.
Deákkuti cs., Sopron Ausch György 653. sz. Somssich Pál cs.,
Kaposvár. Avar Ferenc l99. sz. Madách, Budapest. Belcsák
Barna 14. sz. Holló, Esztergom. Bohus László 2l3. sz. Koháry,
Eger. Bortal Ferenc. itj^ Both Tamás, Nagykőrös, Bruder Béla
92. sz. Csanád, Makó. Bucsky Mihály 658. sz. cs., Pécs. Csá-
vás Sándor 2O3. sz. Bocskay, l(isújszállás. Czirke Pál 85. sz.
Zrinyi, Székesfehérvár. Czaka Andor 2l3. sz. Koháry, Eger.
Ekharclt Ferenc 7l. sz. Zrinyi, Zalaegerszeg. Esztó Miklíls
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64. sz. szent.Asztril< cs,, Sopron. Feczkánics Sándor 88. sz. Sza-
bolcs, Nyiregyháza. Fekete Lajos 154. sz. Dobó István cs. Forrai
Miklós 139, sz. Fazekas, Debrecerr. Gájásy Sándor 35. sz. Jed-
lik Án1,os, Győr. Galamb ödön 92. sz. Csanád, Makó. Gár-
donyi István 72. sz. Bocskay, Zalaegerszeg. Gegess Gyula
82. sz. Zrinyi, Szeged. Graf Férenc 67. sz. O. K., Sopron. Gro-
niervsky Marian 'l B. sz. Lóczy, Budapest. Hajcs Ferenc 550. sz.
Baross, Szeged, Hanel Béla 85. sz. Zrinyi, Székes{ehérvár. Har-
kay Pal l18. sz. Turán, Kecskemét. Hauk László 658. sz. br.
Eötr,ös, Pécs. Hepp György 40. sz. Szekszárdi Cserkészek, FIó-
bor ,?) Gábor 198. sz, Pál cs., Rákospalota. Hoíímann Lász|ó
184. sz. Csaba, Békéscsaba. Hornung Béla 264. sz. Hrrnyadi,
Rákosiiget. Hornyál< György 760. sz. cs., Eger. Jurenák Sándor
85. sz. Zriayi, Székesíehérvár. Kaszap István 85, sz, Zrinyí,
Székesfehérvár. Kálmán Jeníí 159. sz. cs., Pápa. Kálmánchey
Tibor 182. sz. Uhu, Nagykálló. Kcmény Béla 33. sz. Széchenyi,
Ujpest. Kessetű Sándor 85. sz. Zrinyi, Székesfehérvár. Kneífci
Pál. Kollár Gyula 556. sz. Szatltmáry Pál cs,, Aitakó. Kopál
ayu|a 294. sz. Eszterházy cs. Korbuly Domonkos 3. sz. R. M.,
Budapest. Kormos József 82. sz. Zrinyl, Szeged. Koronczay
György 85. sz. Zrinyi, Székesfehérvár. Somi Kovács Ernő
42. sz. Turul, Oyőr. Krafít Walter t46. sz. Révai cs.,, Tata.
Lakatos Lász|ó 1l5. sz. Zrinyi, Kispest. Lám Károly 911. sz.
Rákospalota. Lehóczky Ciyula 2t3. sz. szent István, Pesterzsébet,
Lengváry Ákos 7lJ. sz. Festetich, Keszthely. Lestár Dezső 550.
sz, Baross, Szeged. Máday Béla B. K. I. E,, Btrdapest. Marcell
István 85. Zrinyi, Szél<esfehérvár. Martin István 3. R. M., Bucía-
pest. Matheisz Bé|a 114, sz. szent István, Kispest. Meidlinger
Mihály 85. sz. Zriny't, Székesfehérvár. Mészáros Sándor 2O3. sz,
Bocskay, Kisirjszállás. Meszker László 39. sz. Rákóczi, Székes-
íehérvár. Meszlényi Zoltán 2O2. sz. örvénykő, Miskolc. Milassin
Jenő, Budapest. Mohács Tibor ilj9. sz. Fazekas, Debrecen. Mol-
nár Józsel 760. sz., Eger. Nádas Tibor 297. sz. br. Eötvös Jó-
zseí, Buclapest. Nagy Ferenc 85. sz. Zrinvi, Székesfehérvár.
Nagy Ferenc 574. sz. Kiss Bálint cs., Vésztő. Nagy Gábor
772. sz. Erii, Debrecen. Nagy László 92|}. sz, cs., Soroksár.
ilj. Németh András 17I. sz. Erdősi, Debrecen. Németh József
126. sz. Szent Imre, Veszprém. Ottó Lajos 13. sz. Ezermester,
Budapest. ifj. B. Parragh Béla 95, sz. Mátra, Gyöngyös, Pavlics
Ferenc 59, sz. Árpád, Szentgotthárd. Pethő Dezső 82. sz. Zriny|
Szeged. Péter Gyula 667. sz. cs., Dombovár. Pongrácz Ferenc
767. sz. B. K., Sopron. Rátky Gábor 85. sz, Zrinyi, Székesfe-
hérvár. Ileich Sándor 653. sz. Somssich, Kap,osvár. Reisch Edgár
2. sz. B. K. G., Budapest, Rektor Mihály 182. sz. Uhu, Nagy-
kálló. Rothnagel László 14. sz. Holló, Esztergom. Ruzicska Sán-
dor 180. sz. cs.-cs. Sándor Jenő 189. sz. Kárpát, Szarvas.
Sikter László 198. sz. Pál cs. Soltész Béla 550. sz. Baross, Sze-
ged.Schlát Antal 552. sz, cs., Szeged, Schmidt Henrik 82. sz.
Zrlnyi, Szeged. Schnetzer György 39, sz. Rákóczi, Szél<esfehér-
vár. Schnetzer Nándor 85, sz. Zrinyi, Székesfehérvár. Szabó
György 72. sz. Bocskay, Zalaegerszeg. Szócsi Imre, Törökszent-
miklós. Szecskay Dezső 71. Zrinyi, Zalaegerszeg. Sáchtscheidl
Imre 908. sz, Kossuth, Pesterzsébet. Szorkovszky Elemér 98. sz.
Előre, Székesfehérvár. Szűcs István 92. sz. cs. Szíics Sándor
238. sz, Lehel, Jászberén1,. 'i'evan Pál 184. sz. Csaba, Békés-
csaba. 'l'omcsik János 24. sz, Akarat cs. Tóth György 43. sz.
Berzserrl,i, Szombathely. Török Aladár 552. sz. Petneházy, Sze-
ged. Török Ferenc 49. zs. Berzscnyi, Szombathely. Török GyuIa
.]l]. sz. Széclienyi, Ujp.est. Tuliitrsz Jtizsef 550. sz. Baross, Sze-
ged, 1'usják György 1B9. sz. Kárpát, Szarvas. Váracs Sándor
1.]-l. sz. Hegl,aljai Erő, Sárospatak. Varga Istr,án 550. sz, Ba-
ro:is, Szcged. Varga Pál 172. sz. Erő, Debrecen. Vasvári Tiboi
15. sz. Bethlen Gábor, Budapest. Vinkovich Dénes 85. sz. Zrtlyi,
Székesfehérvár. Vincze Béla, Szeghalom. Visnyelr Gábor 71. sz.
Zrlnyi, Zalaegerszeg. Vittek János 154. sz,. Dobó István, Eger.
$,IaLient Péter 24. sz. Akarat, Kőbánl,a. Weidhart Pál 85. sz.
Zrinl,i, SzéI<esfehérvár. Zimmermann Antal 3l]. sz. Széchenyi,
Ujpest, Zsitkó Károly 33. sz. Széchenyi, Ujpest. 18. sz. Lóczi
Lajos cs. Bivaly örse, Budapest. 24. sz. Akarat cs. Vadnracska
örse, Budapest. 40. sz. Szekszárdi cserkészek I. Róka örse.
40. sz. Szekszárdi cserkészek l|. ílhúz örse. 40. sz. Szekszárdi
cserkészek VI. Fecske őrse. 42. sz. Turul cs. Sas örse, Győr.
115. sz. Arany-Tóth Pál, Kispest.64. sz. szent Asztrik cs. Tu-
rttl örse, Sopron. 67. sz. Deákkuti cs., Pintyőke örse. 79. sz.
Festetich cs. I. raj, 2. örs. 82. sz. Zrinyi cs. l. raj, 1 örs, Szegecl.
92. sz. Csanád cs. Sárgarigó örs, Aiíakó.139, sz. Fazekas Mihály
cs. \'adgalamb örs, Debrecen. 198. sz. Pál cs, Erdődi Miklós
raj. Rákospalota. 198. sz. Pál cs. Sas örs, Rákospalota. 23B. sz.
S. K. G. cs. Zerge örse, Sátoraljaítjhely. 264. sz. Hunyadi János
cs. Sól1,om örse, Iiákosliget. 82. sz. Buócz Elenéf, Szeged.
33. sz. 

