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1919. Szovjet-bé_
F^:=§_, - {KW(#ll lyegek. Marx,-Petőfi,

Martinovics, Dőzsa
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|W M{j!/ 20 íillértől 80 fill.-ig.
)F@r)WtffiJ K HE@\ 1919. A Magyar
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értékekné1 egyenes
felnyomással: ,Ma-A hábgrútól - máig milyen magyar gyai Tanács Kóztársas ág". 2 f.-től l0 K-ig.

bélyeglriadácok vannalr? 1919. november 16.
Horthy bevonulása emlé-

Harminc tipust jellemzünk mai cikkünk- ; I kére. Aratós bélyegek.
ben. A részletekre (szin, ár stb.) rovatveze- El_§j,_ffiJlil oA nemzeti hadsóreg
tőnk készséggel ad felvilágositást. Í'l§§.ffi**il bevonulása l9l9. XI.

19l4.I.kiadásúhadisegétybétyegek.B..1ml9.1,,|:ll]",omással.5_
Árváetyegek..akövetkező*fá"y;;ás..;i;§'ffi?1.l',é:'g:
"Hadisegély.ÖzvegyeknekésárváknakkétE.fffit9l9.ATanácsköztár.(2)fi1lér."-fritt-toi-st<-ig.§ffisaság.''bélyegekBuzaka.

lász: illetve Buzakéve fel-191ó. II. kiadásu hadisegély bélyegek.
IJgyanaz a íelnvomás a_tuiutia:," i,611] 1919. portóo"r.JJo"',?ilirlj;l!i::rT#;
bélyqgeken. 1 fill.-től 5 K-ig. 60 filléresből .y;;;;r;i^i"]ro filtérig.2öld vörös IT. kiaciás is van. A felüinyomás
nag_vobb, mint az I. kiadásnál. 1919. Buzakalász felnyomással. 2-5O

1916. Sürgős bélyeg 2-80 fillérig. Turul- Íillérig

rajz, - 1920. Magyar Posta felirással 2-50 fill.-ig.
III. kiadásu hadisegély-bélyeg. (Huszát, 1920. Magy. kir. posta felirással. 40 fillér-

tüzér, sas) l0 -40 fillérig. től 2 koronáig.
1916. december 30., Kor,onázási 99]veg"r<. 1920. Surgős bélyegek ,Rőztársaság" fel_

16 fillér viola (Zita), 15 fillér piros (Károly). nyomással. á rittor.- -
t9t6/l8. Aratórajzu bélyegek szines szám-, 1920. Si.irgős bélyeg "Ma3yar pósta" fel_jeggyel 2-4O frllérig. Országháza 50 fill.-rur irással. 2 fil|ér. 

---J-o '----oJ-' r-
10 koronáig.

1916: A postataka rékpénztár számára. lO o"1,1?3; triii:-srrrPi-"1l;1! iill.f J Ifiilér vio]a. kék. l -

. l_?\7.....::eptember 1,5, A l\{argit.szigeti tgzg. Magyar kir. pósta feliratu aratós
hadi kiállitás emlékére kiadott bélyegek. Fe- rajzu bélyefek. 5_40 htterig.
lülnyomással l0 fillérf l kor. piros, 15 192tl. Üliaguery.g. Vágott. (3o fill.) kék.fillér f l kor, viola, iő;i. iJri,"...u,-

1918..julius 4. B..p..9lő 
posja. Országhá.z- kiadáq Aiaús 50-rajzu.béiyegekefeiüinyómással:"aeptiio.6Ofill.-ig;o,'iag.ffi

pósta..ésazuiértékjelzéssel1.50kor.fházasí.soI(8.§ffi.]l
75fil1.kék.4.50kor.f2kor.barna.MáriaJézusképes§""§iiffi{lil

,.'?í,?,,§:rolY 
és Zita fejes bélyegek, 10- ";.'li :;:n"*'o, §i{ffi,ffiffi['it

*,',i,li;,ll.*?:Tstbifií:;,i.iliffí*",fs,',,; 1iifi§§1;,' §,, §ffi§it
. ,Köztársaság" felnyomás a Károly és Zita 100 ,, zöld,piros" B,.[6ö*ftffi$ jI
bélyegeken 10-50 riterig. Ezek a legfrisseb- E r

1918/19.,,Köztársaságíí felnyomás az ara- bek, .talán n"T,.i' EEÉEEi
tós és országházas béi-yegeken. 2 fillértő;1 . 

ismertétek eddig,
l0 koronáig. , Három ábránk egyszersmindegy darab magyar

1919. Aratós és or.szágházas trelyegek. tÖrténelem - gondolkozzatok csak rajta.

"Magyar Pósta" felirással 2 filt.-ta t0 K-ig, Bcruátsky JenŐ.
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,t naeévan csrnrÉszszövrTsÉc HIvATALos LAeJA
SzerkesztőSóg és kiadólri\,atal :

Budapeat, l.. Maroc.utca l7. lII. 2.
Megjelcnik minden hó t-én.

Fro patria integra !

_\ B, R, K. I. E pezsgő életében pettant prl József egyetemi tanár mondotta: ,,a
_ii az ötlet, amellyel szeretnétlr a cserkészek Nemzeti Muzettm minden kirrcsét szivesen
:r,ári évadját a magyar kultura, közelebbről odaadnánl azért, anrit még a magyar föld
a nagyarmuzeumok anyagának gyarapitására nróiye rejt magában." Nos, ennek a nemzeti
:eihasználni. kir'cseket tervszerü hadjárattal, az ásatások

A bél<e g5,ászrongya nagy csapást lllér,t a egész sorával visszaszerző nlunkának szeret-
:]lagyar kultura kincses házaina|<, a ll)agyar nétn én a nl&gyar cserkészet szirre-javát
::-t,.tzeutrroknal< jövendőjére is, Nagy kiterje- megnyerni
,lésü területeket vesztettünk el a nragllnl5ng A 1rtlg)/ar állatw tán1,ogatásával és lel.kes,

listóriai nrultjána1< még össze nenl gytijtött áltloza,tkész laazafiah tldonoángaiból weg hell
e:rrlél<eivel egytitt az országnak s nlinden h.ezcleni ulár az idén a ?nagla,r föld, nent.-

:,emzetéhez ragaszkodó magyarnak fájdal , zeti killcsellet i§érő kelgeiuek reudszeres fel-
:..l,áta. Az ily múítárgyal<nak összeg5,üjtői a ásat,Ísál és át.kulatását, mely mu.ytkára koz-
:l,1zeumok. Elsósorban a he15,i muzeutnokra z,iérlő llttt:ctrttti szakférfiah uezetéséuel uál-
s íóleg a NIagyar Nenrzeti \,íuzer_rnl Régiség- Ialhozzék a ilaa,g;ar cserkés:társaclalow jtl-
t.irára gondolok ily szempontbóJ, melyek talout. ós dij nélkiil, csupán. a ma§yar hara
ezentul is, n,int eddig, főleg vásárlásol<ra, és a magyar föld. történetéhe:, kultttrájá'hoz
vagv nemesielkü rrrűbarátol< nagylellrii ac1o- ualó szerelelből,
nlárr5l6i16 támaszl<oclhatnak A vásárlásol<nak A dolgot ugy gondolom : a helyi mllzeu,
eleve gátat vet a.z ilynenrii tárgyal<han be- moii és a Níagyar Nerrrzeti Nluzeum munka-
á,iott rendkivüli árenteikedés, továbbá az naplójában szerepelnek olyan helyek, me-
c,iszág leromlott anl,agi lrelyzete. Egy-egy lyel<nel< az enllitett szenlponloktól való föl.
regi biilikomnak, násftrnak, vagy nlás szá- tárása haszorlnal járhatna. Tehát egy cser-
::loiter,(í ernléknek megszetzése I1la néha készcsapat töitse a maga pár hetes nyári
:ö'rbe keriilnl, mint a mennyit egy"egy mu- táborozását azon a helyen. Hir 20-30
ze::ll egí57 óvi vásárlásainak fedezésérekap. tizenhat,hlrszéves iíiuból álló ii)len csapetot

\-an azonban a magyar fölcl és népei ve§zek te!<intetbe, minclen nehézség nélkül
kl,:,.rrtörténete emlél<einek ereclmén},es meg- clolgozllatna 5-1O cserkész napi 8-10 órát
s:erzésére más mód: rendszeres ásQtásoh a je|zett cé|ra, anélkül, hogy megerőltetné
rér,én visszakövetelr-ri a földtől az ada a szá- tnagát, mert hiszen nrinclössze 3-4 órai
z::1 lk folyamán eltemeiett ernlékel;et. I-Iant- írsírsról lehetrie szó naplgp]i§nt, amitliétszerre

Feicíős srerkesztő l

HERMANN GYŐZÓ
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kellene minden résztvevőnek ieróni. Emellett
szabadon végezhetnék egyéb gyakorlataikat
vezetőik felügyelete alatt, az ásatásokban
azonban a kultuszkormány vagy a muzeu-
mclk kirendelt szakértőjének tartoznak első-
sorban engedelnreskedni. Viszont enueh fe-
jében ahár az álla,w, ahár rnás intézlnéng
uaglt maeceuás fed.ezné a csapat ellhtásának
höllségeit,

Tehát aránylag kevés költségget nagy
eredmónyeket t::dnánk elérni. Az első a ma,
gyar nemzeti nrüvelődéstörténeti vagyoq
nagymérvü és felbecsülhetetlen értékü meg-
szaporodása lenne. N{ásfelői életteljes bekap,
csolódást jel:nt a magyar föld történetébe.
Közelebb hozná szivünkhöz a muzeumokat,
mert ezeket nem sokszor érthetetlen raktá,
raknak, hanem a nemzeíi élet élő és ható
tényezőinek látnánk.

Ezt a tervet dobom bele én a nyári
tervezgetések kohójába" Volt . alkalmam or-
szágos nevti tudósokkal e tárgyban beszé|,
getni, kik nlind az ötleí megvalósithatása
mellett szóltal<. E cikkemmel adom közre e

tervet meglontolás, hozzászólás végett. Hi-
szem, hogy megértő visszhang tog támadni
e tervre, mert a cserkész - ahol tud -
segit.

Buclapest, 1921 április.

Dr. Oroszlán Zoltán,
a M, N. Muzeunl segédőre.

(B. R. K. I. E.)

ott leszünlr !

