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Kiválóan alkalmas a lrülöníéle ízlren kapható

lCrrl§,Orlra§ ZÍilla, valamint a rilri gtey
féle rágrógrrrnnli es " íölíöíí
nararrcs- cs(ol§oládé -ko cls.ar
Csapatoknak gyári áron utánvét mellett, v. bízományba.

Magy8íországl föleíakat :

PULJER, J- Budapest, V., Caram-utca 25.

Kapható a,,Cserls észbolílealt" is !

Cserkész F.í E N T Ő ra § KA.Jiíi,".u§J;
tökéletesen fe'szerelve, ízIeSes. praktikus kivilelben, be()szta§os
bádogdobozban, vtzhatian vár/- niluzattal. vallsztiial beszerezhetó

,,TURUL,, KÖTSZERGYÁRB AN
Btldape§!, II., Erőd-rríca t-3. szárír-

Telefon: a26 -+2. Ara la felszerelé-sel 12.50 P Telefon:526-12.
, Ila felszeretéssel ll.i0 P

Hiányos mentószekren}ek kiecészíteset vállaliuk. - Postai meg-- lendele§eket leggyorsabban elintezünk.

Az egész világon ismerik és elismerik a

Remington Portable
írógép fölényét.

Nem játék ! Nem miniatür !

Hanem komoly hordozható gép a%ö 
R E"ü";''ű'ö'iöir|
PoRTABLE
négysoros, standard billentyűzetű írógép.

Úgy . REMtNGTON-PORTABLE,
mint a többi legújabb modelljeinket
díjmentesen, vételkényszer nélküI
mutatjuk be országszerte, kedvező
fizetési feltételek mellett, 18 havi

hitelre is,

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

lró9éPeink kiválóságáról véle]flényt adhat a
Magyar Cserkészszövetség Gazda§á9i Hivatala.

A Magyar lfjúságiVöröskereszt Egyesület
elárusító helye

a cserlí észlrolílrall van
V-, tlalnal-rrlca 6. sz.l Cserkészltőz.

Kézügyességek, l<ézimunkák, terííől(, dí-
szes párnálr, babák, karácsonyfadrszek
stb. íeltüLően olcsó áron kaphatók.

l]lső nLa{lua,r ll,angseeryl,jryir, :

STOWASSER,
kir. udvari szállitó

BUDAPEST, Ir., r-ÁNcrrÍo-U. 5-
Altalátrosan elismerve ,, legiobb han szt,rek.
llúrok c-ak linom, megbír-lrató minóség en.
I.orrrl, í1 hangszerek s7akszerúen iavittatnak.

Áralánlai ingren küldetik
Az eggedüli magllar futngszerggdr az orsecígban,

Csapat-, rai-és örsi
Ára|ánlattal díimen-

tc§en §zolgál:

er,apírÁsr Év tsoa.

ZASZLOIÁ a legegyszerűbbtől a legdlszesebb kivitelig

OB E RBAUF] R A. UTOD A, """2{;L":.í-J?§,i,:,:

B U DAP E ST, IV., vÁc I,UTCA 4l. TEL.; AUT. 833- lt.
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FíAqGYAR, C§ER,I(E,SZ
A MAcyAR, csE,Rt<frszszővnrsÉc EInvATALo§ LApJA

A B o c s I{AI- C SE Rxp s zpK I{AND E RSTE G I rÉ r-r lÁg o nn.
Szeptember hónapban nagy elhatározások sziilettek meg a

BocskaiaknáL Novemberben pedig már a Cserkészparkban
csendesen, de annál komolyabban készülődtek a kanclerstegi
nemzetkőzi cserkész-síversenyekre.

Fő-főpatrónusuk, Polcsi Bá féltő szeretettel tanitotta a nyurga
Bocskai-sokadalmat, leírt és vetitett képekkel bemutatta Kan-
dersteget, s a komoly mr-tnka után ezer mókáva| tréfálta meg a
késziilőket. Vasárnaponként a,misehallgatás után következett a
svájci napilapok által is megénekelt és lebecsült ,,trocken Trai-
ning in Puszta" a Jánoshegyen.

Karácsony első napján a K, p.-udvaron sorakozó; megérkeznek
a kísérők és dr. kaposi Molnár Frigyes, a kiitföldi ügyeket in-
téző íőtitkár. Átveszi az egész magyar kolonia íölött a paíancs-
nokságot, Bécsben Frici bácsi mutogat valamit a város neve-
zetességeiből. Élelmiszeres ládánkat az osztrákok feladatják.
Nem volt érdemes semmit sem lrozni magtrnkkal, számítja ki
hamar a pénztáros, mert Svájcban olcsóbban kaptuk volna meg
a feladott élelmiszereket.

Bernben a pályaudvaron E. Trachsel, a svájci cserkészszö-
vetség és a cserkészek nemzetközi alpesi klubja, F. Moser
pedig a nemzetközi cserkészotthon bizottság nevében íogadtak
bennünket. A főcserkész sajnálatát fejezte ki, hogy betegsége
miatt személyesen nem üdvözölhette a magyar csapatot,

Berni szállásunk egy pompás cserkészházban volt. Az egész
házat cserkészek épitették fel és maguk rendezték be. A ház
egy emeletes. Négy, cserkész-izléssel berendezett örsi szoba,
konyha, az első emeleten hálóhelyek. Az épület az Aar-folyó
partján állván, egyúttal csónakháznak is nagyszerű.

A nap Bern megtekintésével és nagyarányú ólelmiszerbevá-
sárlással telt el.

Másnap reggel zrrhogó esöre ébredtünk. Félve kérdeztük
svájci kalauzainkat, vajjon Kanderstegben is esik-e? A válasz
lesujtó. - Igen! A rádió bemondotta az este, hogy odafönn
is olvad.

Kanderstegbe érkeztünk zuhogó esőben. Kb. 80 cm hó volt. Az
eső nem ártott sokat, mert legfeljebb 70 cm-re zsugorodott
össze a havunk. Délután egy tájékoztató sí-sétát 1ettünk az
üdülőtelepre és a lötschbergi ugrósánchoz.

Szóljon helyettem'a ,,Der Bund" cimű svájci újság rólunk:
,,Az ugrást igen szorgalmasan gyakorolják. Ugy megy, mint
egy gyorsan pergő film, S amellett egész délelött legfeljebb
négy-öt háromméteres állott ugrást lehet tőlük látni, A svájciak
csak nézik őket s
mondogatják, hogy:
ezt sem igy kellett
volna csinálni.

Délben a- síjeiket
reparálják. A ma-
gyarok naponta há-
rom sí-orrot törnek.
Az egyik közülök pl.
azt akarta, hogy a
síje elöbb érjen le a
lépcsőn, mint ő ma-
ga s ezért a léceit a
levegöben előre kül-
dötte. Nagy volt cso-
dálkozása, mikor
odalenn az egyik sí-
jét törött orral talál-
ta meg. De este sí-jeik ismét rendben
r-oltak. Egy konzerv-
doboz báddgjának a
segítségével pótolták
a folytonossági hiá-
nvokat."- 

Ugyanez a lap eg5l

versenye. Elsőnek egy
angol járőrt indíta-
nak. Ez volt a mi
legíontosabb verse-
nyünk, ezt kötötték a
lelkünkre a legjob-
ban. Meg kellett vé-
deni a szent Imrések
által tavaly hazaho-
zott serleget. Az elsö
angol már a cél eté
érkezett; azután meg-
jelenik egy magyar
fiú: Morvay Gabi,
rögtön utána Batta
Berci s közvetlenül
mögöttük Tasnády.
A sváiciak és a ma-
gyarok örömrivalgá-
sa közben átfutnak a
célon. Mögöttük fut
be az elsőnek indí-
tott angol járőr. Ed-
dig minden jó, utána
soká semmi, majd
befut a másik ma-
gyar !árör

másik számában így ir a mi sportkészülődéseinkről : ,,A
magyarok már reggel hét órakor íutnak az állomásig és
vissza. Ez a íutó-trainingjük." Épen nem futótraininget
tartottunk, csak a bevásárlónk sietett be a íaluba, hogy ide-
iében enni tucljon adni a többi síelő magyarnak. Abban igaza
van, hogy az ugrással sokat foglalkoztunk, hiszen a kander-
stegi kirándulásig az ugrás komoiy magasságokból csapatunk-
nál ismeretlen fogalom volt. Itt kellett megtanulni.

A Cserkészek Alpesi Clubjának a házában, a mi svájci ott-
honunkban, esténkint összeültünk a nagy ebédlőteremben s
szép nemzetközi tábortüzeket tartottunk, a svájci, angol, hol-
land és magyar résztvevőkkel. A ,,dóri bundát és a Hajmási
pétert" harmadil< este már velünk énekelték az összes külföldi
cserkészek. kiemelkedőbb tábortüzünk a szilveszteri volt.
Ekkor kocsonyára vendégül láttuk a ház összes lakóit. Nem
tehetünk róla, ha nem ízlett, pedig nagyon kevés paprikát
tettünk rá. ejfélkor őrtüzet gyujtottunk s kinn a szabadban
elmagyaráztuk nékik, lrogy mit jelent ez a jeltűz, amely a
Csonkaország minden téli táborában felgyullad ebben a pil-
lanatban,

Mise után felkísérem a íiúkat a starthelyekre. A svájci ver-
senl,vezetőség már együtt áll. A stopperórákat igazítják össze.
Tisztelgés s mindenki siet a kijelölt helyére. É,n Trachsel után
irarnodom a célba. Nekem is kezembe nyom egy órát, hogy
segitsel< időt mérni. Lecsatoljuk léceinket s a rendező sváj-
ciak deszkát hoznak az egyhelyben ácsorgó zsűri |ábai alá. öt
perc mulva már ott is van az első beiutó járőr. Jönnek a mi
iiaink, Az első Zelkó Jóska, utána senki. Eltelik 40 mp. jön Hári
Jóska, azután megint nekem végtelennek tetszö néhány mp. s
befut Hacker Zoli is. összehasonlítorn az időket, de a nag},
izgalomban nern tudok pontosan számolni.

Jön a második osztály. Geri már itt van, várunk egy percet
s jön Álmos; odaér Gerihez, akkor tünik íel a híd alatt ]ankó-
vius Béla. A magyarok biztatása elvész a svájci fiúk hatalmas
és kiadós biztatása mellett. Beéri Álmosékat, már rnegvan az
elöírt 20 méter. Még egy botlökés s már benn vannak. Korosz-
tályukban elsőnek indultak. A többi járőrök idejét mind össze-
hasonlítom az ő idejükkel, 5 csapat már befutott s még nincsen
náluknál jobb csapat. A 6.-nak beérkező Schwitzerstern berni
cserkészcsapat járőre egy egész egyötöd mp-el megelőzte őketaz
utánuk következő tiz csapatbéliek már nem jöttek be jobb
idő alatt.

Azután következett a külföldi kezdők

',. 
-: "|
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A részletes ei,edmény a következö:

A külíöldi kezdő sielők részére kiírt jaröruersenyben:

1. 1 1. Bocskai A) járőre (Petrich Céza, Csombay Dezső,
Kunszt lmre) 7.35 mp.

2. 11. Bocskai B) járőre (Morvay Gábor, Tasnád5l [,nfllg,
Batta Bertalan) 8.I34/,
mp.

3. Raydal Scholl Scouts 9.50
mp.

N e mz etkö zi j,árö rv e r s e ny
II. korosztdly részére:

l. Schvyitzerstern csapatx
7.2O'/u mp.

2. 1 1. Bocskay 7.21 3f" mp.
(de Pottere Geratd, Tas-
sonyi A. Álmos, Jancovius
Béla).

3" Bern A) csapata 7 .36" / ,,

mp. (Indult 16 járiir).
N emzetközi jdrörv ersetly
IIL korosztdly részére :

1. Schwitzerstern csapata.
6. 11, Bocskai csapata (Ha-

cker Zoltán, Harmath Jó-
zseí, Zelkó Józse{).
(Indult 9 járőr).

Nemzetközi slalom versetty :

III. korosztály részére :
1. de Pottere Gerard ( 1 1 .

Bocskai). 1.06 '/" mp,
(31 induló). A l1-esek 1<észúlnc}r a sVáici SiverSet]l,fe

N emzetközi ugróuerseny
6. Petrich Géza (11. Bocskai)

N emzetközi ugróv erseny
1. Ziegler E. (Schwizerstárn)
2. ZeIkó József (1l. Bocskai)

lI. korosz,tály részére:
(l2, l3. 1-1 m.)

lI]. koro.:lóIt ris:érc:
i 8.999 pont. t

1,1.661 pont. (1ö. 18. 14 m.
3 állott ugrássa1).

5. cje Pottere Gerarci ( l1,
Bur:kai) lL|. ]2. i-1 n).
(9 indul,i)

N e m.z e t k Ö z. i .;_a,,ü,,,, ;,,j É f ,},

strlioro}: rés:ert:
1, Huber Traug,,lt tPá:l:a)

17,63S pont t2t_t. 2]. 25 rn
3 állott ugrássai).

3. Belr, }1;klós ( _1[i. Hoilós
Áláivás) 1-!.-i-15 r"it. r18,
)1 21 m 1 il"_- ,:- ,--,ág

sa1).

li e mz g t l: ö z i lesl,r:ll l er_.e,,:.y
seniorok rés:.é:e:

i.Grandschamps Charles
(Olion) 6.]]' :.-.

10. Bel_v lliklós (,][} H:,11ós

^I.) 
6.57',,'. m,i.

( 18 induló).
N tlnzetközi SlalorL i, trsenv

seriiorok rés:ére:
tJ, Szabó Zoltán ( 1 l. Bccs-

kai).
( 1 1 induló).

HA lvEM Is
Ha ntm is uolna már hitünk
Bolondul, uakon is hiszünk,
Llogy lesz még szőlő, lágy falat,
S rednk kacag a pirkado,t.

Tttlán még jölrct oly sorunk,
ítogy jobb időkre fordulunk,
S selál egünkön iobbfelül
A magyar csiltag földerül.

VoLlvA . ,

Ta!án az lsterL megsegít
Fölébüttk tdrja két kezit,
S umelyre kóptelen hazánk,.
]obb sórsot ioz majd mireánk.

Talán el mégsem pusztulunk,
Vigyúz ránk nlegtartó Urunk,
S tía minden ólmunk szétJoszol,
ó megnent majd a uég alól, Téchg Oliuér

CEIERNEL ISTVAN
A si ma úgy él a köztudatban, mlnt a hegytidéki északi ger-

mdn népek ereaeti sport-eszköze, pedig a sít az északi germá-
nok csak átvették a sikvidéki íurani népekttil, amelyeknél már
ősrégi időkben közlekedésl aikalmatosságu1 .szolgált.

n,lénk bizonyítéka ennek a si előfordulása a finn-magycrnépek
körében, ahoi nemcsak a íolyton hóval vesződő északiakrrál,
hanen a közbensőknél, sőt - bizonyos kezdetlegesebb, ősibb,
de épen ezért az eiedetet bizonyító íejlődési íokon - a rna-
gvar népnél is szlrcpel s több nei,e is akad,
-- Nélrai' cher ttelhriz i C he rne! I stv án, aki először íoglalkozott ez-
zel a kérdéssel behatóbban, igen tigyelernremóitó adatokat ku-
tatott és jegyzett fei a régi ,,|ábszánkőzás"-ról, amint ő a kő-
szegvidéki nép szavajárása szerint mondja.

,,Az igazi iábszánkót a Jinn-ugor népeknél találták kil', _
álíápítja-meg - ,,abban az időben, mikor még a sok különböző,
ietenles ann ira szétszakadt törzs. , . együtt lakott, tcílát iaő-
§zámításunk-első százaCaiban, sőt az előtt". (A lábszánkózás
kczikölrvi,c l 896.).

,,Ném"i n1,oma a |ábszánkózásnak nálunk is nregvolt é.. *9g-
vaÁ azokbán a csontkorcsolyái<ban, amelyeket a halaszsdg tőbb
helven nádlás és iecalatti halászás alkalmával telente haszná|t
és"használ. Külön-ös"_n szembeszökő a hasonlóság a csallóközi
sikolytiknat, melyek a ló |ábszárcsontjából, de állcsontjából is,
,készúltek, s ami ritkábban járta, de legérdekesebb:. hosszúra
faragott'deszkacskdkbóI is! A mozgás eze,ken sze,ges.végű bot
ieg{lyével történt s pe{g nemcsak. jégen, hanem kemény ha.uon

i.s.*-"Sőt ugyaíicsak a Cáallóköz ném9ly helyén, alig egy embeí-
öltő előtt, áégvolt a,z a sajátszerű lábbeli is,, a pacsmag, mely
igen hasonlíto-tt a lapp saiúkhoz s szíjjakkal volt láblroz erő-
sTthető, a bokán felül. A lapp sarú neve gabmagak,. -. sassme-
kah" stb. - (lJtazás Nor-vé§ia végvidekére. l893. 353. old.)

A Komárom vidékén a csaltóközi Aranyos, Ekel és Megyercs
községekben használatos siklyó, vagy sikolyáról írja: ,,A d,esz-

A sí ER§DET,Énőr,"
tiából és faból készült sikolyák nagyobbak, illeve hosszabbak
voltak, ezekhez is szeges bot járult az elöresikt,ds megadására".

Nagycn tanulságos az is, amit A lábszánkózás kézikönl,r,é-ben
,,A tá'bszánkózas nyomai nyellünkben" cím alatt fejteget:

,,Az altaji ncpek lábszánkó megjelöléseil. finn: suk_si; r,ol,
veiz,p, észt', li"l,; suksi, suirsi, suks, soks; tunguz., suk s1,lta,
sok salta, huksille; burjrit: sana, hana." stb. ,,Lehet, hogy tév+-
dek, de Jülemben úgy cseng, hogy, a magyaí sikirís, sikamlás,
si&ld, sikolya, sikonka szavakban az ősi suk,, soÉ-tőt r,élem
kilrallani, csakúgy mint a szán, szdttkó nevel<ben a sana je-
lölést,"

,,S az ősi nyom eszközein:k. közt is megvan. Hisz a szón
csákugyan régi szerszám s a siltonka taián valami lábszánnév
maradúánya, mert kis szánra órtjük".

A nyárón a szombatlrelyi madárvédelmi kiállítással kapcsolat-
ban oáaát voltam Kősze§en az özvegy méltóságos assion.vnál,
akkor.,iutott kezembe. A lábszánkózás kézikönyvé-nek a szerzó
saiálkézű jegyzeteivel eilátott példánya, amelynek 11. oldalán
a 

-következő 
b-ejegyzést találtam: ,,Borsodban, a Bükk-hegység-

ben a matyók iszkiri-nek mondták lábszánkóimat".
Mirrdezekből nyilvánvaló, hogy a si tartozékaival egybe,n, a

magyar rrép szerizámjárásában ősi időktő.l fennmaradt közleke-
d,ésY eszkö2, amelyneli népünk a nevét is,romlatlan alakban
(síklvó) megőrizté. Mi mégis idegen közvetítés által megrontott
átat t]an vetiük át elnevezéiét, amelyből ráadásul egyesek a he-
lves magvar nyelvszokás figyelmen kivül hagyásával olyan hi-
tas tová6ti.ep)éseket is a|liottak, mint: sí-e-lé,s, sí-e_lni. stb.

- Talán nem késő még magyar szellemben segiteni rajta!
Nekünk úgyis több k6zünk van ehhez a szép,és hasznos esz-

közhöz, minr"a világ akármelyik idegen_ népének s talán a ma-
svar cierki,szeknek"a kültöldi versenyeken elert eredményei is
Íálami ősi, lappangó ösztönnek a megnyilvánulásai.

Fromm Béla (50.)
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ÚtARallt,l.

FR,ISS ERŐ A GÁTRA.
lrta: f Vashó Andor.

Személyek: l. tnérnöb. 1. paraszt. Parasztfiú.
2. mérnöh, 2, paraszt, Csetkészparancsnok,

Parasztok, cserkészeI<,
(§zllz: Folyóparti íüzes a magyar alföldön a román határ kö-
zeléb,:n. Hátul a gát húzódik keresztben és eltakarja a mögötte
lévő íolyót. A fák lombozata téli időre mutat. Néha hallani a
íolyó zúgását és az egymásra torlódó jégtáblák zizegését. A
színen balról deszkából hevenyészett kalyiba áll, mellette szer-
teszét szerszámok, ásók, balták, talicskák. Előtte nagy tűz ég,)
(Alig szürkül a hajnal. A tűz körül 4-5 paraszt heverész, né-
hányan alszanak. 1-2 immel-ámmal dolgozik hátul. Földet

talicskáznak és tölják fel a gátra.)
l. paraszí (leteszi a talicskát, a tűz mellé jön) : Na ebből elég

volt, Olyan fáradt vagyok, mint egy kutya. Hol a subám,
hadd íekücilek rá. Mindjárt itt a hajnal is, aztán még sem-
mit sem aludtam,

2. pa.raszt: Mennyit nőtt a víz este óta?
1. paraszt: Még vagy két araszt, de most már jó ideje nem nőtt

egy újjnyit se. Talán csak megadja az Uristen, hogy meg-
menekedjünk.

2, paraszt: Má csak rrem fogja az Uristen épen karácsonykor
pusztítani az embeíiséget - na jó éccakát!

(A két mérnök hátul izgatottan beszélgetve jön a gátott,)
l. mérnök: Nem értem, nri van itt. Három órája egy cm-t sem

emelkedett az áf.
2. mérnök: Ileméljük, hogy már lefolyt a legnagyobb víztömeg

és hogy mi meg vagyunk mentve.
}. mérttök: Nem, nem, ilyen rohamos áradás nem áll meg eny-

nyire hirtelen. Félek, félek, hogy valami baj törtérrt, odaát
a román határon túl, hisz alig van ide 6 km-nyire. Talán
átszakadt a gát és minket hátulról kerül meg a víz. Isten
legyen irgalmas nekürrk. - ltt van ni, ezek meg itt lopják
a napjukat. (Lejön a.gátról a tűzhöz): Emberek munkára!
t(ívül a jégtáblák verik a gátat, elviszi az ár a házatokat
és ti itt alusztok! I{ó, keljetek {öl! Ásóhoz, talicskához egy,
kettő! (Mozgolódás az alvók közt.)

2. paraszt: Mi az? Mi az? Ja, a mérnök úr, hát nrár sohase
alhatunk?

l. parasz!: Uram, tegnap egész nap és éjjel egyíolytában dol-
i 1oztam. Olyan íáradt vagyok, mint a kutya. Most már

menJen mas.
1. mérnök: De ember, szedd össze az utolsó erődet, ez a kíl-

tikus óra! Engeded. a lábad alatt elmosni a gátat?
t. paraszt: Hát nem bírom na, letörik a kezem.
1. mérnök: De emberek, az Isten szerelmére kérlek, gondolja-

tok feleségeitekre. Jön az ár és elönti a íöldeket. Legyetek
férfiak és magyarok. Itt a veszedelem és mi háríthatjuk el.

(Általános zúgás. Fáradtak vagyunk. Dolgozzék niás is.)
2. paraszt: Má csak nem íogja az Uristen karácsonykor pusz-

títani az emberiséget. Olyankor még a háboruban sem
lóttünk.j. mérnök (keményen): Nem alkuszunk, most én parancsolok!
Egy-kettő munkára! Senki sem alhatik. Kioltani a tüzet|
(lassan, piszmogva munkához fognak. Az első paraszt ko-
nokul nrarad,)

,. mérnök: Szaporán, szaporán! Ide hordjátok a földet. Ti
menjetek fűzfaágakat vágni, meg dorongokat! (az első
paraszthoz) : Kendnek meg meghajlítom a kemény nyakát,
ha nem megy azonnal munkára. Nem tűröm, hogy valaki
lopja a napot.

i. paraszt (feláll) : Hallja-e, nem vagyok szolgája az úrnak.
Velem ne beszéljen így. En lopom a napot? Hát kérdezze
meg, ki dolgozott annvit, mint én.

Parasztfiú (lihegve érkezik a gáton) : Mindent hagyjanak
abba, azt üzent a bíró. Betört a víz a gát mögé. Itt is, meg
a túlsó parton is. Körösfő már viz alatt van. Mindenki me-
neküljön, meít ezt a helyet is bekeríti a víz.