-Haimos Ervin, Ujpest. 19. sz. Madarassy lván, Miskolc.
A feisoroltakon kír,,iil beérkezett még több aláírásnélküli levél.

Ezeknek a gazciáját tcrmószetesen nem tudjuk kikutatni.
l. díjat nl,ert: 67, sz. Dt,ákkuti cs.-cs. Pintyöke örse,Sopron

Er,. Licer-rm.

lI. dijat n)/erte: Lehoczky Gyula 28. sz. Szent Istr,án. p<s:
erzsébet, Árpád-utca 4.

III. díjat nyerte: 40. sz. Szekszárdi cserkészek l. Róka ölst
Szekszárd, gimnázium.

Betűrejtvény,

A decenrber 1-i számban
megfejtése:

,,Minden gyerek nagyon vária a Mikulás.estéf'.
Pályázatot küldtek be: Ábrahám István g8. sz. El,,:. -.

Székesíehérvár. Ágh Béla 92. sz. Csanád, Makó. .{ie::i i :s=:
()2. sz. Csanád,, Makó. Angeli András 85, sz. Zrinli. S:....=-
fehérvál. Antal Józseí 92. sz. Csanád, ,\Iakó. Ári lrr,rc ],_,_.. s:
Bocska1,, Kisírjszállás, Bartos Pál 180, sz. Kárpát, Sza:i:.
Balogh István 203, sz. Bocskay, Kisújszállás. Bartal F=:=:,:
254. sz. cs,,, Btrdapest. Benedek Károly 82. sz. Zrinyi. Sz.:.:
Bogár László 02, sz. Csanád, Makó, Borbély Gvula, Sz,,::.:::-

.ht.l1,. BüszörmóItl,i I,erenc 2O3. sz. Bocskay, Kisújszállás. ts:-*-'tlei,- Búla 92. sz. Csanád, Makó, Bttrucs Sándor 46i, :z. c:. f .-
vecser. Csirke Pál 85. sz. Zrinyi cs., Székesfehérr,ár. Cs:s::.:
András 2O3. sz. Bocskay, Kisújszállás. Csiszár László 20-]. s_
Bocskay, Kisújszállás, Dobrai Sándor 203. sz. Bocskal-. K:=-
újszálláis. Ekhardt Ferenc 71. sz. Zrinyi,, Zalaegerszeg. Fcc: -::-
nics Sándor 88. sz. Szabolcs, Nyiregyháza. Ferenci Imre 7:i
sz. Szemere cs.,, Nliskolc. Fertály János 92. sz, Csanád. _\1:.:_
F-orizs Lcránd 92. sz. Csanád, Makó. Forrai Mik]ós 1--]y. s:
Fazekas, Debrecen. Fiilöp István 72. sz. Bocska5,, Zalaegers;.:,
Galamb István 92., sz, Csanád, Makó. Galamb ödön 92. s:
Csanád, Makó. Groniervsky Marian 18. sz. Lóczy cs., Buca:=_.:
Hajós Ferenc 550, sz, Baróss, Szeged. Harkay Pat ttS. sz,-T:-
lán, Kecskemét. Hinkelmann Rezső 3. R. M., Budapest. H,,,i,:
(?) Gábor i9i]. sz. Pál cs. Hoffmann László 184. sz. Csa::.
Békéscsaba. ,,Jancsika" 550. sz. Baross, Szeged. Joó En,ir: !2
sz. Csanád, Makó. Józsa Miklós 203, sz. Bocskay, Kisiiisz:.l.:s
Jurenák Sándor 85. sz. Zrinyi, Székesíehérvár. l{akasl 1 i.:.,
'2O3. sz. Bocskay, Kisújszállás. Kálmán Jenő 159. sz. cs. P::.,
Karsay Káro|y 92. sz. Csanád, Makó. Karsay Ernó 1-.: s:
Fazekas, Debrecen. Karsay Jenő 139. sz. Fazekas, Dea:.;.:
Kaszap István 85. sz. cs., Győr. Kerner János 452. sz. sze]: B::-
nát cs., Zirc. Kiss Lajos 203. sz. Bocskay, Kisújszállás. F,:":...
Pál 82. sz. Zrinyi, Szeged, Kollár Gyula 556. sz. cs., -\i:.:,,
Koós Endre 2O3. sz. Bocskay, Kisújszállás. Korchnráros Pa, =s
Lajos 92. sz. Csanád, Makó. Kormos József 82. sz. Zrinr:. S-.-
ged. Somi Kovács Ernő 42. sz. Turul, Cyőr, Lám Béla !,1l ::
cs.,Rákospalota. Lehóczky Gyula 28. sz. Szent István cs.. P.=:-
erzsébet. Lukács László 261. Irinyi. Lénárt lstván 92. sz. ,J:.-
nád, Makó. Lestai Dezső 550. sz. Baross, Szeged. Matusik ! :,.:.
92. sz. Csanád, Makó. Méhes Zoltán 203. sz. Bocska1,. ii.._,-
szállás. Meidlinger Mihály 85, sz. Zinyi, Székesfehérl,ái. }1.s:i-
ros Sándor 203. sz. Bocskay, Kisújszállás. Milassin Jenö, B,:::-
pest. Molnár Bélra 172. sz. Erő, Debrecen. Molnár Lászlrí, Kc;:-
kemót. Nagy Gábor 1,72. sz, Erő, Debrecen. Nag1, Lászli, ..-:.
sz. Pázmány, Soroksár. Németh József 126. sz. sztne 1:.:.
Veszprénr. órdögh Lász|ő 1'34. sz. Hegyaljai Erő, Deb,r.:.
Papp Elemér 92. sz. Csanád, Makó. ifj. B. Parragh Béla 9,_-. s:
Mátra, Gyöngyös. Rátky Gábor 85. sz. Zrinyi, Székesfehen,:--_-
Soltész Bóla 550. sz. Baross, Szeged. Schnetzer Gr,örgv -1v. ._
|lákócz,t, Szókesfehérvár. Schnetzer Nándor 85. sz. Zrinli. S;.-
kesíehéir,ár. Stentzky Józseí 92. sz. Csanád, Makó. Sia.: , ,;,
György 72. sz. Bocskay, Zalaegerszeg. Szathmárv János 92. s:,
Csanád, A(akó. Szecskay Dezső 71. sz. Zrin5,i, Zalaegersz.:.
Szemai Sándor és István, Kecskemét. Szichtscheidl lmre :l,,!
sz. Kossuth, Pésterzsébet, Sziky László 203. sz. Bocskar,. K..-
íriszáliás. Szorkovszl<v Elemér 98. sz, Etőre, Székesieher,,::,
S)űcs ZoItán 92. sz. Csanád, Makó, Takács lstván 92. sz. i::-
nád, lvlakcl. Tomcsik János 24. sz. Akarat cs. Tónal, Pá1 2:1.
sz. Sii,ály, Eszlergom.-Toroczkay Endre 203. sz. Boiskar,. }r,.-
Lljszállás. Tóth György 43. sz. Berzsenyi, Szombathel1,. T :l
Pál 14, sz. Holló, Esztergom. Tulliusz József 550. sz. Bai,:s
Szeged, Váradv Sándor 139. sz. Hegyaljai Erő cs,, Sárosp:.ia.t.
Varia lstván 550. sz, Baross, Szeged. Vékony Mihálv 92. s:.
Csaiiád, Nlakó, Vinkovich Dénes 85. sz. Zriny\ Székesfehér,.,ar.
Weichlrart Pál 85. sz. Zrinyi, Székesfehérvár. Wiener jános S2.
sz. Csanád, Makó..Wizingei ístván 92.sz. Csanád, trlakó. -12. sz.
Turul cs, Sas örse, Győr. 82. sz. Zrinyi cs. L_raj, ,1. örse. _S:;-
ged. 82. sz. Zrinyi cs.'2. öís, Szeged, 92. sz. Csanád cs. Sár3:a-
iigó örse, ]\{akó.171. sz. Erdősi lmre cs. Fecske örse. 1S-l, s:.
C§aba cs. Szarvas örse.203. sz. Bocskay cs. VI. örse. F,ls,:,-
szállás. ifj, Sztallits Sándor l30. sz. Battonya.