?

l l t l l lll l l l ll l l l l lll ll

&lazek egy Jsíenben,
ő(iszek eEE hatd,óan,

ftiazek egg isíeni örök igazsdgban,
,7€iszak §Ytagg araraz dg /elíúnadds áóan.
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Levé1.
K"dres fiam i Te már.oly soLszor kéríél,
hogy itjak néked néha 7evelet
és mondiam el, hogy a ínagyat csetkészek
munkála célja vajjon rní Iehet )
Lásd en ez,Jttal szűkszavi Leszek
és nem irok hosszú litániát,
ez az egész: higyj,'éolgozz és aka|,
|égy tésen és szetesé a szent hazát|

A fuIagyar Cserkész tavaszi harcszerü gya-
korlata oktató céllal május 22-én vasárnap
lesz. tJtalva jelen számunk ré;zletes cikkére,
itt alegfontosabb megáilapodásokat közöljük.
Ezévi 3. számunk v,ezércikkének oly vissz-
hangja támadt, lrogy most már bátran tesz-
szúk közzé általános uteghiuásuukal az eI-

nökség és minden csapat számára. Részt
nem vevő csapatok kiküldötteit, összekötő
tisztjeit vagy érdeklődő jelentkezőlret eglik
vagy rnásik féI uezérkaráuál is beosztjuk,
hogy közelről láthassanak.

Terep: Pesthiclegkút-Vörösvári úrt közt Ál-
talános támadási vona1: (1 : 7őOC0) Cs.úcs-
hecy + 4+ő ta Ny. felé r-rlenő gerinc.Hoch-
bach B. + ,322 - Fb.-en át a Iierekhegy
h,eleli peremélg.

Ellenfeleh: 1. I(ékek. Yezér I. Suljllft 15-
nos, vezérkari főnök Schrank Endre, g},ü.
Iekező hely Pesthideghítt és vidéke, előnyo-
mulási irány észall. védőfél, páros számok.

2. Sárgák. Yezér dr Fodot, Ferenc egy.
rn. tanár, vezérkari főnök Hel,czeg József,
gyülekező hely Üröul, állornás és vicléke, eIő-
nyomulási irány délnlu§at,támadóíél, párat-
lan számol<.

Had.iállapot 5 nappal e)őbb, tehát május
17,én déli 12 órátd. A játék napján a fel-
aonu,lás d. e. 10 órára befejezendő, tehát a
játék l0 ór.rkor kezdődik és lefuvás d. u.
2 órakor Iesz,

Beosztás (zárjelben a cserkészek szárrla):
|, Kékeh; Bethlen (2ó), Ezermester (40),

Piaristák (50), Brkie \2ő), Lóczy (25), Bocs"
kay (50), Vándorsas (30), Fehérsas (2ö),
Erzs. és Kisp. Turul (40), Ev. fg. (20), Erőss
G. (30). 2. Sárgák: Piaristák (50), Brkie
(257, Lőczy (2ő), Cholnoky (100), Bocskay
(50), Fehórsas (2ó), V]II. G. (60), Ore (30),

Ehhez a Regnttrn még be nem osztott és
a csatiakozni kivánók csapatai.

Csapatparancsnokok csak vállszalagot vi.
selnek, tehát lekiabáIás tekjntetében sewle-
geseh. A nyomtatott szabályokat és jeler_tés.

ürlapot minden cserkész a kezébe kapja.
Mindkettőt eglliilt összesen egy koronáért a
vezétek utján veszik át a csapatok. Csapa-
tok kivánság szerint megosztva vagy egy

Noszlopy Aba Tiltantél". részen szerepelnek. Szerkesztőség.



MAGYAR CSERKÉSZ ü6

TAEctRcZt\É)i{ fr
PALCT

SZEK:

- Regény. - lrta:

A Lajkó kezében Csongrád várrnegye tér-
ltépe volt. Szótlanul ment Gida ntellett s Úgy
nézte a kis térképen a zöld, a rózsaszin, a
lila loltokat Magában motyogta: tiszáninneni
járás, tíszántúIi járás, ez a lila a csongrácli
járás, Nézegette a jelnagyarázatot : szabad
királyi város, N,lelyik az? Persze: Szeged.
Hát Hódnrezővásárhely ? Igen, az . törvény-
hatósági joggal felruházott város_ Es Szaty-
maz? Vasútti állonrás; postája van. De se
kisközség, se puszta.

Az trjpesti víztorony aIatt jártak. Iiét itr
1ött velük szemben. A térképet nézegető, a
:3:kép fekete és szines vonalaiban, jeleiben,
:a'zaiban gyön5-örködó Arató l-ajkó neki
,.r:ólött volna a nagy betzédben hadonászó
eg,i,ik úrnak, ha Gida szeliden félre nenr
vonta volna :

- Tedd el azt a térképet, Lajkó
Arató Lajos, a fehér bárányuk őrsvezetője,

ijeJten összehajtogatta a kis térképet, belső
zse'cébe rejtette s bocsánatot kérő, meleg
szemmel nézett Gidára.

- Igazam van?

- Neked mindig igazad van, Gida. Te
vagy a legelső cserkész,

- Mindent idejében és a hel5,én kell csi-
nálni Ez is cserkész törvény, tehát okos
törvény. N4eg keli tattulni

Es nreg is kell tartaní| - hagyta rá
Lajkó.

A cserkészmester várta már a két őrsve-
zetőjét. Nem a tanár várta a diákokat. A jó
ember, az iíjuságot szerető fáradhatatlan
ember várta azt a két ifjut, akik az ő segi-
tőtársai. Különben Bihari tanár ur nem tani.
totta se Horömpő Gidát, se Arató Lajkót -iskolában. Ok mind a ketten a budapestiVI.
kerületi városi felsőkereskedelmi iskolába
jártak ; )3ihari tanár ur pedig az ujpesti pol-
gári iskolában tanitott. Teljesen megnyilott
hát mindig a két őrsvezeíő szive a cserkész-
mester e]őtt.

-- No, megjöttetek, mit láttatok, mit ha-
tároztatok ? - kérdezte és kérdésekkel sze-

!

'ttl)a-,;É9
yess-t!!l

GYÖKÖssY ENDRE. (2. fo,yttt

retettel üdvözölte is a cserkészmester a
szobájába bekopogtató és belépő két őrs-
vezetőt,

-- Jó munkát ! zendült fel a két ifju
ajlrán a cserkész-l<öszöntés.

-- Légy résen ! - zengelí rá a cserkész.
mester válasza.

- Itt jártunk, cserkészmester urnak jeient-
jüI< tisztelette1,

Azzal kiteritette Arató Lajkó Csongrád
várrnegye térképét a cserkészmester iróasz-
talán. A térkép fölé hajoltak mind a hárman.

- ti. majd csak most határozunk a cser-
készntester úrral együtt ! * szólalt meg
Gida.

Níajd fol.1,tatta :

-- Ez itt a szatym azi állottlás. Szép ker-
tek. I(edves szőiők. Szegedi urak a lakói
jőrészt, Ide a fehértó : két kilométer. A Fe-
hértóhoz Sándorfalva, ez 8 szép nagyköz-
ség: hét kilométer. Kellemes lankák. Homok
dombok. Szép tanyák. I.egelők. Kis erdők.
JőI megnéztünk mindent. A nép módos, szi-
ves, - magyar. A levegő ttrszta,egészséges.
Ragyog a nap nappal. Nevet a sok csillag
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éjjel. Es Szeged, a Tisza is - közel van.
itt pompásan lehet lnajd táborozni.

- Azt hiszem én is l - helyeselt Bihari
tanár úr.

- Gyönyör,ü táborozás lesz1 - ielkese-
dett Arató Lajkó.

- Legellretnek a fehér bárányok ! * ha-
miskodott l<eclvesen a cserkészmester.

- Es röpködlretne|< a kőszáiri sasol< l -nevetett boldogar Gida.

- 
'fehát al<kor elő lehet nlindent készi-

teni ? -- l<érr.lezte L,,ljtió

- Lehet, l:het ! -- nrcn'lta i<i a dörltő
szót a cserlrésznrester.

A térképről felegyenesedtek nlind a hár-
nlan,

Gicia szenle nregakadt a Garaguly Ferkó
szépen berámázott arcl<épén. A cserkesznles-
ter iróasztala lelett függött a Szeg,edre sza-
kaclt őrsvezető kecives képmása Határozott
betürk sorakozíak a kép alsó részén eg1,nrás
mellé:

Első cserkészmesteremnek, aki igazán mes-
terenr volt. Szeretettel

Garaguly trerkó.

Gida szive boldogan megszólalt:
; De n^gy az örömenr !

Es a Gic]a szive bizonvosan meglrallotta
e8), Szegeden megszóla]rő sziv beszédót:

- Erzetn, valanli nagy örömenr lesz !

Es Gicla nagyon, nagyon megtelt ezen a
délután, hogy ujra összenéz]relett Garagulv
Ferkór,al, óh, ha mindjárt a képernásával
csak, íinont, halk, nleleg, sokáig tartó, igaz
örömrnel. 

*

- Van-e el.ég pénz, főbiztos ? - kérdezte
Nyitrai Jancsi, az egyik kőszá|í sas, Arató
La jkótól.

Ugyanis a két őrs Arató l-ail<óra btzta,
hogy a l<özös dolgokat beszerezze a tizen-
négynapos táborozásra. Akire pedig ezt a

nrunl<át bizzákI az a főbiztos. Nagy tisztes-
ség ez, cle nehéz is a viselése, Sok a gorrclja
a fő5lzlo;nrk Semrliről set-tr szabad elfeleit-
kezni, A táborc:zás akkor szép, akkor érté-
kes, al<l<or enllékezetes, ha ügyes fóbjztos
az e|őI<észitője itthcn; ha iigyes főbiztc,s a

gondozója liint a sátrak alatt, erdőrr , tnezőn

a kőszáIi sasoké, a nlásil< a fehér bárányoké
volt. Supi Gyuszi, a palotai cserkészek pik-
tora, a két ajtóra aklruriitosan rápingáita a
két őrs jelképét: a fehér bárányt és a l<ő

száii sast.
A két kis szobácska volt a palotai cser-

készek megbeszélő tanl,ája, Ott született meg
a táborozás terve is.

Gída oda llivta mára is őket.
Arató Lajlió és N_vitrai Jancsi voitak az

elsíilr.
Jöttek iassarlliirrt a tt)bbiek is N,íost érke-

zett nleg .Errlíjdi Petj , Nevetett rnind a két
. szellle, ruilior kérdezte :

- }leg1 irrrlt hát ?

- Níegyiinl< án.

- Szegctire ?

- Nerrr ; csak Szcgec1 közelébe, Szalymaz
aIá, a lreirér_tóhozl - mag5,arázr.a Arató
Laikó.

- Jó rnunliát l - köszörlt a sziritén meg.
érkező Gida.

- Légy résen ! - fogadta köszönését a
nrár eg},ütt várakozó, beszéigető három
cse rk ész.

- Jör-r már Tinlók Jóska is ! -- kiáltotta
Nyitrai Jancsi.

- Ott döcög Böncsök Gyula is.

- Arnott nreg Kovács Gabi és Bencze
Tóni iparkodil<.

