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Le,oe,Le,zzűnK számotokra a Jamboree jelentett, úgy hiszem, nerrr elég azt
mondanom: köszönöm, gratulálok, hanem ide kellene -hozni
m i n dnyá j atok at v akációzni. l gazán m e gé rdemelnétek ! "

Angolul ,akar levelezni _veletek ]. D. Biggs 17 éves angol raj-
vezetö, valamint Alister Maysmith Kershaw l2 éves au§ztrdliái
cserkész, aki szenvedélyes bélyeggyüjtő.
_.ílysaitott sz_!m!ra jelentjük, hogy több l2-I3 éves |rancia
\i:lalv kér tölünk magyar leveleZŐt. A címek megtaphatók
tolunk.

Címünk: Levelezési akció, Budapest, V., Nagy Sándor-u. 6.
Hivatalos óránk: szombat d. u, 4-6-ig.

üzenet külföldi levelezöknek:
E. F. t71. A szép levéIért sok köszönet, de a bemutatkozás

igazán íölösleges volt. Talán egyszer még együtt dolgozhatunk.

- F. E. 552. Köszönjük az értékes beszámolót, a mellékleteket
visszaküldjük. A levelezőkét e helyről felhívhatjuk, hogy küld-
jenek anyagot kiállításotokra, csak kötelezzétek magatokat írás-
ban, hogy a kapottakat záros határidőn belül visszaszolgáltat-
játok tulajdonosaiknak. - P. K. A Márton-lap esete a következő
rovatban jön, a mait is köszönjük. - Sz. J. I. Kéréseidet sorjá-
ban igyekszünk elintézni, addig is gratuláIunk levelező-őrsödhöz.

- Karcagiak és ifj. G. M. Eger. Cimeiteket kiküldtük Amerikába,
Átdnyi István.

kcdves Fitikl
Az elnru.lt xót hét alatt annyi érdekes levelet küldtetek be

ho,zzánk, hogy mai rovatunkaí azokból vett idézetekt<ei tOit]jük ki.

,P.^.K. Jinn levelezője a testvériségi ünnepen szószerint ezt irta:
llt l.,l1-,]89r testvernapon 21,10.33. a magyar nép es gyermekre
üdvözlü.nk!" ; Yajjol mikor tudunk rni firinüI ilie"le-Úiéi'írnii
- teszi hozzá joggal P. K.
.Egy .észt íiú, Ed.gar Susr, viszont így ír: ,,Okt. 21.-én a miglmnazlumunkban ls megünnepeltük a rokonsági napot. A ma-gyar himnuszt énekeltük-észt íordításba", a, i§ur§áii Ú.- *;í{aszavalta eI ,,A mi hazánk"-at és sokat, nagy6,l iokat besi8lt

MagyarorwágróI és Finnországról... Most §éOig .eg ur.arlár,
]gRni:,a .Te neved, Farka_s, _ugyanazt jelenii, a:mit iz enyém,
Susr. Mat eszt nyelven a farkast hunt-nak nevezik, a régi 

-észt
nyelven azonban susl-nak. (Finniil is! -- Rovatveáetö.)'
,E. Feri amszterdami lrarátja igy nyilatkozik a Jamboreeról :

.,Ma.gy.arország új haza volt-száfrunk"ra, nem is éieztük. hoÖ|(ultoldon vagyunk. 9gy találtuk, hogy a magyarok túlságosái|nalasak azeít a csekelysegert, amit HoIlandia értük a háborúrrtán tett."

.. A, következöt egy .,angol f iú írta mindjárt a Jamboree végez-tevel: ,,soha nem hittern volna, hogy e§y nemiet olyan ecisé-ges szelIemű megnyilatkozásra ke!és Tégyen,rnint'árniiidii
lnagyarok a mi fogadtatásunkban tanusíióttak. Éreztük.'hosv
nemcsak a cserkészek barátságosak hozzánk, hanem a'legkiÍ-lönbözőbb társadalmi osztályo[hoz tartozó Ómberek iJ tuaák
á_ldozatokat hozni, csakhogy lól érezzük magunkat... tr.lit ói-ile:dlg aíra a rengeteg elökészító munkára góndolok, amit a'Ti

nr.nTMB}{ras
A Főcserkész úr őméltósága 1933 október 23-án élet-

mentésért a következöket jutalmazta & ,,Jó munkáért" élet-
mentő kitüntetéssel:
FARKAS SÁNDOR 666-os csapatbeli barcsi cserkészp,a-

raftcsnokot, megvadult lovak megf ékezéséért ;

MIGÁLY LÁSZLó 90/ö. csapatbeli budapesti öregcser-
készt, tiszva v é gzett életmentésért ;

RÁCZ ERNó 560:as csapatbeli bajai őrsvezetőt, úszva
vé gzett életmentésért.

DNR,nLO-rlal§
a kitünő szomjcsillapítónak, egyetlen
kulacsból sem szabad hiányoznia.

Jól cukrozva üdítő és egészséges ital,

mely különösen hosszabb túráknál
nagy ellenállóképességet kölcsönöz.

§

Kizárólagosan honi nyersanyagok-
ból gyártja

a FR,AN'CI( IilENR, II( FrAI R,T-
rlaglJrl§alrlzsal és E(D§(DllszeníráIro§l lrrazat glJrárailran-



NdAGYAIR, cs ID IR, IKrÉ,s Z
a liliornos tf|úság lapla

]léső őszön
A szél a Idkról lesepert
minden levelet szerteszét :

Szomorú, letarolt a kert.

Nem gydszol halott levelet,
nem r,ettegi a zord telet -derűsen mosolyog, nevet:

A vigság sipja eltörött - Ez mdr az ősz, ez mdr a uég, -egl-két bordó-szín galy a fdn De fönn az ég az csoda-kék,
s mar nem suttog, cs,ak nyöszöriig. mintlm csak tauasz volna még.

Halal íöiótt az élet,
a tél töbtt örök tauasz
s a zörgö víz |ölött a lélek . . .

Bud,aűrest, 7933 deoember 7.

XIV. éaí + 22. sadm.

Mottó : cserkész takarékos

Mihtily László.

péQ

lEgy /,qp

ól ltamár úr nateszóhőll...
Mennyi könnynek, bainak, búnak volt leg-

utóbb is okozója ez a notesz, ez Q ceruza,
és ezek a szekunddt iró ujjak! ... Azaz,
hogy ,.. Igazdn ők voltak a szomorústig
okozói? Nem a did,k maga., akinek rossz fe-
leletei alapjdn tudatlansógtit; hanyagsdgtit,
gyenge uolttlt lemérte egy arra hivatott em.
ber, mérése eredményét a noteszbe be is je-
gyezte, a notesz adatai alapjdn a konferen-
cián jelentette s a konferencia ítéletéröl az
aggódó szülőket ,,intöcédula" cimű levélké-
ben értesitette?

Ki mint vet, úgy arat. Dologtalan hete-
ken dt szekunddt vet, intökonferenciún ro-
vtist arat...

A notesz ítélete bizonytalan, hiszen em-
ber ítél ott, akí léIekbe nem ldt, tehtit téved,-
het. De benned a biró: a Lelkiismeret, ö
nem téved. Róttéz a, töruényre: ,,a cserkész
hiven teljesiti kötelességét" - aztdn itél
tévedetlen, csalhatatlan, Itéletét a lelkedbe
súg ja.

Cserkészpajtds, a lelkiismereted soha ne-
ked szekundtit ne irhasson!
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K a r d cs o ttE t, a, űa,kar éIso s lco d,otn !

.q
A
PENaÓr

NÉZEM

?lr-g,,Jlf.

Hol láttam e képet, vagy ehhez hasonlót? Hát csakis ha-
sonlót! Illetve hasonlíthatatlanul jobbat! Mert ezt a képet
útgy sikerült le-plagizálnom Mártonka mester Souvenir-
albumáról, mintha őkedvessége írna cikket a takarékos-
ság 1örvényéről most helyettem.

Az igazság kedvéért el kell áruln,om, hogy valamelyik
ármányos lelkű rajzolóművészünk még Elnök urunkat is
úgy rajzolta le a Jamboreen, amint árgus szemme,l nézi a

- pengőt. A lapba már nem kerülhetett be ez a rajz, mert
időközben lefújták a világvárost, de Elnök urunk kijelen-
tette, hogy a gondolat nem rossz, hiszen az egész idő alatt
legfőbb kötelességének tartotta a ki- és bemenő pLengők
szemmeltartását.

És eszembe jutott mindez abbóI az a|ka|omból, hogy
öcsi egy délután azzal iötthaza az őrsi óráról: Anyukám,
tessék nekem adni egy pengőt, hogy abból takarékoskod-
hassak. Mert tetszik tudni, a cserkész takarékos!"

Nyilvánvaló, hogy ez az öcsi nagy csacsifüles volt és
nem értette meg az őrsvezetője magyarázatát. Mert a ta-
karékosságnak nem az elején, hanem a végén mutatkozik
a pengő. S a legveszedelmesebb tévhit az, hogy takaré-
koskodni csak pénzzel lehet. Ellenkezőleg, a takarékosság
sokkal inkább készség és rágondolás a pazarlás elkerli-
,lésére, olcsóbb megoldási módok keresésére, jövedelmiink
becsi.iletes munkával való növelésére.

Hogy pedig ezt el is hidd nekem, hirtelen beülünk egy
testhezálló repülőgépbe, átrepüljük azt a néhány vakond-
túrást Soprontól a Genfi-tóig, oda se neki annak a kis
kátyúnak, ami Európa és Amerika között már jó ideje aka-
dályozza a bakancskoptatást és hipp-hopp: máris ott va-
gyunk Detroitban, ahol a világ legnagyobb takarékossági
iskolája vagyon. Már tudniillik emberkéz-csinálta iskola,
mert egyébként a fölséges Isten alkotta természetnél böl-
csebb, aprólékosabb, szebb és tökéletesebb takarékosságot
még semmiféle Ádám tla-lánya sem produkált. Ezt a mi
iskolánkat úgy hívják, hogy Ford Automobil-gyár. Itt min-
denki a pengőt, azaz bocsánat: a dollárt nézi. Sőt nem is
a dollárt, hanem a centet. es még annak az ezredrészét is.
Ami érthető, mlert annál a rengeteg nagy üzemnél minden
apróság sokat jelent végeredményben.

Hát nézzűk ezt a takarékosságot közelebbről! Persze,
csak egyes példákban, mert egyébként hétszám elüldögél-
hetnénk itten. Ami nem volna unalmas, csak a pilóta so-
kat kérne a várakozásért s azt a Magyar Cserkész taka-
rékos kiadója már nem vállalná.

Itt vagyunk a végeláthatatlan öntőműhelyben, ahol
eleinte igen nagy fejtörést okozott, hogy egyes acéldara-
bok öntés után nem hűltek ki egyenletesen és ennek kö-
vetkeztében meggörbültek. Utólag kellett azután mind-
egyiket - nem csekély költséggel - újból kiegyenesíteni.
Végre a gyár egyik fiatal alkalmazottja kitalált olyan
edző-centriiugált, amelyik kiküszöbölte az egyenlőtlen le-
hűlést és ezzel az elgörbü|ést is. Nem kellett többet egyen-
getni és ez négy év alatt 36,000.000 dollár megtakarítást
jelentett. Egyetlen gondolaiI Takaréko,sstíg a munk(ival!

4ga

Még érdrekesebb az anyaggal való t,akarékoskodtis, Az
még kismiska, hogy a birtokunkon termett szalmából (némi
gumi hozzáadásával) kőkeménységű kormánykerekeket
préselnek. Meg hogy az e|tört lapátnyélből négy-öt vado-
natúj véső-, vagy kalapácsnyelet készitenek. S az elko-
pott lyukasztókból, fúrókból eggyel kisebb számút vará-
zsolnak elő. Ez nem olyan túlságosan meglepő. De hall-
gassuk, mit csináltak a fatermelésnél! Az autőgyártáshoz
többek között rengeteg íára van szükség. Ha másra nent,
a csomagoláshoz használt nagy ládákhoz. A szükségleí

^ biztosítására Ford egész őserdőket vásárolt meg. De mind-
Ú_rl_..r járt kezdetben kiszááították, hogy száz esztend,őn belül az
'YelOrJL'irdatlan rengetegeket is letaroljá[ s az utánpótlással nern

érik utól a íogyasztást. Leültek és gondolkodtak, S amit
kisütöttek, annak az volt az eredmény,e, hogy lényegesen
megváItoztatták a hagyományos feldolgozási módokat.

A hatalmas törzseket motoros fűrésszel egészen a föld
színén vágták le s a fűrészmaiomban minden teketória nél-
kül deszkává hasogatták. Nem nézték, hogy a deszkának
a széle,görbe. Még a.kéreg lehántásával sem töltötték az
időt. A deszkák azon írissiben munkaasztalokra kerültek,
ah o l ü gye s asztalos-szabómeste rek teler ajzolták azokat az
üzemben szükséges különféle darabok' mintáival, Csak a
görcsös, vagy hibás részeket hagyván ki. Ilyenformán
majdnem az egész deszkát fel tudták használni s alig volt
hulladék. El is érték vele, hogy az őserdők élettartamát
legalább 30 száza|ékkal meghosszabbitották. Azalatt már
ráér ,,nőni" az utódság. Természetesen ilyenformán a nagy
szárítókemencéket is jobban ki kellett használni, mert a

később hulladékba kerülő részeket már be sem rakták.
Te persze azt hisz,ed, hogy az a hulladék ott rothadt az

erdőn, vagy - no nem bánom, kazánfűtésre használták
fel. Nem, kérlek, abból 16 méter magas retortákban 583
fokos hő mellett faszenet, gázt és nyers fasze§zt gyártot-
tak. A faszénnel és gázzal az erőtelepek kazánjait fűtik.
A nyers faszeszből kátrányt, szurkot, kreozotot, methyl-
alkoholt, ethylacatátot és különböző savakat, olajakat
nyernek. A szurkot akkumulátorok szigetelésére, a kreozo-
tot talpfák és villamos-pőznák telítésére, a többi kimoncl-
hatatlan nevű kotyvalékot a műbőrkészítésnél, ércelőké-
szítésnél, stb. használták fel.

lgy a íának úgyszólván minden porcikája értékké ala-
kul át. Amellett, hogy Ford ezáltal nem szorul idegen gyá-
rakra, a bölcs takarékosság évente 12.000 dollárt hoz az,

üzemnek. ,,Idővel még többre megyünk! - biztat bennün-
ket az öreg autókirály. - És mindenki számára lesz elég
erdő, ha az emberek megianulják, hogyan kell azt ész-
szerűen kihasználni!"

De nyeregbetörték ám Detroitban az tdőt is. Észr,evették,
hogy az a vasút, amin a nyersanyagot és a készárut szál-
lítaniok kellett, ügyesebb vezetés mellett sokkal gy,orsab-
ban is dolgozhatna. Diktum-faktum, megvették az egész
vasutat szőröstől-bőröstő,t, azaz mozdonyostól, emberestől
és az egész vonalon bevezették a Ford-féle munkatempót:
a piszmogás nélküli szolgálatot. El is érték vele, hogy a
szállítási időt egyharmadával lecsökkentették. Eddig §0
millió értékű raktátt kellett tartaniok, most ennek egyhar-
madrésze fölöslegessé vált. Felszabadult egy csomó rak-
tárhelyiség és pénzben annyi, hogy a nyereség csak kama-
tokban évi 2,2 millió dollár volt.

Hogy azután valóságos pénzben mit tudott Ford megta-
karítani, arró1 egyenesen legendákat lehetne mesélni,.,,

- De mit érdekelnek engem a Ford milliói?! Törődjön
azokka| Roosevelt, vagy akárki más! De én szegény ördög
vagyok, akinek minduntalan választania kell: moziba men-
jek-e, avagy sültgesztenyét vásároljak?!

Lassabban, kis komám! Mi most nem a mennyiségre, ha-
nem a módszerre nézve akartunk órákat yenni. És a ha-
talmas Ford-nyomokba lépve, magunk is rájövünk egyre-



másra. Például arra, hogy a takarékosság és a zsugoris-
kodás nem mindegy. Mert aki sajnálja a pénzt a minden-
napi élelemíe, vagy szetszámra, könyvre, az lassankiiit
semmiféle pénzt sem tud majd megkeresni. Viszont nem
muszáj az embernek okvetlenül habostortát vásárolnia, ha
egy kis zsebpénzhez jut. Ilyen rendkívüli igényéket csak
rendkívüli munkával szerzett pénzzel elégíthetünk ki.,.

Hanem tudod mit? Induljunk már hazaíeló és útközben
törjük azon a fejünket, miben utánozhatná a magadfajta
kisember a Detroitban láíottakat? Idővel például takaré-
koskodhatsz olyaténképpen, hogy minden holmidat azon-
nal helyre rakod. Behúnyt szemmel is menten megtalálsz
mindent, amire szükséged lehet. (Különösen reggel, mun-
kábamenet!) es piszmogás minálunk sincs! Age, quod
agis! - mondja a római. Ha tanulnod kell: fogj hozzá
nyomban és n,e szopogasd negyedórahosszat a to|lszárad
bacis végét. Amint az egyik tantárggyal, vagy egyéb mun-
káddal végezíél, zoíort hozzálá,tsz a másikhoz, mert a_

nyujtózkodással, kelletlenkedéssel töltött idő haszontala-
nul kiesik az életedböl. Igy pedig jócskán jut időd játékra,
szórakozásra és nem utolsó sorban - segítésre!

Munkát és pénzt takarítunk meg azálta\ ha kíméíjük
minden hol,minkat. Ruhát, iskolafölszerelés,t, cserkészegyen-
ruhát! Még a táborba hozoti konyharuhákat is! És nem ve-
szítesz el semmit. Radirgumit és zsebkendőt se! Ha fi-
tyeg a gombod, fölvarrod. Ha kis lyuk ásít a harisnyádon,
vagy feslés támad a ruhádon, azonnal jelented Édesanyácl-
nak és nem várod meg, amíg a kár majdnem pótolhatatlan.
A gondosan vizhatlanított, állandóan tisztántartott cipő
legalább kétszerannyi ideig tart. Könyveidet az év végén
duplaár,on értékesítheted, ha tiszták, gyűretlenek, tízórai-
nyomok nélkül valók. Az íróiolladat használat után m,eg-

A Magyar Cserkész gratulál!
Harmincötezeí magyar cserkész nevében szívből köszöntöm vitéz Farkas Ferenc vk. őrnagyot, a gödöllői

Jamboree vezérkari főnökét, akinek a Kormányzó úr őfőméltósága ,,az 1933. évi Világjamboree megszervezése
körül kifejtett kir,álóan eredményes és igen hasznos teljesítményeért" a III. osztályú magyar érdemkeresztet
adományozta.

Teslvér, látíalak munkában és büszke voltam rád! S ha az orsz,ág első emberének megbecsülő kézfogása a
társadalom előtt nagynak és elsőrendűnek nyilvánít, né felejtsd el, hogy 35.00O cserkészfiúr feléd csillanó szeme
igaz cserkésznek és talpig féríinak tisztel a gödöllői nagy napok óta, amikor nehéz mLrnkában nagynak látott!

Tisztelgek előtted!

LBVEL OCSrI{EIInZ t
kedves öcsike!
Nincs igazad.,Ha majd úgy komolyan, nyugodtan utana gondolsz, magad- is raiössz, hogy mennyire nincs igazad és csende-

sen szégyenkezni fogsz.
Mert mi is történt? Anluka a Lonci tavalyi ruhdjdbót ügyes Újakkal .és nag-yon meleg szivvcL ptlmpds új ruhtitt varrt a ltdz-

m.esterék lguelembőI tartott szegény kis drva rokonának. Amikor elkészült a ruha, téged hivott és vÓIed akarta leküldení a kis-
ldnynak. Te minde.ndron cserkészruhdban akartdl lemenni és azt magyardztad. Any7kdnak, mennyivel szebb és igazibb a
dolog, ha cserkésziótettet tesz az qmber, mintha egyszerü. cillil ..jótett.,végrehajttistibcín _segéákezitt. Mikor azttin Any|lka ,ri
engedte.,meg., hoc,y félperces szolgdlat kedvéért cserkészdíszbe öltözzél, te pedig durctis Íettél és htitat !ordítva, Őérgelödtél,
egy_szerÜen becsengette a cselédle,dnyt és leküldte uele a ruhdt. .lgy. te kikapcsolódtril a jótettből és nagyón elkes'eredetÍ.levelei
irtdl neke,m arról" hogy nem érdemes cserkésznek lenni, ha a íelnőttek nem értik meg Zs nem becsüIi'i'az embert.
,,E,jnye,. Öcsike, hút te csak,,unifo.rmisban ,u^agy cserkész? Mint,a ruhásbo,\tban a próbtira szotgtitó fababa, anlely mind,ig olyan
alldst képvisel, amilyen kabdtot húznak red?.-.-. Tud,od, a fababa értéktelen; olt á ráhúzott kabű b, irai vatikit. oe"a cíer-
készruhaban nem fababa !an; ott az ember: te magad".vacy ? cserké,sz és a ruha csak azt mutatja titjtt" iigy ez a gyerek
cserkész. De a gyerek cserkész mara,d akkor is, ha nincs-Vajta a ruha, uagy kabdtidn a jelveny.

Nem a:z a cserkészmun,ka, amlt diszbe öltözye, kalapban és az öveden o_. cserkészkéssel leszel, hanem minden, amít te, a cser_kész teszel, cserkészmun,ka; llint a.hogy ne.mc;ak az 1serkészélet, a.mit az ot.thonban, ugcy td:bo;boni,, iiii áL'áiiaaaa egyiittélsz meg, hane.m a te életed mind9y !9skisebt rezdülése is cserkészéIet rezdütése. A'tétei'a fontos, órriű|, a ittit 
-é, 

az efrlber;a ruha és minden külsőség csak kifelé hirdetői ennek a belső, láthatatlan, tliadalmas cserkészvit,iinai.

.,.,Y::1! !rq,,!Y,luskdn9l9, ,4qgy íl?,g!oí} szégye.nled,.magad, mert küIsöségben kerested a cserkészetet és egy metegszíuű jótett
l'egzéSében emiatt nem le.hettd segitségére. ns.igen-igen nqgy gyengédség,get csókoti kezet nekt, mert ő'eg]Íenriná'ieiututi iso-zolvdny és jeluény és minden ka|ső iót nétküt Őzúttdt ezer§.ler"jooí cseikZsz voli, ininl á ita.

Lemomdok apró§dgokt ótr, hogg m,d,solsma,Is ad,hq,ssa,Ic.

törlöd. Nem ,,őseinknek véres kardja" az, hogy ,,rozsda
maria|"

De takarékosan kell bánnod a kezed ügyébe kerülő anya-
gokkal is. A ceruzát nem ej,ted le, mert a bele végigrepede-
zik és faraghatod százegyig| A rajzpapíton előbb egész
halványan do|gozz, hogy a rosszát idejében kitörölhesd és
ne kelljen eld,obni. Kenyérdarabokat, ételt nem hagyunk
ott az aszta|on. Nemcsak azért, mert azokat állítólag az
ördögök összegyüjtik egy nagy-nagy hordóba s a másvi-
lágon a sok megfagyott, penészes vacakot mind meg kell
€nni. Hanem azért, mert nem becsületes eljárás. Inkább
kevese,t veszek ki egyszerre, hogy a tálban maradt ételt
más is elfogyaszthassa. A szappani nem usztatjuk a viz-
ben, mert nem szereti. A cipőkrémmel rnég akkor sem ke11
ujjnyi vastagon bekenni a lábtyűt, ha nagyon sáros. Az
egyeneslelkű cserkész előbb a sárkefével dolgozik.

es különösen most, karácsony előtt gondÓljunk rá, hogy
Édesapánk milyen keservesen szetzi meg, Édesanyánk ta-
lán még keservesebben osztja szét a pengőt. Nem nyafo-
gunk és nem bosszantjuk őket burkolt célozgatással.