Sorshiriás útján: I. díjat nyert: Fülöp István ]2. sz. Bocskav.
Zalaegerszeg, 

-II. díjat nyert: Hinkelmann Rezső 3. R. .\1..

Glrömrií.



1. szám MAGYAR CSERKÉSZ 17

Értelmes feladatok.
(Próbázás előtt álló újoncok figyelmébe.)

Melyek a cserkészjelvények?
Nagy karimájú négy-csúcsú kalap,

melyről szíj lóg le azzal a célzattal, hogy
a cserkész alsó álkapocsát odaszorítsa a
felsőhöz, hogy emiatt ne tudjon beszélni,
Ugyanis beszélni ezüst, de hallgatni arany.
Másik ilyen szembeötlő jelvény a bot. Ez
arra ,aíó, hogy az abiakokát beverjék
vele, vagy, esetleg egymás szemét bökjék
ki. Ezért szembeötlő.

Az egyesitett cimerről beszélj !
A címért két angyal tartja, akik az űr-

ben lebegnek.
Fönn van Dalmácia címere, mely há-

rom zöld mezőn legelő megkoronázott tig-
risből áll. Alatta van szlavonia címere,
melynek közepén ezüstszegélyű pólyában
esv nvest futkos - kiÍelé a címerből. Er-
dEív őímeréuől egy sas akar a várfalról
elrópülni föIíelé. Nyelvét a napra nyujto-
gatja. Háta mögött egy ezüst kifli van,
Fiume címere egy sziklán álló fekett sas.
Egyik lábából böven ömlik a víz,

Áz alábbi kérdéseket, mint amelyeket
próbáztató,,nagyfejűek"-től lestünk 9l,
viszont a próbáia előkészítő örsvezetők
figyelmébe ajánljuk.

Mond, Frici, hány cserkésztörr,ény van
készülőben?

Milyen bocskor van Románia címeré-
ben Kuhu?

Milyen mezőben futnak a csehek?
Na'Tóni, köss egy lyukat erre a zsi-

negre !

Fejtsd ki és gombolyítsd föl mindjárt
a hatodik törvényt!

Mit csinálunk a vízbefulttal?
A 21,es ,,Aka/at" hrónikdjdbór.

KoMoR ÉJ,

Komor éj volt, bús rabsdgra verte
a csillagos ég a fénylő napot,
de ez kitörte börtöne faldt
és messze keleten feltámadott.
Sötét ídök, bús rabsdg lelhöi
örökké nem takartok el minket,
mert minten felhőt keresztül törünk
s az yakító fénye lesz Keletnek!

CSER,I{ÉSZFIÚI{ ÍnÁsar

Tatabdnya. Ruzsinszky Ldszló

S.RAT És Űz A szo.
csak sirat, ömlik és üz a szó,
Miként az esti harangszó
Dültfalu viskómba vezet.

Csak hajtja lelkem virtusdba,
Ilaza az örök magd.nyba,
Az dlom sírás ritmusdba.

S meghajol a földi koltlus
.S dalvirdg terem,
Amerre sir a régi ritmus,

Az az órökké fójó keseríi:
taj ne bdntsatok,
MegöI a'szó és a betű! Hervadas.

llllllllllIllll lllllllll lllllll lll llllIltIlll l l-| tülülllllllllllllllllIllllll
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Régi regényünk - új regényünk. Mai
számunkban két regény van. Az egyik, a
kedves ,,Hamvai fiúk", most íejeződik be.
Most veszünk hát búcsút meghitt ismerő-
seinktől, cserkésztestvéreinktől, hogy új
ismeretséget kössünk új tesfuéreinkkel.
Mert velósi Etek is cserkészek közé visz
,,Töretlen utakon" c. nagyszerű regényó-
vel. A jómódú, jólétben élő, gazdag íiúk-
tól most szegény, munkástestvérekhez me-
gyünk, hogy az ő küzdelmekkel teljes éle-
tükben is lássuk a cserkészet áldásának
gazdagságát. Fogadjátok szivesen új re-
gényünket, szeressétek meg annak eleven,
munkás szereplőit.

Ujonc vagyok, a javából . . . és ma-
gamról akarok beszélni, mert azt hiszem,
hogy nem ismersz eléggé.

Nem vagyok pólyásbaba. Nem is va-
gyok olyan nagy és erős, mint Te, de
olyan akarok lenni, igazán. Kezem, lábam,
meg nyelvem, az van és ha ezek nem jár-
nak szakadallanul, az eszem annyira meg-
te|ik gondolattal és izgalommal, hogy or-
dítok, vagy ablakokat verek be, vagy va-
lami hasonlót teszek. Állandóan foglalkoz-
tatnom kell kezemet és eszemet.

Nyíttan nem merném kimondani, de azt
hiszem, hogy a parancsnokom a legjobb
ember a íöldön és, néhányan az öregebb
íiúk közül is majdnem olyanok. Mind a
két szememet, meg az összes íülemet
nyitva tartom, hogy utárrozhassam őket,
de lehetőleg anélkül, hogy ők észrvennék.

Azt hiszem, csodás jó dolga lehet egy
igazi, felnőtt cserkésznek, ahogy tábort
épít, meg jelzéseket ad, meg azt a sok-
mindent csinálja, amit egy valódi indián
szokott. Azt hiszem, már én is tudom eze-
ket a dolgokat, majdnem úgy, mint a
nagy íiúk, de remélem, nem fognak kine-
vetni, ha elsőre nem sikerül olyan jól.

Néha nem fér belém az a sok, dolog, ha
a parancsnok úr arról beszél, hogy milyen
bátor, kell hogy legyen a cserkész, meny-
nyire tgazmondó és mennyire hazaíias.
Néha egy nagyon pici l<önnycsepp szökik
a szemembe és hamar valami víg dolgot
kell csinálnom, nehogy a többi íiúk ezt
meglássák, mert persze sírni rrem akarok.

Igazán nagyon komolyan viselkedem,
de valahogy a többiek olyan nagyok, hogy
nem értenek meg engem.

Pedig én igazán a legjobbfajta cserkész
akarok lenni és azt akarom, hogy ehhez
segíts engem. (,,The Council Ríng."1

Fa, vagy pózna?! Oondolkoztál-e va-
laha azon, hogy mi a különbség a fa meg
a pózna között? Pedig csupán az élet kér-
dése. ültesd el a fát és ki fog virítani, Ásd
be a póznát és el fog korhadni. A ía élni
íog, a pózna elhal. A cserkészek között
is .vannak iák és póznák. Vajjon Te melyik
vagy? ! (,,Sconting." )

örsvezető-tipusok. Á vas gyúró kisfiúkat
dirigál - sohasem próbálkozik magafaj-
tájával.

l7 hosszú llú csupán azért vezető, mert
a Iegrragyobb és legidősebb. Gyakran a
legrosszabb vezető, nehezen haiad a cser-
kész munkájában. Néha csak hirtelen
megnyírlt fiú és sokat várnak tőle.

A zsarnok - rabszolgahajtó - kény-
szeriti a fiúkat, hogy cselekedjenek. So-
hasem vezet - mindig csak hajt és rán-
cigál.

A népszeríi flú sportban, vagy más té-
ren elért eredményeiért választják meg

- hősök iránti tiszteletből. Lehet jó ve-
zető.

A mi,ndent tudó szívesen osztogatja a
tudását - mindig igaza van -, hango-
san vitatkozik, - nem lehet kijavítani azt,
amit mond - s ha valaki ezt mégis meg-
próbálná - megvadul.

A lógós - a hűtlen - 
jó vezető, ha

az őrse nye1 de alaposan lehordia örsét,
ha vesztenek; ha komoly munkát adnak
neki : ,,más dolga van"; nincs felelősség-
érzete, - nem lehet összeszidni, Gyakran
túlságosan érzéken1,.

Az összetarttis-uezető természettől íogva
vezető, a fiúk szeretik és tisztelik; tény-
leg vezet; az örsében nagy összedolgozás
van, cserkész-szellemet áraszt, ii is dol-
gozík. Ez,t a fiúk figyeld!