- N,lindjárt eg5,ütt leszünk. Hány óra ? -kérdezte Gicja.
\,1indn5,ájan előr,etlók a jólji ró acélórát :

- Ör perc mulr,a nég1,| mondta az
odalépó Tinrók Jóska,

- Náiarn is.

- Nálam is.

- ]tt is.

- öt perc mulva -- néb_v, l - szóit egy
kissé hangosabban Gicla.

Es aklior nlindrl_r,ájan megnéztél< órájukat,
Az ujonnan ér|<ezők is A Ká1 ai Sanyié eg1,,

percet sietett, a Séta Gyuszié egy percet
késett, N{egigazitották, A cserkészek nlindig
összeigazitják az ór á|<at,

-- l{ég öt percünk van l -- hangzott a
G da szava.

Es mire ,az öt perc letelt : c_ltt volt Gida
kürül a tizenkét \<őszáli sas és Arató Lajkót
is körürlvette a tizenkót fehér báránr,. A két
őrsvezetővel együtt a huszonhat paiotai cser,
kész szive e8},enletesen, nyugodtan, csendes
megelégeciéssel dobogott.

Szép ir-rliusi vasárnap délután vo]t. A szent,
milrályi uton Rákospalotáról sokan mer-rtel(

I<i a i<özeli uj temetől-,e. Halottat látogatttl.
A siron virágot locsolgatni. IrLivet n),irni.
Gvonrot g1,olrrlálgatllí. Iiét halottas metlet is
1rLizódott a temető leló. A lralírl l,asárnap se

l

a táborozáskor

- Lesz ar-rnvi pénzünk, arrenn}li éppgn
l<e]i ! - vigasztalta nreg Arató Lajkó Nyitrai
jarlcsit,

A rál<osszentnlihzilli irt nleilett, az egr-i1<

palotai iirts telker-r Peszélgete{,t a iiét cser-
kész Az üres te]elrre rnég a tavasszal 1,tu1-

l,iclél< cl :szl<ilhól takaros §_r elég tágas fabÓ-
ci,:t épitctteli. Iiét részre oszt.)tiáli, I(ót ajt,',t
liagytalr rajtr. A labódé egl,ii; sztlbác: lrája
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sirásó vasárnap is dolgozik. A pap
:s temet.

._,szJr Gida, utána a paiotai cserkészek
.: ;::3i a cserkészkalapot, mig a halottas
,:,-:: eil-raladt előttük, A gyerekelr fejiiket

-:::-.jeSen lehajtottál<. Lehet, hogy nem
.:-, _,1 ,lttak egy szót se, rnégis igen szépen
--_:;oztak. A halottat kisérő gyásznép pe-
- : :angosabban zokogott. A kántor mellett

. ,iJó énekes fir,tk is mirltha" szebber. éne-
,.:..:ek volna.

Ez a cserkész: holtat és éiőt tisztel.
.1ztán Gida szólalt nleg :

- Tehát auguszttts hatodikán indulunk,
.:uk. Szeged alatt, a Fehértó meilett ütünk
:ábort, A táborozást heteclil<én rnegkezcljiik
és huszadikán t:efejezziik. Augusztus huszon-
egyeciikén indulunk haza. N'íég aznap este
itthon leszünk,

- Hoi van az a Fehértó ? - kérdezték
egyszerre öten is.

,-

- Itt, ni ! rnutatta a térképen Arató
Lajkó.

- Ez az! - magyarázta Hörömpő Gicla
s eg_v másik térkép;őI.

- Utravalót és egy napra elég elemőzsiát
mindenki hozzon magával. N'[indenkinek ren11-

ben legyen a teljes cserkészfelszereiése. Ari-
gusztus hatodikán reggel fél nvoic órakor
találkozunk a nyugati pál.yauclvar e|őtt, a
Iratos városi villamos végállomásáná1. Ott
lesztek-e nrindnyájan ?

- Ott leszünk ! - harsogta huszonnégy
torok.

Igen, csak huszonnégy torok harsogta; a
huszonötödik cserkész torkát mély szomotrt,
ság íojtogatta.

Gida éles szeme mindig meglát mindent,
Nleleg tekintete mo5t is figyelmes szeretettel
tapadt ráBencze lóni szomoru arcára:

- I,Ii a baj, Tónikárn ? Te nem leszel ott ?

- Nem lehetek ott, Gida.
A kőszáIi sasok és a fehér bárányok meg-

h,jl<kent csudálkozással. néztek'lónira,

- Níért nem, Tórrikám ? - ölelte nreg
Gida egyik leghiiségesebb cserkészét.

- Nézd rneg ! - azzal álnyujtotta Gidá-
nak postatakar ékpénztári liöny vecskéj ét.

Gicla nyugodtan forgatta a kis liönyvecske
lapjait. Csendesett oirlasgatta benne a bejegy-
zéseket:

- Látom, I9|2 szeptemberében váltottad
a könyvecskét az első korona betétte].

- Igen, akkor lettenr cserkész.

- Bs a cserkésznek mindent fillért meg
kell becsülni. Azért van minden cserkészntk
postatakarékpénztári könyl,ecskéje; a cser-
kész, ha a fillérekből összegl,tijt egy 1<oro-
nát: viszi a postára; látom, hogy te is már
októberben betetted a második, a harmadik
koronát is. Jói van. Novemberben három
koronávai szaporodott a betét. Decemberben
öttel. igen, karácsony napján három koronát
tettél be egyszerre.

- Azt a háronr koronát aJézuskahoztal
mosolygott boldog visszaemlékezéssel

Tóni.
Gida folytatta ked,res suttogással a be-

szédet:

- Lám, t9l3 februárjában már tizenhat
l<oronára rrőtt a pénzecskéd. Derék cserkész
vagv. TLrdtam én azt mindig. llájusban hu-
szonkét korona volt a vagyonod -]uliusban
harminckettő. De, nini, tegnap, l9l3 julius
29-én kirlettél harmincegy koronát. Akkor
most nincs csak eg1, l<oronád ?

- Csak egy l<oronám van. Azért nem
mehetek veletek táborozni.

- Hát már elköltöttecí a tegnap kivett
harmincegv koronát ?

- Edesapámnak keiieit adni.

- Nliért ?
Eli,esztett éCesapám harmincegy koro-

nát a ráltlizott pénzl-.őJ. Apámon keliett segi-
tenem,

- Igazad van, Jól tettecl, amit tettél,
Cserkész voltái ! - zengett Gida szép hangja.

Tuclták jól Bencze Tóni cserkósztársai,
hogt, a Tóni édesapja az ujpesti kir. posta
egvik pénzkézbesitője, Igy megértették, hogy
mil._ven szerencsétlenség érte őket.

- Vugy többet flzetett apám valal<inek,
vagy elvesztette a pénzt. Olyan boldog vol-
tam, hogy segithettem rajta. Ez a bolclog
érzés kárpőtol az elvesztett szép táboro-
zásért. (Folytatjuk.)

l

t,l
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A tavasz beköszöntésével ismét aktuálissá

válrt a harcszerűr játék, mely' a jóvérű cser-
kó,szek között oly közkedvelt és népszerű.
Számtalan érdekes helyzetével, hirtelen moz-
zanataiva| valóban próbára teszi a cserkész
testi és szellemi ügyességét és mindent fel-
öle{, amit a tél lolyamán otthonunkban tanul-
tunk, vagy régebben gyakoroltunk. A llelmes
uel,sangés keretében gyakorlatllag felhaszná1-
hatjtrk térképolvasási, megfigyelési, nyom-
olvasási, megközelitési, műszaki, jeladó stb.
isrnereteinket.

Testedzós, iinállóság, taiálékonyság fejlesz-
tése, ismereteink gyakoriati felhasználása, ön-
fegydmezés, ez a játék célja s egyetlen,
nagyon fontos szabálya, melyen a játék er-
kölcsi értéke alapszlk, az első törvényünk :

,,A cserkész egyeneslelkii és feltétleniil iga-
zat mond|"

I. Áttatános szatrályok.
A játékban szembenállókat ellenfelekuek

nevezzúk s rendszerint valanr.elyik szinnel
különböztetjük meg egynlástól, A szineket
használják egymás felismerésére is.

A résztvevők minclegyike a kalapon vagy
homlokon elől láthatóan viselenclő fehér papir-
lapra feketén nyomott hárornjegvű, nagy-
szánru részívevő esetén négyjegyű Ípáros-
páratlan) számnlal, továbbá a nreglelelő sziníí
széles vállszalaggal szereli fel magát. A játék
]<ezclete e|őtt a számokaíjegyzékbe foglalják
és lekiabálás után azokat utólagosan pótolni
és ily módon a játékban ujból résztvenni
nem szabad.

A számokat forditva, behorpasztva, össze-
gyürve, szijial eltakarva vagy a kalapot íel,
csapva stb. viselni nem szabad, csupátl a ter-
mészetes takarásokat /faág, lombozat, fű stb.),
szabad kihasználni. Ha valakinek számát le-
kiabálják rlagy szalagját leszakitják, mint
fogoly a játékban tovább részt nem vehet,
számát a lekiabálónak átacini tartozik s az
ellenfele kijelölt helyére (fogol1,vonal) l<öteles
vonulni. Nem szabad a számokat találgatni,
mert háromszoa próbálgatás után, az illető
lekiabáltnak tekintetik. A számokat összeirlti
és utólag iekiabálni lehet, ami azonban csak

al<kor bir érvénnyel, ha a lekiabált azt uteg
is hallja, (Halmozás.)

Táucsöaet, periszkópot stb. szabad hasz-
nálni.

kémehet kiküldhetünk, ezek tartoznak azon-
ban szánrukat balzsebükben hordani és elfo-
gatásuk esetén azt átadni.

N4orze állomások, telefonok lekallgatása
engedélyezve van, sőt az ellenfélnek jogában
ál1 a telelonvezetéket el is aágni, zsákmá.-
ngolni azonban a zászlókon, szalagokon,
vaiamint számokon kivül egyebet, valamint a
foglyokat átkutafui nem szabaci.

F
}

Terepszemle, Ezermester cserkérzek felv.
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}.i:g,iözelitők, kik az el|entél közelébe tér-
.: ::=k, iehetőleg tényképezőgépet is vigyenek
:.,.Euklial, hogy mr,rnkájukat fényképpeI is
::zc;l1,ithassák.

_\ senlleges döntőbiráh a játékszabályok
pontos megtartására ügyelnek, kétes esetek-
ben itélnek és a játék végeztéveI az eted-
nlényt megállapitják. Szabál5,talanságok esetén
a vezértőI kórik, hogy a játékot részben vagy
egészben, ideiglenesen vagy végleg lefujja.
.{ végeredményt a következő feltételek aiap-
ján állapitják meg; a) a feladat mego1-
dása; b) íelderités (járőrök munká.ja, meg-
közelités) ; c) a zsákmányolt számok mennyi-
sége; d) a kéíséges esetek és szabálytalan-
ságok száma.