1. mérnök: Nem mozdul innen senki! Aki menekülni próbál,
golyót kap a fejébe. Nem kell mindjárt megrémülni. Ha
a íöldeket elöntötte a ví,z, akkor csak itt vagytok bizton-
ságban a gáton. Ezt a helyet kell erősíteni. Aki innen
elmegy, az a halálba megy. (A íiúhoz): Mit mondasz, mi
történ1 ?

Parasztfiú: A románok ráengedték a vizet az alíöidre. Három
hetyt átvágták a gátat. Most már ugyis vége mindennek.
(Tovább szalad.)

l. mérnök: Átvágták, lehetetlen! - Hé, várj még! (A fiú el-
szalad.,) (Zúgás): Átvágták a románok - mia|att mi dol-
goztunk - gazemberek! (A mérnök összetörve áll tanács-
talanul. Egyszerte megszólal élesen a vészharang. Először
egy harangot vernek lélre majd kettőt, hármat. Világosodni
kezd. )l. mérnök: Szólnak a körösíői harangok. (Felszalad a gátra.
Mindenki íelmegy, csak az első paraszt marad lenn.) A
tulsó partot elöntötte az ár. Mindenki ide akar meneküini.

2. paraszt: Már jönnek a csónakok - egy, kettő, három; ahol
jön a komp is, de meg van rakva néppel! Na Isten irgal-
mazzon nekik. Azok sem jutnak idáig. Juj, rossz nézni,
hogy billeg.

1. ntérnök (kezéből tölcsért csinálva kiált): Hé, jobbra, iobbra!
Rámentek a jégre! 

- mind leviszi őket az ár be a jégtáb-
lák közé, (Messzirő| kiáltozás, a jég zizeg, ropog, a haran-
gok szólnak. Világosodik.)

1. mérnök: Emberek, itt van lenn egy ladik a gátnál. Ki jön
velenr. Kikormányozzuk a kompot a jégből. (Csend.)

2. paraszt: Nem lehet most bemenni a zajló jég közé. Ott van
ni, azok is mindjárt felborulnak. (Segítségkiáltások.) Mi
is emberek vagyunk uram, feleségünk vannak meg gye-
rekeink.

l. mérnök (leniegy az 1. paraszthoz): Magyar testvér, ne ha-
ragudj, gyere velern, kimentjük a kompot,

1. paraszt: Most kellenék, mi, mert most baj van, De nem
megyek. Az úrral nenl. Más valakivel elmennék a po-
kolba is.

mérnök (a 2. mérnökhöz) : T'e intelligens ember vagy és
nőtlen, gyere velem.

mérnök: Nenl tanultam én soha evezőt íorgatni sem kor-
mányozni, nincsenek edzett izmaim, hogy megbirkózzam a
zajló folyóval.

mérnöIt: Hát akkor megyek egyedül, (Visszatartják).
mérnök: Ne tégy bolondot. Csak belepusztulsz te is, (Tá-
volról kiáltozás).

2. paraszt: Nézzétek csak, nézzétek! Mindjárt odaér,az a csó-
nak. Na még egyet, na még egyet. - Na most ott van. -.folost átugrálnak a kompra. lVleglogják a rudakat, (Recse-
gés). Most leszabadult a jégről a komp. (Mindenki feszül-
ten figyel. Messze kiáltások ,,nyomd még, nyomd még").
Csak még az a nagy jégtábla. 

- Na túl vannak a bajon.
I. mérnök: De kik lehetnek azok a fiúk? Honnan termettek elő

a legnagyobb veszély idején? Ott egy másik csónak is tele
van velük. l![.indjárt ideérnek - szaladjon csak kend, íogja
meg a komp orrát.

(Kiáltások közelebbről: ,,Hé jobbra, jobbra! 
- Nyomd meg,

nyomd meg! - Evezőt íel"! A komp nekiütődik a partnak, de
nem lehet látni. A parton lévők éljeneznek, Felkel a nap, (A

. v észhar ang elhall gat).
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(A cserkészparancsnok megjelenik 6-8 cserkészíiúval a gáton.
A cserkészíiúk sorakoznak a gáton.)

Parancsnok (tiszteleg): Uram, körösfői cserkészek vagyrrnk.
Ha nem csalódom, ön ennek a gátszakasznak a mérnöke.
Itt már bizonyára sokan elfáradtak, nekiink még frissek az
izmaink. Kérem, rendelkezzék velünk. A román határ felől
ránkszakadt árviz már elöntötte a túlsó partot, Ez a gát
az egyetlen kiemelkedőbb pont. Ha itt megvetjük a lábun-
kat és megvédjük az ár ellen, innen megkezdhetjük a
mentést.

I. mérnök: Uraim, ép a végső órában jöttek. Nagy szükségem
van önökre. Sok munka vár kinn a lolyón és itt a gáton.
Még megmenthetnek sok mindent, ami most veszve látszik.

trtlentsük, ami menthető! - Emberek, akar valaki pihenni?
(Csend).

2. paraszt: Csak nem fogjuk tétlenül nézni, hogyan dolgoznak
mások. Jut még ásó és talicska nekünk is.

1. paraszt: Elkaparintották az orrom elől a kompot, amit ne-
kem kellett volna megmentenem. Ezt nem fogom megbocsá-
tani magamnak, Most már megyek én is mentőladikba.
Ugy ismerem a folyót, mint a tenyeremet.

1. ntérnök: Hát akkor fogjunk munkáhozI

(Függöny.)

NB. A gáton állók a közönség felé beszéljenek és ne háttal
neki.

tak: ,,Uram,
engent."

Apródok.

A középkori kereszténység lüktető erejű mozgal-
mát, a keresztes háborúkat az aszkézis és a lovag-
ság készítette elő. Az aszkézis új világnézet, mely-
bei az Isten szava uíalkodott. A vallásos áhítat
és az engedelmesség az ismertető jele. A kőzsze|-
lembe ment át akkor a lemondás és az önmegtaga-
dás; mint a hernyónak kívánsága magát begubózni
és lepke alakjában új életre támadni, - úgy kíván-
tak forró szeretettel meghalni. Akkor úgy imádkoz-
akkor is bízom benned, ha összetörsz és megtörsz

A hetedik évétő! a t2-14-ik életévéig, mint garzun, bube,
page, valet, apród engedelmességet, illedelmességet és jóerköl-
csöket kellett tanulnia. Ekkor a ház asszonyának volt a keze
alatt. Közben megtanult énekelni, húros hangszeren játszani,
ijjal bánni, úszni, lovagolt,ti. Fantáziáját benépesítette a régi
idők ltősi mondáival.

Mikor elérte 12-14-ik évét, knappe, junkhérre, armiger, scuti-
fer, écuyer, damoiseau, fegyverhordozó apród lett belőle és ez
időtől csak az úrnak volt alárendelve. Elkísérte őt lovagi tor-
nákra, utazásokra, háborúba, Állandóan lovagokkal érintkezve
példából tanulta meg a lovagi erénveket: a keresztény hitnek
és egyháznak védelme, fölöttese iránti hűség, gyermekek, ár-
vák, nők, fegyvertelen férfiak oltalmazása, az adott szó szent-
sége, hűség és becsületesség a kötelesség ieljesitésében.

Huszonegyéves korában azután, amikor máí testileg teljesen
kifejlődött, ügyességre tett szert és átérezte a lovagi becsület
lényegét, lovaggá ütötték. A lovaggá ütés lényeges íészei a
következők voltak: a íürdő, éjjeli virrasztás az Oltáriszentség
előtt, szentgyónás és á|dozás, a szentmise, a fegyverek meg-
áldása, sarkantyúk íelkötése, a páncéling, a sisak feladása, a
kard felcsatolása, a lovaggáütés és a lovagitornában való jár-
tasság bemutatása. A lovaggá avatás azzal a fogadalommal is
járt, hogy a lovag (eques, ritter, chevalier) egész életét a hit
és igazság eszményeinek szenteli.

Mint Nyugatnak keleti záróvona|án, a Kárpátokon belül élő
nemzet, hazánk is belekerült az apródtartó nemzetek közé.
Azonban tévesen ál|itja az alkotmány- és jogtörténet (Timon,
V. kiad. 537. 1.): ,,Az Anjouk honosították meg udvartartásuk
szervezetével kapcsolatosan; anélkül azonban, hogy ez az in-
tézmény Magyarországon általános jelentőséghez jutott volna."

A valóság az, hogy a magyar nemzetségek fejei s a királyi
dandárok főtisztjei fegyverzet tekintetében már a XI. század
közepén a német és francia lovagok, később olaszok és spa-
nyolok beiolyása a|á kerültek. Némelyik 200-300 páncélost
vezetett az országba. Minden páncélost csatlósok, fegyverhor-
dók, apródok kísértek, meít a kétkézre való, kétélű kardot a
hosszú, nehéz |ánd,zsát, a súlyos pajzsot, meg a nagy sisakot
csak közvetleni| az itközet előtt vették magukhoz. Egy pán-
célos lóraerneléséhez 4 ember kellett. Ezek azután a második
harcvonalban állottak fel, hogy veszély esetén uruk mellett le-
hessenek, felfoghassák a rátrányzott csapásokat, tört fegyverei
helyett jókat adhassanak; ha lova lebukott, kivonszolták, talpra-
állították, biztonságba helyezték, lóra segítették.

A Szentföldön 121B-ban a magyaí keresztes sereg semmiben
sem különbözött a franciáktól. Ott voltak apródok, tehát itt is
kellett nekik lenniök. Árpádházi királyaink külíöldi fejedelmek
példájára a legelőkelőbb nemzetségek, főtisztek (hadnagyoknak
hívták akkor őket), nemesek fiait udvarukba fogadták, ahol
azután katonai képzés mellett apród és fegyverhordó apródi
szolgálatot végeztek a királyi család körében felmerülő házi
teenclőkön kívül. Csak 18 éves korukban sorozták őket a királyi
testőrök, udvari katonák, ,,rrraimék" közé.

Magától értetődik, a lovagi harcmód megkívánta, hogy azo-
kat, kil< vértben, páncélban akartak hadakozni: gyermekkoruk-
tól fogva ráneveljék e nehéz katonai szolgálatra. A király szék-
helyein, Székesfehérváron, Budán, külön épületben |aktak az
apiódok. Jó lovat, fegyverzetet, szerelést, élelmet a király pénzén
kaptak. Talán ezért is hivták őket a király fiainak, királyi iíjak-
nak, inasoknak, apródoknak (iuvenes aulae regiae, parvulus,
parvunculus, parvus serviens, aprodianus).

De nemcsak a király, hanem az ifjabb király, királyné, sőt a
vajdák, bánok, ispánok, zászlós urak is tartottak apródokat.
Ezek közül kerültek ki a várnagyok, porkolábok, udvarbírák,
hadnagyok stb. Általános elterjedtségüket jelzi a sok Apród
tulajdon- és helységnév rnár a XI||. század végén, tebát az
Anjouk-kora előtt. (L. Czímer munkáit,).

Csaba lenő dr.

Ez a szellem termelte ki a középkoí nyers harciasságából
a lovagság gondolatát, amely az evangéliumi erények szolgála-
tába sorozta a kemény izmok és a fegyverek munkáját. (Ezek-
nek a gondolatoknak szerencsés előfutárát már az ősgermán
népeknél is megtaláljuk.) Fegyvert azonban nem volt szabad
előbb sertkinek sem viselnie, amíg arravalóságát a közönség
el nem határozta. Kedvező döntés után, még ott a gyűlésen,
akár valamelyik főnök, akár az atyja, vagy rokonai paizzsa|
és kopjával díszítették íel az iljút, Ez volt náluk a tóga, ez az
ifjúságnak első kitüntetése; azelőtt a családnak volt tagja,
most már a közállományé.

A lelíegyvetzés után erősebb s már rég kipróbált bajnokok
mellé osztották be őket is.

Ezen a nyomon indultak el a lovagkor bölcsőjét. ringató ki-
rályok és országnagyok, amikor az egyházi neveléstől merő-
ben különböző, nem elméleti, hanem gyakorlati, nem papi, ha-
nem katonai pályára akarták nevelni gyermekeiket és híveiket;
így hívták életre a sajátságos iskolaszerű formák és tudomá-
nyos anyag nélküli nevelési rendszert, a lovagságot.

A kolostori nevelés hét szabad művészete helyet hét lovagí
készségre nevelték az eljövendő vitézeket. Ezek voltak: a lo-
vaglás, úszás, nyilazás, lövés, vadászás, sakkozás, verselés. Míg
a kolostori iskolákban elméleti kereszténységet adtak, addig a
lovagi iskolákban gyakorlati életre neveltek. A test ápolására
nagy súlyt fordítottak; edzetté, erőssé, ügyessé tették, hogy éle-
tüket kockára téve védelmezzék a lelki javakat, a vallást, a
hitet, az erkölcsöt, becsületet. A lovag cselekedett, küzdött, har-
coli hitéért. Tőle elvárták, hogy hódoló tisztelettel ővezze a
nőt, hogy megbecsülje a női ideáIt, hogy a társaságban külső
megjelenésével is hódítson. Derék, kiváló és udvarias embert
akartak nevelni a társadalomnak, a kotnak és egyháznak.

A nevelésnek a mikéntje és egymásutánja pontosan meg volt
állapítva. Hét-nyolc esztendős koráig a gyermek a család köré-
ben nevelkedett. Ekkor az apa - bár nagyjából maga irányi,
totta gyermeke nevelését - a kivitelt másokra bizta. Kiadta
íiát a házból, idegen lovag udvarába, ahol csekélyebb vol't az
elkényeztetés veszedelme és nagyobb a lehetőség a következe-
tes szigorúságra.
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xÉppr< a,

Bernben.

A.Kandersteg felé igyekvő cserkészeknek mindig kel-
lemes állomása Bern. A kis Svájc megengedheti magának
azí a tényűzést, hogy szinte 4 fővárosa legyen,demindegyik
más jellegű. Mig Zürich az idegenforgalom modern közép-
pontja, Basel az ipar és kereskedelem, a gazdagság szék-
helye, aenf a Népszövetség állandó otthona révén a viiág
politikusainak találkozőhelye - addig Bern megmarad
Svájc igazi fővárosának, öreg, árkádos, barátságos utcái-
val, jóindulatú, kedves, polgárias lakosságával.

Cserkészbarátaink nagy előzékenységgel fogadtak és
szállásoltak el egy csapatotthonban az Aare-Tolyó part-
ján. Az otthon - emeletes kis faépület, majdnem telje-
sen cserkészkezek munkája. A belső berendezés, stílttsos
bútordarabok, festés az utolsó szegig saját készítniény.
Megcsodáltuk a kis farkaskölykök sűrű ernyőkkel borított
lámpáitól misztikus homályban hagyott szobáját, a kis
konyhát, a legteljesebb rendben tartott vezetői-, raktár- és
padláshelyiségeket, rendeztünk egy parázs hócsatát a ha-
talmas kertben és emlókül építettünk egy óriási cserké§z-
hóembert, mely visszautazásunkkor is ott díszelgett.

Bernben legszebb a kilátás a parlanrent épületétől a
Berner Oberland felé. A lenyugvó nap fényében vörösen
izzott a Jungfrau, Schreckhorn, Finsterarhorn és a 4000
m-en felürli hegyóriások egész sora. Míg itt + 3-4 C'
mellett olvadás és eső, odaátról az örök hó igért nékünk
bíztatóbb időt.

Meglátogattuk a híres mackókat is, melyeket a város
és jólelkű közönsége tart el. Egyikök magyar vonatko-
zással is bir. Ugyanis pár évvel aze|őtt Budapest városa
ajándékba küldte a berni ifjúságnak, hálából a magyaí
gyermekek nyaraltatásáért. A kis mackó érkezésekor az
egész város kivonult a pályaudvarra, az ifjúsági egyesü-
letek zászlókkal, teljes díszben és szónokaik ünnepi ütd-
vözlőbeszédeket .rágtak ki tiszteletéte és úgy kísérték
díszes nenetben új lakóhelyére. A mi kis magyar mac-
kónt< az ünnepi beszédekre csak néhány megelégedett
brumm-brumm-al felelt, de azóta egészen megszokta a
dörgést, igen jól érzi magát és alaposan megnőtt látogatói
pártfogása nrellett.

Az időjárás.

Az első 2 nap erős olvadás volt egész Európában. Igy
az 1 méteres hó ieolvadt Kanderstegben is 70-80 cm-re.
Elővettül< becslési tudásunkat és találgattuk, hány napot
bírna ez ki? Szorgalmasan érdeklődtünk a meteotológiai
jelentések iránt, Egyik cserkészünk buzgalmában Bud,a-
pestről megküldette az írjságok időjárási híreit, melyek
persze itt négy nappal később nagyon időszerűek vol-
tak. Megnyugtatóbban hatott a helyi hivatalos prognózis,
pl,: ,,Hosszabb szaraz idő várható gyakori nagyobb csa-
padékkaL és lassít enyhülés fokozatos lelúléssel. Általá-
ban |elhős, derült idő várható". Most légy okosabb azután|
.\ tő azonban, hogy a 4-ik naptól fagyott, tdtejébe kap-
iirnk l5-20 cm gyönyörű csillogó porhavat és megjött az
igazi sielés ideje"

készülődés.

.\1indenki tudja, mi az a ,,vaxold.s". Azért a gyengébbek
]<edr,éért - akik nenr síelnek -, ideíronr. - A hó felü-
iete nem mindig egyformán csúszós, ilyenkor, hogy a sí
1,,,bban menjen, a ,,léceket" különböző viasz- és kátrány-
kel,erékkel preparálják, kenik, dörzsölik be, hogy jobban

KANDER,STEGI rÁponnÓr,.
vagy kevésbbé (a hegymenetnél!) csússzék. A ,,vaxolás"
tudománya, avagy művészete ma már a legnagyobb fej-
lettségnek örvend és a jó síelők hiteles szakértők
állítása szerint is síelni, hanem csak vaxolni
kell, hogy tudjanak. Az igazán jó síelőknek megvan a
maga ,,titka", melyet féltve őriz és legjobb barátjának
sem árulja el, mivel kente be síjét. Felkel éjjel, mikor a
többiek alusznak és olyankor dolgozik rajta, szobáiát
gondosan bezárva és a kulcsot belülről raita hagyva a
lyukon, hogy semmiíéle kém a ,,titkot" el ne leshesse.
A sí orrát bekeni valamivel, a végét mással, a közepét
pedig saját gyártmányú különleges készítménnyel. Mert
a síviaszgyárosok is ügyesek ám! A síviaszoknak olyan
változatos elnevezésű tömegével lepik meg a világot, hogy
csak a szakember ismeri ki magát közöttük és nélkü-
lük nem is boldogulhat. Egyik cserkészünk egész szeré-
nyen vallotta be az úton, hogy ő csak 7-íéle vaxot hozott
magáva| és mély tisztelettel tekintett arra, aki 17-félét
szállitott 3-féle sívaxlevakaró és sívaxfelkenő készülékkel
együtt, hátizsákjában.

De hogy a tárgyra térjek, lépjünk be a Kanderstegi
cserkészházba reggel, mielőtt 100 lakója elrnegy síeini.
Ekkor történik a vaxolás. Az előbb emlitett ,,titkos" fér-
fiak szobáikban dolgoznak, de a többiek nyiltan a folyo-
són vakarják és kenik síjeiket, még pedig természeteserr
mindeniitt keresztbeállitva azt a l00 pár lécet az összes
elképzelhető közlekedési irányra. Igy magad sem tehetsz
mást, mint megállapodva egy sarokban, búsan nézed
sitalpaidat. Hátlra ezek mind vaxolnak, egyedül a te síeid
maradjanak vaxolatlanul? Az nem lehet, Igen ám, de mi-
vel kezdj hozzá? Van Mix, Kolsen, Pupilli, Bratly stb.,
mindegyikből A, B, C, D, E, ... I., IL, III., IV., V. soro-
zat és csak a ,,szakemberek" időnként elejtett íölényes
megállapításai r-rtán igazodik a szerény halandó és keni
fel a mai hóra épen legalkalmatlanabbat. A viasz eldör-
zsölése azután részben kézzel, részben vasalókkal törté-
nik, lába kel a házban minden elmozdítható és felmele-
gíthető vasdarabnak és a folyosókat betölti az a benzin,
spiritusz, meta, olaj, viasz, káírány, pörkölt fa illatából
összetett arőma, mely síelők előtt annyira ismeretes.

A svájciak ?lzonban nem tudták eléggé méltányolni
vaxolási művészetünket. A berni legnagyobb napilap, a
,,Bund" írta rólunk, hogy ,,a magyaroknál 1 óra síelésre
2 őra vaxolás jut és állítólag sijeik felerészben viasz-
ból állnak s csak másik fe|e fa".

Ahol a nemzetközi cserkészsíverseny lezailott.
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Csakugyan a vaxolást túl nem szárnyalható tökélyre
viitük, igaz, hogy a mi htiviszonyaink me|lett nagyobb is
a szükség lá, mint ott, tnert hamarább tudnánk viaszon
csúszni, mint havon.

A versenyek azonban megmutatták, hogy nem is olyan
rosszak azok a fiagyar viasz-síkl

A terepen.

A kinn töltött idő legnagyobb részét szorgalmas, ala-
pos gyakorlásra forditotta a magyar versenycsapat. Az
újfajta havon szinte mindent újra kelleit megtanulni. Kü-
lönösen az ugrás adott sok gondot. Mikor egy helyi jel-
legű versenyen láttuk, hogy a suszterinas és tejesfiú itt
legnagyobb könnyedséggel 25-27 m-t ugrik, fogalmat
alkottunk ellenfeleinkről és attól kezdve naponként látott
a nagysánc magyaí fiúkat.

Közben kirándulásainkon eljutottunk
Blümlisalp tövében elterülő kis
öeschienensee csodaszép magányához.
A lesíklást máig is emlegetjük. A
,,nadrágféknek" nevezett különleges
síelési berendezés aktív - még in-
kább passzív szerephez juttatásához
bő alkalom és tág tér nyílt a rövid,
de mégis hosszú 4 km-es szakaszon. _

- Az üschienenthal nyujtotta a leg-

mély tisztelettel nézik". Avagy egy másik helyen: ,,lil€g-
leptek bennünket a fényképek, melyeket a pusztában
végzett hó nélküli,,száraz" sígyakorlataikról mutattak".
(N. B. Ezek a képek a Jánoshegyen készültek!) A ver-
seny után a hangulat egészen megváltozott. Az eddigi
barátság mellé a megbecsülés iépett és a svájciak meg-
lepetése általános lett.

Megmutattuk, hogy ha ,,pusztáról" jövünk is, tudunk
síelni.

Egyebek.

A cserkészházban egyébként egész tartózkodásunk
alatt ,,magyar láz" dübörgött. Nótáinkat eltanulták és
örömmel énekelték. Ismét a ,,Bund"-ból idézem a követ-
kező ellesett és leirt szöveget:

,,Heu Maschi Peter, Heu Paprika" . . , I

Ez volt a tábor slágere és a köszöntés minden náció
számára így hangzott ,,jó reggelt".
A legnagyobb igyekezettel tanultak
meg egyszerűbb magyar szavakat és
mondatokat. A ház őre, akit tréfásan
,,Muki"-nak kereszteltek el a fiúk,
elvi alapra helyezte a nyelvtanulást.
Az előző évben járt a házban 319 an-
gol és 14 magyar csekész, ezért meg-
tanult 319 angol és 14 magyar szót.
Bezzeg ebben az évben izzadt az
újabb 19 szó megtanulása közben.

Különösen jó barátságban voltunk
a berni csapattal és szabad időnkben
kölcsönösen sokat látogattuk egymást
és fiaink sokat beszéltek Magyaror-
szágról és a mi cserkészetünkről.

A magyar szoba taláikozóhelye volt
a nemzetkőzi társadalomnak, de vol-
tak ám ennek a magyar fiúk cserké-
szies és magyaíos barátságán kívül
más okai is! - Kocsonyát nem lehe-
tett ám mindenütt kapni. A ház gond-
nokságán és a verseny rendezőségén
kivül naponként számos más vendég
is dícsérte a mi konyhánk és szaká-
csaink kíválóságát.