(,,Patroleun{' amerikai lap.)
Ami a ,,B. P."-ből kirnaradt. ,,A foga-

dalom szövegében a to be loyal to God
(Isten iránt hűnek lenni) helyébe a to do
hís duty to God (Isten iránti köteíessé-
get teljesíteni) kerüli. Ez azt jelenti, hogy
a cserkész aktív legyen a szolgálásban és
ne passziv lelkónek állapotában."

,,Aki felületesen olvassa a Scouting for
Boys-ot, abban a vallás hiányát észlelheti.
De aki a gyakorlatban próbátja ki, annak
hamar előtűnik annak vallásos alapja, ami
tudattalanul is nregragadja a fiút és ke-
reszténységet ad neki - mindennapi hasz-
ná|atra."

,,Ha azt mondom, hogy érdemes dolog
a cserkészet, akkor arra is figyelmeztet-
nem kell, hogy van cserkészet és van úgy-
nevezett cserkészet. Az igazi cserkészetért
mélyen kell tisnunk. . A cserkészszel-
lem hiánya ma gyenge oldala a mozga-
lomnak. Túlsokan jutottak bele olyanok,
akik nem értették át alapvető eszmén}reit."

,,Nagy célunk, hogy felülemelkedji_ink
azokotl a mesterséges l<orlátokon, amelye-
ket emberek áltított4k országok, népek és
osztályok kőzé. Azt akarjuk, hogy a jövíi
nemzedéknek tágabb látóköre legyen."

A lWa,glEat" Cserl*ésBsaöueüség
ossaes lsöaponti hi,ua,üalu,i,nalt

hiuaüa,üos órdi:
naponkint d. e. 9-1-ig és d. u. 4-7-ic.

Pénzíát-órák: naponkint 11-1-ig, d. u.
4-6-ig, kivéve a szombat délutánt.

Az országos elnök és az országos fő-
tisztviselők fogadó ideje:

Witz Béla országos elnök fogad: hétfőn
d, u. 6-/28-19, pénteken 5-7-ig.

Temesi Cyőző dr. országos társelnök

(ellenőrző) szeídán és pénteken d. u.
5-7-ig.

Faragó Ede országos vezetőtiszt szer-
dán és csütörtökön d. e. 9-1-ig és d. u.
4-6-ig.

Major D.ezső dr. országos ügyvezetö fő-
titkár mindeltnap 9-1-ig és szerda és
szombat kivételével d. u. 4-7-ig.

Borsiczky Sdndor dr. országos ügyész
szerdán, csütörtökön és szombaton d. u.
5 órakor.

Kosch Béta gazdasági főtitkár minden-

nap d. e. 9-1-ig és szerda és szombat ki-
vételével d, tt. 4-6-ig.

]\Iolndr Frigyes dr. külföldi ügyek fő-
titkára kedd, csütörtök 6-8-ig.

Vidovszky Kdlmán a Magyár Cserkész
szerkesztője kedd, csütörtök d, e. l1-1-ig
és szerda d. u. 5-7-ig, péntek 5-6-ig.

ari Emil országos vezetőtiszt helyettes
kedd, csütörtök, szombat 5-7-tg.

Szírilich Pál országos vezetőtiszt he-
lyettes hétfő, csütörtök, péntek 4-7-ig
(Cserkészház), szombat, vasárnap Cser-
készpalk.



15 MAGYAR CSERKÉSZ _l. .,4l_
Elxi segáynyujtási tanfolyam turisták

és sportolók részére. A Budapesti önkén-
:es .\1entőegyesület turisták és sportolók
leszére 1929 január hóban több első se-
-::segni,ujtási taníolyamot tart,

.\ tanfolyamok esri órákban taríatnak
neg (d. u. 6'/,-8 óra között) és 4-5
,rán át tartanak. A tanfolyam hallgatói

,",izsgát is tehetnek és annak sikeres leté*
:cle után bizonyítványt kapnak.

Jelentkezni lehet a Budapesti önkéntes
.\1entöegvesület gazdasági irodájában (V.,
,\larkó-u. 22. l. 32.) személvesen, vagy a
eim pontos megjelölésével levelezölapon.
-lL) jelentkező esetén az egyesületek tag-
:ai külör taniolyamokban kaphatnak ki-
kepzést.

Norman Booth angol cserkész csapat-
tiszt, a Skolta Esperantista Ligo (Cser-
kész Eszperantista Szövetség) tiszteletbeli
.,,tzértitkára, kedves hangú levelet irt a
nlagvar cserkészekhez, melyben többek
.;özt a következőket írja:

,.Szövetségünk sikeresen működik és
rnnek eredményeként különösen Angliá-':an az trtolsó hónapokban nagyon sok
.:rit cserkész tanul eszperantóul, hogy elő-
.lcszüljórr a nagy jamboreera, melyet Bir-
.:cnheadban fognak tartani augusztus ha-
,, ában, mikor 42 országból . két hétig
il]§nak együtt táborozni a cserkéSzek
{i,]3tr. mint 30.000). Amint tudjátok, kö-
:1s megértési nyelv nagyon szükséges
l.nne és reméljük, hogy jelenleg sok más
-:szágbeli cserkész is tanul eszperantóul.

Szöl-etségünk minden évben nyáron
:::shul tart külön nemzetkőzi táborozást
:: !1á§\,ol1 Örülnénk, ha ezt egyszer Ma*
- l alországra hívhatnók meg, ha legalább
i i;"gunk lesz Magyarországon, jó lenne
:: :átorozni és én maga.n is eljönnék,

:1.l: nár 5 ill,en ,16borozáson vettem
- t:, L.

S:,_,,.,ttsegünk tagdija 18 évnél iiatalabb
_:c]icsz számára: évi fél schillinc (-.70
: 1S évnél idősebb számára: évi 1.-
::::liilg (1.40 P), hivatalos lapunk a ha-
-, 

_ i:a P. Georges Ramboux katholikus
:_a:. cscrkésztanitó szerkesztésében Páris-
, :_: nregjelenő ,,Skolta Heroldo" (Cser-
.:;.z Hirnök) egy évre 2. sv. ír. (2.5í)
P,. jclr,enl,űnk 1.- shilling .1.40 P)."

\riman Booth, Netherton, Hrrdderstielcl,
=- -!:n,,l

;:<

F_:,,, riiásik lel,elében ezt irja,,
..Erjdi.g a jamboreera különböző orszá,

- ib,',l ic,gadtak el meghívást: Dániából
- l r_r,t, Hollandiából l000, Amerikából és
, :arciaországból 1000-1000, Norvégiá-
- i cs Svedországból 500, Belgiumból és
.'ula§r,arországból 400-400, Ausztriából
:tl_t. .{usztriália 500, Kanada 100, Irország

"s tlélairika 300-300 cserkészt küld, Még
:-szil,esznek eddigi értesítések szerint:
.{,,rkong. Gibraltár, U jíundland, Ceylon,
T::nidad, Brit-Kelet-India, Cyprus, Nigéria,
]:_ir,aika. Brit-Grrayana stb. cserkészcsa-
;ala;. Igazi bábel lesz, ugye? Elképzelem,
}:,_,i1,, a mosolygil dárr fiír odamegy egy
;ranuiához és beszélni fognak dánul, arr-
lt,lul. nénletül, - de a francia nem fogja
nrgérteni. Csak nevetrri fog, rázza a fejét,
szétárja a karját, de nem íog tudni fe-
]rIni cstrkésztestvórónek. Egycsek fognak
:utini nehárly mondatot, de hányan fognak
tudni beszélgetni? Hacsak nem tanulnak -

meg eszpeíantóul, ezt a nyelvet néhány
hónap aiatt megtanulhatják. Brit cserké-
szek közül sokan nrost tanulnak vagy ké-
szülnek tanulni. r,s ti más országbeliek?"

tlegjegyzés: nálunk is lehet eszperan-
ttiul tanulni. A.7. sz. csapatban íennáll
egv kurzus. Jamboreera jelentkeziik csat-

lahozhatnak minden pénteken fél hat óra-
kor a cserkészotthonban, I., Attila-u. 1-3.
alatt, Vezeti Balkányi Pál úr, a magyaí
eszaerantisták vezető egyénisége. Ingve-

KüI-üGYI HIREt{

Kiilföl,di, k,t,ó,nika,.
B.-P., a világ löcserkósze sokszor és

büszkén emlegeti, hogyan örökítették meg
látogatását a hárslregyi Cserkészparkban.
Tudvalevőleg ott betonba nyomott láb-
lenyomatot vettek fóla, Azóta azután az
ausztráliai cserkésztisztképző táborhely
részére is kérték B.-P. lábarryomát, mire
az öregúr igy írt: ,,Először is: az én lá-
bam nem olyan szép dolog, amelyet dí-
szítésül fel Iehetne haszná,lni, má::odszor
pedig: csak nem küldhetem el olyan
helyre, amelyet lábbal még sohase tapos-
tam?! Különben büszke voltam arra, hogy
látogatásomat cpLigy örökítettók meg.
mint ahogy a gonuszlcvii ujjlenyomatát
szokták annak emlékére, hogy őlelsége
vendége volt - a börtönben. Igy hátha a
Iegközelebb Ausztráliába megyek, magam-
mal viszem a legszebb pár cipőt, amit
csak találok." 

