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A M A G Y A R  C S E R K É S Z S Z Ö V E T S É G  H IV A T A L O S  L A P JAELŐFIZETÉSI ÁRA EGÉSZ ÉVRE 12 PENGŐ -  FÉLÉVRE 6 PENGŐ -  NEGYEDÉVRE 3 PENGŐ 
S Z E R K E S Z T Ő S É G  É S  K I A D Ó H I V A T A L :  B U D A P E S T ,  V . K E R Ü L E T ,  N A G Y  S Á N D O R -U T C A  6 .  S Z Á M . C S E R K É S Z H Á Z

K Ö S Z Ö N T É S .

M a  odaállutik a m indeneket elsöprő viharok győzedelm es embere elé, aki a sötét magyar 
éjszakában fehér lóra pattanva elénk toppan és a m agyar hajnal hasadását, egy új élet pirkadá- 
sát hirdeti számunkra ! H a lá los sebektől borítva, m ély aléltságunkból oly öröm teljes és magasz
tos érzés volt akkor az időnek őszre borultán is tavaszi életre ébrednünk !

Bíztató és m egnyugtató volt akkor a V ezérre tekintenünk, akiről szinte azt éreztük, hogy  
nem is a maiak közül való, hanem valahogy az ősök hadakútjáról csodásán közénk pattant 
rég múlt nagy idők nagy m agyar V ezére ! Biztató volt feltekintenünk reá. M e rt  erő áradt be
lőle, mert acél-kem ény volt, mert lényét és minden m egnyilatkozását az ősi kristály-tiszta  
m agyarság járta át, mert bátor, hős és Istent félő volt, mert dolgozott és nem zetével együtt 
szenvedett és talán többet, mint bárki más I

M a  eléd állunk nagy, magyar úr, mi cserkészek, a legjobbat akaró, de legkisebb szolgái 
a szebb m agyar jö v ő n e k ! Szó ln i is akarunk, de a szívü nk és a lelkünk n y e lv é n ! Á ld ju k  
É rted a G o n d vise lést és annak ezer áldását im ádkozzuk R á d ! Tártson meg T ég ed  ott a 
magyar vezér-dom b tetején, hogy az ígéret fö ldjére, m elyet T e  onnan lelked nem essége jutal
maként már látsz, minket is b ev ez eth ess! A  G o n d v ise lés fordítson F e lé d  minden magyar 
arcot, egyesüljön osztatlanul B enned m inden m agyar lélek, a főrendek, a rendek, a nép 
minden rétege, hogy így ők is, de m ind-m ind átvehessék a T e  lelked m inden színét, ízét és 
értékét! M e rt  így erős, becsületes, jellem es, hős és m agyar lesz ez a nép, a T e  néped és ak
kor száz viharral is szem beszállva boldogan fo g  élni a m a g y a r!

Főm éltóságú K orm ányzó 'úr I E z  a m agyar cserkészek hódolata és hő imája a mai napon, 
amelyet kegyesen m éltóztassék elfogadni leghűségesebb alattvalóitól!

A  m a g y a r  cserk észek .

Emlékszem . . .  akkor éppen soroztak 
Katonák mentek az utcákon á t . . .  
Gyerekszobámba is bevonultak 
A büszke, délceg ólomkatonák.

Emlékszem . . . Piros vérvirág nyitott 
A Kárpátokban . . .  Erdély havasán . . .  
Asztalomon nagy csatára készült 
Tizenkét kicsi ólomkatonám . . .

Emlékszem . . .  édesanyám esténként 
Bús könnyes szemmelúgy imádkozott... 
Előttem kegyetlen vad tusában 
Viharos véres nagy küzdelem folyt...

...Egyszer anyácskám ott állt mögöttem 
S  könnyteli szemmel nézegette,
Hogy tört el lába ólomhadnagyomnak 
A viharos és nagy küzdelembe'. . .

ÓLOMKATONÁK.
( Odakiinn vérvörösre festette 
A lenyugvó nap az egész tájat, 
Odakiinn a halál most tűzi 
Katonák mellére a vérrózsákat.)

. . .  Nemsokára levél jött a postán 
Anyám , amint olvassa, felzokog: 
„K icsi fiam ! jó apád meglőtték,
Tán ép ott, ahol ólom hadnagyod!“

Emlékszem . . .  többé így nem játszot-
[tain . . .

Ajkam ról buzgó, nagy ima fakadt 
S  nem hallottak többé harcriadót,
Égő szavakat a szobafalak.

M ás játék kellett lágy és gyermeki, 
Kint úgyis szóltak harci harsonák . . .

Idebenn már megvolt a szent béke, 
Nem harcoltak az ólomkatonák.

. . .  s minden este, mikor lefeküdtem  
Néma ajkuk összeszoritották 
É s tisztelegtek hosszan, boldogan 
A törékeny, kis ólomkatonák . . .

És az idő múlt észrevétlenül 
A z ólomkatonák törtek, fogytak, 
Azóta már se híre, se hamva 
A z én megsebesült hadnagyomnak . . .

. . .  Azóta már sok minden máskép lett, 
Már hazajöttek a magyar bakák 
összetörve és szétszórva, ép úgy,
Mint a kis, apró ólomkatonák.

Ifj.  Ruzsinszky László.
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AZ V. O R SZ Á G O S C S E R K É S Z  S ÍV E R S E N Y .Előkészületei tulajdonképen már hónapokkal ezelőtt megkezdődtek, amikor az érdekelt csapatok parancsnokai, mintegy húszán, a Cserké§zházban összejöttek, hogy a verseny feltételeit és szabályait megbeszéljék. Akkor merült fel az a gondolat is, hogy a jövőben mindig az a csapat vállalja magára a rendezést, amelyik a magyar főcserkész vándordíját megnyeri. Eddig a rendezést a 30. sz. Hollós Mátyás-cs.-cs. végezte el. Ezúttal a 30. sz. és a 2. sz. csapatok vállalkoztak a rendezésre, úgyhogy az előkészítést a 30. sz. csapat végzi, a helyszínen való rendezést pedig a 2. sz. B. K. G . csapat, amely eddig a versenyekben nagyon szép eredményeket ért el, ezúttal azo'nban (a versenyben nem vett részt, hanem az összes indítókat, pálya-, határ- és célbírókat, valamint az összes rendezőket adja. Egyúttal kiküldettek a nevezési lapok is a nevezés megkönnyítése céljából.Természetesen az előkészítéshez hozzátartozott az is, hogy a különböző erdöhivatali, kapitánysági, előljárósági és egyéb engedélyek beszereztessenek, a Sí-szövetségnél a verseny határnapja a Cserkészszövetség részére biztosíttassák, a startszámok és egyéb a verseny rendezéséhez szükséges eszközök (színes papírok az utak jelzésére, órák, zászlók stb.) kellő időben és kellő mennyiségben rendelkezésre álljanak.A versenyre nevezett az I. kerület részéről 18 csapat 452 indulóval. A vidékiek részvétele az idén is gyengébb volt, mert csak 4 csapat jelentkezett mintegy 50 résztvevővel, akik nagyrészt már szombat este megérkeztek, hogy pihenten állhassanak starthoz. A 13 verseny-számban (1. M. Cs. múlt évfolyam 22 számát) leadott főcserkész úr isnevezesek összege kozel 2000, tehát sokkal több, mint az ösz-szes sí-versenyeknek utolsó két évi nevezései együttvéve. Ezt a sok versenyt, ezzel a nagyszámú indulóval csakis úgy volt lehetséges lebonyolítani, hogy minden korosztály részére egymástól függetlenül külön helyen, külön pályán, külön rendezőséggel önálló versenyeket rendeztünk, amelyek egyidőben folytak le.Összehasonlításképen érdekes megjegyezni, hogy míg az előző síversenyekben 7, 12, 10, 20 csapat indult, addig az V. országos síversenyben 22 csapat vett részt, az eddigi 96, 150, 169, 210 indulóval szemben most 486 volt az indulók száma, az összes versenyszámokra vonatkozó 180, 300, 320, 604 nevezéssel szemben közel 2000 volt a nevezések száma. Igaz, hogy a versenyszámok is megszaporodtak, mert mig az előbbi versenyekben 4, 9, 9 és 12 versenyszám volt; ajfdig az V . országos síversenynél 13 versenyben indulhattak a résztvevők.Természetes, hogy a biztonsági intézkedések is megtörténtek, a mentők is kivonultak, de örömmel állapíthatjuk meg, hogy a cserkészek körében még kisebb horzsolásokról, vagy hasonló

sérülésekről sincs tudomásunk. Ezt nagyban elősegítette az a körülmény is, hogy a versenypályák kijelölésénél különös súlyt helyeztünk arra, hogy ez a verseny leggyöngébb résztvevőjére nézve se legyen veszedelmes.A verseny napján már az első fogaskereküket is megtöltötték a cserkészek jókedvű csoportjai, ámbár legnagyobb rész a Délivasút vidékéről gyalog jött fel a helyszínére. A .^vagyonos osztály" tagjai közül azonban akadtak olyanok is, akik kerékpáron, motorkerékpáron, autóval, sőt (óh, régmúlt idők emléke!) lovas kocsival érkeztek fel a verseny színhelyére. De még olyanok is voltak, akik nagy buzgalmukban már előző nap mentek fel és odafönn töltötték az éjszakát is. A verseny febr. 16-án i/21 l-re volt kiírva és az előzetes tudnivalók kihirdetése után 1Ö óra 37 perckor tényleg el is indult az első versenyző. Délelőtt a futóversenyek, délután pontosan 2 órai kezdettel pedig a különböző műversenyek kerültek sorra. Az utóbbiakat meglátogatták Teleki Pál gróf tb. főcserkész úr vezetésével a Szövetség főtisztviselői és az országos vezetőtiszti és ellenőrzői megbeszélésre feljött cserkésztisztek is. A Sí-szövetséget e versenyen Haberl Aladár szövetségi titkár volt szíves képviselni.A verseny eredményeit mindjárt a verseny befejezése után kiszámították. Ezeket itt részletesen nem közölhetjük, mert ha a tavalyi terjedelemben közölnénk őket, az körülbelül 9 oldalt tenne ki, ennyi helyet pedig Kálmán bácsi nem engedhet nekünk. Azt azonban meg. fogjuk tenni, hogy a verseny eredményeit pontosan ellenőrizve sokszorosítani fogjuk és az érdekelt csapatoknak megküldjük, úgyhogy módjában lesz mindenkimeglátogatta a versenyt nek, aj{j a versenyen bármilyenszámban is résztvett, a saját szereplését és helyezését a többiekével összehasonlítani és ezzel a jövőre nézve magának támpontot szerezni.A föcserkészi és honvédelmi minisztériumi vándordíját már egészen kétségtelen, hogy nagy fölénnyel a 11. sz. Bocskai- cs.-cs. vitte el. Az öregek közül-a tavalyi győztes 30. sz. Hollós Mátyás csapattal egyenlő erősnek bizonyult a 7. sz. Verbőczy- cs.-cs., a vidékiek "közül a gödöllői 44. sz. csapattal csaknem egyenlő erejű a 14. sz. Holló, míg harmadik helyre a 238. sz. S. K. G.-cs.-cs., a sátoraljaújhelyi piaristák kerültek. Fájdalmasan nélkülöztük az egri, miskolczi, gyöngyösi, sárospataki és egyéb hegyvidéki csapatainkat, amelyeknek tagjai között szintén vannak olyan jó síelők, akiknek nem ártott volna, ha tudásuk összehasonlítása végett legalább egy-két kiküldöttel szerepeltek volna a versenyeken. Hiszen kívánatos volna, hogy a pesti ' országos versenyen kívül kerületi síversenyek is tartassanak, különösen olyan helyeken, ahol a pesti hegyeknél jobb és alkalmasabb síterületek vannak. Az ehhez szükséges tapasztalatokat
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A versenyzők_egy része a startnál.pedig a rendezők a leghelyesebben az országos síversenyen szerezhetik meg. A Magyar Cserkészszövetség akkor, amikor meglehetős nagy anyagi áldozatok árán sít oszt ki, azt azzal az elgondolással teszi, hogy a kedvezmények fejében a csapatok az ilyen országos megmozdulásokon szintén résztvegyertek. Nem azért, hogy okvetlenül elsők legyenek vagy díjat nyerejenek, hanem azért, hogy egymástól tanuljanak, egymást tanítsák és a nagy közönség és a felsőbb hatóságok előtt is bizonyítsák, hogy a síelés a cserkészek között mennyire el van terjedve és hogy azt csakugyan érdemes támogatni.A legnagyobb létszámmal veitek részt a versenyekben (a 2. sz. B. K. G . és 2. sz. B. K. D. csapatoktól, akik a rendezést végezték, eltekintve) a 11. sz. Bocskai és 12. sz. VIII/R., továbbá a 15. sz. Bethlen, 5. sz. K. E. G ., 14. sz. Holló, 158. sz. Árpád, 191. sz. Toldi, 7. sz. Verbőczi, 30. sz. Hollós Mátyás, 25. sz. Szent Imre. Ezeken kívül több járőrrel szerepeltek a 132. sz.

( , . „ C - ) Keresztugrás.Csilléry, 174. sz. Ganz, 199. sz. Madách, 238. sz. S. K. G., 252. sz. Kiss József, 270: sz. Hajnal, 3. sz. R. M., 44. sz. Rákóczi, 27. sz. br. Eötvös, 18. sz. Lóczy és a 38. sz. Honvéd. Résztvettek még a versenyeken ezeken kívül a 31. sz. Kossuth és a 261. sz. Irinyi csapatok is. Ezek tehát azok a csapatok, akik azt a jelszót, hogy ne csak szoba-cserkészetet csináljunk, hanem minden évszakban, minden időjárás mellett is járjunk ki a szabadba is, a téli időben, havas viszonyok között is a legjobban tudják megoldani és a legjobban érdemesek arra, hogy sí-akciónál és 
hasonló más alkalmakkor a Szövetség gondoljon rájuk.Reméljük, hogy jövőre ilyenkor ezeknek a sorozata legalább duplájára szökik fel, mert hiszen minden csapatnak be kell azt látnia, hogy alkalmasabb mód és alkalom, mint a síelés, nincsen arra, hogy a karácsonyi szünet alatt és a szép téli időben a havas mezőkre és zúzmarás erdőkbe mentül gyakrabban kijuthassunk. Dr. Zsembery Gyula.

LEV ELEK  ER D ÉLY BŐ L.
II. Legyen  békesség.

Kedves Fiaim !Első levelem után bizony kissé kesve küldöm a m ásikat. Pedig beszélnem kell veletek még ma. M ert holnap esetleg már késő. F iatalok vagytok. Lelketek fogékony minden behatásra. M ost mélyülnek el azok az irányvonalak, amelyek nem sokára jellem mé fognak merevedni. Nincs veszteni való idő egy perc is.Most még azt hiszem, nincs b aj.Ú gy  gondolom (úgy-e érdekel benneteket, hogy itt E rdély hegyei között hogyan gondolkozik felőletek egy öreg cserkész, aki sohasem látott benneteket?), úgy gondolom, hogy ti lelketek mélyén vallásos fiúk vagytok, akik sz ívesen jártok templomba és nem szégyelitek az im ádkozást sem otthon, sem az iskolában, sem cserkészmunka közben.Erdély hegyeinek m agaslatáról felétek nézek: látlak benneteket.M a vasárnap van. A cserkészfiu m indig rendes, de a mai napon kettős gondot fordít külsejére is. M a díszfelvonulás lesz a K irályok K irálya előtt. M a a leghatalm asabb, legjó ságosab b  U r: az Isten fo g  szemlét tartani az ő gyermekein. Ki ne lenne pontos?Az utcán hárm an, négyen, többen is összeverődtök, mert a legtávolabbról jövő utak is találkoznak, kereszteződnek. Azután megint elváltok. A z egyik olyan templomba megy, amelyiknek a tornyán kereszt van, a másik olyan tem plomba, amelyiknek a hegyében csilla g  ragyog. Tem plom ozás után az utak m egint összefutnak és katho- likus, reform átus, evangélikus fiúk a legszebb b a rá tsá g ban válnak el egym ástól, mikor a déli óra kondul,

L átjátok , fiaim , ennek így kell maradni azután is, ha nagyra nőttök is. Legyetek hűségesek saját vallásotokhoz, sa já t egyházatokhoz, de szeressétek azokat is, legyetek jó  békességben, barátságban azokkal is, akik más hiten vannak.A  templomok nem azért épülnek, hogy válaszfalak  gyanánt meredjenek fel ember és ember között. A  templomok összekötő hidak: arra valók, hogy az embereket testvéri szeretet láncával egybefűzzék és odavezessék térdethajtó engedelm ességre a Mennyei A tya trónusa elé.Ja j a prófétának, aki másképpen tanít. Ja j annak, aki szeretet helyett gyűlölet m-agvát hinti a fogékony szívek televényébe.F á jó  szívvel írom ezeket, de meg kell írnom, mert szomorú híreket hoz a határon túlról a téli fuvalom és — aggódom  értetek.M ost m ég tudom, békességben éltek egym ással, de maholnap kinőttök az iskolából s akkor, akkor ti belekerülhettek abba a szomorú küzdelembe, amelyet most Krisztus anyaszentegyházai hol rejtve, hol nyíltan folytatnak egym ás ellen.1 Ne engedjetek semmi rábeszélésnek, semmi unszolásnak. V igyá zzatok , senki el ne vegye a ti koronátokat (szent vallásotok a ti koronátok) —  de ti se akarjátok elvenni a m ások koronáját. Legyen békesség közietek.V an  b a j, van nyom orúság, van elég bűn a szűk hazában s így  van munkatér és van lehetőség minden egyház minden gyermeke szám ára, ahol hasznos munkát végezhet, nem szükséges, hogy egym ásnak essünk.Legyen dicsőség az égben Istennek. De a földön is legyen béke és jóak arat minden embereknek.Erre szívetek mélyéből m ondhatjátok, hogy Amen.
Öreg Cserkész.
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V IR Á G  B E N E D E K  ( 1 7 5 4 - 1 8 3 0 ) .„Oda van Magyar Horatiusunk, oda van a felejthetetlen Virág Benedek, ki nemzeti Poesisunkra olly szép fényt terjeszte.— írta az egykori Hazai S Külföldi Tudósítások — A múlt szombaton január 23-ikán reggel gutaütés következtében fél- holtan találták Budán magános szobátskájában. Végképen el- költözék e világból, számos barátinak és jóakarójinak mély bánatjára, literaturánknak megbetsiilhetetlen kárára.“Virág Benedek munkálkodása arra az időre esett, mikor a magyar irodalom és az egész magyar közélet ébredezni kezdett százesztendős nehéz álmából, hogy elökészüljön arra a nagy átalakulásra, amely aztán a tizenkilencedik század negyvenes éveiben bekövetkezett. 1754-ben született a zalamegyei Dióskálon jobbágyszülöktől, akik 1769- ben felszabadulva a jobbágysorból, a so- mogymegyei Nagybajomba költöztek. Akkoriban egész Somogy megyében egyetlen iskola sem volt még! A kis Virágot előbb Nagykanizsára, majd Pécsre vitték iskolába. 1775-ben került Pestre, ahol a pálosok rendjébe lépett. Az első novi- ciusi-év után Pécsre küldték theológiára s ott kezd először verseléssel foglalkozni az akkor ugyancsak pécsi theológus,Ányos Pál ösztönzésére franciás irányban, majd az akkor fellépő Baróti Szabó Dávid hatása alatt a klasszikus iskolához pártol.1781-ben pappá szentelték s a rend Székesfehérvárra küldte tanárnak. Itt dolgozik tizenhárom esztendeig. Itt ismerkedik meg az irodalom akkori jeleseivel:Bacsányival, Kazinczyval, Baróti Szabóval. Egyes lapokra nyomtatott versei — melyek a II. József nemzetellenes rendelkezéseire felébredt nemzeti érzést szítják— innen indultak el s nevét ismertté éstiszteltté tették. 1787-ben megalakul a Magyar Museum, amelynek munkatársa lesz, majd később — 1790-től azOrpheusba írja a verseit.Tanítványai a rajongásig szerették és mikor férfikora delén— negyven éves korában — megrongált egészsége miatt ott kell hagynia az akkor mocsaras, egészségtelen levegőjű Székesfehérvárat, nehezen válik meg tőlük.1794-ben Pestre költözött, a Batthyány grófi családnál vállalt nevelői állást s minden szabad idejét az irodalomnak szentelte. Igazi belső élete, amikor szinte mindén perce a múzsájáé, most kezdődött tulajdonképpen. Kivált mikor a következő évben a csendes Budára költözött.Igen, igen szegényen élt itt. Télen tüzelőre alig jutott s barátai úgy loptak be neki egy-egy öl fát, mert nem fogadott el soha semmit senkitől . . . „Történt, hogy vasárnap reggel mise után kerülvén hozzá — írja Toldy Fergnc — bútortalan konyhája üresen tiszta tűzhelyén osztozott velem csokoládéjával, melyet bögrécskéjéből hörpölgettünk."

Virág Benedek — a magyar Horatius.