Minden második, harmadik nap este
pedig összegyűltünk a nagy közös te-
remben a kályha körül és tábortüzi
hangulatban töltöttük el az estét. Ma-

pompásabb síterepet, 30---40 cm-es ""*;
Ósillógó porhóval, vakító napfényben. S,',

Nem tudtunk betelni a síeléssel, az
1700 m magasan fekvő völgyben és
filmen örökítettük meg a legfantaszti-
kusabb figurák és - bukfencek egész
sorát.- Ellátogattunk a távolabbi
Lötschenthalba is, hol Svájc legkon-
zervativabb lakói élnek érdekes fahá-
zakban egészen különleges viszonyok
kőzött.

De a versenyek izgalma íokozato-
san nőtt és jan, 6-tal elkövetkezett a
nagy nap is.

Verseny után.

Az eredményhirdetés a Hotel
Schweizerhofban volt, d. u. 5 őra-
kor. A hosszú termet zsúfolásig meg-
töltötte a versenyek közel 300 résztve-
vője. Bonstetten, a közkedvelt, ősz

a 4000 m-es

A magyar csapat a startnál.

svájci főcserkész beszélt. Meleg szavakkal üdvözölte a
külföldieket, különösen kiemelve a magyarokat. Érezzik
magukat jól és legyünk minél gyakoribb vendégek nyáron
is Kanderstegben. E. Trachsel, a svájciak kedvelt Etra-ja
hirdette ki az eredményt. Svájci barátaink lelkes örömmel
ünnepeltek bennünket minden alkalommal. A részletek
ugyis olvashatók a lap más részében. A d. u. folyamán
már renréltünk sikert, de ennyit azért még sem! Nemcsak
a 25. Szent Imre által megszerzett vándordíjat sikerült
megvédeni, de számos más értékes győzelmet arattunk a
többi számokban is.

Eddig a svájciak, ha jóindulattal is, de némi csendes
lekicsinyléssel néztek bennünket, idézem pl. szintén a
,,Bund"-ból a következő részt: ,,A magyarok és svájciak
sok tekirrtetben különbözően síelnek, Míg mi a hosszít
lesíklásol<at kedveljük, a magyarok inkább a rövidebbe-
ket. i\legfigyeltük őket, kiválasztanak egy kisebbfajta
háznagyságú dombocskát, piciny ugrósáncot építenek ol-
dalában és nríg a kisebbek szorgalmasan ugrálnak, - a
nagyok élükön a monoklis vezérrel (nesze néked külügy!),

gyar, angol, svájci nóták váltakoztak és Muki harmonika-
szóval töltötte ki a szüneteket. Mókáink, a cirkuszparódia,
filmdráma, bűvész mutatványok, mind nagy sikert értek
el. Legnagyobb számrnal voltunk a versenyt megelőző este,
mikor 220-an aludtak a Chalet-ban és legvigabb, leglár-
másabb volt a hangulat. Jan. 7-én már csak az angolok-
kal tartottuk meg a búcsútábortüzet és búcsúztunk mint
mindenkitől azzal, hogy ,,Viszontlátásra a Jamboreent"

ifj. KunJalvi Rezső 100/ö.

A Cserkésa Nctggtandcs köegyúl,ése

ianuár hó 25-én volt Budapesten a Vármegyeház dísztermében.
Á közsvűlésen Albrecht kir. herceg elnökcjt - ki ép aznap
megbet-esedett - gróf Teleki pál tb. főcserkész helyettesítette.
lelön vo[t gróf Kh-uen-Héderváry Károly főcserkész, a Szóvet-
Óég egész vezetőségével és sok kerületi vezető. A közgyűlésről
részletesen beszámoltak a napilapok, Az elhangzottak nagy
része pedig inkább a Vezetők Lapjának olvasótáborát érdekli,
Azért itt csak ennyit: hdlós szivvel ldtja minden magyar cser,
kész, hogy nemzetúnk legjobbjai szeretettel figyelnek reánk.
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A F,AI{UTYA.
Ha valaki Máté Miska nevét kimondta az osztályban,

utána rögtön a íakutya jutott az eszébe. Nem épen egy
fából faragott kutya, vagy a téli sportszerszám, hanem
az a kevéssé tisztázott faja a fakutyáknak, amelyet a ne*
vetéssel kapcsolatban szoktak emlegetni.

- Csak nevet, mint a fakutya! - mondták gyakran.
Hát hiszen az bizonyos, hogy ezt a íoglalkozást űzte

leggyakrabban és legszívesebben Miska. Semmihez sem
volt olyan tehetsége, mint a jóizű, egészséges nevetéshez.
Az igaz, hogy nevetnivalóról is gondoskodott bőven. Nem
volt olyan tréfacsináló az egész iskolában.

Most is széles mosolygásra húzódott a száia, Pedig hát
a helyzet nem nevezhető épen barátságosnak.

A hosszú raktárhelységben csak a villamos zseblám-
pája derített egy kis világosságot. Köröskörül néma csend,
a raktár kini volt valahol a város végén, hanem azért
alkalmas volt ez a hely cserkész házi-mulatságra. Lega-
tább nem zavarnak senkit, őket sem zavatja senki, far,
sangolhatnak kedvükre. Hanem hát a maskarás cserkész
farsangi mulatság csak két óra mulva kezdődik, addig
még sok mindent el kell intéznie a kvártélycsinálónak,
Máté Misinek.

Egyelőre a síri csend, a nedves hideg és a csaknem teljes
sötétség épen nem valami farsangi színt adott a hosszt1
helyiségnek. Hanem hát Miska jókedvét az ilyen apró-
ságok nem zavarták. Először is világosságot kell terem-
ienie. kétoldalt a fal mellett katonás rendben sorakoznak
a cserkészek sporteszközei: ródlik, hótalpak, korcsolyák.
Mellettük és mögöttük megtalálja a négy acetilén lámpát.
Fütyörészve kikoiorássza őket, karbidot szed elő és atyai
jótanácsok között töltögetni kezdi a lámpákat:

- Coki ne, pusikáim, nesztek egy kis pattogatott kuko-
rica, finom íajta, hízhaítok tőle! Na, de aztán tegyetek
is ki magatokért, hadd legyen az az únnepély fényes.

Beszéd közben észre sem veszi, hogy a kijárat felől a
sarokban halkan ropogni kezd a padló. A szürkeségből
egy fekete árnyék lopózkodik elő, megáll a térdelő fölött,
egyik kezében vatamit szorongat. Miska gondtalanul to-
vább beszélget:

- No, mi lesz? mi lesz? Csak gyorsan Misikém, ne
lopjuk a napot! Fűteni, takarítani... Na?

Ez az utolsó hang valami alkalmatlan izének szólt,
mely ott alkalmatlankodott a fiile körül. A két keze el
volt foglalva, hát csak a fejével bökött hátra. Bizonyosan
valami pókháló féle, gondolta magában.

Hanem hát a pókhálónak nincsen gyomra, már pedig
Miska barátunk erélyesen hátra vetett feje történetesen

épen egy gyomorba talált belekoccanni, még pedig olyan
nyomatékkal, hogy a gyomoí tulajdonosa hátra tántoro-
dott. A készen tartott kendő, amellyel Miska szemét akarta
hirtelen bekötni, kiesett a kezéből.

- Hohó! - mukkant az idegen.

- Hohó - visszhangozta Misi, Megfordult és szembe
nézett a rejtelmes árnyékkal. Gondolkodás nélkül kitárta
két karját. Kitörő örömmel nyerített egyet a titokzatos
idegen felé.

- Szervusz, szervisszimusz," nagyérdemű komám, Ez
aztán szép töled! Most legalább ketten dolgozunk. Mert
természetesen segíteni jöttél. Szabad becses ábrázatodat
látnom. Na, na, na? Mórickám, hát mi lesz?

Az idegen ugyanis hátraszökkent a zseblámpa fénysu-
gara elől. lgy az árnyékban sem volt valami barátságos
külseje. Először is sokkal magasabb és vállasabb volt
Misénél. Valami széleskarimájú, gyűrött kalapot viselt,
nelyet mélyen a szemére húzott. tsö fekete köpenyege is
volt, Annak a szátnyát most az arca elé csapta. No de a
fénysugár annál jobban végignyalogatta egész alak!át,

- Ne mozdulj, mert lövök! - huhogott elő egy el-
változtatott síri hang a köpenyeg szárnya mögül. Egyút-
tal a köpeny oldalsó hasadékán kikukucskált egy igazi.
hamisítatlan forgópisztoly csöve. Aztán gyorsan kibujt az
egész, kinőtt a kéz is hozzá és az egész kar fenyegetőleg
emelkedett fel rvliska orra elé. Hol a cső volt feljebb, hol
Misinek a kíváncsian előrenyujtott orra. Egy darabig ke-
rülgették egymást, aztán orrhegy és pisztolycső végre
egyvonalba igazodtak. A cserkész két pufók orcája duz-
zad,ozoít a belső rrevetéstől, egyszerfe kipukkadt.

- Hihihi! Pompás, Hahaha! Nagyszerű. Akárcsak Ri-
naldó Rinaldini, Hol szedted ezt az ócska izét . . .

Biztos, gyors mozdulattal kapott a pisztoly után. A má-
sik alig tttdott idejében vibszaugrani.

- Yígyázz! Mondom, hogy töltve van! - kiáitott a
támadó rekedten. - Ez nenl iréfa és én igazán nem ku-
koricázok.

Annyi keserű komolyság volt ebben az izgatott és el-
szánt kiáltásban, hogy másvalaki bizonyosan kiérezte
volna belőle, hogy itt nem farsangi tréfáról van szó. De
hát Miska barátunk sohasem volt a nagy elmélyedések
embere. Csak írgy bLrgyborékolt belőle a nevetés.

- No jó, jó, kedves rabló bácsi. Elhiszem. De azéft ne
méltóztassék agyonpuffantani azzal a vízözönelőtti mor-
dállyal. Nekem ugyanis siirgős takaritani valóm van és
igazán jobban tenné uraságod, ha pisztoly helyett in-
kább seprői ragadna, Szolgálhatok eggyel?
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Kecsesen meghajolt és át akarta nyujtani az egyik sep-
rőt. A rabló tétovázott. Hirtelen elővillant elfödött arca.

- Fékomadta! Hát értsd meg már, hogy nem tréfálok,
te vigyorgó fakutya! Nem vagyunk most farsangi mas-
karabálban. Egész komolyan mondom

De nem mondott semmit. A pisztolycsövel szemben
ugyanis már akkor Misi hosszú piros nyelve szegeződött.
A következő piiianatban pedig a cserkész egy könnyed
cigánykerékkel a sötétebb sarok felé lendült.

Onnan dikciózott most már komoly képpel,

- Ami a lakutyát illeti, hát azt okosan tetszett
jegyezni, hogy úgy mondjam: kobakon kegyeskedett
íálni a szeget. Ez ugyanis
az én nevem bizalmas
körben. És minthogy rab-
ióságod már volt szíves
engem sajátmagammal be-
mutatni, én viszont .

Megengedi?
Itt Miska váratlanul

előre lépett néhány fürge
tánclépésse1, fesztelenül a
rabló orrához kapott és
igyekezett az arcát maga-
felé fordítani.

A villanyos zseblámpa a
földön maradt, annak a
fénykévéjében álltak.

- En viszont leleplezem
önt. No né! Tök legyen a
fejem, ha ez nem Verebes'
Tóni. No, ez igazán szép,
hogy megint beálltál. Nem
is tudtam. Hej, Tónikám,
Tónikám! edes. kedves jó
komám. Lám, lám, lám,
Tónikám!

Az utóbbi gyönyörű
rögtönzött üdvözlő költe-
ményt természetesen viha-
ros ölelések közöít sza-
valta el Miska.

Ha nem ölelgette volna
olyan tüzesen a cserkész-
csapat hajdani tagiát, ta-

megint ósszeveszett valakivel. Félig kilépett, félig úgy
tették ki a csapatból.

Azt hitte, Irogy akkor könnyebb lesz majd a szíve. Pe-
clig nagyot csalódott. Mióta elszakadt a csapattól, még
kevesebb volt a nyugalma. A szomorúság, irígység mar-
cangolták a szívét. Ha cserkészt látott, mintha csak ellen-
séget látott volna. Nem is titkolta az ellenszenvét. Csú-
folta, szapulta a cserkészeket, aho1 csatr< lehetett. Valami
hajtotta, hogy bosszút álljon rajtuk.

Kitudta valahogyan, hogy ebben a városvégi elhagyott
meg- raktárhelyiségben tartják a felszereléseiket biztos lakat
trá- alatt. De hát őelőtte nem volt lakat biztonságban. Jól ki-

tanulta már a mesterségét,
Most hát csak azért is

be akart törni. El akarta
rabolni, el szerette volna
pusztítani, amit ott bent
ialál. Hadd rontsa el a
cserkészek mulatságát.

Jól ellátta magát betö-
r őszer számokkal, türelmet-
lenségében még az estét
se várta meg. Késő délu-
tán is sötét van már, és
erre a környék úgyis elha-
gyott. Feszegethet, kala-
pálhat, fúrhat, faraghat:
meg neln hallja senki.

Hanem az első csaló-
dása itt kezdődött. A
nagy erős, pántos ajtót ié-
lig nyitva talá|ta, Nem kel-
iett ide erőszak, szinie
olyan volt, mintha tárt ka-
rokkal várnák, Bent pe-
dig ez a bolondos, mőkázó
gyerek. Minden egészen
másképen történt, mint
ahogy kitervezte. Hogy őt
itt nevetéssel, öleléssel
vár!ák, azt igazán nem is
álmodta volna.

Megzavarodva rázo-
gatta le magáról a íiút.

- Térj eszedre, Miska

- szólí komolyan -. Nem mint jóbarát jöttem én ide.
Téged nem bántalak, mert . , . mert . . . úgy látorn, neked
mégis jó szíved van, hanem a többinek szeretnék egy kis
meglepetést szerezni.

Ezt megint keserűen, tenyegető hangsúllyal mondta. Dc
Miska csak mosolygó, széles arccal bólqgatott ílozzá.

- Látom, hogy értjük egymást, mister, Aniónió,--mon-
dotta elégedetten -. Kér-em, gyujtsa meg ezeket a lám-
pákat, de szíveskedjék nem felrobbantani, mert az átt az
egészségnek és a lámpáknak. No csak, öregem, frissen,

Verebes Tóni fején már akkor egy gyufaskatulya kop-
pant. ösztönszerűieg odakapott és elfogta.

Miska már akkor söpört, mint a gőzmotola.

- Lámpafénynél jobban áttekinthetem a helyzetet -gondolta Tóni.

A raktát n€msokára megvilágosodott. A felsistergő
fénytől egy pillanatra elkábult a betörő is. Dörzsölgette
a szemét és igyekezett megszokni az űj he\yzetet. Miska
körbenforogva, dudolgatva takarított.

- Csak mát ezí a szeleburdi gyereket ne hozta volna
a rossz szél az utamba! - mérgelődött a rabló.

Odanyuitotta az egyik seprőt.

lán észrevette volna, hogy az milyen sápadt, hogy miiyen
keserű ráncok vésődtek ki a száia szélén,. hogy a szeme
karikás és igazán nincs tréfálni való kedve. Hanem Misi
ebből semmit sem látott. Csak annak örütlt, hogy meg-
került a Tóni.

Ez a Verebes Tóni egy lakatosnak volt a fia. Vagy két
évvel ezelőtt vált ki a csapatból, Az iskolából is kivette
az ap!a, mert nem valami jól tanult. De azért cserkész ma-
radhatott volna. De hát különösen gyanakvó, zárkózott,
mogorva fiú volt ez a Tőni. Nagy becsvágy égett benne.
Mindenáron örsvezető szeretett volna lenni. És mert ki-
nevezésre hiába várt, lassankint elapadt a munkakedve.
Titkolta a keserűségé1, de anná1 jobban rágott rajta. -Egyszer aztán kirobbant belőle. A segédtiszttel feleselni
kezdett, odavágta neki, hogy itt csak az urak fiait eresz-
tik előre. A szegény lakatos fiát mégis csak lenézik. Tudja
ő jól. Látja. Kicsúfolják a hátamögött is. Mindenki utálja,
szóba sem akarnak állani vele .

Ki tudja, még mi minden képtelenséget hordott akkor
össze. De a 1egrosszabb volt a dologban, hogy csaktrgyan
hitte is mindazt, amit mondott. Hiába vitték az ügyet a
parancsnok elé, hiába beszélt okosan és jóságosan a
lelkére: Tóni csak nem tudott megnyugodni, Nemsokára
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Keringőzés közben Miska
beleütődött egy halom vala-
mibe. A valami nagyot csör-
rent. Tóni szerszámai hever-
tek ott egy halomban. Misi
még ennek is megörült,

- F.Iej, de áldott egy le-
gény vagy! - rikoltotta. -Hát honnan tudtad, hogl
szerszámokra van szüksé-
günk? Mióta te elmentél, úgy
§e ér a műhelyünk egy vasat
sem. visszasírnak ám a csa-
patban, te!

Tóni felütötte a fejét.

- Mit? Hogy visszasir-
nak?

Ezt komoran, ádázul mon-
dotta, de a szája széle meg-
vonaglott, mintha jóleső si-
mogatással csiklandozták
volna.

- Vissza hát - erőskö-
dött Miska -. Az énekkar-
ban is hiányzol. Azóta sincs
olyan jó vastag bikahangunk.
A parancsnok úr is azt mon-
dotta, hogy kár érted.

Tarka ielmezek sokasága özönlött be az ajtón.

nóta, hanenr aztán csak szár-
nyat bontott. A fiú lelke meg
visszaszállt vele a régi szép
időkbe. Hej, amikor még az
ő mellén is ott csillogott a
cserkészliliom.

Miska csak hallgatta, aztán
megint cigánykereket vetett
elismerésül.

- Te, hát azt mondhatom,
hogy remek. Majd elfujod
mindjárt a többieknek is...
iönnek ám... aha!

A csendes estén csakugyan
nótaszó közeledett. Tóninak
elfagyott a dal az ajkán.

Micsoda többiek?
hebegte.

Nem volt szükség a fele-
1etre. Tarka-barka jelmezesek
sokasága özönlött be a rak-
tárba. Késő volt már mene-
külni. A cserkészek egyszer
úgy maguk között rendeztek
egy kis álarcos maskarát.

Tóni előtt forogni kezdett
a világ. De egyúttal valami

Tóni közelebb ment hozzá. Misi már eza|att be is fű-
tött egy kis vaskályhába. A jóleső meleg kezdte átiárni
Tónit is. De aztán csak rántott egyet a vállán.

- Ugyan, ne hízelegj. Mit csalogatsz etrgem?
Misi rázta a fejét.

- Én ugyan nem. De a iiúk is mondják, hogy kár ér-
ted. Jó fiú vagy, csak bolond. És ez igaz is.

Tóni arca megint megkeményedett.

- Szóval, bolond vagyok. npen jó így! - mondta
kurtán.

- ülj le! - vágta oda kurtán, de jókedvűen Misi. Egy
kis asztal mellé telepítette, Egy hátizsákból elemózsiát
pakolt elő.

- Munka előtt édes a nyugalom! Ugy látszik, te ez
tartod! - mondta kissé csipkelődve. - Hát itt egy kis
gyomortö.telék. Láss hozzá, Ugyis lötyög a bőröd egy
kicsit.

Tóni észre sem vette és már íalatozni
is kezdett. Az igaz, hogy volt, ami kí-
nálja. Misinek csupa jó falat volt a cso-
magjában, kívlilről az noszogatta. Belül-
ről meg a korgó gyomra. (Odahaza nem
nagy koszton éltek.)

Misi közben folyvást került, fordult,
rendezgetett. Egy pillantásra azért meg-
állt.

- Bizony megfogytál, komám! - 
je-

gyezte meg. - Nem csudálnám, ha a
szép, morgós hangod is lesoványodott
volna. Pedig de jól fujtad még a Mátrá-
ban. Hogy aszongya, aszongya (itt
Miska fölemelte a mutatóujját és jobbra-
balra lötyögtette, aztán rákezdte a maga
vékony, rekedtes kappanhangján):
Mikor Wittenbergában

De hiszen ezt a csúfságot nem hagy-
hatta Tóni. Hogy az ő hajdani kedves
cserkésznótáját is megcsúfolják. Egy-
szerre lenyelte a falatot és megeresztette
csengő, szép hangját. Halkan indult a

jóleső fájdalomtól sajdult meg a szíve. Egyszerre régen
elíelejtett, mégis ismerős lég csapta meg. Ismerős han-
gok, itt-ott sejtelemszerűen egy-egy ismert arc. Es ami
fő, mindenütt a tiszta vidámságnal< kedves melegsége.

Hogy változik ez majd egyszerre át. Hogy romlik el a
lókedv, ha megcsípik őt, a tettenért betörőt. Szégyen, meg-
,etés lesz majd a része megint. Ha csendőrkézre nern
<erül, akkor is úgy somfordál majd el, mint a kivert kutya.

Mindez egy pillanat alatt végigvtlnult ,előtte. Még a
3ondolatra is elvörösödött. A nagy, erős íiú gyámoltala-
nul, segítséget kérő pillantással nézett a kis Máté Mis-
kára.

Misi csak nevetett most is, mint a fakutya. Egyenesen a
segédtiszthez lépett. Tóni még vissza akarta rántani, Azí
gondolta, hogy a fiú árulkodni fog rá.

Nem is csalódott. Az az alattomos, kétszínű kölyök
egyenesen őfeléje mutatott. Hozta arratelé a segédtisztet

egyenesen.

Tóni ökölbeszoritotta a kezét. kedve
lett volna rásütni azt az ócska forgópisz-
tolyt az árulkodó fakutyára.

Pedig Misi a legártatlanabb képpel
jött feléje, sőt kihívóan és diadalmasan
nézett a szemébe. A segédtiszt is oda-
lépett.

- Segédtiszt úrnak jelentem, itt a szö-
kevény - mondta diadalmasan a kis
fakutya -. Ugye, milyen pompás far-
sangi maskarája van. Valóságos betörő!

A segédtiszt Tónihoz lépett.
lgazán ügyes jelmezed van

mondta barátságosan -. örülök, hogy
eljöttél.

Tóni csak ámult-bámult. Mindenünnen
barátságos, víg arcok néztek rá. Szívét
átiárta a meleg. ílrezte, hogy meg van
mentve. A fakutya pedig ott állt mellette
és barátságosan mosolygott.

Harangi Ltíszló.
ott állt mellette_ és barát§ágosan

mosolygott. i _:;_:_..._
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Még meg §em virradt, mikor Sumy Felix, Gundrum
Kázmér cserkésztisztek és néhány váci 192-es meg pesti
fiú velem együtt már erőserr taposták és jelezték a ver-
senypályák útjait. A hó mély volt és puha, helyenként még
sível is, térden felül süppedtiink bele, a sí orrát nem is
láttuk, szinte úgy tetszett, mintha át|ászatlan vizben gá.
zoltunk volna. Aki a nyomon nrásodiknak jött, annak már
egy kicsit könnyebb volt a dolga, mert az út meg volt
törve, de még a 4-5-ik is erősen dolgozott. A lejtőkön
lefelé sem siklott a sí, míg a pályát legalább 8-10-en
végig nem járták. Gondoltuk is mindjárt, hogy ez a veí-
senyben elsőknek indulókra nagy hátrányt jelent, míg az
50-ik, l00-ik, sőt 200-ik ftrtó már olyan szépen kigyalult
síma pályát kap, hogy azon erőlködés nélkül is írgy fut-
hat, mint az olaiozott istennyila. De hát hiába, llyen az
élet, a szerencse is sokban belejátszik a sors forgandó-
ságába; de aki tud, aki akar, az ki tudja használni a sze-
rencsét és meg tud küzdeni a nehézségekkel is, míg a
gyenge a rossz páiyán egészen feladja a versenyt, a jón
meg nem tudja kihasználni a kinálkozó előnyt.

Kilenckor történik a pálya és a tudnivalók kihirdetése,
a célbírák és pályabírák elindulnak.

Fél l0 órakor a legöregebb korosztál3l indul félpercen-
kint 8 km hosszú, gyönyörű úton és pedig: Kovács-ven-
déglő-Víziorony-Fogaskerekű felső végállomás-golf-
pálya déli sarka, - a pályán végig - mólyírt-Farkas-
völgy-ördögorma-Irhásárol<-Csillebérc-Mária szobor

-Máriamakk. 
Egyik pálya sem érintett vagy keresztezett

autóutat vagy más veszélyes részt.
lO-től háromnegyed 11-ig indult a Il, utána a IIl. kor-

osztály azonos pályán 20 másodperces időközökben. Utja
a Kovács-féle vendéglőtől a nagy ugrósáncon túlr az Er-
zsébet szoborig, és más úton vissza, aztán az erdő szélén
Csillebérc felé vezetett, de még mielőtt elérte volna, fél
kilonéterrel korábban északra lekanyarodott, szintén Má-
riamakkra, de úgy, hogy az első osztály pályájának nem
jutott a közelébe, c§ak a célok voltak egymástól 60-80
lépósnyire.