A játékot tehát nem tiszíán a lekiabált
számok mennyisége dönti el, hanem ehhez
a kitüzött fe|adat megoldása, a felderités,
megközelités és a fair játék is hozzájárul.

ll. Á j,íték menete.

Az előzetes ruegbeszélés alkaimával a játék-
ban résztvevő csapatok tisztjei halároznak a
játékterep pontos határaira, a játék idejére
vonatkozólag, rnegállapodnak az esetieges
különleges szabályokban, megválaszíjálr a l<ét

vezért, L,eosztják a csapatokat, kitüzik a hadi-
állapot kezdetének iclőpontját s végtil meg-
beszélik mindkét féI feladatát.

A kadiállapot kezdetével a felek erősen
szetvezkednek, készülőclnek, kidoIgozzák a
részletes játékterviiket, a tereprőI térképl,áz-
latokat készitenelr.''lermészetesen az eI|enfé|
előtt rnindent leplezni l<ell, mert a kénlkedés
ilyenkor (szám nélktil) rneg van engedve.

A tulajdonképeni játék a meglratározott
iilőben pontosan keztlődik, nrikorra a felvo-
nulásokat és előkészületekelt be kell fejezni.
Ha a játék folyama alaít az egyil< íé1 nrár
teljes vereséget szenvedett. a döntőbiráknak
jogukban á1l a játék lefujását kérni. A bele.
jezést megáliapitó időpontban a vezérek fu-
jatják le Itürtszóvai a játélrot.

A gyiilekező utáni utegbeszéléseu a clöntő-
birák megtartják a szükséges kihallgatásokat,
mely trtán a feiek egy,enként beszámolnak
íátékte,.r/ül<rő), annak negoldásáról s a vita
során levonják a tapasztalatol<at. A döntő-
birák az ereclményt, ha azonnal megállapi-
tani nem tudják, később is kihirdethetik.

III. Paranclokl je]ontések, térlrépvázlalok.

N{iután a harcszer(t játék céljával, általá-
nos szabáiyaival és a játék iefolyásá,al meg-
ismerkedtünk, rátérhetünk a részletelr meg-
beszélésére.

Nagyon fontos a paraucsoh adása és vég-

rehajtása. Sokszor egy lényegtelennek iátszó
parancs pontatlan teljesitése dönti el a játék
sorsát. cserkészeinknek és a vezetóknek
gyakorlatilag is ismerniök ke]l a hetedik tör-
vényt. A parancsokat a félreértések elkerü-
lése végettlehetőleg irásban adjuk, a szóheli
parancsol(at ismételtessük. A szóbeli paran-
csokra nagyon b.zonytalan sors vár rnindig,
mert ha csak egy kis fantáziával biró cser-
késziinknek adjuk is, alegjobb akarat mellett
sern tudja elkerülni, hogy saját egyéniségé-
bőI hozzá ne fűzzön vaIamit. A parancs ba-
tát,ozott, rövid és világos legyen, fejezze ki
szándékunkat, vagyis hogy mit akarunk, a
megoldás módjára vonatkozóla g azonban
csak kivételes esetben adjon utasitást, bizza
a végrehajtást a rész parancsnokára, veze-
tőjére Saját helyzetiinket csak a szükséghez
mérten ismertessük, amennyire a megolciandó
feladat megkivánja. A parancsokat nem kell
megokolni.

Ha visszaemlékeztink esetleges játékainkra
vagy általában cserkészmunkánkra, okvetle-
nül megértjük és belátjuk ezeknek a sza-
bályoknak a szükségességét.

A játék folyarnán jelentésel< tétele szám-
talanszor előfordul. Rendkivüli fontosságuk
folytán szintén döntő szerepet játszhatnak.
A jelentés elsősorban is megbizható legyen
tehát, s ne sejtelem, fantázia vagy vélemény.
A jelentésttevő j elentésé n ek tár gy át előre meg-
allrotott nézet néikül tdrglilagosan birálja
meg, A jelentésben külön emelje ki személyes
tapasztalatait, amit másoktóI ha1lott, meg-
enllitve, hogy kiíő| szerezte értesr-ilését és
végiil granusitásait, kör etkeztetéseit minden-
kor okolja meg. A jelentés tartalma mindig
a felaclattól fiigg. El]enfelünkrő1 példár.rl a
következők érdekelheinek l_.ennünket: hol és
mikor láttuk őket, milyen hangulathan, hányan
voltak, l<i vezette őket, mi volt a szánclékuk
stb. Ne hagl,juk íigvelmen kivül a nyomokat,
jeleket, melyekből szintén hasznos következ.
tetéseket vonhatr.rnk le.

Erősen ügyeljtink, hogy ielentésünk ren-
deltetési hell,éLe nlinclig jókor érkezzék meg.
l,íinlig jobb a jókor kézben levő hián1,os,
mint a későn érkezett részietes és bő ielen-
tés. i\ mellékelt rajzon közöljük a jelentés
egyik mintáját.

Jelentéseinkhez gval{ran térhépuázlalohat
is nleilék=lünk, nlelyek a térképről szemmér-
tékkel készült tereprajzok s a tereF,nek csak
a cél szerint éppen lényeges adatait tartaI-
mazzák E vázlatok sokszor praktikusabbak,
mint a jelentések, mert néhány vonással és
jellel világosan feltüntethetjilk a helyzetet, s
talán egy hosszú jelentést takaritunk meg.
Legközelebb majd részletesen megemlékezünk
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JeIen{és.

Jelentew, kogy e heljlen latálkoztam az cllenfél ulóaédiéuel,
ar azonban nern uett észre, A hefuet gondosan nteguizsgálua egg

kialudt títz harnulit taláItanr., awi a ggors eltáuozá,s tptellett ta,
nuskodik. (Papir, rojáshéj szerteszéjjel.) A lábrylomok alapjón.,sa,
ját becsléseno szeriné, az ellenfél létsú.lna körülbelül ölven lehet.

Ubu &dj eit,n4egrtg! elu, azt h,i szem érkerésünkr ől ttt dom óst szereztek,

Sas Balázs
örsv. l. hirsz, jdrör pk.

253, Bercséryli csapatparáu csnoksóg.
Tarlózhodási he@.

=

e skiccék külső formáiról és elkészitéséről,
utbaigazitásul most csak egy mintáját kö-
zöljük.

A játék egész tartama alatt játéktervünk
végrehajtása közben mindig négy feladat
lebegjen szemünk előtt, Ne mulasszuk el
egyihet sem, mert a győze|met kockáltatjuk.

Nlindent tudnunk kell, mégpedig gyorsarr:
ügyeljünk az állandő összbhötletés fenntartá-
sára. Az eiIenféirőI minél több adatot kell
szereznünk : a felderités jól szervezett és
intenziv legyen. Viszont saját szá.ndékainkat

leplezui kell. S végül az ellenféI meglepeté-
seivel szemben biztositani. kell magunkat.
Mindezt a kezdőbetükbő1 összeállitott egy
szóval jóI megjegyezhetjük i ,,föbl",

Legközelebb most már e négyes feladat
megoldási módozatairől fogunk beszélni ab-
ban a reményben, hogy a jelen megbeszé-
lésünk tömör és (megvallhatjuk magunk előtt)
meglehetősen száraz anyagába már lelket
öntött az a sok száz magyar cserkész, aki
oiy erősen készülődik a tavaszi nagy harc,
szerűre, a döntő mérkőzésre. sckr.

aa lJíely: ulaw,- Elt<tyu

1dő , lqel :r.rs "l,-,5{

L\b;láb, t Á;*.1;;
!ro.ób;fól fr"** űic, a,

Jaleylbs.

tía,cÁ 9^-Ű

l
I

L *i*4r;l}S'ítr-

Jelentem, kogg az ellenfél előől,si uona-

láí X álláspoutról 2. t,Lirsz, járőr rueg-

figgelte. Eredruénllek a köuetkezőh: a fő-
tábori őrs (B) az országú.tuál xan elhe-

|tezue a telefont szelniinh lóttára zlezettéh

hozzá, Tőle ÉK-releuő tábori fus elárulta
wa§át ruikor feluouwlt, Az EN1 irárylbau.
lquő tábori őrs csak sejtett, a? összekötő
járőrök ú,tja u.tán itélue. Az orszóga],tt

Ét9 flotl,totásánál aalawi,paraucsuohsá,
got gondolunh. 2 ó 50 phor wiutegy 30

íőből áUó csapat uouttll a jelzett iráuy-
ban, s az erdőbeu eltiittt, Az országtit
mellett egy őrs fehszik, láttuk feluonulá-
sát, A kegyoldalban jelzett helyeu egy őr-
s:eut, áll.

Megf.ggelésdinhet egy járőr szahitotta
meg, uael! ruajdnem rajtltnk iitöít. sielrle
uonwlhtnh uissza a té§la$lárho:.

Dénes Inlre őrsu.
2. hirsz, jdrör pk.
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,A harcszerü"'ö. cikkhez.

Magyar Cserlrészlrlub.
. Hosszabb ideje külföldön tartózkodom és

históriai nézőpontból figyelem a cserkészet
ujabb fejieményeit. N4ost különösen az a tény
íoglalkoztat, hogy vi|ágszerte hódit az An
gliából kiindult Rover-mozgalom. Mindenütt
látják, hogy rnennyi cserkésznevelési energia
vész kárba azzal, hogy a legtöbb fiu 16- 18
éves korában elhagyja csapatát és nyomta-
lanul elmerül a nerncserkészek tömegében.

A Rover-mozga|omnak lőcélja éppen ezek"
nek az idősebb cserkészeknek a foglalkoz-
talása és csak másodsorban törekszik arra,
hogy vezetőket neveljen a cserkészcsapatok
számára. yonzőerőt keres - és talál
amellyel a felserdült fiukat megtarthatja a
cserkészéletnek és ami a végső cél: a cser-
kész-világnézetnek. Gondoskodik a Rover'-
módszer attraktiv szórakozásróI, testi-lelki
üdülésről, fiatalembereknek megfelelő vidám
és komoly ter,ékénységrő|. Bevezeti őket az
Angliában annyira otthonos klubéietbe. Nía
már a legtöbb angol egyetemnek külön cser-
készklubja van, ezekrőI azonban talán más-
kor szólok.

A Rover-szervezeteí ismertette már a

"\Iagyar Cserkész" éstalán az sem ujság az
olvasó előtt, hogy Magyarországon már
1915-ben - a külföldről nem is tudva -
Erőss Gusztáv, a BIK. csapatok felejthetetlen
alapitója ,,Öreg Cserkész Társaság" létesité
sére törekedett. Azóta is több szórványos
tünet mutatott rá arra, hogy tényleg szükség
van a senior cserkészek megszervezésére.

Megközelités, Ezermester cserkészek felvétele.