1799-ben megjelent első gyűjteményes munkája s ezt követi 1808-ban a Magyar Századok első része. Munkásságát 1810-ben borzasztó csapás zavarja meg. A tűzvész — amely Buda legnagyobb részét elhamvasztotta — Virág otthonát is {elperzselte csekély bútoraival, kézirataival együtt, sőt a Magyar Századok példányai, amelynek jövedelméből éldegélt, szintén odavesztek. A katasztrófa éjjelén, mikor hajléktalanul bolyongott,"'egy szőlőmunkás leánya vette rá, hogy töltse náluk az éjszakát. Jóbarátai persze, segítségére siettek — így Kazinczy száz forintot küldött neki, mint az éppen megjelent „Tövisek és virágok" című kötetének jövedelmét s a költő — nemsokára egy pályadíjat is nyerve — visszaköltözhetett felépült, csendes hajlékába. „Szobájának bútorzata —  írja Toldy Ferenc — fenyőfa nyoszolya, ily láda, könyvpolc, fiókos asztalka s három szalmaszék."Szabad idejét a Duna partján töltötte. Itt keresték fel tisztelői, kik között ott voltak Horváth István, Révai, Dugonics, Kazinczy, Vitkovics. Néha Karacs Ferenc rézmetszőnél jöttek össze, akit Virág nagyon szeretett, máskor meg Vitkovicsék- nál. Vitkovicsné egy-egy kedélyes összejövetel után a kapuig kísérte a „szent öreget", ahogy Kazinczy nevezte — s kézcsókkal vált el tőle.1816-ban nagy öröm érte, mikor a Magyar Századokat a Marcibányi-díjjal koszorúzták. 1822— 1824-ig megjelentek Horatius fordításai s vallásos irányú müvei.Élete végéig vígkedélyű volt s galambősz feje, jóságos, de erős szemei tiszteletet ébresztettek mindenkiben. Halála is csendes volt, mint élete. „1830 január 23-án az alatta földszinten lakók —- írja Szalay Gyula — tompa zuhanásra riadtak fel. Másnap reggel gyanúsnak tűnt fel előttük, hogy a csendes öreg nem hagyja el szobáját. Rosszat gyanítva felsiettek. Virág ott feküdt a padlón élettelenül elterülve. A jó öreg, akinek szerény lelke átallotta másnak segélyét igénybe venni, betegségével sem okozott gondot senkinek. Végperceiben nem volt mellette senki, ki üvegesedni kezdő szemeit lefogta volna; nem volt senki, ki talán még megmentehette volna az életnek; nem lobogott fel mellette egy kisded mécsnek még kósza lángja se, mely a halálkínokban vergődő előtt eloszlatta volna az éj sötétségét. Ez egy félszázadon át nyelvéért és nemzetéért küzdő magyar lite- rátor szomorú halála! . .Életének különösen első szakáról kevés amolyan „színes" adat maradt fenn. ő  nem beszélt magáról soha. Ha életéről kérdezték, csak azt felelte: „Születtem, szerettem hazámat s dolgoztam érte. Ez az én életem története."
T. S.

A  C S E R K É S Z , A H O L  T U D , SE G ÍT .A cserkészkocsi újrafestése.Most van az ideje annak, hogy a nyári táborozáskor megrongált tárgyakat kijavítsuk, megigazítsuk. Minthogy kirándulásokon, táborozásokon egyik legfőbb segítőeszközünk a szerkocsi, fokozott gondossággal keli ezt rendbe hozni, többek körzőit a festését megújítani.Leghelyesebb a cserkészkocsi újrafestésénél először a régi festéket eltávolítani. Természetesen lehetetlen dolog lemosni a festéket, viszont a levakarása sokáig tart és egész biztosan kárt okoz a fában. A csapatok néha festőlámpát szereznek be, ez azonban költséges és ezenfelül veszedelmes is, mert avatatlan kezekben könnyen felrobbanhat.A legjobb mód a festék eltávolítására a hamuzsír használata, mert ez olcsó és minden nagyobb festéküzletben kapható.Körülbelül negyed kilót' oldjunk fel annyi forró vízben, amennyi a hamuzsírt éppen befedi és azután egy régi kefével mossuk le

ezen oldattal a kocsit. Kb. 15 perc múlva egész könnyen levakarhatjuk a festéket, mely annyira megpuhul, hogy már egy keményebb sörtéjű kefe is leszedi.A hamuzsír, ha darabos alakban van, csukott agyagedényben tartandó, mert a levegőn állva hatását veszíti. Használat előtt ne keverjük vízzel és ügyelni kell arra is, hogy ne csöppenjen a ruhára, mert kiveszi a szövet színét. Az újjaink is foltosak lesznek tőle, ha nem vigyázunk kellőképen.Másik módja a festék leszedésének az, hogy kb. 10 deka mosóport vízben feloldunk és az oldatot egy régi kefével a kocsira felhordjuk, majd a fát addig, amíg nedves, homokkővel ledörzsöljük, úgyhogy a felület egész sima legyen, utána pedig tiszta vízzel lemossuk.A kerékküllöket és egyéb lekerekített alkatrészeket mosás után homokpapírral csiszolhatjuk simává.A letisztítás után már könnyű rámázolni az új festéket.
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M ENJEN-E A CSER K ÉSZ M AGAS H EG Y SÉG BE?(A sziklamászásról.)Mind gyakrabban nyilvánítják cserkészek a kívánságot:—  Jó  lenne valami komoly hegységbe m ozgótábort indítani.A „kom oly “ hegység alatt rendesen sziklás, 2000 méteren felül nyúló hegyeket értenek. T átra , dolomitok, G ro ss-G lo ck - ner stb.—  H a télen a kan- derstegi hegyekben sítalpon helyt tudunk á llam ifjab b  évjáratainkkal -—  így  szól az okoskodás — , akkor miért ne lenne indokolt az alpin túrákkal is foglalkozni és ezekre a nagy cserkésztudású öregcserkészeinket elvinni.—  Igen, vezetőknek, útm utatóknak —  szól a 16— 18 éves cserkész, —  de részvevőnek miért ne mehetnénk mi is? E z legalább érdekes és izgató dolog és férfias erőfeszítés.Valóban —  gondolkozom el — , hiszen mi eddig ügyet se vetettünk a m agasabb hegyekre. H egym ászás, sziklam ászás —  igazi próbakövek. Baden-Pow ell a Rovering to succes-ban a jellem fejlesztés egyik legelsőrendü isko láján ak m ondja. V iz s gálju k  meg egy kissé ezt az ügyet.—  Kérem, a fiam nak újabb rögeszm éje van —  jön el egy nap a hetedikes m am ája — , a nyáron az A dam ello- csoportban akar túrázni, vagy  az Ortlert emlegeti és már a R ax se elég neki. M it gondol, elengedhetem ilyen veszélyes hegyekbe?—  M itől fél, n agyságos asszonyom ?—  Hát hogy eltéved, ködbe kerül, leesik a hegyről, vak merőén életveszélynek teszi ki m agát és valami b aja  esik; aztán ki felel érte?(Igen, ez a kérdés m ásik o ld ala: 
ki felel érte?)—  Kipróbált és nemcsak a vidéket, hanem a he
lyi időjárást is jól ismerő vezető nélkül nem engedheti el, n agyságos asszonyom .—  Hol van ilyen vezető a cserkészek k ö zött?—  Nekünk bizony nincs m a gashegyi veze-Az Oszoly-hegy „óra" nevű sziklaalakulata. trínl/Szerző (elvétele. lu lm -

A liomba a. Csabai Torony közelében.Fodor Károly felv.

. . . V alób an , mintha nemcsak vezetőnk nem lenne, hanem egyáltalában  ezzel a tevékenységgel a magyar cserkészet m ég nem foglalkozott volna. Pedig alighanem lenne jelentkező, ha jó  vezető pl. azt hirdetné, hogy biciklitúrára indul két hétre az osztrák alpokba és sziklamá
szás is lesz! Ilyen szép és olcsó útra mindenikünk szívesen elmenne.Tehát próbáljuk szóvá tenni. A  hazai turisztika már a háború előtt foglalkozott azzal, hogy az ifjúságot rendszeresen kiképzi a sziklamászásra. Mert magashegyi útra ne vállalkozzék gyakorlatlan ember, ha kedves az élete. Ebben a m am ának van teljesen ig a za , H a gyakorlott embert lep meg a legnagyobb rém, a köd, az se tehet mást, mint m egvárja a tisztulást. H ányszor lett tragikus kimenetelű egy-egy könnyed délutáni kirándulás mászótúrája, mert nem hallgattak  a tapasztalt ember intelmére, aki esőtől óvott. (A z eső akkor esett, amikor a mászók 
fenn voltak, estefelé odafagyott a sziklához és j e gessé, csúszóssá tette az utat, a túrázók sokkal lassabban ereszkedhettek, mint ahogyan szám ították, beesteledett, sötét lett, mi se könnyebb, mint elcsúszni és zuhanni a m egsem misülésbe . . .)A lapos képzettség kell tehát ahhoz, hogy valaki 
az alpin mozgó - 
tábort m egszervezhesse. Ennek előkészítésére B u da vidékén igen jó  gyakorló iskolák vannak. Egy hegym ászás iránt érdeklődő amerikai barátom at kivittem pár év előtt az O szolyhoz:—  Nem is (hittem volna —  kiáltott fel, amikor az , ,ó r a “ túráját és a szom szédság falm ászásait megcsináltuk — , hogy itt annyi és ilyen jó  szikalm ászó-iskola legyen! Sohase hallottam  róluk.—  Nyugodtan mondhatom, hogy a legtöbb pesti se hallott róluk.A vagy  ki ismeri ezeket: Kétágúhegy, ü szo ly , pilisszent- iváni és piliscsabai tornyok, a borosjenői sziklatü, a 
solymári fal, a Vaskapu  a P ilis  oldalában, a Feketekö a mexikói rét fölött, a Keserűs vadállókövei, a csévi gerinc, a garamkövesdi sziklák?A budai hegyvidéket járó csapataink persze ismerik őket, kötéllel is tudnak bánni és fegyelm ezettek is ahhoz, hogy nekiindulhassanak a szikláknak. Aki magas hegység gyönyörűségeit valaha is élvezni akarja , annak azt a ján lju k , képezze ki magát alaposan. A H efty— V igyá zóféle „Sziklam ászó-Iskolák Budapest Környékén“  című fü-



118 MAGYAR CSERKÉSZ 5. számzet, amelyből a fenti elsorolást is vettem, sok hasznos útbaigazítást ad a kezdőnek. E gész fogalom  - sorral ismerkedünk itt m eg: az 
anyag  e lbírálása (m észkő, gránit, d o lo m it'stb .)( fo gások  és állások, hasadék, kémény és fal m egm ászása, traverzálás, biztosítás, párkány, átfiiggö ké
mény, kötélbizto- sítás, fü ggeszk edés, kötélleeresz
kedés, a cipő és ruházat kérdései stb. A hogy a síelő se a botke rülgetésen, a műversenyen kezdi, úgy a sziklam á-Az Oszoly Delagofalának kéménysora. SZC) 'S egyszerűszerző felvétele, gyakorlatokonedződik. A  kötélhasználatát, a hegym ászó csom óval együtt, a mi N agy  Főnökünk, azt hiszem eléggé m egtanította már. Kellő vezetés mellett meg lehet kezdeni a gyakorlást. De a leg

fiatalabb cserkész is legalább 16 éves legyen!M ilyen pompás sziklam ászás eshetnék a Gellérthegy  nagyszerű dolom itszikláin! De milyen botrány lenne abból, ha a város közepén a hegy falán  kezdenénk m ászkálni! M éltán botránkoznának m eg rajta  és jönne a tűzoltóság a hosszú létrával leszedni a merénylőket. E z éretlen elemeknek is csábítás lenne és senki se vállalhatná a bajt. Ezért kell lemondani a Tiinctérhegy, Guggerhegy, 
Kecskehegy, Vadaskert, Pálvölgy, Szépvölgy  szikláinak vagy kőfejtőinek m egm ászásáról is.De igen alkalm as és közeli m ászási alkalom  van a két barlangban: a Pálvölgyiben  és a Solym áriban. Utóbbi rendezés alatt áll, előbbiben szakképzett vezető áll rendelkezésre (III., Szépvölgyi-út 82 .). A  Budaörsön túl levő 
Törökugratón és a Huszonnégy ökrös hegyen is van fal. A  távolabbi hegyek közül a Gerecse  nyújt m ég alkalm as helyeket.A  hegymászást, amely nagyon sokszor m egkívánja a 
sziklamászást is, m egfelelő előkészület után nagyon melegen lehet aján lan i. Maga a fáradságos munka vonz első

sorban. Férfias erőfeszítés, izomm unka által, az ember öntudata erősödik, ha lá tja , mire képes a teste. M eg tanít a szívós, kitartó, egyenletes tem pójú munkára, u e  vonz a romantikus oldala is. A  hegyi pásztor primitív életviszonyaiba való beleélés. A z elemekkel való megküzdés, a felettük való diadal. M indenekfelett azonban a célba- 
érés édes érzése csábít. A z égbe meredő csúcs m egjárása, a kilátás élvezete, a tető m egülése. Ez egészen különleges, semmi más téren el nem érhető élvezet, ezért lesz abból aki már m egízlelte, többnyire a „hegyek szerelm ese“ . A m agas hegyek embere m indig vallásos és egészen más gondolkozású, mint a síkságé. A háborúban csak külön kiképzett alpinisták tudtak eredményeket elérni a havasok v ilágáb an . Ezek küzdöttek m eg a hóvakság, sziklaom lás, 
hó- v agy  kőlavina, a jég  veszedelmeivel.H azánkban különösen a B E T E , vagyis a Budapesti Egyetem i T urista E gyesület g á rd á ja  szerzett nagy érde

meket az alpinizm us körül és ma is szívesen rendelkezésére áll annak a csapatnak, am elyik szakszerű útmutatásért hozzá fordul. Néhány képet mutatunk be az O szoly- ról, környékünkön a legérdekesebb sziklam ászó-iskoláról.
Te mesi Győző.

A festék eltávolítása. Egy lakás újrafestésénél igen gyakran megtörténik, hogy az ablaküveg tele lesz apró festékpecsétekkei, melyeket, ha késsel vakarunk le, könnyen összekarmoljuk az üveget.Ilyen esetben a pecséteket egy pénzdarabbal dörzsöljük le és ily módon az üvegben semmi kár nem esik.A cserkésznek ilyen apró dolgokat ismernie kell, ha a háziaknak jó segítőtársa akar lenni.A kéz tisztítása a festés után. Az ajtó vagy kerítés megfestésénél a kezünk a legnagyobb gondosság mellett is könnyen fes-

tékes lesz. A festéket ne töröljük le egyszerre, mert különben egész kezünket összekenjük. Várjuk meg először, míg munkánkat befejeztük és csak azután lássunk a kéz tisztításához. Ennek legjobb módja az, ha tenyerünkre egy kevés terpentint vagy lenmagolajat csepegtetünk (1. ábra) és ezt a festékes bőrön eldörzsöljük (2. ábra).Ezek használata után a kezet szappannal és forró vízzel lemossuk és lehetőleg körömkefével alaposan lekeféljük. — Ezek után mártogassuk a kezet hideg vízbe és a bőr egész tiszta és friss lesz.
A  h ú sv é ti o rszág os ő rsvezető i tábor je le n tk e z é s i fe lh ív á s á t  m á r c . 1 5 -i  s z á m u n k b a n  k ö z ö ljü k .



5. szám MAÖYAR CSERKÉSZ 119

VÁLASZÚTON.—  Te M arci!—  Parancs!-  Ismerős vagy a „B án at-telep en ", úgy-e?—  Hogyne, Laci bátyám ! Pityu m eg Gom bóc arrafelé laknak.—  M a délután ráérsz?—  Hogyne.—  Akkor pedig délután négy órára elm égy az új plébános úrhoz. Szigorúan civilben, de útra készen. Bem utatkozol és jelented, hogy te vagy az ígértkalauz, aki elkíséri abba a . . .—  Dzsungelbe.—  Ez az! Hanem M arci! T ú lsá gosan nagy sarakba vagy harapós kutyák közé ne vidd a papunkat!—  V igyá zok  rá, Laci bátyám .—  A jánlom  is, mert az éd esan yjának meg kellett ígérnem, hogy épségben visszajuttatom  a fiát. Szegény nénit alaposan megrémítette valaki. H ogy a telepiek ilyen meg olyan kommunisták.—  H át kom munistának elég kommunisták. De vadaknak nem m on dhatni őket. Szegény, m agukrahagyotí emberek, semmi egyéb. Jó  iš lesz, ha a tisztelendő úr elm egy közéjük Ám bár fárasztó . . .—  Arra már rákészült. Azt m ondja, hogy őt nem érdekli a kényelem. Ez igazán szép, de te légy résen. Különösen kezdetben.—  M eglesz, parancsnok uram. Jó  munkát! Meglesz, parancsnok uram
M arci segédtiszt volt. N yolcadikos gim názista. Nem volt épen tiszta jeles tanuló, de tartalm as, komoly fiú . A  jó svádájú első eminensek is sokszor kértek tőle tanácsot. A  jegyzetei kincseket értek. Am ellett sokat olvasott. K ülönösen érdekelték a szociális és nem zetgazdasági kérdések. Főképpen az utolsó m ozgótáborozásuk óta. A  D u n a -T isza  közén kószáltak ugyanis és megdöbbenve látták a vadvizek és m ocsarak szörnyű pusztítását, látta, hogy mennyi drága termőföld marad így  műveletlen s a mellett a tanyák népe milyen hallatlan szegénységben él: azóta sokat törte a fejét, hogy milyen pályát válasszon. Vérbeli cserkész volt s mint az újoncok mestere, tesíestül-lelkestül átélte a törvényt. Érezte, hogy a fiúk cserkészete voltaképpen csak előkészület, a tíz törvénybe sűrített elvek valóra váltása már a férfi feladata. Azért hát főképpen azokat a pályákat mérlegelte, ahol a segítést, az embertársaknak való szolgálatot a legtökéletesebben m egvalósíthatni vélte. Lassankint rájött ugyan, hogy tulajdonképpen nem a m unkakörtől, hanem az embertől fü g g  minden. Segíteni, adni, lendíteni, előrevinni, nemesíteni végeredményben mindenütt lehet. Utóbb a mérnöki pályával foglalkozott leginkább. Kultúrmérnök lesz —  gondolta —  és a tanyák népét Á zsiából átmenti Európába . . .*—  Sárcipőt? —  kérdezte a fiatal plébános, mikor édes- anyja unszolására m agára vette a meleg teveszőrmellényt.— A z lemarad az első száz méternél. Ellenben hoztam jóféle bőrzsírt, azzal m egkínáljuk a cipőjét, főtisztelendö uram —  felelte M arci s minden teketória nélkül hozzálátott ehhez a művelethez. A  pap nevetve szabadkozott:

—  Kérem, kérem! T alán  Budapesten volnánk!—  Nem a ’ ! K ínában. Annak is a legközepében. TesséK csak rám bízni.—  Botot vigyek-e?—  H acsak pásztorbotot nem. M ásra nem lesz szükség.—• És a te fokosod?—  Az csak amolyan emlék a megyeri nagytáborból —  válaszolt M arci kacsintva. — M agam m al viszem mindig. —  S halkan hozzátette: Canes! (= k u ty á k !)A „n én i" ezt természetesen nem hallotta, mert papfiának télikabátját melengette a cserépkályhán. Azért hát kellő fogadkozások árán megnyugodva bocsátotta el a két felfedezőt a barátságos kis parókiáról.A  „B án at-telep " helyén három évvel ezelőtt még a nyulak hancúroz- tak és a sovány rétek fölött pacsirták trilláztak. Legfeljebb vasárna- ponkint rándult ki néhány munkáscsalád ide a „zöldbe" a külvárosok komor, bűzös bérkaszárnyáiból. Ma m integy három -négyszáz, különböző rendű és rangú emberi hajlék szorong egym ás hegyén-hátán, utcákba verődve. Ám bár az útcát csak a két házsor je lzi, egyébként feneketlen sártenger terül el a szénsalakkal ja vított „g y a lo g já ró k " között. A sárból kiérdemült vödrök, feneketlen fazekak és m osdótálak m aradványa merednek elő. A  házak . . . ?  Istenem, ha mindaz „h á z " , amiben az ember éjszakára m eghúzhatja m agát, akkor persze házak ezek az ócska téglából, sárból, deszkából, pléhdarabokból, kukoricaszárból, gyepszínből összetákolt s rongyos kátránypapírral, hirdetőoszlopokról leszedett kartonlapokkal fedett vityillók is. A z ablak alig  két araszos, mocskos kis üvegdarab, m íg a kéményt horpadt, rozsdarágta, szemét- bőlszedett kályhacsövek pótolják. A  három lépésnyi udvaron cukrosládából szegeit csirke- és kecskeólak. A  kerítéseket karók, lécek, sodrony- és bádogdarabok, foszló kötelek és némi napraforgószár egybevetésével alkották remekbe a —  háztulajdonosok. A z iváshoz, mosáshoz, mosdáshoz való vizet jó  tíz percnyi távolságról kell cipelni, ami télen is, nyáron is embertpusztító, keserves mesterség. A  levegő azonban a lehetőséghez képest tiszta. Itt nem fo g ja  el a gyárak füstje a napot, mint odabent a városban. Autók se járnak , villam os sem csilingel errefelé, legfeljebb egy-egy repülőgép suhan át türelmetlen búgással e szomorú „B á n a t-tele p " fölött.Bizony szomorú egy telep! A  viskók népe ugyanis a legkitűnőbb elemekből tevődött össze: van köztük sok rendes ember: villam oskalauz, vasutas, utcaseprő, gyári m unkás,-sőt egy-két tönkrejutott, menekült, B -listás hivatalnokember is, de a jó  felerésze m eghatározhatatlan fo glalkozású egyén. Rongyszedő, dunaparti lógós, alkalmi m arhahajcsár, hivatásos ham iskártyás, tolvaj, útonálló titokban kseftelő uzsorás, akik többnyire a sötétség beálltával settenkednek a vöröses ködfátyol mögött tompán idem orajló nagyváros felé. V annak azután egyesek, akik csak nemrégiben vetődtek fel faluról szerencsét próbálni, de a hideg, önző nagyváros visszalökte őket s most itt tengődnek, nyom orognak, lesve az alkalm at, amikor számukra is kerül „odabenn" két kézre való munka s egy falatk a kenyér.
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E gy  dolog van mégis, ami ezt a vegyes társaságot egybefűzi: a keserű elégedetlenség és izzó gyűlölet a tehetősebbekkel, a húsosfazéknál ülőkkel, a beérkezettekkel szemben. H ogy aztán hol a határ, amely a „jó lé lő k et“ a nincstelenektől e lválasztja , azt bajosan tudnák megm ondani. De úgy érzik, hogy méltán lázadozik bennük a lélek, mikor a benemot-varos ragyogó utcain nyíltan hivaiKodik a bőség, a fényűzés és a pazarias, inig nekik rmnaeoDoi semmi, üe semmi sem jutott, t iszta sor, hogy ezeKDen a zavaros vizekben könnyű haiaszat esik a íöitorgató eszmék hivatásos terjesztői szám ára, akik ugyan semmit sem adnak, de annál többet ígérnek.Ebbe a tövissel, bozóttal benőtt u garföldbe akasztotta bele az ekéjét az új plébános úr ezen a délutánon. Sok jót nem tapasztalt ugyan, mert a gyerekek sivalkodva menekültek előle, a kerítések mögül csúfon- dáros, gyűlölködő m egjegyzések repültek u tá nuk, sőt lenn, a hom okbányák mellett öklöm - nyi rög vágódott mel- letük a sárba. N yilván nekik szólt az is.Besötétedett, mire visszatértek. E gyid eig  szótlanul b a llagtak egym ás mögött. A  műútra érve M arci a pap mellé szegődött.—  M it lehet itt kezdeni, plébános úr?—  A z nem fontos, testvér! M it kell tenni, ez a kérdés. Sőt, ez nem is kérdés. Ezek is emberek, K risztus vérén m egváltott lelkek, szegény, sajn áln ivaló , nyájtól elkódor- gott, tüskék közé keveredett báránykái az U rnák. S  én vagyok a pásztor. Tőlem  kéri őket szám on a nagy Isten. C sak nem gondolod, hogy m egretirálok?M arci csodálkozva nézett a fiata l papra. A z alakja megnőtt, a szeme szikrázott a sötétben. A  szava: kemény férfibeszéd. Lágyab b  embereknek gondolta a papokat.___ De hogy fogunk hozzá? —  kérdezte önkéntelenül istöbbesszám ban.—  Ezen már lehet gondolkozni. A zt hiszem , először vég ig  kell látogatnom  a v is k ó k a t. . .—  Plébános úr! E zt kom olyan m ondja?—  Egész kom olyan. T a lá n  csak nem dobnak ki, ha t is z tességesen beköszöntök? É s ha kidobnak? Nem lesz rosz- szabb sorom, mint isteni Mesterem nek. Utóvégre nem azért lettem pappá, hogy jól éljek, hanem hogy lelkeket mentsek, hogy a gyűlöletbe merevedett öklöket kisim ítsam , hogy a szom orúakat, szenvedőket m egvigasztaljam , a szegényeket m egsegítsem  . . .—  E gyd ü l?—  Nem egyedül. A z Ú r is te n n e l! ... És akadnak m ajd segítőtársaim . T alán  ott a telepen is.M ard  hallgatott. Először gondolt rá életében, hogy lám a papság is férfias pálya, ahol ugyancsak szükséges az erős akarat és a vállalkozó szellem . Lovagi hivatás, ön