:i.

A walesi tartományban járva - mint
hajdanán Edward király -, a {űcserkész
többek között megszemlélt egy meglehetli-
sen ,,vegyes" csapatot. Cardiff-ban, a hi-
res szén- és kikötővárosban jelent meg ez
a csapat, amely tizenegynél nem kel.,e-
sebb nemzetiségű fiúkat íoglalt magában.
Arab, hollandi, kinai, spanyol, francia, ír,
walesi, nyugatindiai, angol, szornáli és
olasz egyaránt találkozott köztük. Nent
egy cserkésztiszt mondaná, hogy lehetet-
len ilyen vegyes társasággal cserkészmLtn-
kát l,égezni. 

ii

Gidney kapitánynak, Gillwell Park első
parancsnokának emlékére egy kanadai
mintájír gerendaház épiil ,,a cseíkészet er-
dei egyetemén". A parkban egyébként
évenkint megrendezik a cserkészek és a
farkaskölykök néptáncúnnepélyeit. Az an-
gol cserkészek igen sokat gyakorolják a
nrult századokból való tömeg,táncokat, a
szoknyás skótok mesterei a harci táncok-
Irak és a birkenht:adi világtábor szabad-
színpadán bizonyára méltóan fogják fel-
venni a versenyt. (Bocsánat, nem lesz ver-
seny, csak - llemutatás.)

>l

Az angol cserkészcsapatok, amelyek ed-
dig inkább lakrihelyükről vagy mecéná-
saikról nevezték el magukat, lengyel és
magyar példára most gyakran veszik fel
nemzeti hősök nevét. A 45-ik lewishami
csapat Alfred királynak, a legendás híríi
iovagnak ner,ét viseli, akinek emlékét vá-
rosukban rom (jtzi. A csapat legutóbbi
nyarát teljesen csapathősének szentelte.
Az állótábort a nagy király tanul(lhelyé-
nek közelében ütötték fet, vándortáborban
meglátogatták koronázásának helyét. -Ugyanitt, Winchest<lr-ben, koszorút is tet-
tek az Alfred-szoboíra, ezzel a felírással:
,,Alfrédnak, a Királynak, legutóbbi köve-
tői". Felkeresték még Alfréd király vát-
kastélyát és egy követ hazavittelt belőle
csapattotemnek, anlelybe a király címerét
r,ésték. 

):

A hősök tisztelete a norvég cserkészek-
ből sem veszett ki, Roald Amundsen-nek,

a sarkvidék hősének nemrég megült em-
léknapján a cserkészek a legteljesebb
mértékben áídoztak emlékének és emle-
gették régebben hozzáiuk írt szavait: -,.Cserkésze1l, ne menjetek tévútra, mert a
krlzépút az egyenes írt , , ."

::.

A tél hidegében kellemes változatosság
kedvéért gondoljunk a legsötétebb Afri-
kára, még pedig a legutóbbi ugandai Jam_
l,loree-ra. Amikor a gyarmat íőkormányzó-
fiicserkésze megjelent a parádé-terepen,
sehol sem látott cserkészt. Majd cgy ma-
garlyos kürtös állt ki a tér közepére és
gyülekezőt fujt. Pillanatnyi csend után
moraj hallatszott, amely egyre erősödött,
végül mindenfelől vad néger cserkészhor-
dák törtek elő vérfagyasztó üvöltéssel a
hozritból, keresztülrontottak a bámész-
kodri bennszülöttek tömegén, végül is
megálltak őexcellenciája előtt. - Hasonlri
rally-ért különben nem kell Ugandába
menni. Többé-kevésbbé ilyen a brit biro-
dalom minden cserkészszemléje. Farkas-
kölyök-parádé pedig nincsen,,Nagyüvöl-
tés" nélkül. A legnagyobb ,,üvöltések"
egyike, amit Wembley-ben hallottam,
egyébként nein is volt olyan elrémitő. ln-
kább bájos, szopráncsengésíi, dallamos
nagy kórtrs volt. 

:i.

Az újesztendő külföldön mindenütt a
nagy Jamboree előkészületeivel kezdődik.
1929 ,,nagy éve" lesz a cserkészet törté-
netének, A ,,nagykorú ifjú" - a 21 eszten,
dős brit birodalmi cserkészet - élettör-
ténete el is készül eíre az alkalonrra.

loE.
A rimaszombati áil. reálgimn. magyaí

tagozata alsóbb Qszt. diákjai közül töb-
ben okttlber 27-én este a jubileumi kör-
menet és kivilágitás alkalmával parittyá-
val egy-ki,t ablakon és lampiónon lyukat
ütöttek. Miután a csínytevő kis diákok
közil pátan a cserkészcsapat tagjai, a
rendőrség a gimnáziun magyar cserkész-
csapatát {eloszlatta. A tanári kar a vétkes
diákokat megbüntette. Egy negyedik osz-
tályos diákot a tanintézetből eltávolított,
a többi vétkeseket pedig 16, 10, 8 órai
liarcerbüntetéssel sujtotta. Ellenben a nra_
gyar cserkészcsapat felosz.ását kimorlCtj
rendőrhatósági végzés ellen felebbezéssel
élt, nrert nem lehet az egész magyaí cser-
készcsapatot büntetni, hiszen egy-kéi
diákember nem cserkészi minőségben vett
részt a csíny elkövetésében.

A |engyel cserkészek 1929 július 15-
23. között nemzeti nagytábort rendeznek
Poznan (Posen) közelében, ahol ugyan-
abban az időben nagy kiállítás is lesz. A
iengyel cserkészszövetség egy tisztet és
egy örsöt hív meg tőlünk is. Felajánlja ,

. azt a lehetőséget, hogy amennyiben a nta-
gyar kiküldöttek azután tovább akarnak
tttazni az angol Jamboreefa, a lengyel
csapattal utazzanak együtt, velük azonos
feltételek mellett. Az O. I. B. legközelebll
már határozni fog arról, hogy elfogadja-e
a lengyel cserkészszövetsót szíves hangti
meghívását. Emlókezetes, liogy l92.i-berr
rendeztek a lengyelek nagytábort Varsti
rrrellett, amelyen néhány főnyi magyaí
kópviselet is jelen volt.

Karácsonyi és újévi jókivánságaikat 1ol-
rnácsolták a Cserkészsiövetségnék Sir Ro-
bert Baden-Powell, lady 0lave Baden-
Powell, Hubert Martin, a nemzetközi
iroda igazgatója, a Guilr.l,elI park tábor-
főnökség, I. S. Wilson, a Guilwell park
táborparancsnoka, Sir Alfréd Pickford, az
angol cserkészszövetség gyarmatügyi
megbízottja és helyettese, Francis Legge,
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()sterreichisclres Piadfinderkorps ,,St.
(ieorge" Bund der Reichspjadiinder, a
hollandi cserkészszövetség, Teuber Imre
osztrák helygflg5 főcserkész, a dán cser-
készszövetség, Tage Karstensen, a. dán
cserkészszövdtség külügyi megbízottja, a
lensvel cserkészszövetseg, sth,

décenrber 13-án Pozsonyban a primási
palota tükörternrében tartotta. T,9s., dI:
,i\lolnár Frigyes magyar nyelvű előadását
a világcser"Úszetrő[" Az előadáson meg-
ielent a szlovákiai kormányzóság cser-
"készüevi előadoja. r,alamint- a német és
szlová'Í- cserkószcsapatok kiküldöttei és az
úionnan alakult katholiktts cserkészcsa-
pát vezetősége is,

sodosztályú örs, mig I(ét öfs az újoncpró-
bára késziil. Decenber 5-én jólsikerült,
meleghangulatú tea-estet rendezett a gim-
názittmi raj. Januártól kezdve havonkint
kétszer megjelenő lapot ad ki ,,Csanád"
címen a csapat. (-er)

I. KERüLET.
Karácsonyest, A 205. Zrínyi Miklós

cserkészcsapat december 20-án este 6 óra-
kor tartotta tábori beszámolóval egybe-
kötött karácsonyestéjét. Kigyúltak a kis
karácsonyfa gyertyái és felcsendült a
,,Mennyből az angyal". Az ének után Lé-
vai Alajos parancsnok tartott rövid kará-
csonyi beszédet, majd Pászthy László sza-
valt. Azután vetített képekben számolt be
a csapat a nyári bélapátfalvai táboráról,
nrajd Németh Miska adta elő Koszter atya
,,Jóska bácsi csörkész lött" c, monológját.
Egy-két vidám nóta után kiosz.tottuk a Jé-
zuska ajándékait s miután a szülők még
nregtekintették a csapat otth,bnát, szétosz-
lott a csapat, hogy ki-ki élvezze a vaká-
ciót.