Fél 11-kor kezdett indulni a IV., legfiatalabb korosz-
tály, szép 2 km-es
lesíklásra a ko-
vács-féle vendég-
lőtől egy§nesen'i Mária-Makkra.

Délután egé-
1i Szen ponto§an, az

eredeti terv sze-
rint két órakor,
sőt néhány perc-
cel korábban
megkezdődött a
négy korosztály
lesíkló és műver-
senye négy külön-
böző helyen egy-
szerre, úgy ht,;1y
másfél óra atai.a.

ez is lepergett es
a fiúk még vilá-
gosban hazasíel-
hettek akár aFar-
kasvölgyön végig,
akár bármely más
úton,

A cél és indu-

lási helyek között az Ezermesterek tábori távbeszélőt fek-
tettek, mely igen jól működött.

A mentők is kivonultak; cserkész-orvosok és mentő
cserkészjárőrök is teljesítettek szolgálatot. Volt is itt-ott
dolguk, de nenr cserkószekkel és szerencsére csaI< apró
horzsolások. Baleset vagy má.s ba.j a versenyen nem for-
dult elő.

A versenyt megtekintették Zsitvay Tibor, a képviselőház
elnöke, Karafiáth Jenő, az OTT. elnöke, Bezzcgh-Huszág
Miklós főkapitány és számos más magasállású úr, kinn
voltak Teleki Pál gróf tb. főcserkész, Szukováthy Imre
társelnök, Sándor János I. kerlileti ügyvezető elnök,
Zoch Józseí I. kerületi vezetőtiszt és számos cserkész-
tiszt. - A rendezésben segítettek a Magyar Sí-Szövet-
ség és a Magyar Turista Egyesület vezetői Köhler An-
dorral, Hoffmann Rudolffal, Kazinczy Gáborral, Strohansel
Józseffel összesen 22-en és Kokas igazgató úr, valamint
a Magyar Cserkész Szövetség vezetői közül sokan. Molnár
Frigyes dr. főtitkár és Zsembay Ferenc váci parancsnok
voltak a versenybíróság, Szabó Zoltán, Gundrum Kázmér,
Sztrilich Pá1 és Krisz Ferenc az egles korcsoportok ren-
dezői. Tényleges induló volt:

A főcserkészi vándordíjért 31B. A honvédminiszteri vár-
dordíjért 330. Az öregek vándordíjáért 67. A vidékiek vándor-
díjáérí 42. A Turista r,ándordíjért 302. Az I. osztályú futóver-
senyben 67. A II. osztályú futóversenyben 87. A III. osztályú
futóversenyben 113. A IV. osztál),ú futóversenyben 130. Az I.
osztályit műversenyben 65. A II. osztálytl műversenyben 86. A
III. osztályú műversenyben 109. A IV. osztályú műversenyben
126. Az I. osztályú lesiklóversenyben 66, A IL osztályú lesikló-
versenyben 81. A lII. osztályít lesiklóversenyben 111. A IV. osz-
tályú lesiklóvérsenyben 128.

Csapatok szerint tényleg indult 16 pesti és 4 vidéki csa-
pat, és pedig a 2. BKG., 3. Regnum, 4. tsik, 5. Keg.., 7.
Verbőczi, i1. Bocskai, l2. VIII. R., 15, Bethlen, 25. Szent
Imre, 29. Solymár, 30. Hollós Mátyás, 44. Rákóczi, l58.
Árpád, 174, Ganz, 191. Toldi, 192. Erdősi, 250. Hangya,
252. Kiss József, 261. Irinyi,310. Jókai.

Legtöbb sielőt tudott a versenybe állítani a 2. BKG.
és a 11. Bocskay.

A tavalyi versennyel szemben, mely g csapat l57 indu-
lójával 604 nevezést mutatott ki, ez a részvétel több, mint
háromszoros szaporodást jelent. örvendetes, hogy az idén
már a vidékiek is megjelentek és hogy sok olyan csapat
vett részt és ért el jelentős eredniényt, amely eddig még
nem igen foglalkozott vele. Ez a nagy síelő felvonulás
úgy nekünk cserkészeknek, mint a nagyközönségnek is,
megnutatta azt is, hogy nerncsak ünnepségeknél és városi
felvonulásokon tudunk kitenni magunkért, hanem íoglal-
kozunk a testneveléssel is, és járunk ki a szabadba is nrin-
den időben s a ,,rideg" tél is nekünk nem kellemetlen, nem
akadálya a szabadban való mozgásnak, hanenr ellenkező-
leg új örömöknek. új munkának a forrása:

A verseny részletes eredményei:

A NAGY CsER,Kpsz-sÍvER,sI]NY.

I o. futóverseny: első 30.
bőczi, harmadik 191. Toldi,

I. o. műversenv: L és IIL

Hollós Mátilás, második 7. Ver-

30. Hollós Mátyás, II. 7. Ver-
bőczi.

II. o. futóverseny: I. 11. Bocskay, II.2, BKG. llI.5. Keg,
II. o. műverseny: I.2. BKG. II. 11. Bocskai. III.5, Keg,
III. o. futóverseny: I. 11. Bocskay, IL 7. Verbőczi, |l1.5.

Keg.
III. o. műverseny: I.2. BKG, II. l1, Bocskai, IIl. 158. Árpád.
IV. o. lutóverseny: I.2. VIII. R,, II. 11. Bocskai, Ill,5, Keg,
IV. o. műverseny: I. 11. Bocskai, lI. 25. Szent Imre, IlI.

2. BKG.Hirteleí fétezés. A porzó hó sziíte eltatarja a szlíkázókat.
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Szánl<ázók csoportja a irtlrrslregyi Cseriiészparlibalt.

Legjobb sífutó járőr (M. kir. Honvédelmi miniszter úr ván-
dordíja): 1l, Bocskai.

Legjobb síelő csapat (F'őcserkészi vándordij): i1. Bocs-
kai 15 ponttal. Második 2. BKG. 9 ponttal. harmadik 5. Keg. 4,
negyedik 12. VIII. R.3, öt-hatodik:7. Verbőczi és 25. Szent
|mre 2-2 pont, nyolcadik 15B. Árpád 1 pont stb,

öregek vándordíja:1.30. Hollós Mátyás 7 pont, lI.7. Ver-
bőczi 4 pont, IIl. 19t. Toldi 1 pont stb,

Vidékiek vándordíja: I. 14. Holló, Esztergom 10 pont, Il,
44. Rákóczi, Gödöllő 8 pont, III-IV. 261, Irinyi és 901. Hét-
vezér, Ujpest-Palota 3-3 pont, V.192. Erdősi, Vác 2 pont stb.

,,Turista vándordíj". [Alaprtotta a Magyar Turista Egye-
sület Sí- és Sziklamászó szakosztályának elnöke; nyertese az a
cserkészcsapat, amelyik (mind a négy korosztályban) a legtöbb
pontszámot nyeri (első hely 3, z-ik 2, 3-ik 1 pontszámot jelent)
a főcserkészi vándordíjra eddig eiőirt versenyekben (1. futó és
2. lesikló, slalom és szabadonválasztottból kombinált szám), de
azon csapatok kizárásával, melyek a főcserkészi vándordíjat
egyszer már megnyerték.] Ez idei győztese a 30. sz. Hollós
Mátyás csapat 7 ponttal (IL a 7. Erős Gusztáv 6 pont, lII. 5.
Keg. 4 pont).

összehasonlítás céljából lássunk néhány kikapott időt is:
I. osztályú futóverseny (startszám és idő): 106: 37 p 55

mp,111:39p 42 mp, 113:37 p 12,115:39 p 45,119:37 p
1, l24:37 p 9, l44: 36 p 31, 149: 37 p 07, 152: 33 p 40! 155:
36 p 9, 158: 35 p 45! 163: 39 p 31, 166: 36 p 12 mp. _ Járőr
idők. 30/1-nél 2 őra 23 p 29 mp, 7-es: 2 ó 26 p, 14, l9l-nél 2 ó
36 p 08 mp,30-as II. járőr 2 ó 41 p 10 mp, 4:2 ó 52 p 47,
3: 2 ó 57 p Il mp stb.,

A II. o, futóverseny egyes idői egyénileg: 28:. 37 p 42,
23: 4l p 55, 12: 41 p 33, 49 43 p 74*, 34: 39 p 55, 15: 42,
50: 42 p 12,9:42 p 30, 73: 38 p 41, 53: 39 p, 52, 66: 4l p 4O,
76:39 p 20,86: 45 p 11,81:43 p 50 mp stb. Járőrösszegek:
11: 2 ó 44 p 24 mp,2: 2 ó 46 p 37 mp, 5i 2ó 53 p 04 mp, 158:
3 ó 11 p 22 mp,191: 3 ó l p 2 mp, l92:3 ó 16 p 12 mp, 26l:
-] ó 10p 31 mp, 250i 3 ó 18 p 57 mp, 25: lt ó 03 p 15 mp,
, III. osztályú {utóverseny, A 11. Bocskai gyöztes járőre:

i09:41 p 48 inp, 1B5:40 p 50 mp, 186:40 p 07 mp, 197:
:2 p 12 mp. Néhány más egyóni eredmény: 160: 41 p 15 mp,
','?2: 42 p 59 mp, 127:37 p 29 mp, 113:. 42 p 22 mp, 159: 42 p
15 mp, 116: 4i p 14 mp,91:43 p l38 mp, 13B: 44 p 36 mp,
i76:47 p 08 mp, 112:46 p 26 mp, 131 : 4l] p 1i3 mp, 199: 48 p
27 mp, 139: 42 p 42 mp, 16li: 45 p 59 mp, 191 : 40 p, 200: 43 p
;i_) mp, lB2: 40 p 30 mp, 141:44 p 33 mp, |79 46 p 31 mp.
,iz első járőrök összes idői a 11-nél: 2 ó 40 p 57 nrp, a 7-nél
i i, 48 p 32 mp, 5-nél2 ó 49 p 19 mp, 158-nál 2 ó 50 p 58 mp,
]-.t]l 2 ó 51 p i3 mp, 44-né| 2 ó 56 p 4 mp, 174-nél 3 ó 2 p
a[l nir, 14-né| 2 ó 12 p 5l mp.

A IV. osztályú ftrtóverserrynél a legjobb 4-4 futó együttes
::rie kitett a 12-néll.26 p 16 mp, 11: 26 p 49 mp, 5: 26 p 5lt mp,
i,_t:29 p 05 mp, 11 (második négy):29p 40 mp,2:30 p 58 mp,
-l: _]| p 15 mp,25:31 p 55 mp,2 (második négy):32 p 19 mp,
-2 (második négy):32 p 39 mp stb. A vidékiek között 14:33
: Jö mp, 44 33 p 53 mp.

.\z I. osztáll,ú műversenybetr a 30-sok első járőreinek pont
.:an összege 63"f,, a másodiknak 31'/n, 7-eseké 3l/2, 19l-é:
-'t.l. 4-e: 17',/n. Egvénileg legjobban sikerültek a gyakoílataik a

következőknek (igen nehéz lesiklás lrirtelen negállással és ne-
héz szabadonválasztott gyakorlat pontszámainak középará-
nyosa): 103 startszám:. 77'fn pont, l58: 16'/*, 166: 17, 106:
73'f., l5O: 1l/2, 149: 70'f,, más nem is szerzett tizen felüli pont-
számot.

A ll. o. műversenynél egl,es csapatok legjobb járőreinek
1lontszámösszege: 2: 64'/,, lt i' ss, s: 49" 1,, 2 (ááSodik) : 39'/,.
Jó pontszámaik voltak a következöi<nek: 28: 17'f" 9: 17'f,,57:
1B/2,13: 1,6"f,,55: 18'fo, 56:. 17 stb.

A IV. o. műversenynél egyes csapatok legjobo járőreinek
pontszámai: 11/I: 7O/2, 25: 63"fn, 2/1: 59, |1/|I: 51'/,, l5/|:
50'/,, 12:46'f ,,5:43"f n,4:42,2/l|:39/2, 15/Il:38tl2 stb. Leg-
jobb pontszámaik voltak a következőknek: 52: 16, 38: 19'/,,
43: 17"f+, 118: 18'/*, 9: l5/2, 2l: l5/2, 8: 15, 28: 17 stb.

A csapatok közül résztuettelt a uersenyen:2. számú B. K. G.
57, il. számú Bocskai 51,5. szánrú Keg 28, 12. számú VIII. R.
28, 15. számú Bethlen 28, 191. számú Toldi 28,25. számit Szt,
Imre 28, 4. számú Bik 23, 7. számú Verbőczi 20, 30. számú
Hollós Mátyás 20, 158. számú Árpád |6, 44. számú Rákóczi
|2, 174. számú Ganz 12, 14. szántú Holló 8 létszámmal.

Tor,ábbá: a 3. sz. Regnunt Nlarianum, 261. sz, lrinyi,25a. sz,
Hangya, 252. sz. Kis József, 41. sz. V. M, G., 310. sz. Jókai,
901. sz. Hétvezér, 29. sz. Solymár és 192. sz, Erdősi Imre
8 főnél kisebb létszámokkal. (Ezeken kívül is volt olyan csapat,
amel}, ngygr.tt, de azután nenl iriduit, Az összes elmaradások
a.zonban alig tettek ki többet a nevezések tizedrészénét,)

Ez azonban még mindig csak 23 csapat, a 460 csonkaországi
magyar csapatna,k csak 5Ía-a, egy huszadrésze, ami a tavalyi
iétszámnal< ugyan már, háromszorosa, de még mindig kevés,
niert cz azt jelenti, hogy nrég ha feltesszük is, hogy van né-
hány síelő csapatunk (13. Ezermester, 19, 431, 33, 330 stb.),
amely a versenyben nem indulhatott, részben az útiköltség,
részben pedig idő és lehetőség hiánya miatt, és feltesszük aztreszDen peqlg 1oo es lenetoseg nranya mlatt, es ieltesszuk azl
is, hogy ezek még kétszer ennyien vannak, még akkor is a
:saoatok 85ok-a mé|v hóban. télen. nem fud kiránrlulni. nemcsapatok 85%-a mé|y hóban, télen, nem tud kirándulni, nemty noDan, telen, nem tud klrandulnl, nem

hegygk kőzé, az elhagyott erdőkbe, a csön-tud a jó levegőre, a hegyek kőzé, az elhagyott erdőkbe, a csön-
des fehér szántók közé kijutni és még sokat kell nálunk a sí-
spoítnak fejlődnie, nert mir még mindig csak 15Va jár télen
is-kiaszabadba!

A részletes eredményt niég e héten teljesen leírják és
akkor az érdeklődőknek a titkári hivatalban rendelkezósre
áll. A díjkiosztást szeíetnők mentől előbb megtartani. Sok
díj ugyan nincsen, cie ez oiyan kedves ta|álkozása a ver-
seny résztvevőinek és rendezőinek, hogv ezt az alkaimat
nem Szive§en szalaszt|a el senki. Zsembery Gyula.

rróHÁNyó-GÉp A svÁJcl NAGy HEGyEI{ Köz,r.
Mindenfelől ér-

keznek a híradások
a mostani szokatla-
nul nagy hóesésről
és hófúvásokról,
amelyek többméte-
res torlaszokat álli-
tanak a közlekedés
útvonalaiba. A ná-
lunk használatos
hóekék nem tudnak
megbírkózni ekkora
hótömegekkel s en-
nek folytán több-
napos késések is
előállhatnak. Kül-
földön, ahol az
ilyen hó nem ritka-
sá8, a mellékelt
ábrán látható la-
pátkerekes gépeket
alkalmazzák ilyen-
kor, amelyek a ha-
vat messzire elszór-
ják az útból.
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EZERMESTER,.
A laboratórium.

Mennyi ügyes dolgot tud csinálni az ügyes cserkész egy egy-
szerű, éles cserkészbicskával! A kéztigye§ségi versenyek- porir-
pásan bizonyitják ezt.
, Hát még mennyi mindent tudna a cserkészkéz megcsinálni,
ha az eg_yszerű_ cserkészkésnél több, egy kis műhely,- egy kis
laboratórium állana rendelkezésére,

Hia, az nehéz dolog! - mondjátok erre. - A műhely, a labo-
ratórium felszerelése sokba kerül, sokunknak nincs js otthon
külön kis szobáia, ahol azt berendezhetnénk, másutt meg nem
lehet szemetelni !

Nem is olyan nehéz ez az ;jgy. Ha nincs külön diákszoba, ott
a csapatotthon., Még jobb is az otthon erre a célra, mert ott
!_öbben vagytok, jolban tudtok dolgozni egymás segítségével.
Több szem többet lát és több fej többet tud kiokoskodni. -Majd
meglátjátok, nem is kerül olyan sokba egy műhelyJaboratÓ-
rium, csak persze nem szabad a nagy gyáídk műhelyeire és az
egyetemek laboratóriumára gondolni ! Műhely-laboratóriumnak
meg azért nevezem, mert lriszen tudom, hogy nemcsak a fúrás-
faragás érdekel benneteket, hanem az sok éidekes (főként íizi-
kai) kísérlet is, amit magatok is szeretnétek elvégezni.

Ezért munkához látunk, be fogjuk rendezni szép lassan ezt a
műhely_-laboratórium_ot és közbe el is készítünk benne egyet-
má.st._ Persze egy pár dolgot okvetlen meg kell szerezni. Tiyen
a_kalapács, {ogó, egy íűrész, egy fúró, egy vasreszelő, égy
véső és egy lombfűrészráma. Ezek biztosan akadnak otthon i§,
mig aztán venni tud a csapat.

Az otthonnak kiválasztjuk egyik világos sarkát, amelyikhez
közel van egyik ablak is és ezt ponyvával elkerítjiik né§yszög
alakban (1. ábra),

3x3 ntéternél nem igen lehet kisebb ez az e|kerített hely:
a laboratórium, de 5x5 méternél nagyobbnak lenni is feleslegés.

Elsősorban is asztalt szerzünk bele, egy közönséges négy-
lábu puhafa aqz|a|l, amelyiknek lehetőleg ne legyén íiókjá.
Hogy miért ne legyen? azért, hogy mi csinálhassunk rá olyát,
amilyenre szükségünk van.

Tehát az első feladatunk a íiók-csinálás lesz; a második pe-
dig: zárakat készíteni a fiókra.

Mielőtt még ehhez hozzá kezdenénk, szerziink valahonnan
2 o|yan nagyságú ládát, amilyenben a fűszereseknek a kocka-
cukor jön..Ezekből 2 íüggő polcot fogunk csinálni, továbbá egy
szerszámtáblát. Ez lesz a harmadik feladatunk.

Míg ez a három dolog készen rrincs, addig most már nem me-
hetünk tovább.

Lássunk hát hozzá a fiókkészítéshez. Három fiók kell: egy
kisebb, a finomabb eszközök számára, egy nagyobb hosszúkás

alakú és egy egész nagy. Ha az asztalt úgy állítjuk, hogy az
ablak és ponyva által határolt sarokban legyen, akkor két ol_
dala szabadon marad, de a ponyva felőli oldalához is könnyen
hozzáférhetünk (2. ábra).

A fiókok elhelyezését a 2. ábrán - mely az aszta| felső lap-
iát ábrázolia -, pontozott vonalial jelöltem.

A liókokat puhafadeszkából szegezzük össze jó erösen. Ehhez
már kell a fűrész, a kalapács, esetleg a fogó is.

A fiókra fogantyút szegezünk az A-val jelölt helyre. Legjobb,
ha A-nál lyukat fúrunk, és abba beillő fogantyút faragunk,
(3. ábra) és aztán enyvi,el beleragasztjuk, így erősebben tart.
Ha a fiók kész, meg kell csinálnunk a síneket, amik az asztal-
lap aliához tartják. Sín kell a fiókra is, és az asztallap aljára
is. A 3. ábra mutatja, hogyan helyezzük el ezeket a síneket
mind a két helyre és mLttatja előnézetben azt is, hogy ezek
mikép kapcsolódnak egymásba.

Ez a fióksínnek egyik fajtája. Ha azt csináljuk, akkor ügyelni
kell, hogy l. a sínek pontosan egymásbaillők legyenek és
l<önnyen csússzanak, 2. nagyon erősen legyenek az aszta|hoz,
illetve a fiókhoz szegezve, legjobb enyvezni és szegezni is
őket, 3. az aszta||apon levő sínek megfelelő távolságban pár-
huzamosan legyenek. A sínek méretei a :35 mm, b : 15 mm,
c: 15 mm. A fióktlk méretei: hosszukat és szélességüket az
asztal szabja meg, mélységüket 120--150 mm-ig választhatjuk.

De készíthetünk másíajta sínezést is, amely erősebb az előb-
binél, de több léc kell hozzá. Ezt a 4. ábra mutatja.

Természetesen itt is vigyázni kell, hogy a fiók ép beilleszt-
hető legyen a sínbe, hogy jobban csússzék, az egymáson csúszó
farészeket bekenjük szappannal.

Ha elkészítettük mind a három liókot és azok már rendesen
a helyiikre tolhatók, akkor nekiláthatunk a zár-készitéshez.
Zárat a két kisebbik íiókra teszünk, mert ezekben olyan íino-
mabb dolgok kerülnek, amik hozzá nem értő kezekben köny_
nyen tönkre mennek.

Az 5. ábra szerint az asztallapon és a íiókon levő sint (mind
a két oldalon) átíúrjuk fúróval.

A lyuk lehetőleg 4 mm átmérőjű legyen, ezután egy hosszú
(8 cm) és 3 mm vastag szeg fejét levágjuk, beledugjuk a lyukba
és a lyuk nyilását egy kis papírgombóccal betömjük. Ha ezt
(a fiók előlapját véve az asztal elejének) az aszta| hátsó része
felé csináljuk meg, aligha akad olyan sasszemű cserkész-
Winetou, aki felfedezi a titkos zárat. A titkos zár kinyitása na-
gyon egyszerű: egy másik, laposra reszelt végű szeggel a záró
szeget benyomjuk a fiókba, természetesen elóbb kivéve a pa-
pírt a lyukból.

A következő munkánk a két függő polc elkészítése.
Szeged. Daru.
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Budapest álmodik...
Erdélyből Pestre jött a tél,

békésen dtkelt a hatdron,
Fehéren sztillt a töIdre le,
mint gyertnek-szemekre az dlolll.

Mintha az ég fehér fdit
ráznak meg síró magyar lelkek,
Erdélyböl nótdt hoz a szél
s a magyar földre pelyhek esnek.

n,s Budapest most almodik,
gyermek-szernére szdllt az álom.
F tity olosan, s zo mo rúa n,

magyar szívekre nqgyon |djón!

De a szdlló pelyhek szdrnydn,
lassan leszállt az égi béke:
S IVtagyarorszdg fővdrosa
Fehéren mosolyog az égre!

Varró Dezső.



ÉigÉsiÉS: |RTA veuósy ELEK

- A cél megvalósítása közben rábukkanunk egy csomó
mellékkörülményre, amelyek szekerünket előbbre vihetik.
Ilyenkor támadnak éleirevaló eszméink. Egész máské-
pen készít el - mondjuk - egy bútordarabol az az asz-
talos, aki elsősorban a vevőt akarja becsületesen kiszol-
gálni, mint az, aki csak pénzt akar szerezni. Ez világos?

- Hogyne, méltóságos uran! feleltük egyszerre.

- Komoly, keresztény vál|alkozónak egyetlen célja le-
het: hogy a vásárló közönségnek valami szolgáltatást
nyujtson, valami szükségletét kielégítse. Mert a közön-
zönség csak akkor adja oda a pénzét, ha értékes, hasz-
nos dolgot kap érte. Nem mondom, sokan költenek hiába,
valóságokra, Sokan, különösen szegényebb emberek kény-
szerűségből olcsó hitványságokat is vásárolnak. Azon-
ban az ilyen üzletek nem élnek sokáig. A becsapott, ffi€B-
nyúzott vevő nenr megy többé oda vásárolni. Minden
ipar fokmérője tehát a közönség részére teljesített szol-
gáltatás. önöknek, mint cserkészeknek - azt hiszem -ezt nem kell bővebben lnagyaráznom.