m agával szemben kemény, önzetlen —  másokkal szemben gyöngéd. És ahol tud, segít. És rákészül és tanul, hogy segíthessen . . . *Kellő tisztálkodás után határozott jóérzéssel léptek a barátságos, meleg szobába s letelepedtek a terített asztalmellé. P ár perc múlva m egjelent a „n én i“ párolgó teával $ némi ha- rapnivalóval. A ggódva érdeklődött a kirándulás sikere felől. M egnyugtatták, hogy nem szedték le a skalpjukat.—  M iféle cédula ez, édesanyám ? —  kérdezte a plébános.—  Beteghez hívtak,fiam  és felírták a c ímet. M ondtam , hogy ma már aligha fogsz elmenni, mert későnjösz haza.—  De édesanyám —ugrott fel a pap. —  H ogy mondhatott, hogy gondolhatott ilyet’Azonnal m egyek. Hol lakik az a beteg? Cser- venák M ihály . . .  H u - nák-csárda mellett . . . harm adik h áz. Hol acsudában van az acsárda? Nem kérdezte meg, édesanyám ?—  A H unák-csárda? —  vágott közbe M arci—  ott voltunk a közelében. T etszik  tudni, ott ahol . . . ahol . . . igen . . . ahol olyan . . . hm! . . . barátságosan fogadtak bennünket. C sakh ogy a hom okbánya túlsó oldalán. E j, ha tudtuk v o ln a !'—  No m indegy. Édesanyám  csak tartsa jól a fiatal barátom at, én meg nyargalok vissza. M ost már m agam is odatalálok.—  Bocsánatot kérek —  tiltakozott M arci — , de csak elm egyek én is. Vaksötét van már arrafelé.___ U g y -ú g y , kedves fiam , csak kisérje el —  siránkozottaz aggódó édesanya —  a jó Isten is m egáldja . Látja , milyen . . .A  többit már nem hallották, mert a plébános méteres léptekkel futott a templom irányában. M arci meg utána.A  szent U travalóval h allgatagon  siettek az imént járt úton v isszafelé . A  hulló köd nyirkos lehellete síkossá tette az utakat. A  telepen öt lépésnyire se láttak s így  jó  hasznát vették M arci kézilám pájának.—  Itt lem ászunk, plébános úr! A d ja  a kezét!Lebotorkáltak az egykori hom okbányába, melynek falaiba valóságos barlanglakásokat v á jt  a nyomorúság. A ztán balra tértek: ott voltak a csárdánál. Rekedt éneklés, hangos beszéd hallatszott az izzadt ablakok mögül.—  E g y  —  kettő —  három! Ez volna az? M intha sötét volna odabenn?! H alló , lakik itt valaki?Dühös kutyaugatás volt a válasz, M arci előrelépett és m egm arkolta a fokost.De nyomban ajtócsikorgás hallatszott s egy női hang kiáltott:—  Kuss, B urzsuj! M ars hátra! Ki az?—  A beteghez jöttünk! —  felelt a plébános.

. . . Az ágyban csapzott hajú férfi hörgött.
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—  H át kijöttek m égis? C sak  próbából üzentem. Látni akartam, hogy m aga is olyan, mint a többi, akik csak az urakhoz dörgölőznek . . .A plébános nem felelt semmit erre a gyűlölködő beszédre. Ezen a helyen ugyan mit várhatott egyebet. C sak annyit kérdezett nagyon szelíden:—  Bemehetünk a beteghez?—  Tessék! —  hangzott a válasz s a nyíló ajtó v ilágosságában rövidhajú, kihívó tekintetű fiatalasszon yt pillantottak meg. Az orvosságszagú szobában apró petróleumlámpás pislákolt. A  levegő fülledt és meleg volt. A z egyetlen ágyban foszlott derékaljon halvány, csapzotthajú férfi lihegett, hörgött nehezen.A pap m egfogta a sovány kezet, mely ideges-tétován babrált a rongyos paplanon:-— Testvér, eljöttem, hogy m egm ondjam , mennyi szeretettel gondol m agára a nagy Isten ebben a kom oly órában. Ha vétett ellene életében, ha nem kereste az ő jó s á gos, atyai kezét: íme, még van ideje. Itt m ég a könyörületes M egváltóval állunk szemben, m íg odaát az igazságos Bíró vár reánk . . . Testvér, úgy-e szeretne kibékülni a jo Istennel?A beteg a lig  láthatóan bólintott. A  pap letérdelt az ágy mellé, az asszony meg M arci a szoba túlsó végébe vonultak. Eltelt egy negyedóra. Akkor ism ét előrejöttek, mert a haldokló elfúló zokogással fölhördült:—  Szegény, elhibázott, fiatal é l e t e m ! . . .  ó  miért nem beszéltek nekem . . .  ham arább az Ú riste n rő l. . .  a szerétéiről . . . M iért . . . annyi .- .  . gyűlölet . . .?Kimerültén szorongatta a pap kezét. M a jd  megbékélve élt a Szentséggel. Egyszerre aztán csend lett. C sa k  az ágy recsegett m ég egyet-kettőt. A z asszony felsikoltott s az ágyra borult. A plébános pedig halkan felfohászkodott: im ádkozzunk szegény testvérünk leikéért! M iatyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék m eg a te n e v e d . . .

—  Mivel tartozom ? —  kérdezte könnyeit szárogatva az asszony.—  Sem mivel, testvérkém! A zaz hogy egy kérésem volna. H a m ásvalakinek szüksége van rám, itt a telepen, úgy-e megüzeni idejében? És a temetés költségeire fogadja ezt a csekélységet. A z U r Jézus nevében . . .O dakünn a pap csendesen rákezdett a Te Deumra. M arci felelt neki. A z aratás ideje tehát elérkezett, korábban, mintsem gondolták volna.*M arci nem ment még haza. T ú lságosan  telt volt a lelke. Nem érezte a hideget, nem gondolt ködre, sárra. Csak'azt tudta, hogy valam i fényesség gyúlt ki a bensejében: íme, a pálya, amelyen a segítés lehetősége az emberi teljesítő- képesség legvégső h atáráig kiszélesedik. íme, a pálya, ahol férfi kell a gátra, aki egyik kezével keményen tartja sa ját lelke-teste korm ányát, a másikkal pedig bírókra kél azzal a bizonyos óriási oroszlánnal, mely körüljár zsákm ányt keresve. íme, a pálya, ahol szakadatlan, önzetlen m unkával bekapcsolhatom  a proletariátus mérges gőzöl- gésű m ocsarait, áTioLaz Isten boldogító evangéliumával vethetem be a lelkek term őföldjét. íme, a pálya, ahol kiemelhetem az emberiséget a pogány m aradiságból és átmenthetem őket az Isten országába.Sejtette, hogy annak a pályának rögös az útja. De hiszen a cserkész fittyet hány a nehézségeknek. Eszébe ju tott, hogy bizony so'kan nem így fo g já k  fel a papihivatást —  de hát félkézm unkások mindenütt akadnak.A  kertjük kap u ja előtt m egállt. Kihúzta m agát keményen. Elhessegette a csüggesztő, kishitű gondolatokat —  aztán sarkon fordult és nem töprengett többet.H atározott.
Velösy Elek.

F IL M K Ö N Y V T Á R .A kiadók megállapítása szerint az évente kiadott könyvek száma állandóan és egyre nagyobb mértékben növekszik. Ez a jelenség különösen a könyvtárakat állítja nehéz feladat elé.Helységeiket állandóan bővíteni kénytelenek és még sincsen egyetlen olyan könyvtár sem a világon, ahol a kutató csak megközelítőleg is meg tudná találni valamennyi nép irodalmának legfontosabb termékeit.Nehéz azonban a kutató dolga más okból is. Tételezzük fel, hogy valamelyikünk részletesen meg akar ismerkedni, mondjuk a világtörténelemmel. Ebben az esetben be kell járnia a világ legnagyobb könyvtárait, levéltárait és egyéb gyűjteményeit, hogy igazán komoly munkát végezhessen. Ilyenkor a kutató eljut rendesen ahhoz a titokzatos szobához, melyet hol „igazgatói terem“-nek, hol „speciális gyiijtemény“-nek, hol egyéb fenyegetően hangzó valaminek neveznek és mely hét lakat őrizete alatt áll. Itt vannak ugyanis a kéziratok, levelezések, ősnyomtatványok stb., melyeknek legnagyobb része olyan állapotban van, hogy hozzájuk nyúlni is alig lehet. Ezeket csak a hivatásos, elismert tudósok tekinthetik meg, de ők is csak nagy elővigyázat mellett.Ezeknek az iratoknak és könyveknek fényképezés által való kiadása (az ú. n. facsimile) természetesen óriási összegbe kerülne. Itt ugyanis a könyv minden egyes lapjáról eredeti nagyságban kellene felvételt készíteni. Ma már azonban más módszerrel dolgoznak a kutatók, A  filmkönyv egy része, ez a módszer a mikrofotografálás,

mely olcsó is, kényelmes is és amellett a termékei kis helyen elférnek.Ha egy könyv valamennyi lapjáról és képéről készített felvételeket egy film tekercsére göngyölítjük fel, az egésznek a térfogata jelentéktelen. Egy 200 oldalas könyvről készített film elfér egy 2.5 cm széles és 4 cm magas kis hengerben. Az ókori egyiptomiak tekerték ilyen módon papyrusaikat, de ma már elég egy 1 négyzetméter alapterületű és 6 cm magas fiók, hogy abba elhelyezhessünk 1650 ilyen hengert, vagyis 165.000 könyvoldalt,

A gépezet egy könyv tetszésszerinti oldalát, vagy képét vetíti Íróasztalunkra.



122 MAGYAR CSERKÉSZ 5. számilletőleg képet. Egy ilyen „filmkönyvtár” minden négyzetmétere tehát egy 3000 kötetes könyvtárnak felel meg.Nincsen olyan iskola, olyan közkönyvtár, mely a szakmájához tartozó irodalom valamennyi fontos termékét, ezzel a módszerrel a közönség elé ne tudná bocsátani. Csupán az szükséges hozzá, hogy a nagy könyvtárak kiadják legértékesebb könyveiknek mikrofotografikus felvételét. Azután nyugodt lélekkel elzárhatják őket, mert az eredetire már csak igen kivételes esetben lesz szükség.Mielőtt ezt a rendkívül nagyjelentőségű találmányt megvalósították volna, két irányban kellett kutatást végezni. Meg kellett teremteni az éghetetlen filmet és az olvasógépezetet, mely lehetővé teszi a találmány alkalmas felhasználását azáltal,, hogy az egy ilyen könyvtárt megfelelő nagyításban vászonra tudjonv vetíteni.A filmtekercs anyagának éghetetlennek kell lennie, mert szerepe itt nem ugyanaz, mint a mozik filmjének. Ez utóbbiak olyan gyorsasággal húzódnak el a vetítőkamra előtt, hogy 350 előadás után sincsenek egy percig a fény hősugárzásának kitéve. Ezzel szemben a mi filmünket annyi ideig kell vetíteni, amíg egy nyomtatott könyv egy lapjának elolvasása tart. A vetítőgép szerkezetét természetesen úgy alakították át, hogy az a legnagyobb fénysugárzás mellett a legkevesebb hőt bocsássa ki.Mindkét probléma megoldása sikerült és ma már egy francia cég meg is kezdte az ilyen módon készített „film-könyvek” for- galombahozatalát. Legfontosabb előnyük természetesen nagy könnyűségük: egy 200 lapos könyv nem nyom többet 50 grammnál, posta útján tehát könnyen szállíthatók. Az imént említett vállalat eddig megjelent kötetei már egész könyvtárt alkotnak és felölelik a tudomány minden területét.

Hogy ez a találmány mennyire praktikus célt szolgál, annak bizonyítására csak két példát említünk meg. Az első már félig meg is valósult. A párisi Természettudományi Múzeumnak 6000 darabból álló képgyűjteménye van hártyára rajzolva, színezve. Ezek a rajzok az egész világon híresek, de némelyikük már olyan rossz állapotban van, hogy hozzájuk nyúlni is alig lehet, mert félő, hogy szétporlanak. A fentemlített vállalat már kiadott százötven darabot és munkáját tovább is folytatja.A második példánk csak ábránd. Milyen könnyű dolga lesz — reméljük — pár esztendő múlva egy magyar egyeteúii hallgatónak, aki például a legrégibb magyar könyvet: a Jókai-co- dexet akarja tanulmányozni. Egyszerűen leül íróasztala elé, beleteszi vetítőgépébe a megfelelő tekercset és a maga elé kifeszített vásznon megjelennek a codex lapjai. Ha egy oldallal végzett, egy gombnyomásra a második oldal tűnik elő. Ha nem elég jó a szeme, vagy egy részletet közelebbről akar megvizsgálni, csupán egy csavart kell megforgatnia és a könyvoldal vagy kép a kívánt nagyításban jelenik meg előtte, a legfinomabb részletekkel együtt.Ha mindezek után még megemlítjük, hogy ezeknek a filmeknek az ára már ma sem nagy és elterjedésével arányban természetesen még inkább csökkenni fog, úgy méltán remélhetjük, hogy rövid idő múlva már minden művelt ember íróasztalán helyet fog foglalni ez a készülék és éppen olyan közkedveltté válik majd, mint amilyen lett például a rádió.
EM LÉK EZZÜNK  RÉGIEKRŐL.VAS MIHÁLY.Mikor Szulejnrán levetette az álarcát és nyíltan megmutatta, hogy Magyarország meghódítása a célja, el volt készülve arra, hogy kemény harcokat kell vívnia. Vas Mihály, Siklós várának parancsnoka, nem is hagyta sokáig kétségben efelől. Ez a vár a Perényi-család birtokában volt. Rendes őrségén felül szép nemesi gárda is időzött benne.1543-ban körülbelül 300 nemes úrfi tartózkodott ott. Túláradó lelkesedéssel vették a hírt, hogy Szulejmán közeledik. Alig várták, hogy összemérhessék a kardjukat.Végre ez a vágyuk is beteljesedett. A mondott esztendő júliusában ereszkedett a vár alá Achmed pasa hódító hada. Az ifjú gárda nem győzte türelemmel a sereg lepihenését. Minden józan számítás ellenére kirontott rájuk. Lelkesedésük fecskeszárnya azonban hiába csapott a napkeleti sasra. Vesztére magára vonta a figyelmet. Minden oldalról magához vonzotta a törököt. A túlerő egykettőre végzett a rohamuk robajával. Megtörte a lendületét, megfordította az irányát és kezdte visszaszorítani a városba a meggondolatlanokat.A hősiességet elnyomta a nyers erő. A hátukon vitték az

ellenséget a városba. Vas Mihály, hogy az üldözésnek gátat vessen, felgyujtatta a várost. Pillanatnyi hasznát élvezték is azonnal: a török lovashad megtorpant. A sötét, égnek meredő füst, a sárga lángnyelvek, a hulló pernye nem volt ínyükre.Achmed azonnal rátette a kezét a városra, bevontatta oda az ágyúit és a közvetlen közelből lövette a vár falait. Amikor pedig pihentette az ágyúit, a puskásai dolgoztak, azok kimerülése után pedig rohamozott.Tíz napig égett a szent tűz a magyarságban. Fizikai, meg erkölcsi erejük diadalmaskodott a hódító tömegei felett. Viszont az sem tagadható, hogy a végsőkig fokozta a támadók elkeseredését és dühét. Ezt használta fel a tizenegyedik napon Mohamed és Khoszrev pasa arra, hogy rábolondítsa egész seregét a rommá lőtt falakra.A düh túlszárnyalta a kőhalmazt. Behatolt a szűk sikátorokba, utat nyitott a sarkában tolongó áradatnak. Tűrte, hogy színe- virága elvérezzen a védők utolsó mekifeszülésén. Vérzett, rettenetes adót fizetett, volt miből, de végre is kimerítette ’ a maroknyi magyart. Pihent török csapatok rugtattak a fáradtak helyébe, melyek hihetetlen gyorsan legyűrték őket. Azután már játszi feladat volt az elárvult Szűzmáriás lobogó helyére kitűzni a lófarkas félholdat.
Csaba Jenő dr.

T Á B O R O Z Á S R A  K Ü L Ö N Ö S E N  A L K A L M A S  H E L Y E K .Az 1929. évi nagytábori jelentések alapján összeállította az O. V. T. T.A csapatszám azé a cserkészcsapaté, amely az itt felsorolt táborhelyen táborozott.Abádszalók, Jász.-N.-K.-Sz. vm. 968. cs. Akaii, Zala vm. 913. cs.Akolhát, Heves vm. VI. Jamb. cs.Apostag (sziget). VIII. Jam. cs. Balatonaliga. 9. Lo. cs.Balatonlelle. 83. cs.Bánhida, Komárom vm. 208. cs.Bánréve, Gömör vm. 230. cs.Bódvarákó, Abauj vm. 268. cs. Cibakháza, Jász.-N.-K.-Sz. vm. 929.Dég, Veszprém vm. 126. cs.Diósgyőr, 52. cs.Dorogháza, Heves vm. 179. cs. Drávaszentmárton, Somogy vm. 168. cs. Dunaföldvár (sziget), Tolnamegyei tábor. Dunapataj, Pest vm. 270. cs.Esztergom (Primás-sziget), 214. c$. Felsötárkány, Heves vm. 242. cs. Érsekcsanád, Tolna vm. 267. cs.Fonyód, Somogy vm. 128, 653. cs.

Fülöpszállás, Szappanszék, Pest vm. 121. Fülpösd, Szatmár vm. 285. cs.Gönc, Ptácsháza, Abauj vm. 103. cs. Gyenesdiás, Zala vm. 198. cs.Hadházi, Hajdú vm. 967. cs.Hencida, Bihar vm. 164. cs. Hercegszántó, 655. cs.Kács, Borsod vm. 22.Kálózd, Fehér vm. 21. cs.Kemence, Hont vm. 211. cs.Királd (Putnok mellett), 111. cs. Kisoroszi, 660, 939. cs.Kőkutpuszta, Heves vm. 133. cs.Kőszeg, hétforrás, 555. cs.Kunbaja, Bács-Bodrog vm. 579. cs. Máhonfa. U. p. Lenti, Zala vm. 72. cs. Meszesgyörök, Zala vm. 916. cs. Mohács, Izabellaföld, 220. cs.Nagymaros, Hont vm. 550. cs.Neszmély, Komárom-Esztergom vm. 283. Ókécske, Tiszapart. 323. cs.Parádfürdő, 132, 154. cs.Pásztó, Heves vm. 961. cs.Perkupa, Abauj vm. 134. cs.Pétfürdő, Veszprém vm. 191. cs. Pilism^róth, Esztergom vm. 972. cs.