Csak egyetlen e§e,tben nem takarékos a cserkész! Ha se-
gíteni kell és lehet. Ilyenkor nem nézi a pengőt, Mett az
Ur amúgy is tírlfo,Iyó mértékkel visszaméri nekünk.

Velősy Elelc.

a Magyar Cserkész.
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Velősy

szeretettel ölel



ilügen ó"am adní I

Gy@,rmn@/ká lI anm,

M;kulósra
Álmodtam szé,pet, dlmodtam tdvolit,
ayermek uoltam bdnatos, barna szemmel,

- megsejtettem tdn, mi sors közetrít -Simogattam cipőm féltő kezemmel,
s ,akkor először ablakomba tettem.

Dermedt kertünkben - tudtam - ualaki jdr,
Fényében holtéltű fdink remegnek,
Megtdrul elé a búsjövőjű vdr,
Rozzant zdraink sorra megengednek,
A kicsi cipők türelmetlenkednek.

Rakosgatja mdr tarsolya dús kincsét,

- mintha valami gyermeki d,al szólna -Szerteszórja mdr mosolya ezüstjét,

faoíi,tólllben

- mintha kdprdzatos ispildng Jolyna -S cipőcském telik, megtelik egészen.

S regge,l - tílmodtam - de igy történt régen,
Szemem bdnatdt öröm könnye mosta,
Val.ami nagy nyugalom üIt a réten,
Mert csomagot hozott az égi posta,
S baldog kisfiú volt, akinek hozta.

Hej, nogy út vo,It ,eddig az öreg vdrból,

- btitutok, vtigyak és htizck, vdrosok -Húnyó tilmomból ébrednem oly kdr uolt,
Kdr, hisz tündérik a gyermeki dlmok.
Adj Isten, fér|inek gyermeki dlmot!

Dénes Tibor.

IP o IR,TYÁz,.ts §dA@YAIR, @lR, S.Z^G(D N
Hát kérem, nem kell ezen mindjárt megiiedni, mert nem arról

van szó, hogy holmi tatárok, labancok, íagy törökök portyáz-
zák végig hazánkat... hanem inkább arról, amire bizonyára sok
magyar cserkésznek megdobban a szíve: egy új tervröl, amely-
nek segítségével a Jamboreen szerzett sok jó barát és mások is,
akik nem jöhettek, de mégis el szeretnének látogatni a gödöllői
Jamboree hazáiába, tényleg el is jöhetnek.

A Jamboreen járt külföldi cserkésztestvéreink ugyanis több-
ször annak az óhajuknak adtak kifejezést, hogy ezt az orszá-
got, annak lakóit és cserkészeit más alkalommal, nyugodalma-
sabb időkben ismét meg szeretnék látogatni. Sok kedves barát_
ságot szeretnének tovább fűzni, sok mindent, amit csak röpté-
ben láthattak, részletesebben megnézni, olyat, amit elmülasz-
tottak meglátogatni, megszemlélni.

Ezekhez járultak azok a nagyszámú levelezők, akik azt saj-
nálták, hogy nem jöhettek el, de tanácsot kértek, hogy mikor,
mi módon jöhetnének el úgy, hogy ők is élvezhessék a magyar
cserkészeknek immár világhírűvé vált vendégszeretetét, kalau-
zolását, láthassák táboraikat és azt a sok érdekességet és látni-
valót, amit ez az eddig bizony még csak kevéssé, vagy egyál-
talán nem ismert ország rejteget.

Nekünk, magyar cserkészeknek, alig lehet kedvesebb íelada-
tunk, minthogy ennek a sok irányból megnyilvántrlt óhainak
eleget téve, valamilyen jóI átgondolt tervve| é-s a terv iól rireg-
szervezett kidolgozásával álljunk küliöldi barátaink elé.

Igy született meg a ,,Portyázás Magyarorszdgon" terve. Ezt
az elnevezést lQ lesz mindannyiunknak megtanulni és reméljük,
hggy ez ugyanúgy közkinccsé'fog válni'a magyar cserkész-§zó-
kincsben, akár a Jamboree, a hikt, az őrsi akádályverseny, stb.

Egyelőre csak kísérletképen t934 nyarára tervézzük a meg-
valósulást, de ha beválik, nincsen semmi akadálya annak, ho§y
rendszeresítve, minden nyáron megismétlődjék.

Mellékesen megjegyezve, ezzel a tenvel a magyar cserkészet
nemzetközi viszonylatban is úttörő, mert bár' olyan egyszerű,
mint Kolumbus tojása, mégis valakinek ki keltett talátnia és
minden valószínűség megvan arra, hogy más or§zágok cserké-
szei is követní fogiák példánkat.

A terv lényege: kellö külföldi tájékoztalás alapján az itleté-
kes cserkészszövetség révén történt jelentkezés után egyes kül-
földi cserkészek, avagy azok csoportjai a Magyar Cserkészszö-
vetség által kidolgozott,,portyázásokra" jelentkezhetnek.

5oo

Ezek időpontját, pontos útvonalát és költségvetését részletesen
kidolgozva és kellő időben közzétéve leadjuk a külföldi cser-
készsáitóban. Különféle idöpontokban (június vége és augusztus
eleie között) B-tO'napos tartamú mozgótáborozások tervei ké-
szülnek el. Ezek az ország különféle részeibe irányulnak, pl,:
Balaton, Duna-mente, Alíöld, Bükk, Mátra, stb. Utvonalaik rlgy
vannak összeállítva, hogy különféle köztekedési eszközök igény-
bevételével, de szép és érdekes vidékeken gyalog is járják vé-
gig kűlföldi cserkésztestvéreink az rltvonalat, mindenkor 1-2
nyétvtudó és vezetésben jártas idősebb magyar cserkésztestvé-
rük vezetése mellett.

Utközben a látnivalókat megszemlélik, ezen kívül pedig *
és ez talán a legfontosabb és legérdekesebb - ellátogatnak
1-2 napra olyan cserkésztáborokbá, amelyeket útba ejtenek és
ott együtt táboroznak, játszanak, kirándulnak yeletek

Azi'hisszük, hogy nem lesz olyan magyar csapat és olyan
magvaf cserkész, áki ne örvendene már előre is annak, hogy
a jóvő évi nyári nagytáborában egy-két napra ismét üdvözöl-
het l0-15 külföldi cserkésztestvért.

Pláne ez a vendéglátás semmiféle különösebb terhet nem fog
az érdekelt csapatokra róni, mert minden egyes ,,portyáző" ma-
gával holdja tábori felszeretését és sátrát, élelmezésének anyagi
iészét elintézi a magyar vezető és ennek folytán a vendéglátás
leginkább csak arra ázoritkozik, hogy ennek a kis külföldi cso-
po}tnak fözni kel|, mert konyhafelszerelést természetesen ezek-
nél a ,,portyázásoknál" magukkal cipelni már igazán kissé ter-
hes volna.

Az az érzésünk, hogy ettől a kis áldozattől nem fogtok meg-
riadni és szívesen fogjátok szakácstudományotokat fitogtatni -mikor az még pénzbe sem kerül a mai nyomoruit világban.

Persze kizárt dolog, hogy minden magyat táborba jusson
ilyen látogató csoport. A Szövetség Külügyi Hivatala, amely en-
nék az egész tervnek az előkészítője, viszont reméli, hogv minél
több maivar csapat lesz abban a helyzetben, hogy április ele-
iére, amikbrra az utitervek részletes kidolgozása esedékes, már
közölni tudja nyári táborhelyét, annak ideiét és abbeli készsé-
gét, hogy .gv-.ev ityen külfijldi ,,portyázó"'csoportot ellásson.- Ezen-kívül-a Külügyi Hivatalnak persze aría ls lesz gondja.
hosv a ielentkező külföldiek közül senki se értse félre a tervet
és',ÍéletÍenül 99y ,,í" betű kihagyásával értelmezze a ,,portyá-
zást"| Dr. k. Molruir Frigyes.
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Szereplők:
üstUbul l ,,
Verj EIek i cserKeszeK,

Mdri néni, a viciné.

Utasittis: A babák készité.ét a Magyar Cserkész 1931. június
2O-án l,tozta. Az l931. okt, 1. számbai'Mári néni első bonirodal-
mát találjátok a fiúkkal. A darab előadható egy asztalon'is, de
ha rendes bábszinházunk van, írgy a homlokléóre egy kis asz-
talkát szerelünk, s arra teszik le a cipőt,
ami egy közönséges fólcipőtök. A könyvtt
úsv adiuk EIek kezéhe 

-hogrl a tÁnlÁián
dllll cBy KUZUII5eges IclclpoloK. A Konvve1
úgy adjuk EIek kezébe,'hogv a táhláián
gumiból hurkát varrunk s-ébhe húzittk
egyik kezót. - A krumplit zsáktlstul teszi
a.cipőbe Elek, általában a tárgyak fogá-
sát, kezelésót rövid gvakorlaiűl elóriút<.
A _szöveget jól kell istilerni, rle a játéko-
sok olvashatják, csak ne akadozzon emiatt
a_darab (gyakorolni!). Temperamentumos
játékosnak 4-5 próba clég. Ha máskor
adjátok elő, mint Mikuláskór, akkor sem
téveszti e1 hatását.

Ubul (bejön, nyujtózkodik, ásít): Há, há,
há. Késő van. Tessék leíekiidni. En
majd virlasztok. Jó éjszakát. (Lefek-
szik a szírrpad peremén, alszik, néha
hortyog.)

Etek (bejön könyvvei az aíía előtt, fel-
alá járkál, hen i,eszi észre Ubuit,
dtinnyögve magol): Hiába, szép do-
log a tanulás, csak egy kicsit eiavult.
Itt van például az ,,Anyám tyúkja."
Szószerint bemagolandó. Pcdic :,zú
sincs róla, hogy az anyánrnak lytikja
volna. A va!óság szerint móCosítva
az esetet, az ,,Anyád t},úkja" lesz a
vers címe. Vagy a ,,keresztmamám
kanári madara". De hol van Ubul?
Egész nap nem láttam. Ti se láttá-
tok, gyerekek?

Ubul (hortyog egyet).
Elek (észreveszi Ubult) : Hohó ! Hát így

hiszi, hogy őrségre állították. Megállj
veled, Van egy csuda ötletem. (Böködi

vagyunk! Ez azt
csak! kibabrálunk
a könyvvel.) Ubul,

t]bul !

Ubut (majd leesik a színpadról, felriad) : Hé, hó, mi az? Hol
. vagyok?

Elek: Csak nyugalonr. Kétségbevonhatatlanul itt tetszik 1enni.
(Könyvét íélreteszi.)

U bul : Szóval álmodtarn.
Elek: Hol? Mlt?
IJbul: Azt álmodtam, hogy a keresztmamád kanári madara va-

gyok, egész sárga - tudod, * naphosszat fütyülhettem és
nem kellett tanulni, Miórt költöttél fel?

Elek: Hát hogy tudsz te ma este aludni? Hát nem tudod, mi
van ma?

Ubul: Mi?

Fenomenális !

Csa,Ic a,a adha,t, a,könek feleslege ua,m.

B ÁBSzíNrrÁzr MII(ULÁs.rÁrpr<
Elek: Miiii? Hát Mikulás este!
Ubul: Jé| Nem is gondoltam!
Elek: Az van pedig, kéne valamit csinálni.
Ubul: Mit?
Elek: Há! teszem fel, kitenni a cipődet az abíakba, a jó Miku-

lás telerakja cukorral.
Ubul: Az ám! Mikor még kicsik voltunk, rakta, rakta, de most?
Elek: Ugyan, mit tudja a Mikulás, hogy mi már milyen nagyok

vagyunk !

Ubul: De mi fér egy cipőbe, attól akár a
falnak mehetek.

Elek: Hát egy nagy cipőt kell kítenni.
Ubul: A bátyám bakancsát?
E/ek (megvetően legyint) : Kicsi.
Ubul: A papám csizmáját.
Elek (mint fent): Kicsi.
Uóal (dühösen) : Hát akkor miféle nagy

cipőről szavalsz?
Elek: Hja, tudod, a Fő-utcán a Weisz

Manó cipősboltja előtt lóg egy nagy
cipő, az volna valami l

Ubul: Fenomenális! Kópzeld, milyen ké-
pet vág majd az éreg l\1ikrilás, ha
csak rakja, rakja beíele a cukrot és
soh'se lesz tele!

Elek: Az ám! Te meg ntásnap cukrosboi-
tot nyithatsz.

Ubul (szavalva): Cukorka, csoko]ádé, fi-
nom zserbó, tessék! -- Annyi pénzt
fogok keresni, hogy akár a világ köLül
utazhatok. (Táncol,)

EIek: Azt, azt (félre), a Fő-utca és Kos-
suth-utca sarokig.

UbuI: Mlt motyogsz? A sarkokra nem me-
gyek, ott már annyian jártak, hogy
talán már forgalmi rer-rdőrök is .;ar,-
nak.

E/ek: No jó, Aztán írj !
Uóa1: lgen, igen... de izé . hogy is mond-

jam..., hogy a csudába hozzam e| a
Fő-utcár<il azt a nagy cipőt?

E/e& (gúnyosan): Persze, persze, hisz ab-
ban akarsz a világ körül menni, akarom mondani a cukor-
bó1, amit a Mikulás belerakand,

I]buI: Hát pefsze, de hogy hozom ide azt a cipő!?
Elek: Oh, az igen egyszerű. Tudod, az a cipő vasbádogból van.
Ubul (elképedve) : Vas-bá-dog-ból??
Elek: Abból, abból és mivel szét akar esni, hát ide hozták a

szomszéd bádogoshoz, hogy foltozza meg. Kint álí az ud-
Varan.

Ubul: ]é, micsoda szeíencse, hiszen valósággal a szánkba lóg.
E/cÉ., Nono, legfeljebb a te pici szádba.
Uóal: Nem a cipő, te mafla, hanem a világ,.. azaz izé... a

világkörüli út! Szóval ölünkbe hull a szerencse!
Elek: Tisztára. Csak át kell hoznod a szomszédból. Jó lesz, ha

sietsz.
Ubul: Sza|adok. (El.)
Elek (kezét dörzsöli): No ennek jól tele beszéltem a {ejét. Ha

Tyúh, de nehéz ! Jai, drága úriicskám !
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Bd,esamgd,ún ait, tnót, adsp kan d,osomgra ?

elbírja idáig hurcolni
bele Mikrrlás képében,
iárkál, nevet.)

azt a vascipőt, hát olyanokat rakok
hogy attól pukkad őkelme. (Fel-alá

Ubul (kintről kiabál): Aitót! Aitót!
Elek (szalad): Mi ai, mi" az? Nyitot.
Uóul (b,ecsoszog- cipővel a hátái): Tyiíh, de nehéz. i\lajd meg-

szakadok. (Leteszi.) Jaj! Hát ha-nem mondtad voina bii-
tosan, hogy jön a Mikulás...

Elek (kőzbevág): Persze, hogy jön, pelsze. Hoz cukrot, cso-
koIáclét, narancsot, fücét (félre) az orI,tldra.

Ubul: Jai, de elfáradtam.
E/ek: Feküdj le, eledj aludni. (Tuszkolja Ubult.) Ne zavard a

MikLrlást.
Ubul (ásít):, A, á, megyek már. Jó éjszakát. (El.)
8/ek: No _most_gyorsan munkához. Ilyen vén lapaj és móg cuk-

rot akar. Megállj. (Elszalad, viószajön egy 
-zsákka|' 

sep-
rííve_l.) Ez kell _neked. (Rakja a cipőbe.) Kiirmpli, répa, ká-
lerábé! Mind finom csemege! Ha, ha, ha! (Béletűzi a sep-
riit.) Meg egy sepr,ű a hátadra. (Táncol.) Ubul! Ubúl:
Gyere, itt vott a Miktrlás. Ubul, Ubul! Ejnye, tle elaludt!
Gyerekek, segitsetek. Ubul. Ubul ! (Az -e§ész 

közönség
ord it. )

Uóal (m^egjelenik, révedezve): Mi az? Mi az? Miért zúg a tö-
meg? Kívánja esküviímet?

E/ck: Dehogy, te maflaI ltt volt a Mikulás!
Uóul: Lehetetlen. Már elhozta a cukrot, narancsot, fügicét?

(eszreveszi_a cipőt a seprűvel.) De mi az a sepiű? Remé-
lem, csokoládéból van? (Odaér, belenéz a cipő6e, felriacl.)
Árulás, árulás, becsapott a Mikulás. (Bős.) -

Elek (kezdi kiszedegetni a krumplikat.)
Ubul (észreveszi): Mit csinálsz a krumplival?
Elek (nevetve): Hát visszaviszem a mariának!
Ullu/ _(fenyegetően): Visszaviszed? Micsoda? Hát te voltál a jó

Mikulás,,te_ gonosz krampusz? A krumpli az enyém, nesze,
ez a tied, (elveri a sepríível).

Elek: !aj, laj! Elég, elég!

Ubul: lgy ni, ez a tiedl
EIek: De a krumpli, a mamám krumplija.
UbuI: Az az enyém. Te mondtad, hogy a Mikulás hozta, hát

nekem hozta, elhiszem s azt csinálom vele, amit akarok.
EIek: De a mamám.,.
Ubul (íölényesen): Hja, ha elvittél valamit jogtalanul, vegyél

másikat. Mire való a zsebpénzed? A krumpli az itt marad.
Magasztos szerep vár rád, oh krumpli!

EIek: Jai|
Ubul: Azám, de rácl is. Fogd csak ezt a cipőt és vidd vissza sz-a-

porán. (Kiönti a krumplit s a cipőt Elek hátára teszi.)
Elek: ]ail
Ubul (taszigálja): Igy ni, Mikuláskám. Cepekedjél, cepekedjél.
EIek: Jai! (El.)
Ubul (gusztálja a zsákmányt) : Krumpli, kalarábé, répa, sepríí.

Hüh, lesz öröm! Odaadom az egészet Mári néninek, a vici-
nének. Szegényre ugyan ráíér. lgaz, hogy sokat szekált, de
ezze| elintézem az öleget. (Kiabál.) Mári néni, Mári néni!

Mdri néni (sipító hangon): Mi az, mi az. már megint a cserké-
szek, késő éjjel és még mindig a cserkészek!?

Uóal (csepegő nyájassággal): Egy kis krumplicska, miegymá-
soc§ka volna itt Mári nénikém, gyögyvirágom, csak nent
haragszik meg, ha magának adom. Meg ezt a sepríicskét,

Mári néni: Mi-mi-miit? Nekem-ad-ja? Jaj drága úríics-
kám, (Nyakába borul, csókolja, Ubul hevesen szabadkozik,
végre siker'ül kiszabadtttnia.)

Ullul: Brrr| (Borzong, eI.)
Mári néni: Ez aztan meglepetés! Hogy zavartam mindig a cseí-

készeket, oszt milyen derék fiúka némelyik! É,ljenek a csef-
I<észek ! !

I]but, EIek (jobbról, balról felbukkannak, közrefogják Mári né-
nit, eszeveszetten táncolnak, tapsolnak): eljenek a cserké-
szek, éljenek a cserkészek!

Fiiggöny.
Tóth stintlor

Az őszi lolnb inltísan 0lnlott,
Ravat(llt teritett nekem,
En botorktiltam s szórtttm a dolt
V érző sziventből, részegen.

Halvóny kód tdncolt {I réteken.

9módQ.ozi7. és búcsút jór az eTdő,

Esy ía alatt megalltant:

J ó sagosa n t ak art lev él paldstb a.
Ha itt marqdnék most í(lgyott szo-
Többet senki se I(itna. Ibornak,

De a falevelek alatt
Lobogna sziuem: kicsi örökltitttpa!
Én lennék (lz erdö mosolygó szclúje
s a halott erdő hozztint
Búcsúra jtirna.

Puszttl Sandlr.

FILLERES AUTÓ öcsrNpx.
No hát, .a Katibaba ágya elég tűrhetően sikerültl Akadt ügyes

ember, aki még menyezetet is készitett llozzá világoskék-niin-
tás fehér batisztból. É,s még a matracot se anl,q552I'csináltatta
rneg, hanem megleste a káipitost és utánacsiriálta, Brár,ó!

Most aztán öcsi vatr soron. A mostani száguldó vitágban nem
szégyekezhetünk lovasszekérrel, hanem atrtói csinálunÍ, ió? --

nehogy ráncos legyen! Elől, a hűtő csavarját sárgaréz-kárpi-
tosszegből remekeljük, a ,,kurbli" valami keményebb sodrony-
ból adódik. Az ajtókat vagy csak ráíestjük, vagy vékony bá-
dogból kivágjuk (de nem anyus kézimunka-ollójával!) és apró
sárgarézszögekkel odaerősítjük.

A rrégy kereket vagy lombfűrésszel vágjuk ki, vaszel vágjuk ki, vagy valanli
kiselejtezett játékról szerel-Igy sem biztos, vajjon nenl

repülőgépet reklamál-e majd
a remén],teljes csemete.

sok teketóriát nem csiná-
lunk. Hiszen a gyereknek
nem sok kell. p,s nrinél drá-
gább a játék, annál nagyobb
baj, ha elrontja. Márpedig
elrontja, akár tíz pengőbe
l<erült, akár tíz íityingbe. Az
Lrtóbbi eset a miénk ! Ami
hiányzik, azt pótolja majd a
kisöreg tantáziája.

vezető, rneg az utas. Akad a
mindenesf iókban talán két
nagyszemű fagyöngy, amik
valami lámpaernyőről sza-
kadtak le. Ha lakkozottak,

-4J|!!==_ 1k\or. §8y. ideig. _spiritttszbakell áztatni, kü!önberr nenl
íesthetürtlt rajta. A rong)rocskáva1 leszárított golyóbisokon azíesthetürtlt rajta. A rongyocskáva1 leszárított golyóbisokon az
autó-sipkát tussal, a pofácskákat vízfestékkel kószítjük. Ami-
kor megszáradtak, egy alkalmas, hosszú szeggel a helyr-ikre erő-
sítji.ik. Célszerű a hozzávaló lyukat kissé előfúrni.

Magát az autó testét legjobb szép pirosra íesteni. Az öcsi-
lóle ifjak szeretik a szép, élénk szineket.

Pénzt pedig nem kérünk anyustól semmire. lnkább összeáll
az őrsés csináltrnk több autót. Akkor alig pár fillérbe kerül.

7
_ Ve_szünk egy darab lécet. Húsz cerrti elegendő. LegyatuljLrk.

elől.hegyesle, hátLrl a rajzon látható lormájúra faragji'i<, üveg-
1,lapírral_ símára csiszoljuk. Hátul - az összehajtdgatott teiő
ábrázolásaképen - U-alaktr darabot vágunk ki lómbfűrész-
fából._|s megfelelő viaszkosvászon elarabkát ragasztunk rá, ha
van. .Ha nincs, befestjük {eketére. A védőíive§et úgy csinál-ju\, hgsy vékony sodronyból elkészítjük a ketelet, siintetikon-
nal bekenjük és egy darabka cellofán-papírt símítunk rá. De

őü2

iük le. Csavarokkal, forgat-
hatólag, erősítjük íöl. Ha van
otthon ezüst-bronz, avval be-
festhetjük.' Most jön a java. A kocsi-



Kr.v
Jön a Mikulás.