Kell legyen a cserkészcipőkből kirrövő fiuk-
nak valami módjuk, hogy uj programm alap-
ján, de zökkenés nélküt foiytathassák a cser-
készmunkát. Es éppen a legutóbbi időben
alakult meg a BRKIE keretében a Vén Cser-
készek csapata. Itt ugyan az az eset áll fenn,
hogy a BRKIE csapatok volt cserkészei és
vezetői találtak hosszu szünet után egyntásra,
de szerény véleményem szerint ez az ala-
kulás is alkalmas arra, hclgy egyik alapköve
legyen a Magyar Cserkészkiubnak.

Mi is legyen hát az a Magjlar Cserkász-
klub, amely ma még a jövő ködében vesztegel ?

Magyar legyen elsősorban, már azáltel is,
hogy küllöldön ilyen testü]et ma még nincsen.
Ugy képzelem ugyanis a dolgot, hog1, a
Magyar Cserkészszövetség mellett nrükódik
egy társadalmi (nem politikai) kör, ameJynek
tagjai a 18 éven felüli aktiv és volt cserké-
szek és vezetők, azután a tagok ajánlatára
felvett egyének felső korhatár nélkül, akik
cserkészek nem voltak, de a cserkészeszmé-
vel rokonszenveznek.

A hlub tagjai eglszersrnind tagioi a sröaeú-
ségu.ek is és a két szerv mindenben a viszc_
nosság elve szerint müködik együtt de egy-
mástól íüggetlenül, mini a mar,yar cserkész-
mozgalomnak két támasztó pillére.

Vajjon miért ne lehetne a cserkészklubot
a szövetség keretén belüi fenntarlani ? kérdi
az olvasó. Nos, igen, ez lehetséges volna, ha
a szövetség munkakörét nem töltené ki a
csapatol<kal való adminisztíativ foglalkozás,
a nyilvános propaganda stb. Nenr tartanám
célravezeíőnek, ha a szövetség tisztikarára
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háruina még egy ilyen, az egyes csapaloktól
egyáltalán nem függő társaskör munkaterhe
is, Azután meg mi szükség volna arra, hogy
a klub ügyei allandóan összefonódjana§
összekuszálódjanal< a szövetség ügyeivel ?

Hiszen a klubnak, bár végső célja a szövet-
ségével azonos, egészen más a tevékenysége.
Eisősorban - legalábblátszatra - a tagok-
nak kell nyujtania mindazt, amit azok egy
igazi ,,klub"-íó1, a szó angol értelmében jog-
gal elvárnak.

I\,íi lenne hát a Magyar Cserkészklub mun.
kaprogrammja ? N{indenekelőtt saját helyiséget'
keli berendeznie, Iegalább háronr helyiséggel
(vezetőségi szoba, kisebb olvasóterem, nagy
társalgó }. Arra kell törekecini, hogy fokról-
fokra nrind otthonosabbá legyenek ezek a
helyiségek, hogy a klub valósággal második
otthonává, kellemes fészkévé legyen azoknak
a gentleman-eknek, akik oda nrajd délután
és esténként feljálnak. Meghitt, kedélyes tár-
salgás, itt-ott zene, sőt műkedvelő-előadás,
komoly felolvasás, vitaestély. Az olvasóterem-
ben cserké§z- és egyéb lapok, könyvtár, sakk;

a társalgóbart a szokásos - de nem hazárcl

- játékok; a falakon cserkészképek, Sok
virág- és növénydisz, kandalló (persze mes-
terséges tüzfénnyel), intim sarkok, süppedő
karosszékek - ej, nem folytatom ! Pedig ez
még csak a szerényebb igények kielégitése
volna. Utazási, testedzési, szórakozási ked-
vezmények a tagok részére és végtelen lehe-
tőségei ntindannak, amit egy sportklub, tiszti
kaszinő, mükeclvelő-egylet, népszerü tudo-
mányos társaság adhat és mindezt valami
tisztább, valami nemesebb, komolyabb 1ég-
kör, fiatalos, vidám, meleg lógkör veszi körül

- igv képzelem én a il{agyar Cserlrészklubot.
Ime az ötlet; részleteiben taián nem uj, de

mindenesetre megvalósitható. Lássuk a hoz-
zászőlásokat ! hj.

Megjegyrésiinh. Azzal a meggyőződés-
sel boc;átjuk utjára az ..ötletet, hogy ma
csak a terv ideje van itt. Onmagátói fog meg-
valósulni, ha tömegeket neveltünk fel a cser-
készeszme összetartó kapcsával ]e]kükben --
vagyis, ha az ötlet majd szükségletté érik.

A szerk.

A,,Woodcraft"-mozgalom Angol-
országban.

Magyarországi Cserkésztestvéreim !

F'elkértek, hogy a,Woodcraft" -mozgalom-
róI irjak. N,íinthogy nem tudok sokat orszá-
gotokról és az ottani viszonyokról, tebát
angol szempontból kell irnom, ezért kérek
erre nézve elnézést.

A ,,Woodcraft" lényege kezdetleges fokán
tudvalevőleg a madarak, négylábuak, rovarok
és fák stb. közelrőI való tanulmányozása
lehetőIeg azáltal, hogv velük érintkezésben
élünk. Amint aztáa tanulnlánl,ainkban előre-
haladunk, okvetler-rüI az enrber tanulmányo-
zásához iutunk, aki szintén a természet egy
részét alkotja és ugyanúgy, mint a kezdő
íokon a madarak, négyiábúak életét tanul-
mányo7tuk, ugy ezen a haladott fokon az

ember életmóclját fürkésszüli, az emberi gon-
dolatok és eszrnények kiíejlődését, a lársa-
dalnti viszonyok és a jelen és mult kuituráli
haladását.

Angolországban többféle mozgalom van,
mely részben a ,,Woodcraft"-mozgaiommal is
foglalkozik. A legíőbb ezek között a cserkész-
szöuetsé§. A cserkészek táboroznak, cigán1,-
életet éinek, amidőn mindenki magával viszi
tábori felszerelését, tanulmányozzák a mada-
rakat, fákat, állatokat, milyen a mókus, nyul,
róka stb. Megtanulna|< főzni és nragukról gon-
doskodni.

A legutóbbi hónapokig a ,,Woodcraít' fej-
lettebb fokáról nem volt meg a határozott
nézetünk. Most azonban megtaláltuk a vég-
íeges célját a mozga\omnak, melyet ,,Kibbo
Kift,, a Woodcratt testvérmozgalmának" ne-
vezünk. (A ,,Kibbo kiJt" szó régi angol ere
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:::_ es erőst jelent.) Ez a mozgalom nem
s_::.:xlzik csak a cserkészekre. N,{indenki ré-
.:J:3 n,r.itva van, aki a nézetekhez hozzá-,:::_. Sck cserkész a ,,Kibbo t{ift--nek is
_ ^ -; ^'-aJ..,

.\ Woodcraft e testvérmozgalnla kiadta a
_\\-tlolcraít-egyezatényt", meiy a mozgalom
cjiiait ismerteti. Bárki, a|<í ezt az egyezményt
a_:irja és ezze| 1eLzi, hogy egyetért céljával
es kész érette munkálkcldni, tagja lehet a
:iozgaiomnak.

r következőkben adjuk nagyjában a Wc,od-
:::ír eg5lgzrnény pontjait, de rnielőtt olvassák,
:rrég egyszer rámutatok arra, hogy azok angoI
szeltlpontok szerint készültek és igy nem
íedezik szükségszeriileg más országok igé-
n_t,eit.

A W oodcraft-egj, ezméu.y.

\Ii, tagjai a Wooclcraít testvérmozgalmának,
a,,Kibbo l(iít"-ben szövetkezttink, hogy
egyesitett munkánkkal elősegitjük :

1. Ellensúlyozzuk a városi, az ipar fejlő-
dése folytán bekövetkezett tulzsufoltságnak
káros következményeit, azá|tal, hogy a jövő
neinzedéknek tökéletesebb nevelést nyujtunk
.(amelyben a tábori élet elsőrendű tényező),
amennyiben fiu és leány Woodcraft csapa-
tokat létesitünk, továbbá tábori szabadtéri
isko]ákat, vakációs táborokat stb.

2. EzáItaI beleoltjuk a gyermekbe a test
tiszteletét. leiki egyensírlyt és uj éietrevaló
erköicsi felíogást, azáItal, hogy másokon
segitünk Isten imádásaként

3 ldősebb fiuk részére képzett, gyakorlott
rnesteremberek vezetése alatt álló tanonc-
csoportok által hasznos mesterségek és kéz-
ügyességek müvelése és azokra való buzdi-
tas, ami aztán helybeli mesterek vezetése
alatt á|16 mühelyek szervezés,ére vezetne.

4. OIy társadalmi viszonyok teremtése,
melyek folytán a Woodcraft. szeliemében
neveikedett férftak és nők családot alapitva,
az ily házasságokból eredő gyermekek viruló
egészséget kapnak örökbe egész életükre és
azt utődjaikra is álszármaztatják.

5. Féríiak és nők részére, akik az uj világ-
irányzatot(t. i. a világtestvéri ég csérkészszel-
lemét) követik, községi tanácsok és kerületi
gyülések szervezése a községeknek a közjó
érdekébsn való munkálkodása céIjáből,
amennyiben a községi tanácsot vagy gyüle-
kezeteIhelyi tevékenységük központjáv á teszik
és a szabad ég alatt tartott iskolák vagy
iskolatáborok felügyelőiként munkáikodnak,
helyi táborhelyeket szerveznek és tartanak
fenrl, helyi csoportokat szerveznek, ünnepé-
lyeket. szertartásokat rendeznek és Ugyelnek
arra, hogy kerületük testi és szellemi erőben
növekedjék

6, i\'Iegmutatni, ht-rgy a fokozatos, egyidejü
és nemzetközi leszerelés'azonnal lehetséges,
mihelyt a hel5li, nemzetí és nemzetközi keres-
kedeimi és politikai rokonérzést a közös test-
vériség szellemében viszik elóre. E célból
szükségesnek tartjuk a világtörténetet ujonnan
átdolgozott alapokon tanitani

7. }Iegszervezni:
a) egy ueruzelhözi nevelési irányzatot;

denki számára nyitott tengeri, szárazföldi és
légi utakkal;

c) egy nemzetközi valutát, hogy a pénz
vásárló képessége minden országban állan-
dósitható legyen ;

d) titkos egyezmények kiküszöbölését; a
titkos diplomáciát elrenőrizheíő diplorrráciár,al
keil helyettesiteni ;

e) nemzetközi, tanács vagy népszövetség
felállitása, melyben résztvenne mirrden civili-
zillt és primitiv nép vagy faj.