Pócsmegyer (sziget), 928, 8. cs.Pula, Zala vm. 118. cs.Putnok, Gömör vm. 172. cs. Rábagyarmat. U. p. Rátót. 90, 109. cs. Rácalmás (sziget), 44, 320. cs. Répceszentgyörgy, Vas vm. 450. cs. Soltvadkert, Pest vm. 221. cs.Sopron, 275. cs.Szarvaskut, Akii-puszta, Veszprém vm. 85. Szamosszeg, Szatmár vm. 167. cs. Szántód, Zala vm. 38. cs.Szendrőlád, Borsod vm. 190. cs. Szigetszentmiklós, 31. cs.Szilvásvárad, 48. cs.Szokolya, Hont vm. 830. cs.Tahi, Pest vm. 209. cs.Taktakenéz, Zemplén vm. 905. Tiszafüred, 145. cs.Tiszainoka, Uv. Ujkécske, 3. cs. Tiszavezseny, Jász.-N.-K.-Sz. vm. 1. cs. Tolna, Tolna vm. 26. cs.Uppony, Borsod vm. 751. cs.Táborozásra nem alkalmas hely: Sátoraljaújhely, Bodnárvölgy, 43. cs,
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Törmelékjég a part mellett.jéghegyek keletkezését egészen közelről szemlélhettük. A Mag- dalena-öböl hat gleccserének valamelyikéből átlag kétnaponkint tört le egy-egy darab, így tehát könnyen megfigyelhettük őket.A Spitzbergák vidéke nagyon hasonlít a Közép-Alpok tájékához. Ha ez utóbbit körülbelül 2000 m-re a tengerbe süllyesztve képzelnénk, akkor gleccserjei is egészen a tengerig nyúlnának. Naponkint átlag 20 cm-t csúsznak ezek előre. Amint a gleccser vége a tengerbe ér, az árapály váltakozása mozgatni, lazítani kezdi, úgy, hogy az egyszerre csak nagy zaj kíséretében letörik. A törési felület és az új jéghegy kékes és zöldes színezetű, sőt egyszer mély tengerkék színűt is láttunk. A levegőn azonban gyorsan megfehérednek, amint az öbölből nyugodt méltósággal kifelé úsznak, már egészen tejfehér színűek.Néha meg is másztuk ezeket a jéghegyeket, hogy vadásszunk rajta, vagy a kilátásban gyönyörködjünk, de később elővigyázatosabbak lettünk s inkább széles ívben kikerültük őket. Többször annak is tanúi voltunk, amint az új jéghegy ismét több darabra tört és a tengerbe omlott. Máskor megint annyira szétolvadt, hogy megváltozott a súlypontja, ezért hirtelen felfordult és forogni kezdett a tengerben. Az újszülött jéghegycsemete az öbölből szép nyugodtan kiúszik a nyílt tengerre (1. 2. kép), ott azután az áramlatok ragadják magukkal és viszik le, dél-felé, amíg a melegebb vizeken teljesen szét nem olvad, szét nem mál- lik. Ez a jéghegy élete és halála.Sokszor olyan nagyságot is elérnek, hogy — bár állandóan

A  JÉ G H E G Y E K  S Z Ü L E T É S E .

Úszó jéghegyek a Magdaléna-öbölben.jain. Az egész Grönland szigetét hatalmas belföldi jég fedi. Ez a jégtakaró azután önsúlyánál fogva, minden irányba szétnyomódik és a fefesieges jég a fjordok völgyein jégnyúlványok, gleccserek alakjában a tenger felé nyomul. Sebessége néha a napi 20 km-t is meghaladja. Egyes évszakokban olyan nagy mennyiségben lepik el a tengert az elszabadult jéghegyek, hogy az Európa— Newyorki hajóforgalom útját a rendesnél jóval délebbre kell áthelyezni..Az olyan kisebb jégtuskók, amilyeneket az északi tengerek partvidékein mindenütt találunk, természetesen nem akadályozzák a közlekedést (3. kép). Ha azonban az ilyen törmelékjég nagyobb mennyiségben halmozódik fel, mint jégraj, könnyen veszedelmessé válhatik. Egy német gőzös az Ujfundlandi-öböl keleti oldalán 24 órán belül nem kevesebb, mint 351 kisebb- nagyobb jéghegyet figyelt meg. Ha ezenfelül még a köd is sűrű, a veszély még nagyobbá lesz. A nyílt tengeren úszó hajók indulásuk előtt a hamburgi német partőrségtől és a newyorki hidrographiai intézettől pontos jégtérképet kapnak és a találkozó gőzösök szintén közük egymással rádió útján megfigyeléseiket. A tengerész és a kereskedő természetesen haragszik a jéghegyekre, míg a kutató zavartalanul tud gyönyörködni azok szépségében.Legnagyobb tömegben április-májusban lépnek fel, ilyenkor több kilométer hosszúak és 200 méternél magasabbak is előfordulnak. A víz felett azonban a jéghegynek csak mintegy V*—7» része látható, a többi a víz alatt marad.A híres Titanic óceánjáró'is egy ilyen vízalatti résznek ütközött neki és pusztult el miatta rengeteg utasával. K. L.

Az 1925. év nyarán négy német földrajztudós a Norvégiától északra fekvő Spitzbergák szigetcsoportjára ment kutató- és megfigyelő útra. Az ő élményeik alapján közöljük ezt az érdekes leírást a jéghegyek keletkezéséről.Nyugodtan ültem társaimmal a Magdalena-öbölben fekvő táborunk sátrai előtt, és a napfénynek, enek a ritka vendégnek örvendezve, ebédeltünk. Egyszerre csak hatalmas dübörgés reszketette meg a levegőt, a visszhang még sokáig zúgott utána a hegyek felől. Mindnyájan talpra ugrottunk. Olyan volt a zaj, mintha mázsányi súly zuhant volna le közvetlenül mellettünk, vagy villám csapott volna le a felhőtlen égből. Mi történt? A gleccserre tekintettünk és akkor vettük észre, hogy a végéből hatalmas darab hiányzik s helyette friss, nedvesen fénylő repedés volt látható (1. kép). A jégfal előtt pedig éppen akkor merült fel a vízből a letört gleccserdarab. Egy új jéghegy született.Sokszor jutottunk még olyan szerencsés helyzetbe, hogy a

olvadnak és párolognak — a hajózást is komolyan veszélyeztetik. Nem csupán a déli sarkvidéken van ez így, hanem az északi félgömbön is, különösen Grönland és Ujfundland part

AJgleccserről letörik az új jégyhegy.



Hídverés a Jamboreen.— M ilyen hidakat látott, Parancsnok úr? —  ezzel a kérdéssel állított be hozzám  Laci barátom .—  Hát láttam kőhidat, vasúidat . . .— Nem ilyet gondolok, Parancsnok úr, hanem a cser- készhidakról tessék beszélni!— Hát, tudod, voltak ott ilyesfajta hidak is. Azonban, ha egészen őszinte akarok lenni, akkor azok —  kivéve a gerendákból összeillesztetteket —  nem sokat értek.— M iért? T alán  leszakadtak?—  Nem éppen, azonban mit ér az olyan kötélhíd, mely a közepén már egy cserkész súlya alatt is a fö ldig hajlik s átmeneteinél az út első felét szinte fejjel lefelé, a m ásodik felét pedig lábbal felfelé kell megtenni?— Hát egyetlen jó kötélhíd sem volt a Jam boreen?—  Volt, volt, de erről kényes beszélni.—  Miért lenne kényes?— Mert ezek a kötélhidak a mi m agyar hídjaink voltak.—  Olyan hidak voltak, mint amilyen a Sztrilich— M ócsy- féle „T ábori m u n k á k éb a n  találhatók?—  Igen, teljesen az, csak valam it tökéletesítve.—  Dehát nem tartott ennek felverése nagyon soká?— Hát, tudod, az egészben éppen ez a vicc.— M icsoda, Parancsnok úr?-  Az, hogy az őrsvezető-csapat —  ugyanis nekik volt a bemutatásuk —  igen rövid idő alatt teljesen felverte a hidat.—  Mennyi az az „igen  rövid id ő“ ? ^—  Fogódzál m eg jól, Laci. A z egész hidat felverték, mindenestül . . .— Tíz perc alatt? —  találgatott Laci.— Nem tíz, hanem egy perc és 52 másodperc alatt.—  Hihetetlen! E g y  perc és 52 másodperc! Hiszen az alatt elmondani a lig  lehet.—  Bizony nem volt könnyű dolog és sokat is gyakoroltak a fiúk a Cserkészparkban, am íg ilyen jól ment.—  De ennek kellett valam ilyen titkának lenni? Tessék elárulni, Parancsnok úr!—  Jó, Laci, figyelj ide. H allottad T aylor és Ford nevét, ők  fedezték fel, hogyan dolgozhat egy munkás rövid idő alatt kétszerannyit, mint más dupla idő alatt.—  Igen. Ford, az a híres autókirály, ma a v ilág  egyik leggazdagabb embere.—  Az ő rendszerük az, hogy mindenki csak egy részlet- munkát végez, de azt jól, gyorsan és minden felesleges mozdulat elkerülésével. Az őrsvezetői csapat is kidolgozott a kötélhídverésre egy hasonló rendszert s így  érte el, hogy még az amerikaiak is külön lefilmezték azt.—  De szeretném azt a módszert m egtudni! —  sóhajtott Laci,

—  Hát nézd —  szóltam  hozzá — , itt van nálam Jachan G ézán ak, a szegedi 550. cs .-csap at tisztjének —  aki az őrsvezetői csapatban a kötélhídverést vezette —  részletes leírása. R ajzok is vannak hozzá.—  Ja j, de jó, tessék m utatni!—  Tessék, itt van, de most pontosan olvassuk végig , miképen is kell azt az ördöngős hidat felverni?T öb b  szem pontból is érdemes —  írja G éza  bátyád —  megtanulni a gyors hídverést. U gyan is feltétlen fegyelem re s ügyességre nevel, kifejleszti az örsi egym ásrautaltságot és összetartást, gyakran alkalm azhatjuk harcszerüknél, táborban, akadályversenynél stb.M egjegyzem  azonban, hogy ez olyan részlete a cserkészgyakorlatnak, am elyet elm életileg semmiképen sem lehet elsajátítani, itt sok és kem ény gyakorlatra van szükség. Legelsősorban ismerni kell a csom ókat, mert enélkül igazán senki sem boldogul a gyors hídverésnél.A  m egtanulásánál az első feladat, hogy lassan v é g ig csináljuk az egyes részleteket, hogy mindenki alaposan beletanuljon a szerepébe és csak néhány ilyen lassú hídverés után dolgozhatunk „id ő re ". N agyon fontos, hogy előbb lassan és alaposan dolgozzunk, mert minden felesleges mozdulat rontja az eredményt. A jánlatos kis híd- modellek építésével fejleszteni ügyességünket, hiszen ilyen kis modell elkészítése 15 percnél a lig  vesz több időt igénybe és 3 méter zsineg, néhány g a lly  az összes kelléke.
A cserkészkötélhídhoz tartozó felszerelés:

A hidfelszerelés csőalakú málhazsákja.
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Igen ügyesen becsom agolható a teljes hídfelszerelés 80 centiméter hosszú és 30 centiméter átmérőjű csőalakú zsákba. Ebbe először a drótkötél keresztfáját csom agoljuk,

A drótkötél keresztfája, melyre a kötelet csavarjuk és a szétszedhetőtönkölő.melynek egyik karja 70 cm, a m ásik 28 cm, a mellette még üresen m aradt részekbe helyezzük a m ég fennm aradt többi szereléket. A kívülről ráerősített hordszíjak segítségével kis fiúk is könnyűszerrel vihetik.A felszereléssel kapcsolatban m eg kell említeni a szétszedhető tönkölőt. Igen praktikusak az angol katonaság által használtak. Ezeknek a lényege az, hogy a nyélrészre illesztjük a tönkölőfejet és fokozatosan lerázzuk a szélesedő fejrészre, mígnem erősen rászorul. A  fordított m űvelettel a tönkölő szétszedhető.A kötelekre vonatkozóan pedig meg kell jegyeznünk, hogy m indig turistamódra feltekerve csom agoljuk azokat.
A hídverők beosztása: A  gyors munka felosztást kíván, melyben éppen a legideálisabb a nyolcas örsi létszám . A fiúkat egyszerűség kedvéért m egszám ozzuk, az őrsvezető az 1., a segédörsvezető a 2. és így  tovább.Az egész Örs m unkáját az őrsvezető irányítja s azért hídveréskor lehetőleg csak ő beszél, m íg a többiek csak szükség esetén szólnak.A  hídnak mindkét oldalon e g y -e g y  hídfője van 3— 3 fiúval éspedig az I. hídfő legénységét alkotja az 5., 6., 7. számú fiú, m íg a II. hídfő legénységét, mely a túlsó oldalon lesz, a 2., 3., 4. számú fiúk képezik. Az 1. és a 8. számú a csigakezelők és az I. számú hídfő embereivel egy oldalon dolgoznak.Az természetes, hogy ez a beosztás merev valam i nem lehet és a körülmények változtatást követelnek. íg y  pl. ha valam elyik fiú készen van a m unkájával, segít annak, aki még nem fejezte be a m agáét.A  felszerelést a beosztás alapján a következőképen osztjuk el az Örsben:Az 1. számú fiú kap: 1 fülescsigát, 1 fületlen csigát, 1 m zsineget, 4 m csigakötelet, 1 lasszót, 1 krinolint.A 2. számú fiú kap: 2 kötélszorítót.A 3. számú fiú kap: 2 botot.A 4. számú fiú kap: I tönkölőt, 4 cöveket.

Az 5. számú fiú kap: 2 kötélszorítót.A 6. számú fiú kap: 2 botot.A 7. számú fiú kap: 1 tönkölőt, 4 cöveket.A 8. számú fiú kap: 1 drótkötelet kerettel, 1 m akasztókötelet,1 lasszót, 1 krinolint.
A hídverés menete:A  11. hídfő legénysége átkel a szakadékon és a felszerelését vagy átdob álja , vagy átviszi.A  hídverés m aga négy részből áll, ezek: az előkészítés, a felépítés, a rögzítés, a kipróbálás.Ezek a részek csak a begyakorlásnál jöhetnek szóba, mert a gyors hídverésnél egym ásba folynak.Nézzük sorjában, hogy a hídverés egyes fázisaiban mik az egyes fiúk teendői.
Az előkészítésnél:Az l.-e s  az innenső parton a szakadékra merőlegesen leteszi a két csigát, melyek a csigakötéllel már össze vannak fűzve és ezzeC m egad ja  a híd irányát. A  lasszó egyik végét átdobja a túlsó partra. Ennek végeztével a fületlen csiga kam póját átköti, hogy az időközben ráakasztott drótkötél le ne csússzon róla.A  2.-es a túlsó parton a lefektetett botok felső végére szorító-nyolcassal felerősíti a két kötélszorítót és a drótkötelet beakasztja* az időközben levert cövekre.A  3 .-as a túlsó parton a híd irányára merőlegesen, hegygyei egym ásfelé lefekteti a két botot, elfogja az átdobott kötélvégeket, áthúzza az egyik kötél segítségével a drótkötelet és visszadobja az áthúzott lasszó végét.

A 4.-es a túlsó parton először leveri a drótkötél megerősítésére szolgáló cöveket, azután a másik három cöveket és beakasztja a két szorítóljötelet.A z 5 .-ös az innenső parton a lefektetett botok felső végére szorító-nyolcassal felerősíti a kötélszorítókat.A  6 .-os az innenső parton lefekteti a két botot hegyével egym ásfelé a híd irányára merőlegesen, a két egyensúlyozó kötelet a botokra szorító-nyolcassal felerősíti.A  7.-es az innenső parton ugyanazt végzi, mint a 4.-es.A 8 .-as az innenső parton a nála levő lasszót átdobja, azután a nála maradt végét az ívalakban m eghajlított drótkötélvégre erősíti szorító-nyolcassal és átbocsátja a túlsó oídalra. A z itt m aradt és hurokkal ellátott drótkötélvéget beakasztja a csiga kam pójába, a fülescsigát a beakasztó- kötéllel hozzáerősíti a cövekhez.
A felépítésnél:Az l.-e s  m eghúzza a csigakötelet.A  2.-es az egyik egyensúlyozókötelet szorító-nyolcassal a bot végére köti és hátrafelé szorító-kötéssel a cövekhez erősíti.A  3 .-as a másik egyensúlyozókötéllel ugyanazt végzi, mint a 2.-es.A  4 .-es felemeli és tartja a botokat és a botok mögött a drótkötél alá teszi a tönkölő fejét.
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Az 5.-ös az egyik egyensúlyozó kötél végét a cövekhez köti szorító-kötéssel.A 6.-os ugyanazt végzi a másik kötéllel, mint az 5.-ös.A 7.-es ugyanazt végzi, mint a 4.-es.A 8 .-as figyeli a csigát és segít a többinek.
A rögzítésnél:Az 1. és 2. figyeli a cöveket, míg a 4. és a 7. tönkölővei az esetleg laza cövekeket m egigazítja . A  3., 5., 6. és 8 .-as m eghúzzák az összes szorítókötéseket. Az 1. és 8. a csigát véglegesen rögzítik. ' t
A kipróbálásnál:Az l.-e s  m egy át először a hídon, míg a többiek figye-

(Kilencedik közlemény.)
Kedves Fiúk!Először is hadd köszönjük meg azt a nagy érdeklődést, mely- lyel a február 1-i számban közölt címeket fogadtátok. Gard Burke testvérünk odahaza a csillagos lobogó árnyékában nem is álmodja, micsoda népszerűségre tett szert itt, az Óceán innenső oldalán. -— A transváli kerületi főtitkár pedig, aki egy fiú számára kért tőlünk levelezőt, biztosan nagyot fog nézni, amikor majd egy egész postacsomagra való bemutatkozó levelet kap a „plume“ (árvalányhaj) országából. A többi cím is mind egy-két nap alatt „elkelt"; több esetben sorsolás útján.Amint legutóbb megírtuk, akciónk híre kezd eljutni a világ meglehetősen távoli részeibe is. Most többet mondhatunk: Magyarországon is fölfedeznek bennünket! Különböző helyekről nap-nap után érdeklődnek: hányán vagyunk, kikkel levelezünk, milyen kedvezményeket nyújtunk.Fiúk, itt van egy kérdés, amire nem .tudtunk válaszolni! Nyilvántartásunk adatai szerint 1929 november 11. óta mintegy kétszáz levelezés indult meg a mi közvetítésünkre. De mostmeg szeretnénk ismerni minden magyar cserkészt, aki külföldi levelezéssel foglalkozik!Jól tudjuk, hogy közületek sokan réges-régen leveleznek ide.- gen cserkészekkel, de nem jelentették ezt be nekünk, mert, egyszerűen nincs szükségük ránk. Az érem másik oldala azonban, amelyikre biztosan nem gondoltatok, ez:

Reájuk nagyon is nagy szükségük van szegényebb sorsú 
levelezőinknek!Félre ne értsetek: mást nem kérünk, mint, hogy életjelt adjatok magatokról. Ha mindnyájan egy táborba tömörülünk, akkor ki fog derülni, hogy nagyon sokan vagyunk. Valószínűleg többen, mint bárki is képzelné közülünk. Ha pedig látni fogják, hogy mennyien vagyunk, akkor sok ajtó megnyílik előttünk, úgyhogy az eddiginél több és nagyobb kedvezményt tudunk majd nyújtani levelezőinknek.Mindezt jól megfontolva most ünnepélyesenfelszólítunk minden magyar cserkészt, aki külföldi levelezéstfolytat,hogy jelentse be magát nálunk: akár tőlünk kapta a címeit, akár nem; akár tart igényt kedvezményeinkre, akár nem. Minden bejelentett levelezőnk jelenleg a következő kedvezményben részesül:1. Kap ingyen budapesti képeslapokat.2. Leveleit lefordítjuk angol, dán, francia, olasz, német nyelvre, illetőleg e nyelvekről (és spanyolról) magyarra.3. Kap ingyen idegen nyelvű idegenforgalmi propagandairatokat.4. Külföldre menő leveleit, ha azokat leragasztatlanul beküldi hozzánk, felbélyegezzük.

lik a híd stabilitását. Az átkelés után az esetleges m eglazult részeket rögzítik.Az átkelés kifelé fordított lábfejjel nyújtott, de nem merev karokkal történik. Az egyensúlyozó kötelekre ne nehezedjünk rá. Terhet csak a hátra erősítve ajánlatos átvinni a hídon és pedig legegyszerűbben a hátizsákba csom agolva.M ikor befejeztük az olvasást, Laci felkiáltott:—  Jé , ennyi az egész!—  Ennyi —  válaszoltam  — , de ha őrsöddel három percen alól akarod felverni, úgy legalább tizenötször meg kell próbálni.—  M egpróbálom , Parancsnok úr!Jó  munkát hozzá, Laci. Hegymászó.