ünnepélyiinl<örr megjelent dr. Br-rzáth
alpolgármesterné őméltósága, a zász|ő-
anyánk. Az L kerületet Czoch Józseí ve-
zetőtiszt képviselte.

A 293. sz. Szent Kapisztrán cserkész-
csapat december B-án, megalakulásának
5 éves jubileuma alkalmával nagyszabású
iinnepséget rendezett. Reggel 9 órakor az
ünnepséget apsapat közös szent á|dozása
nyitotta meg,' melv után az ,,Arpádházi
Boldog Margit" egyházközség, mint a csa-
pat szervező-testülete, reggelivel vendé-
gelte meg a íiítl<at.

A 10 órai ünnepélyes nagynrisén áldotta
meg a csapat- és rajzászlót, valamint az
írj örsi-zászlókat ít. Zaymus Gyula plébá-
nos úr, szervezőbizottsági elnök.

Délután avató-ünnepély volt, mely vá-
rakozásorr ielüli erkölcsi és anyagi sikert
hozott. Az ünnepélyt Zaymus Oyula szer-
vezőtestületi élnök úr nyitotta meg. Utána
a Magyar Cserkészszóvetség I.- (buda-
pesti) keríiletének kéllviselője, Tóth Béla
ker. ellerrőrző tiszt a 17 jelölttől kivette a
íogadalmat. A műsor több száma közül
különösen a ,,tábortizi szórakozások" és
a szövetség filmjei nyerték meg a közön-
ség tetszését.

A Kapisztrán csefkészek örökké emlé-
keze'tes jubileunri ünnepsége a ,,szebb ma-
gyar jövendő rcményében" nemzetiimánk-
kal, a Hiszekegy-gyel iejeződött be.

II. KERüLET.
A kerüteti c§apatok táborozási statisz-

tikája, A keri,iletnek a nagytábor idejeig
igazolt és működő 35 csapata kőzül tá-
borozott 25, tehát a csapatok 7l%-a. A

IrIe l|ézz öregerrr,
az igazi cserkész csak ilyerr cipőben jár.

Elsőrendú anyagból késziti
magas szátr al, bőrtréléssel, vizmentes
nve-Ívvel és burokkal, végig dupla- talppal és bokavédő csattál eza

,rBa,ross c,i1rőúzelll"
Brrdapesl, vul-,:Fesíelic§-rríca 4-,
ahol lredvezményes fizetési feltételek

mellett is megveheted.
(Beszerezheted a .,Cserl<észbolt*-ban is.)

táborozó cserkészeirrk létszáma 931 volt
(51%). Volt a 25 csapatnak 3i] tábora és
pedig 23 álló és 10 mozgó tábora, ez utób-
biak közt 1 külfötdi.

A leventeköteles cserkészek ellenőrző
szemléje a következő sorrendben volt: no-
vember 11-én a 757 és 758, november
15-én a 194, november 25-én a 750, de-
cember 2-án a 753, december 8-án a 22,
248, 755, 756. számti csapalok szemléje,

IlI. KERüLET.
A soproni 365. sz. Abafy Mihály cs. cs.

parancsnokságát Dergán Béla ny. őrnagy-
tól Jámaszty János 66-os cs.-tiszt vette át.
A csapat az utóbbi időben több kirándu-
lást tett (Győrben is volt). December hó-
ban a 66-os Báthory cserkészekkel együtt
jólsikerült karácsonyi kiállítást és vásárt
rendezett, Dec. 23-án volt a karácsonyfa-
ünnep, amely alkalomból mindenkinek ho-
zoti va|amit a Jézuska, a szegényeknek
ruhát, felszerelési cikket, llönyvet is. Dec,
25-26-án színielőadás volt. A .,Szegé-
nvek l<arácsonva" c. 5, felvonásos színmű
kórült nagy teiszés mellett előadásra.

V. l(ERül-ET.,
A makói 92. Csanád cserkészcsapat az

idén is két rajra oszolva folytatja műkö-
dését. A csapat parancsnoka Czibulás
László. Az internáttrsi raj közvetlen ügyeit
Vass Jenő tanár, cserkésztiszt intézi. A
csapatban van két elsőosztátlrir, két má-

Hírek az 550. sz, B. O. csapatrót. -'l. A csapat tisztikara 7-én tisztiössze-
jövetelt tartott, mell,en a sztilői konferen-
ciát, a karácsonyi ünriepélyt, a céllövő-
kiképzés egyöntetííségét és az apróbb
csapatügyeket tárgyalta meg a tisztikar.

2. A csapat I. Sziráky raja 8-án a 183.
csapat ünnepélyén szerepelt három zene-
szántmal, A magyaí egyveleg különöské-
pen nagy tetszést aratott.

3. 8-án a csapat IV. raja Mikulás-dél-
utánt rendezett.

4. 9-én a csapat llI. raja Mikulás-dél-
utánt rendezett.

5. l1-én a csapat Ii. raja Nlikirlás-estet
rendezett.

Ezeken a Mikulá:;*ünnepsógekcn a csa-
pat minden raja }lópviseltette magát. Ezek
a kis házi ünepségek igen jól sikerültek
és elmélyítői a testvéries és cserkészies
gondolkozásmódnak és viselkedésnek.

6. 16-án d. u. szülői értekezlet volt,
amelyen Kaposs5, Gyula parancsnok az
inas-cserkészet íontosságáról, Ábrahám
Károly cserkésztiszt a táborozásról be-
széIt.

157. számú Damjanich-cserkészcsapat.
Faragó Ede országos vezetőtiszt írr, ki

az apródcserkószet ügycben Baján járt,
a Tanitóképzőben mcglartott tiszti gyűlés
után meglátogatta a l57. sz. Damjanich
cserkészcsapatot. Napsugaras lelkéből ía-
kadó szavai fogékony talaira találtak a
cserkészekben. 1.1óhány percnyi dalos
együttlét utárr elbírcsúzott. Kemény vi-
gyázzba dermedtek az előbb még vidá-
man daloló fiúk, mialatt dr. Tordai Ányos,
az intézet igazgatója, a szervezőtestület
elnöke megköszönte a kedves megemléke-
zést.

Táborozási ünnepély. A ciszt, rendi bajai
III. Béla reálg. 157. sz. Damjanich cser-
készcsapata október l3-án d. u, 5 órakor
tábortüzi ünnepélyt rendezett az intézet
tornatermében. Az ünnepélyt dr. Major
Dezső gazdasági főtitkár írr is nregtisz-
telte megjelenésével, ki ez alkalornra le-
utazoít Bajára. Az igazi tábortűz illuzió-
ját kettő mesterséges tíiz körü| elhelyez-
kedő cserkészek és cserkészszülők, szinte
az erdő susogását vélték hallani. Dr. Bar-
tók Egved parancsnok üdvözlő szavai
után néhány tábortüzi móka ós szép sza-
valatok következtek, Felzendült egy-egy
szír,ből jövő tábori nóta is, A fiúk szemé-
ben ott csillogott a nyári tábor enrléke.
Majd dr. Major Dezső íőtitkár úr adott
néhány l<omoly gondolatot a cserkészet
társadalmi hivatásáról. Végül dr, Bartók
Egyed parancsnok melegen megköszönte
az értékes és mély gondolatokat, majd a
könyvkötő örs által készített emlékköny-
vecskét nyujtotta át a kedves vendégnek.

Életmentési kitüntetés. Gróf Khuen-
Héderr,áry Károly, Magyarország iőcser-
késze 1928. X. 23-i döntvényével Morava
Károl1, reáIg. VIII. o. tanulónak, a l57.