Ahol sok íiú él együtt, megtelepszik közöttük a mosoly-
gás és ilyen helyen aztán az egész élet m,osolygós és de-
rűs. Amint lutnak az évek, mint a mindegyre vissza-vissza-
térő hosszúfarkú üstökös, úgy merülnek iel évről-évre ro-
mantikus, kedves ünnepnapok és mögöttük, mint az üstö-
l<ös uszálya, rajzik egy csomó tréfa, kedves szokás. ame-
lyekei nagy készülődéssel várnak, mindig újabb, váratlan
szinekbe és formákba öltöztetnek és utána hónapokig me-
sélgetnek róluk. Igy születnek a kollégiumi tradíciók.

Mikulás bácsi ünnepe heteken át lázban tartja a kedé-
iyeket.

A kollégium Mikulását a ,,nagyhatalmak" rendeztk:igaz-
gató úr, Atya, Berta néni. Évről-évre más időben, más for-
mában jelenik íneg a fehér szaká.llú öreg Mikulás és a nép
hiába szimatol, találgat, hallgatózik és kutat, eddig soha
nem sikerült leleplezni előré a titokzatos terveket.

Volt úgy, hogy a reggeli ébresztőné1 mindenki az éjjeli-
szekrényén találta a kis csokoládé-krampuszt és mellette
ininden képzelhető jóval bélelt vörös zacskót, no meg a
rosszak a suhogó virgácsot. - Máskor meg gyanutlanul
iefeküdt este a nép; aztán mikor a legédesebb az álom,
egyszerre megnyílt a háló ajtaja, kívülről vérfagyasztó
lánccsörgés hallaíszott, aztán nehéz léptek közeledtek las-
san, lassan, idegfeszítő 1assúsággai... Egyszerre megjelent
az ajtóban a nagy bundás, nagyszakállú Mikulás; kosarát
a válláról lekanyarította és megállt a hálószoba közepén.
Mögötte pedig feketén, mint 1ázas álmok réne, hosszú
nyelvvel, vörös szarvakkal, vállán csörgő, nehéz lánccal,
kezében hatalmas virgáccsal besurrant a Krampusz... Az-
tán Mikulás bácsi beszélni kezdett. Sorra rendelte maga
elé az ágyból rémlilt szemekkel előbújó fiúkat és rájuk ol-
vasta gonoszságaikat. (Hogy tudott mindenkiről mindent!
Csodálatos!) Parancsára a Krampusz szedte elő a kosár-
5ól a gondosan elkészített ajándékokat, a rosszakra pedig
iira és parancsolója utasítása szerint jó csípőseket húzott
ir suhogó virgáccsal. Srác bizalmaskodni kezdett és min-
rlenképpen be akarta bizonyítani, hogy neki nem imponál
az éiszakai látogató, de aztán ugyancsak torkára forrott
a konfidencia, mert a Krampusz úgy ellátta a baját, hogy
inég másnap is sziszegve tapogatta. Ajándékul pedig mincl-
össze egy rozsdás nagy lakatot kapott a szálára. Ma is
iirzi és ötven év mulva elmélázó szemmel fogja majd mu-
togatni az unokáinak: Hej, tudjátok, mikor-á nagypapát
a kollégiumban elverte a Krampusz!..._,

Volt úgy aztán, hogy a §zépen kitisztított cipőket sorba
kell,ett rakniok a íolyosón és reggelre minden cipőben ott

diszelgett a Mikulás-csomag. - Máskor meg Atya szigorú
arccal, mord szavakkal hirdetett népgyúlést az ünnep elő-
estéjén és mig folyt a nép gonoszságairól szóló, komor
hangulatú beszé,lgetés, egyszerre kivágódott a társalgó aj-
taja és mintha égből pottyant volna, ott állt a megriadt
fiúk között a vigyorgó Krampusz.,. Szóval minden esz-
tendő más formában hozta el a Mikulást és mindig lázas
találgatás folyt már jóelőre, hogy hát az id,én, hogy lesz
majd,..

Minden fiúnak legfőbb vágya meglepni a titkos éjszakai
látogatás előkészítőit és l,elep,lezni őket akkor, amikor leg-
nagyobb munkában vanna&. De a ,,nagyhatalmakt' váltoiő
taktikáján eddig meghiúsult minden leleplezési kísérlet.

Legutóbb a Csibészklub vette kezébe a dolgot.
Gyűlést tartottak, ezútta| a tornaterem sarkában, Pursi

eiőzöleg megkérte igazgató urat, hogy nagy elfoglaltságára
való tekintettel ezúttal ne ,tudjon megjelenni á gyűlésen,
így hát félelem nélkül szövögethették aj összeesküvés szá-

. lait. Hosszú gyűlés volt, nagy szomorúságára Dódinak, a
kulinak, aki két ízben is kénytelen volt újább cukorszáliít-
mánnyal előrukkolni, hogy így a gyűlés érvényességét biz-
tosítsa.

Megtárgyaitak minden lehetőséget. Csavaros diákésszel
megpróbálták beleképzelni magukat a felnőttek ravasz fon-
dorlataiba és kisütni.előre, hogy milyen l,ehető új formát
hozhat idén a Mikulás-nap. riósztotfák a szerepeket és
amikor előbújtak a tornateremből, a szemükben csak-úgy
ragyogott a huncutság. Emberileg elképzelhetetlen vJÚ,
hogy. akármit próbálnak is a na§yhataimak, mindenüti
szembe ne találkozzanak a csibészkiub intézkedéseivel.

. 
ötödikén délben lgazgató úrtól kis cédrrla érkezett a Ve-zérhez.,Csak ennyi volt rajta: Aki megfogja a Mikulást,

egy kiló töltött csokoládét kap.
ötödikén déltől kezdve a klub minden tagja egy kiló töl-

tött csokoládé boldog tulajdonosának érezte magát. Anti
délután már el is adta a csokoládéja felét Buncinak, a muj-
kónak egy jóképű ping-pong-ütőért; az ütőt vacsora előtt
Atya el is kobozta Antitót, mert a studium alatt a kis Szu-
nyog fején próbálta ki a ruganyosságát és erejót. Szunyog
sírt, Anti pedig sajnálta a f,él kiló csokoládéjái.

Elközlegett az este.
Sioux-indiánok ügyességével helyezkedtek el mindenfelé

a Csibészklub kémei. nles szemek figyelték igazgaló út |a-
kását, Atya szobálát és Berta néni birodalnrát. De kernek
álll,ak a portán is, meg a gazdasági kapu fölött, írgy, hogy
a klub tudta nélkül senki és semmi nem mozdulhatott.

Nem is mozdult §emmi.

Te í,s cl, Mí,hwl,ás l*ds #ol,gd,Ja, uagg !

őo8



Úa !7 adk Óbéít ette aj d.ndék' lsedl, es ebb; tnönt a,,p émaen

Sehol egy parányi jele annak, mintha a nagyhatalmak
valamire készülődnének,

Lezajlott a vacsora. Semmi. Utána a nép végigélvezte a
főiskolások Mikulás-vacsoráját. Sok kedves tréf a volt,
zene, mókák, sok-sok nevetés. Megjöti a Mikulás is, min-
den vendég-professzornak, minden előljárónak és minden
főiskolásnak hozott szellemes, tréfás ajándékot. Tiz óra
elmúlt már, mire a móka befejeződött és a fiúk esti imára
indultak. Lefekvési műve,let a rendes menetrend szerint. És
még mindig nem történik semmi.

Stubi végigfutotta a hálókat és kiadta a klubtagoknak a
jelszót: tetét<UOni, ébren maradni. Ha Atya elment, tatatto-
zás az első mosdóban!

Elcsendesedett mind,en, Atya leoltotta a villanyt, elbú-
csúzotrt a néptől és a szobájába vonult, hogy az estére ma-
radt breviáriumot végezze. ,,És az édes álom pillangó ké-
pében e,lvetődött arra tarka köntösében.,,"

Halk szöszmötöiés.Csendesen nyílnak ahálőszobák altai,
hálóinges és pizsamás fiúk lopakodnak ki belőle, Együtt
a klub a mosdóban, csak Stefi és Dudó hiányzlk. őket a
nagy várakozásban meglepte az á|om és vaj' ki tudna éle-
tet verni egy' egész napi rosszalkodásban kifáradt, alvó
diákba? Hagyták őket.

A kémek újra szétoszoltak és elfoglalták helyeiket. Min-
den pill,anatban menekülésre készen, íeszült idegekkei fi-
gyeltek. Fé1 tizenegy |ett, aztán tizenegy, fél tizenkettő, és
még rnindig,nem történt semml. Igazgatő úrnál ég a vil-
lany még, Atya szobája is világos. Ezek még virrasztanak.

A kémek kezdenek laposakat pislogatni. Nehéz ám éj-
szaka, csendben, hang nélkül virrasztani és figyelni óra-
szám olyanokat, akik nem akarnak semmit csinálni!

Háromnegyed tizenkettőkor Atya átmegy |gazgató ítr-
hoz, Aha, most!...

Atya pár perc mulva visszatér, bemegy a szobájába és
eioltja a vil.Ianyt. Hm. Mit jelent ez?

Éjfél. Juj, csak nem igaz az a so,k kísértet-história, ame-
'lyeket l:gazgató úr éppen az elmúlt pár nap alatt mesélt ne-
kik? Nem volna jó, ha didergő, álmos virrasztás és őrkö-
dés közben még valanli jó1 kifejlett kísértet ugrana az em-
ber nyakába!... Jó volna már lefeküdni!

Fél egy felé lgazgató úr kijön a szobájából és lassú lep-
tekkel sétál át a fiúk folyosójára. Huss! Mint a megriadt
egerek osonnak szerte a fiúk, lélekzetrabló meneküléssel
futnak be a hálószobába és gyorsan ágyba bújnak. Igaz-
gató úr sorra járja a hálókat. Kezében kis villanylánrpa
ki-kinyitja a szemét és a kis fénykör végigfut az ágyakon.
A kl,ubtagok hunyorogva, buzgón szuszognak. Igazgató úr
,mosolyog. Kisöcsin,ek nem volt már icieje az ágyába bujni,
ott hasal a földön és a szíve a torkában dobog. Juj!,.. A
fénykör eléri az ágyát, kis ideig megpihen rajta, aztán las-

udscirolt.

san leielé konyul és egyenesen belevilágít a rémült fiú sze-
mébe, Aztán jáíszani kezd. Hosszabb, rövidebb időre ki-
kihúny, bizonyos szabályossággal... Ahá! Morze-jelek!
öcsi figyei... ,,jöjj a folyosóra! Jöjj a folyosóía..."

Feltápászkodik és mint akit nagy gonoszságban tetten-
órtek, ballag ki a folyosóra.

- Hányan vagy,tok fent? - kérdezi lgazgató úr.

- Kérem.., Én,.. Mi... Igazán csak,..

- Hányan vagytok fent?

- Az egész klub. Csak Stefi, meg Dudó alszanak.

- Menj csendesen és hívd a fiúkat a társalgóba.
Pár perc mulva együtt a banda. Pislognak, zavarían to-

pognak, titokban egy-egy ásítást nyomnak el és igen-igen
rosszul érzik magukat.

|gazgatő úr leül az olvasó-aszta| sarkára és csendesen
kérdi: - Akartok egy jó heccet csinálni?

A szemek felvillannak. Szidást vártak és helyette éjjeli
kaland igérkezik| Hisz ez nagyszerű! Egyszerre körülve-
szik és szemükben ott ég a várakozás.

- Tudtok nesztelenül járni, mint az árnyék?

- Tudunk.
--- Jó. Akkor nagyon csendesen belopóztok a hálóba és

kihozzátok az ágyak alól mind a cipőket. De senkit fel ne
óbresszetek !

Negyedórai munka. Végre ott sorakoznak a szépen ki-
tisztitott cipők a könyvtárszekrény előtt. Csak Dódi sze-
retné az övét nagy-nagy szégyenkezéssel elsüllyeszteni va-
lami jótékony rejtekhelyre. A gonosz féríiú este nagy iz-
galmában nern tisztította ki a cipőjét és az most úgy szo-
morkodik fényes társai között, mint egy csárnpás sarkú
Hamupipőke. Dódi rákvörösen rágja a kör,mét. Igazgató úr
ránéz a cipőre, de egy szót sem szól. Rossz jel!

- Stubi, m,enj a szobámba Lacival és hozzátok el az
asztalon levő- nagy papírdobozt!

Megérkezik a doboz, Akkora, hogy egy mujkót el lehetne
bujtatni benne, Amint hozzák, titokzatosan zizeg, suhog.
Jaj, mi lehet benne!

- Most tömjétek ki a cipőket papírforgáccsal. De jó
alaposan.

A doboz finomra vágott papírforgáccsal volt tele. Jó fél-
órai munka, míg az összes cipők megkapták a maguk töl-
telékét. Fél kettő felé jár.

- No m,ost Kisöcsi és Jenő másznak fel a szekrény te-
tejére. Igy. Yigyázz, te, nehogy lepottyanj ! Most szépen
adogassátok fel nekik a cipőket. Rakiátok őket sorba fent
a szekrény tetején.

Kitörő, vad vigalommal dolgoztak a fiúk. Csupa gyönyö-
rűség volt elképzelni, hogy holnap hogy fog bámulni a nép,
ha felkelve, nem találja a cipőit, és ha majd nagy keresés
után a társa,lgóban a.könyvtár tetejérő1 kell külön expedí-
cióval lehozni őket!.. . Jő vadászat! Kitűnő vadászat!

,,ffi4
Dudika l'ourra indul. mujkók téli vízipóló-csatája.



Mire az utolsó cipő is felkerült a §zekrényre és Kisöcsiék
leszállhattak a helyzet magaslatáról, minden vigalom és iz-
gatotiság ellenére majd leraga_dt a szenrük az álmosságtól.
Szép, szép a Mikulás-tréfa, de éjjel két óráig fent lenni,
dolgozni, mégis sok egy érző kebelnek. Tártorogva, nagyo-
kat ásitva állták körül |gazgató urat és magában mind-
egyik azt gond.olta: Jaj, csak ne rendelne semmi újabb
munkát, hogy ágyba bujhatnék!...

Igazgató úr gondolatolvasó. Mert csendesen csak annyit
mond: No jó. Ezt elvégeztük. Most aztán sipirc az ágyba
és két perc mulva minden gyerek mélyen aludjék.
' Igy is történt. Félálomban minden gyelek csendes diadal-
lal gondolt arra, hogy idén ők voltak a Mikulások és nem-
csak meglesték, hanem egyenesen ők csinálták végig az ün-
nepi éjszaka titkát.

Igazgatő úr pedig csendes mosolygással lement a lép-
csőn és,benyitott Atya szobájába.

*

Másnap reggel óriási zsivaj , zavaí, felfordulás volt. Nagy
vadászat indult meg az eltűnt cipők uián s legbuzgóbban

Áka,rsa-e l,élelcb en g ü"d@godni ! P
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és a legváltozatosabb helyeken a Csibészklub tagjai nyo-
moztak. Végre Bandi, a szelíd, felfedezte a könyvtárszek-
rény titkát és megindult a kultúrhistória legszörnyűbb
cipő- és papircsatája. A Csibészklub hangos szóval szidta
azokat az emberi érzésből kivetkőzött szörnyetegeket, akik
az ember cipőjébe nem átailanak papirt dugni.

Aztán jött a csattanó.
Reggeli imáró| lemenvén a tanuiókba, minden tii aszta-

lán ott áll a Mikulás-csomag, krampusszal, virgáccsal,
minden ióval felszerelve. Dódi csomagjában egy doboz
Schmoll-paszta volt, meg egy cipőkefe. A klub többi tagjai
pedig ismeretlen szerzőnek ,,Füstbement kiló csokoládé"
című versét íalá|ták a szépen feldíszített kis zacskóban.

Nem is próbálom ecsetelni a kárva,llott arcokat. A köz-
hangulatot Stubi fejezte ki legékesebben szíve mélyéből
feltörő sóhajjal: Kitólt velünk az |gazgatő úr. Halálrafá-
rasztott és amikor végre lefeküdtünk, akkor jött a Mikulás!

Anti pedig még ma is tartozik egy ping-pong-ütőért Bun-
cinak, a mujkónak. Fél kiló csokoládéval.

cSERI{Esz-
FIIJK

í nÁsar
A vándor.

Egy hideg, fázós őszi estén
Fáradt vándor !ött hozzán
pihenést keresvén.
Arca szelid,
szeme rám nevet
Ugy érzem, ő az|,,

ő az, kit lelkem keresett.

Ruháján por,
Arcán szenvedés,
őaz,őavándor,
Kit keres millió könnil,
Millió szenvedés,
É,n kitárom szívem ajtaját,
Elkészítem helyót,
Hová lehajtsa töviskoronás,
Drága szent fejét.

M. I. 590,

C serkés"séell,en?, az él,eúben,
Remd,őr a,e utcdm,

A Ldnchid budai oldaldn jdrok. Még ttivol vagyok az Alag-
úttól, de feltűnik, amint épen előbukkan egy fehér bottal tapo-
gatódzó vak ember az Alagút torkolatd.ndl. S amint itt botor-
kdl, nem veszi észre senki., én még nem érhettem ót a túlol-
dalra, de nini, mar mellette uan a forgalmat irdnyító rendőr,
az erős déli lorgalom dacdra is karonfogja s /assú tempóban
kezdi uezetni a túloldalra és levezeti,addig, amig biztonságban
nincs. Mindezt olyan szeretettel és szíuesen teszi, mint aki egész
életében csak ezt teszi.

Mds alkalom. Nagy ünnepség uan az Orszdgház előtt, Hár-
mas rendőrkordon zárja el a nem meghivott közönséget a belső
köröktőI. ök csupdn kivülröl szemlélhetik az ünnepség lefolyd-
sdt. A cserkészek szabadon mozognak és résztvesznek a rende-
zésben. Az ő segitségüket szivesen íogadia mindenki, a rend-
örök is szivesen működnek yelük. Én persze civilben szemlélem
a benn folyó mozgdst. önkéntelenül is megjegyzem, hogy cser-
késztiszt tlagyok, de így nem nézhelem végig, csak ítyei tdvol-
ról toghatom el egy-egy mozzanatdt a bénnfolyó eseménynek.
Észre sem veszem! egyszerre eltünik mellölem'a rendör,'Mínt
később megállapitottam, az ügyeletes rendőrtisztnét jdrt, Mikor
u.isszaérke.zik, előzékenven ho2zd.m lordul és utat enged. Nem
értem e_gészen a dolgot! Aztan megmagyardzza: A tanácsos úr
enged.élyt alott q kordon dtlépésére. El§iégyeletrt magam! Ennyi
elözékenységet igazdn nem vdrtam.

Sok péld.diat, tydndm f elhozni annak, hogy mennyi csupaszíu
errtbert taldlunk közöttük. Ezért sokszor ro§2ut esik, amilior ua-
Iaki bdntó kifejezéssel illeti őket. Nincs igazuk! Mi cserkészek
mag_yarázzuk meg, hogy mennyire tbednek, mert mi észrevesz-
szük a jósagot a mariona reildőrben!

Harom hérosz,a magyar Jövőnek,
Htirom gtitja a szembejövőnek,
Harom alkotórész, hdrom kis csavar,
A solt magyar köztil, hdrom kis magyar.
Nincs szivem mondani nekik:
Tondíjra, könyvre idén nem telik.

Akarat-szelek Ieszitik tervek fehér vitorldjat,
Nincs szivetn sdrral dobtilni a feh,ér vttorlrít!
Nincs szívetn ntondani nekik:
Tandijra, könyvre idén nem telik,

Keckner Mdtyds,

aszít D@/rs
Szeptember uan , ,

Tandij kell megint.

Könyvek kellenek,
Füzetek, irka:

- Két fiam az egyetemre jtír,

A legkisebb még csak elemista. -

Teruek |ehér vitorlaja fesziti agyuk;
Nincs szivetn mondani nekik:
T.andijra, könyvre idén nem telilt,

őoő



Riűlsón aanna,lc a,a él,eüben naga pl1,1,anatok,,

Előttem fekszik cserkészcsapatunknak hár.om vaskos és dísz-
kötésű naplóia. óvatosan forgatom, olvasgatok belőltik részle-
teket, gyönyörködöm az elegáns kivitelben, a fénvképek egész
sorában, a szebbnél-szebb rajzokban. Felelevenedik 'előtteá 

a
régmult idö. Elsö szárnycsapások, kezdetleges táborok, rnaicl
jön az erősödés és a bátortalan krónikás-háng mind bátrahll
lesz, a fényképek mind szebbek, az illusztrálá.sok mind ólve-
zetesebbek. Fokról-fokra látom a fejlődést, szemlólhetem az
előrehaladást, a csapat életének minden egves mozzanatát, az
első kirándulástól kezdve, a félresikerült főzésen és hakonyi
kalandokon keresztül, a legutolsó .|amboree-histór,iákig. Es ne-nr
tudom abbahagyni a nézegetést. Odaiilök cserkészszobám író-
asztalához, rákönvökölök a kövér könyvre és olvasok tovább.
Odakünn hűvös őszi szél zörgeti meg az ablakot, nrellettem
duruzsol a kályha és kellemes meleggel tölti meg a szobáln
levegőiét. A csapatnapló pedig mesélni kezd olyan eseménvek-
ről, amelyeket már r,éqen elielejtettem. Magam előtt látok ismót
mindent, a tábor képét, a keresztet, a szép kaout, a lelketelbá-
ioló holdvilágos balatoni estén rendezett hadiiátékot és végig-
étem mégegyszer az egész tábort. Ujra izgLrlni kezdek eqy-esv
akadályverseny, vagy hike előtt és megnyugszom, amikol, ki-
hirdetik az eredményt. örülni tudok nagvon, mikor" átélem a
versenygyőztes, diadalmas őrsnek ör,ömujiongását, Elfeleitek
minden mást, ott étek újra a táborban, a kedvesemlékíí nyári
táborban.

Elmélvedésemből csak néha zavar meg a tűz pattogása, vagy
a szeszélyes, őszi soproni szélnek ablakzörgetése. Testvérekl
A naplónak lelke van, o|yan az, mint egy iól előadni tudó
öreg bácsika, mesél, mulattat, szőrakoztat és gyönyörködtet.

De ne feleitsük el, hogy csak a qondosan, étvezetesen meeírt,
kedvvel csinált, gazdagon illusztrált csapatnapló tud benníinket
visszavinni a multba. A száraz krónikaiz,ű és kényszerből irt
napló, amelvben semmi más nincs, mint egy csomó adathalmaz,
nagyon unalmas. Az i|yen talán félre van dobva a csapatlom-
tár aljára és csak a csapattörténet után kutató l<ésői utódok
veszik elő ismét. Testvérek! A csapatnaplót én másnak kép-
zelem el. A csapat legértékesebb, legféltettebb kincsének, ame-
lyet mindenki olvas nagv szeretettel és érdeklődéssel.

Csapatkrónikások, naptóírók, jöijetek és nézzétek meg nap-
lónkat. Fieveljetek szavamra. mert el szeretném mondani, hogv
hoqvan folyik nálunk a naplóvezetés, azrttán bemutatni akaronr
nektek a leqdíszesebb kötetet, amelybgn nésv tábornak és négy
évnek minden cserkészeseménye le van fektetve és meg van
örökítve.