Ezeknek az eszméknek eg5ljft§1 másikát már
más szervezetek is fetkarolták és a wood-
craft-mozgalom célja itt a nleglévő szerve-
zetekk el együtt mu nkálkod n i a k özös eszm ékért.

A woodcraft-eszrnék már Hollandiában és
más európai országokhan is elterjedtek és
gyökeret vertek. Angliában óriási léptekkel
haladnak előre.

Azt hiszem, már elég helyet foglaltam le,
de később, ha a szerkesztő ntegengedi, töb-
bet irok majd. Addig is, ha bárnrelyik olvasó
többet kiván tudni a mazga\omról, irjon a
következő cimre:

G. A. Kibblewhite - Camelot - 60 East
India Dock Road Poplar London E. 14

- England
és a legnagyobb szivességgel adunk pontos
íelvilágositást.

Ha az illető nem tud angolui, irjon espe-
ranto nyelven.

Békét és jó munkát kiván angol cserkész
testvérük G, A. Kibblelukile.

Holland tengeri cserkészcsapat,
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A törvények megtartására a farkaskölykök
szertartás keretében ünnepélyes igéretet
tesznek. Igérettételre azonban csak az bo-
csátlatik, aki próbaidejét (2---3 hónap) ki-
állotta, a farkaskölyök próbát ietette s akit
az igéretí.éLe| szertartása e|őtt két régi tag
ajánlására a törzsbe felvettek. Az igéret igy
hangzik:

Én . . , igh etl, llo§lt amenugire tőlent,
telih : - teljesitern hötelességeinoet, rnellekkel
Istennek, hazámnah, encbertársaimuah 

^töruénlleinkuek tartozom, - iparhodni fo-
goh mindeuuap teuni talarni igazi jót.

Mtndezt igérern egyl éure !
lgérettétel után kapják meg jelvényüket,

a kék-fehér haránt hasitott paizson jobbra
néző farkasíejet.

h ,,törzslauács" - okat villanylámp ával után-
zott tábortüz, az u, n. ,,tanácslüz" köriúl
tartjuk, másrészt a csgrkészet eszméit szim-
bolizáIő szertartásokkal vettük körül a közös
munka minden mozzaaatát.

A törzstanács programmjánál nagyobb
mérvü reformokat hoztunk be.

A törzslanács tneuetc.
1. A farkaskölykök elíoglalják helyüket a

,,tanácsliiz" körúL s midőn a vezérfarkas
bevonul, tisztelegnek vigyázz áI|ásban, Ez-
ulán a tüzörző a Tűzdal kiséretében meg-
gyujtja a tűzet, a vezéríarkas pedig a ,,uagj)
fctrkas",,,jeluén1őr" és,,tanácshiruöh" köz-
remüködésével szertartás keretében meg-
rryitja a törzstanácsot.

2. Parancshirdetés, hivatalos ügyek meg-
beszélése.

3. A mult törzstanácson tanultak átismét-
lése. Cél, jelsző, törvények a magyaráző
versikékkel stb.

4. Készülés a köveíkező próbapontokra.
Yezérfarkas előadja pl, a kirándulási tudni-
vaiókat, sipjeleket, az igéret szövegét és je
lentóségét stb Mindig utal azoaban arra,
hogy igy volt N,Iatrgliéknál, igy lesz nálunk is.

ő, A vezérfarkas elmeséi iésnenr felolvas)
egy részletet Maugli történetéből. Lehetőleg
ehhez kapcsolódnak a következő törzstaná-
cson előadandó próbapontok és tudnivalók.

6. Enek vagy más mese, melyet lehetőleg
nem a vezérfarkas ad elő s melynek nem
szükséges farkaskölyök vagy cserkésztárgyú-
nak lenni.

7. A vezérfarkas testvériségre és össze-
tartásra intvén a fankaskölyköket, szertartás
keretében berekeszti a tanácsot; atűzörző
tüzdal kiséretében eloltja a tűzet; a farkas-
törzs pedig indulót énekelve elvonul.

A törzstanács tartama 11lz óra; nyáron
szabadban is tartható. Megjegyzendő, hogy
a törzstanácsot nem mindig vezérfarkas
vezeti, Az egy szervezőtestület n,ei]ett alakujt.
farkastörzsek ugyanis számra való tekintet
nélkül a ,ofarkaskad."-at alkotják. Ha csak
egy törzs van, ugy annak; ha több törzs
van, ugy az első törzsen kivül az egész-
farkashadnak is vezetője a uezérfarlas. A
többi törzset ilyenkor öregfarkasoh vezetik.
A törzset vezető vezér vagy öregíarkas he-
lyettese és segédje a ,,ilag3/ farhas", Az,
egész had közös hadgyülést csak rendkivüli
alkalmakkor (igérettétel stb.) tart. A B. l. K.
Farkashadban jelenleg 2 törzs van : az Akela
és a próbaidős törzs.

Gyakran mentünk kirándulni a cserkész-
csapattal együtt, vagy önállóan is. Iiyenkor
könnyebb játékokkal és főleg nem kizáró,ag
cserhészjátékokkal (csalogató, adogató, ha-
lászat, nemzetes stb,) foglalkoztattuk a farkas-
kölyköket. Alapelvünk a vezetésben az,hogy
semmit sem hamarkodunk el, mindenhez-
csak kedvező körülmények közt a maga ide-
jében fogunk hozzá, a cserkészéletbe csak
fokozatosan vezetjük be a kicsinyeket, an-
nak intézményeit tegyenruha, örsi verseny),
lassan és tervszerü sorrendben . honositjuk
meg.

Rossz idő esetén kirándulás helyett
cserkészotthonunkban tartottunk játlk- ls
ruesedéIutáuohat, melyeken már nemcsak a
vezetők, de a farkaskölllkök köziil is ,nle-

sélteh uékónyan.
Az egyéni tehet§égek fejlesztése érdekében

a II. kerületi karácsonyi vásárra külön rajz.
és modell pályázatot hirdettünk szép ered-
ménnyel, Uj kiképzési rendszerünkkel mind-
addig ne m akartunk a nyilvánosság e]é
lépni, amig az elért eredmények arrói nem,
biztositottak bennünket, hogy kisérletünk
bevált.

A farkaskölyök mozgalom iránt érdeklődő.
cserkésztisztek és segédtisztek vendégként
résztvehetnek a B. I. K.-beli farlrastörzs
csütörtök délután 5 órai törzstanácsain, ha
szándékukat szerzőnek (Budapest I. Attita-
u,tca 73. I. 6.) levelezőlapon eiőre bejelentik.

Gabona Istllán.

Mcgjegyzésl,iuk. Órömmel adtuk közre ki-
váIő munkatársunI< értékes rendszerét, de
kötelességünk megjegyezni. hogy ez nem je-
lenti a ,,Magvár Cserkész" lekötöttségét e
rendszer meliett. Végleges állásfoglalásunk
szabadságát tehát fentartjuk, A Szerlr,.

i

Gsonkd .ÍYíaggarorazdg - nem orszőg
69ész §YtagEarország * menngorazág !
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A cserkész-csajka.

A Csajkás Cserkész Testület, mely a vizi
cserkészet egységes szervezését r-állalta ma
gára, első feladatai egyikének tel<intette a
csajka tipusának rnegtervezését A csajkás
cserkészetnek szüksége van egységes csajka-
tipusra, mert különféle rragyságu, berencle-
zésü és alaku ladikokból nem lehet nagyobb
feladatok megoldására képes rajokat szeI-
vezni,

A cserkész-csajkának sok feladatot kell
szolgálnia. Bizonyos, hogy az első'elíoga-
dott terv szerint épült csajkák nem lesznek
kifogástalanok, A Cs. Cs. T.-nek az a íerve,
hogy későbtl országos pályázatot hiriet a
csajkatipus megszerkesztésére. A mellékelt
tervet .Ioó István és Strifler Béla rnérnökök
közrernüködésével Priwz Gyula dr. szerkesz-
tette. A szerkesztésbe beíolytak Ziegler
ulászszázados és Girsik Géza dr, is taná-
csaikkal.

A_cserkész-csajka legfőbb feladatai a kö-
vetkezők:

1, Négy (16-22 éves) cserkész áKözép-
Duna árján fellelé is, lega,lább 3-4 km.
óránkénti sebességet tudjon elérni három
pár evező segitségével.

2. Yizbemerülése megterhelve 15 cm,"nél
kisebb legyen, hogy a Duna meiiékvizein is
j árhasson.

3. Sulya felszereléssel együtt legteljebb
1ór] kg., hogy négy cserkész rudakon na-
gr-obb távoiságra szárazon is elszállithassa

{. Elég stabil legyen ahhoz, hogy n5lolc
::leőtt egyjnt elbirjon, két csajka padlókkal
:-l:ajjá egybekapcsolva 1000 kg. sulyú teher
> z á',lításár a al kalm as legyen. haj óhi dd á egybe-
;accsolva-rendekben halacló gyalogos cser-
liészcsapatoknak folyón átkeiését lehetővé

5 Alkalmas legyen ahhoz, hogy lehor-
gonvozva a vizen, vagy kifektetve a szára-
,:l: rajta négy cserkészből álló legénysége
:ejéi alatt rossz időben is tanyázhasson,
az,:k összes holmija és több napi elesége

száíaz helyen tartható legyen. A segédvitorla
legyen a csajka egész nyitott részének le-
fedésére elegendő s ugy a csajkán, mint
szárazon, belőle, más célra is felhasznál-
hatő faalkatrészek segélyével sátort is le-
hessen verni. Röviden: a négy cserkész
rajta és általa több hetet is tölthessen uton.

A csajkatesL Joó lsíván szerkesztése. 5.40
m. hosszu és 1.40 m. legnagyobb széles-
ségü u. n. ,,sarpia" test, hajlitott lapos fe-
nékkel, mely éles tölgyfasorban végződik.
Ennek segitségével a vizet könnyen hasitja
s a kissé feiemelt orron könnyen siklik is.
A bordázat tölgyíából, a boritás gyantadús
fenyőfából készül. A fe]ső tölgyfaperemet
azonkivül a két olclait körülfutó szi]árdan be-
épitett pad s két merevítő köti össze. A
két első evezőspad kiemelhető s igy a test
teljes egészében kihasználhatő fekvés cél-
jára. Az orrban ajtóval elzárhatő szerszám-
kamara nyer helyet.

A 3 pár evezőn kivül 2 csáklya és egy
4.60 m. hosszu kiemelhető árbócrud alkotja
a felszerelés lényeges részét, Utóbbi2'5X3'5
méter méretü vitorlát hord, mélv csiga se-
gitsógével könnyen felhuzható. Kifeszitésére
a csáklyák szolgálnak. A vitorla 4 he|yzet-
ben szolgálja az előbb ismertetett felada.