Olvasható írással írjuk rá egy levelezőlap nagyságú kartonlapra következő adatainkat:1. Név és csapat.2. Pontos cím.3. Születési év.4. Foglalkozás.5. Fogadalomtétel napja.6. Cserkészrang.7. Milyen nyelven tud és akar levelezni?8. Kikkel levelez (pontos címek)?9. Olyan birtokában levő külföldi cserkészcímek, amelyekkel nem lépett érintkezésbe.Ha a 8. és 9. rovat túlságosan terjedelmes, úgyhogy nem fér rá a karton egyik oldalára, külön papírlapra írandó.Az így kiállított jelentkezőlap beküldendő a Magyar Cserkészszövetség külföldi ügyeket intéző hivatalába, a borítékon „levelezés" megjelöléssel.Kötelezzük magunkat, hogy olyan külföldi címét, akivel bejelentett levelezőnk érintkezésbe lépett, nem adjuk ki másnak.Február 15-i számunkból sajnálatos elnézés folytán kimaradt a „Levelezünk" rovat, de azért a posta épp olyan sűrűn kopogtatott be hozzánk, mint bármikor és ismét a külföldi cserkészek hosszú sora kér tőlünk levelezőt.Régi vágyunk valósult meg, mikor legutóbb Amerikából, New-Jersey államból magyar cserkészcímeket kaptunk. Ez végre becsületes levelezési alkalom idegen nyelven nem beszélő cserkészeink számára. Másrészről kivándorolt amerikai testvéreink sem egykönnyen találhatnának szerencsésebb módot arra, hogy magyar tudásukat ébren tartsák, a velünk való levelezésnél.íme a névsor:William Kish 11. éves akadémista (kb. megfelel a mi középiskolánk VI. osztályának).Géza Kish I. éves akadémista.Louis Gubics VIII. elemista (megfelel a mi középiskoláink IV. osztályának).Steve Oláh V I. elemista.Steve Bodnár segédtiszt, előmunkás.Frank Gyarmati segédtiszt, fűszerkereskedő segéd.Szeretettel ajánljuk őket minden olvasónak figyelmébe. Címeiket a külföldi ügyeket intéző hivatal minden érdeklődőnek megküldi. Nagyon kérjük, hogy, ha tudtok idegenben élő magyar fiúról, aki ki van téve annak a veszélynek, hogy anyanyelvét elfejeltse és hajlandó magyar cserkésszel levelezni, küldjétek be a címét hozzánk. A levelezési akció csak akkor lesz igazán közkincse az egész magyar cserkészetnek, ha gondoskodni tud a magyar nyelvű levelezés kiterjesztéséről is:Angol barátaink a múlt hónapban is szép számmal felvonultak. Itt közöljük azoknak neveit, akiknek minden vágyuk, hogy magyar cserkésszel levelezhessenek.Ki akar velük levelezni?A londoni Nemzetközi Iroda útján keres levelezőt J. W. McGuinness Lancashire-i, Roy Ellis 13 éves Birkenhead-i és W. Morris 14 éves Manchester-i cserkész. Rájuk tehát különösen felhívjuk figyelmeteket. Mindhárom csak angolul tudnak. Címüket az első megfelelő jelentkező kapja.
Miss Bessie Allén Birkenheadböl. Meglátogatta Arrowe Park-i táborunkat, kapott egy példányt a Magyar Cserkész Jamboree számából és ezt írja:



5. szám MAGYAR CSERKÉSZ 127„Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy érintkezésbe tud- nának-e engem léptetni egy magyar fiúval vagy leánnyal: de 
mégis inkább fiúval. 22 éves vagyok, csak angolul beszélek. De annyi magyar fiút láttam, aki kitünően beszélt angolul, hogy remélem, teljesíteni tudják kérésemet."

William Camm Salfordból (szintén Lancashire városkája) ezt írja:„A Jamboreen kaptam egy példányt a Magyar Cserkészből és, miután végig olvastam, azt gondoltam, jó idea volna írni egy magyar fiúnak, feltéve, hogy az is tudna egy keveset angolul."
Carletto Sesenna, Milánóból.Kb. 24 éves vegyészmérnök.Egykor a G. E. I. olasz cserkészszövetség tagja volt, de lélekben most is buzgó cserkész, amit fényesen igazol az, hogy legújabb találmányainak, egy fájdalomcsillapító-szernek a védjegye, eltekintve a felírástól, teljesen olyan, mint egy első- osztályú próbajelvény. Zárójelben megsúgjuk, hogy ezt a gyógyszert udvariasságból éppen most próbáljuk ki saját- magunkon, de azért remél- ' jük, hogy még a következő közleményt is mi fogjuk megírni.

Sid Shrubsole kenti öregcserkész magyar öregcserkésszel sze-m t ,epnerí l k,ezésbe 'ép.'JÍ-. S i d . barátu n kat legalább is látásból T ; e,| Janiboreesta jól ismeri, mert ő tagja volt annak a megbecsülhetetlen Rover-gardanak, amelynek hivatása volt Avery Hillben a mi sajat úri kényelmünkről gondoskodni. Hisszük, hogy nem marad levelező nélkül.. ,^z. utóbbi "égy ,c™ et éppúgy, mint az amerikai magyarokét, eddigi gyakorlatunktól eltéröleg minden jelentkező megkap-

Michellino della Corte,avagy : mikor még Olaszországban is volt cserkészet

hatja. Budapestiek személyesen is bejöhetnek értük a Cserkészházba, a külföldi ügyeket int- téző hivatalba (I. em. 17.), ahol a levelezési akció minden hétfőn és csütörtökön este 6—8 óra közt tart hivatalos órát.
Jelentjük, hogy a mai helyrét szerint (február 7-én) Franciaországból ígéreten kívül más még nem érkezett. Ezzel szemben már 37 magyar fiú kért tőlünk francia levelezőt. További 

jelentkezéseket szívesen veszünk, mert bármily reménytelennek látszik is a helyzet, levelezési akciónk jelmondata pillanatnyilag ez:
Fogunk mi még franciákkal 

levelezni!Másrészről felhívjuk cím- és autogrammgyüjtőink figyelmét, hogy gyorsan bekiildve hozzánk a nekik fölösleges címeket, részesítsék általunk hathatós támogatásban e 37 cserkésztestvérüket.Egy rekord ismét megdőlt, mert Cs. T. öregcserkész nem kevesebb, mint százhetvenhárom megbízható külföldi cserkészeimet bocsátott rendelkezé- sünkre. Ki akar vele versenyre kelni?Egyébként a nemzetközi leve- . lezés mind nagyobb arányokatolt. Legutóbb egy angol export cég a Cserkészboltnak küldött szamlajanak a szélén ezt a jelzést találtuk

Télén különösen ha jó  sok hó van, az alábbi feltev. szerint készíthetünk elő örsi versennyel egybekötött te kirándulást. A  feladat szerint az őrsök különösen a táji ozodast es térképkezelést (ami eléggé nehéz a havas b repen) g y a k o ro lta tjá k , de szükség esetén más feladati is lehet a tervezetbe bekapcsolni.A feltevés szerint az őrsök északsarki expedícióra ir dúlnak. Visznek m agukkal ródlikat, esetleg síket és egyé szükséges felszerelést. A z indulásnál kapnak egy térkér vázlatot, melyen fel van tüntetve az indulási hely és kérészi tel m egvan jelölve az „É sza k i S a rk " is. Azonban a z „É s z a l bark korul .n agyo b b  területen hiányos a térképvázla azaz „terra incognita" van. A z őrsöknek valam elyik köze ismert helyről elindulva ezen a terra incognitán kereszti kell eljutni az Északi Sarkra. Am elyik őrs legelőször é ide, az kitűzheti a zá sz la já t a Sarkon —  ahol különbé egy tiszt várja  őket —  és így  megnyerte a versenyt.M egjegyzendő még, hogy a térképvázlatok elkészítés pontos munkát igényel, mert egy kisebb hiba is elront

hatja egy őrs szám ára az egész kirándulást. A vázlat elkészítésénél legjobb először m egjelölni az „É szak i Sarkot", (a valóságban ez lehet egy fa , kereszt, kút stb.) és a vázlatba berajzolni a fontosabb pontokat (hegycsúcsok, országutak, falvak, gyárak stb.) természetesen megfelelő „terra incognitát" hagyva. *
őrsvezetői tanfolyam Szegeden. A  szegedi 14. cserkészcsapat őrsvezetői részére az V . cserkészkerület elnökségének, P éterffy  Gedeon m egbízásából az 550. sz. Baross cs.-csap at parancsnoksága őrsvezetői tanfolyam ot rendez. A tanfolyam ot, mely februártól m áju sig  tart, a kerület elnöke, dr. G y ő rffy  István egy. tanár, ezidei rektor, február 2-ikán nyitotta meg.

Hogyan tanítsuk a próbákat?A z amerikai Őrsvezetők Könyve nyomán.
Csom ók.1. H atározzátok el, hogy milyen csomókat akartok m egtanulni, figyelem be véve azt, hogy a csomókra általában a következő esetekben van szükség:
a) két kötélvég összeerősítéséhez, b) hurok készítéséhez, c) kötélrövidítéshez, d) a kötél szilárd tárgyhoz való erősítéséhez. (L . Cserkészkönyv V . k. 85. o.)2. Á llíts  össze egy csomózási felszerelést. Ez állhat 8 kb. 130 cm hosszú alkalm as kötéldarabból és néhány fa-
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pálcából a különböző szorítócsom pk és hurkok készítéséhez.3. Beszéljétek meg az egyes csomók gyakorlati hasznát.
4. Tanítsd m eg az egyes alapfogalmak  pontos nevét. („,hajlás“ , „hurok“ , „csom ó“  stb. I. Cserkészkönyv.).5. Mondd el egy jó csomó kellékeit. (1. gyors m egkötés,2. biztos tartás, 3. könnyű kib on tás.).6. Mutasd be az egyes csom ókat és tanítsd m eg a m egkötésüket.7. T ég y  fel kérdéseket az egyes csomók hasznáról, melyekre írásban kell felelni. '8. Rendezz gyorsasági versenyt, hogy ki tud megkötni leggyorsabban: a) egy csomót, az összes tanult csomókat, c) egy csomót behunyt szemmel, d) egy csomót hátratett kezekkel, e) egy percen belül a legtöbb csomót.9. Rendezz csomókötési versenyt a biztosságra való te

kintettel, pé\dáu\: a) ki tud vinni egy vízzel telt palackot zsinórra kötve anélkül, hogy a víz kiömlenék, b) á llap ítsátok meg, hogy ki az Örs csom agoló bajnoka.10. Rendezzetek egy csomó-hiket v agy  akadályversenyt. Ezzel kapcsolatos feladatok'lehetnek: egy rossz kapu, kerítés kijavítása , egy csónak biztosabb kikötése stb.11. T an ítsd meg a fiúkat a botok különböző összekötö- zési m ódjaira és (L . Cserkészkönyv V . k. 202. o.) és készítsétek el néhány tábori építmény modelljét (oltár, kapu, zászlórúd).12. G yakoroljátok a lasszózást és krinolinozást is.13. Készítsetek egy örsi csomótáblát.14. Tervezz jeleneteket v agy  bemutatást csapatgyűlésen vagy  tábortűznél való előadásra,« melyben a csom ózás nagy szerepet játszik .
Jeladás.1. A  m orze-jelekre valam ilyes csoportosítás szerint t a nítsd meg a fiúkat. (L . Cserkészkönyv 154— 155. o .) .2. Készíts egy n agy falitáblát a m orzejelekkel az örsi sarok szám ára.3. H asználd gyakorlás közben a „páros-rendszert": az egyik fiú lead, a másik felvesz és viszont.4. Lehetőleg olyan m ondatokat használjatok, mely az 

abc összes betűit tartalm azza. * ' •5. M indegyik fiú felváltva tegyen fel kérdéseket, melyekre m indig m ás-m ás fiú felel.6. T an ítsd meg a fiúkat a zászló helyes tartására és 
lengetésére.7. Készítsetek két morze-zászlót, egy világosat és egy sötétet. M utasd be, hogy mikor mTiyen színű zászlót kell használni, t. i. sötétet v ilágos háttér, v ilágosat sötét háttér esetében.8. H asználj különböző módszereket a je lad ásra; nappal lehet zászlóval, h eliográffal, füsttel; é jje l felvillanó villanylám pával, rendes lám pával, tűzzel. A kár é jje l, akár nappal lehet síppal, kürttel, villanycsengővel, kopogtatással.9. G yakoroljátok a jeladást m eghatározott távolságon rendes jeladóállomások  (vezető, zászlós, jegyző) a lak ításával.10. Rendezz nagyobb távolságra üzenetközvetítést sta- fétaszerűen több jeladóállom áson keresztül.11. Rendezz olyan cserkészjátékot (pl. Kettévágott végrendelet (1. Játékoskönyv 8. o .) , amelyben az összes utasítások, nyomok morzéval vannak m egírva.12. V idd el őrsödet Morze-hikera, mikor az összes parancsok, utasítások morzéval vannak m egadva.13. Oszd fel az őrsödet két, egym ással versenyző részre. U gyancsak hívj ki más őrsöket is morzeversenyre.14. C sin álj egy titkos kulcsot az Örs; ta g ja i szám ára. V agy  külön írásm óddal, vagy  az abc egyes betűinek a felcserélésével.

15. Készíts egy speciális cseles módszert az őrsöd szám ára, például: pislogni, bizonyos u jja k a t m ozgatni, rágóm ozgásokat végezni az állkapoccsal stb.16. Je lad ás bem utatása alkalm ával vagy bokros terepen, ha erre szükség van, készítsetek „gúlát". A  gú la  felállása a következő: három fiú .tart a vállán m ásik hárm at. A  hetedik vállára veszi a nyolcadikat, aki innen felm ászik a gúla közepére. A  7. aztán fe lad ja  a zászlót a -S.-nak, aki elkezdi a je lad ást. A  gúla alakításán ál lényeges dolog a gyorsaság .
Bónis György örsv. pályázata.(3. díjjal jutalmazva).„Kedves Feri!A múltkor azt kérdezted tőlem: mi történik majd az Örssel, ha én a második félévben elhagyom a csapatot? Nagyon elcsodálkoztál, hogy ezután egyedül te fogod vezetni a fiúkat. Láttam a szemedben, hogy érzed a feladatod súlyát, érzed a rádháruló felelősséget és láttam benne a nagy kérdést: „Mit fogok én a fiúkkal csinálni, hogyan lesz nekem tekintélyem?"Azt ajánlom neked, ne változtass a viselkedéseden. Légy jó pajtásuk a fiúknak, mert ha látják, hogy nem akarsz basáskodni fölöttük, továbbra is szeretni fognak és örömmel engedelmeskednek neked. Vegyék észre, hogy nagy jóakarattal és szeretettel fogsz hozzá a vezetéshez; hogy komolyan akarsz dolgozni, hogy fenntartsd az Örs régi színvonalát; de lássák meg azt is, hogy nem riadsz vissza velük szemben sem az erélyes fegyelmezéstől. És még egy: iparkodj arra, hogy iskolai dolgokban ne maradj el mögöttük. Mennyire lerontja a tekintélyedet, ha egy tanár úr az ő fülükhallatára szid össze; és milyen tiszteletet szerez, ha egy régebbi, gyenge osztályzatodat nagy akaraterővel és erős nekilendüléssel kijavítod? Áz is sokat árt, ha gyengébb vagy, mint a fiúk valamelyike; parancsolhatsz nekik, ha látják, hogy akármikor földhözvághatnak. Tökéletesítsd magad, de ne csak elméletileg; mert tudhatsz rengeteget, de ha kiesik a kisásó a kezedből, vagy ha nem tudod a sátorfelve- rést vezetni; mit sem ér minden tudásod.Azután a legváltozatosabb kérdésekkel ostromoltál: „Csináljak versenyeket? Magam is dolgozzam? Mit tegyek a lusta fiúval, a szaloncserkésszel, az ügyetlennel, a szemtelennel?"Akkor nem volt időm kifejteni ezeket, csak azt mondtam a versenyekre: igen is, meg nem is. Nagyot néztél, pedig a dolog egyszerű. Ha állandóan verseny volna, a fiúk a díjért dolgoznának, egymásban csak -az ellenfelet látnák, nem a cserkésztestvért; ha egyszer abbahagynád, összeomlana az Örs, mert nem az aranyos liliom lebegett a szemük előtt, hanem a versengés szelleme. Régebbi, összeszokott Örsnél azonban nem árt a verseny néha-néha; új érdekességet visz be az örsi életbe és a megbízatásokat nemcsak a verseny alatt, hanem később is, buzgóbban és szebben látják el a fiúk.Hogy dolgozzál-e sokat? Hát nézd, az őrsvezető a munkában is vezető, elöliár paranccsal és példával. Ha van szükség vezetésre és ellenőrzésre, ne dolgozz, mert magad csak egy fiú vagy, de ha ügyesen vezeted az őrsöt, nyolc fiú munkáját tudod jól felhasználni; de ha mindenki külön-külön dolgozik, bátran segíthetsz. Pl. naposságnál ne kezdj rántást csinálni, mert fennakad a munka és a fiúk szétszélednek; de ha elmosol egy lábost ebéd után, semmi baj nem történik.Végül nagy-nagy szeretettel és tapintattal kezeld azokat a fiúkat, akiknek a cserkészmunkája javításra szorul. A lusta, vagy az ügyetlen cserkésszel értesd meg, mennyire szégyenletes mindig utolsónak lenni; a jólvégzett munkának milyen kellemes az emléke; bízz rájuk nekik megfelelő feladatot, hogy kedvet kapjanak. A „szaloncserkésznek" mutasd meg, hogy az ő élete milyen üres lehetne és milyen szép és poétikus a cserkészélet; a szemtelennel szemben pedig lépj fel teljes szigorúsággal; veled ne merjen kikezdeni!Cserkészüdvözlettel Bónis György"

2. B K. Q. örsv
F O G P É P  H  
SZ Á JV ÍZ  És 
FO G PO R  HA MAGYAR FOGORVOSOK EGYESÜLETÉNEK ELLENŐRZÉSE MELLETT KÉSZÜL.
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A  patak partján m egállt a vadász, letette a kis fiút a földre és letérdelt melléje. A fc a  olyan furcsán kom oly volt, hogy Lurkó csodálkozva nézett rá. Kund a földről hatalmas, puha göröngyöt vett fel és a fiú jobb kezébe adta. Utána egy m arok füvet tépett ki és beletette Lurkó bal kezébe. Azután a patak fölé hajolva, tenyerével vizet merített és azt rácsurgatta mind a két kis kézre: a göröngyöt tartóra és a füvet markolóra. A  kis ember játékos kacajjal nézte, hogyan pereg át a víz újjai között. Nem is sejtette, hogy m élységesen kom oly, őspogányul m agyar alkotm ányos dolgot művelt most a v adász: a H allgató -v ö lgy  földjét, füvét és vizét a kezébe adta s ezzel őt ismerte el az újonnan elfoglalt ország törvényes urának.A honfoglalás be volt fejezve. A  sziklabörtönbe zárt darab őserdő m egkapta új urát, az elpusztult kastély kicsi bujdosóját, Lurkót, az erdei fiút.Kund a kis embert újra karjaiba kapta és megindult vele vissza a fekete sziklákhoz, hogy átlépve a puszta kézzel elejtett medve holttetemén, berendezze éjszakára új tanyáju kat: a kemény harcban elfoglalt barlangot.Am ikor éjféltájb an  feljött a hold és hideg sugaraival végigkutatta a m ozdulatlan csendben pihenő H allgatóvölgyet, csodálkozva látta a fekete sziklák m edvebarlangja előtt vértócsában fekvő óriási m ackót és a barlang bejáratán ál éber álom ban nyugodó hatalm as, örvös fehér kutyát.Bodri az új hazában kis ura első éjszakáján hűséges kutyaszeretettel őrizte az új otthon küszöbét.III.
A bujdosók kastélya.Ti persze most azt szeretnétek, ha apróra elbeszélném a Lurkó élete sorát a Hallgató-völgyben úgy, ahogyan ő azt a valóságban végigélte. De tudjátok, a nagy hegyek fiának életében annyi rengeteg érdekes esemény történik úgyszólván a nap minden percében, hogy ha én mindazt le akarnám írni, akkor sok-sok kötetet teleírnék és a Magyar Cserkész még tíz esztendő múlva is az erdei fiú történetét közölné.A vadon fia nem ismeri az unalmat és a szürke hétköznapokat, amelyeken nem történik semmi s amelyek úgy rá tudnak feküdni egy diákgyerek vagy a műhelyek és gyárak kis embereinek a lelkére. Kint a szabadban pillanatról pillanatra változik az élet. Mi, városi emberek, ezt nem vesszük észre: nincs

szemünk a termés2et finomságai számára. Mi csak azt látjuk, hogy tavasszal rügyeznek és lombosodnak a fák, nyáron a melegtől petyhüdt a lomb és megérik a gyümölcs, ősszel sárgult levelek hullását figyeljük és télén csupasznak látunk fát, bokrot. Ezért van az, hogy mi évszakokkal mérjük az időt: a mi szemünk számára csak egy-egy újabb évszak hoz észrevehető változást.Az erdei fiú együtt él a vadonnal és ő jól látja, mennyi rengeteget változik az erdő arca egyik napról a másikra. „Ami van, 
többé soha nem lesz" — mondja a vadon törvénye és az erdő fia a körülötte levő világ életéből olvassa ki ezt a törvényt. Lurkó is hamar észrevette, hogy ha csak félórával később visszatért az előbbi ösvényére, már addig is mennyi minden megváltozott ottan: a legszebb szamócaszemeket kikezdték a madarak; az áfonyabokor ágáról elröppent az a szép tarka lepke, amelyet az előbb úgy megcsodált s helyén most csúnya testű kövér pók dolgozik szorgalmasan az új hálóján; az a szép bimbó már meghasadt, nemsokára virág lesz belőle; a királyka fészeképítése is milyen szépen halad előre! . . . Amerre jár, mindenütt lát újat, szépet, érdekest; számara percről percre hoz új élményeket és új örömöket az élet, és minden reggel azzal a boldog izgalommal ébred: mennyi sok szép és vad dolog vár ma is reá! . . .Az erdei fiú élete ezernyi ezer apróságból tevődik össze; ezek azonban nagy dolgokká lesznek mind az ő számára, mert szívből, kedvvel éli végig őket.És ezért van, hogy ha én most úgy kezdeném mesélni a Lurkó életét, mint ahogyan ő látja a dolgokat, soha végére nem érnék, annyi mindent kellene elmondanom. Hanem tudjátok mit? Kiválogatok egy csomó olyan részletet ebből a százszínű históriából, amit ti is meg tudtok érteni, kőházak fiai, és azokat írom le nektek. A többit, amit le nem írok, magatoktól képzeljétek hozzá! *M ély álm ából késő reggel kipihenve, friss erőben ébredt f*l m ásnap a vadász. T alpra ugrott és kirázta hatalmas tagjaiból az álm ot. Aztán lenézett a takarón édesen szuszogó, kis kukacként összekuporodva alvó gyermekre. A kicsi arc m osolygott, mintha valam i nagyon szépet álm odna; ajkai m ozogtak. Á lm ában beszélt. Azt mondta: .,A -n y u -ta .“Kund keze egy intésével a kis fiú mellé parancsolta az első neszre felfigyelő Bodrit és m aga kilépett a szabadba. Erős harm at rengett a füvön; a nappal v ilágossága ömlött el a H allgató-völgyön  és fent m agasan a sziklafalat ott, ahol az ősember lakásai vannak, ragyogó napsugár aranyozta. Szép volt a reggel, olyan szép, amilyen csak az októberi ősvadonban lehet.
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A  vadász m egállt a sziklabarlang előtt és kezeit összekulcsolva, felnézett az égre:—  Uram Isten, segíts engem, hogy ezt a kicsi embert, a N agyasszony fiát, férfivá nevelhessem ! Én csak egyszerű vadász v agyo k ; de T e súgd meg nekem mindig, hogyan kell a legjobban csinálni. Bízom benned, Uram  Isten!