_ Amint kinyitom a mintegy B00 oldalas, barna, keménvtáb-
lás könvvet, az elqö oldalon mííirással írt, maqvaros motívu-
mokkal diszitett felíiást olvasok: ,,A soproni áll Széchenvi Ist-
ván-reálgimnázium 364. sz. Scarbantia cserkéqzcsanat naplóia."
A következő oldalakon azoknak a cserkészelőkelőségeknek be-
írása látható, akik a csanatot meglátogatták. - Kezdődik az,
óvközi csapatösszelöveteleknek és kirándulásoknak naolóia.
Minden eseményről más és más íiú írja a naplót. A naolóveie-
tési szabálvok megkövetelik a feltétlen r.endet, tisztaságot: ... 3
cm ..margót" kell hagvni a szélen. 2-es sorvezetővel kell. kék
tintával írni. A napló kiterjedése nirrcs korlátozva. Itt az j|letij-
nek szorqalmától íiigq a napló r;lda!ainak száma. Táe té!.
nvjlik. feilécek tervezésére, eqv-kót httmoros ceruza-, tusraiz
raizolására, festménv készitésére, térkénvázlatok, giafikonok
csinálására. A naolóiró cserkész munkáiába nem szól trele a
csapatparancsnoksáq, Mindenki annyit ír. amennvit akat. azt
raizol, amihez kedve van. A képek részint önállóak, részint
másoltak. Folyóiratoknak egv-egy aktrrális, szöveohez il!ő ké-
pét szokták az ügyesebb cserkészek bcleraizolni, Uiahhan nasv
tért hódított a természet után vató raizolás. Míivészeink pom-
pls _táborrészleteket, hangulatképeket'készítenek, néha égész
oldalnvi nagyságra is.

A tábor naplóját egy irásban jártas csapatkrónikás ír.ia olv-
képen. hogy a tábori napok eseményeiről rövid jegyietekét,
esetleg ,,piszkozatot" készít és ezt tá-bor után kidólÖÓzva. le-
másolja a csapatnaplóba. A tábori fényképeket tigye§ elrende-
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zéssel, időbeli egymásutátr[-;an a rnegielelő események leíiásai
közé iktatja s így a képnek kiilöri felírál;t nem is készít. Ajári-
latos a beragasztoti képet r,ékony tuscsíl<1<al köriilkeretezni,
amivel csinosabb külsijt nyer a napliioldal,

Minden kirárrdu!ásról, hike-ról, hadijátékról, akadályverseny-
ről a térképváziat nlcllókelóse eiengecihetetlenül fontos. A naplri
tábori részében ott találjuk a virlék jelcgzetessétón,lk rajzát;
ott va.nrlak,,nájkoló" ől,seinknek jelentései, váz|aiai, összegyiij-
tött adatai. Ott látjuk az ijrsök kcjzötti játékokrrak, versenyek-
nek részletes pontozását, esetleg ennek graiil<oncs íeitüntetósót.

^Vtost még egyei! Ivlire ügyelien a krón;kás naplóíl,ás közbeil?
Arra, hogy stílusa körrrryed, gördülékeny legyen. Egy és tlgyan-
azon eseményeket (,..reggel lelkeltünk, tot,ná.ztunk, sátrat renci-
behoztuk, majd reggeli ima és parancs Lrtán reggeiiztrink, stb.)
ne írja le isr,rételten mindennap, mcrt akkoi: napltija nagyo11
tartalnratlan lesz. Ne legyen a naplóíró szűkszavr,lt, viszont
üres, haszontalan íecsegésekkel se töltse meg az oldalakat, Vi-
gyázzon továbtlá arra, hogy fogalrnazásába lehetőleg ne c§llsz-
széI< erijs bírálgatás. Nem tudok rcsszabbat elképzelni, mirrt mi-
kol a krónikás szegény cserkésziestr,éreit nyúzza-mal-ja, vagv
egekig. feldicséri aszcrint, arnint airtipatikus, vagy szimpatiktrs
volt a tette. Kezrlii naplór,czetőkrló1 öreg hiba szr:kott lellni a
túlfíitött csapatöntudat és a ,,mindcrtt szépítés". Aki a napl<i-
írás nehéz feladatánal< megoldásába kezd, az előre tegye fel ma-
gában, hogy mindent igazságosan, a valrisághoz hííen fog nreg-
örökíteni. Nézze a naplóíró szemüvegén át az esetnényel<et ós
minden percben gondoljon arra, hogy ő a jövő számára íigyeli
nreg a töitérrteket, hogy ő menti meg a mulandót, a könnyen
feledésbe menőt.

Ime, cserkésztestvéreim, régi naplóírók és kezdijk, azzeí a
néhán1, gondolatfoszlánnyal igyekeztem elmondani a szép naplr'i-
vezetés főbb csiniát-binját. Próbáljuk meg e szempontok sze-
rint írni a naplót. Nem kell hozzá semmi különös képesség,
vagy rátermettség, csupán egy jó adag kedv, természetes, igazi
cserkészlélekből fakad<i naplóíró stílus, egy kevés áldozathozás
és máris irtban van a csal)atnaplónk az új, csinosabb és gon-
dosabb kivitel feló,

ns ha majd évek nlulva elő íogjátok venni és lapozgatjátok
a kövér kötetet szeles öszi estéken, meglátiátok, hogy a napló-
nak lelke megszólal és mesélni kezd az elmult táborokról, a

kedves, örömteljes nvári cserkés"^"o'frui,|,'ár, 
!stvatt 364-es st.

A ]lallák nréretei:
l\{agyaros sakkfigut,ák.
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Alapiuk: 35 mtrr, magasságuk:

futó 50 mm, a király és királynő:
Kifaragás után kópjafaszerűen

teni és belakkozni ijket.

a paraszt, a bástya, a ló és a
75 mm.
nlagyaíos színekkel ki kell íes-

Bohn A,, 552. s._tiszt, Szeged.



J\t agquórosi á
b későn, m,tnü soba !

llotQ.ert
Vers egy csoddlatos éjszakdról. -

\ialami t'urcsct nyugtalansag aradt, szallt bennem akkor mint a galarnb,
[éjiel - ha felreptil a napsugdr elé . . .

Ugy éreztem: repülni kéne minden telhővel, éji széIlel, ._, ^,,:,. :x__^l. _ L^__^t.
{,}gy éreztem; most minden megnyilt, *iriii"Íiii"i"'trpto F,,s tt,tost innen is, onnan is jönnek a hangok,""" "iíiir,"tiőií, Ilyet még tan soha senki, de senki se hallott.

ns hogyha tetszik: holdsugtirból fonltatok könnyú, fürge Ift egy kanari füttyent:
Ihurkot,

Mely az álntok kocsijtit gyorsan repitő paripát igézi - Ó, a r,abstig

S f Őudrut így mincle'n elóítem, a ntiilt, j'övő, az tíj s a régi. oly régi, hog;,y nem is íudont ttti tt szabadsdg . . .

*',;7;ÍÍ'::,*;x";:,;;;:Í *ri,:::í'r't':::,LÍ'::".'.n:, Antott egy rozzant konflis lova st)hajt:

Földről a Iara,
Porból az tigra,
szállunk s az ember
Bdntani nem mer.

Szerény a szinünk,
Csöpp csak a szívünk, --, Oly nehéz az élet,
Ha részvét nem ébred.

Mi téten és nyaron,
Virdgon, jégttijon -Tdrsad vagyunk, etnber ;
Éltünk ltát ne vedd eI -
Mert földről ,a ftira,
Meg porból az tigra,
Mult szépség sztill uélünk -S csak ha te élsz, éltink . , .

De im, most kristtílytisztcin, tnint kis falu harangja,
Megszólal és körülvesz a galambok friss hangja . . ,

A templomok
S kőbőt tonott
Imdk: a palotdk alatt
Hol lent,
hol tent
él a galamb-csapat.
S a tenzplombttn minden ltarang,
ntint egy nagy ércgalamb,
a ging-galang,
mint gatamb-hang
s úgy szdll a gyöngyöző sugar
az ég felé,

- Mindig csak óllni, allni, tillni
É,s zabra vdrni, meg ostorra vdrni,
És tudni, hogy jöltet aktirki,
Hullhat hLi, eső - lehet sár - ttti
Csak állunlc itt ttz tillotttáson;
En, meg szegény, lnellroggyant 1tát ont
s nem itellünk soha senkinek.

Egy kóbor cica panaszlón nyivtikol:

- Csak egv kis ttínyérka tejet
K,aphatnék a tnoslék helyett,
Tejet, tiszteít és hóJehéret . . .

Mindjdrt jobb lenne ez az élet . . .

De igy nincs kedvetn semmihez,
|úincs, aki ltozzám jó, szives -Se te j, se simogató, lágy tenyér --
Ha nincs tei, gyere, jó komcim, egér!

rs nust - hazakon, utcdkon keresztüI ,-
Egy f urcsa hangzavar fülemig l.endül:
Az Állatkertben, kint a zöld ligetben,
Az dllatok megszóIaltak a nendben.

- ó, siuat,ag - bömböli az oroszlan . . ,

- Lopózni dzsungelfak arnyékos uljan,
Az itatóncil friss zstíkmcinyra vdrni , . .

(a tigris igy beszéI) . . ,

-- Iöjjön akdrmi . . .

-- sóltctjt A sos - csak ne e szörnyű rabsdg . .

És tninden lrungból, minden sóhajtdsból,
akar siránkozik, akar megvddol,
uzt érzem, hog1l a varos névtelen
lakói, az tiltatok {elke sern
tnaradhat némct -- hiszen arra vcigyik,
ttnliért benntinket gyötör a vtigy itt:
szabadstig . . . (tvIl.)
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Félóra mulva odébb álltak. Balfelé hóval teljesen kitöl-
tött völgy nyilott; azon húzódtak egyenesen a csúcsnak.
De jó volt most a jó szöges cipő és a bot! Otthon már nyár
van ilyenkor, itt még nréteres a" hó. Beértek az erdőbe.

- lgy lépj oldalt a meredek helyen! - tanitotta Nácit
Laci. - A cipőd t,eljes szélességével vágj nyomot a hóba,
akkor biztos a lépésed. rs előbb a sarkadat helyezd le.
Hopp, mi ez?

Már felül jártak az 1400 méteren. Már elvégződtk az
erdőhatár, amott világlik az erdő széle. Azontúl még egy
darabig törpefenyő van, aztán fűnél nincs egyéb - az
is csak nyáron. A fiúk odagyűltek Laci köré. Az kedvet-
lenül mutatott egy nyomía.

- Friss, szöges nyoma! Valaki jár előttünk, egyedül.
Ki lehet az?

- Miből látod, hogy friss a nyom?

- Mert a talpnak ez a laposabbik része még nem jc-
gesedett el és itt, ahol a talp széle ilyen merőlegesen be-
szakadt, itt a hó még fehér és pelyhes.

- Milyen idős lehet a nyom?

- Kérlek, ez lehet legalább kétórás. A nap oldalt érte
és a felszínén valamit olvasztott. A megolvadt cseppeit
lefelé hatolnak, itt vannak a nyílásaik. De még csak este-
felé, napnyugtakor fognak megfagyni. Akkor ezekből a
járatokból ,,gyertya" lesz és a megolvadt rész újra össze*
íagy. Ez a regeláció: a havat szemcséssé teszi. Nagyobb
magasságokban így lesz b:lőle Iirn-hó, a magyar csont-
hónak nevezi.

- Hallgasd, még ég, mit a Pista szíve kíván,
üldözési kaland színe lesz a kriván ! - szava|ta

Pista és minden tetszészajt elkerülendő, hamar hozzá-
tette: - de már mehetnénk!

- Kövessük kicsit a nyomot!
Nekiindultak, de a nyom elkanyarodott. Kiértek az erdő-

ből, túljutottak a törpefenyő-övön, a nyom régen elma.-
radt és az enyhülő emelkedésen vágyódva törtek a csúcsra.
A tiszta hómezőn táguló tüdővel szívták az üditő hegyi le-
vegőt. Egyszerre Laci megállt:

- Ide nézzetek| A nyom visszajött! - Csakugyan ott
volt a szöges nyoma. Mellette szél-.s, lapos nyom: törték
a fejüket, mi lehet ez?

- Olyan, mint valami ovális szappannyom. Csak tán
nenr puska?

Ejha! Mutasd csak. Az a, puska agya! .- mondta
Pista és mondjárt hc;zzátette,.

Ismét itt van, látom, ez egy pr_rska agya!
De hol ,az orvvadász, verje meg a ragya! - de azért

Inehetnénk !

- Ott van ni, ott| A vadász, vagy kicsoda! - kiáltott
ijedlen Náci.

A csúcs már csak negyedórányira volt, talán l00 mé-
ter emelkedés várt rájtrk. A csúcs éppen árnyékban volt.

e
,?
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Ott járt-kelt egy alak. A vállán puska. Pista is meghök-
kent, de csak egy pillanatra.

- Kívántad, pupák, legyen itt a vadász,
Nlegjelent Stüssi, téged meg tör a frász! - szavalta

vidáman, aztán egyet rántott a vállán és könnyedén hoz-
zálette: - de azért mehetnénk.

- Mit csinálunk, ha ez ellenünk fellép? - agggdalmas-
kodott Laci.

- Nem segít itt §emmi mán más,
Csak huszáros nekivágás! .- vélte Pista.

- Igazt, * ismerte be Laci. - Gyerünk! Hárman va-
gyunk egy ellen.

- Jaj, egyenesen nekünk jön| - nyögte Náci.
Most mindnyájan megütődtek, Az alak észrevette őket

és csakugyan egyenesen feléjiik tartott, még pedig gyor-
san és halározott lépésekkel.

- Mit csináljunk? - nyöszörgött Náci. Fehér volt, mi-
ként a fal.

- Fuss haza| _ int,ette le Pista. Aztán hirte|en ötlettel
ledobta hátizsákját, kivette távcsövét és egy darabig fi-
gyelmesen vizsgálódott, Aztán egy pillanatra elmosolyo-
dott, de a mosoiy rögtön eltűnt és ő kontor hangon for-
dult NácihoZ:

- Hiába keri'ilöd, snrsod megtalál,
Közel van hozzánk a zord, hideg halál!

- Készüljünk a küzdelemre! - tette hozzá remegő han-
gon. Nácinak minden csepp vére a |ábába szaladt és té-
tova pillaniással nézett körül, nem vágtat-e elő Tom Mir,
a texasi lovas az ő megmentésére. Laci fürkészve kutatott
Pista arcán és úgy látszik, megtalálta, amit keresett.

- Integet a hóhérunk! - szólt röviden és Náci r,emény-
keclve tekintett fel. Most történt a csoda! Náci egyszer
csak kiegyenesedik, előrehajlik, kezét szeme fölé tartja
és majd kiesik a szeme, úgy néz. Nácinak volt a legéle-
sebb szeme széles e lratáiban, eleslátásból dijat ny,ert és
amilyen nyápic volt, annyira jó1 lőtt. Az ellenség sebesen
közeledett.

- Hiszen ez Imrus! - kiáltotta, nem, üvöltötte örömmel
Náci és nagyot ugrott.

- Akkor kit ölök én meg ma itt? - pajzánkodott Pista.
ő már tudta a rejtély nyitját. Szó, ami szó, mindnyájan
megkönnyebbültek, hogy jó ismerős jön. Azonban a kö-
vetkező pillanatban mégis kis rnegszeppenéssel tekintett:k
egymásra. Mit akarhat itt Imrus? Itt valami titok lappang!
Igen kornoly ok nélkiil nem jött volna utánuk. Az ő nyo-
rnán jártak tehát odalenn!

Laci szótlan l<omolyan szemlélte az eseményeket. Nem
tudta elfojtani magában a kényelmetlenség érzését. Imrus
hallótávolságba ért.

- Halló, fiúk! - lntegetett Imrus. - Már egész nap
kereslek benneteket. Szervusztok! - lihegve ért hozzáiuk
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és o,lyan ragyogó arccal fogott kezet velükl mintha főnye-
rieményt jelentene be.

- Ilyen meglepetés! - tért magához Laci. - Azt hit-
tük, ellenség vagy. Készültünk agyonverni téged. Csodá-
lom, hogy még élsz, Náci semmiképpen nem akart ke-
gyelmet adni. Micsoda puska ez a zsákodban?

- Beilpike! A nyele á11 ki! - lihegte Imrus. * Nem
lehet tudni, mikor kell itt a jégcsákány.

- ü,ljünk le kicsit, fújd ki magad! -'vélte Pista.

- Köszönöm, nincs türelmem, amíg el nem intéztem,
amiért jöttem. Menjünk csak, mindjárt felérünk a csúcsra,
Ragyogó körkilátás van felülről, ott letelepedhetünk.

Csúcs! Egyszerre megdobogott a három vándor szíve.
Körkilátás! Azonnal megindultak. Imrus lihegve, kapkodva,
menten belefogott a beszédjébe

- Tudjátok, arról a kellemetlenségről van szó, azon t)

záróülésen. Mikor a Földgömb Klubban Laci úgy lefő-
zö,tt. Egypár napig nagyon odavoltam. Akkor aztán bátor-
ságra kaptam és elmentem
Kövess tanárelnökhöz. El-
mondtam nyiltan, mi történi.
Én m,eggyóntam neki, hogy a
dicsvágy elvakított, mert min-
denáron Laci fölé akartam
kerülni, Elismertem, hogy
haivány ceruzáya| jegyzetek
vo.ltak a papíroson. De nent
csaltam ! Hirtelen kellett a
táblához mennem, véletlen
ügyetlenségből maradtak a
papirlapok a kezemben ós
folyton zavart az, hogy nern
tudtam zsebíetenni. közben
úgy elmorzsoltam a lapokat,
hogy az izzadtságíól is, meg
a dörzsöléstől is lejött az írás
róluk: ezért nem látott rajtull
semmit a tanár úr. visszaaci-
tam neki a díjat azza.|, hog1:
nem érdeml,em meg.

- Kövess tanár úr hogyatt
fogadott?

- Nyájas volt, de kimért,
Felséges ember, a higgatlt-
sága mentett meg. Végighall-
gatott és azzal bocsátott cl,
hogy megvizsgálja a dolgoi,
Láttam, hogy valami gyanús
nclii. Két nap mulva újra elmentem hozzá. Nagyon kc-
moly volt. Azt kétdezte:

- Tehát azt á||itod, hogy a jegyzetek vé,l,etlenül lnarad-
tak a kezedben?

- Igen és idegességemben morzsoltam őket.

Sokáig gondolkodott és én írgy vártam a szavát, hogv
éreztem minden tagomban; élet-halálról van szó. Aztán
lassan felém fordította a fejét és én majdnem megszai<ad-
tam az izgalom,tól. Most fordul a dolog! Igaz, hogy csak
verseny előtt való átoivasásra hoztam a jegyzeteket, ile
mégis ott voltak és hitványság volt részemrő1 Lacitól el-
fogadni a lemondást, csak olyan tehetetlen voitarn akl<or.
Belém fúrta a sz,3me pillantását és én laposnak érezterr
magam, barátom, nem tudom mért, de nenr tucltam kiverni
a fejemből a lyukas palacsintát, mindig arra kellett goit-
dolni. Nem tudom, honnan vette magát bennem ez a kép-
let. Végre megszólalt:

- Hibás vagy! - Ereztenr, hogy menten rneghalok.

- Vétettél a gondos elővigyázat ellen! - folytatta kö-
nyörtelenül. A hiba lényege a papírosok behozatala a te-

Teűtél mdr aa,l,amít m,d,sok örömére? t

rembe! - Megvallom, barátom, akkor az jutott eszenrb.:,
nem lett volna-e jobb az egészet elhallgatni, mint gyónni.
Aztán megrettentem önnraganrtól, hogy ilyen mélyre süly-
lyedtem és szerettem volna odakiál,tani neki :

- Ne tessék velem tovább foglalkozni, nem érdeml:m
meg, teljesen elzüllöttem, végem van!

Kövess folytatta:

- Látom azonban a nemes gondolkodást és tiszta lelk,i-
ismeretet, amely idehozott, hogy tisztázzad, szabad-e a tár-
sad nagy áldozatát elfogadnod. Ugy érzem, kifogástalan
vagy és téged semmi sc terhel. Becsületed tiszta. Az elin -

tézés előtt azonban mégis van egy fettételcm.
Ujra fürkészve nézett rám, én azanban akkor már ir'rl

voltam a krízisen. Li3gyen a feltétele akármilyen .nehéz,
minden erőmmel teljesíteni fogom| - újjongott a lelkem.
Nenr fog rágni a kétség!

- A feltételem ez - hangzott a sző; - mondd el czt
társaidnal< is, mindenekelőtt - itt Imrus megá,llt és ;,r

hangja akadozott - konro-
lyan ezt. mondta, mindenek-
előtt Bodrogh László ismerje- a valóságot, mert legjobban
őt érinti az ügy. - Most,
hcgy túljutott a vallonláson,// ellepte a megindultság.

- Nem volt nyugtom, rög-
tön indultan és hát ezért jöt-
tem! - fejezte be Imrus re-
megő hangon. - Laci, kér-
lck, ttldd meg, hogy így volt
és fogadd vissza a díjat, órr
nem tudnám felhasználni. Ez-
ze| minden rendbe jönne,
mert nrégse vcrlt szép, ami v:-
lem megesett. Kérlek, fogadd
el ezt a megoldást.

Ezt már igen csendesen
nrondta. La'ci oldalról látta.,
hogy a szeme nregtelik köny-
nyel. Laci lelke mélyéig meg-
rendi.irlt. Ezért jött ez a párat-
lan jóbarát ide a Kriván csú*
csára, a hegyi szél világába!
Odalépett Imrushoz és meg-
ölelte, megcsókolta.

- Te valóban nagylelkíi,
nemles lovag vagy! Szent :l

béke és a barátság, a díjat
pedig jövőre egyt-irtesen irjra felajánljuk, bár az igazi
győztes mintlenképpen te vagy.

Imrus ltregrázkódott az örömtől, minden felejtve volt
és fellóclitotta háíára a zsákjáí

- A csítcsra! - És négy vidám, teltszívű, dalos magyar
bo,ldogan ért fel a Krivánra.

Áldott magyar hegyek, megtisztítjátok még a szót is
a városban rátapadt szennytől! A fiúk újjászülettek és el-
fetejtettek minden földi dolgot, ami történt. Fenn lcrakták
zsákjaikat és megindultak kilátást élvezni.

- Nézzétek ezt a gyönyörűsóget! - lelkesedett Pista. .-
É.szakra az Arvai Magura, felmegy 1345 m-re és ez az Osz-
szus-hegység. Ez alacsonyabb, 1200 táján van. Nyttgatnaii
az mind a Kis Fátra a Mincsoltól (i364) az lnovecig, anreiy
csak valanivel több, mint 1000 méter magas. Déir.e ez a
nyitott lapály a Turóc-patak völgye, a lluróc medence és
tőle balra a Nagy Fátra, az 1575 m magas Krizsnával.
Érdekes, hogy a Kis Fátra magasabb a nagynál, meg
hoszabb is. A Nagy Fáttát ott délen a Stureci hágó vá-

(Fo,|yt. kö1l.)

ott lart-kelt egy alak

lasztja el az Alacsony Táírától.
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Imd,dkoBp és d,olgoaa !

Ez a rajz a mi Mcirton
mesterünh hedues Jamboree-
albumriból ualó, amelgben az
ilgen szebbnél-szebb rajzoh
egész sora aan. A legszebb
Mihlós-napi és karrícsongi
ajdndéh l\Icirton mesler al-
buma.