El,ső m,a,ggta,r s TOWA s s E Flhangseet,gydr: I

kir. udvari szállitó.
BUDAPEST, II. I{ERÜr,pr, LÁNCHÍD-UTCA 5" sz.
Általiinosan elismerve a legjobb hangszerek. Ilúrot csak finom, meg-
bízható minóségben. ; porírl(1tí hangszerek szakszerűen iavíttatnak.Áraiánlaí ingt,ett küldetilt,

Az eggedüli maguar hangszergqdr az orszrigbant
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sz. Damjanich cs. cs. próbázott örsveze-
tőjének az életmentő-kitüntetést adomá-
nyozta. A__ kitüntetést meieg ünnepéty ke-
retében tíízték fel az életrnentő csej"kész
mellére. A cserkész-induló eIhangzása
után dr. Bartúk Egl,ed parancsnok,-mitt-
tán beszéde kcrt.tebcn a jcgyzűkjnyvet
felolvasta, felkérte dr.'fordai-Ányost, az
intézet igazgatóját, a szervezőte_qiüleí el-
nökét, hogy tűzze tel a kitüntetést ,rylo-
rava Károly mellcre. Dr.'i'ortíai Anvos
örömteli szavak kíséreti.llcIr tett elegei a
kérésnek, majd szívreható szaval(kaT üd-
vözli az arryát, ki ilycn riút ncvelt. Eztttált
prof . dr. G5 örf Iy István, az Y kerület el-
nöke - ki nrhánv perccel elúl;b, a Ta-
nítóképzóintézetb,:n, S,mc,n Lászlnnak, a
282. Tőth Kálmán cs. cs. megb. segéd.
tisztjéne1< mellére tűzte fel a kitünteTést,
; ryél1, goridolatokat adott útravaióul, aző kitiintetett cserkész fiának a további
jómunkára. _Az i,innepólyt a Hiszekegy
hangjai zárták be. Utána az elnijk úr csa-
patszernlót tartott,
, Megalakul a 157. Damjaílich-ok viziraia.
A ta,,,asz elején kezdi meg a bajai 157.
sz. Damjanich cs. cs. vizirája a vizi éle-
tet. A szervezést a dr. Ba.rtok Egyed pa-
rancsnol< álta.l f elkért Gálos Bcirrát- és
Barta Le,Irárd ciszt. rt.ritli tenár trral<, pró-
baiciős cstrkésztisztek \rógzik. A csóna.kok
és más felszeleiós beszerzése folyamaibarr
van és m9gvan a íemón\r arral hogy a
csapat vizifaja a Duna partián, saiát- te-
lepén kezdheti meg a lnilnkát. - Ez al.
kalonrmal adta meg a parancsnok a sc-
gédtiszti nlcghizást Hattslr,r Cl,trla (s UIa-
kit1, Elemer rrjl,ezctiikneli, valamint
Frank László, vittlz Kemóny 7oltán, !io-
csis János, Krieiszl Fetenc ós ,\'iora,va Ká-
roli, próbázott ör::rlezetőlrnek,

VIll, I(LRül-ET,

Jól sikeruit ]i,liltutás-ünnep§éget rende-
zett a liecskemóti 11B. sz. ciarista cser-
kószcsallat, aneiy,en 'a tanáii l<ar, a volt
cserl<észek ós az a.znap fclvett írjoncok is
megjelentek. A Bs:J. -cz. csapat dccenbcr
1 6-ara jeIentett i.rnnepségekei.

A j<eriilet csapatainak száma iilegint ör-
vent_letcs szaporotlásiirk irrdtrli. F,tilt, hely-
röl jc]tntettck me;la!al;uiási szlirri1,1ktr;llit,
.{ _:zulnol<i rk. It,genyeg1,1tli is a lüiölr-
szállnsi 1lolil. firrislioiai csal;atuk kéive-
nytiliet beadták.

Alegjelent a VIII. keriileti atmanach,
melv részietesen tartalmazza a vczetősóg
es a csapatok nórlsorát és címét, Vidékré
az i]leiékeseknel< már szétkülrltc a i(ef .,
de akik bármi okból nenr kaptál< nreg,
a|agV arra szüksúgiik \.arr, kél,júk azt a
titkárságtó1. Az aimarrach cseíI(é!izínilnka
és soltszorositógóppel késziilt,

iX. KEIiüLET.
ilieghivó.

A i\laql,a1 Cserkészszövetség lX. kerü_
lete 192-q íebruár 10-én ór,i retldes köz-
gl,űlést tart. Erre a közgyűlés rendes tag-
iait tisztelettel nlt,ghivja.

Tárgysorozat:
l. Elnöki negnyitó.
2. Fötitká"i jclentós.
3. \Iezetőtiszti jelentés.
4, Pénztárnoki jelentés.
5. Számvizsgáló-bizottság jelentése,
6. Általános tisztújítás.
7. Esetleges indítványok.

cserkészü dvözlettel
Töröh Tibor s. k. Rricz Lalos s. l<.

főtitkár. elnök.

, A kisújszáitási ret. Horthy reálginrná-
ziu.m 203. sz. Bocskay cs. cs. december
hó 2l-en iartolta rneg karácsoriyfa-ünne-
pÓlytt a szokott m,,don. Az iinneiróly ben-
sőségét emelte az, hogy a szapat szere-
tett parancsnoka, dr. Jausz Béla tanár úr,
ki tallulmányi úton volt Búcsben, hazajött
s együtt töithettük veie az estét, A csa-
pat február hó elcién, ha vala.mi nagv
akadály közbe neIrr jön, cscrkószünnepélyt
rendez. A karácscnyi szünidőben örsve-
zető s l. Usztályt'i pióbát tettck az eddig
ideigienes rirsvczetók s scgúdörsvezetűk,

ezt a temát má
akikkel mégsem
hogy téged is megis
lem, máskor is írsz,-C

lllIlllllltllllllIllllllllllllllllltillIlIl!lilllilllllliiii|Tliill|Tiii]iiTTl

tlj. A. J. l{ispest. Elbeszéléseiddel öíö-
met szeleztél. Á ,,Kaland a hóban" egé-
szcrt ügyts, Ká.r, ho;l1, egy kicsit hosszLi.
így aligha has2Irálha,Lonl. A ,,Kolozsi,át i
gyoís" túl iantasztikr,rs. Ha eg_vszer bejössz
Pestre, kcres-q {el. Az üllői-út 24. sz. la-
kásom útba is esik. -- S. L. 71. Zrinyi.
Köszönönl. Lchet, lio91, soi kerül rájuk,
bár kissé nchezeii a l<érdések. - Colléga.
Van benne vaiami, de még nenr üti meg
a mcrtél(ct. Alind,.rlesttre jóI tesztd, há
irogatsz. Ezt niég ircn kö:ölhctem, de íe-
mélem, móg talállloz,.rnk. - L. K. Rákos-
palota. Kétségkír,,ül van írói készségcd. De

A

l1/IA,GYAR

előfizeíési ríra:
NegJ y ecléut,e P,pengő,

féléure !}.6O pengő,
egés? éure 6.4O parlgő,

Előfizeíni lehet a Maggar Cserhészszöuet-
ség Gazdasági llioaíalában: V., Hainal-
utca 6,, hészpéna.zel, L,ag!/ postollttlluáng
útirin, uagg a itr,Iaguttr Cserlzész 3i.428 sz,

oo s ta t ak aré íti cse k lz s z útnlcij cín.