"> JOA Hallgató-völgy földjét, füvét és vizét a kezébe adta.Lábujjhegyen tért vissza a barlangba-s am ikor újra m egjelent, nem volt rajta más, mint egy egészen rövid szarvas- bőrnadrág. Minden más ruháját gondosan összehajtogatva a vízhatlan hátizsákba csom agolta. Egyetlen öltözet ruháját kímélnie kellett; ki tudja, nem kell-e egyszer majd újból emberek közé mennie? Kezében a súlyos fejszével elballagott a sűrűbe és csakham ar le jsze csa p á so k  csatta- nása hirdette, hogy az ember dolgozik: rombol, hogy építhessen.Mikor Lurkó felébredt és szemeit dörzsölgetve, kitipegett a barlangból, ezek a fejszecsapások vezették őt a b a rátja nyom ába. Akkor a Kund bronzszínű teste már tetőtől talpig izzadságban fürdött, kezében serényen m egmegvillant a fejsze és amikor lecsapott, a faszilánkok zápora ugrott szerteszét. A  nagy zuhogás közt az a gyenge, csipogó gyerekhang olyan nehezen találta útját a vadász füléhez. (Folyt, köv.)

M IT K E L L  T U D N IA  M IN D E N K IN E K  
A  B IZ T O SÍT Á SR Ó L . (Folytatás.)Az előbbi biztosításokkal áll közeli rokonságban az ú. n. határozott lejáratú töke- és járadékbiztosítás, amelyet másképen 

családi biztosításnak is neveznek. Ez a biztosítás arra kötelezi a társaságot, hogy az évi díjak ellenében egy bizonyos tőkét kifizessen az előre meghatározott időpontban, akár,.életben van még akkor a biztosított, akár nem. Ezenkívül, ha \  biztosított a tőke esedékességének napja előtt elhalna, akkor a díjfizetés megszűnik és a társaság temetkezési járulék címén azonnal kifizeti a biztosított tőke 10 százalékát, továbbá a biztosítás hátralevő tartamán át ugyancsak a biztosított tőke 10 százalékát kitevő évi járadékot folyósít félévi részletekben.Ez a biztosítás kiválóan alkalmas a család jövőjének biztosítására, mert a társaság a biztosított halála esetére a kikötött lejárati időben tökét bocsát a család rendelkezésére, de ezenfelül már addig is gondoskodik az özvegyről és az árvákról, amennyiben járadék alakjában az özvegynek oly összegeket bocsát rendelkezésére, amelyből az fedezni tudja a gyermekek neveléséhez szükséges kiadásokat.Vegyünk itt is egy példát. Ha egy 30 éves férfi a táblázat szerint 15.000 pengőre köt biztosítást, amely tőke 25 év múlva lesz kifizetendő, a társaság ezért a teljesítményért évi 612 pengő 75 fillér díjat kér. Ha például a férfi 35 éves korában elhalna akkor a tarsasag a szerződés értelmében 1500 pengőt azonnal kifizet temetkezési járulék címén, azonkívül évi 1500 pengő járadékot  ̂fizet a hátramaradottaknak félévi részletekben egész a biztosítás lejártáig, amikor is a társaság kifizeti a biztosítás eredeti 15.000 pengőjét. A család tehát ebben az esetben a be- fizetett 5 évi díjnak 3063 pengő és 75 fillér összege ellenében J,acrn ^ k Cim- n ? aoo°  pengőt, biztosított tőke fejében pedig 15 000 pengőt, összesen tehát 45.000 pengőt kap és azon felül a temetkezési járulékot."̂ .erjn(;s,ze,tesen 3z itt felsorolt biztosítási módozatok mindegyiket kívánat szerint a legkülönbözőbb összegre és időtar- tarnra lehet kötni- Minél hosszabb időre szól a biztosítás az évi díjfizetés annál kisebb.• ? példákból már világosan láthatjuk, milyen áldásoses nelkulozhetetlen szerepet játszik a biztosítási intézmény a mai társadalom eleteben. y

B O T R Á D IÓ .Bizonyára mindnyájatok álma, hogy ha még olyan messze js  jártok, fennmaradjon az összeköttetés az otthoniakkal. Hát ha itt még nem is tartunk, de nagy lépéssel közeledünk a cél felé az itt ismertetett botrádióval.Magyar munka hozta napvilágra ez ötletes újdonságot. Bot és rádiókészülék is egyben. Kényelmes, könnyű és tartós. A botnyél egy super selekt detektor készüléket foglal magában és nagyon tisztán veszi a lakihegyi nagyadót csonka hazánk területén és azontúl is. Jó munka után művelődhetünk és élvezhetjük a magyar rádió szép előadásait bárhol a szabadban is, mint azt a fenti vonalrajz mutatja. A botot leszúrjuk a földbe és a készülék földvezetéke már meg is van.Az antennát két fa között feszítjük ki és a róla leágazó dugaszos vezetéket a botkészülék hátán levő hüvelybe dugjuk. A detektort a bal- a hallgatót a jobb oldalon lévő páros hüvelyekbe illesztjük. Ezek után a készüléken csüngő dugasszal és forgó kondenzátorral beállítjuk a legtisztább vételt és élvezzük az előadást.Akit a botrádió gondolata közelebbről érdekel, forduljon egy levelezőlapon a Cserkészbolthoz, mely most azzal a gondolattal foglalkozik, hogy cikkei közé sorolja ezt a pompás magyar találmányt.
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A  R Á D IÓ K É S Z Ü L É K E K
M O D E R N IZ Á L Á SA .

Hogyan térünk át váltóáramú csövekre.A rádiócsöveknek izzítóakkumulátorokkal való üzemben tartása igen terhes és kellemetlen feladat elé állítja a rádiózó közönség nagy részét. A modern váltóáramú izzitású csövek for- galombahozatalával azt hisszük, minden ilyen készülék tulajdonosában felmerült a vágy készülékének modernizálására, hogy az akkumulátorokkal járó kellemetlenségektől egyszersminden- korra megszabaduljon. Csakhogy részben az ezzel járó terhes átalakítás, részben pedig az átalakítással járó költségek riasztották vissza a legtöbbet, hogy tervét keresztül is vigye.De egy csapásra megváltozott a helyzet, azáltal, hogy forgalomba kerültek oly csövek, az ú. n. Pbilips-átalakítócsövek, amelyek úgyszólván minden fáradtság és hozzáértés nélkül is alig néhány perc leforgása alatt képessé teszi a régi készülékek tulajdonosait, hogy ezeket modernizálják. Ezt az első pillanatra hihetetlen teljesítményt az által érik el, hogy a váltóáramcsövek különleges foglalattal vannak ellátva, amelyek önmagukban végzik el az összes átalakításokat.Az átalakításhoz a következőket kell tudni:1. Az izzitóvezeték átalakítására nem kell semmi meglevő vezetéket megbolygatni. Az új aljzatú csövekben az izzószál kivezetései nem a cső lábához, hanem két oldalsó csavarhoz vezetnek. Ez által egyszerűen az új izzitóvezetéket e csavarokhoz erősítjük, anélkül, hogy a régi vezetéket megbolygatnánk.2. Az izzítóvezetékeket legcélszerűbb 1— 1.5 mm átmérőjű rézdrótból készíteni, amely már eleve szigetelve van, vagy pedig csupasz vezeték Warnis-csőbe húzva szigetelünk el. E vezetékeket azután közvetlenül a csőcsatlakozás, a rajz szerint összecsavarjuk. A következő csőnél ismét bekötjük az oldalcsavarokhoz, utána megint összecsavarjuk, úgy, mint a rajz mutatja.3. A régi rácsvezetékek megmaradhatnak úgy, mint eredetileg voltak. A speciális csőaljazat már maga gondoskodik az átkapcsolásról: az aljazat két lába, mely rendes csöveknél az izzószálhoz vezet, itt rövidre van zárva és az izzószáltól szigetelt emittálóréteghez, a katódhoz vezet. Tehát mindazokat a vezetékeket, amelyek egyenáramú csöveknél helyesen az izzószálhoz voltak kapcsolva, automatikusan, minden átalakítás nélkül átkapcsolja a katódra.4. Az izzitóvezetékek a 4009. sz. transzformátor két szélső szorítójához kötendők. Az izzító transzformátor dugasszal ellátott zsinórja egyszerűen a hálózatba kapcsolandó. A transzformátor középső kivezetése pontosan a szekundertekercs közepéhez csatlakozik és így tökéletes 0-pontot nyújt. Ellentétben a kereskedelemben kapható legtöbb transzformátorral, amelyeknéltermészetesen erős váltóáramú búgással bűnhődik az amatőr, amiért a transzformátor kiválasztásánál gondatlan volt.Ehhez a ponthoz csatlakozik az elöfeszültség pozitív pólusa és a földelés.5. A váltóáramú rádió
frekvencia-csöveknek, el
lentétben az egyen

áramú csövekkel, negativ rácselőfesziiltséget kell adni. Az új foglalatú Philips-csöveknél erről is gondoskodás történt, anélkül, hogy az matőrnek egyáltalán valami átalakítást kellene ehhez végeznie. A rádiófrekvenciacsövek aljzatában e célra a katódhoz vezető ellenállás van beépítve, amely úgy van méretezve, hogy a rajta keresztülhaladó anódáram pontosan olyan feszültségesést létesít, mint amilyen e csőhöz szükséges. Az amatőrnek tehát nem kell mást cselekednie, mint a csövet az aljzatba bedugni és az elöfeszültség már megvan.Mindezekből látható, hogy a készülék átalakítása alig néhány percnyi munkát és igazán semmiféle szakképzettséget nem kíván.Ne maradjunk el tehát a haladástól, szerezzük meg magunknak a kényelmet, tegyük élvezetessé a rádiózást — minden munka faradság és költség nélkül.
Cserkészeknek >>Turul“ mentőtáska i. P 25 -

V á s z o n  b e h u z a tta l, v á ls z ljja l II. P 1 4 ' —

L e v e n t é k n e k  ”Turul“ mentődob°* p 2-50Kapható a Cserkészboltban és minden gyógytárban.
S p o rtkö rö kn e k  Készfti: “ád f—39yár Bpestl

Legkedvesebb könyvem . . .Sokat vártunk ettől a pályázattól, de — úgy látszik — nem fogjátok föl mind komolyan. Egyik-másik kis papírrongyot küldött be pályázat címen, többen levelezőlapra firkantották, hogy melyik könyv tetszik nekik. Pedig meg is kellett okolni! Az eredmény azért mégis szép. íme:Első lett Alszeghy Zoltán, 254. Minta-cs.-cs. A Bibliát vinné magával. Minden tekintetben első és talpraesett. Pályázatát a következő számban közöljük.Második Bencze Dezső, 334. cs. (Széchenyi anthologia) és Formanek Lajos betűszedősegéd, 293. cs. (Magyar nábob, Kár- páthy Zoltán). Becsületes, igaz és derék munkák. Különösen Bencze Dezsőé, pályázatát — tfa helyünk lesz —  közölni fogjuk.Harmadiknak szintén két pályázó ítéltetett és pedig: Majzon László, 902. cs. (Ember tragédiája) és Lám Károly, 911. cs. (Eötvös: Karthausi). Szép stílusú, sokatígérő pályázatok.Első csoportba soroztuk: Bagyinka János (Biblia), Vetlényi Iván, Vlil. R. (Ujtestamentom vagy Petőfi), Szentiványi Jenő (Robinzon), Gyük Mihály, 53. Jurisich (Benedek: Édes anyaföldem) és Szűcs István, 298. Lehel (Saját naplója).Második csoportba kerülnek: Schneider Ferenc, 673. Pius (Gárdonyi: Az én falum), Draxler József, 24. Akarat (Foerster: Az élet művészete).Jdarmadik csoportba kerültek: Steinschneider Ferenc 12. VIII. R .'(B ib lia), Weber Sándor, 550. Baross (Öt hét léghajón), Csonka József, 550. Baross (A Kemény parancs), Battamcs János, 550. Baross (Tóth: Tiszta férfiúság).A többiről hallgat a krónika.Uj pályázatunk.Föl a nagy versenyre! Ebben a pályázatban minden cserkésznek részt kell vennie. Ide figyeljetek. írjátok meg, mi az a legérdekesebb, legmegkapóbb, legföltűnőbb dolog, ami várostok vagy falutok környékén, vagy magában a faluban, városban megkapott benneteket. Lehet ez esemény, természeti szépség, épület, intézmény, lakosság helyzete stb. Fényképek is mellé- kelhetők. A pályázaton minden korosztály résztvehet. Terjedelem: legfeljebb 1 nyomtatott hasáb. Jutalmak: igen értékes könyvek és felszerelési cikkek. Határidő: március 20.
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Képek a cserkészéletből.

A farkaskölyök.Tudjuk már, hogy mikor a cserkész ki- vedlik a bölcsőből, farkaskölyök nevet visel.A név valószínűleg azért ragadt rá, mert mindig üvölt. Az üvöltés veleszületett tulajdonsága.Ha felkel, üvöltéssel jelzi, ha játszik, csak az ő hangját lehet hallani. Evés előtt azért üvölt, mert éhes; ha pedig megebédelt, azért üvölt, mert kevés volt a menázsi.Ha kirukkol, örömében kiabál ; ha fáradtan hazatér, nyögve üvölt, vagy, ami egyre megy, üvöltve nyög.Külső ismertető jelei: kövér arc, széles hát és vastag végtagok. Fogai épek és rágásra kitűnőek. Fülei szétállók és puhák, húsosak.Kalapja fülig ér. (Lejebb is menne, ha a fülei engednék.) Nyakravalója kék és rajta akkora gyűrű gubacsból, mint az öklöm.Bakancsának a talpa kétujjnyi vastag és szögekkel van kiverve, hogy jobban kopogjon. Lábszárvédőt hord és a térde alatt hurka módjára tűri le, hogy harcia- sabb kinézése legyen.A derékszíj tenyérnyi széles és sárga disznóbőrből készült. Elül hatalmas liliomdísz van rajta, oldalt pedig valóságos konyhakés csüng róla. (Ezt az indiántörténetekből tanulta el.) Tomahawkot is viselne, de az nagyon nehéz.A farkaskölyök állandóan cukrot hord a zsebében, állítólag azért, hogy a fáradalmakat könnyebben bírja.Fejét mindig feltartja, hogy nagynak lássék. Ebben segítségére van a vastag cipőtalp is.A farkaskölyök természeti ösztönénél fogva rendkívül elővigyázatos.Nehogy a nagyok átlépjék, vagy esetleg rátapossanak, hátul a sor végén megy.Bár a farkaskölyköt centiméterekkel is könnyen lehet mérni, a botja annál hosz- szabb. Kétméteres. Ügy néz fel rá, mint a patkány a zsiráf nyakára. A szemei azonban ragyognak, akár a hajnalcsillag.Hogy milyen nagy ambíció lakozik benne, az dalaiból megállapítható.Bár nem minden farkaskölyök hangja termett a nótára, de mindegyik szívesen énekel, utánozván a nagyokat.Egy farkaskölyök pl. ezt szokta üvöl- teni (akarom mondani, dalolni):„Mivel én még kicsiny vagyok, Fürge farkaskölyök vagyok;Hej, de mikor majd nagy leszek,S erős fogadalmat teszek,Cserkészfiú lesz belőlem;És ha így megy, nemsokára Csapattiszt és utoljára Parancsnok is lesz belőlem.”Ha a farkaskölyök ügyeskedik, pántlikát kap a vállára kitüntetésül. A pántlika libegve-lobogva néha füle köré csavarodik; ő azonban nem jön zavarba, egy-két cigánykereket vet és a szalag szépen lete- kerődzik a füléről.Nézzük most, milyen a farkaskölyök a táborban.Reggel, alig hogy az ébresztő elhangzott, talpra ugrik és sietve kapkodja ma

gára ruháit. Előfordul, hogy a sietségben a nyakravalóját a derekára köti, vagy a jobb cipőt a bal lábára húzza, de az nem számít nála, födolog, hogy el ne késsen a reggelitől.Mikor a menázsi ideje elérkezik, a farkaskölyök az első, aki a csajkát kapja s utolsó, aki a kanalát leteszi. Közben egyre a kuktára sandít, vájjon maradt-e még a bogrács fenekén?Nem is kell utána mosogatni, mert úgy kinyalja a csajkát, mint a macska a tejfeles bögrét.A farkaskölyök nagyon szereti a hasát. Éhsége csak akkor csillapodik le, amikor három kupa vizet is megivott. Ilyenkor olyan, mint a pók. Bebújik egy szögletbe és mozdulatlanul bámulja a sátor tetején sétáló legyeket.Néha előfordul, hogy a farkaskölyköt őrségre vezénylik ki, azért, hogy szokja meg. Ez a kivezénylés azonban éjjel sohasem történik, mert, ha véletlenül egy nyúl arra szalad, fölüvölti az egész tábort, azt mondván, hogy oroszlán vagy legalább is medve tört be a táborba.Az elősietö őrségnek még a helyet is megmutatja, amerre vitéz fellépésétől megriadva a ragadozó fenevad elmenekült.A farkaskölyöknek tulajdonságai közé tartozik, hogy nagyon szeret levelezni.Ha kissé nehezen megy is az írás, de azért a délutáni órákban, mikor az álmát kialudta, papírt és irónt vesz és naponkint egy-egy nehéz, gyakorlatról, egy-egy hősi tetteiről értesíti aggódó mamáját.írás közben arról sem feledkezik meg, hogy elkelne egy rúd szalámi, meg egy jó nagy torta, mert beteg a szakács, a kukta pedig még nem tud főzni.Persze a cserkészmama könnyezve olvasta a levelet s rögtön postára teszi a csomagot, nehogy a „drágám” lesoványodjék.Hogy aztán a küldeményt nem egyedül a farkaskölyök kebelezi be, az a cserkésztestvéri szerétéiből folyik.Mert akármit is beszéljünk, a farkaskölyök is cserkész, csakhogy még inas- ’ korát éli. Amikor majd eljön az idő és leteszi a fogadalmat, éppen olyan jó cserkész lesz belőle, mint ti, akik ezt a képet most megmosolyogjátok.Talán még derekabb is!
Erdélyi Tibor.314. sz. cs -cs.

N ÉKEM  IS N Y ÍLT A K  V IRÁ G O K .Borongó, sötét, csendes éjeken,Szívembe markol fájó gyötrelem . . .. . . Akkor tavasz volt, nyíltak a virágok, Napfény sütött a völgyben és hegyen. Boldog volt minden. Kacagott az Élet És szárnyat bontott a szent Szerelem. Örömében sírt az ég harmatot,Száz meg száz virág lehelt illatot,Melytől mámoros lett a Nagyvilág. Feltárultak a titkok és csodák.Boldog voltam és örültem, hogy élek. Szent himnuszt zengett a szív és a lélek. Megismertem Istent. Ö a szent, az áldott, Bölcsen kormányozza ezt a Nagyvilágot.De eltűnt a mosoly szívemből, lelkemböl; Napomnak fénye elhomályosult És elhervadtak a nyíló virágok;A boldogságom — meghalt — porbahullt.Borongó, sötét, csendes éjeken,A boldogságot sírva keresem.
Csikós I. Attila 208. sz. László cs.-cs.