Ami pedig a gyakorlati részét illeti a dolognak, a kö-
vetkezőket aiánlom: a könyvkötőr,-rzenlet mindenesetre
tartsák fenn ós fejlesszék ki. A városi múzeum épen most
kapott nagyobb összeget, hogy könyvtárát jókarba he-
lyezze. Itt aztátl remel<elhetnek. Persze jó lesz, ha néhány
külföldi szakfolyóiratot járatnak

- Mi történik a többiekkel, méltóságrls uram? Nagyobb
részük asztalos. ..

- A gépmunkásokkal együtt tizennégyen vannak! -jegyezte meg Gyuszi.

- Az nagyszerű| - folytatta Barabás. -- Rajzolni tttd-
nak-e? Van-e ipirrművész közöttük? Mert akkor azt aián-
lanám, hogy készítsenek tartós, szép, magyaros gyermek-
játékokat. Ennek nagy híjjával vagyunk, effélékért sok-sok
százezer pengő gurul ki a határon, Ha az első karácsonyi
i,ásárunk sikerül, akár valamennyien beleállhatnak ebbe a
tn unkába.

- Erre nem is gondoltanl

- Pedig még külföldre is szállíthatnak, ha ügyesert
iogják meg a dolog végét. Egyelőre nem is kell hozzá más,
mint helyiség, egy-két szalagfűrész, gyalu- és marógep.
Hanem a terveket magam is szeretném megnézli, mielijtt
hozzáío.gnának, fl.aanyagot nálam kaphatnak. Hetenkint
egy vasúti kocsi a mintaasztalos osztály hulladéka. Eddig
eltüzeltütk.

Megdöbbentern. Egy vagón iaanyag! Hiszen az rengeteg
srlk! Mikor tudunk mi ennyit feldolgozni! Iliadtan kér-
deztem:

- körülbelül mi lenne az ára annak a httlladéknak?
\e méltóztassék bizalmatlanságnak

- De kérem, az üzlet üzlet. Csak nem vesznek macs-
]tát zsákban? Az igazat megvallva, odaadhatnám az egész
:lullaciékot ingyen is. Mégse teszem. Szokjanak hozzá,
:,,lgv a saját lábukon járjanak. Nincs szégyenletesebb do-
. _,g. mint mikor valami üzemet, gyárat az államnak, vagy
nás testületnek kedvezményekkel, kényszervásárlással,
:,,zzáiárulásokkal kell támogatnia. Ott hiba van a meg-
.zervezés és a vezetés körül. A jó munka önmagában is

=eghozza a szükséges pénzmagot. Ha szükséges dolgo-
.;at állítunk elő jól és olcsón, akkor fiityülünk mindenféle
:1,ámságra . . ,

- Cserkész-műhelynél kétszeresen fontos a független-
.eg| - jegyeztem meg nekilelkesedve,

- Az igaz - folytatta tsarabás -, de már most taná-
csolom, hogy cserkészvoltukat ne használják reklámnak.
Higyjék el, nem iő cégér az|

- Nem jó cégér? -* ismételtük egyszerre. - Hogyan?

- Nem! Mert mindenki azt hiszi majd, hogy az egész
akció csak ,amolyan leplezett zsarolási, vagy mondjuk
szebben: kéregetési nrűvelet. Ugy lennének vele az em-
berek, mint a karácsonyi vásárokkal. Megvesznek egyet-
nrást a jó ügy érdekében, de nagyon jól tudják, hogy a
legközelebbi rendes üzletben feleáron megkaphatnák
ugyanazt. Ismétlem: dolgozzanak mint cserkészek, taka-
rékoskadjanaI< mint cserkészek, legyenek szemfülesek
nrint cserkészekI De mikor a termelt árút forgalombahoz-
zák, legyenek könyvkötők, asztalosok, mázolók, vagy akár-
tnicsodák, csak épen cserkészek nem. Dolgozzanak úgy,
hogy ne legyen szükségiik semmiféle méltányossági rek-
lámra. Becsüijék önöket, ne sajnálják!

Percekig hallgattunk, Mint valami fényszóró, úgy vi-
lágította be a gyáros érvelése az előttünk álló utat. Mi-
|yen igaz minden szava. A méltóságos úr hagyta, hogy
elhangzott aranytanácsait magunkba szívjuk. Végre is
megszólaltam, mert a hátunk mögött ketyegő ingaóra
clallamos harangszóval elütötte a hetet. Nem ülhetünk itt
rirákhosszat.

- Hálásan köszönjütk kinccsel felérő tanácsait, méltó-
ságos uram. Megvallom, nem is reméltem, hogy a gya-
l<orlati utasításokat ilyen pompás irányító eszmékkel fogja
ntegtetézni. Amit most hallottunk, egész vállalkozásunk
arculatát meg fogja szépíteni, nemesiteni. Most azonban
nlár nem akarjrrk drága idejét tovább igénybevenni, csak
lnég a legközelebbi teendől<re nézve kérjük szíves ren-
clelkezését.

- örülök, hogy helyesen értelmezik tanácsaimat. Nem
logják megbánni. De végezzünk röviden. A megindulás-
hoz szükséges pénzt az egyszerűség kedvéért előlegezem.
Szövetkezetet vagy betéti társaságot is alakíthatnának
idővel, de fölösleges. Csak legyen meg a saját tőkéjük
rninél előbb. A forma nem fontos. A pénz után kamatot
lognak íizetni - főképen azért, hogy iparkodjanak az
adósságot hamarosan lerázni a nyakukról. Átadom tehát
ezt a csekkfüzetet. Egyelőre háromezet pengő hitelt nyi-
tok önöknek. Iparkodjanak helyiséget szerezni. A Bánát-
Lrtcában - úgyhiszem 28. szám alatt - van valami alag-
sor-helyiség. Az megfelelne. Nézzék meg. A műhely kita-
l<arításánál, a bútorok, anyagok, szerszámtlk szállíiásá-
nál használják már saját embereiket. Mindenki kapjon
rendes bért. Ne féljenek a magasabb bérektől. Nincs an-
nál jobb beruházás, nrert etnbereink több lélekkel és kedv-
rlel dolgoznak, A nyereséget úgysem a bérekből, hanem az
anyagbeszerzési, termelési és szállítási költségekből kell
kiügyeskedni.

A fiúk összenéztek. |gaz tehát, amit Barabásról mesél-
nek, hogy ő önként emeli a béreket.

- Gondolja méltóságod, hogy vállalkozásunk kihozza
a kamatok mellett a tőke-törlesztési összegeket is? Hiszen
még tartalékolnunk is kell!

- Erre számítottam! A tartaléktőke forrását másutt
fogjuk megnyitni. npen a Bánát-utca végében néhány pen-
gőért kibérelnek 3-4 hold földet.

- De igazgatő úr! - szörnyűködött Slajmi, - azok
borzasztőan hitvány földek !

Bár ezt magam is jól tudtam, lesujtó pillantással rekesz-



54 MACYAR CSERKÉSZ 3. szám

Cigánykereket vetett a puha szónyegen,

tettem belé a szót a javíthatatlan fecsegőbe. Imrác pedig
csendesen a karjára,,tette" vasgyúró tenyerét. Halk szisz-
szenés jelezte a hatást.

- Türelem, fiatal barátom! Azokon a földeken gyógy-
növényt fognak termelni. Az hitvány talajon is szépen
megterem és termelése kevés munkával iár. Egy kis moz-
gás a szabad levegőn jót tesz a műhelyben dolgozóknak.
A gyógynövénytermelés nálunk még kiaknázatlan kin-
csesbánya, míg például Németországban egy-egy hold ter-
méséből családok megélnek.

- De méltóságos uram, ehhez azután végképen nem
értünk. Hogyan merjünk beléfogni?

- Higyje el, parancsnok úr, nem olyan boszorkányos
dolog az. Hanem azért délelőít már megbeszéltem a dol-
got Csák gyógyszerész úrral. ő majd beavatja önöket a
nagy titkokba. Most még aláírást kérek erre a kötelez-
vényre, amely a kölcsönös fedezetül szolgál.

Nem mertem elolvasni - akkor még nem voltam iiz-
letember s azt hittem, hogy sértésnek veszik, ha ilyesmit
töviről-hegyire végigböngészünk. Szerencsére Gyuszit és
Slajmit nem kínozták efféle csodabogarak s bizony elol-
vasták kétszer is az okmányt, Hazamenet, útközben mond-
ták e| azután a tartalmát,

Mégegyszer megköszöntük az igazgató szíves jóságát
és további pártfogását kértük.

- Ez csak természetes - felelte búcsúzás közben -,hiszen anyagilag is érdekelve vagyok. De higyjék el, az
is érdekel, hogyan fognak boldogulni. Töretlen utakon in-
dtrlnak el, sok nehézséggel kell megküzdeniök. lla azon-

Magyarország katonái lesznek, ak-
ezeken a töretlen utakon ls. Icten

{.

Fellélekzettünk, mi,kor kívül l<erültünk az ajtón. A há-
lom fiú néma Huj, huj, hajrá!-t ,,ordított és Gyuszi -épen Gyuszi, a szemem fényc - cigánykereket vetett a
puha szőnyegenll

- De Gyuszi! Meglátják! - szóltam rá erélyesen. Ma-
gamban azonban boldogan állapítottam meg, hogy mégis
csak gyerekek ezek.

S így volt ez jó!
llt,

Hol is kezdjenr? Az elmult hét olyan lázas munkában
pergett le, hogy majdnem lehetetlen sorrendet tartanom.
Azt talán mondanom sem kell, hogy első dolgom volt a
Bánát-utcai helyiséget megtekinteni. A hivatalomban sza-
badságot kértem, mert rögtön láttam, hogy ha a napnak
negyvennyolc órája lenne, az is kevésnek bizonyulna. A
több részre osztott helyiség szép, tágas volt és a mi a fő,
világos. Kellő tisztogatás után baráiságos kis műhelyt ka-
nyaríthatunk belőle. A tulajdonos azonban a város túlsó
szélén lakott. Usgyé! nyargaltam tehát oda. Utközben a
bankban felvettem ezer pengőt az első költségekre. Meg-
va|lom, kissé remegő kézze| írtam alá az első csekket. Ek-
kora összeg feleti még nem rendelkeztem soha.

( Folytat juk.)

A bankban felvettem ezer pengót

t]lltt

ban valósággal az úi
l<or megállják a sarat
velük! . . .

ú.r pÁr-y^Za;Tol{.
Mi minden történt lebruárban ? ú.r gnrűnEJTvENy.

lr-t3. 187Ö. Eg), nagy magyaí temetése.
4. 1849. Ki vezette a magyar hadakat a vizaknaí csatában?
6. 1788. N'lelyik költőnk született e napon Tétszentkúton?

!4. l582. l(i szabályozta ezen a napon a naptárt?
I5. l476, Kinek a seregei loglalták el e napon Sabáct_rt?
l,|. 1,7.IT_. Melyik államok kötötték e napon a hágai békét?
lB. 1B25. Melyik világhirű regényírónk született ekkor Komá-

romban?
20. l440. Kinek a részére lopják el a visegrádi r,árbót a szent

koronát?
l440. Ki született ekkor Kolozsvárt?
1468. A könyvnyomtatás felledezője e rrapon halt meg, ki

volt az?

l. 1":?s3O6u
hexameterSl-Y'e

, névelőK s névmás LI
a

cserkészek fejtsék meg; a helyes megíejtést beküIdök
kónyvet sorsolunk ki, Bekiildési határidő február 5.

()

,?
24.

3,

Kisebb
közt két27. 18a5. Neves magyar regénvíró halála Dtezdában.
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pÁr-yÁZA,r.
Mi minden lörtént ianuárban ?

pályázatunk eredménye.

A Magyar Cserkész január 1-i számában közölt ,,Mi minden
történt jánuárban?" pályázatunk helyes megfejtését a követke-
zőkben adjuk:

1823 január l. Ezen a napon született Petőfí Sándor.
1785 január 4. Grimm Jakab, a híres német meseiró szüle-

tésnapja.
1907 január 10. Ekkor kapta a Rákóczi-út nevét. Azelőtt Ke-

repesi-útnak hívták.
1486 január 13. Mátyás király hadserege ezen a napon foglalta

el Bécsújhely városát.
1742 január 14. Halley Edmund, a híres csillagász halt meg

ekkor.
1875 január l5. Tóth Edének népszínművét: ,,A falu rosszá"-t

adták elő ezen a napon.
1759 január 15. Megnyílik a híres British Múzeum,
l849 január l6,. Mikszáth Kálmán születésnapja.
1458 január 24. Ezen a napon választották Mátyást királlyá a

Duna jegén.
1077 január 25. Ekkor kezdődött IV. Henrik híres vezeklése,

Canossában VIl. Cergely előtt.
l9l9 január 27. E napon halt meg Ady Endre.
1540 január 28. Ludolf van Ceulen születésnapja, akiről a ;t

(3.14) számot elnevezték. Ennek a számnak a
segítségével tudjuk kiszámitani a kör kerületét
és területét.

A pályázók névsora a következő: Ágotai Zoltán lászberénv.
Arany-Tóttr Pál Kispest. Ausch Györg"y 653. sz. SÓmssich cÉ.
lfaposvár. Avar Ferenc l99. sz. Madách cs. Budapest. Benda
Kálmán 15. sz. Bethlen cs. Budapest. iíj. Borsi lstván 550. sz.
iaross cs. Szeged. Csávás Sándor 203. s2.Bocskay cs. Kisújszál-
lás. Csirzó Antal l68. sz. Zrinyi cs. Szigetvár. Dobó litván
550, sz. Baross cs. Szeged. Dobó Szilvesztei 550. sz. Baross cs.
S_zeged. Eöry Ferenc 67-. sz. Deákkúti cs, Sopron. Erődi_Harrach
Gábor 25. sz. Szent lmre cs. Budapest. Foirai Miklós 139. sz.
Fazekas cs" Debrecen. Frányó lstván 550. sz. Baross. Szeged.
Fűzessy Sándor i09. sz. Mágyarság, Dunakeszi. Gász Ist"ván
179. sz. Rákóczi cs. Bonyhád. Göbel Ervin 183. sz. Kinizsi cs.
Szeged. Graí Ferenc 67. !z. Deákkúti cs. Sopron. Hajós Ferenc
550. sz. Baross cs. Szeged. Harkay Pál l18. sz. Turán cs. Kecs-
kemét. Hóbor Gábor l98. sz. Pál cs. Budapest. Hornung Béla
264. sz. Hunyadi cs. Rákosliget. Horváth Dénes 67, sz. Deák-
kúti cs. Sopron. Kakuszi János 550. sz. Baross cs. Szeged. Kiss
Oyörgy 43. sz. Munka cs. Debrecen. Kiss László 550. sz. Ba-
ross cs. Szeged. Kbcsis Józsei 28. sz. Szent István cs. Pester-
zsébet. Kováts Sándor 460, sz. Dr. Karácson cs. Győr. Kulcsár
Péter 91l. sz. cs. Rákospalota. Lakatos László l15. sz. Zrinyi
cs. Kispest. Lám Károly 9lt. sz. cs. Rákospalota, Lestár Dez§ő
550. sz. Baross cs. Szeged. Madarassy lván 19. sz. Bükk cs.
Miskolc. Martin István 3. sz. R. M.' cs, Budapest. Maschke
Ferenc 254. sz. Minta cs. Budapest. Massánv Tiboi 4. sz. B. I. K.
cs. Budapest. Mészáros Sándór 2O3, sz, Bbcskay cs. Kisújszál-
lás. r\{olnár József 760. sz. Pyrker cs. Eger. Nágy Gáboi l72.
sz. Erő cs. Debrecen. Németh Ágoston l7l. sz. Erdősi cs.
Debrecen. Németh András 171. sz. Erdösi cs. Debrecen. Németh
Zoltán 9ll. sz. Rákospalota. ifj. B. Parragh Béla 99. sz. Mátra
cs. Cyöngyós. Péter Gyula 667, sz. cs. Dombóvár. Pethő László
9tt. sz. cs. Rákospalota. Prónay Gyula 9t1. sz. cs. Rákospalota.

Pongrácz Ferenc 67. sz. Deákkúti cs. Sopron. Reich Sándor
653. sz, Somssich cs. Kaposvár. Rosenberg Ede és Gyula 921.
sz. cs, Ujpest, Sike Zoltán 760, sz. Pyrker cs. Eger. Soltész
Béla 550. sz. Baross cs. Szeged. Svékus Olivér 171. sz, Erdősi
cs. Debrecen. Szabó Ferenc 935. sz. Szent László cs. Rákos-
palota. Szabó Sándor 9!1. sz, cs. Rákospalota. Szántó János
760. sz. Pyrker cs. Eger. Székely-Ternovszky György 270. sz.
Hajnal cs. Budapest. Szeles József 760. sz. Pyrker cs. Eger,
Szeles László 550, sz. Baross cs. Szeged. Szemerédi Lajos
550. sz, Baross cs. Szeged. Tomkó Lászlő, Debrecen. 'I'ulliusz

József 550. sz, Baross cs. Szeged. Tusjak György 180. sz, Kár-
pát cs. Szaryas. Vóg Zoltán l59. sz. Pápa. Verbó Dénes 9ll.
sz. cs. Rákospalota. Vincze Béla, Szeghalom. Walient Péter
24. sz. Akarat cs. Kőbánya. 40. sz. Szekszárdi Cserkészek Fecske
örse. 40, sz. Szekszárdi Cserkészek Hiúz örse. 40. sz. Szekszárdi
Cserkészek Róka örse. 67, sz. Deákkúti cs. Fecske örse, Sopron.
67. sz. Deákkúti cs. I. örse. Sopron.198. sz. Pál cs, L raj, Sas
örs, Rákospalota. 236. sz, Maróthy cs. Kakuk örs, Gyula, 264.
sz. Hunyadi cs. Sólyom örs, Rákosliget. 294, sz. Eszterházy
cs. I. raj, Turul örs, Eger. 550. sz. Baross cs. Bagoly örs,
Szeged. 550. sz, Baross cs. Sas örs, Szeged. 653. sz. Somssich
cs. l. raj, 3. örs, Kaposvár. 921. sz. Venetianer cs. Oroszlán
örs, Ujpest. 935. sz. Szent László cs. I. raj, Párduc örs, Rákos-
palota.

Sorsolás útján l. dijat nyert: Tomkó Lász|ó, P.eb4,_bCentNyíi.u.
2. sz. ll. dijat nyert: Kováts Sándor 460. sz.;,Dn"'f(a,ráetoq,cq
Győr, Batthyány-tér^13. sz. lll. _dijat nyert: Pongr.ácz- Eé§99',..
67. sz. Deákkúti cs. Sopron, Ev. Lyceum. , : ".' ";'ii

A BETŰREJTVÉNY MEGFEJTÉSE.

A januári l-i számban a kicsinyek számára közölt két betű-
rejtvény helyes megíejtése:

1. Szilveszterest.
2. Boldog újévet mindenkinek.

Alind a két rejtvényt helyesen fejtették meg: Böszörménl,i
Ferenc 203. sz. Bocsl<ay, Kisújszállás. Csiszár Lász|ó 203. sz.
Bocskay, Kisújszállás. Erdélyi István 550. sz. Baross, Szeged.
Forrai Miklós l39. sz. Fazekas, Debrecen. Harkay Pál 118. sz.
Turán, Kecskemét. Kakasy Lászlő 2O3, sz. Bocskay, Kisújszállás,
Kiss Lajos 203. Bocskay, Kisújszállás. Kiss László 550. sz. Ba-
ross, Szeged. Kőhalmi Dezső 550, sz. Baross, Szeged. Ma-
csánszky József 550. sz. Baross, Szeged. Mészáros Sándor
203. sz. Bocskay, Kisújszállás. iíj. B. Parragh Béla 99. sz.
Ilátra, Gyöngyös. Pintlroffer Ervin 458. sz. br. Eötvös, Ercsi.
Szeles László 550. sz. Baross, Szeged. Sziky László 203. sz.
Bocskay, Kisújszállás. Toroczkay Endre 203. sz. Bocskay, Kis-
újszállás. Tulliusz József 550. sz. Baross, Szeged. 203. sz, Bocs-
kay cs. VII. Kiscserkész örs, Kisújszállás.

Sorsolás útján I. díjat nyert: Kőhalmi Dezső 550. sz. Baross
cs. Szeged, Orgona-u. l, sz. lI. díjat nyert: Kakasy László
2O3. sz. Bocskay cs. Kisújszállás.

Néhányan azzal a kérdéssel íordultak a szerkesztőséghez,
hogyan lehet az, hogy a Magyar Cserkész nem közölte nevüket
a megfejtők között, pedig ők küldöttek be pályázatot. Ennek
többféle oka lehet: 1. A megfejtés nem volt helyes. 2. A levél
a kitűzött határidőn túl érkezett meg. 3. A pá|yázó elfelejtette
aláírni a nevét. 4. A megfejtő megíeledkezett a levél íeladásá-
ról s az ma is ott pihen valahol az a|gebra könyvében.

A Ma,{tua,r CserlcésBsBöueűség
össaes ltöaponti hiua,űa,laína,Ic

híua,tal,os órdi:
naponkint d. e. 9-1-ig és d, u. 4-7-ig.

Pénztár-órák: naponkint 11-1-ig, d. u.
|-Gig, kivéve a szombat délutánt.

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

Witz Béla országos elnök íogad: hétíőn
d. u,6_/28-ig, pénteken 5_7-ig.

Temesi Gyözö dr. országos társelnök

(ellenőrző) szerdán 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 Dezsö dr. országos ügyvezető fő-
titkár mindettnap 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 Béla gazdasági fötitkár minden-

nap, szerda és szombat kivételével d. u.
4-6-ig,

Molndr Frigyes dr. külföldi ügyek fő-
titkára kedd, csütörtök 6-8-ig,

Vidovszky Kdlmd.n a Magyar Cserkész
szerkesztője kedd d. e, l1-1-ig és szerda
d. u. 5-7-ig, péntek 5-6-ig.

Éri Emil országos vezetőtiszt helyettes
kedd, csütörtök, szombat 5-7-ig.

Sztrilich Pól országos vezetőtiszt he-
lyettes hétfö, csütörtök, péntek 4-7-ig
(Cserkészház), szombat, vasárnap Cser-
készpark.
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E,ctrq1 éjsealsaő őrség.
Sötét van, kellemetlenül sötét. Ilyenkor

az ember érzi a testén a sötétséget, mint
egy kiállhatatlan íolyadékot és szeretne
belesuhogtatni a botjával.

Ha a balatonkenesei országúton óvato-
san bandukt-tlunk,,elénk csillan három kis
lámpafény. Ez a kőzségi szedreskert és
a három lámpa jelzi a 22-es őzdiak tábo-
rát. Egy lámpa kivitágit az országútra,
egy a keskeny gyalogútra, mely a tábor
előtt vezet el, egy pedig a kémények,
ponyvák, árkok furcsa labirintusát vilá-
gítja meg; a konyhát.

Különösen vannak ezek a lámpák el-
hely62yg, körűl minden világos, a tábor
területén azónban ismét csak sötétség. A
negyedik oldal sötétben maradt, egy jól
összefont sövény húzódik ott, egy gyii-
mölcsös kert határát jelzi.

Hiszen itt alszik az egész tábor. De nem.
Ha beállunk mi is a sötétség területére,
megpillantunk két kis embert, amint a
sátor mellett ülnek és nagybotot szoíon-
gatnak a markukban. Nevetséges. Hogy
eldobnák ezek a botot, ha zörrenne a bo-
kor. De most még ülnek és néznek, Hej, a
negyedik oldal, az sötét, ijesztöen sötét,
Fák vanak ott, amik megakasztják a sze-
met. Vajjon mi lehet azokon túl? - Hi-
szen ottvillogvalakinek a szeme! Oda kel-
lene menni. De nem megyek, még meg
találná íogni a lábamat az az indiánus.

- Ejnye, mi volt az? Hiszen az indiánu-
sok nem szoktak nyávogni! Ettől a macs-
kától bizony megijedtem. Hiszen nem is
olyan rémesek ezek a bokrok.