*§S$@t{ '.§itlg**.*.,

v[I. oRszÁGos CsERxpsz_sÍvER,sENY.
A veísenyt t934 február 4-én tartjuk meg.
A versenyen résztv,chet minden cserkész, ákit a parancsnoka kellő rnó-

don és időben benevczett s aki induláS előtt szabályos cSeíké§Zigazolvá-
nyát telmutatja, melyből kitűnik, hogy legalább hat hónap.ia 

- 
az |. koí-

osztálybelieknél legalább már egy éve 
- 

tctte le a fogadalmat,
A versenyen a Magyar SíSzövetség szabályai az irányadók (az alább

külön megielölt eltérésekkel).
A versenyzők négy korosztályban indulnak.
|. ,,öfegek", akik 21. életéVüket a veíseny napjáig már betöltötték.
ll.,,nagyot", akik l8. életév,üket a Verseny napjáig már betöltötték,

de még nincsenek 2l éVesek.
IIl.,,k(kep0sek", akik 16. életévüket a verseny napjáig rnár betöltiit-

ték, de még nincsenek l8 évesek.
lV. ,,kícsik!', akik 16. életéviiket még nem töltötték be, de l3 évesek

náí etmúltak.
Nevezés az összeS versenyekre egyszeíre e§zközölhető; a nevezési díjat

mindelt három cserkész után csak eg],szeí l(ell íizetni.
t. I. koío§ztály lutóverseny.
2. l, koíosztály műverseny.
3. u. korosztály lutóverseny.
4. II. korosztály műverseny.
5. IlI. koíosztály lesiklóversen1,.
6. lu. koíosztály múverseny.
7. IV. korosztály, lesiklóverseny.
8. lV. korosztály müverseny,
9. ,,A löcserkész úr-vándordíj" j- a (,,Legiobb síelő cserkészcsapat").

Nyeri az a csapat, amelyik a 3-8. versenyszátnokban a legtöbb pontot
nyeri (az eIső hely három, a második kettő, a hartnadjk egy pontot ielent).

l0- ,,Az öíegek" ,,Zsembery-vándordíj"-át nyeíi az a csapat, amelyik
az l. korosztályban az l. és 2, sZ. versenyekben éri el a 1egtöbb pontot,
a íenti szánítási mód szeíint.

1l. A,,Magyar Turista Egye§ület vándordij"-át nyeri az a csapat, ame-
lyik az 1-8. velsenyszámokban a legtöbb pontszámot szerzi meg, de csal<
azokíak az eredményei számitanak, amely csapatok sem a íőcserkész í:r,
sem az öregek Zsembery-vándordíját egyedül még nem n_verték meg az
utolsó négy éven belül. (Holt\,€rseny nem kizáíó ok.)

12. ,,Vidékiek vándordíi"-át nyeri az a ridéki csapat, anlely az l-il
versenyszámokban a legtöbb pontot nyeri.

13. A ?. sz. Verbőczy-cs,-cs. által alapitott,,Erős Gusztáv-várrdor_
dij"-at nyeri az a csapat, amelyik háfom elsőnek beérkezett tagjával a
legkisebb összidőt éíi el a leghosszabb pályán (az l. l(oroSZtály iutóver-
senyén),

A járóröket az 1-13. sz. yeísenyekben úgy számitjuk, hogy tckintet
nélkül a nevezés sorrendjére, egy-egy csapat három legjobb idő1, illetőleg
pontot eléft versenyzője egy-egy,,járőr", a következő három a következő
,,járőr" stb,

14. A ,,Honv,édelmi Miniszteí úr vándordij"-át nyeri az a csapat, ame-
lyiknek járőíe a 3. sz. (tI. korosztálybeli lutó) I,iersenyben' első. (A jár-
őröket ugyanúgy számítiuk ki, mint á lenti bekezdésben jeleztük, csak-
hogy nem hármas, hanem négyes csoportokkal. E veísenyre ki\,é.telesen á
ll. korosztály iagjain kívül.a lII. korosztálybelie|(et is be szabad nevezni,
azonban ekkor ezek saját korosztályuk lesiklóversenyében nem indul-
hatnak. )

15.,,0tóf Andrássy Mihály vándordij"-át nyeri az a csapat Iráímas
járőre, mely a tV. korosztály lesikló_ és mííversenyében a legtöbb poflt-
számot nyeli. A pontozásnál az I. hely 3, a II. hely 2, a Ilt. hely pedig
l pontnak számít. A vándordlj csak az eSetben nyerhető, ha a IV. kor-
o§ztályban legalább öt csapat indul.

A vándordíj időleges és végleg megkapla az a c§apat, amelyik háfom-
829f sgymá§után nyerl tut mcg,

Az l. korosztály keretén belül keíül eldöntésre a családapák egyéni
versenye is a Wichhordt-féle siéft, melyre kí,lön dij nélktil Iehet ne\,ezni.

-A koránál neki megíelelíj korosztálynál íiatatabbakkal Senki sem indul-
Ilat, a koránáI óregebbekkel pedig csak csapatonkint legíeljebb kettö.
.4 pálya a hóvliszonyoktól íiigg, terVszerint a íutóversenyeké legfeljebb
6 km-es, nagyobbrészt szeliden hullámos, inkább lefelé lejtő. A lesiklás
kb. 1-...-4 km_es sik és lefelé lejtő páIya volna, A műversenyek az l. kor-
oSztályban teíméSzetes és flesterSéges akadályok között (kapuk) való
(s.alom-szerű) lesiklás. időre búntető pontokkal, a többi korosztályokban
pedig azck mindegyikén egy előírt és egy lszabadon választott gyakorIa_
tot végez a résztvevő. Az eIőirt gyakorlato|( az l. és lll. korosztályban;
kijelöIt íövid útvonalon va!ó lesikláS után meghatározott helyen való vala-
milyen hirtelen megállás. A IV. korosztálybán botkerülgetés. A szabadon
\,álasztottak közül a könnyebb, de tökéietesen végrehajtott gyakorlatot
jobban pontozzuk, mint a nehezebb, de nem egészen hibátIanul elvég-
2ettet.

A solsolás a verseny napja előtti csútörtökön este 7 órakoí lesz a
Testnevelési házban, Y., Alkotmány-u. 3., a Turista Szövetség helyiségé-
ben, melyre minden résztvevő csapat kúldjön egy megbizottat. (Vidéki
csapatok más csapatbeli pesti megbizottat is küldhetnek.)

A Il., IIL és lV, korosztály műversenyéhez d, e. 1l órakor ke1l jelent-
kezni a Normafa mögött lévő Kovács-féle venrlég|őben, a futó- és lesikló-
versenyhez pedig déli l2 óíakor.

Az L korosztály versenyeihez reggel 8 órakor van a jeleiltkezés ugyanott.
A verseny napiánal( vagy íeltételeinek megváltoztatási jogát íenntart-

juk magunknak.
Esetleges balesetekért a Cserkészszövetség felelősséget nem válla1,
A veísenyen csak olyan cserkészek indulhatnak, kik megíelelő gyakor-

lattal rendelkeznck. A tréning nélkül való indulás nagy veszedelmeket je-
lent a Veísenyzők egészségére nézve. Az o. l. B, l932 okt. l2-i ülésén ki-
ffondotta, hogy a sielést csak olyan cserkészek gyakorolhat.iák, akik meg-
előzőleg orvosi vizsgálatllak vetették alá magukat és a sielésre alkalmas-
nak találtattak, ez a vizsgálaí legalább iél évenkint megismétlendő. 

-A sportorvoSi viZsgálatokat cserkészsíelők részére a testnevelési házban
a,,li. sportorvosi tanácsadó" (Alkotmány-u.3., fsz. l.) tartják dr. Du-
soczky Andor szövetségi orvos által l. év december 1-4-t li-l3-15-
|8-20-22-én és az azt követő orYosi napokon d. u. íél 7-től 8 óráig.

A nevezés megkönnyitése végjtt a titkári hivatal rnegielelő űrlapot is
bocsájt ingyen a versenyzők rendelkezésére, Az indulók sZáma nincs kol-
látozva (tehát csonkajárőrök is indulhatnak). A neveZési lapon íel kel1
tüntetni a résztvevők születési napját, fogadalomtételének ideiét, cseíkész-
íangiát, valamint meg kel1 Ienni annak aZ általános záradéknak is, lrogy
a bel,evezett cserkészek a csapatbaIl több mint 6, ill. l2 hónap óta állandó
cserkészmunkát végeznek.

A nevezési lap csapatparancsnoki aIáírással és bélyegZővel 1átand{i
el és adandó íel a Cserkészszövetség Orsz. V€zetőtiszti Testiiletéhez. Ezzel
egyidejűleg kell lefizetni (illetvre póstáía adni) a hármas járőrönkint szá-
mitott, 1-1 P nevezési díiat is.

Mind:n budapesti csapatot kérek, hogy a rendezésben és biráskodás-
ban tőte telhetőleg Iegyen §egítségemre. A IV. korosztályhoz egyenkint
3t-3 műversenypontozóbiróra, két rendezőre, 3-6 pályabiróra, indítókra,
célbirákra, időmérőkre, összesen 4X18 : 72 §egítőre lesz szükség. Ezen-
kívül küldöncökre, jegyzókre, öíökre is. Különösen a versenyző (és ha rrenr
is versenyző, de a sífutás iránt érdeklődő) csapatokat kérenr, hogy a ren-
dezésre vállalkozó tagiaikat néhány napon belúl közöljék velem.

A számokat a sorsoIáskor osztjuk ki és vagy a verselry beiejezésekor
a Kovács-vendéglőben, vagy a veísenyt köN,ető napon estig a Cserkészház-
ban kell visszaadni őket.

Zoembery Oylta, orsz. táíselnök.
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A
c§ertóészi

IR, IITIKA BÉ, ILYIDG
átélí öt íelrzonásloan

(Masodik felvotrus.)

f,iö lesB éheaő úestoéreimltheü? t

Iría: Fáleián G;rtrla

meg ezt az útat, nrig én csak részlet'ekben repülök. Elég
keliemetlen ebben a nyomorúságos kalibában várakozni a
dicstelen halálra. Ha nem is kívánhatom, hogy harctéren
folyjék ki az, ifjúi vér ereimből és holttestenen át íújó pa-
ripák szágrrldjanak a diaclalra és ott hagyjanak engem ösz-
sietiporvá, de legaláibb ágyban, párnák közt ,halhatnék

meg,- elfogyva, mint a gyerf5r452{l, d,plomás orvosok íel.
ügyelete és segítsége mellett. Már nem törődöm azza|,
hÓ§y mi történik velem. Csak legalább tudnám, hogy mii
kell tenni ilyen alkalommal? Lenni, \,ag)r nem ienni! ez itt
a kérdés és én nem tudom, hogy mit csináljak? Minden-
esetre talán imádl<ozni kellene, de nem jrrt semmi az
eszembe , . ,

llLatyi (meglelenik az ablakban): Ah! A václlott magához tért!
Utoljára kérdezem! Bevallja a bűnét, és elmond mindent,
amit tud a zöld eleíántról? Ha konoktrl hallgat, akkor a
levegőbe repül. Még öt perce van hátra az életből! ...

Samu (dühösen megrázza a széket maga alatt. Toporzékol dü-
hében): Eredj el a szemem clől, nyomortrlt gyilkos! Nern
vagyok biínös! Ártatlan vérem a lelkeden szárad!

Matyi (zordonan): Már csak három perc hiányzik ahhoz, hog1,
a gyertya lángja a puskaporhoz érjen!

§anu., Nem akarck még meghalni ! Bocsáss szabadon!
I|tatyi: Előbb a vallomást!
Sama., Nem mondhatok semmit! (Kiáliva.) Segít'ség! Segitsóg!!
Matyi: All right! Akkor hát a levegőbe röpül! iVtár csak két

perc! Még meggondolhatja r,ragát és megmentheti az éle-
tét! Nos, mi lesz?!

Sama., Nyomorult! (Hangosan kiabál.) Segítség! Segitség!l
Oyilkosok! Segitség! Segitség! Tűz van! Tűz van!
(rr színial mögött mély basszus hang dörren fel, János
bácsinak, a hegyipásztornak a hangja): Hé! Mi az ott? Ki
kiat;ál abban a presházban úgy, mintha nyúznák?|

Matyi (körülnéz): Ejha! Ugy látsz,k, hogy János bácsi meg-
hallotta a kiabálástl Jó lesz kereket oldani! (Ettűnik az
ablakból és erős, majd halkuló dobogás jelzi, hogy elíut.)

Jdnos b,ácsi (megjetenik az ablak nyiiásában) : Micsoda lárma
ez itten? (Etbámészkodva.) No, de illet! Mit csinál itt
maga, fiatal utam?

Samu: )aj! Jaj l Siesserr már János bácsi, segítsen rajtam!
/rínos., Menek már! (Eltűnik az ablakból, majd benyit a prés-

házba. Jáncs bácsi már öreg ember. Nagy, ósz bajúsz
csüng le az oría alalt. Szűrt, csizmát visel, A vállán régi
módi flinta lóg. A nyakába hatalmas kulacsot akasztott.
Tempósan, öregesen beszél,) Már én illenformán nem lát-
tam senki íiát széken iilni. Hogy igy oda legyen kötözve.
T_alán rablósat jádzanak a fiatal urak és magá a Savanyú
Jóska, a bakonyi betyár, akit a csöndérek kézre kerítét-
tek? (Meglátja a túrósbödönben égő gyertyát.) Az ám|
No, szip egy játék ! lppen ollan, minttia éiralomházban
ülne maga liatal uram és gyertyával világoskodnának az
utolsó perceinek tiszteletére,

Samu:.]aj, ne beszéljen, hanem kapja ki gyorsan azí a gyer-
tyát onnan, mert rögtön a levegöbe iépiilünk.

/anos (nreglrökkenve) : ,\4it mond? Márhogy- a levegőbe repü-
lünk? 0sztán nlitiil, mi?

Snlnu (rémiilten): Flát nem látja, hogy a gyertyát puskaporba
á.llítotl,ák és ha a láng odáig er,-ákkoi-repilttint<t

/ancs_ (leül egy_ székre es bámuiia az égő gy'ertyát): Az ám|
Mos1 már látom , . . De elöbb hadd gJ,ujis-ak iá a pipámra,
mert az,óta spóroiok a gyujtóval, anriótá kolofóniumót hoz-
tal<_ be rajta. (Ternpósan megtömi a pipáját.)

Sarllr., Nem koloíónirrm az, ltaneú - monopOtiumt
/d;zos (legyint) : Egy kutl,a az, amikor diágább lett tűle a

gyufa !

Sama: Flagyja abba a pipalömést! Nem látja, hogy az élete
miiyen naglr veszedelemben forog?

]áttos: Már készen vagyok a pipatöméssel, (A gyertya láttgjá-
nál rneggyujtja a pipájá1 és nagyot szippant belőle.) Nem
látok én instálom semilyelr veszedelmei!!!

Samu: Hát ez a nagy hordó puskapor?
/ano.s., Nenr vót e' kétem soha ptrskapor!
Sa,mu: Hát micsoda?
./rínos: Mi lenne más, mint répamag! Tarlórépamag!! (Tem-

pósan belenyomja a dobozba a gyertyát, mire az elalszik.)
No látja!! Hanem most már eloldoz,om arról a székről,

píókás

(VI-ik folytaías.)
Áluki; Boldog Isten! De szomjas vagyok!! (Kínjában ",!:ll"*kát törirr*rgeti. Nyuszörögve.) lvreg,ilyen ,kint nem ereztem

;il",-*;E algeilraora a]att-semiJaj! Elepedek egy korty
iir.rtr trilt.r,int az ábláton.) mity1 egy cierepkorsot.emel
l.,l a íűoól és a szájához emeli,- lste,rem! _,ttityen . 

hideg
torrásviz lehet abban a korsoban! AZ oldatan csak ug),

i,^ir"iÓlir.- á- páiorgo víz ! Most iszik ! tszik ! istenem ! Vr-
;;i i;;itl HÓgy t criyoglalla azt a_ línom vizet! (Kinjában

"iouóiit nye'ráekct 
"es- ú!y néz ki az ab|akon, hogy ,a

;;."á; i; tiOiiii.O tele.) K'em núzhetem tovább !!! (trltá-
Ó"iuÓr i, itriaktól, mógpillantja aL aszlalon álló. málna-
;;Ó;pf= 

-iiueg.t, 
relkapji'es a- sz-ájához emeli,) Jaj, egy

iiópi,- ,;"... "oeinet Úant ]Vlit látoli az asztatorl| Szódal!
iÁ7'tiuJgr,., rohan, poharat tesz eléje, megnyomja. a gé-

uezet t<aiiát. A szodásiiveg rémcscn szuftyug, kiadja ma-
iaUOt u iztrszt, de egy céopp víz sem folvrk ki_belöIe,,)
Üsak szortyogjl Szortyogj nyomorttlt!_Mit gunyolod, 

^'gte is nyomoruságomat! LSak annál lobban erezteteo SZe-

rencsétiensegemei! (Megvetéssel fétretaszítja az üveget,
úiból az ab'Íakhoz rohan, megragadja a rácsot, kegyette-
,r|Ú ,Úu, Orditva.) Hiiválrli gyilliosokl Azt akarlátok,
hogv szomian vess/ek?! 

^leghatÜi{, 
de ptrsztrtlásom a lel-

keÖ'xen szárad ! (Ell'ánrolyo§ az ablaktol es , egy székre,
roskad.) Ki gondolta voÍna ,hogy egy egyébkent józan
eszű diák aniyira kótyagossá vatjók azokrtll a buta de-
tektívregényekiiil, hogy- a-barátiát llyen elhagyatott helyr€
.salua. "sra"lonnát süi"etőttc, héring§el traktalja ós vegül
szomjusággal halálra gyötörje!

(Az aitó óvatosan kinyilik, Matyi és Miska lépnek be rajta,)
Uutd \aágyadtan emelí lel a íejét) : Hoztalok, vizet? l(önyoriil-

jetet< raltam, lriszen meglratok a szomjúságtól!
Matyi (kegyetlerrül nyersen): Nem tréíálok. lVlegtöröm a gya--nusitoi,t 

egyen erienátlását, bármilyen, áron is. .Vegye 1u-
domásul, iógy addig innen nem 

'szabadul,_amíg 
_tóredel-

mes valiomáli nem "tesz. (Muki elé áll.) Nos'? Utoljára
kérdezem! Akar vallomást tenni?!

,lírrkil Nincs semnti más ntondanivalóm, mittt az, hogy te kó-
tyagos szamár|

Uutyí 1á háta mögül kötélhurkot vesz elő, hirtelen Muki dere--káia veti és igy piilaltat alatt a szék hátához kötözi):
t\tost azután vatiiban nincs kegyelem! Tudja meg mister,
hogyha tiz perc alatt nem tesz-,iallomást, akkor egy rágó-
gummit sem adok az életéértl

Maki-(remülten fészkelődik a széken): Mit akarsz velem tenni,
te őrült?!

Matvi: 
^4ald 

meglátia! (A zsebéböl egy kis papirost. ve.sz. elő,
"'--'r.r.ÓtJ'po;i-§rói ki belőle az asz(ilra,1 Nézzen ide! (Egíi

,Ivuitót'értet a porhoz, amire az, sisteregve íellobban,)
,&tuki""(iiedten íelkiált) : Puskapor! !

Malvl: Well! Well! Puskapor! (A szekrényből egy _liptóitúrós' 'tleOtint vesz elő, amely színiiltig rneg van .töltve fekete por-
ral. Matvi a, Dort kiáarékolja-a bódönböl és lassan új.ra

"ii.riiitíriu,l'Igenis 
ptlskapór! Ezt tnost ideállitom a lába

Óié]éő §yei,tyát helyezek 
'belé,_ 

amely. pontosan 1íz percig
Óg.' H.a u?.lig"ne* tész va]lomást, a!ko1 sorsára hagyont
Ó.'lrú ióér;" irgalmas szegény lelkének! (Megteszli, amii
nrond és MÍskávai az altóhoz vonul,)

Álrr&i (tágranyílt szemmel bárnulja a bödönben.egő kLtrta 91 et,-

tvá,t."azuián egyet sóhajt és a Ieje _a ntellere hanyatllk,)
,allskri iitlttogva Máyihoz): No- m.ost már én is azt ntondorn,

lrodv eleÉ vott a-tréíából! Eddig csak nevetl'em azon, amlt
i.iiálrr_'O. ez már igazárr lnégis csak sok a trúfából, Sze-
uónv ,VÍuki iiedióben 

-talán el is áiirlt.
hiatv?: úe bcsz.;fi ! N,cm éltesz a rlúrrügyi v:tilatási nródszerek-

'hez. A gyarrrisitott kissé begyullaclf. We_tl !_Enrryi az egész,
ha mosi'sem vall, kÉrrl,telen-teszek belátni, Irogv nem ő a
bűnös és más nyomoi kell követnem. Hagyjttk most eg},

1lerc re ma gára.
(Ma\ri 95 Miska eltávoznak,)

Samu (.magához tér) : Ugy érzenr, mintha elszédLiltctn 1,olrta.

Jeji ai'a rnegl<ergiilf Mat1,,i csakugl'an egy bödön,puska-
lort állított eTém,-amely tíz perc mtrlva fetrobban és én a
iellegek íölé repülök tűz és'lángok között,, akár Elizeus
próf6ta. Azzal á különbséggel, hógy ő egydarabban tette

őlő



JIegérem-e núg1 ct llaea hajnaldű? !

mert nem eshetik rajta lalami igen kényelmetes ülés. (Leteszi a székre a pipá-
ját, kioldozza Sanru kötelékeil)

,§í?mil (támol},ogva ieláll és megpillantja János vá|lán a kulacsot, lekapja és kotyog-
tatja): 1'ele van a kulacs! Tele van! Mi,kotyog benne?

/ano.s (elbámulr,a): Viz! Mi kotyogna benne más, mint - viz!
Sama (lelkesen): Víz!!l Istenem - viz! Csakhogy ezt a pillanatot megérhettem!

(Szétterpeszti a |ábát, a kulacsot a sz,ájához emeli és kortyog... egyre kor-
1},og,)

/rínos; Ejnye, no| Ez a kulacs két literes! Ennyi sok még a keresztesi borból is
megártana az embernek, hát még vizből!

Sama (nem lát, nem hall, csak egyre iszik... Végre le,teszi a szájáró| a kulacsot
és nagyot kiált): Most pedrg gyerünk ebédeini!!! (Elereszti a kulacsot és
elrohan.)

]ónos (a füléhez emeli a krrlacsot és kotlrogfalja. A fejét csóválja): Igazán meg-
itta az utolsó csöppig! No, de illet! No, de illet! Ki látott rnár vataha illet?!!
Ammá igaz, hogy ez a modern pedogógumi igen különös. igy a mi időnkben
nem így játzódtak a gyerekek! Meg tudták kiilönböztetni a répamagot a
puskaportól, nem kötözték meg egymást a présházban, amelyet gyertyával ki
is világosítanak. Főképpen nem ittunk meg egyfolytában egy egesz kulacsra
r;aló vizet. Jaj, Istenenr, mi lesz már ebből a viiágból, ha már a fiatalok is
illenek! . . .

(Függötty.)

Harmadik felvonás.
(Keserű Tóni diáksz,obája. A háttérben két ablak, közötte kerevet. Nézőtől balra
ajtó: Ajtó és háttér között könyves állvány. Jobboldalon nagy asztal, amely ros-
kaci a ráhalmozot1 temérdek könyv súlya alatt. Az asztal mellett két szék. Tóni
az asztalná| ül, a fejét a keze közrjl,t tar"tja, a fülét befogja és kegyetleniil magol.)

Tóni (darálvq úgy hogy csak néha érteni nóhány szót abból, amii hadar): Mnrmm
mm . . . hazánk koszorús költője, kit az egósz világ csodál . . . mmmmnrm a
legnagyobb lírikus, kinek költésze . . . mmmmmmm sziiletctt. . . mmmmmmm
Pápán diákosko . , . nrnrmmm. (Felemeli a fejét.) No, az életrajz menni fog.
Meghalt . . . illeti,e eltünt 1B49 . . . jaj, mely napon is? (A könyvet forgatja,)
Ja, igen, mmnlmm . . . telrát. lgen. Ez Petóíi Sándor. Ezze| végeztem. Ha ezt
kapom érettsógile, akkor jelesre lefelelek... es ha az érettségi biztos azt
kérdezi tőlem: - Tudna kegyed kiviitről is valamit Petőíi verseibői? - Erre
azt lelelném: - Igenis, kérem. Elmondom a János vitézből a negyeclik éneket.