Miközben B. P. 73. születésnapját a tengeren üli meg, feleségével Nyugatin- dia szigetvilága felé hajókázva, már arra is kész a terve, hogy egy esztendő múlva hol lesz, mit csinál. Elfogadta ugyanis a főcserkészpár Ausztrália és Ujzéland cserkészeinek meghívását. Kívánságuk, hogy az ötödik világrész cserkészei is láthassák a Chief-et, 1931 elején fog teljesülni.Az idei nemzeti nagytáborok sorába a hollandi és algíri francia mellé bekerült a belga katolikus szövetség rally-ja is. Liége-Den lesz, kapcsolatüan Belgium függetlenségének századik évfordulóján renaezendö kiállítással. Az augusztusi tizenötnapos tábor vendégei meg fogják látogatni az ország hatalmas ipartelepeit is.Érdekes megemlíteni, hogy éppen a hegei (lüttichi) egyetemnek kitűnő cserkészcsapata van, amely kéthetenkint jön össze. Az összejöveteleken a katolikus cserkészet nagy kérdései kerülnek megvitatásra.A katolikus cserkészetnek nagy sikerei vannak Szíriában. A francia szövetség nemrég külön missziót küldött a napfényes sivatagokba. A misszió cserkészruhában utazott. Amikor a jeruzsálemi kereszttel ékesített zászlójukat a Libanon lábánál kibontották, eliogódottság vett erőt ezeken a fiatal papokon és cserkész- vezetőkön. Beyrouth-ból, „a  földközi Tenger keleti lelki világítótornyából” indultak az" ország belsejébe, hogy iskolákat alapítsanak Felsö-üalíleátol a druz sivatagig. Az iskolákba mindenfajta gyerekeket felvesznek. A cserkész-misszionáriusok egyedül vagy kettenkint mentek a távoli helységekbe.Moms a neve annak a Szíriái városkának, amelyben már évek óta működik a csapat. Legfőbb működése a segélynyújtásban áll és a beteg muzulmánok számára sokszor az orvost pótolja. Áldják is a cserkészeket az egész környéken, hiszen azok nem riadnak vissza az irtózatos hőségtől sem, hogy a „bled” valamelyik oázisára segítséget vigyenek.Hogy a cserkészek milyen sokoldalúak tudnak lenni a segítésben, arra jó amerikai példa az altadenai eset. Ennek a gyönyörű kaliforniai városkának főnevezetessége az a cédrusfasor, amelynek minden ága tele van apró, színes villanyizzókkal. Ünnepi alkalmakkor tündéri fényben úszik a fasor és ilyenkor ezrével jönnek a bámulok autói. A legutóbb a cserkészeket hívták segítségül a közlekedési rendőrök. A fiúk bámulatos nyugalommal bocsátották be az autók áradatának egy-egy sorát a csodálatos fasorba. Egész héten át tartott ez a nehéz szolgálat és nem volt egyetlen összeütközés, egyetlen baleset, csak rettenetes lárma. Ezt azonban az autósok okozták. A cserkészek némák voltak. ]OE.
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Két szöveg, két ének.Csütörtökön, 1930. febr. 13-án nem mindennapi hangversenyt hallottam. „A Palesztrina-kórus a capella estje” — ez volt a hivatalos neve. De a nyomtatott műsor cserkészek részére rendkívüli érdekességet árult el. Végigénekelték a XIII. századbeli „Áll a gyötrött Istenanyja” éneket, amelyet latinból Sík Sándor fordított magyarra. A Zeneakadémia fényes termében felvonultatták a hangszerkíséret nélkül való, vagyis vokális — a capella •— művészet fénykorának, a X V I. századnak legragyogóbb komponistáit, így Orlandus Lassust, Marenziot, Hasslert, Stephanit és felhangzottak a karéneklés remekei. A karmesteri pódiumra karcsú fiatalember lépett fel, elégedetten hajolt meg a zsúfolt terem széksorai felé és aztán felemelte kezét . . . siket csend támadt. Megkezdődött a hangverseny.Budapest legjelentősebb énekkarának 
új karnagya mutatkozott be ezúttal, cserkészeknek régi ismerőse: Bárdos Lajos, a hetes csapatból kinőtt cserkésztiszt, a csapat egyik alapítója. Néhány éve kapott zeneszerzői oklevelet és ma már az 
Akadémián tanít. Kodály tanítványa. Az új Cserkész Daloskönyv szerzője. Most éneklik Sík Sándor szövegét, most ismételted meg a közönség tomboló tapssal Bárdos szerzeményét, egy nagyszerű egyházi éneket, amely az est legnagyobb sikere volt . . .Csak ülök és elgondolkozom. 10 évvel ezelőtt gimnazista és őrsvezető. Ma erősen aktív cserkészvezető és pálcája intésére itt a legnemesebb karének zendül fel. Hát van még ilyen tiszta gondolkozású réteg, van százszámra felnőtt, komoly ember, aki éveken át tanul az énekkarban, mert élvezete a tiszta dal? És ilyen lelkes, hozzáértő közönség is van? Amint idejöttem, egy utcasarkon egy nótaszöveg- árús harsogta a fülembe az egyik slágert: „Várjon kinn a kiskapuban vasárnap.” Megborzongtam erre az összehasonlításra..A hangverseny utolsó száma egy tréfás visszhang-dal. Vége. De a közönség nem megy; nem rohan a ruhatárba, hanem állhatatosan ül és tapsol: újra ismételni kell a visszhang-dalt is. Aztán mosolygó arcok, nagy siker hangulata, érzem, hogy a karéneklés új jövő előtt áll.Örülök, amint lassan kifelé ballagok, hogy ezt a vezető helyet talpig cserkész verekedte ki magának. Milyen más ez a muzsika, mint az utca zenélése. Minden nap ki vagyunk téve az utca, a bár, a lokál zenélésének: milyen megnyugtató, hogy az igazi nagy tömegek nem a jazz mellett állnak, nem és százszor nem. Milyen jól esik, hogy a cserkész ide állt és 

ott nincs cserkész. Mégis csak ez a mi útunk, itt van az igazi hazaszeretet, itt van az élet igazi értelme és szépsége.Csak benyomulni a társadalomba: elfoglalni a vezető helyeket és szertesugározni a magasabbrendű gondolkozás után való vágyakozást, ez a" mi harcunk és 
győznünk kell! Temesi Győző.Cserkész céllövö verseny Szombathelyen. A Magyar Cserkészszövetség szom

bathelyi III. kerülete Szombathelyen, a lovassági laktanya házi lövöldéjében 1930. június hó 8-án d. e. 8 órai kezdettel országos jellegű cserkész céllövőversenyt rendez.
Versenyfeltételek: I. 1. Csapatverseny és egyéni verseny miniatűr „F É G ” céllövő fegyverrel.II. 1. A verseny országos és zárt.2. A csapatversenybe minden egyes cserkészkerület egyenkint egy 6 főből és 2 póttagból áuó csapattal vehet részt. A versenyben a 6 versenyzőn felül a póttagok is jogosultak indulni, de résztvételük nem kötelező.3. Az egyéni versenyben szintén a csapatversenyre névszerint benevezett valamennyi versenyző résztvehet.4. Versenyre azonban csak olyan cserkészfiúk nevezhetők be, akik bezárólag a nevezés határidejéig, legalább egy év óta igazolt cserkészei valamely cserkész- csapatnak és akik ugyanezen időpontig még nem érték el 19-ik, életévüket.III. 1. Távolság: 50 m’éter 1.0 körös céltáblára. A 10-es kör átmérője 3 cm, minden további kör átmérője 3 cm-rel növekszik.2. Próbalövés: tetszés szerinti testhelyzetben 2 töltényből, szabadkézből, vagy feltámasztva. Minden próbalövést külön bemutatunk.3. Értékelt lövés: fekve, szabadkézből, megszakítás nélkül, 10 lövésből álló sorozat, öt lövésenkint külön lőlapra. A felső test a 2 könyökre támaszkodhatik, anélkül, hogy az alsókarok a fekvőpadot (földet) érintsék.4. A csapatversenyben elért eredmény

egyúttal az illető versenyző egyéni verseny eredményét is adja.5. Értékelés:a) Egyéni versenyben: a talált körök összege szorozva a találatok számával adja a versenyző eredményét.b) A csapatversenyben: a csapat (az esetleg induló póttagok lőeredmeriveit is figyelembe véve) 6 legjobb helyezettjének az a) pont szerint megállapított eredményei összegezve adják "a csapat eredményét.IV. A versenyzők által csakis az ú. n. „ F É G ” 'céllövő puska használható. Töltény M. 22-es long rifle Irányzek nyitott. Távcső, diopter használata tilos.A versenyzők részére úgy fegyvert, mint a lőszert a versenybizottság bo- csájtja rendelkezésre, azonban jogában áll minden versenyzőnek saját fegyverét is használni.V. A nevezések mindkét versenyszámra az egyes cserkészkerületek által legkésőbb 1930. május hó 20-ig bezárólag, Oroszlány Endre cserkésztiszt, K. 1. B. tag (rendőrtanácsos), Szombathely, Rendőrkapitányság címére küldendők be.VI. Nevezési díjak:a) Csapatversenyben: csapatonkint 6 P.b) Egyéni versenyben: személyenkintA nevezési díjak a nevezésekkel egyidejűleg küldendők be az V. alatti címre.VII. 1 .A  csapatversenyben győztes csapat vándordíját nyer, a kiadásra kerülő alapítólevél feltételei szerint.2. Éremdíjazás: a) csapatversenyben nagy ezüst, kis ezüst és bronz érmet (plakettet) nyernek; b) egyéni versenyben a verseny győztese aranyozott nagy ezüst
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érmet (plakettet) nyer, a további helyezettek közül arányosan nagy ezüst, kis ezüst és bronz érmet (plakettet) osztanak ki.3. Az egyéni verseny helyezettjei részére a rendelkezésre álló tiszteletdíjak.VIII. A versenyen általánosságban a M. O. C. Sz. szabályai érvényesek.Minden érdeklődés és megkeresés Oroszlányi Endre cserkésztiszthez intézendő, ugyancsak hozzá kell fordulni részletes versenyszabályzatokért is.Egy mozgalmas vasárnap a hárshegyi Cserkészparkban. Hó már csak a Cserkészpark északi lejtőin található, így a sok síelés és szánkázás után elkövetkezett a tavaszi munka. Első nyomait ennek már február utolsó vasárnapján is láthattuk, mert a mozgalom és tavaszi élet töltötte be a park minden zugát.A „Délvidéken” nyertek elhelyezést a 337. „Rigók” apródjai, vasárnap pedig megérkeztek a 304., 132., 95., 4. Bik csapatok cserkészei, összesen körülbelül százan.Kedves meglepetést készített a 132. cs.- csapat, amennyiben egy Örssel már korábban megérkeztek s azok a „Felvidék” szobát cserkészalapossággal kitakarították, az ablakokat megmosták, a kályhát vasfestékkel ragyogó feketévé tisztították, szóval az egész helységet ünnepiesen széppé varázsolták.Időközben a Cserkészparkba érkezett gróf Teleki Pál tiszteletbeli föcserkész, akit Sztrilich Pál országos vezetőtiszt-helyettes, a cserkészpark parancsnoka és Pi- nezich Jenő ügyeletes tiszt fogadtak. A főcserkész úr őnagyméltósága vitéz Szegő Béla és Ulbrich Hugó országos cserkészintézőbizottsági tagok kíséretében körüljárta a parkot, miközben megszemlélte a 304. cserkészek izgalmas hadijátékát.A délután programmjában szerepelt Sztrilich Pál parkparancsnok előadása a 132) csapat részére a megfigyelésről. A szokásos csapatprogram mokon kívül a cserkészpark parancsnokságának délutáni összejövetelén sok érdekes esemény történt. Szabados Géza bemutatta a legújabb íjjmodeleket, amelyekkel a tavasz folyamán a nagy íjjász-verseny a parkban megrendezésre kerül. Bállá Dezső cserkésztiszt új forgószínpad rendszereket tervezett a húsvéti őrsvezetői tábor részére, ifj. Zsembery István a „Jeladás" készülő legújabb kiadásának részleteit mutatta be, Osváth György, a kiváló síelő és kajakozó, a húsvéti őrsvezetői kiképzés gyakorlati megoldásához adott eredeti ötleteket.Az idei forgalmas tavasz már elöreveti árnyékát s éppen ezért a park parancsnoksága elhatározta, hogy körlevélben részletesen tájékoztatni fogja a csapatokat az idei kiképzési lehetőségekről.Nemzetközi egészségügyi kiállítás. —1930. május 17-től októberig a Német Egészségügyi Múzeum Drezdában először mutatja be mindazt, mit jelent az egészség a jelenkor számára. A monumentális múzeum megnyitása hatalmas nemzetközi kiállításra is alkalmat ad, amelyen számos Európán kívüli állam is résztvesz. A rendezőség az egész világra kiterjedő nagyszabású propagandával dolgozik, hogy minél nagyobb tömegek látogatását biztosítsa. Pünkösdkor tartják meg Drezdában a 19-ik Német Eszperantó Kongresszust is és a rendezőség ezt felhasználva, az eszperantót is besorozta hatásos reklámeszközei közé.Magyar est Tallinban. Külföldi eszperantó egyesületek többízben rendeztek előadásokat a magyar kultúra ismerteté

sére. Legutóbb az észt fővárosban volt magyar est, amelyen ismertető előadás, próza és költemény, zene és tánc, mind a magyarság kultúráját mutatta be észt rokonainknak.Modern romantika. Érdekes házasság- kötésről kaptunk hírt legutóbb. A menyasszony Spasova Dafinka bulgár leány Rakitovoból, aki anyanyelvén, a francia és az orosz nyelveken kívül 1926-ban az eszperantót is megtanulta. Első levelezője 
Jochmann Rudolf német mérnök volt, aki anyanyelve mellett csehül és eszperantóul is beszél. A levelezés hasonló gondolkodásról tett tanúságot és az ifjak kölcsönösen a fényképek kicserélése után alig várták a személyes találkozást. Jochmann 1929 nyarán jó barátjával, Brauer Benno tanítóval együtt összehajtható gummicsó- nakon útrakelt. A Dunán utaztak lefelé, résztvettek a budapesti eszperantó kongresszuson is, majd Jugoszlávián és Románián áthaladva érkeztek meg Bulgáriába. A látogatás nem történt hiába és a szép bulgár leány ma már nincsen hazájában. Nemrég volt az esküvő a csehországi Langenauban és az ifjú párt a világ minden részéből elárasztották üdvözlésekkel, sőt ajándékokkal is. A két tanú is eszperantista volt, Schindler dr. plébános pedig eszperantó beszédben kérte az ifjakat, hogy legyenek hűek egymáshoz és az eszperantóhoz is, amely őket összehozta.A japáni cserkészek egyik nagy lapjában Aibara Susumu, a Népszövetség tokiói irodájának titkára nagy cikket írt a magyar cserkészekről.A mentők 1929. évi összes működése 3789. Az egyesület megalapítása óta (1887) összesen 870.344 esetben vették igénybe.Tutankhamen újabb áldozata. Londonban meghalt a 78 éves Westerbury lord. Halálát azzal magyarázzák, hogy egyetlen fia, Richard Bethell, a Tutankhamen sír kutatásánál kapott betegség következtében nemrég pusztult el.A nagy adók miatt bezárt az első nagyváradi szálloda. A nagyváradi Parkszálloda tulajdonosa (ez a legnagyobb s legmodernebb szálloda egész Erdélyben) bejelentette működésének szünetelését, mert nem tudja a nagy adókat fizetni. Nagyvárad jelenleg Romániában van és a tulajdonos magyar volt. így már megértjük.A londoni flotta-Ieszerelési konferenciánmég mindig csak tárgyalnak. Minden állam azzal érvel, hogy nem szerelhet le addig, míg a másik fegyverkezik. Végeredményben arról tárgyalnak, hogyan ne szereljenek le. Amerika, Olaszország, Franciaország és Anglia farkasszemet néznek egymással és nem szerelnek le. De azért tárgyalnak. Jó mulatóst.Hetvenötméteres síugrás. A Ponté di Begnonx megtartott olasz síbajnokságokon Adolf Badrutt nevű st. mauricei versenyző 75 métert ugrott.Kojac, a híres úszó, az amerikai úszókkal egy európai turnén fog résztvenni s meg akar mérkőzni a leghíresebb európai versenyzőkkel. Most nagy formában van és a legjobb időket ússza.Meghívó a Cserkészbolt Szövetkezet 1930. évi máfcius hó 31-én délután 7 órakor a Cserkészház földszinti termében tartandó III. évi rendes közgyűlésére. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és félti gyelöbizottság jelentése az 1929. évi üzleteredményről és mérlegről. 2. A jelentés alapján a felmentvény megadása. 3.

Tiszta jövedelem felosztása. 4. Igazgató- sági, felügyelőbizottsági és választmányi tagok választása. 5. Esetleges indítványok. Az évi mérleg a közgyűlést megelőzőleg nyolc napon át a Szövetkezet irodájában megtekintésre ki van téve. — Budapest, 1930. február 24-én. Rakovszky Iván sk., elnök.Az orosz szovjet, amely még mindig nem fejezte be kegyetlenkedéseit, most újabban háromszáz tengerésztisztet végeztetett ki egyszerre. A kivégeztetést azzal indokolta a hirhedt cseka utóda, a G . P. U., hogy a politikai foglyok eltartására kevés a pénz, amúgy is sokba kerülnek, ezért kellett nagy tisztogatást véghez vinni a nagy börtönökben. A kivégzést a múlt hetekben hajtották végre, mégpedig géppuskával.Modern Robinzonok. Egy amerikai tudományos expedíció nemrég a Csendes óceánban fekvő Galapagos szigeteken egy berlini házaspárt talált, amely öt hónap óta valóságos robinzoni életet élt az elhagyatott szigeten. A férfi Ritter dr. fiatal berlini orvos, aki feleségével együtt megunta az európai civilizációt s elvonult a paradicsomi békéjű, áldott csendes szigetre. Az expedíció egy évre elegendő élelmiszerrel látta el a Csendes óceán remetéit, akik boldogan élnek távol a világtól.Közeledik a tavasz, közeledik a kirándulási szezon. Igaz, hogy télen is lehet kirándulni, de az idén oly kevés a hó, hogy meg kellett nagyon keresni azt a területet, ahová elmehettünk. Nemsokára azonban már széles e világon nyílni fognak a virágok s mi sem maradhatunk bent a szobákban. De kirándulásunkat kössük mindig össze valami praktikus tanulniva- lóval is. Látogassunk meg valami érdekességet, nézzük meg a gyárakat a környéken, tanulmányozzuk a lakásviszonyokat és az embereket. így lesz a kirándulásunk nemcsak egészségünknek, de lelkűnknek is hasznára. Mert kirándulni nem magáért-a kirándulásért megyünk, hanem hogy mindig a tökéletesedés útján haladjunk. Ha pedig csak magunknak akarunk jót s elmulasztjuk a percet, amikor másokon segíthetünk, megbocsáthatatlan bűnt követünk el.A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr159.429/1929. K. M. VIII. szám alatt utasította a m. kir. államvasutak igazgatóságát, hogy a sport-versenyzők részére rendszeresített 50 százalékos menetdíjkedvezmény legalább 100 km távolságra történő utazás esetén a gyorsvonatok II. kocsiosztályára is kiszolgáltatandó.

I. K E R Ü LE T.Vidám cserkészdélután a bencés reál- gimnáziumban. Feledhetetlen élvezetben volt része azoknak, akik folyó hó 16-án és 23-án a budapesti 314. számú Czuczor Gergely cserkészcsapat műsoros farsangi ünnepélyein résztvettek. Mindjárt a bejáratnál fehér ruhába öltözött pálcás apró- dok fogadták az érkezőket és a ruhatárhoz, majd az előadási díszterembe kísérték.



5. szám. MAGYAR CSERKÉSZ 135Az ünnepély vígjáték nyitánnyal kezdődött, melyet a 20 tagú intézeti zenekar adott elő Nagy Julián bencés tanár vezetése mellett. Utána Olofsson Károly V. o. tanuló mondta el Erdélyi Gyula egyetemi fölevéltáros vidám prológusát , Biedl György pedig cserkész travestiát énekelt. Kitűnő volt a báró Podmaniczky Edit által betanított magyar tánc, melyet magyar lányoknak öltözött fiúk és kócsagtollas leventék lejtettek. Előadásra került dr. Borka Géza „A  rádió-amatőr” című tréfája, továbbá Erdélyi Gyula „Bírófogás” című 2 felvonásos cserkész vígjátéka. Szünóra alatt tárgysorsjátékot rendeztek.Az ünnepély megrendezése dr. Szívós Donát cserkészparancsnok érdeme. A díszleteket Zombory Gy. VII. o. tanuló festette. Szünet és felvonások közben Wei- zelgártner Egon zongora kísérete mellett Noficzer Károly magyar nótákat énekelt. A nagyszámú díszes közönség melynek soraiban dr. Kelemen Krizosztom főapáti coadjutor, Krywald Ottó prépost, Witz Béla országos elnök, a tanári kar, P. Olasz S. J. és igen sok cserkész parancsnok jelent meg, a Batthyány-induló zenéje mellett a legjobb hangulatban oszlott szét.A 13. sz. államgépgyári Ezermester cs.- csapat március 8-án, szombaton este fél nyolcórai kezdettel rendezi hagyományos 
cserkészelöadását az Államgépgyári Lakótelep dísztermében (X ., Golgota-út 3—5.). Az előadás műsorán két színdarab, szavalatok, zenekari szám, képsorozat és az idei angol Jamboreen résztvett énekkar számai szerepelnek. Az előadásra, melyen ismét újat és eredetit iparkodnak nyújtani az Ezermesterek, minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak.A 12. VIII. R. karácsonyi szünetben téli tábort rendezett. Március 9-én pedig a N. T . E. tornacsarnokában cserkészünnepélyt tartanak.A 15. sz. Bethlen Gábor cserkészcsapat 1929 december 28— 1930 jan. 4-ig tartotta VI. téli táborát a Mátrában, Fiskálishután. A hó, valamint az idő, egész ottartózko- dásunk alatt a legmegfelelőbb volt. Kirándultunk a közeli helyekre (a Galyatetőre, Piszkésre). Az egyes őrsök külön házakban laktak és csak a síeléskor, meg az esti tábortűznél találkoztak. így élénk örsi élet fejlődhetett ki. A táborozásban a csapatnak két raja vett részt, összesen mintegy ötvenen, akik mindnyájan kedves emlékekkel, vidáman tértek haza. Azóta idehaza folyik az elméleti kiképzés. Az újonc raj készül a húsvéti próbatáborra, a másik két raj az első osztályú próbával foglalkozik. A viziraj kajakokat épít a pünkösdi mozgótáborra. A csapat egyébként élénken részt vesz az iskola életében is. Önképzőkörben, gyorsírókörben és mindenütt másutt megtaláljuk a cserkészeket, akik igyekeznek mindenütt cserkészlégkört meghonosítani.A br. Wesselényi Miklós keresk. isk. 257. sz. Hunyadi János cserkészcsapata febr. hó 16-án tartotta tábori beszámolójával kapcsolatos újonc és farkaskölyök avató ünnepélyét. Az ünnepély nagy erkölcsi sikerrel végződött.A Budapesti Szent Benedekrendi Kath. Szent Benedek Reálgimnázium 314. sz. Czuczor Gergely cserkészcsapata február hó 16-án délután nagy műsoros vidám cserkészdélutánt rendezett. A nívós 10 számból álló műsor nagy tetszést aratott.A Mikéfe 310. sz. Jókai cserkészcsapataugyancsak vasárnap délután 5 órakor a