Azért mégis érdekes, hogy milyen kü-
lönös gondolatai vanrrak ilyenkor az em-
bernek, Azt hinném, hogy az a nag1, mi-
csoda ott, egy ember, aki áll és csak néz
rám. Ej, már oda sem nézek. Gondoljunk
másra. Milyen jó volt délután a Balaton,
olyan jó volt birkózni a vizben, az őrs-
vezetőm véletlenül majd kiütötte a íoga-
mat. - De azért mégis tehettek volna egy
lámpát oda a bokrok közé. Szinte az em-
ber szeme közé ásít a sötétség. Ásít a sö-
tétség és mik jutnak ilyenkor az eszembe.
Bár már én is az ásításnál tartanék! -Vajjon meddig kell még itt ülnöm? _
Hiszen még csak háromnegyed tizenkettő!
Huh, mindjárt jönnek a kísértetek. Ej,
mese. Hiszen azokat Kálmán király eltö_
rölte; vagy a boszorkányokat törölte el?
Nem is tudom már, mit törölt el, valamit
eltörölt, Bár törölte volna el az éjszakaí
őrséget. Minek is itt őrködni? Otthon pél-

A cserkés", allol tttcl, seg,í,t !
Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur!

, Engedje meg, hogy a ,,Magyar Cser-
kész" lapjain tehessek bizonyságot an-
nak az igazságáról, hogy: ,,a cserkész
ahol tud, segit."

1928 aug. l8-án utaztam két kis gyer-
mekkel, egy 4 éves kis fiúval és egy 2 ós
fól éves kis lánnyal. Végig a Balaton-par-

A KlS Ónszsu,
Erdö széIén, fiyari melegben
Szellö nem jdr, még fű se rezzen;
Áll a kis őrszem, botja kezébe,
Hivja az drnyék hűs delelöre;
Hív ja a csermely, tikkadt a szdja,
Nem mehet inni, tiltja szabdlya -s ott marad dllva.
Kisded felhő ttimad az égen,
Szélvész hajtja büszke-kevélyen ;
Mordul az égbolt s közbe szavara
Csapkod a yillám ldk sudardra;
ómlik a zápor zúgva le rdja,
És a kis őrszem - bdr börig dzva -Ott marad dllva. Erdélyi Tibor

Bpest, 314. cs.-cs.

dául sohasem őrködünk. Milyen különös
is volna, ha este édesapám odagyüjtene
bennünket a sparhét köré, rátenne há-
rom darab íát a tűzre és beosztaná az éj-
szakai őrséget, Tiztől tizenkettőig édes-
apám, tizenkettőtől kettőig a bátyám, né-
gyig én, hatig pedig az öcsém, aki azon-
ban tartoztk a kondérokat kimosni. Jó
vicc, hiszen nincsenek is náltrnk kondérok.
Erdekes volna, ha otthon is kondérban
íőznék a levest. - Aztán a parancsnok
úr odajönne, hogy keszen van-e az ebéd?

- Mindjárt jönnek a gyerekek a fürdés-
ről. - Ni, már énekelnek is, milyen ér-
dekesen énekelnek. Mintha harang is
szólna. Vagy talán a toronyóía üt? Tizen-
két óra van. - Rögtön gyerekek, azon-
nal kész az ebéd!

Napos tiszt úr, lehet sorakoztatni. -Sorakozó, sorakozó! Ni, úgy állnak, mint
a katonák. - A csehek is igy álltak egy-
szer ózdon, még a kalapjuk is ilyen volt,
mint a cserkészkalap. De azután elmentek
és jöttek a vörös katonák. Azok is elmen-
tek és jöttek az oláhok. É,s akkor ágyúz-
tak. Ugy szólt, mint mikor az ég dörög.
Igaz, hogy mikor kugliznak, az is úgy
szól, mint a menydörgés. Egyet guritok,
jobb dáma, egyet guritok, bal dáma, ej,
hiszen az itt mindeg},, egl,formák mind,
csak a királynak van nagyobb feje. Lehet,
hogy nrikor a kuglit kitalálták, a királyok-
nak nagy fejiik volt. - Csakugyan, hiszen
Mátyás királynak naglr feje volt, vagy ta-
lán az orra volt nagy? Alátyás, az voll az-
tán a jó király, megverte a cseheket. De
majd mi is megyünk, szól a puska, az
ágyú, bum, bum, bim, bam, bum.

Ml az, harangoznak? - Ni, hiszen itt
nagyon sötét van, ez az egész pedig úgy
néz ki, mintha én aludtam volna, És mi
ez a harangszó? ]a, éjfélt üt a toíony-
óra. Fel kellene már költeni a másik őr-
séget, - Ejha, mi csörrent ott a bokor-
ban? Hisz ott úgy f énvlik, mint egy
csizma. Es ott villog a fokos. Ez meg itt
egy láb. Es Teremtőm, segíts, itt álI az
egész hozzátartozó ember.

- Állj, ki vagy?
Csend.

- Mondja meg, hogy kicsoda maga,
mert hozzá vágom a botot!
, Ismét csend; a fiú hajít, tompa ütés

zaia, az idegen fájdalmasan elkiáltja ma-
gát, visszaugrik a sövény közé, sietve
távozó léptek és ismét csak a vak csend.
Majd megelevenedik a tábor, lábdobogás,
rajvonal, bejárják az egész környéket, de
már semmit sem találnak.

Talán ez is álom volt? Lehet. Reggel
azonban éles késsel l,ágott rést taláInak
a sövényen, melyen eg1,-ember kényelme-
sen bebujhat, a sátorárok puha földjéberr
pedig egy széles csizmani,om. Este a tá-
bortűz k6rülmegbeszóIik á nap esemén5,eit
és a várakozásteljes csendbeh felhangzik
a parancsnok szava:

- Doro§ és Tuza' 
^'^'^})"í}::,í:k,,,

ton mentem, hogy a vidék szépségében
gyönyörködhessem. Rövidebb útirány is
lett volna, de épen azért mentem arra,
hogy a Balatont is láthassam.

Fonyódon kellett volna a kaposvári vo-
natra átszállanom és tévedésből egy ál-
lomással közeíebb leszá|tam Bélatelepen.
Csomagokkal és két kis gyerekkel egye-
dül voltam. Délelőtt 11 óra. volt s íél 12
órakor az én vonatom indult Kaposvár
felé Fonyódról.

Mikor ntegláttam az állomás nevét, na-
gyon megijedtem, mert engem délután
két órakor Kaposváron kocsival vártak;
ha el nem érem épen ezt a vonatot, csak
este. 6 órakor értem volna Kaposvárra,
Eszembe jutott, hogyan megyek két gye-
rekkel, csomagokkal B kilométeres útra?

Ismeretlen voltanr azon a vidéken, meg-
kérdeztem az irodában, hogy oda tudnék-e
érni, mire indul a vonat. Azt felelték, ha
nagyon tetszik sietni, talán igen, Nem
vesztettem el a reményt s elindultam, de
alig léptünk ötvenet, áz én kisfiam elém
áiit és kijelentette, hogy ő már nem tud
jönni, mert elfáradt.:- De ]ózslkám, muszáj most sietni,
mert nagy baj lesz, ha nem érünk Fo-
nyódra, mire indul a kaposvári vonat!!

Nem törődött az én Józsikám azza|, ha-
nem megállt. A kislányt és a csomagokat
pedig vinni kellett. Egy kis ideig ott áll-
tunk s mégis elindultunk. Ahogy me-
gyünk, hallom, hogy egy autó közeledik
felenk. Integettem zsebkendővel, gondol-
tam, csak felvesznek a bennülők, ha meg-
mondom, milven helvzetbe ktrültem. De
bizony robogiak tovább

Később közeledett egy férfi. aki szin-
tén Fonyód lelé sietett. Megszólitottam
s kértem, hogy venné íeI az egyik gye-
reket, én pedig viszem a másikat és a
cSomagot. Végig hallgatta s aZt felelte:
,,azt már nem teszcm". Nagyon rosszul
esett az elutasítást hallani s megint csak

. mentiink, de lassan haladtunk.
S ekkor órtünk oda, ahol a káposvári

cserkészek sátrai voltak leütve. két kis
cserkészt láttam meg a sátrak közt.

Odaszóltam s elmondtam hamar, hogy
milyen kellemetlen a helyzetem. A kis
cserkész el tudta gondolni, hogy 'milyen
sokat segít nekem, ha felfogja és elhozza
a fonyódi állomásra az egyik gyerméket.

Vele volt egy másik kis' cserkész s
egyik az egyiket, másik a másikat vette
fol, én meg a csomagot, és bizony íutot-
tunk egész Fonyódig.

A viz íotyt a kis cserkészek arcáról az
enyémmel együtt, de a vonatot ott értük.
Felszálltam a vonatra és onnét nyujtot-
tam, a mozgó vonatról pár pengőt a két
kis cserkész felé, de ők azt felelték: ,,kö-
telességből segítettünk", nem fogadjuk
el a pénzt.

Mélyen tisztelt Szerkesztő Url önkén-
telenül az irgalntas Samaritánus jutott
eszembe, mert azt a munkát végezte a két
kis cserkész velenr. Most is és amig élek,
hálásan gondolok a két kis cserkészre,
mert alig bírta el szegényke az én kis kö-
vér Józsikámat, akit elég az apjának is
elvinni egy kilométernyire, hát nekik sza-
ladva milyen nehéz lehetett.

Előre is megköszönve Szerkesztő Ur
szívességét, maradtam teljes tisztelettel:
PáPa' 1929' január 7-én'. 

alay Sdndorné.

kiadóhivatal hírei:
Tisztelettel kérjük ezúton előíizetőin-

ket, hogy saját érdekükben az előfordul-
ható reklamálások elkerülése végett: l.
Az előfizetéseiket csákis"'a Magya}' Cser-

I(IrÓNII{A
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készben szereplő előfizetési díjak (6.40
3,60, 2.- P) formájában lizessék be. .-
2, A belizetőJapon néhány rövid szóval
jelezzék az összeg rendeltetését (pl. két
példány Magyar Cserkész fél évre stb.),
3. Leveleiket lehetőleg a befizetés előtt
fagy azzal egyidejűleg juttassál< el a
kiadóhivatalba, minthogy később érke-
zett levélhez szóló befizetések esetleg nem
a levélben jeIzett kérés szerint intéztet-
nek el.

Téli élet a Hárshegyi Cserkészparkban.
.\ Cserkészparkban a tartós hóval együtt
beköszöntött a fokozott téli élet. szánká-
zás és síelés eleveníti meg a különbcrr ki-
halt vidéket, A park területén kitűnő, de
veszóIytelen ródlipályák vannak, síeIésre
pedig a terep mindcnütt alkalmas. Kezdü
csapatoknak, előzetes megbeszélés alap-
ián, a Cserkészlrark sikés2ltte és oktató
rendell<ezósre áll. Belépődíj melegedőszo-
bával 10 fillér. Forró tea pedig 20 1illér,

az egés; ország cserkészetét. A pünkösdi
távjeladásról természeteserr még soltszor
fogunk írni, most csak annyit, hogy ta-
rrulják és gyakorolják a csapatok az ősz-
szes jeladási módokat (morze, zászló,nap-
távíló, szemafor stb,), mert mindegyikre
szükség lehet.

A cserkészinduló granrofonlemezen. -Bizonyosan örömmel veszi tudomásul min-
den gramofont szeretó cserkész azt a hirt,
hogy rövidesen a cserkészinduló gramo-
íonlemezen is forgalonrba kerül. Kiváló ze-
nekar és énekkar közreműköclésével vették
íel lemezre a mi nagl,s2gríí indtrlónkat.

Mentsük meg az elhagyott gyermekeket!
A ,,Pronos" gyermekmentési bizottság bel-
ügyminiszteri engedéllyel ízléses bélyeget
hozott forgalomba 2 filléres áron. A bé-
lycg ára rendkívül fonlos embcrharáti cúlt
szolgál, .+ ,,Pronos" {5,ermt,kmettlesi bi-
zottság - amelynek 1(jvéclnöke gróf Beth-
len Istvánné őnagyméltósága - t. i. azt
tíizte kí íeladatául, hogy gyermekotthono-
kat létesít abból a célból, hogy ott elha-
g1,ott, arra rászoruló g],ermekeket neveljen
íel, felekezeti különbség nélkiil, a magyal
haza hű, derék polgáraivá. Aki szereti a
rnagyar gyermeket, akinek jó szíve együtt-
érez az ártatlan csöppségekkel, az bizo-
nyosan nem megy el érzéketlenÜl amel-
lett az akció mellett és nem tagadja meg
íiltéreit - amelyekkel e bélyegeket meg-
vásárolja - e nen-}es munka támogatá-
sától. A cserkésztestr,éreknek szerető íi-
gyelmébe ajánljuk a,,Gyermekmentés"
bélyegeket, emlékezttltve mindenkit tör-
vényünkre: ,,A cserkész ahol tud, segít!"

Jutatomban részesü|nek a ponto§ csapa-
tok. Az Országos Titkári Hivatal ezúton
köszöni meg azokat a tartalmas, szép évi
jelentéseket, amelyekg1 az előirt határ-
időig, január 15-ig 179 csapat és azóta
január 23-ig további 60 csapat küldött be.
A jelentésekre részletes feldolgozásr-rk kap-
csán, főként a ,,Vezetők Lapjában" még
vissza íogunk térni.

Itt említjük meg, hogy az Országos In-
tézőbizottság, méltán1,olva a pontos és
lelkiismeretes munkát, azok között a csa-
patok között, amelyek jelentésüket az elő-
irt határidőig, január 15-ig postára ad-
tá1(, mintegy 2600 pengő értékű cser-
készíelszerelést oszt ki a csapatok részé-
ről szolgáiati úton benl,ujtott kérelmek
alapján. A kérvényeket február 6-ig kell
benyujtani az illetékes l<erületnél, hogy
azok a február havi C)rszágos Intézőbi-
zottsági ülésen tárgyalhatók legyenek.

Alant közöljük a kimutatást azon ci."t-
patokról, melyek évi jelentési.iket már be-
küldötték, azzal a megjegyzéssel, lrogr-
amely csapat eddig nenl küldött:1,olna
meg jelentését, azt a saját érdekéb.:n is
sürgősen pótolja.

Határidőre beküldött évi jelentések:
2,3, 4,5, 8, l0, 14, 15, 18,22,24,2|,r,
30, 31, 34, 35,39, 40, 43, 47, 49, 52, 54,
55, 56, 64, 66, 69, 70, 72, 74, 79, 83, 85,
88, 95, 96, 98, 101, 103, 106, 114, 1l5,
l2B, 129, 133, 134, 1:]9, 141, l45, 148,
l51, 155, 157, 160, i68, 175, 178, 179,
l80, 192, 194, 195, 197, 198, 199, 202,
2o3, 2o4, 2o5, 212, 213, 215, 216, 21B,
223, 227, 234, 236, 237, 246, 248, 249,
25o, 252, 25B, 26I, 263, 264, 265, 267,
27o, 2B2, 287, 2B8, 289, 291, 293, 2s4,
297, 29B, 301, 304, 306, 309, 311, 314,
3I7, 321, 32B, 329, 330, 332, 3:]4, 337,
359, 362, 366, 371, 450, 452, 454, 455,
458, 460, 462, 55o, 552, 555, 556, 557,
564, 565, 568, 569, 574, 575,5BB, 65l,
653, 654, 663, 664, 665, 666, 667, 67l,
751, 752, 753, 755, 756, 758, 759, 761,
762, 763, 765, 766, 857, 858, 867, 905,

90B, 913, 915, 916, 925, 926, 92g, 934,
935, 937, 957, 95B, 960, 968 és 854. cser-
kész csallat.

Országos Titkári Hivatal.
Tanulmányút és turisztikai kirándulás

a noívég fjordokhoz. Tisztelettel értesí-
tem az érdeklődőket, hogy az |929. nya-
rán kirárrdulást rendezek Norvégia csodás
partjai és szigetei közé.

Utirány: Budapest-Prága-Lipcse-
Hamburg-Odda-Gudvangen - Balho-
men-öie-Hellesylt-Merok - Svartisen

-Nordkap-Hammerlest - Lyngseidet -Trollfjord-Digermulen-Olden - Bergen
Hamburg-Belin-Dresda-Budapest,

Indulás július 1-én, visszatérés július
24-én.

A tengeri út maga 15 napig tart egy
2000 szemétyt befogadó luxushajón. A
haió mindenütt partok mellett ha|ad, kőz-
vetlenül a fjordok közelében. Menet-jövet
többször kiszállunk. Helyi vezetők kalau-
zolása mellett megtekintjük a közeli vá-
rosol<at, természeti szépségeket és érde-
kességeket (a föld legészakibb városa,
éjléti nap, lapptanya, rénszarvascsorda,
norvég etnografia, vízesések, gleccserek
stb. ) .

Részvételi díj 550 vagy 625 pengő a
kabinok minősége szerint. Ez az összeg
nragában foglalja a vasírt- és hajó-, a
napi ellátás-, a szálloda-, vizttm-, a ho-
telig és vissza való szállítás- és borrava-
lók költségeit.

A jelentkezés már most esedékes a ka-
binok lefoglalása miatt, Foglalóként tes-
sól< 100 pengőt beküldeni a Pesti Hazai
Első Takarékpénztárba (VIlI., Népszin-
ház-u. 3l3). Az utiköltség hátralévő része
június 15-ig törleszthető. Visszalépés ese-
tén az összeget levonással visszatérítem.

közvetlenül az utazásra vonatl<ozó ta-
nácsokat, utasításokat magában íoglaló
prospeklust a résztvevő utitársaknal< nrá-
jusban küldök. Felvilágosítással addig is
készséggel szolgálok. Válaszbélyeget ké-
rek. VIII., Homok-utca 9. Telefon: József4l0-63. lspánovits Sándor polg. iskolai
igazgató.

Leghosszabb alagútak: New-Yorki (víz-
alatti): 29.400 m, Simplon 19.803 m, St.
uotthard 14.990 m, Mont Cenis 13.636 rn,
Arlberg 10.27O m.

Leghosszabb hidak: Csao-hing-i útve-
zeték (viadukt, Kína) 144.000 m, Nag1,-
Sóstó (Salt Lake) hídja 31.000 m.

Legmagasabb építmények: Eiffel-to-
íoni/ 1]0C m, Naueni szikratávíróállomás
(német) 260 m, Eilwessei szikratávíróáí-
lomás (német) 250 m,

Legmagasabb hazai épületek: Székes-
fehérvári rádióállomás 152 m, esztergomi
f(itemplom l00 m, Szt. István-templom
Bpest 96 m, Országház, Bpest 95 m, Má-
tyás temLllom, Bpest B0 n, Budai kir. pa_
lota 62 m, Ezerér,es emlók, Bpest 36 rn.

A nrarólúgos nrérgezósek száma a lúg-
kűárúsitást szabál1,oz,i rendelet óta felére
csökl<ent.

A Szegedi Raross Szövetség 500 P-t
adománvozott az iparos-cserkészekből
álló szegedi ,,Baross" csapatnak,

Miskolc városa ingyen-telket adomá-
nyozott cserkészház céljára.

Uj cserkész-jelvény Angtiában. Az Esz-
1lerantista Cserkész Egyesülei közli, hogy
a Brit Cserkész Szövetség nemrég írj jel-
vényt szerilezett: az olvasó jelvényét. Fel-
tételei a következők: a cserkésznek egy
év alatt el kell olvasnia tizennyolc könl-
vet ós aztán a könyvek címét és szerzői-
nek nevét tarta|mazó jegyzéket bemu-
tatni a vizsgáztatőnak, ki szóbeli vizsga
keretében ellenőrzi, hogy megértéssel ol-
vasta-e el a könyveket. Ezenkiviil bizony-

Kontos József,
a törökszentmiklósi 957. sz. Wesselényi 1,1ik|ós
cserkesZcsapat tagja. 3 országos bajnokSág.
3 elsó díi.7 második dij,3ltarmadik dij es tübb

tiSzteletdí.i tulaidonosa.

Rövidesen nregjelenik az öregcsefké-
szek könyve. Már nyomdában van a Fa-
ragó Ede szerkesztésében megjelenő
)regcserkész könyv, amely az ,,öregcser-
i<észet útjai" címen log hamarosan meg-
:elenni. A gazdasági hivatal minden csa-
rathoz küldött előfizetési íelhívást. Na-
31,on helyesen teszik a csapatok, ha nri-
lel előbb megrendelik e könyvet, mert te-
kintettel a nagy nyomdaköltségre, csak
:.nnyi példányban adja ki a Szövetség ezt
:. régen várt művet, ahány az előrelát-
.latri sziikséglet. Az,,öregcserkészet (tt-
'ai"-t a magyar cserkészmozgalom legki-
:űnőbb vezetői irták. Az írók nagy gya-
iorlati ismerete s írói készsége biztosít-
lák az öreg-könyv értékét. Nem hiányoz-
hat egyetlen öregcserl<észnek vagy veze-
:rjnek asztaláról sem.

Országos távjeládó gyakorlat. A cser-
xeszszövetség pünkösd napján igen ér-
dekes, nagyjetentőségű távjeladó g},akor-
iatot rendez, amell,be belevonja lehetőleg
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ságot kell ititnie arról is, hogy a könyv-
vek megőrzéséhez és rerrdbentartásához
is ért.

Az új jelvény celja: clőször jó szcrzjk
munkáinak olvasása, vagy egyénileg -l
cserkész számára hasznos és érdel<es
könyvek olvasása, másodszor pedig hoz-
zászoktalni a cserkészt a rendszeres ol-
vasáshoz, mely most általában hiányzik
a - brit ifjítságnál.

ük ninderrütt. Az idén, február 8-árr 19
esztendős tíjúvá serdül Amerika cserké-
szete és ekkor kezdődik a cserkészhét
rengeteg ünnepélyével, bemutatásával.
Egyébkent erősen készülnek Birkenhead-
be és mint a dárr cserkészlap is közölte
Márton raizát a Pufi kutyától kísért cser-
készről, akinek ,,a háta eg1, ruhatár és
mozgókonyha", már égnek a kiváncsiság-
tól, nlilygn lehet a magyar cserkész, ha
sok van belőle?

Kókai Lajos kiadása, Budapest, 1928. -Aki e füzet ötletes vezérvonalai nyomár
az egész anyagot gondosan végigrajzolta
az alaposan megtanulhatja nemcsak a tér.
képvázlatok, hanem útitervek, kilátás;
váz|atok elkészítését is, A térkép megér-
tését, megkedvelését szolgáló füzetet min-
den cserkésznek melegen ajánljuk.

I. KERüLET.

Gépkezelő tanfolyamot rendezett a
budapesti kerület nov. . 2.-dec. l7-ig
tisztjei, segédtisztjei és öregcserkészei
számáta. A 40 elméleti előadásból és 5
gyakorlati oktatásból álló tanfolyamot
64-en végezték el.

lI. KERüLET.
A rniskolci ret. reáigimnáziam |9. sz.

Bükk cserkészcsapata 1anuár 19-én. tar-
totta ünnepélyét 10 éves fennállásának
emiékezetére. A közönség zsuloiásig meg-
töltötte a reálgimnázium tornacsarnokat.
5 órakor az agyondécleigető nevelési mód
sziruboiizáiásála egy kls cserkészjelölt
vonult fel, hernielin paiásttal, iehér ruhá-
ban. kísérik az örsvezetők örsi zászióval.
i:lnlondja, szűk volt a város sok rideg
tata, vásári zaja, kivágyott a szabadba...
1r'tire a 1úggöny ismet felgördül, a kis
cserkészjetott mint acetos cserkész jelenik
neg s leiekkei ígéri a szebb jövőt.

A csapat éneke vezette be Zsupán
László ker. ugyv. einök, alapító parancs-
irok beszédét, aki sok szeretettel beszélt
a cSapatról, annak alakulásáról, Íejtődé-
séről.

Az ünnepély második részében Kosz-
terszitz József ,,Nemzetközi asztaltársa-
ság"-át adták elő. Ahol a korhű jelme-
zekl]en felvonuló Julius Caesar, Homeíos,
trlohamed,'Iutenkhámen, Szvatopluk, Na-
poleon, Confucitts a kis magyar fiú íana-
tikus hazaszeretetét látva, aría a meg-
győződésre jutnak, hogy nem kell félteni
azt az országot, melynek térképét a
,,jövő" őrzi.

A kerület nevében Sálrán Ferenc, a ke-
riilet elnöke üdvözölte a csapatot.