'tokat.
l. F"üggőleges tengely körül forgatható

u. n. tutajvitorla, mely hátsó széllel gyakran
jő szolgálatot tesz. 2, Ha a két csáklyát a
kót végső tartóhüvelybe helyezzik, az ár-
bócot pedig vizszintes helyzetben a csajka-
fenék felett 1. 10 m. magasságban kötéilel
rajtuk megerősitjük, vázat nyerünk ahhoz,
hogy a vitorlával a csajka egész nyitott ré-
szét elíöcljük, Ezt a leboritást a|kalmazzuk,
ha a csajka az ottbonban a vizrebocsátást
várja, ha rossz, esős időben horgonyoz, vagy
éjjeli menedékhelyül szolgál. 3. Ha az árbőc
és a középső tartóhüvelybe helyezett egyik
csáklyára a másik csáklyát a csajka fenék
felett 1.60 m. magasságban vizszintesen
megerősitjük, a csajkán 2.50 m. hopszu sát-
rat alkotunk, mely elegendő magas ahhcz,
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hogy benne az olda|padokon üive kényel-
mesen elhelyezkedjünk s egy összerakható
aszta|kát közbül helyezve, olvasgassunk stb.
E ledésforma fő célja a nappali hőség ellen
védekezés. 4. UgyanezzeI a vázza| szárazon
különíéle alakú sátor födelet készithetünk.
A sátrrr kifeszitésére a ruhaakasztókhoz ha-
sonló rudacskák szolgálnak.

Ezekben ismertettük röviclen a cserkész-
csajka vázlattervét Kitünik, hogy az egyut-
tal jó kirándr"rló csónak is, megfelel a német
,,Wanclerrudergig" körvonalainak, cle aman-
nál jóval nel.ezebb, erősebb és kezdők szá-
mára biztosabb. Alkalmas arra, hogy a Du-
nán és mellékvizein kóborolva élvezzük a
vizi élet nyári szépségeit.

A rajzon bemrrtatott cserkész-csajka, első
sorozata a Regatta és Mcrtorhajó tr. V,
(ItI. Uj!aki-rakpart 44.) telepén épül, de a
Cs. Cs. T. szándéka az, hogy cserkészeit a
csajkaépitésben is kiképezteti, hogy csajkái-
kat szakavatott vezetés mellett maguk épit-
hessék meg. }{a még több ezer koronával
kell rendelkeznie annak, aki a Cs. Cs. T.
tagja akar lenni, a jövő évben már kevés-
sel megszerezheti e tagság anyagi feltételeit,

Csapatügyvitel.

}

Tágabb értelemben a csapataciminisztráció
keretébe vág minden vezetői ntunka, mely
bizonyos szervezéssel jár. lgy lehet beszélni
a |evelezés, a nyilvántartás, a Szövetséggei
fenntartott kapcsolat, egy iinnepély stb ügy-
viteléről. Ezen az illető munka tervszerü kivi-
telének módszerét érthetjük. ltt azonban
szükebb értele m ben csapatacl m in i sztr ációhoz
csupán a csapat bclső óletéu.eh reltdszeres
rezetését akarjuk számitani, első sorban azt
a csapattiszti munkát, mely megörökitő,
összehasonlitó, értékmérő és reflektáló cél-
zattal bir. \Iinthogv ilven tárgvv c7olg,ozat
az irodalomban csel<ély kivételtől eltekintve
(Dr. Papp Gyula: CserkészvezetőI< Utmuta-
tója. N{agv. Cserk. Kön5lyjli665 Társaság
Budapest 1919.) tucltommal nem volt közre-
bocsájtva, szolgálatot vélel< tenrri cserkész-
tiszt testvéreimnek, nlidőn a cserkésztisztve,
zetői munkájának leggyakorlatibb, paragrafu-
sokba nem sürithető s ezért irott betiiből
legnehezebben megtan]-llható részeit próbálom
rendszerbe foglalni. Tárnaszkodonl elsősor-
ban a B. I. K. csapatban évek óta bevált
módszerekre.
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Parancsnohi j egyzökönyu,

_\ csapatvezetői tevékenység hű tükre, Itt
:s ájl ; ,,}Ir,ttascl meg könyveidet s megmon-
:,:n ki vagy." A B, ]. K. ben erősen ki-
:e;ióJött a törekvés, hogy a parancsnoki
:_,]iesz minden csapatügyet magában egye-
s.:sen, Szinte egyetlen, cle a leghataímasabb
es majdnem teljesen elegendő segédeszköz,
hogy a parancsnok megíelelvén jelszavunk-
:,ak ,,miudig készen álljon'í holmi sürgős
csapatügynek hevenyében, de teljes rend-
szerességgel való elintézésére. Az örsvezetői
notesz a parancsnokinak kópiája, de csak
egy örsre terjed ki és magában foglalja a
cserkésznotesz megfelelő részeit is.

B eos ztása:
l. Pontozás. Ajánlások beszeclése. Havi

pontok összege,
2. Nyilvántartás.

a) Csapatnévsor személyi adatokkal,
születési év, iskola, vallás, Iakás,
telefon.

&) Iskolai bizonyitványok, ujonc, II. I.
oszt. próba, különpróbák pontjai
(dátum,) pontozás \ezárása havonkint.

c) Örsi beosztás, szabadságoltak, tar.
, talék, seniorok, tisztek, Esetleges

csapatmozgósitási terv.
3. Evi munka-terv.
4. Nagytábor eLőkészitése, és szervezése.
5. I{irándulóhelyek(Datummikorho1 jártunk)
6. Rendgyakorlatok ,, ,, mit végeztünk
7, Játékokaszabadb. ,, ,, ,, ,|
8. ,, & szobában ,| ,, ,, ,,
9. Gyakorl. aszabadb, ,| ,, ,, ,,
10. ,, & szobában ,, ,, ,, ,,
l1. S2erelvérrynapló. N{elyik örs mit, mikor

vett ki, mikor adta vissza.
l2. Enekek jegyzéke. (Állandóan bővül. Kik,

pikor költötték).
l3. Alt, cinljegyzék, telefonszámok.
14. Csapatnapló a munkaalkalmakról, röviden,

tömören, létszám megjelöléssel.
15. Vegyes, esetleg magánfeljegyzésekte"

szánt hely.

Ajánlás, a csapat állandő költségeinek fe-
dezésére szolgálő, negyedévenkint fizeteIt
összeg. A ponlozás az őrsi verseny er.edrr,é-
nyeineK rögzitésére és mérésére va]ó. Ossze-
jövetelenkint '2, kirándulásonkint 3 pont jár,
mely legalább 4 őrsi tag jelenléte esetén
duplán számit. Ezenkivül az ujoncpróbánál
pontonkint 1. I[. oszt. prőbánáI pontonkint
2, I. oszt, prőbánál pontonkint 3, külön pró-
bánál megfelelő mennyiségü pont jár, me.
lyeket részletekben is lehet számitani. A
pontokat havonkint és negyedévenkint össze-
gezik, egy őrs összes pontjait az őts íagjai-

nak ézámáva| osztva átlagos pontszámhoz
jutnak, mely az őrsök munkájának össze-
hasonlitására szolgáA..Az első helyre került
őrs bizonyos megtisztelő kitüntetéseket kap.

A nagytáborban ezen kivül egyéb feljegy-
zések is szükségesek, melyekre nem térek
ki. Az összes feljegyzések táb|ázalosan, át-
tekinthető módon készülnek. A jegyzőkönyv
notesz alaku, zsebbevaló.

Csdpat., illetue rajuapló.
Vezetése naplószerü. Helyet kap benne a

tulajdonképeni munka naplója : kirándulások,
összejö vetel ek, v ezeíőt anácsok jegy zőköny v e,
pontozások lezárása, őrsi beosztásban, lét-
számbán, lakhelyekben történt változások,
kimutatás ajánlásokról, próbázásról, társa-
dalmi szolgálaíokró1, munkatervek részletei,
dicséretek, megrovások feljegyzései stb. Ál-
talában a rajnapló alapkönyve mindenféle
jelentésnek, összefoglalásnak, grafikonnak,
jelentésnek, tervnek. A par*ncsnoki notesz
rövid, tömör, áttekinthető. A rajnapló ki-
meritő, tészletező. Vezetése a raj segédtiszt-
jének dolga. Egyes őrsöknól, ha az őrs elég
autonom, ami főleg az őrsvezetőn mulik,
külön őrsi napló válhat szükségessé. Be.
osztása a föntebbihez hasonló.

Jelentések.
A raj munkáját különleges szempontok

szerint csoportositó havonkint megszerkesz-
tett, aktaformában megirt jelentések beosz-
tása a Szövetségtől kibocsájtott blankettához
igazodik. Házi használatra ennél bővebb je-
lentések készülnek, melyek személy szerint
veszik a beosztást, pontok szerint az össze,
jöveteleken, kirándulásokon végzett munkát,
kiterjeszkednek az őrsi versenyeredményekre
és a próbázásra. Tartalmaznak azonkivülegy
grafikrrs kimutatást az összejövetelek és ki-
rándulások látogatottságáról. (Egyik koordi-
nátán a résztvevők száma, ntásikon a dátum
van ábrázolva.) (Vége köv.)

cserkés znőta,
(Csinom Palkó dallamára.)

PeÁalj, í.otőulj íitge csetkész,
Szedd az őrsöt táncba,
Legyünk tésen, mindig készea
Egy kís csetkésztáncta,
Három a tánc, egynek otáh,
Másnak cseh a pátja,
Mi majő nkjuk jő magyatán,
S ó majd csehat jfuja.

B, (18.)
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VI. Félelmetes lraland.
Az előbb let'olyt beszélgetés közben a kül-

világról jóformán teljesen megfeledkeztek, a
hajó iragikus. története lekötötte minden
figyelmüket. Es most mikor a kabin ajtajá-
hoz léptek, a zászlős ijedten felkiáItott.

- Mi baj ? - kérdé Rob hozzásieíve.

- Eppen elég! Nézz csak ki !

Sürü, fehér köd emelkedett íel közben s a
hajóroncsot áthatolhatatlan fátyolként fogta
körül.

- Nincs semmi baj, majd várunk a csol-
nakban mig kiderül - jelenté ki Rob. -Ebben a fehérségben ugyan sohasem talál-
nánk meg a Senecát.

- Az a legrosszabb azonban, hogy nincs
csolnakunk! - felelt a zász|ős,

- Nincs csónak ? - hangzott Rob szava,
hiszen azon jöttünk . . . Itt vár reánk l

- Nem. Parancsot adtam az emberekrlek,
hogy térjenek vissza a Senecára robbanó-
anyagért. Elhatátoztam, hogy felrobbantjuk
e veszélyes hajőzási akadályt. Nem tértek
vissza az bizonyos, különben jelentkeztek
volna . . . Meglehetős komoly a helyzet . . .

Nem tudom ntilyen sebességgel uszik ez a
roncs, de ha a köd soká tart, meglehetős
távoIságra kerülhetünk a Senecától.