- Erre a biztos úr megijed és azt morrdja: - Nem ismer kegyed valami
rövidebb verset? - Erre mit Jelelek? - lgenis, kérem - mondok -. Az
anyám iyúkja... és azonnal elkezdem: Ej mi a kől tyírk anyó kerrc1 ... a
szobában lakik itt..., mire a biz,tos úr: - köszönöm! ebből elég lesz, kérem
a nyelytani tételt és a kor . . . (Az ajtón erélyes kcpogtatás hatlatszik.) Ej mi
a kő? Ki kopog, nli kopog, egy Jekel'e holló! - Szabad! Szabad! Tessék
besétálni 1

(Az ajtó kinyílik és nyúlánk lányalak lép be a szobába. Jobb kezrében legyezőt íor-
gat, amellyel az arcát a nézőtőI eltakarja. A hölgy mögött Varju Miska vigyorgó
arca jeierrik meg. Tóni elképedve mered a hölgylátogatóra, lassan, mintegy révü-

letben, felemelkedik, széles mozdulaital az aszta| mellett álló székre mutat.)
Tdni: Bocsánat, naccsád! E nem remélt szerrencse megbénítja nyelvem. Parran-

csoljorr hellyet fogglalni!
(A lányka leiil, háttal a nézőnek.)

/VÍiskc (fürgén előrepattan): Bocsánatot kérünk. Látom, hogy az érettségire ké-
sziilsz és bizonyára elraboljuk drága idijdet,

'IÓtti: De kerrlek alássan! A matura csak csellélység! Csekelvség, kéríeln alássarr!
Miska (a hölgyhöz fordul): Arabella! Engedd meg, hogy Keseiű Atrtal rirattrran-

dus urat neked.bemutassam! (A lárry kedvesen biccent Tóni felé. Miska kéz-
mozdulat'tal.) Arabella unokahugóm, Eddig Grácban nevelkedett, ahol nagy-
nénink - Ludmilla tánt - borsókonzervgyáros. Néhány napra ellátogatott
hozzánk. Amikor a te vonzó egyénisegedrüiilmondtam egyetrnást, kijeleítette,
hogy meg akar ismerni téged.

Tóni (kihúzza magát): Tarrtom szerencsémnekl Naccsád iggen keddves, hogy
gondoit rám!

4,Iányka..(vékony hang_on): Oh pite sénl Die Zeugepferde sind sehr platzmássig!
Toni_(erősen íülel): Tessék? Tessék?! Boccsánat, de nem érrtem! Zeuge -Píerde?
.tl{lsÉa (bosszúsan): Nem érted! Nem érted! Már hogy ne értenéd.., Igen egy-

szerű az egész, csak le kell íorditani magyarra. Zet:ge - der Zeuge annylt 1etéirtmagyarul, hogy tanu.'., Pferd : ló. A szó jeleniése tehát -- tanul,ó!'Most
azután Platz jelerrtése : heiy; platzmássig tehát: helyes!

Tótti: Hehe-he! É,rtem. (Meghajlik.) Naccerűl Naccerű!'Az már ígaz, hogy a
diáknál hel5esebb személ5, nincs a világon! (Szivdöglesztő pillántást vet a
lányra.) Azaz, van valaki, aki a világon a leghelyesébb. É,s 

-nem 
más, mint

kegyedl Bájos naccsád...
A lárylka,(kuncogva a legyezőbe rejl'i az arcát): Oh! Oh! Sie sind sehr apart!
_, Iclr hábe gehért, das Sie sind ejn gróssze Herzen-leder-butter!l
TÓni (a szivére teszi a kezót): Ah értirn! Kegyed nagy szívtolvajnak nevez en-

gem! Mily keddves! Oh! Oh! valóban igen kedves!Éerz: szíi; feder: toll;
buttef : vaj!! Igen szellemes!

Miska (megíen_yegeti az újjával Tónit): Tónikám! Tónikám! Te igen tanulékony-
nak mutatkozol! Rendkívül gyorsan haladsz a német nyelv tanulásábanI

Tóni (édes udvarias,s_ággal) : A tanr"riás könnyen megy olyankor, amikor az etn-

. 
bernek olyan kedves nyelvmestere van, mint t<egyéa -- kisasszonylolyt, 

köu.)

E7§
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FüggőIeges: 1. Amerikai ifjúsági lap. 1-9-ig haladó ferde sor:
Trója királya.

Beküldési határidő: dec. 12.

A nov. 15-i szám helyes megfejtései: 1. Danzig,2. Dupla vagy
semmi. 3. Eladó. 4. Kellemetlen. 5. Nincsen új a nap alatt.

üzenet megfejtőknek z SzélI. Pontod jelenleg nincs. Kezded
újra. Máskor kérjük csapatszámodat és sorszámodat. (Uj sor-
számod 9.) A Mókus-őrs sorszáma 10. - Farkas. Megfejté-
sedre mindig írj keltezést. - Kisöcsikék Jan. 1-től kezdve szá-
motokra is közlünk rejtvényeket. Jó lesz? De ezekre szigorúan
csak ti kicsik pályázhattok.

ffi--ffiful

Száraz tréning közben. II

Ugyancsak
dulás 1écce1,

Azután meg
kezdünk alkal-
il]aS izomgya-
korlatokat. Kü-
lönösen aján-
latos a com-
bokat erijsí-
teni, ruganyos-
sá tenni (lesi!<-

lás alapállá-
sa |).

Mindenféle
guggolási gya-

\!y, A§plRlN-
tabletták különösen jól beválnak
nTeghüléses megbetegedésel,.-
nél és íáidalmaknál.
A csomaáo!ásokon és tablettákon

'rrnnro,,jrrr:r" 
kereszt bizlositél(ol

nyujt d vdlod:ságérl és ióságérL

Gyógyszertárakban kapható.

lltttt d ItólI ! Kószüllmelk or sfiellőlkl
A tél némelyek számáta

gyorsan, mások számára csi-
galépésekkel közeledik. A
síelők társadalma alig várja
azt az időt, midőn gyöngyőrű
fehér hótakaró lepi be a he-

gyek füves lejtőit. Addig is
akad azonban munka!

Benyúlunk a lomtárba, hol

rossz kötések, kesztyűk és

hótányérok várnak javításra,

viaszok, olajos üvegek,
kenőeszközök hevernek egy-
más hegyén-hátán, Elő a lé-

cekkel. Itt az ideje az utolsó gondos olajozásnak, A jól ola- korlat jó hatással van, Es
jozott és karbantartott sí

,,vakszolás" nélkül is kitű-
nően siklik a friss havon.

Felszerelésünket javítjuk
és előkészitjük á téli szc-
zónra.

Megkezdjük az előkészítő
gyakorlatokat is.

A kezdő otthon megta-
nulja a sí gyors íel- és le-
csatolását! Nem kellemes
dolog ám 8-10 fokos hi-
degben gérnberedett ujjak-
kal vesződni az első felcsa-
to,lással !

a szobában gyakorolható a helybenfor-
mind belső, mind külső lábbal kezdve.

Száraz tréning közben. l.

nrinél többet ki a szabadba!
A versenyzők ilyenkor már

régen folytatják a hegyek-

ben az úgynevezett ,,szá-
raz tréningjüket". A budai
hegyek lejtői vígan futó

' és ugráló csoportokkal van-

nak tele.

Nékünk jól megdolgozott
izmokkal és gyakorlott tü-
dővel kell bevárnunk azt a

pár napot, melyet a csonka-
ország időjárása a legszebb

téli sport élvezésére en-
ged !

Kunf alvi.

ő13
A sízó polcán hegyén.hátánjieküsznek a ió és íossz alkatrészek,
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Budapest, VlIl., Festetícs-utca 4. (Mosonyi-utca sarok.)
Telelon i 44*9-77.

O|vasógárdánk újabb tagiai.
A Kiadóhivatal számára kedves vendég minden új előfizető.
A Magyar Cserkész olvasótáborának nevében köszöntöm az

új barátainkat, a novemberben jelentkezett előfizetőket:

De iólesik nyujtózkodni!
Hajn,ali hidegben kétórás őrség után milyen jólesik végig-

feküdni a sátor szalmazsákján és hosszút, nagyot nyujtózkodni!
Kétévi mindent íeláldozó Jamboree-őrség után, a jól meg-

oldott nagy cserkészfeladat öntudatával milyen jólesik most a
saját csapatunk, vagy őrsünk keretében végre újra zavartala-
nul megpihenni és nagyot, nagyot nyujtózkodni!

Tábori őrség után a pihenés: álom, mozdulatlan, mély alvás.
Jamboree után a pihenésünk nem semmittevés, alvás, vagy tét-
len. lődörgés, hanem visszatérés a megszokott, mindennapi cs,er-
készmunkához, Magunkrahagyva, közös szolgálattól nem há-
borgatva, folytatjuk ott, ahol elhagytuk két évvel ezelőtt. Pró-
bákra készülnek a fiatalok, különpróbákon dolgozik a csapat
ambíciózus része, az őrsök kirándulnak és akadályverqenyeket
és hikeokat rendeznek, folyik a karácsonyi előkészület, megy
az egyéni továbbképzés és megy a játék, a sport és olvasás...
Lelke§en, tele szívvel, nagy ütemben folyik tovább az intim,
régi cserkészélet. Mert Jamboree után rendes menetű cserké-
szetet csinálni annyit jelent, mint nagyot, nagyot nyujtózkodni
és örülni annak, hogy jól teljesített cserkészkötelesség után
végre újra magunkra lehetünk.

Bartha László
Bányász Ernő
ifj. gr. Bethlen ödön
Dettre Gábor
Dóczy Zsuzsi és Ádám
Garamvölgyi Pál
ifj,. Halmai István
Kozsnyák Károly
Kremó Alajos
Mayer István
Nagy Etele
Pataky György

Péch Endre
g.iény,i nrpad A ZSporhi András
Szabó Károlv
Tóth Pál JóZsef
69. sz. Baross G.-cs.-cs.
I45. sz. Sirály-cs.-cs.
2O0. s4. Szt. László-cs.-cs.
2l7.- sa K. M: I. E.-cs.-cs.
31B. sz. Méliusz-cs.-cs.
8l5. sz. cs.-cs. Mókus őrse
877. sz. cs.-cs. Fecske őrse.

nlnr
Rohanó, tűnő dradat,
mely magtival visz, elr,agad:
ritkdn mutat naffényes tdjat,
d,e anndl többször ér benne Bdnat.
. . . Mégis: o Bdn:at mennél több, nagyobb,
annril tiszttibban cseng a kacajod!

Fejes Áddtn.

Kerületi
hirek

I. KERüLET.
A l97, sz. Baross-cs.-cs mozgalmaS éleliberr

l,]áltozás történt, Teszlák Géza volt csapatpa-
Iancsnoktól a csapat vezetését obeínyik Ede
vette át, helyetteSe ifj. SZauteí István 1ett. 

-Okt.31-én megkoszofúzták Kálmán bácsinak és
Rausch Aladárnak, a Baross SZóVetség (szerve-
zőte§túletük) elhalt elnökének siíját. 

- 
Az át-

SzefveZett íajokban kimélyült lelkiélet mellett
erős gyakorlati munka íolyik. AZ új otthonban
megkezdődtek a munkálatok a magyafos otthon-
berendeZést iuetőleg. 

- 
Karácsonytaünnepélyú-

ket a szegónyek megsegitéSének szolgálatába ál-
íitiák. Az állástalan,,csapat-szegényeket" pedig
beosztásszerűen egyeS módoSabb csapattagok' látiák vendégül. 

- 
Dec., 2-án tattiák ünnepétyes

második öfegcseíkészavatásukat, melyen az új-
öíegeket Éry Enril oISz. veZetőtisz,thelyettes
avatja l=l. A/ ünnepseg a Baross Szövetsr;
széLházában ]eSZ (IV., Biistya-utca 5, sz.),

A 26. R. K. ,,Magyar Jövö'' c§efkészcsapat
november l2-én fendezte műsoros táboíozó ün-
nepélyét, amelyen Pályi Sándor cSeIké§ZtisZt,
h. parancsnok btsZámolI a balatonöSZödi c]őki-
szítő táborró1 és a Jamboreeró1. A gazdag mű.lsoí komoly és víg Ázámok egyvelegi volÍ me_
Iyek közül külön említéSt éídemel az intéZet
(érseki kat. reálgimnázium) régj növendékének:
vértessy Miklós dr.-nak,,Kalózok a táboíban..
című 3 felvonásos cserkészoperettie, melynek Ze-
néjét a csapat egykofi paíancsnoka: Mathia Ká-
roly dr., Molt intézeti tanár állította össze. A

ő18

helyi reminiscenciákban bővelkedő darab sike-
rét csak lokozta a szereplők rutinos játéka. 

-Ez alkalommal kapta meg a három legjobb tá-
borozó a szokásos csapatérmet: Langa IStván
örsv., oajzágó Arisztid 'és László ÁkoÓ. A köZ-
megelégedést és a sikert csak 1okozta a cser-
készmamák jóvottábó1 a szünetben rendezett
buffet, melynek sZinte kifogyhatatlan édes gaz-
dagsága nemcsak a nagyszámú vendégeket, ha-
nem a csapat minden egyes tagíát megerősítette
hitében, hogy jó 1enni néha-néha cserkésznek.

- 
köszönet azoknak, akik a sikeít előmozdi-

tották s ezzel a csapat lelkesedését új munkára,
új harcra csak íokozták.

IV. KERüLET.

A 480. sz, Vidovszky Kálmán-c§.-c§. első foga-
dalomtételi ünnepségét éS avatását októbeí 22-én
taította. A lelSőgallai bányászok liaiból alakult
az ottani eVangélikús egyház szervezésében, A
bensőséges ünnepségen a keíületet Saly Józsefíőtitkár képviselte s ő taftbtta meg az avatást
is. A 35 csillogószemű úionc elé az igazi csef-
készeszményt állította követendő példa gyanánt
S hivatkozott a csapat nevéül Választott boldo-
gult Kálmán bácsi fagyogó példaadására. Ugyan-
csak e napon tett igéretet a csapat 26 kiScseI-
kéSZe is. Az újonnan íeLavatottaknak toVábbi
buzgó és kitartó ió munkát kívánó íőtitkárt a
kiS 1elkes csapat üdvözlése búcSúztatta.

A 46l. sz. Eslerházy nádor-fól elnevezett de-
1,iecseri polg. iskolai cserkészcsapat október vé-
gén taltotta újoncavatását. A lelkes csapat 15 je-
löltje tette 1e a íogadaImat dr. Bánlaky ödön
cst., kerületi megbízott kezébe, ki néhány buz-
dító szóval köszöntötte az új cserkészeket;.4z
avatási szeítaítást megelőzően s beíejezésül egy-
egy időszerű szavalat hangzott el, melyek taíta1-
muk mélységével és az előadás szépségéVel nagy

hatást váltottak ki a megjelent közönség köré-
ből. Az ünnepség után a csapat díszmenetberr
vonult el a szefvezőbizottság tagiai etőtt, ami-
kor is fegyelmezett magatartásukíót tettek a csa-
pat tagjai bizony§ágot.

A kerületi I. B. novembeí elején taította első
ülését a Jambolee után. Az elnöklő Mátrai Rudolf
tanker. 1őigaZgató, ker. elnök megnyitója után
a ker. iőtitkár számolt be a kerület által veze-
tett Iv. altáboíról. A jelentés iőként statisztikai
adatokat loglalt össze, melyek közü1 

- 
mint ér-

dekesebbeket 
- 

telemlítjük a következőket: Az
altábor létszáma 1150 körül mozgott, ebből ide-
gen volt 450, a többi magyar. Az idegenek közül
384 lengyel, 52 iugoszláv és l5 menekült orosZ
Budapestről. A kerület csapatai közül kisebb-
nagyobb 1étszámmal összesen 32 Vett íé§zt a
Jamboreen, ezek 19 táborozó raj€gységet ké,peZ-
tek, éSpedig 6 töfzsrajt és 13 táborozórajt. Az
altábor létszámához taítozott még a budapesti
25/ó. Szent lmre-öregcsapat is, mint Verőczy
altáborparancsnok csapata. A résztvevők a ke-
rület következő helységeibő1 jöttek: Bicske, De-
vecser, Ercsi, Győr, Pápa, Sióíok, Székesfehér-
váí, Tata, Tatabánya, Veszprém és Zirc. Lz aí-
íáboí 270 sátorban nyert elhelyezést, ebból az
idegenek l25 sáttat vertek Iel, a mieink pedig
145 sátorbán helyezkedtek el. A IV. altábor ten-
gyelekből éS ífanciákból álló ?0 főnvi kiránduló-
Ósapatot vezetett önálló rendezósbén Székesfe-
hérvárra, ezenkívül a keíülethez tartozó Veszp-
rémbe, Balaton mellé (Almádi) és Győrbe vólt
központi kirándulás. j- Az altáborparancsnokság
összeSen 20 paíancsot adott ki (4 jeIent meg itt-
hon, l6 pedig a táborban) s kérel<cn l000'ücv-
darabot inlézett el. 

- 
A jelentéshez Mátrai k?.

elnök tűzölt meleg, szivbőI iövő szavakat a lam-
boreen szerzett égyéni tapasztalatairól, be"nyo-másairól, melyek során elismeréssel adóátt
'iaink 

nagysZeIü te'jesitményének. 
- 

Az eIö-



teíjesztés további során a íőtitkár a nyári tábo-
rozásokfól számolt be, Ezeken meglátszik a Jam-
boíee, ámennyibetl egyéb táboíba alig szállt ke-
rületbeli csapat s azok is hazájuk közvetlen kö-
zelében ütöttek táboít, 

- 
Az I. B. a továbbiak-

ban folyó ügyekkel íoglalkozott.

V. KERüLET.
A §zegedl főreáliskola 552, számú Petneházy

Dávid c§erkészcsapata az iskolár,a1 karölt§c
nagySzabásii ünnepéllyel késziil .megen]lékeZniaz árviz ér,forclulójáról.

A csapat 19-én diszörséget adott a Dé]r,i-
déki Országzászlónál.

John Berggreen, a Szcgeden tartózkodó ttor-
\,ég csefké§ztiszt igen nagyszámú közönség clőtt
tartott vetítettképes eIőadást Norvégiitról a Trr-
rui bajtáISi egyeSi]let szegedi helyiségében.

A szegedi Táborl Rendőrc§apat t20 tagja kö-
zül kereken l00 fővel vett részt a Jamboreen,
melyből 80 öregcserkésZ á DMKE l21, sz, szi-
ráky-csapat, további m lö pedig a SZegedi 82.,
l23., l83., 277., 55o,, 552. sz., a szőregi 585. sz,
és a békéscsabai lH_l. sZ. csapatokból került ki,
ki]< e§y lovas- s egy gyaIogos-kapitálIyság szol-
gálatát látták el,

A Tudományegyeleín 277 /ö. sz. Szeri-csapatá-
ban czimbalmos László cserkésztiszt yczetisüv(l
szociális-őrs alakult, mely programjába vette aZ
iljúmunkás öregcserkészckkel való együttmükö-
dés megter€mtését.

A DMKE l24/ö, sz. Sziráky-csapat őszi csa-
patösszejó\,]etelein dr. Révai József, vitéz Róna
Miklós, Gyarmati János, dr. Ormós Zsigmond
cserkésztisztek dolgozták fe1 a Jamboree tanu1-
ságait; november 7-én ós 30-án az ifjúmunkás-
öreAck az egyetemi 277 /ö. sz. Szeri-csapat öreg-
cserkészeivel közös összejövetelt,tartottak, mé-
lyen a Jamboreeról és a Fiatal Magyarság-ró[
szóló megbeszélést és vitát dr. Slk sándoi ve-
zette le. 

- 
A lovaSmunka helvettesitésére erő-

teljes munkát vállalt Viziraj ;lakult Ábralrám
Károly keí. lőtitkár paíancsnóksága alatt. A cél-
lövők a kispuskáról a hadifegyvérre tértek át;
a levente- és úszószakosztáty is megkezdte mű-
ködését. A szórakozási csoport vallllsos tárgyú
előadásra készü1 és tánciskolát szeívezett. Az
idegenvezetők to\,ábbra is ellátják a lilléres- és
kultirvonatok, kongresszusok, a Szegedi Hét ide-geníoígalmi szolgálatát. A cSapat vállási és ha-zaíias felvonulások, körmenetik. gyűtések tár-sadalmi szolgálatáirak, rendezéséirek elIátása
folytán a rendőrmuItkában is kiveSzi részét. A
most megalakult Szociális szakosztály a külváro-
sokban szervezkedik s két helren már cserkész-
őrsöt, illet§e kisfiúcsapatot állltott íel.

Vl-vrl, KERüLET.
Az októberi őrsi akadáIJrverseny erősen érez-

tetle halását a púcsi cSapatok életében. A szép
öSzi vasárliapokat éS iskolai szünnapokat a leg-
több őís 

- 
őrsi kirándulás keretébén 

- 
a M;-

cseken töltötte. Általában az őrsi,,outdoor liíe''
nagyon íellendült az utóbbi időben.

A 217. sz, KMI-cs.-cs rendezésében őrsvezetői
tanIolyam kezdődött munkásiíjú-cserkészek ré-
széíe. Az őrsvezetői taníoIvan résztvevői nem-
csak cSapattagok, hanem -más pécsi csapatok
cserkészei is. Ugyanígy a tanlolyam elóad-óinak
sorában iS több máS csapatbeli-\,ezetö is sze-
repel.

A 669. Assisi szent Ferenc-cs.-cs, november
12-én csapatotthonában Jamboree-beszámolót tar-tott, melyetr vitéz Széky Pál ker. főtitkáI crde-
kes elóadásban ismcrtette a Jamboreet, cserkész-
szemmel nézve. Sza\.alatok. énekszámok. ielene-
tek, a sZeívezötestületi elnök és az úi pa"rancs-
nok 

- 
Erdős István 

- 
beszámolója ieftét< vát-

tozatossá a műsort.

víII. KERüLET.
Tisztújító közgyűlés. A vIII. kerület notember

5-én tartotta évi tisztú,iitó közgyűlését, melynek
keíetiben a Jamboree-altáborparancsnokság is
elóterj.esztette beszámolóját. A rendkivül népes
közgyűlést. melyen sok kerületi csapat képviiel-
tette magát, fái Fáy István íőispán, ker. elnök
nyitotta meg. A Szövetséget MoLnár Frigyes dr.
külügyi főtitkár képl.iselte, az altábor§árancs-
nokság részéről mcgjelent Schelken Osikár pa-
rancsnok és llelyetteSe, Jochs József. Az altábor
rendkivül pontos ós alanoS beszámoIójának is-
mertetése után fái Fáy lst\,án elnök á kerület
nevében köszönetét és elismcrését íeiezte ki
schelken oszkárnak és Jochs Józstinek és lelkes
tiSZtikaíuknak a sikere! Jam-boree-munkáért és
művészi kivitelú emléklapOt n}.ujtolt it nekik. A
ker, tötisztviselök beszáÖolójá Útán a közsyülés
az alábbi új tisztikart §áláazlotta meg: EÍltök:Fáv lstván; tb. elnök: Zimay Károi1,; lársell|ö-kök: Álmássy István, Bornély CyOigy, Dczsö
Kázmér. Oarzó Béla, ifj. Gaspárics- LalÖs. Orbán
Lános dr., Schelken Oszkár;'tb, ügyv. elnökök:
Erczbrucker Aladár, Joch |ózsef És-klein Crula:
ür,. elnök; Mihálkó Béla; ve7etöliSZt: Siemiister
Lá_nos:_főtitkár: Mátis Kálmán: pü. fötitkár; Sz.
Tóth Cergely dr.; pénztárellenői; dr. Végh Sán-
dor: gazd. titkár; Zsigmonrl Kálmán; pü." titkár:
Timár Sándor; gazd. -és pü. segúdtiiliár: Szabó
PáI: ker, ellenőrző: dr. Fráter lstván; s.-1itká-
rok: Ditrich János, Jankai Ist\,án, Pásztor Ist\,ál]:
szakelöadók. ö, cs,-ügyek: Belrcsik lstván; kis-

Nern jó ű pill,ana,tot el,spa,lasptűneűnh t
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§
Iiú-ügyek: Hatvani Pál: sajtó és propaganda:
Bencsik László; vizicserkészel: Lopusánszki Ká-
roIv: táborozási ügyek:oaá1 Tibor; cserkészpark-
ügvek: Seitz Antal; leventeügyek: dr. Balázs
Sándor; körzeti ellenőrzől< Kalocsa és vidékére:
dr. Pintér László, Tiszavidékre: Faragó László,
Jászság: Siemeister János, Kecskemét és vidé-
kére: dr. Fráter István. BecSületbiíóság: elnök:
dr. Vöröss Józsel; ügyész: Nagy Miklós; birák:
Irán}i lStván, dr. Sz. Tóth Gergely; pótbírák:
Gaál Tibor és Gulyás tstván. SzámtizSgálóbizott-
ság: elnök; Winkier István; tagok: C"sabai An-
tal és Major Sándor. l- A közgyűlés keretében
az altáborparancsnokság a Jamboree-emléksza-

j""9al[a.t" 1ü:hcly
atcn3yclckniL,

a..i"L l;|"1tn \

lagokat és eínléklapokat is átadta a csapatoknak.
Ezután 50 terítékes ebéd volt, melyet tisztigyű-
léS köVetett. Ezen Tassy Feíenc, SiemeiSter Já-nos éS dr. Molnáí Frigyes tartottak előadást
cserkÉsZprobl(mákról.