A szíves üdvözlésre Szabó József, a
csapat jeienlegi parancsnoka váIaszo|t. Az
ünnepély a cserkészinduióval ért r,éget,

tll, KERüLET,

A keszthetyi 79. Festetics c§. c§apat
október havában megalakuli második raja
sikerült otthoni akadály-versenyt rende-
zett, amelyen a legtöbb pontot az eisó örs
kapta. A raj minden örsvezetője és se-
gédörsvczetője résztvett a helyben tartott
kerijleti örsvezető-táboron.

Január 13-án ünnepélyes íogadalomle-
tétel volt a helybeli plébánia templomban.
31 újonc tette le a íogadalmat dr. Janzsó
Tihamér cs. paíancsnok kezébe. Az ünne-
pélyes cselekményt a szülők és a szer-
vezőbizottság jelenléte, valamint a 379.
Feltámadás csapatnak jelenléte nagyban

jOE.

Amint a cserkészmozgalom a küiiöldi
országokban egyre közelebb jut ,,nagy-
korúságához" (az angliai Jatnboree az an-
gol cserkészet nagykorúsági únrrepe lesz),
egyre több a cserkészesküvők száma.
E,gyre-n-rásra hallunk oi},an házasságköté-
sekről, anrelyelrnél vagy a vólegény, vagy
a nenyasszony, de gyakran tnind a l<etto
a cserkészmozgalonlbó1 kerüit ki. Erde-
kelni fogja a regebbi idő óta működő ma-
gyar cserkészeket, hogy báró Pallatldr
rulöp, a hollandi cserkeszek ntegbízottja,
aki a Prins r]er t,Jederlanden nevű na-
gyar cscrkeszataprtvány letrejöttenek ide-
1cn ilagl,arcríszagun 1árt, nentreg eskü-
dött húseget Voorrvijk k. a., ommeni far-
kaskölycix-vezetőnőnek. TucijLrk, hogy
küllöldön a l<iscserkészet vezetói tóbir-
nyire hólgyek, és angol női Cubrnaster-ek
itlgnak nemsokála hozzánk is eliátogatni
a kenti cserkészeken kivüt. Az ilj hazas-
pár cserkészruhában, autón hajtatott vé-
grg a cserkészek soríala között, akik vi-
ragos csei"készbotokkal aikottak diadal-
kaput.

A hoilandusoknak virágző cseíkészcsa-
pataik vannak Keietindiában is. Egész kü-
lön szövetség működik ott. L.gyike a leg-
jobb csapatoxnak a setnarailgl. A csapat
többsége nlásodosztáiyú és ez azért van
rendjén, mert táborba ott csakis másod-
osztalyú cserkész mehet. Április végérl,
amikor megszűnik a tropikus esőzés, nár
week-end táborokba mennel< a hoiland-
indiai fiijrk. A nyáron folyt le Jáva szige-
tén a rally, vagyis cselkószszem}e. A já-
vai cserkészek kűlönösen büszkék hatal-
mas házalakír sátraikra, ameiyeken több-
méteres lelülvilágitó ablakok is vannak.
sátorcöveket természetcsen banrbuszból
f aragtak, a sátorpony,v:át paraf innal ma-
guk vizhatlanították. Hogy a cserkész-
próbákat elég szigorúan veszik, talán bi-
zonyitja az is, hogy egósz Jávában alig
van három elsőosztályú cscrkész.

Az Egyenlítő tájáról akár a Nordkap-ig
mehetünk, mindenütt taláiunk cserkésze-
ket. Míg a tropusokon a bambusz, fenn
a magas északon a fenyőfa ad hajlékot
nekik. Norvégiában alig van csapat, atle-
lyik fel nem építette a maga d,eszkaházát.
erdekesek ezek a sokszor emeletes barna
faépületek, zöld zsalugátereikkel, iehér ab-
lakaikkal. Mindegyik előtt magas árbócon
ott leng a kékkeresztes piros lobogó. *
Ahányszor elmennek előtte, tisztelegnek.

A zászlónak minden nemzet cserkészei
meg szokták adni a tiszteletet, Angliában
és -Amerikában azonhan ezze| a zászló-
tisztelgéssel kezdődik minden összejöve-
tel. Amerikában, ahol a ,,cserkésznap"
egy hótig tart mirrderr évben. ezen a feb-
ruári héten a csillagos-sávos lohogó disz-

KÖNYVISMERTETÉS
llllllllllllllll!lulllllllllllllllll!lllllllllllllllilllll!_|]lllllllllllllllll

Verseny-termelési útmutató címen ltad-
nóti istvárr és dr. F-iló János szerkesztésé-
ben rendkívül érdekes könyv hagyta el a
sajtót, ameiy bizonyosan nagy hatással
lesz a magyar mezögazdasági termelésre,
A iegkiválóbb szakírók írtak ebbe a
könyvbe alapos, amellett egészen nép-
szerű cikkeket arról, hogy rrrint lehetne a
mezőgazdasági termelést hatalmasan íel-
fokozni, A kónyvet részletesen nem is-
nrel,tetjük, de felhívjuk kiváltkópen az
Öregcserkészek figyelmet alra, mert ne-
künk étdeklődésset kell ligyelnünk min-
den oiyan munkát, anlelynek az a cé|ia,
hogy országunkat emelje és a nyugati kul-
túr,nenrzetek melié állítsa. A versen5,terme-
lósi útmutató - melynek kiáititása is igen
csinos és gazdagon iliusztrált - 3 P-ért
szerezhető be. (t3udapesten, IX., Bakács-
utca t3.)

A si-sport kézikönyve. Naponia ezren
ós ezrcn Jordulnak íriss érdekiődéssel a
iegrrcpszeríibb téli sport, a sieiés íeté. A
si-spcrrt táborának új hiveit és régi rajon-
gótt cgyaránt oil.asóna]i vallja majd
dr. Schwicker Richárd síszövetsegi einOk
és többszörös bajnok most rnegjetent ké-
zikönyve: A Si-sport, anltiv a íutás, ug-
rás, iordulás, lendület, 1esil<iás és tréning
nrinclen vonatkozásában gl,akoriati íttba-
igazitást nyrrjt. Hetvenöt xitűnő kép il-
lusztrálja a szép t<iállitású köteiet, amely
kezdőknek és halacióknak nélkülözhetet-
len rJrtmutatója. A Si-s1loit 2 P 40 fillérért
nlinclen könyvárúsító heli,en kapható.

iJj iijúsági regény. Buday Gézának, a
niakói reáigimnázium tanárárrak mos je-
lent nreg a szerző l<iadásában újabb ifjú-
sági regénye ,,Lord" ci-ll,r. A hangula-
tos, szép kis regény .,..,.: ,'ll szól, egy
okos és bohókás kutyárói. Mindnyájan
riiegkedveljük Lordot, elmulatunk vidám
tetteirr és nri is aggódva kísérjük a far-
kasok ellen való küzdelembe, ahol Lord
öt kis gyermek életét menti neg. Hőstet-
teiét és szelidségéért mindenki megszeíeti
Lordot, csak ép íajtája, a kutyák között
válik rrópszer,űtlenrré. s ez lesz \légzete
szegónynek, egy napon iársaitól össze-
marcangolva taláinak rá az emberek.

Ez a kis regény szinte üditőleg hat a
mai Nick Carter és Bulialo Bill című ,,if-
júsági" könyvek között. trlindenkinek me-
legen ajánljuk a szép kiállitású, 100 olda-
las kitűnő ifjúsági olvasmányt. Ára B P.

Áttekintő lap Csonkaniagyarország tér-
képeihez, Árjegyzékkel kapcsolatosan
nemrég jelent meg az e|lami Térképészet
l<iadásában. A 10 íillérért kapható lap
arra való, hogy a csc_rnkaország bármely
teriiletére vonatkozó 1:200.000 általános,
l:75.000 részletes és 1:25.000 felvéteii tér-
képek írjabb vagy régibb kiadásáról tá-
jékoztasson.

Térképváztatok gyakorló raizril'zete,
()sszeállitotta Kogutovicz Lajos, 32 old.,

llll
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emelte. Ugyanakkor dr. Klempa Károly
cserkésztiszt, premontrei tanár, megál-
dotta az írj (örsi és raj) zászlőkat, ame-
lyekkel a szervezőbizottság lepte meg a
csapatot. A csapatnak l0 lelkes cserkésze
nagy buzgalommal készül az angliai jam-
boreera. A kedvező idő a téli §portok
gyakorlását igen elősegíti és a befagyott
BaIaton jege a korcsolya-örsök intenzív
cserkészmunkáját és sportolását előmoz-
ditja.

Vidovszky Kálmán, a Magyar Cserkész
szerkesztője, Szombathelyen jártában ja-
nuár hó l3-án meglátogatta a kerület hi-
vatalos helyiségét és hosszasan elbeszél-
getett a Szy Céza társelnökkel megjelent
vezetőséggel. Ugyancsak felkereste
Steiner Miklós premontrei gimn. igazga-
tót, mint szervezőtestüteti elnököt s az 50.
sz. Hunyadi cserkészcsapat otthonát is.
Díszszemle után kedélyes együttlét kere-
tében sok értékes dolgot közölt a fiúkkal.

Az 50. sz. Hunyadi csapatban komoly
téli munka íolvik, Ianuár fi,ihrn fi26nft{1-
man tettek a-csapat tisztjeiből és öreg-
cserkészeiből alakított bizottság előtt
különféle különpróbákat s öten örsveze-
tői próbát. - 19-én nagy versenyek vol-
tak a próbák anyagából.

Gayer Gyula dr. egyet, m. tanár, a
tudományos körökben világszerte ismert
növénytudós, akinek nevéről nemrégiben
neveztek el Franciaországban egy új fe-
nyőfajtát, az 50. sz. Hunyadi csapat ve-
zetősége szánlára tanulmányi kirándulást
rendezett január 10-én a téli természet-
ismeret gyakorlására. Ezúton is hálás
köszönet érette.

IV. KERüLET.

A tatabányai 463. ,,Szerencse fet!"
cserkészcsapat 1929. január 13-án cser-
készünnepélyt tartott. Az ünnepólyen
,,A két arabust" és a ,,Marciék három
kívánságát" nagv sikerrel adták elő a
bányásifiúk. Az"élőadást még vig tréfák
és dalok tették mulatságossá.

A 450. ,,PáIffy" öregcserkészek ünne-
pélyei. A győri Kath. Legénl,egylet 450.
számú ,,Pálífv" öregcserkész csapata
december 30-án évzáró, Vízkereszt nap-
ján pedig műsoros évnyitó ünnepélyt
tartott, ámelyen a szervezőtestület kép-
viselői, a vármegyei testnevelési vezető,
több cserkészcsapat parancsnoka és ki-
küldöttje, a cserkészszülők és a mozga-
tom barátai nagy számban vettek részt.
A csapat Pelle László sárvári cserkész-
tiszt ,Viharfiírk" című zenés cserkész-
művét adta elő. A műsort egy nagy tet-
széssel fogadott parasztjelenet, magyar
zene és komoly tartalmú, hatásos szava-
lat egészítette ki.

V. KERüLET.
szarvas. Az elemi iskolák tanulóiból

apród csapat alakult. Parancsnoka Né-
methy Samu V. kerületi vezetőtiszt, tag-
jainak száma l2.

Baia. Az 560. sz. csapatnál Erdős Jó-
zsef hittanár tiszti munkát vállalt,

Igazotások. Az O. l. B, jan, hó l6-án
tartott ülésén igazolta a bácsalmási r.
kath. egyházközség csapatát, 579. sz.
To;nori Pál néven. A csapat parancs-
noka Szabó D. Béla. Ugyanel<kor nyer-
tek igazolást a következő tisztek: Pa-
kucs Jenő (157.), Szabó D. Béla (579.),
,lachán Géza (550.), Reisz Antal (563,),
Für István (277/ő.).

Ide tlézz öregerrr,
az igazi cserkész csal< ilyen cipőben iár.

Ne hasvd masad más cipőre rábeszélni,
mert ól.ak a Ternóczhv-féle cserkész-
cipő a legiobb es legolc§óbb, mert l.rerrdű
anyagból készü|, barna bagaria-bőrből
magas szárral, bőrbéléssel, vízmentes
nye'ivvel és burokkal, végig dupla- talppal es boxavédő csaital e6,

Jótá l l ás mell ett beszerezheted:

,'BAR,O S S" cipőüzemében,
Br,rdapest, vIlI-, Fe§leílcs-uíca 4.

V. KERüLET.
Gyula. Az Y. kerület január 20-án

tartotta vándor tisztigyűlését Gyulán.
Az elnöki megnyitó és a titkári jelentés
után Faragó Ede orsz. vezetőtiszt tartott
tartalmas előadást az apródmunkáról,
Temesi Győző dr. orsz. társelnök pedig
részletesen tájékoztatta az összegyült
tiszteket az angliai jamboreeról. A tárgy-
sorozat utolsó pontja volt Ábrahám Ká-
roly cserkésztiszt előadása a,.Csapatok
gazdasági vezetéséről". A gyűlés után
tiszti próba volt.

Az 554. sz. Gyula csapat január l9-én
jól sikerült műsoros társestét rendezett.

Makó. Melczer Céza, az 556. sz.
Szathmáry Pál csallat segédtisztje, de-
cember hó 25-ón vóletlen szerencsétlen-
ség folytán széngázmérgezésben meg-
halt. Csapatunkat nagy szomorúsággal
töltötte el cserkésztestr,érünk tragikus
haláía. |gazi cserkész, a pontosság, sze-
rénység, odaadás, szolgálatkészség pél-
daképe volt. A szeretett cserkésztestvér
és hűséges bajtárs emléke szivünkben
örökké élni íog.

A csapat december 22-én este 8 óra-
kor a Horthy-parkban tartotta kará-
csonyesti ünnepségét, A havas természet
gyönyörű képet adott a bensőséges ün-
nepségnek, amelyen a firjrkon kívül csak
néhány szülő és leventeoktató vett részt.

Békéscsaba. lanuár 12-én az 568. sz.
Körös csapat a békéscsabai Maróczy-
sakkör csapatával 4:5 arányban mérkő-
zött. A csapatban érvényesülő intenzív
sakkélet vitéz Lukács György parancsnok
tevékenységének eredménye.

A békéscsabai helyibizottság az ang-
liai jamboreera kiküldendő csabai fiúk
támogatása érdekében gyüjtést indított
meg, melynek már eddig is több száz
pengő az eredménye.

SZERKESZTŐI ÜZPNPT

F. A. 758. sz. Méliusz Versed egész
kedves és hangu|atos. Lehet, hogy majd
rákerül a sor. Csodálkozom, hogy csak
most jöttél rá, hogy a télnek is milyen
igaz örömei vannak. RemóIem, jól mu-
lattatok! - Ifj. B. P. B. 99. Mátra. Azőta
már bizonyosan meg is kaptad a kért
dolgot. Csak továbbra is tarts ki szor-
galmasan. 

- 16. sz. Fasori Sas örs. Vá-
rom szüntelen a beígért kedves látogatást,
de úgylátszik, hiába. 20-án nem tudtam
elmenni más elfoglaltságom miatt. De
bármikor nagy örömmel mennék hozzá-
tok. Várom a meghívást akár a Cserkész-
házban, al<ár a lakásomon, ahol minden-
nap biztosan megtaláltok 3 és 4 óra kö-
zött. - Ifj. S. I. 17. Szondy. Nagyon örü-
löl<, hogy már két év óta hűsóges olva-
sónk vagy. De épen ezért csodáll<ozom is,
hogy versednek közlését kéred, hiszen ha
az egyébl<ént jóindulattal megírt ,,költe-
ményedet" összehasonlítod a Magyar
cserkészben megjelentekkel, be kell lát-
nod, hogy az móg nenr üti meg a mér-
téket. Ezétt csak arra kérlek, hogy légy
tovább is hűséges barátunk, de az irás-
sal ne láraszd magad. - K. l. 2. sz. B.
K. O. Ugye már megkaptad a kért szá-
mot? Nagyon szívesen veszem, ha az em-
lített apróságokat megírod és beküldöd a
cserkészfiúk irásai számára. - Ne csüg-
gedj magyar! Ujabb verseidre nincs
újabb mondanivalóm. Ezek is hangulato-
sak, kedvesek. Csak tovább ezen az
úton! - Hervadás. Legutóbbi verseiddel
őszinte örömet szereztól. Nagy és komoly
fejlődést látok. Ezt azért merem így meg-
írni, mert meg vagyok róla győződve,
hogy az elismerés nem elbizakodást, ha-
nem még mohóbb tanulást, nég igazibb
elmélyülést eredményez nálad. Nagyon
szeretném, ha egyszer fell<eresnél, hogy
beszélhessek veled verseidről, mert egyik-
másikkal kapcsolatban volna sok monda-
nivalóm. De addig is csak írj és küldd el
verseidet, még akkor is, ha keveset köz-
lök. Csak ne volnál mindig olyan boron-
gós, bánatos hangulatú! Már csak ezért
is szeretnék veled beszélni, hog.v vag.v
meghúzzam a fi.iledet, vagy megölelhesse-
Iek. - K. Gy. 311. Hidd el, hogy elég jól
van összeállítva a cserkész-próbák anvaga,
legjobb, ha azon nem változtattok. Ter-
mészetes azonban, hogy többet tanulni
lehet. Uj helyeden elved legyen: a le9-
teljesebb szerénységgel, de a legnagyobb
odaauással munkálkodj, segíts, ahol tudsz.
Ezt biztosan nem veszik rossznéven. A
késett szám elment. - Sz. l. 298. Lehel.
kérésedet szívesen elintézem. Gondos le-
veledet köszönöm. Ne vedd rossznér.en.
hogv itt válaszolok rá. Csak maradj to-
vábbra is a cserkészet nagvszerű elvei
mellett. amelyek - leveledbőI látom _
a te elreid. - ,,Ju!ius." Azt írod, hogl,
,.ismeretlen" magyaí költő vagy mé.l.
sőt nekem sem árutod el nevedet. Nem
baj! Sőt az sem baj, ha továbbra is is-
meretlen maradsz, mert biz ez a bekül-
dött vers semmiképen sem alkalmas arra,
hogv nevet szeíezzen Neked. Lelkes ér-
zóseidet természetesen őrízd meg, de nem
kell arról mindenkinek tudni. _ R. L. Ta-
tabánya. öriilök, hoqy úira felkerestél.
Ujablr verseid ismét fejlődésről tantrskod-
nak. Ne vedd rossz néven, ha rit|<án köz-
löm egy-egy versedet, mert hála Isten-
nek solran vagvtok, akik egyre kedvesebb
és iobb versekkel keresitek fel a Magyar
Cserkészt. Csak ezért jut ritkán egy-eg},
fiatal íróra a sor. Várom a bányászcser-
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kész verseket. - N. K. Gy... ös. Fájda-
lom, nem teljesíthetem kérésedet. A ver-
sedben nincs semmi poézis, se gondolat,
csak egyszerű, gyengén sikerült leírása
olyan eseményeknek, amelyet már nagyon
sokan igen jól és szópen megírtak - H.
L. 85. sz. Zrinyi. nrdemesnek érdemes ír-
nod. De azt hiszem, csak a magad mulat-
tatására, mert a nyomdafestekig aligha
juthatnak el verseid, Ez azonban nem baj.
Sokszor megtörtént már, hogy valaki so-
káig csak az asztalíiókjának irt a végén
rnégis lett költő belőle. - §z. B. 115. sz.
Zrinyi. Ez a versed annyira egy emberhez
szól, hogy nem igen tarthat számot köz-
érdeklődésre. Ahhoz egészen jónak kel-
lene lennie. Sajnos, ezt nem mondlratom.
Egyéb irásaidat mégis kiváncsian váronl.

- V. L. Vác. Van betrned kétségkívül raj-
zolási készség, de még sokat kell tanul-
nod. Azért nekem küldhetsz be máskor is
rajzokat, csak azt ne várd, hogy közölni
fogom. -- Zsiga, Szarvas. örömmel lá-
tom, hogy újra irogatsz. Szeretettel kö-
szöntelek. Kívánságod szerint íogom kö-
zölni majd írásodat. - B. Gy. örsvezető.
Nagy betyárok vagytok! De az ötlet
megér 1.40 P-t. Rendben van. Elengedem
a kórt összeget, abban a biztos remény-
ben, hogy az il5len ötletes fiúk úgyis sze-
leznek egy csomó új előiizetőt. -- Szé-
kety diák. Nem szabad mindjárt a leg-
rosszabbra gondolnod. Én nem plagizá-
lásra, hanem csak erős hatásra gondol-
tam. Még jó, hogy nem vetted nagyon
tragikusan a félreértett kritikát. A most
bektildött verseid is biztatók, bár még
nem értek meg a nyomclaíestékre. Való-
színűleg te sem ragaszkodol ehhez, hiszen
Petőfi sem arnbicionálta, hogy harmadik
verse már meg is jelenjék. _- P. Miklós.
örömmel hallom, hogy te is ép oly buzgó
megfejtője vagy a M. Cs. rejtvényeinek,
mint Döme. Hátha még azt hallanám,
hogy a mi kedves lapunk nemcsak közös
munkára indít, hanem minden ellentétet
is kiegyenlit közöttetek! N. G. 172.
Erő. Magyar levelezőt tengerentúli or-
szágban nem tudok ajánlani. Ha messzi
vidék cserkészeive| akarsz levelezni, tanulj
meg legalább angolul. - A ,,Nagy Fö-
nök" a mi kedves polcsi bácsink: sztrilich
Pál. - Azért jelenik meg külíöldön, mett
csak így juthat el megszállott területen
élő testvéreinkhez is. Továbbítom vélemé-
nyedet. Bizonyosan iön majd még folyta-
tás. A helyes megfejtést beküldők közi

sorsot húzunk. - Z. K. Te még mindig a
régi jó világban jársz, amikor szerettek az
emberek hosszú verseket olvasni. Ma már
nehezen találnál még cserkészbaíátaid
közt is olyan türelmes ifjút, aki a maga
jószántából nekiülne a te 67 stróíás hős-
költernényed áttanulmányozásának. Még

MAGYAR
C.§ERKESZ

eló/izetési dra:
Neggedéur"e 2 pengő,

féléu,re. 3.6O pen,gő,
e!|ésB éure 6.4O plemgő.

Elófizelni lehet a üíaggar Cserhészszöpet-
ség Gazdasdgi Hiuatalaban: V., Hainal-
uíca 6., heszpenzzel, Doga postoutaloáng
útidn, oagu a Maguar Cserkesz 31.428 sz.

oostatak aré ki c,sekhs z rimldjtin.

*
A Margar Cserhészszöüetség

hioaíalos lapja a

Szerheszti DR. K OSZ TE R SZi TZ J OZSEF
Szerhesztóség:

Sopron, Szent lmre-Kollégium.
kiadóhíaatal:

Budapesl, V, Hainal-utca 6. sz.
(Cserhészhtiz)

Elófize'ési ára:
Iéléure 2 P. - Egésa éare 4 P.
Elófizeíni ugganúgu lehet, mint a

^4AGYAR 
CSERRÉSZ re l

hozzá nem is igazi vers ez, hanem csak
afféle história, amilyet a régi vásárokon
énekelgettek. De már ez is divatját multa.
Zs. K. Budapest. Versed bizony csak af-
féle klapancia. Sajnos, nem közölhető-
Nem elég az érzés melegsége, költői ér-
zés is kell ahhoz, hogy valaki mindenki-
nek tetsző verset tudjon irni. - \{. l. S2,
,,Csanád". Mégis csak használt a dorga-
tórium. Lám csak, milyen kedves iráso-
kat rejtegettél előlem! Hát iárja ez?
Mindamellett visszavonom a makói hagy-
mára szőrt rágalmaimat. Belátom, hogy a
hibát másban kell keresni. De én nem ku-
tatok tovább... örülök, hogy az elveszett
fiú visszajött, De többet aztán e| ne ka-
lanaozz ilyen sokáig! Verseidet öszintén
élveztem, a régi kedves hangok. Azért
ugyan nem haragudtam volna, ha újabb
színeket is láttam volna a hosszú csend
után. Remélem, hogy a jól sikerült félév
után ilyenben is gyönyörködhetem majd.
A B, B,-vel való barátságkötésed nagyon
kedvemre való. Mindkettőtöknek csak
nyereségtek lehet ebből. - B. S. ,,Fehér
sas". Erzem, hogy meleg szívvel írtad, de
ez még nem irodalom. - M. I. ,,Bükk".
Csak küldied vissza., a kiadóhivatal ki-
cseréli. - H. L. §opron. Köszönöm a szép
képeket. Azt hiszem, várnotok ketl egy
kicsit. Sok az anyagom. De hát én is
elég hosszú ideig vártam. - Coltega.
Szeretem az ambiciózus fiúkat. örülök,
hogy te is tele vagy ambícióval, de egy
kicsit túl nagy fába vágtad a fejszédet.
Hiszen ez a legnehezebb műíaj. Nem
csoda, ha nem sikeri_ilt kísérleted. Mert bi-
zony ez gyenge kis dolog. Próbálkozz
előbb egyszerű elbeszéléssel, hiszen nem
születhetik az ember mindiá,t drámaíró_
nak. Sch. M. 33. Köszönöm gondos,
nagy munkádat. Nem szívesen hozok ilyen
fajta rejtvényt, mert rengeteg helyet vesz
el s talán már egy kicsit ki is ment a di-
vatból. De azért méltánylandó a te
nagy szorgalmadat - lehet, hogy ennek
szorítok heíyet.