A tl4aguar Cserhiszszöuetsdg
hiuaíalos íapja a

S zeríeeszti DR, K OSZ TE RS Zi TZ J OZ S EF
Szerkeszlöség:

Budapest, lX., Rridag-utca 43*45,

I{iadóhíuatal:
Budapest, V., Hainal-utca 6. sz,

. (Cserkészhtiz)

Elófize:ési .dra:-
Iél,éure ? P. - IXgésa éure 4 P.
Elófizelni ugganúg! lehet, mínt a

MAGYAR CSERKÉSZ re /

a mórtéket. \'c:,l
Pista. Kedles, rl
SZonzom. Rcn:..it:-_ :: ]. :-,]:- _ - -::
ltsz s Tt i, li]''l:._,.,::_- ..:: -S" J. i80. Kárpát. Szir-ia=, : _ - _:-
l)em hailui:rn] i,',|1;. ,',;_' '.', , t
va,ly. t\lár heszi]rtnr i:, i:.: _ ._' -- . .-
gok nráskor is. Az ic,,;l,,,l,i,_,i i,: _ :: -- :_-
dom. iri gl,ai<rabbarr. - iij, o. T. ll:;1 .

kőrÖg. Ne ha.raguij, h,:.., :.:.-. - : .
Igazán nincs iJű;;r ::.:i..:.]:. .=,. ,.
válaszolni. Nagion it,ci.i.ll= :: _.: j -,
határontir!i test,.,é!Ei,-ií,Ji 1,li-]._'.,,
egyszer hcsszan, Buiciul ,.:-,. ,.., - -, j
M. Cs, odaát js jzirc7 _-._ : -.-_-
l-. F. Firenze. Iiö_szörrijil ]_l=ili,t. : -::.-
Remélem, itt is meglcltd a ,,,:.,:. .: i,
ón nem enlékszen rcáci. de :.: .: -:. ,

megismrrnélek. ha iátnli;li. ,',':,- - - -. ,._
odakint? örülnók, ha ho_:sz:_i: ,:: _, .

szólaltál ! Ug1, látszik. íl,,',i ,, i,:,.::- - _-
hat kedvezően a híre s rr,:a;l,': ::.:"-..
mert nagvon clhani,agol:z. Hi: '', ,:' .::
Egy-két olyan nu*,,o,r bíztaió _l:,_: ::l.'
nem lcnne szabad olvan soká_:t :,.*_,:-
ttocl. - ,,l{e csüggeij rnagvari" l._ :_
a javitás nem sikerült tigr,, th.,a,., t:.:=--
tenr volna. Valahogi, nlost 01,,:::] _::: :
vers, nint azok az a'lnlák, anel.,,c.:.: :::-
pen kifónyesítenek. Szép, tiszta, d::-::.:.
hamva, a fén.vesíiéssel épen az:d.s.,t-.:
nl,ujt,i hamr,át törölték .1. .\z ú' ,,,.:. .
Közölni fogom. - W. T. Ez rár :.:.
olyan 35, mint az első r,olt. .\lost is i-:r-
nak benne szellenres részek. úg,,,. h,_.:,,
talán tudok vaIamit csinálni vt]c, L' :.-
makörrel próbálkozz.

Felelös szeíkesztó; VIDo\lSZ}{\' li^il-}l_i:i
Felelós kiadó : KOSCH BELA.

Kiadia a Magyar Cserkészszóvetség.
Szerke ztóség és kiadóhivatal:

Budapest, v., Hginal-űtca 6. sz. (Cserké§zhá2.}
Mesielenik minden hó 1-én és l5-én.

tán mcgöIelni, hogy
Ugy szereinélek

kad a szidásom
Csupa talány és
őszintón. Vagy jő
sen. Csal< ne ünne
kásomon (üllői-ti
verseidről is beszé
szín van bennül<.
Csak a kedéli,ed r

A Cserl<észbojt l<ö

a leiiás tii] e]c__: -

egi,etr:rlli tanái,.
mal hlvzá.
Szolnck. _f,. ,] . t ,

kcreszt egr,estlilet
eiijre bejelenti eb

a verset. Hozont.
szállhat mindert

get,re magllart" is
kívánataidat. -- |
sikat, A nalltiríi
a rejtvénveliyt. Fe
verseidei. - ,,V
pedig a jóbarátol<

sor limonádósan
a csalrjdott szere

nlindcn A/i. Cs.-be
leled a választ. -

.,Élet" Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, l,, Horthy Miklós-út l5. 
- 

Igazgató: Laiszky Jenő



Iíinilsn íóléues elóíizet6 inüucn ha$ia.

.l"*§3í Fc E N T ő lÁs I(A r,liii,,:,t'.T;
tökéletesen felszerelve, ízléses. praktikus kivitelben, beosztásos
báCogdobozban, vízhatlan vászonhuzattal, vallszrIial beszerezhető

,,TUP,UL,, KöTszEe,cvÁp,nA'x
Budape§í, II., Erőd-rtlca t-3- §rzáDír.

Telefon: 526-42. Ara Ia felszereléssel 12.50 P Teleíon: 526-42.
. IIa felszereléssel ll.Á0 P

Hiányos mentősZekrenyek kieJeSZitesét vállaljuk. - Postai meg-
rendeléseket leggyorsabban elintézünk.

íllserls. észe'l,őa.dásra,1-5 6ralünrrepél3ret<ie
Kiválóan alkalmas a lrülönféle í:pleerr kapható

CüKoRpA,§.Z,íEI.í.^
,d,lEilf_i3," R AG () GU F{ I\c I
Csapatoknak kedvező áron utánvét mellett, v. bizományba
Kapható a,,C§erl§. észbolíbart.. ls !

jttagyaíországi fóleíakat :

PULJE,§I, J- Budapest, V., Garam-utca 25.

A Magyar lfjúságiVöröskereszt Egyesület
elárusító helye

a Cs erl§. ész,bolíb€tlt van
V-, Ila.irral-rríca 6. sz., lCserl§észl.r'őz-

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

Az egész világon ismerik'és elismerik a

Remington Portable
írógép fölényét.

Nem játék ! Nem miniatür !

}lanem komoly hordozható gép a

REMlNGToN
PoRTABLL
négysoros, standard billentyűzetű írógép"

Úgy 
" 

REM!NGTON-PORTABLE,
mint a többi legújabb rnodelljeinket
díjmentesen, vételkényszer nélkül
mutatjuk be országszerte, kedvező
fizetési feltételek mellett, 't8 har",i

hiteBre is.'

Remington lrógép Rt.
Budapest, V!., Andrássy-úl 12.
a Magyar Cserk,észszövetség szállítója.

lrógépeink kiválóságáról véleményt adhat a
Magyar csérkészszövetség Gazdasági Hivatala.
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A Csei,kélilb.]it köszöni art €l igaz ragaszkoCá.st és bizalrnat, ami
a ki,i;^ács,:ny ei{jj,ti n;ip:cki:n a F{,,j*fi!-utcai bolthel;riségünk előtt összeve-
riiciöLt h,.l;szit seroi<'Lfa;- jr,lit:tt l.-if,,;,'rést,,; és nri[:ónt tay,aiy, az ielén is a!-
í,:,i;:-n,*j: k:;"es" ;lo.gv ezé:it Nektek 't;.i;;i,lr kirnutaihbgídá,.Teszi, pedig r:zt

f; P nl-,Y :. űi,: _xtlá rcÁsÁvnr,i
A.l elsőt,:; a c;ei,kés:: va,;;, áerkén,:testiiiei'(ö::siől akár egy egész

kcrüleligi nyerlreti el, aki vagy aki!; rnáju,; J-r<; a iegnragasabb összeget
jelentii r,ásárlási nyugtacscrmagot tr,j;:rak a Cserkóseboltból bemutatni.-
(Nyugtának szárnít minden fizetési §l,,rkk, prlstautalvánv, utánvétlevél stb.)
Minihogy ne n vizsgáljuk, ki veti* ,rz áriii, ennek a dí.lnak eln,verése tisz-
tán cserkésziigyességen, it,etve szcii,ezési képességen nrúIik.

A másoJil< rJíjaL az a csapij.i t,i:ier!, mely ugyanezen iJő aiatt lét-
számához viszonyítva a sajái i,észéi.i: tör,iént legi_:ragasabb összegű vásár-
Iást tuc{ja kimutáirri. Ennói ;i iíiriái* vásár-jások'aikalrnával a nyugtát az
illető c§apat javára igazoltatili iti:il,

Ervények azok a vásárlásr_l[<, rrielyck;anuár 15-e és május l-e kö-
zött eszközöltettek és ugyanezen liőpcilti3 kie,iyenlítést nyertek. A be-
érkező pá|yázatokat a zsűri 1929 :,}a',:, t."i ig felülvizsgálja és a júniuls l.i
Magyar Cserkészben az eredmó,, , ]<özhírl,é te.szi.
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rál:ractÉ.í: 1-1 darab f,eÉ§e:;** r §elszereBÉ a929-es {íprrsú
őrsí sáÉor, §re§y @z,r.ffiU" e§§,,.*; i€ríé}rií eg:réb felszerelés-

(A C SERI{E §Zs:trübq.ry,,,tj$p e szE l{r{ÁzÁsaN).

BUDAPE§§ V"* §*-:b-§}üA§-,EITCA 6, SZ.
(B{JDAPEsTEN

,,Élet" irodalmi és Nyomda Rt. l., iii,:1]j1 Miki;:í;-út 15. 
- 

Igazgató: Laiszky Jenő
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