216. sz. Arany János-cs.-cs. Nagykőíös. A csa-pat l2 vezetője megjelent a kefúleti alakuló
közgyűlésen. Inditványozták és kérték, mit a
közg_vülés örömmel megadott, hogy az 5 napos
kerületi őrsvezetői táboít a csapat rendezlresse
meg júniusban a vizsgák utáll a \,árostól ado-
mán!,o7ott parkjáball, a Pálíája-erdőben, ami a
\,árostól 2 km-n_vire fekszik. Résztveltetnek első-
sorban a vlII. kerüleliek s azonkívül mindazok,
akik vonzaImat éreznek az Álíöld iránt. Az elö-
készületek már folynak. Alkalomadtán ielszóli-
tást küld a csapat vezetősége minden igénylő
csapatnak.

x. KERüLET.

Meghivó. A Magyar Cserkészszövetség X. kc_
riilete l934 ianuár l4-én, vasárnap d. e,10 óra-

kor a Tanitók,,Ferenc lózseí.' Hdza (Budapest,
VIIt., Szentkirályi-u. 4,7., líl. em.) úc'yt;*!b;;i
:arllq .,9y, rendes közgyűlését. Tárgvsorozat:t. Elnokl megnyito, 2. FÖtisztviselök ietentése.J. Az l933, évi zárószámadások beteriesztése ésa, IeImentvény megadása. 4. Az 1934, évi köIt-se8vetcs megállapitása. 5. Általános tisztjiitá§.b. lnditvanyok. (Négy lIéttel a közgyűlés'előitlíasban nyujtandók be a kerüIet eln-ÓksésénéL)A sZavazatl jog gyakorlására az alansza-bálvok
/, §-a az iúnyadó. Alapszabályaink 7,'es ll. §-aialap_Jan,a_ Szövetség rendes tagjai, tehát a sier-vezo_testűletek alkotják a közgy-ÚléSt, A szervező-Iestuletek tagsági iogukat a közg}.űlésen igazolt
!.iI,1ld9!]j9i!,!,1Ján' Eyakoíolják.' A [3;Ai'űiés*l{uldheto. kiküIdöttek száma minden sza'bálvsze-ruen müködö raj után (a január l-i átlaóototvere_ alapul) egy-egy képviseIö. Három 'évnél
llatalatlb sZeívezőtestület azonban csak egy-egykikül_döttel,ilIetve szavazattal szerenelhe?.' áEi,kikü.ldött azonba n legf elj ebb ii, -srar,ári'iói' 

r.e"p'-viselhet,
, A nagykátal.906. §z. cs.-€s. okt. l5-én estetartotta nagytáboíi beszámoló tinnepeiyai,' ame-lygn .a szülók és a cserkészbarátok' szizái tan-sollak az ünnepély kis cscrkészszínészeinek. 'Á
Rethetes mátrafüredi táboíozás beszámotóiát -a firik hangulatos énekszámáivrl'i;É]Ú;;i;; 

-Lsllllk J, parancsnok tartotta, Á műsor keíeté-ben,.mutatkozott be a csapat 35 föből álló ;;-való.kórusa is._ Műsorából i.lt,;"ii.",i"Pit6iii rái"veg€n kurta kocsma c. kórusszáma íasadtatteull9zo.es Ielkes tapsía a szavalókórust'etösir;inallo es arra nagyon kíVáncsi köZönséseí. Az
9llg 9cy eves cserkészcsapat szén anyagi és er-kölcsi sikeírőt számolhat'be.

AMAGYAR CSERI6'ÉS,Z
Po STÁJA

. Sz9,7an levelezők. A Magyar Cserkésznek irtIeíeIeitcket legjobb volrIa-égyenesen SoDronbacjm€zlletek; Koszter alya: S;bron, Szeni lmra
Kollégium. A Cserkészházba kü'ltlütí levelek u. i,legjobb esetben egy heti késéssel kerüInek et
hozzám, el is, tévedhet néhány közülök, mig ha
sopronba külditek, akkor egvenesen hozzám'iön-
nek és azonnal tudok íelelni rájuk. A szerkÖsz-tőség ott van, ahol a szerkesziő. oda iöiienek
ltát a cikkek, levelek iS. 

- 
Géza es s, AitÍ." lea-zatok van, magam is elbiisultam, amikor még-láttam. Az oka kettő: technika és pénz. Ezt-a

cin1lapot két klisével lehetett volna iragyon szé-pen megoldani, de ahhoz nincs elég périie a Ma-gyar .Cserkésznek; egy klisével pedig a műhely
technikája nem tudta szebben kiitoznr=. Különbeir
óriási ltvedés az, llogy a,,mo<lernség'' hiba, nem
való a fiúItak, elrontja á fiú izlését stU. Ne nigy-jétek, lrogy a íiút mindig sziruppat éS tejbedaiá-val kell táplilni; megúnia és eiáesv tölúnk oda.
ahol mást is adnak neki: moderneb'b étett. Hogy
cgt-. lap jó, az nem jelentheti azt. hogy a láfrósdi. Ha ti minden modernebb tördeIéíie. kéo'-
elhelyezésre íelháborodtok és arról írtok, hogy
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Eennokra mem épótelt.

nem meritek a lapot a llaitok kezébe adni. ez
olyan túlzás, amely hamarosan megbossiulia
magát, Sokkal nagyobb bizalom a sierkesztŐ-
ben, őszintébb megéftés egy-egy elkerúlhetetle-
nül előíorduló hibával szemben is és hit abban,
hogy a ti íiaitoknak én is iót akarok, nemcsak
tit Ne háborogjatok és ne írjatok csacsiságokat.
Nektek talán mindig minden jelesre sikerül' Néz-
zétek meg a következőt a 1áboí keresztiével.
Nem szép? Bezzeg ilyenkor nem írjátok: Kérem,
ez szép, ezt mindenkinek dicsekedve mutogat-
jukl... Hát ilyenek vagytok ti? 

- 
F. Laci, Trans_

sllvanla. Remélem, megkaptad a számot. Elküld-
tük. A dalq§könyvet is. A jövőre vonatkozó éf-
dekes terveid ügyében jíj a hollandi kövelSégre:
Bpest, Vl., Munkácsy Mihály-u. l7. sz. alá, ott
szivesen felvilágosítanak mindenről. 

- 
K. Béla,

cyula. Elintéztem. Al1 right, ölellek. 
- 

P. Jó-
zsef, BaJa. A mult számban jött Koszter atyának
egy érdekes kis irredenta kafácsonyi jelenete,
ahol a karácsony szelleme a két ellenséges féífin
át két népet ölel egymáshoz. Esyébként a vezető-
tiszti testületnek szíridarabjegyzéket szállító kör-
levele már minden csapathoz beérkezett, kérd el
a parancsnok úrtól. ott találsz meglelelő dara-
bot többet is. üd\1. 

- 
s. I., 172. Örülök; hogy

elküldted elsőszülötteidet, Pista. Ezek még nem
kiíoííott, jó versek, döcög még sok helyútt a
ritmus és a sorok, meg a rim kedvéért erőltetett
a mondatfüZés; azonban első próbálkozásnak
meglepően jók. Leközölhetném a,,Fiúk írásai"
között, ha nem tudnám, hogy rövidesen erősen
tejlődöl majd és küldesz ezeknél jobbakat,, A
,;Vigasztalás"-nak van egy belső hibája is: túl-
ságosan ridegnek és örömtelennek látod a íérti-
kort. Pedig ez az élet gerince, a legigazibb örö-
mökkel és legszebb tartalommal. Alkotni, ered-
ményeket elérni, ugyanakkor családi élet öíömeit
élni, gyermekeket nevelni: mind o1yan szépség,
amely mellett eltöfpül a gyermekkor játéka és
az íijúság romantikája. Ne higyj a költőknek, ha
az életről írsz, mert ők nem értékelnek, csak
éneketnek, és énekelni legjobban arról lehet, ami
romantikus, ezéít írnak mindig szerelemről és
ifjúságról és nem írnak masszív, hatalmas téríi-
korró1. Daloló kis csalogányíól gyönyörú verset
lehet írni, de a MÁV:gé,pgyár retientő gépeiről
nem tud dalolni a költő. Pedig a való életben
milycn kicsi az első és micsoda hatalom a másik!
lgy az ifiú- és fériikor. Elteszem a verseidet és
válom az újabb szállítmányt. Sokat váíok tőled!

- 
P. L., Eger. Az 1, ábrában rendes szemaíór-

jelek sorakoznak egymáshoz, Kétkarú a szema-
fór, minden Z-2 vonás egy betű, a pontok pe-
dig a mondatok végét jelzik. Egészen érdekes és
újszerű ábrázolása a szemafórjeleknek. A 3. ábra
iendes morze-íiás, csakhogy a vonásokat az 1.,
a pontokat a 2. és a szóközöket a 3. szám he-
Iyette§íti. Egyébként a 2, és 3. ábra szövege
ugy.anaz, csakhogy a 2, ábta morzejeles sorainál
minden második sort visszaíelé kell olvasni. Ha-
diiátéknál elsőrendűen lelhasználható érdekes
újítások, 

- J. Ferl, 9l. Meg mindig a régi ta-
nácS, Fefkó: olvaSni, olvasni sokatl Ezek még
nem iók, nem is közlöm le őket, melt íog§Z te
náluk sokkal jobbat írni és akkor szégyenkezve
szemlélnéd a mostaniak hibáit. Mée mindig nem
vigyázol.a íormára, ritmusra; nézd, ha a régi
versíormák közül bármelviket választod és az
elsö versszakot pontosan Óeleilleszted, akkor ép-
pen ilyen pontosan, illeszkednie kelt a második-
nak és harnadiknak és a többieknek is. Nézd
csak őket: az,,Elfelejtett" mind a három ver§-
szakában egészen más a ritmus és a szótagszám;
a ,,szóZat GenIből" 1. vsz. 4. sorának íitmusa,
fíme milyen rossz, és a 3. vsz. üteme mennyiíe
má§, mint az elsőét A modern opeíettek és diva-
tos kávéháZi dalok szövegeit el ne olvasd, meg
se hallgasd, mert azok nem poézis, csak test-
s2agú üzlet; a te olvasmányaid a tiszta költé-
szet, igazi müvészetet adó magyar költők legye-
nek! Még mindig nagyon sokat várok tőled és
még mindig keveset adsz. Tovább! Tovább! 

-K. Káfoly, 74, ló irás, leadtam a nyomdába. De
szemlélt€tőbbnek kell lenned a továbbiakban:
amint olvasom, magam előtt lássam azt, amit le-
ítsz, vagy magyarázol. Várok újakat! 

- 
Cs. F.,

592. Jólesett a kedves leveled, Hiszen olvasók
és szerkesztők között nagyon mély, lelki barát-
ságnak keu lennie. Hiszem, hogy ezt .legtöbben
megéítitek és akarjátok. Számitok reá, hogy
segítetek a munkában és tőletek is kapok éfté-
kes anyagokat. líiatok, írjanak a liúk is. ölel-
lek! 

- 
B. Mthály, 33, Nagyon sok erő és érde-

ke§, éles beáuítású gondolat van .a beszédedben,
Miska. Milyen hatást tett a íiúkra? Nem. közlöm
Ie, mert túlsokat íog át és túlságosan általános.
de szeretnélek közelebbről ismerni, tudni rólad:
ki vagy, minek készülsz, mit tanultál, hogy élsz...
Irj részletesen önmagadró1. öíúlök neked. 

-D. B. §irályok, Béci elküldte az őrs tényképét
és én úgy üdvözöltelek benneteket, mintha,ré§es-
régen ismerném már a komoly Brit, a vígan mo-
solygó, erős Jozsót, meg a két Farkas-festvért:
a Zolit, meg a Gyuszkót, hiszen Bécivel, több-
ször leveleztünk már rólatok. Kár, hogy a Laia,
meg a Sanyi kimaradt a Jamboree-íéhyképrőllMikor írtok nekem ti is, íiúk? Jó voIna szÖmé-
lyesen külön-kütön is megbarátkozni. Nem? Eset-
leg tegyétek egy borítéliba az összes leveleI(et
és Karcsi behozhatná a Szövetségbe. ölellek és
várom az írásaitokatl 

- 
Pa-Ra. Nenl kaDtam

meg a lapot, fiúkt Hová küldtétek? Látoin, a

' r gazi
c§erkészrnunka
ösak akkor lehetséges, ha
lépést tal tunk a központ

*unkájával.

cserkészek kalauza a

Elof izetési ára,.
Egy évre ___ 8.- P

P
P

Félévre
Negyedévre 2.-

öregcserkészek legjobb
barátja a

MAGYARSÁC
Elof izetési ára:

Egy évre ___

Félévre

vezető k és cserkés ztisztek
mindenkori segítőtársa a

E 1of izetési ára:
Egy évre ___

Félévre

Mincl a három lapra
zetni lehet a M. Cs, 3l,428.
sz, postatakaréki csekk-
számláján és a Kiadóhiva-
talban (Budapest, V., Nagy
Sándor-utca 6. II. em. 37.)

Kéri mutatványszámot!

MAGYAR

levelezölapot Komáromba címeztétek, onnan Bu-
dapestre ktrült és rlgy érkezett nagy körút után
Sopronba. Küldietek még egy száÁot a lapból.
de Sopronba, a kollégiumba címezzétek. Kivánl
csian várom. 

- 
R. Laci. Csak így üzenek nekedis, Lacikám, mert nem iut időm més mindisaíra, hogy szemétyes tevelet iriak. Á keriilet'i

hirek végtelenül fontos része a Íapnak. De íg5,,
e!b§i,, a íormában nem jó a köziésük, meri'á
íövid beszámolók egy-egy ünnepélyröl, vagy ava-lásról a maguk hivatalos szófukarságában-á nagy
nyilváno§ságot nem érdektik. csak-azok olvai-sák el, akikről szól, vagy aÍ{lk az illető csaDat
riválisai. Ennek a rovatnak duzzadnia kellene'az
erőtől:,.élünk, dolgozunk, ezt próbáltuk... ezt
tettük... ez sikerült... ebben nem boldogulunk,
mondjátok meg, hogy kellene...'.. Mintha'tábor-
tüZ mellett ülne az egész magyar cserkészet és
elmondanátok egymásnak a munkátokat, EZt nek-tek. kerületi sajtóreferenseknek kellene jól meg-
szerveznete_k. Mondjuk. te megpróbálhatnáid
mindjáít. Hiszen a kérület minden 1'íre tehozzádíut be: kétlretenként pIóbáli szétszórt kis reie-
ratumok helyett mindig egy égvséces kéoet svúI-ni a te kerületed életéről, t<ioomborítv'a aiÓIrata motivumokat, amelyek közérdeküek és az esészmagyar cserkészetre vonatkoZólas értéket iejen-
tenek. Sokat várok ettől az úi 'tormától. 'Mes-
gvőződésem, hogy valami újat'és iót kezOtieti?,Próbáld meg! 

- 
cs. J. Jót-mulatt;m raita. Ki-vancsi vagyok, a magyar iiúk hosvan'losiáktudni előadni. Mert a humorában -,ian vaiámi

egészen különlegesen angol, ameIvre a masvar
n_em mindig reagál. Meglátiuk, 

-'lYt. 
J.. Mái{ó.Nagyon egyszerű. sokszor döcccn és s.intít. delgaz erzes van benne, KöZölni fociuk. örúlök,hg8y az ügyek rendbejöttek, Sok oiómet a -un]kádban: ,- Domi, 3. Jó a téma. Slivesen helvet

adok neki. De ne oly,an hosszút ádi.Mondiuk ktt.egeszen önálló cikk, amelyek egyrirást kiÖeészit]ve adjak az ösSzes szúkséges tudniValókat: IlyenlloSSzu,.Iolytatásos sorozatra nem gondolhatunk.
Jó lesz. így/ 

- 9. E., sofoksár. Nag"y-nagy öröm-
mel , olvastam, hogy milyen szerdiettel'-nézi ac_seíkészetet _és észreveszi öccsénél is azt a kü-lonleges,. erdekes vonást, amelyet a cseíkészetralzol,íá a tiú jellemére, Melegszivű cserkész-mamak; nagy ereje a mozgalomnak! 

- 
A háromdalszOVeBet átadtam az illető bizottsásnak. amelva..cserkészek nótáskönyvének üRvéVú toii;iko:zlk, A SZövegeknek. két hibájuk-van; az"egyik,hogy nem adna.k új gondolaiot, harrem soliVoimegenekelt íégit öltöZtetnek úi ruhába: aztánnogy sok a zárójeles elhalleatás. amelvik ipuotvasva kiegészitik a szövegit, viszont -énektEi]

nel kimaradnak és mindig egy-cgy kiS botIástoKoznak. Kar, meít pl. Jankó iörtétr'ete isen keíl-
v,es. 

- 
B. P.,565. igen srei.n inOur-i'ii;';;;

ae, azlan, a 3. versszaktól kezdve egyszerre 
"i]tolódik: ott a 4. sor mar erőszái<tai-íi"-, ir"i-mel a. többihez ragasztva, az utolsó usr.-r"ál,sem I_1met,_ sem íitmust nem néz, hanem egvszelfuen torman kivül íagasZtja oda aZ utolsd-irIe-o€nta gondolatot. Várok tölcd új VerSeket: azelső.két. vsz. igéIet; azt i§éri, t Öev-trá.';'irilenne] Jobbakat is. Próbáld meR| 

---W. 
l. Érde-kcsek a barátod VerSei; a larsanei ei§zat<áratsz0lonak es az ,,Énl Te! öl'. cimúnek" érdekesa g9ngq]_a|,4 i". l]e a lormája nem szuqsesztivereJu xoltoi iorma; nem eléggé kötött-;hhoz_nogy Jo tegyen, viszont nem iléseé esvéni éiszuggesztív ahhoz, hogy ne legyÖn- ttiftii. Zr-vaíDan vagyo.k vele; a fiúk iiáSa között nemszlveSen latna, visZont a mi köItőink jobbakatirnak. Te nem igy látod?

_A.,_Magyar cserkészszövetség Hivatalos Lapla.Elófizetesi ára egész évre l2-pengö. 
- FJ,IC'"*o .p9nco_, - 

h"egyedévre 3 pengö. 
- Szerkesz-

tőség éS kiadóhivatal : Budap-est. V. teruiui.
Nagy Sándor-utca 6. szám.' Cserkészhiz-

szerkesztésért és kiadásért íeletös;
KOSCH BÉLA dr.

kiadia a Magyar cserkész§zóvetség.

CSER,KE SZ

2.40 P
1.20 P

P
P

LAPUNI{
hirdetési részén
c§aki§ rnegbizhatő
eégeket ajánlunk.
vásárlá§nál hivat-
kozzutl.k a Magyar

cserkészre.

,,Élet" lrodalmi és Nyomda Rt. Budapest, I., Horthy Miklós-út l5, _ lgazgató: Laiszky Ienö.



APRÓ
t]sás- és evezésoktatás. A Magyar Evezös Szövetség jóvol-

tábó| az id,ei evezösoktatás (kaszttizás) megkezdődött. A cser-
készek a M, E. Sz. VIII. ker.. lózsef-u.6l. sz. alatt lev(j evezös-
tanmedencéjét hétíő, kedd, s2ér,da, pentek, szombat (tehát csü-
törtök kivéielével minden hétköznap) d. u, 3-4-ig és szombat
*te YzIO-|/zll-ig vehetik igénybe. Az evezésoktalást a Fiatal
Masva:rság VíziteIep-vezetőtiéztii: Habel Károly vezeti. Az ok-
tatá3 telie;ell díjtalán, íűtött öliöző- és mosdóhelyiség rendelke-
zésre áíl. Ielentkezé§ az oktatás idejc alatt a helyszínen, -_
Az úszrísokátást is clőreláthatólag december elején megkezdjük.
Eziránvti tárgyalások a Magyar'-Uszószövetsóggel a Nemzcti
Sportuizoda áiengedése érdciliében már íolynak. Biztrnk bennc,
lrÖsv a mesbeszéiések - a megfelclő fcltételek ós időpontok eI-

nvÖÍésóvel "- részünkre kedvez'Ócn fognak zárulni. - A csapa-
tók saját érdekükben kisérjók figyelemmel az eríe vonalkozti
értesitóst cserkészl,apunk hásábjairi, vagy a csalratokhrlz. kiildótt
körlevélben. - Az úszás- és ei,ezésoktatással kapcsolatban fcl-
híviuk a cserkészsportolók fisvelnrét az O, I. B. l932 okt, l2-i
határozatára, mely' szerint síeIést, ú.szrisí, cv c zó st, tu risztikát stb.
csak azok a 

'csertiészek gyakorolhatják, akik mcgelöz(íleg_rlrvosi
r,izsgálatnak vetettók alá magukat és a fenti sportok űzcsL,l,e

alkaTmasnak találtattak. Az orvósi vizsgálat legatább félévcnkint
mesismétlendö. A sportorvosi vizsgálátokat cserkészsportolók
.e.7ére a TestnevelÖsi Házban (Alkotmány-u. 6. ísz. l,) levö
.,il..r. sportorvosi tanácsadó" végzi clr. Dusovczk5,Anclr:r si_-

ézövetségi orvos által f. óv decemher 1,4, ll, l3, l5, lí],20
és 22-én d, u, Yzl-től 8 óráig.

A csepregi Nádasdy,cserkészcsapat JamboreeJevelezőlapjai:
négy ktiftinb"Oző kacagiató karrikatúra, amely mögött ,ott. sír
miiáenütt a trianoni irredenta - a Cserkészboltban még kap-
hatók. A csaDatok. amelvek bizománvba kaptak bclőltik, nagyobb-
iéizt elszámbltak'már,'a nóhány hátraleló is rövidescn elki.ildi
, láoot árát úsv. hosv most már csak a cserkészboltban és a
.sup'at paruncsiói<ságánál rendelhetők a lapok. Vegyétek, fiitk,
trisien á jövedelembőisok szegény cserkészt ruház íel karácsony-
kor a csapat!...