Wesselényi-utcai cserkészotthonban cserkészünnepélyt tartott.A 32. Levente cserkészek téli tábort is tartottak. Most már a nyári, Paksra tervezett tábor foglalkoztatja a csapatot. A „vizesek” a hét régi kajakon kívül két új, saját készítésű „falt boot”-tal készülnek leevezni. Az őrsvezetői tanfolyam, a második otthon felszerelése, ipari munka meg a többi őrsöknek ad munkát.A 223. sz. P . L. Sz. cserkészcsapat márp.2-án rendezi vidám ünnepélyét a Bp. IV., Deák-tér 4. sz. alatti ev. leánykollégium dísztermében, délután 5 órai kezdettel.Az 1. sz. B. K. I. E. cs.-cs. február 9-én tartotta meg, mintegy 500 főnyi kö-zönség előtt, nagysikerű beszámoló ünnepélyét a Vas-utcai kereskedelmi iskola tornatermében. A műsor kiemelkedő számai voltak: A csapatvezető vetítettképes beszámolója; Paulini— Kodály „Háry János”-ának ötletesen előadott kétfelvonásosa és a dr. Karácsony Sándor orsz. társelnök úr által vezetett tábortűz, melynek keretében magyar népszokások kerültek bemutatásra. A szünetben a cserkészmamák rendeztek büffét.Az. 1. sz. B. K . I. E. tisztikara „csendes nap”-ot tartott február 15-én, szombaton estétől vasárnap délutánig a Cserkész- parkban. Áldott alkalom volt ez a vezetők és a csapat komoly kérdéseinek megbeszélésére.A budapesti I. kér. áll. tanítóképző intézet 334. „Apáczai” cserkészcsapat febr. hó 8-án táborozási alapja javára erkölcsileg és anyagilag jólsikerült, tánccal egybekötött estélyt rendezett.II. KERLET.Segédtiszti átigazolás. A ker. 1. B. Me-gay Géza segédtisztet a 757. sz. cs. cs.- tól a 758. sz. cs.-cs.-hoz átigazolta.Téli táborok. A 238. sz. K. E. G . csapat december 27-től január 4-ig volt téli táborban Füzéren, a 36. áz. „Fráter György” csapat 17 cserkésze pédig Ujhután töltött egy hetet stíáborban.III. KERÜLET.64. Szt. Asztrik cs.-cs. A kedvező hóviszonyok beállta után sírajunk, mely csak tavaly alakult, ismét megkezdte működését. Jelenleg ugyan számunk csak 10, mert az év folyamán többen eltávoztak körünkből. Első egésznapos kirándulásunkat a Muckra rendeztük; visszajövet pedig szorgalmasan gyakoroltuk a lesiklást, telemarkot s a krisztiániát. A hétköznapokon is jól beosztottuk időnket (tanulás)

és így többször is jutott idő síelésre. A kirándulások útja a tanuláson kívül a környékismeret volt.A soproni 67. „Deákkúti” cs.-cs, s aTheol. Öregraj cserkészeinek lélekemelő ünnepélyben volt részük febr. 14-én. Az öregraj egyik tagját, Farkas Lajost, a főcserkész úr többszöri bátor életmentéséért a „Jó munkáért” életmentő-éremmel tüntette ki, mit az öregraj parancsnoka, dr. Deák János ny. r. tanár úr tűzött az életmentő mellére. Ezután Martini Róbert ny. ezredes, várm. elnök szólt az életmentőhöz, buzdítván őt a további cserkészmunkára. Az ünnepet csak emelte az az esemény, amikor az elnök a csapat selyemzászlajára feltűzte a Jamboree-emléksza- lagot.Zalaegerszegi 80. sz. Csányi iparostanuló csapat. A csapat kilenc éves fennállása után 1929 őszén végre megfelelő otthont kapott a Deák-téri áll. elemi iskolában. Ennek következtében fel is szökött az eddigi 25—30-as létszám egyszerre 67-re. Dec. 22-én a csapat meleg karácsonyi ünnepséget rendezett, melyen a kis Jézustól minden résztvevő egy újszövetségi szentírást kapott ajándékba.A celldömölki 56. sz. Lehel cs.-cs. tagjai a madarak védelmére modár-odukat és etetőket készítettek, melyeket a Celldö- mö-lkön levő ligetben és a polgári fiúiskola kertjében helyeztek el. A csapatot január 19-én a kerület részéről meglátogatták és a 111. kér. 10 éves jubileumát ismertették.IV. K E R Ü LE T.Meghívó a Magyar Cserkészszövetség IV. kerületének 1930. évi március hó 30-án Tatán, a kegyesrendi főgimnáziumban fél 11 órakor tartandó tisztújító közgyűlésére. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. A kér. tőtitkár jelentése. 3. A kér. főpénztáros jelentése és az 1929. évi zárszámadás bemutatása. 4. A számvizsgáló-bizottság jelentése. 5. Az 1930. évi költségvetés előterjesztése. 6. A kér. tisztviselők és I. B. tagok választása. 7. Indítványok. A résztvevők számát kérjük március 26-ig a kerület titkári hivatalánál — tájékozódás céljából — bejelenteni. Székesfehérvár, a póstabélyeg kelte. Elnökség. Az esetleges indítványok az Alapszab. 11. §. 2. értelmében a közgyűlés előtt négy héttel írásban nyújtandók be a kér. elnökségénél. A csapatok az Alapszab. 7. §. 12. és 15. szerint küldik megbízottaikat.A győri bencésgimnáziutn 35. sz. Jedlik Ányos cserkészcsapatának 10 éves jubileuma. A győri szentbenedekrendi kath. gimnázium 35. sz. Jedlik Ányos cserkész- csapata február 9-én ünnepelte fényes keretek között 10 éves jubileumát.Az ünnepségek vasárnap délelőtt 9 órakor kezdődtek, mikor Szabó Gusztáv ny. hadbíró-alezredes, cserkészparancsnok vezetésével a cserkészcsapat küldöttsége megkoszorúzta az elhalt cserkészek sírját.Délelőtt 10 órakor ünnepélyes szentmise volt a bencés templomban, melyet fényes papi segédlettel ürösz József s.- püspök pontifikáit. Mise alatt a cserkész- csapat fúvós-zenekara Ecker Lajos segédtiszt vezetésével Haydn miséjét adta elő. A misén s az ezt követő díszgyülésen, valamint a délutáni műsoros esten nagy és előkelő közönség jelent meg. Ott voltak: 
Fetser Antal megyéspüspök, Németh Károly dr. főispán, ürösz József s.-püspök, 
Szautner Ferenc dr. polgármester, Sólyom Andor, a kir. ítélőtábla elnöke, Dsida Ottó tankerületi kir. főigazgató, Petz Lajos dr. felsőházi tag, Temesi Győző dr., a Magyar Cserkész Szövetség társelnöke,
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Skultéty Miklós alispánhelyettes, Erdélyi Iván és Éberth Géza polgármester-helyettesek, Kocsis Lénárd bencés gimnáziumi igazgató, Boldis Dezső dr. vezető kir. tan- felügyelő, Strasser Sándor c. kir. főigazgató, Angyal Emil várm. árvaszéki elnök, Drobni Lajos dr., az Ügyvédi Kamara képviseletében, Török Károly rendőrfőtanácsos, Bencuk Gergely várm. cserkészfőtitkár, Gábriel Gotthárd, Szabó Gusztáv és Schmuck Paszkál parancsnokok, a helybeli csapatok parancsnokai és kiküldöttei, a katonaság képviselői, a bencés gimnázium tanári kara és számos mások.A díszgyűlés délelőtt 11 órakor kezdődött a városháza nagytermében. Az előkelő és nagyszámú hallgatóság előtt Kocsis Lénárd, a bencésgimnázium igazgatója nyitotta meg a jubileumi díszgyűlést. 
Németh Károly dr. főispán, Szanter Ferenc dr. polgármester, Dsida Ottó tankerületi kir. főigazgató üdvözölték a jubiláns csapatot. Majd Temesi Győző dr., a Magyar Cserkész Szövetség társelnöke előtt tett 24 cserkészjelölt fogadalmat. 
Erdélyi Iván a kiscserkészek nevében kedves beszédben kérte a szövetségbe való felvételt. Temesi Győző dr. lelkes szavakkal vette fel a szövetség kebelébe a kis- cserkészeket és üdvözölte a jubiláló csapatot. Bencsik Gergely várm. főtitkár a régi cserkészek nevében köszöntötte a kis- cserkészeket és a jubiláló csapatot. Hör- 
váth László parancsnok, a Pálffy öregcserkészcsapat nevében emlékszalagot tűzött szép szavak kíséretében a jubiláns csapat zászlójára.Kocsis Lénárd igazgató zárószavai után a díszgyűlés véget ért.Délután fél hat órai kezdettel műsoros előadás volt a Vigadó nagytermében. A kitűnő műsoron a cserkészcsapat szalonzenekara Dalló Gyula öregcserkész vezetésével előadott néhány kedves darabot: Kéler Rákóczi megnyitóját, Erlenberg Malom a fekete erdőben c. darabjait s Fuciktól: A gladiátorok bevonulását. 
Veöreös Miklós dr. öregcserkész a jubileumra írt hatásos prológusát szavalta el igen nagy sikerrel. A műsor kiemelkedő száma Gábriel Gotthárd cserkészparan.cs- nok előadása volt a csapat tíz éves tör-* ténetéről. Horváth István cs.-tiszt a „M agyar cserkész dalát” szavalta mély érzéssel a cserkészcsapat énekkarának kíséretével.Az előadás után nyolc órakor megkezdődött a tánc s a jubileumi ünnepség a legjobb hangulatban fejeződött be. Este-' 11 órakor Csizmadia Andor öregcserkész szerkesztésében megjelent a „Báli Tudósító” s a szellemes és humoros lapot csakhamar elkapkodták.V. K E R Ü LE T.552. sz. Petneházy Dávid cs.-cs. B. P.születésnapját két perces elmélkedéssel üli meg egy csapatgyülés keretében. A Szövetség közvetítésével üdvözlő levelet küldött a világ főcserkészének. Az „öregek” és rangosok Örse — az első viziörs —  elméleti kiképzését befejezve, gyakorlatban is igyekszik megvalósítani a tanultakat. Két őrsvezetőnk levelez összesen 17 címre angol, francia és német nyelven.VI—VII. KERÜLET.Felhívás! A 652. I. Rákóczi Gy. cserkészcsapat (Pécs, Kismakár-u. 8/2.) kéri azokat a régi előfizetőket, akiknek esetleg megvan a VI. évf. L , a IX. évf. 1. száma és a VI. és Vili. évfolyam tartalom- jegyzéke, hogy ezeket a csapat címére

megküldjék, akár csere, akár vétel formájában.A kaposvári cserkésztisztek febr. 4-én tisztigyülést tartottak. Itt határozták el, hogy központi tábort fognak rendezni.A somogyvármegyei cserkészek husvét- kor őrsvezetői tábort tartanak.IX. KERÜLET.A nyíregyházi cserkészcsapatok márc.3-án, hétfő este 8 órakor a Korona nagytermében cserkészavatással egybekötött műsoros ünnepélyt rendeznek.Xb KERÜ LET.A X . kerület február 9-én tartotta Dunakeszin tisztigyűlését igen nagy sikerrel. A 105. Dunakeszi Magyarság látta vendégül a kerületet. A tisztigyülésen Árky Zoltán üv. elnc-k, Szopek Loránd dr., Kamer Róbert 109-es parancsnok, Wéber Lajos, Kacsina István dr., Sebő Bertalan, Buczkó Emil dr. és Majos Dezső tartott előadásokat.A wekerletelepi 93. sz. Erő cs.-cs. gazdag sikerrel zárult műsoros tea-estélyt rendezett. A nívós műsorszámok közül kiemelkedett v. Faragó Ede, a M. Cs. Sz. országos vezetötisztjének mély hatású előadása, Magyar népünk lelki és szellemi gazdagságáró címmel. Jó munka folyik a csapat cserkészrajában is, amelyet Boocz Lajos parancsnok helyettes vezet.A váci piarista gimn. 192. Erdősi cs.- csanata február 2-án műsoros ünnepélyt rendezett. A siketnéma intézet díszterme mind az ifjúsági, mind a szülők s a cserkészet barátai számára rendezett előadáson megtelt.

D. J . 24. Akarat. Külföldi címek a mai számban is vannak. A bélyegakcióba való bekapcsolódást tanulmányozd az 1929. évi október 15-i számban. — 12. Vili. R. Természetesen közlök minden beküldött hírt, csak rövid legyen. Fényképet szívesen közlök szintén, ha az jó. — 924. Sirály. Ahhoz, hogy valaki költő legyen, elsősorban a nyelvet kell jól bírnia. Aki kétszer is írja egy levélben, hogy „vannak több verseim is” , az alig ha lehet magyar költő. Egyébként ezt igazolják a beküldött versek is. Sokkal jobban teszed, ha versírás helyett valami praktikus dologgal foglalkozol. —  P. K. 32. Levente. Szívesen ; csak azt írjátok meg, hogy mit és milyen terjedelemben ? Ez a nyomda teljesítőképességétől függ. Nagy nyomdában elég, ha a megjelenés előtt egy héttel adod a kéziratot. Ivenkint (16 oldal) Icb. 100— 120 pengőbe kerül. — B. D. 334. Természetesen mindenki pályázhat. Ha vannak jó idevonatkozó gondolataid, dolgozd azt ki és küld be a Vezetők Lapja szerkesztőségének, mert ilyen elvi kérdésekkel a V. L.-ban foglalkozunk. — Sirály. Az igazolási kérés még lent van a kerületnél. Legyetek türelemmel, mert az igazolásig való eljutás meglehetős lassú. Ami a tiszti kérdésre vonatkozik, mindazokra a Vezetőtiszti Testülettől kapsz levélben választ. — J . A . 64. Köszönöm a tudósítást. — Ne csüggedj, magyar. Ennél jobb versed is vár már megjelenésre. Ebben a középső rész egy kissé zavaros. — Sz. L. 13. A

beküldött verssel valósággal zavarba hoztál. Az első két versszaka meglepően jó, a többi három pedig egészen rossz. Ha nem cserkész küldte volna be, azt gondolnám, hogy az elejét valakinek a verséből leírtad s úgy biggyesztetted hozzá a magad sikertelen versszakait. Ez nem közölhető, ha lesznek jobbak, szívesen fogadlak. — N. F . Baja. A kérdéses számok darabonkint 24 fillérért kaphatók. — „írókéz.” Indítványodat továbbítottam a Bolthoz. Az ő dolguk. Az ünneprőPkaptam tudósítást. Én jobb szeretném, ha nem máshová kapcsolódnál be, hanem a magatok csapatában fejtenél ki minél komolyabb munkát. — K. R. 33. Újpest. A leírás egészen jó, de a téma már agyoncsépelt. Nem használhatom. — M. L. 902. Szentendre. Biz, az nagyon jó volna, de sajnos, attól még messze vagyunk, hogy egyetlen fölhívásra 30.000 cserkész egységes munkába álljon, különösen akkor, ha ez a munka egészen egyéni gondolkodást és bizonyos írói készséget is kíván. Annak nagyon örülnék,' ha meglátogatnál. — Gyinka. A tiszteletpéldányt útnak indítottam. A naplót azért tartom magamnál, mert még mindig remélem, hogy egy-egy részt leközölhetek belőle. Hanem az angol leveled bizony elveszett. Hiszen annyi jön ide naponkint, hogy nem is lehet csodálkozni egynek az eltűntén. A tudósítást köszönöm. — H. I. ICO. Debrecen. Nagyon kedves tőled, hogy komolyan vetted tanácsaimat. De bíz ez még nem látszik meg a verseiden. Én azt mondom, hogy jobb volna az egész költészettel szakítanod, hiszen sok babért biztosan nem termel a számodra. — P. 1. 8. Zrínyi. Jól emlékszem a felszólításra, nem is vonom azt vissza. Én szívesen veszek minden szárnypróbálgatást, viszont nektek is szeretettel kell fogadnotok a kritikát. Még akkor is, hogyha ez röviden, de velősen annyit mond (és ez most a Te eseted is), hogy rossz a versed. — Bercsényi. Nemcsak, hogy nem haragszom, hanem egyenesen örülök hosszú levelednek. Ne gondold, hogy Te vagy az első, aki a maga problémáit feltárja. Nagyon jól teszed, hogy ha okosan és szerényen, de határozottan visszautasítasz mindenféle támadást, vagy ízetlen évödést. Bár minden cserkész megtenné. Ami a stílusod fejlesztését illeti, annak nagyon egyszerű a módja. Olvass sok jó magyar könyvet s ragadj meg minden alkalmat az írásra. (Levelezés okos és szellemes emberekkel, kis cikkek írása, gyors fogalmazás gyakorlása stb.) De mindez természetesen nem biztosítja azt, hogy író is lehet belőled. A szépirodalom művelése művészet, nem mesterség, ezt megtanulni nem lehet, ehhez isteni ihlet kell. — B. K. 15. Bethlen. Köszönöm a tudósítást, de máskor fürgébb légy az aktualitások közlésével. Szeretném, hogyha ezt a neked szóló üzenetet minél többen elolvasnák és megszívlelnék, mert gyakori, hogy az aktuális híreket két hónap múlva kapom meg a csapattól. — M. B. Rákosliget. Bizony az ítélet csak ezt mondhatja: gyenge. De azért levelednek örültem, mert én minden szárnypróbálgatást szeretettel fogadok. Remélem, hogy máskor több sikerrel jár találkozásunk.
Felelős kiadó : K O S C H  BÉLA.Kiadja a Magyar Cserkészszövetség. Szerkesztőség és kiadóhivatal :Buda, est, V ., Hajnal-utca 6. sz. (Cserkészház.) Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.„Élet" Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, I., Horthy Miklós-út 15. — Igazgató: Laiszky Jenő.



E N R I L O - n a k
a kitűnő szomjcsillapítónak, egyetlen 
kulacsból sem szabad hiányozni^.

Jól cukrozva üdítő és egészséges ital, 
mely különösen hosszabb túráknál 
nagy ellenállóképességet kölcsönöz.
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Kizárólagosan honi nyersanyagok
ból gyártja

a FRANCK HENRIK FIAI RT.
nagykanizsai és mosonszenífánosi hazai gyáraiban.

Turul-Magyar Országos Biztosító intézet Részvénytársaság
Életbiztosítási állomány 192» év végén 35,81 7.000 P. Díjbevétel 1928-ban 2,574.000 P. Biztonsági alapúk a i. évben 3,386.865 P.

E le t- és já r a d é k b iz to s ítá s .  —  T a k a r é k - és n é p b iz to s ítá s . — 
G y e r m e k n e v e lé s i- , k ih á z a s ít á s i- , t a n u lm á n y i  s e g é ly -b iz to s ítá s .
C s a lá d i b iz to sítá s , r o k k a n ts á g i és b a le se ti b iz to sítá s.  —  T ű z -, 

jé g - , s z á ll ít m á n y - , betörés e lle n i, ü  veg b izto sítá s. — E s ő b iz to s ítá s .Mindennemű felvilágosítással k észséggel és díjtalanul szolgál az ig a z g a tó s á g :
B U D A P E S T ,  „V., K E R Ü L E T ,  N Á D O R - U T C A  9.

V e z é r ü g y n ö k s é g e k  a z o r s z á g  m i n d e n  v á r o s á b a n  és n a g y o b b  k ö z s é g é b e n .

A  M a g y a r  C serkészszövetség  
összes k ö z p o n ti h iv a ta la in a k  

h iv a ta lo s  ó r á i :naponkint d. e. 9— 1-ig és d. u. 4— 7-ig.Pénztár-órák: naponkint 11 — 1-ig, d. u.4—6-ig, kivéve a szombat délutánt.Az országos elnök és az országos fő- tisztviselök fogadó ideje:
Witz Béla országos elnök fogad: hétfőn d. u. 6— */28- ig, pénteken 5—7-ig. 
vitéz Faragó Ede országos vezetötiszt

és ellenőrző szerdán és csütörtökön d. e. 9— 1-ig és d. u. 4— 6-ig.
Major Dezső dr. országos ügyvezető főtitkár mindennap 9— 1-ig és szerda és szombat kivételével d. u. 4— 7-ig.
Borsiczky Sándor dr. országos ügyész hosszabb szabadságra ment. Helyettese, 

dr. Zsembery Gyula orsz. társelnök, fogad szerdán és pénteken 6—8-ig.
Kosch Béla országos gazdasági főtitkár mindennap 10—1-ig, szerda és szombat kivételével d. u. 4— 6-ig.

Molnár Frigyes dr. külföldi ügyek főtitkára kedd, csütörtök 6—8-ig.
Vidovszky Kálmán a Magyar Cserkész szerkeszöje kedd és szerda d. u. 5—7-ig, csütörtök és péntek d. e. 11— 1-ig.
Éri Emil országos vezetötiszt helyettes kedd, csütörtök, szombat 5—7-ig.
Sztrilich Pál országos vezetötiszt-he-lyettes hétfő, csütörtök, péntek /24— '/27-ig (Cserkészház), szombat, vasárnap Cserkészpark.

T e le fo n : C s e r k é s z h á z : 1 8 4 —8 4 , 1 7 5 -  0 5 ;  C s e r k é s z p a r k : 6 4 3 —1 3 .
V ig y á za t! A telefonszám  decem ber 15-101 'változott! Már au to m a ta !