A

Felelós szerkesztr] : VIDoVSZKY KÁLMÁN,
Felelós kiadó: KoScH BÉLA.

kiadia a Magyar csetkészszövetség.

Szetkesztőség és kiadóhivatal :

Bídapest, v., Hainal-utca 6. sz. (cserkészház.}
Megielenik minrlen hó l_én és lí-en

Cserkészíiúké a iöoő,
de ne feledd, hogg a jelen is
a cserkészehé. Haszncíld jól
lel a jelent és készülj a nag11

feladatofua, meluehet a jöaó
lcírhat eléd. A "MAGYARCSERKESZo nemcsah szóra-
hoztat, de seg{t is e készüles-
ben és mint igazi jó bardt
aeaet azan az Úton, melgen
minden igaz cserkészneh és

maggar fiúnah jdrnia hell.

A uonal meftíén odgd ki és leo,-lapra ragasztDa hüId be a híadóhiaatalnah

,,Maggar Cserkészo t. Kiadóítiaataldnah
Budapest, V.,

Hainal-uíca 6. Csnrhészhtiz.

Ezennel etófizeteh a Maggar Cserkészre -,7!,zŰ* tg29, éui

íló . naptól kezdódóleg. Az elófizetési
dtlat o" 

","u,"o|,fíá!'i!!íE,t 
beí. tappal küldöm. Kérem a |éléui előlizetés-

neh meg/elelően az 1929. éui Cserkésznaptórat is.

Néu:

A

i
í
l]
I

I

rMeg nem feleló módozat törlend6,

,,Élet" Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, l., Hoíthy Mlktós-út 15. - lgazgató: Lalszky Jenő.
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tsiadrrán5rols áríegyzéIs.e- ii'i
t. xöNyvpx,

Cserl:és;pl,óbtílt :
7emesi: Cserkészkönyv IV, kiad.

" egész vászonkötésben
Sztrilich- t\l ót,sy Cserltészsegít-

ségnyúitás kisl(átéia -. ,--

Dr. íódor: Magyarország föld-
rd17,a

Sztrilich Mócslt : Tábori mun-
kál( (ll. kiadás)

Buczkó., Törvérryma gyaráz.at .--
lU] ócsl/ - l asclt ih., CsÖikeszfizika

és kémia (ll. kiadást

Kónn: Esto vir --

Dr. Spilenberg: A magvar cser-
kész dalÓ'sr.Onyve"'III. kiad. 1,2O

Temesi : Magyarország története 1'-

A hü,lönpróIlúl:,:
5zírilich Ranschburg Az erdők

ez,,rmestere l'20
Sztrilich i/i, Zsembery Jeladás 0.60
hosztl?a: A könyvl<örés 1,2O

Pr. Borsiczhg: A kerékpározás
szahálvai 0'60

FinciczlJ: Lassozás és síelés --_ 0,32
Erzb,ucker , Sztrilich: Vizicser,

készet l'20

JellemíeJlesBtőlt :

0,80
0,80

0,32

Pengó

2,_
3,_-

0,30

0,40

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

8,-
9,_
5,50
6,_
2,80
0,80
160
5,_

5,_

|,2o
1,20
2_
1,20
2-

-.30

Klss; Táborozás (II. kiadás) _ 0,16
Lipthaa: Főzési receptek --_ ___ 0,08
Hunyadi E ; Tábori szal<ácsl<önyv 1'50
Oerritsen : Farl<asi<ölyl<öl< I<önyve 1,-
Kouticsih: Az erdő világa __- ,_- 1,20

Iíölűem;én3lele é.s saőmdara,bolt. :

SiÉ S.: Sarlós boldogasszony._- 2.5o
,, b Magyar flú szavalól<önyve 6.-

Érr)orurtJ, eioo metttttl"§" '-
jó lalini (cserkészvígjáték
1 felvonásban) ., 0'16

Hat aryhg: Akét arabus (vígiáték) 0,24

" A modern cserkész-
tábor (bohózatt 0,24

Koszter Atga : Cserkésztábor
színpada 0'80

, , Marciek3kíván-
sága 0 16

Cslilagszemű fiúk 0,16
Mese.zínház __ 4'-

Me-élnel< a l<ulisszák 1'20
Radudngi: Siíndaroboh 0,60

.. Gelencei fényjelel< -. 0 40
Shorha: Kék ég alatt rversel<) 0,80
A saitóbizottság haíározata szerint az

elöadás ioga 10 példány vásárlasához
van kötve.

Cserlséspregémye.k
és elbesaétések:

Dr. Fathas Gy ., Hadak útián
, D Forrongólelkek
, , Táborlűz üzen

Ggöhössg: Palotai cserl<észek
K oszter : Pszichofootballisták __

szombttthrt : Mikulics szárazon
és vízen

,, Cirok P. moziszínész lesz
Móricz Ptil Reitelmes Alföld

,, Hortobá.,yi legendál<
Raducinai l(: Napsugár leventék

,, Hazafelé --, .__ ___

Csaba J dl.., A mult meséi
o Hasad a hainal___

Magyar cserkész-ideálol<
Httt ungllg., Robinsrrn unokái
Palle Hu,Id: 44 nap alatt a föld

0,96
2,24
1,16
1.60
1.-
2.-
2._
6,_
5,_
1,12
320
2,80
1,50
1.-
3,_

köríil 4,-
Temesi: A cseiennek romlása__- 1'50

VeBetőö-lrönt91uelt :

Siá: Vezetök Könyve (lI. k.1 -__ 3,2O
Majot : örsvezetöir l<önyve (IlI.

Szövetségi, kerületi és csapat
ügy. rend 0'32

Kiképzési szabályzat--- (,,16
Rrrházati szabályzat 0,08
Különpróbaszabályzat O24
Cserl<észbecsületbírósági sza-

báLyzat -- ,.. 0,24
Gyakorlati s?.abályzat l.--
Táborozási szabályzat - --_ ___ -.'0A lapszabályok _ -,50Kiscserlrészszab.._- _. -'08

nIi, Isapll,ctűó m,ég:

-.ao1.50
l"z0

1,_
t,20
0,16
2.]0
0,10
0,-0
0,08
0,50

3,50

l._
5,60
0.08
0,12

0,20
1,20
0.40

10,-

Emléklap cserkészeknek --_ __-

Ktipolnai: B. P. életraiza --- ---
Cserkés: napíd, l 929-rc
A magtlar cserhész naptcira
. I92B-ra

Arky: Cserkésziáték
Badt,n-Porvell arcl<épe
Benedeh B. : A megyeri sivatagig
1,orsiczhg: Csősz
Bódg : Magyar zászló, címer stb.
Cserl<észirrd Lrló- kotta

,, notesz
Fischer - Jonson: Angol nyelv-

könl,v
Fodor: Vezérfonal a földrajzi

megfilyelésel<hez --. ---
Mrirton : Dániai Jamboree albunt

., levelezőlapok ___ .-

, feiek
Mi törvényünk (törvénymagya-

rázat)
Nagytábori emlékaibum

fényl<épek
,, panoráma l<eretezve

Plakátol< :

prohászka breviárium
Ftprster: Az éIet nrúvészete (V. k.)
Síh-Schtiíz., Imádságoslrönyv
Dr, Tóth Z ., DolráIryzt_ll ? --_ ___

" Ne igl,ál!
, A tis}ta férfiúság -- :-- ---

U gy an az- a m atőrliöt ésben

" A nríivelt ifiú
Ugyanaz amatörkötésben

" A iellemes iiiú
ugvattaz amatőrkötésben

" A"vallásos ifjú, I. és ll. kö,
tet, füzve

Ugl,anaz amatörkötésben
,, Kris tus és az ifiú

Ugyanaz amatőrkötésben
D r. Sch út z : líatlrol i Ii us t,rkölcstan
Stindor: A kath. cserltész imái
Ugyanaz kemény vás7.onl(ötés
Liebzhouszhg., Modor és jellem
Dr. t|Iarczell-Dr. Koszterszitz :

A kemény paraItcs

Gplal: urlati aserltés aéleű :

Játékoskönyv ll. kiadás
A'aga Fónöh: índián iskola

" lndián öIlvédelem
, n Vadászösvényen

Strömpl: Térl<épolvasás

Tengerre magyar -_ -.30Temesi: Kopenhágai Jambo-
ree, l92... 2,4O

Nagytábori zsebkönyv __- _-, - 0,16
S,É Zsemberg: N. N. T. Em-
_ tékkönyv 2,40

Oueges: ldőióstás és időmeg-
határozás --- .-. 0'90

Kanabé: Állataink téli álma --- 450

kiadás)
Cséir<eirúszt (a _q0. §zik, kiadá-

sában)
Baden Poaell: Der Pfadfinder

n í)er Píadfin,terführer
Faragó: I{isfili és a cserl<észet
tv, oltloudngi ; Utmutatás atlétil<ai

versenyek rend zéséhez
Csotba z Zelés szabadgyakorla-

tok

SBabdl?JBatol::
Szervezési szabá|yzat
szervezési utasítás

Lévy résen (nagy) __ _ ___ -,30Légy résen (kicsi) _-_ _-- ___ -20Mi törvényünl( ___ ___ -,24Táviró műszerismeret .. __ _-- 0'80
Walíer: Gaudeamus I. köt.

2,80 P, |L 4,20 P, IlI. _-. _ 5._
a három kötet kötve tokban 16,--

n.
HIVATALOS NYOMTATVÁIYYOK :

Jelentkezési lap (cserl<észel<nelr) ü06
Törzslap 0,08
I- Il osztályú különpróba bizo-
.. nyitvány 0'03
Orsvezetői, s. őrsvezetői és rai-
. vezetöi igazolvány 0ü3
Evi |elentési ürlap -__ 0'0B
Havi iárulékl<önyvecsl<e--- __- --_ 008
Cserliész-, l<iscserkész-. farl<as-

kölyö<-, apród igazolvány --- 0,10
öregcserkész igazolvány 0,16
Leventenyomtatványok 1-7.sz.á 0'06

ilI.
TÉRKÉPEK És xaLeuZoKz
Budapest környél<e l :37500 ._- 2,-
Budapest részletes kalauza 3'-
Budapest Dunaiobbparti környél<e 4,-
Sopron, Eger, Szeged, Tilrany

l<alauza egycnllént l'-
Sopron 2 térképpel, Pécs ___ -_- t,60
Pannonhalma -_- --- -__ -$0

szabadba fiúk

2,20

3,20
8._
6,-
1',10

2,-
4,_

0,24
0,40

A legútabb : Tem,esi: A csejennelc rornldstl, 7,5O. - DmléI:lap cserl:éseelt résaére -'5O,
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Kürtzslnór, plíos vagy zöld 3.20, piro§-fehér-zöld 
- -Lábas, örsi, 5 lit. alum.n nm fedő el e" hhaki huzattal --Láblzároédő, kötött, hkaki, tiszta gyapjúból 3.50,

,, íeies félcipős
Itlor;ezászló, minden színben, íúddal 1 m x t
NadíáE. 2 oldal,: fed jles, le{( mbolható, hatsó és órazsebbet

hossza khaki lóden oliv ördogbóí khaki zsávoly vadászvászoü

3.E0
12-
2.60
6,-3.-

40 cm 8,80
45 cm
50 cm
55 cm
60 cm

9.40
l0.-
l0.60
l1.20

8.20
8.80
9.40
l0.-
t 0.60

6.80
7.30
7.80
8.30
8.80

5.60
5.80
6.-
6.20
6.40

Árvalányhaj 
- - -.l0Bot, cserkész, nréterbeosztással 

- - 
1,I0

_ liszti jégcsúccsal ?.7o, 2.-, 1.30B. P. öregcserkész bot , 
-Bumerang---3.502.50

cipö SZögcz,ett,.d_un_latíllPú turacipő bőíbélésssel 
- 50 - éS 4a.-,, slclpo kulülllc§csscg- 

- - 5.j._ es 43._,, magasszaíú. csattós, duplatalpú 35-39-ig 28 50,
__4()-.l3-ig 29 50, .l{-{6-ig 

- - -- - 
-- 11.50

,, Haf.eíFmintájú íélcipő, barna boxböí 30.-, bagaria 36.-
,, 1űző börből t.-, ccthalböíböt 

- 
_ -: --: 

- 
1,50,, sz,og 0.04, 0.02, 0.0l, sZógclcs garnitura l40 daíab 4.z,J

,, tal|)bctél párja pal}ir 
-.20, 

filc 
-.80, soHa 

-,80.. vizhatlanitó olaj 1,50, kcnöcs r.
csat aját( k 8. --csajka, khaki zománcozott, fogóval 2.30csakanyb8lta - -] - tí0Lrcrck§Zll allgot mintáiú, ölltött bronz, liliomos csattal - 3.E0,, taíkaskolykök, apródoli 1{52§lg 

- 
2.{0,, csatt lilioín()s 2,-Evőcszköz összeíal(ható Iian.-villa 

-.60, 
kan.-villa-kés 2,50, 1.50Farka§kölyök ujjas, barna, l(ék v. zöld'nagy5. 52. 1g.---15i '-

vallsza|n;]ok, tttitldctt szitttlctt 
- - -.50Flanelt, prima, ?8 cm szél. m-ként t.80, angol 90 cm szél. 3.4Ó.l áll$0l gyaplu -- 

- - 5.-
logkefctok. cell]lloid 1.20, aluminium 1.60uJuJtotorgács teli táborba 

- - 
,-.l0

ttátlz§ák, norveg ll. börszegélyek, íézcsattok 3 2seb55x55cm 
- - 

24.-
,, norvég I. ugyancz kis(.bh 50X50 cnl _ 

- - 
22._

,, norvég 0 magyar gyártmány 
- - 

2ü-
,, Lonttrtcz, lctltl liivltcl 2 zscb 50X50 cln 

- - 
lJ.50

,, Hargita, vatl;iszvászrrn, l z§eh. 3liX3i*ctn 
- - 

5.-
,, !íi.p3_! II- 4_8x55 cm 2 zscbbel l0.-, Kárpát
,, ll1.50X50,2 zscbbel l2.-, Káípát iV.6d,\60cnl2zscbbcl__l4,_

katollai, két zscbbel 6.40lgazolványtok 
-.60. ftiIttlicrt,ttel l50lng khaki flanelbőI, 28-34 5.60, 35_40 6.-, 4r_45 

- - 
6.E0

,, prillla angol llancllbol 2§ sZ.5.2U + siálllo!]kctll 
- -,!U

" leli flallel l0 -lránytű, íéz 25 mm 
-.80, 

30 ntrIl l.-, 35 mnr * 
- - 

1.40
,, bronz, elzárltató 30 nlnr 2.50, 35 mm 3.-
,, nikkclezctt, elzárható, rádiumos 80 mm 3.80. 35 rrlnr 4.20
,, rídiunlos, clzarllató 4.S0
,, Bézard-rcndszcrű l 6.rj0

Jelvény cserkész..tiscsert., apród, farkaskölyök 
-.20. öreg-

cserk.. -.40, I-1I. o. -.24, lI o. .l2, kiiltirlor. - -.2lKalap, cserkész, angol forttta, villarsziiial -- 
- 

'- 
- 5.{Ú

,, örsvezetói, ill. öregcscrkész, a-'[enti kivi!elbcn. §zí1-

,, tlszti, a fenti kivitclbcn, szabályszerü, prinra bör-

Kalapszíj, tiszti, prima, \,arrott 
-.80, örsvezetői, öregcser-

kész 
-.64, cserkész, börbdl -.64, cscikész] via-

szosvászon csattal 20,-, kistserkész, kek 'szal. 
-.24Kerékpár,Au,omoto.. (táS"ávdl) 

- .00.-
lampa, lanc. lakaí, ,i§purnpa. csengó, eeYiitt 2í.-Késck3 íugös fémböl t.30. angoi ntintáiú cserkészkés 2.-

mindentudó 2,40, u. a. amerikai mintájú 3.50, u. a. cser-
készfei védjeggyel 4.20, u. a. sváici nrintáiü 4.50. u. a.aganc§nyéllel6.20,vizicserkészka,§2.60,cii,ralitá r.-
Svéd késck. nagyság szcrint 3.40, 3,60, -: : 

- 3.8oKrinolin 8 mm-cs 4.-, Lasso § mlll-es l() tll 
- 

8.-Körgaller 92 cm 34.-, luO cm 3E.-, l08 cm 42.-, 116 cm46.-, l20 cm 
- - 

.l9--
Kötszer, €gyszeri, nagy 

-.48. nagy csomag 3.2U
Köpenyeg (úijaS kör§allúr) vizhatian béléssel 62.-, 65.-,

,, hrrssu-ú 1.50

örsl zászló la satinból 2.-, zász|órá áuat 1.20, 2ászl6ía
csapat- és ör§i §zám külön - 1.20

Paszomany arany, vagy sarga ttrétcrc 1.60, piros v. kék 
-.ElJRuha tclics sacco és breechcs nlérték szerint. Árak nag

Ruhacomt (sima) nacv drb. 
-.t2. 

kicsi
( nagyság szerint
kicsi -.06Ruhagomb (síma) nagy drb. 

-.l2,
KunagomD (slma) nagy díD, -.lZ,Saccó kabát khaki lódenből l. 27.20, ll.I. 2E.40,,,tll. 29.00,

lV. 30.80. V. 32._
Sap[a, pákász, ill. vízicserkész, etőiíásos, ,lódenből 

- -. 4.E0
,, farkaskölyök, előirás szerint r.60
,, tribori, khaki köpperből - - 

t.40
,, cscrkószaprórl, khaki ncltonból 2.-

Bocskay tollal rendelésr 4.80
síbot hótányérral páí.ia 6.50
Sísapka, norvég loden -§ílavilószeíszám - - 2,-
Sívakaróalumlniumból _ _ _ 

-.40Slvlasz, Sohm 1.2O
stp, allgol tiszti 2.t0

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

,, örcgcserkész, kétIlangú, lal)0§ 
- 

1.30
Sípzsínór, Ziild. ba rna, szürkt. Ieltér vágy kék 

- 
_ 

- -.l0Sweaterek: khaki 22.-, szürke lII. l2.-, IV. 13.50 V. 
- 

l5.-
Srkesrtyű, nagy§. sZ, 3.E0, {.-
szalmazsák lglxll2 cm 6.-,4.50,- 

- 
4.-

Szappan, keresztnevekre szóló, lem,oslratatlan felirattal és
kűpp cl 

- -.40szer§zámtár bőrtokban --- 24 -, l4.-
szovctgk, lrlrlen, kltaki, méterenkint 

- - - 
ll.B0

,, ördögbőr, olív vagy barna, 66 cm széles _ _ 5.40
,, tis7ti rul]a anyag 

- 
l5.-

" angol tiszti - 45.-
,, körtsalléralt},ag 

- - 
16. -Takaró, díappszinii és cserkészfei beszövéssel l90xl4n cm 27.-

,, cca l90Xl35, Hernátl 7.50, Kőrös l0.-, Tápió l4.- l8.-
3.-l.-
4.80
2.60
2.E0
3.50
3.504.-

olt

l'elefondrót (5íll} lllélcíes tckrrc§)
Térképmérő, eg!,szcrű 1.92, kcri,kkcl. óraalakú
Téíképszögmérő sáray-fóle kombinált'Ierkcpvedo, kockázott, szegi,llycl, fedövel és zsinórral

., ugyancz hőrsze{ilIvcl
Thermos eredetl l tit.8.-, háromnegyed lit. ó.70 félllt.

,, féltiicrcs gtttttltligriiriivel
,, szilárd üvegbetéttcl l lit. 9.50, háromnegyed üt. E.ó0,

,, prima b€tétüveg féliteíes 2.4O
Tornacipő szegélyes gummitalppal 40-ig 5.20, 40-től - - 

5.80
Trlcot lehér torna 2.60, evezős fehér vagy khaki:színben- 3.ó0
Vadászvászon, 1.1() cnl szélcs. métcríe 

- - -5.60váupánt öregcserkész rangjelzésscl, vagy nélkül,* - -,, idciglüncs. li.Zti. vnl. li!,r, szöv. íang.ielze§sel
,, számok 

-.08, 
keíületl római 

- - -.20vlharkabát impregnált 22.- 6 
- 

18.-
Viharslij----.21
villanylámpatok, botlrüvely nagy lencsével 1.30

,, lelső piros-feltér-zöld lencsés 
- - - 

1.30
,, elől nagy lencsés hüvely - 

1.90
,, szckrénv lliivcly 2.-
- táhori hiivelv 2.20, kockaszek,ény - 3.1{

vlllanyclÖm -.72, Pallba (iolil elcm 
-.9o. 

bot€lem _ 
- -.50

l .50

3.40

-.56

1929. II. l. Ez a,z árieg,:rzék

C§E'RIí. ,e

E)sZBoLT
Telefon: 92o-9E és 975*()5_ po§ía,íitkarélipénzíári c§ekl<§záírrla 34-3a3_

A Mag;rar Cserkészszöveí9ég B,izáíólagos lri\.aíalos szrállítóra.á.z lfitisági vörös-l(eíeszí elárú§iíó tlellre.

Aluminlum csajka, l literes 2.30, íélliteres l.?o
,, étcldoboz rckcszclikel, nagys. szcrint 9.80, 6.90, 5.2Ú
,, gyorsfózó, l erlértrlycl 6._-,2 cr.lénnycl -- _: 6.90
,, lvópohár, lapos 

-.80, 
csörós, f ogóvai '/^ l. - 

l.-
,, kaveskanál stnla vagy nttIttas 

- - 
'L 

- 
_.16

,, kanál sinla vagy mintás 
- - -,!l0kuIacs, {élliteres 2.80, u. a. patentzárral 
- - 

3.60
,, l(arabinerfel félliteíes 3.30, l literes 

- 
3,90

!t u§}allaz iilchuzattal lél 1.5.-, l l. 
- - 

0._laposíánycr, ?l(' lnm 
-.80, mélytányér, 2I0 nrnr -.90so-espaprikaszorö__--.64

tcalojas 
- - 

_.Jü
,, vajtartó, csaVaímenetcS !ivegbetéttel, nagys. sZ.

,! vi|la, sinta - - '---' 
2'a0:_'9 

''.|!uÁrvalánvhai

Ezenkívül kaphatók még: rlalamettnyi
üdítö culiorl(ák, rágógummi l- -

vlllanytámpalzzó -.70, -.50, -.40, -.36, -.30 
_ 

- -.24ZászlÓ: csápat, nemzetiszinű liliommal 
- - 

l2.-
,, rai,'neázetiszinű liliommal rjupla - l8.-
,, csónakra nemzetiszínű liliommal 3.-

kiadvány, l<önyr,, nyomtatvánr,, ürlap. térliép, levelezőlap, stb.
Araink hgtyt Budapest forgalmi adóv l együtt értendók.
rnlnderr lscrrálelríl érrzénlrleleníí !

Nadíág, khaki lódenből, breeches szabás I. l3.50, lí. l4.70
lll, t5.90, lV. 17,10, V. - - - lE.30

,, lekete kIoth 2.30
Nyaktendő, cscrkész, barna, zöld és kék 

- - 
_ 

- -.50,, apród. kék 
- - -,60négyszögletes, zöld vagy barna delainból t80

,,Élet" lrodalmi és Nyomda

í{C§sZ

09 lbó,lr 4t4

Rt. l_ Horttry Miklós-út l5. - lgazgató: Lalszky Jenó