I{IREI{
A magyar polgári eszperántó egyesületek a nlagyar nyelvnek

a F'elvideken izenvedett sórelmeivel foglalkozván, azokat a leg-
határozottabban elítólik, A magyar eszperantistál< clsösorban
magvar<ik, akik anyanyelviiket mindenektölé helyezik. Az esz-
peÜirtOt Áegédnyelr:ként használják minden olyan alkalonrma.l,
amikor anyanyelvünk nem elégséges - az eszperantó_ lenyege-
nek megfeielöén --, hogy a népcket egymáshoz közelebb hoz-
zák.

A sajtó nyilvánossága elLitt ieszögezzük, hogy az eszperantó
útján íil fo-gjuk világósítani a közvélenrónyt az anyanyelvünk
elteni támadásokról. Mindenki szefesse saját anvanyelvét, de
iisztelie a másokét is.

A Magyttr Orszagos Eszperantista Egyesület,
Az Orszagos Katholikus Eszperantó Egyesület,
A Magyar Eszperantó Pedagógiai Tarsaság,

A Magyar Cserkészszövctség, Eszpcralúó ayakorlókörc,

Kedvezményes szinházjegy. A l(airraraszinház |gazgatóságá-
tól nyert értesítés alapján ezúton is órtcsítjtik a csapatokat,
hogy az idei szezónban is a multhoz hasonlóan a cserkészek és
csapatok részére kedvezmónyes jegyeket adirak ki, A megálla-
pított kedvezmény |]()oh. A kedvczményesárir jegyeket a Gaz-
dasági Hivatalban kiállított utalványokra lehet megr,áltani.
Ugyancsak e helyen értesítjük a csapatokat, hogy a Kamara-
szinház minden szombaton délután /24 őrai kezdettel ifjúsági
előadásokat rendez. Bemutatásra keriil Dickcns regénye nyo-
mán, Siliga Ferenc által írt Coppcrfield Darid című lJ ielvoná-
sos ifjúsági színjáték, 8 képben. Az iljírsagi előaclásokra lélárú
jegyutalványok átvehelők a Cazdasági Hivatalban.

John Berggreen, a Magyarországon időző norvég cserkész-
tiszt e hó végén íejezte be esperanto nyelvtanfolyamát. A Cseh
András (magyar kat. lelkész) mtjclszcrévcl tartott taníolyamot
igen hangulatos teaest íejez-te be, melyerr John Berggreen hu-
moros íilmet, a hallgatók pedig egyéb magyaroj apróságokat
mutattak be. A norvég cserkésztiszt Auszti:ia, Csehszlovákia,
Lengyelország és a Balti-államokon át tór vissza haz.áiába.

A GAZDASÁGI HIVATALBAN I{APHATÓ xraDvÁNYoI{ ÁRJE,GYZÉKE:
PCserkészPróbák: p sztrltlch: A gyakoílati örsvezctó.,. l,-

Temesy : Cserkészkönyv. Vlll. kiadás --- 2,- - csapatmén€trend ", ", _,5ll
_ Magyarország története_ ... ,.,- ... ::: i|= - Táb'orozási menetrend, 

,1, Á",nú;rr,;;"ii. :,: ..: .:: '.: .:: ::3li
Bödy: A magyar zászló, cimerek, szentkoíona és koronazasl lcl- 

- Á klsfiu éia cserkészet ... ... ... .,, 1.4,1
vények ... ", -,XX Faíagó E.: Cserkészapródkönyv,.. 1.20

A mi törvén'ünk ", ", ", -'' T'T,":,o,Tí!;,filií,""u,:.. ... ... ,.. ... ,.,.. ,.,.. ,.,,. ... ... ... 'r;
Különpróbák: Költemények, színdarabok, regényel( és elbeszélések:

-.50 
B. P.: A boldogulás ösvényein

_.8U Dr. Radványi: Szírtdarabok
t__ Koszter Atya: Mesélnek a kulisszákt._ Koszter Atya: Mesélnek a kulisszák

.__ -_so 
Sik: A magyar íiú szavalókönyve. Kötve P li.-, füzre

,.. _.60 vezetötiszti Testület: vité?i terlek

-.60 
Radványt: Napsugáíl€venték

1,2o E. T. seton: Két kis vadóc

4._
_.öll

l .2ü
6.-l.-
1.2l)
2.7n
2.7ll
2.2,1_.90
l._
1.5,)
2.7|)
3._

_.50

-.60_.6l)
_.30

Cyakortati cserkészet:

Sztrillch3 Táborozási könyv, Il. kiadás...
Hrrnyady] Tábori szakácskönyv
NagJ Fónö[: vadászösvén_Yen
Bániaky-Hesz-§ztrlllch : Játékoskönyv
splelenberg: Magyaí cscrkész daloskönyve
Bárdo§: l0l magyar népdal

'amboree 
lroda: Nézem az eget, nóták ...

Nerác§onyl: Resős káté
L€opold Zlmmármannl Bitder-Splcl .,. ... ...
Spielhandbuch l. ... ...

_.20
1.2o
.60

_.30
_.50

-..l0

,-
1.50
1.20
1.20
1.20
1.50

._,04
_.60

3.50
3..-
2.50
3._
3._
3.-

_.:}0
l._

Vezetöi-könyvek:

illrcr: Az öís megteremtésa ... ., l,-,
l-

- Az örs életc
n. e.'Ptrtlippg: A, 6ísi rendszer és a tlz törvény ... l,-

- Erdőlakók_ Rolt ... ::. ::. .:: .:: :.. ::. .:. .,, ... ...
Farkas; Hadak útián
Koszter Atya3 A pszichofutballisták ...
Harangl: Roblnson unokái ...

Egyéb kiadványok:

Szabátyzatok:

Hermann: Kopenhágai Jamborec
Sik és Zsembeíii! Nemzeti nagytáboí emtékkörtyve
A Magyaí cserké§z§zövetség legutöbbi évei ,., ...
Ko§ch3 Cserké§zúton .Angliában ,., ..,
l930. ávt cserkésznaptár
t93l. évi cserkésznaptár
The woíld iamboree, t929... ...
l0 törvény levelezőlap l. soíozat (l0 drb,)
ltlárton L.; Jambore levelezőlap-sorozat (22 íéle) darabonkint...

Könyvrendelések e§etén a portó a íendelót teíhell.

-.íl)tr-
2.4íl
2.4|l
1.5ll
2.20'
1.20
1.20

t0.-
-.80_.l0
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C S E RK E,S.ZB O L T rJ3,1i.§3l*;*9,1* :"til"*?#"Y; -l
A Magyar Cserkészszövetség kizárólagos hivat. szállítója. \^/ A Vilmos császár-rit.48. számú háztól trarmadik épület. \

Apródfclszerclé§te VOnatkoZólirH kérje külön árjcgyZ(kiit:kct.
Arvalanyhaj
Árvalanynal-boglár _

Labda! stukk, börből t.50 és- 
-Lasszo, 8 mm, l0 méter

Levente ruhazati cikkeB (sapka, jelveny, ing, stb.) külöll arajánlat Szcrint.
Levélpapir cseíkészjelvénnyel mappában, 20 iv, 20 boriték
Málhaszij
Mentődoboz, Turul, eg_Yéni ielszerelús, aluminium tlobozbatt
Mentőtáska, őrSi, dobozban, r,ízhatIan vászontokban, r,állhevederrel 

-,, örsi, nagyobb, bádogszelencében, vizhatlan vászontokban, váll-
hevedeííel

Inorse-za§zló, minden §zínben, rúddal l mXl m
Nadrág,2 oldaI-,2 íedeles, legombolható hátsó- és | órazscbbcl

ho§sza khakiakció-lóden la khaki loden khaki ti§zti lodeil covercolt

A6ó gyalog,§agi (lcszcrclési anyag, alllig a kcszlct !ar!) 
-,, bőrtokkal, tjvíe felakaSztható

Bot, cserkész,1t}0 cm Ilosszii 25---30 nlrn vastag júgszcggel és méteí-
beosztássa l

,, íentillél vckonyabb Vagy rdvidebb vagy kel,esebb szerclésscl 50 íil-
lértől külön ajánlat sZeíint.

,, tiszti, jégcsúócsal, erős 2,70, könnyebb 1.90 ós -_ 
1,30

Buúerang, ker€Szt -- 
l.'2l)

Balta, ar-nérikai mintájú, tlobri, bőrtokban *_ _., 3.90
Baltaitalapács (lcszereléii anyag, anrig a készlet tart) 1,40
Borotvapénge,',,Jamboree" véuj'cggyel, önboíotvíilloz 

- -.l5Cipő,,,Világtábor", nlagasszárú, duplacsattos, varrott dttplatalqpi,!, vggig-' bélelt békanyelves, si'tétbaína sport box 4()-46-ig 16.80, 36-
39-ig 15.80, .rt-SS-ig 14.80

,, ,,Jamboree" védjegyú, a lentillez hasonló kivitelben, kisipari kézi-
Óunka 4.1-46. sz.24.50, ]0-43. sz.23.-,35-39, sz. 

- - 
19.50

,, ,,Mérlöldlépő", siitótYt)rirs cltromcserzésű magasszi'trral, r,égig bőr-
rel bélelve, szegezctt ós hajlatban varrott críis croupon talppal;
ldeális fiú iskolacipíj 40*-46-ig l6.50, 36--39-ig'l2.50, :]1-35-ig ll.-

,, Halerl Iélcipó, csattos llyclvrcl, Varrott dupIatalppal, Yégigbélelt,
sötétbarna sport box.i0-46-ig I3.50,36-39-iA l2.*, lJ1-1J5-ig l|.:

,,,,Rover,.civlllélciipő,barnal;agyfeliete-
,, ,,llover" civil nragáscipii, fekcte- 13.50

Clpöosztályunk átszerVezésc kapcsiitt a lcgértélieSebb kiiIföldi luxus, ína-
gasizárú t.lía-, séta-, hcgymászó, szeges-, Montallahaferl stb. már-' 
tiás cipőkülönlegességeket, anrig a kés'let tart, csaknem léláron 

- 
29.80

ci-pövizhatlanitó olai 50 gr-os , -.öE. rl. a. l()0 gr-os 1.16
zsií, tubusban _ 

-.30CsaJka, alurninium, literes t.58, nehéz 2.80, íélliteres l.r0
c§áÜanybalta vagy kápa 2.50
csésze; nagy, teás, tórhetctlen l'uturit miianyagból, tányérraI 1,8q
Derékézii,iágol Ú. vcrt bronz, liliomos csaita-i, kárabiir€rrcl 

- - - 
3.70

.. niikel isattal. csúsztathátó karabinerrcl -__ -. 1,60
,, csott, liliomos; kiilöll 2._-

eÚ6eszköz, alum. összeral(ha'!ó kanál-villa 
-.80, 

kanál-villa-kés 
- 

-- 1.40
Étclcsésze, patentzáros, légrnentes, gurrriszigetelósscl lti cm 2.90, l4 cnr 2.40
Étcldoboz, aluminium, nagyság szerint 285X20()x80 mm 5.í0,

255k l?5X80 mm 4.50, 
-200xl5()X70 

3.40
Farkaskölyök cikkekre vonatkozólag kérje külón árjegyzékünket.
Gyékény, -szalmazsák helyett, 5()x200 cm i.50, gumi talajlakaró 50x200 cnl 4.q'l
Oyorsfózó, alum. két edénnyel, szélr,édövel, iárcnri,z borszeszlámpávu| !,99

Háilsnva, t<traki, ,,|ánluorac",22 cm 1.60, +cn)-kint 
- -.l0

Hriitsnva, khaki ,,viláAtabor" 2l cm 
-.?6, 

cm-ként _ --. 
- 

_--- 
-,06Hátlzsák, valódi bőrszegéssel, varíott és s2cgezett szliakkal, barnárá íé-

2.80

5,-

8._-

12.-
l 7.80

l9,80
_,50

2.50
1.30
5.32
l2._
4.50
5.-

u,2a

1._

_.80
5.80

12.__.l8
_.08

2.90

o

13"50

30,80

Nyakkendö, zöld vagy barna 
- - 

_ _.n
Nyakkendő, ,,Jamboree"-jelű, l!égyszöglctes, zöld, vagy barna delénböl 1.E
Nya&kendö8'yurú ,,Jamboree" 

-.4U, 
|apos börból ionou _ 

-.lNyll 8._, 6.-, 5._, nyilvessző _.í0_ _ _ 
- 

*1
oldalzsák, vállszíiial 5.40 3.8
öltöny, saccokabát, brecches nadrág a Iluházati SzabályZat elöirása sze-

íint, külön-külön is, mérték szerint.
ör§i Zászló la szatinból 2,_, Lá§zlóía állat 1.20, zászlóra c§apal- é§ öí§i

szám külön 1.2
Pa§zomány, arany vagy_ sárga, métere 1.60, piíos vagy zöld _ _ _ _.E
Pénztárca, övre íüzhetö 1.5
Poháf, aluminium, csőrös, logóvat, egynegy€dliteíes _.56, lapos -- - -.5Pohár, töíhetetlen Futulit műanyagból, nagy _.EE, lapos 

- - - -.7PulIowef, újjatlan, vastag khaki gyapjúfonalból l2.{
Repülő-cserkészruházatl é§ egyéb lel§zerelési cikkekre vonatkozóIag kérle

külön árjegyzékünket.
Ruhagomb (sima vagy liliomos) nagy, daíabja 

-.l2, 
kicsi 

- 
__ _ 

-.o§apka. tábori khaki, coveícoatvászonból 1.2
Sátor, 4 személyes,' gulaálakú, k&aklszinü, vizhatlan,,Nonrád" vászott-

ból, tűzoltóíoná3§al záíódó aitóval, Alapterülete 200X200, ma-' gassága n {öld íelett l80 cm, 8 cövekkel, vlzhatlan csom8-
golózsákkal 2ó,-, u. a. 250X250 cm 37.§0, u. a, l50xl50 cm l9.5|

Érpediciós sátrak, muníá§- é§ irodasátíak, kerti-, strand- é§ kabinsálrak. - Árnyéttetó
é8 t.ll|lakaíó ponvvák külön aiánlat szerint. - vizhatlan vásznak mét€lszálnlr,

sátorról _ sátorketlékekről e§ egyéb táborozásl fetszereldbekröl kérJe
külön árjegyzékünket.

§portfel§zerelé§re yonatkozólag kérje t933. T. lelú árjegyzékünket.
Sip, ango|, tiszti 2.10, nagy oxidált, háíomhangú 1.40 

- 
t,-

Sípzsinó}, sötétbarna gyapjúzsinór, előirás szerint _.58 és 
- 

.-.3|
Só- vagy paprikaszóró, töíhetetlen F-uturit miianyagból 

- 
-* -*.7l

sweatter, vastag, khaki sziníi gyapjúíonalból ninden nagyságbatr.
szappantartó, alum. kergk 

-.54, 
csuklós, négyszögletes _ 

- - 
_,{]

Szerazámtát, börtokban, a leghelyénvalóbb aiándéktárgy 
- -__ -- _ l1._

_, ,06
_-.36

l.-_1tt

2.30

l.-

_.l
6.

l.;
_.a

6.:

9.t
3..

40 cnl
-l5 cm
50 cnl
55 cm
ö0 cm

4.-
4.50
5,70
7,*
7.90

7.50
8.-
8.50
9.-

10.60 4.90
l l .40 5.20t2.30 5,50
13,10 5.80
l4._ 6.10

nyezett veretékkel.
,, ,;Lurkó" l zsebbcl, cgyctrcs szijial, a]5X45 cnt, vízhatlan No-

mád vászonból
,, ,,Uzsok I." l zsebbcl, €gyen€s sziijal 35)<45 cnl, a legerősebb vas-

tag vadászvászonból -- -,, ,,Úzsot ll." 2 zsebbel, egyerlcs szijjal 45x55 cm, a legerősebb vas-
tag vadászvászonból

,, ,,Úzsok t|t." 2 zsebbel, lvelt szíjia| 55x65 cn, a tegerösebb vastag
vadászvászonból 

- 
_

,. ,,r,lórveg t." 3 külső, l nagy bclső zset)l)cl 50x5í) cnr, a legtehe-
zebb vi2hatlan ..Gránit" vászoItból

,, ,,Norveg ll." 3 kürsö, l nagy betső zscbbe1,55Xí)5 cnl, a legnehe_
zcbb vízItatlan,,(}ránit" vászottból

HáfizsáÚ-iacstiO, zöld"6arna, vagy kék szinben, nagys. sz. _.90, 
-.70,Hátlz§áklakat, lelnyithatatlan

lsazolváírvtok _.{0. féntkerettel __ 
-lip tharrl- llanellből 

'41-45 6.45, l]5-4O 5.70, 2ít_ 34 llvalibősi,gben _
l, gyapjúílanellböl, ,,Jamboree" védjegyű, mindcn s7ánl
,, khaki molinóból, minden nagvsághan 

- _ _,-,,.
lráirytű, nikkclezett, elzárható, rátiiumos, 30 mm 4.í0, 35 mm 

- - -., Bezard-rendszeíű _
..lámboree" emléktárcvak: manzsettagomb pária 2.60, nyakkendőszoritó

t.50, botplakett'e't 
-.SO, 

íómszobor 4,-,4utó- és kerékpár-pla-
kett'4._, zománcos boglár _.60, gyürű 1.80, zászló _ _ 

-lelvénv. cserkész _.tO, zóntíncozott civil cserkéspielvény 
-.t5,' il_tI. o. _.?,4, ll.'o. _.t2, különpíóba _.24, Hungária _.50,

káth. és Díot, lelkészi
Kalap, cserkész, angol forma, az rtJ előlrás szerint vlhaízsinórral és bör

kalapsziij aI
.. tlszti. szüíkús llemczhiil - . 

-Kálap§zíj, tiszti, príma, \,aríott _.60, cserkész, bőrböl _.40, viharzsinór
t(alanizámok darabia
Kések, cserkészkés, mindcntu(ló ?,90, !|gyanaz áFancsnyéllel .. 7.40,'csigali§a-agancs, vag!, biirnvéllel, bőítokbatl 6.50,,,Puma" (kis

csiialiga) börnyéllel, bőrtokban. rózsaí.anyéllel
Xlscser|réóz-iétázeretésie vonalkozólag kérie külön áricgvzékünket.
Krlnotln. 12 mnt-es 5.-, 8 mm-e§ /t.-, Hindu krinolin (zsákár) 

- -Körpallér lránvitott khaki lódenból 2 zsebbel 'és Válllreve(lcrekkel l |6_120* cm hosézú l9.80. t00-108 cm hosszú t6.80.85-92 cm hosszú
,, prlma tiszti irányltott lódenkiilönlesességből l l6-120 cm hosszú

37.30, t00-108 cm hosszú 35;30, 85-92 cm hosszú
Kulacs, bőrsziias, dugóval, karabincírel fél lite_res 2.40, háromnegyed

Íiteres 3.30, u. ir. filchu7attal fél literes 3,90, h:iromnegyed literes
11.801 csavarnrenetes zárral. karabineríel íél literes 3.20, háromnegyed
'tlteres 4._, egy Iitercs 4.70, u. a. filchu2atlal íél litcrcs 4.40, há-
íomnegyed literes 5.30, cg!, liteíes

t{tiri. F-hangú századkü;t
Kllrt7§lnór. ,piros vasv zöid 3.20, piros-fehéí-zöld

szövetek3 Loden la líhaki, t40 cm széles, méterenként ll,- P. Lod€n,
tiszti, khaki, 1,10 cm t8.- é§ l5._. Kamgarn, khaki l40 cm l8._,
Vadászvászon íuhára, oliv, l40 cm, 4.,l0. Vadászvászotr hátizsákra,
oliv, l40 cm, ü..;. covefcoat vászon, khaki, l30 cm,6.-. Flanell
pamut, khaki,78 cm, 1.50. Flanell ,,Jamboree",70 cm,3.60. Mollinó,
khaki,78 cm, t,40. |t4ollinó, nyeís,84 cm, 1.20. Nomád r,ászon, víz-
hatlan, l00 cm,3.-. Gránit vászun, vlzhatlan, l00 cm,6._. No-
mád vászon gumlzva, l00 cm, 4.80, Cloth fekete, nehéz, l40 cm,
,1.20., cloth, fikete, la, l40 cm, 2.70. Sportvá§zon fehér, l00 cm,
2.-, Le,ventevászon. fehér,78 cm _

Táborozási clkkekre vonat[ozólag kérje 1933. S. ielű áriegyzékünket.
Takarók a legolc8óbbtó| a legílnomabblg kütönbözó nagyságban.
Tábori lámpa, gy§rtyÉ é§ olaj 2,_, gy9rtyalámpa összecsukható _- 

-Tányér, arúminIrim, lapos 2l0 mm _.68, mély 2l0 mm 
- - - 

_
,i dessert, rörh6tétlen Futurit műanyagból 

--|'eatojás, alúminium
Térkép€k, turktaka|aqzok,, kiilön'eges lurl§ta- és vizltérképekre vonat-

. kozólag kérJe 1933 T)-ielű árlegyzékünket.'rérrépmérö, 75.000 és 200.000 térképhez, nycles
Térkepszögméíö, Sárry-íéle komblnált
Téfképvédö, kocká2o1t, szegéllyet, íedővel és zsinórral 2.80 ús sima
., u. a. bőrszegéllygl

Thermo§ok é§ theTmo§bPtétek nlnden nagyságb8n u^rlr}r|.u. 
,, ,. 3/, l.

Thernlolrig |lötartó palack í3O i,b8 {:80
Auropllan 

t'drtplahőtaitású palack_ _ 3.80 7.50
, Hagoji íehérbélésü teipalack 3.48 ,t.40 8.m

tléimetos-Pancer nem törékeny hőpalack 9./t0 t{.-
.,Jamboíee'í emlékpalack 2,1o

Vaidobozok, aluminium, csavaíos tetövel, gummi§zigetelésü üvegbetét-
tel,6 cm 

-.78,8 
cm t.l0, l0 cm 1.40, 12 cm

vátlpániok a MagyBr cleíkészszövetség úi elóírásai szerint l._, 1.50.
vihnrkabát, vlzhitlan.,,Nomád" .vászónból, háromszoros vállboíitással,

vihargombo|álsal, denevérujiakkal, minden nag:iságban - -,, a fenti kivitelben, de a legnehezebb ,,Gránit" sátoívászonból,
teliesen Vlzlletlan

villanyelem, bot-clem _.40, Aranybagoly, prima normál elem _ 
-vlllaítylámpatolr, bothüvelv, focus-fényszóróval 2._, tábori hiively 2.-

, táboil kézllámpa 2.őo, |elző, háromszlnü lencsékkel
vlllanvlámpa lzzó. tórpefoglalathoz, minden klvltelben, legolcsóbb 2lÁ és

3 és tél voltos
vízlcs€rkész_ruház4tra ós fet§zeretésre vonattozólag kérje kütön árjegy-

zékünket.

t.4

2.1

-,7|--,9]
_,2,.

2.0,,
3.5r

l l,
5.8
8.6
9.1

,u,]

2.1
2.á

l {.ó

%.í

-11.3

-.t
6.-.

l4._
3.80
q

weekend-brikett, 
'émt4rtátyos, 

sziláíd szesz, l5 perqes égéstartalommal _.l
Zászróósrtci. 6nlli11 96199réz, rblzá'szlóra lz._, c§apatzászlóra l8.-
Zászlótldak, külön a|ánlat §zeíint,kürtíúvóka (mundstükli)
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