- Talán keresztezik utunkat és ránk talál-
nak - jegyzé meg Meritt meglehetős szá-
nalmas hangon.

Nem volt köztük egy sem, aki lebecsülte
volna a helyzet komolyságát.

A zászlős válaszolt a fiú kérdésére: - A
Seneca bizony nem keresheti őket, mig a köd
fel nem száll.

- Nagyon kockázatos a hajő részére -mondá - könnyen összeütközhet a Jóremény-
séggel.

Rob arca meglehetősen hosszúra nyult, bár
könnyen akarta felíogni a helyzetet.

- Akkor itt mulatozhatunk és piknikez,
hetünk, mig ki nem derül - mondá.

- Teljesen ez az eset - volt a tiszt
vá|asza.

aggodalmasan. - Itt ugyan nincs semmiféle
ennivaló, még viz sem. IVlagunkkal meg nem
hoztunk semrnit !

- Már megint te beszélsz ! N4indig a drága
gyomrocskáclra gondolsz - kiáltá Hiram. -Egy kis éhezés nem árt majd neked.

- Azért mert te olyan vékony vagy mint
a kóró, azt hiszed másnak nincs joga hájat
gyüjteni. Az irigység beszél belőled Hiram,
semmi más - válaszolt a vaskos ilju mél-
tatlankodva.

Más körülmények között heves szóharcra
került volna a sor, e pillanatban azonban egy
hajókürt méIy hangja bugott hosszan a kö-
dön keresztül.

- Ez a Seneca sipja ! - kiáltott a zász-
lós aggodalmasan - hiv bennünket !

- Tudnia kell, hogy nem jöhetünk 
-jegyzé meg Perkins.

- Talán helyben marad, mig a köd fel
nem emelkecik - füzte hozzá a tiszt. -Próbáljunk harangozni, talán ez segit raitunk.

A Seneca azonban nem állt egyhelyben,
hanem körben cirkált. Legalább is erre kö
vetkeztethettek, mert asziréna bugása később
már jóval messzebb hangzott,

A fúrk egymásra pillantottak.
Meddig tarthat rendes körülmények

között a köd - érdeklődött },íeritt.

- Lehetetlen megmondani - jegyzé meg
a zászlős aggodalmasan körültekintve. - Ha
csak szelet nem kapunk !

De még egy fuvallat sem rezegtette meg
a levegőt. Csak a Jóreménység ringott lágyan
fel és alá reménytelenül.

Ugyhiszem, meg kell nyugodnunk
sorsunkban - mondta Rob - megpróbálom
a könnyebbik végérő| felfogni helyzetünket.
Annyi azonban bizonyos, hogy ezen akirán,
duláson eiég hamar \lezdődik az első kaland!

A többiek sem találván jobb megoldást,
egy véleményen voltak a sasok fiata| vezé-
rével.
' 
- Azt tanácsolom -, kezdé hamarosan a

zász\ős - nézzünk valami harapni való után.
- De miből ? - ttrdakozódott Tubby
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- Hrr penészes kétszersültek _- mormo-
$ott TubL.1, ugy befelé. - Ha találunk is a
hajón, a]_r, hosszu idő mr"rltán nár bizonyára
rin:.,:,::ak . . . Nagyon finom eszmel Talán
i:<á;j ne is vacsorázzunk,-Sa frti valóban
:;:g:;-_:san nézett az ijesztő kilátások elé.

T;:'l_r, halk monológusát, melyet inkább
:-.:g:.nak monclott, mint másnak, a zászlós
e_=-. :ü,ei meghallották.

- Fiatalember l mondá kissé szigo-
:_:., - A jó cserkész sző nélkül elvise]i a
:...iu}özéseket is l

- r,Iég ha ennivaló sincs ? - kérdé Tubby
s:ltőJött hangon.

- Igen, még akkor is ! - ismétlé moso-
i_r-ogva a tíszt, mig a sasok hatalmas neve
:esben tör,tek ki Tr"rbby keserü f ájdalma
miatt.

Tubby szó nélliül nogorván odébb sétált.
Atkutatták a hajót valami ehető dolog

lrtán, de egy falat élvezhető tápláIélrot sem
találtak. Az egyik raktárban néhány hordó
sózott ló és disznóhusra bul<kantak, de ret-
tentő kenlény és száraz volt. Hasonlóliépen
a kétszersültet és az egyéb élelmiszert is
romlott állapotban találták. Szó sem lehetett
arról, hogy hozzányuljanak.

- Mit tegyünk ? - kérdé Rob, s most
először reszketett a hangja.

A zászlós nyugodt magatartása kissé bá-
torságot öntött a fiukba.

- Semnri kétségbeesés, valamiképen csak
jobbra fordul lrelyzetünk. Utóvégie hajók
utjában vagyunk és

- De a sürü köd ! Ebben rejlik a veszély

- jelenté kiRob s a tiszt csak igenlő fejbó-
lintással. tudott vá]aszolni.

- Ezen nem tudok segiteni fiaim, - foly-
talta a zás;z|ós - bizzunk a Gondviselésben,
5 reméljük, talán hanrarosan fel:zá|l a köd.

- Fujjuk a felhől<et - tanácsolta Rob,
aki a matrózoktóI hallott ilyesmit. Hczzá is
fugtal< nrirrdjárt.

Tubby zsebretett kezekkel visszasétált és
csodáikozva tekintett társaira.

- N,íi az, talán már megbolondultatok ? -kérJé.

- Szelet fujunk l * válas,zolt Merritt.

- Huh, miért nenr inkább, valami enni-
,,-a],jt | - és sarkon tordulva bánatosan uj-
c i: ellépkedett.

VlI. Lángoktól ltörülfogva.

Áz éjszaka leszállt, s a helyzet rnég mín,
,Jig nenl változoít, A köd sürübbé vált, Mi-
.ltán utoljára hallották a t'eueca szirénájét a
:jlvolból semmifé'e hajó kürtje sem hangzott
fel az éjszakában, Tubbvval egviitt már a
iölriek is nregélreztel<. Azonkivüil a hajón

lejátszódott tragédia emléke s az előkabin-
ban ülő gyászos, cgendes aiak nem valami
vidám gondolatokat sugallhatott.

Lámpát gyujtottak. Az őreg bárka átkuta-
tásakor több 95,ert5 alámpában botlc,ttak meg,
melyekben még használható g5er15:áft61 1"1U'-
tak. Egyik lán:pát az előárbócrúd kampó.
jára, egy másikat pedig benn a kabinban
függesztettek fel.

Itt gyülekezett végül össze a szánrkivetet-
tek kisded társasága és történeteket nlesél-
tek, vicceket faragtak, hogy a hanguiatot
valamennyire erneljék.

De igyekezetük nem végzőclött teljes si-
kerrel. Valóra vált az a régi skót köznron-
dás: nehéz üres gyomorral humorizá]ni ! S
ebben a bajban szenvedtek ők is. A szonljuság
még nem nagyon bántotta őket, de tudták,
meg kell küzdeniök ezzel is, ha hamarosan
fel nem szedi őket valamilyen hajó.

Igy mulott az éjszaka s a számkivetettek
felváltva őrködtek és reménykedtek, hátha
felemell<edik a köd. Nentsokára éjíél után,
Rob őrködése közben valami borzaszíó ka-
land történt. A vér fejébe szállt és minden
idege megrázkódoít az izgalomtől.

A fiu a fedélzet elején ült, elgondolkozott
az elmult nap különös eseményein, mikor
jobbra tőle hirtelcn, a ködön egy gőzös vész
füttye tört keresztüI.

Rob agya forrt az izgalonltóI, rnikor a Iám-
páért ugrott.

- Figyeljetek l - kiáItá legerősebb hang-
ján, - fig5le|jglgk 1

Yálasz hell ett csak a gőzös kürtőjének
ujabb bugása hallatszott a sürü ködön át.

- Rettenetes ! Összezuzódunk ! Elsülye-
dünk l - kiáltott a tiu félig megvadulva az
izgalomtól.

Társaiért kiáltott : jőjjenek a fedélzetre.
De mielőtt azok engedelmeskedhettek volna,
hatalmas fekete tömeg bontakozott ki jobbra
.a hajóroncstól. Rob rémületében fetkiáltott.
Ugy láíszott éppen derékon hasitja a roncsot
s a gőzös is tönkrejut az összeüti(özésnél.

A hajó zajja|, hevesen közeledett. átpislo-
gott már zöld olclallámpája. Rob haIálos
csendben állt, mintha gyökeret vert volna
lába a félelenrtől: nem tudott elmozdulni. . .

S a hajó szépen elsiklott mégis a sötét-
ségben anélkürl, hogy valaki feldélzetén ál-
modott volna az uszó roncsrói, amelynek
oly veszélyes közelségében csusztak el . . .

Alig tünedeztek el lámpásai lassan a köd-
b:n, Rob társai rohamra jöttek a fedélzetre,

- N4i az, mi történt ? - kiáltá a zászlős,
ki rögtön észrevette, hogy valami komoly
esenlény történt.
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Rob, még reszketve az izgalomtól, röviden,
1zaggatottan előadta, mi okozta ijedt kiáltását.

- Ezek a hajók nagyon veszél5,es játékot
üznek - 

jegyzé meg a tiszt - ha össze-
ütközik velünk, nemcsak mi, hanem ők is
komoly sérülést szenvednek.

- Legalább néhány sanclwichet dobhattak
volna át mondá Tubby gyonratájékát
simogatva - ugy kong, ntint a hordó.

- Mindnyájunkra ráfért volna ! - kiáI-
tották karban a fiatal sasok.

A zász|ős vigasztalni próbálta óket:

- Napvilágnái majd csak kerekedik szél
és elhajtja a felhőket. Akkor meg hamarosan
felszed bennünl<et valamilyen jármü !

Vidáman beszélt, ami nagyon távol volt
valódi érzésétől s valójában az ő ifju hall-
gatói sem voltak nagyoll hajlandók remény-
teljesen gondolni a jövőre. Egy korsó hideg
ivővizért mindegyik|ik feláldozta volna egész
vagyonát.

- Átveszenr a további őrködést tőled, Rob

- monc!á azászlősórájáranézve, - Néhány
perc mulva ugy is én jövök sorra.

- Nagyon helyes, az igazat megvallr,a,
jól esil< nrajd egy kis pihenés és talán nreg-
javul a helyzet, nrire felébredek.

A fiuk lementel< s a tiszt egyed|il naradt
a ködbe burkolt fedélzeten. A pára elönrlött
mindenen, a gyertyalámpa sugarai gyengén
fénylettek az előárbőcríldon. \,lessze távcl]ból
fellrangzott még a hajó szirénája, arrrely oly
veszélyes közelségben siklott €1 . ., A zász-
lós gonclolataiba nrélyedt.

- Véletlen menekülés, solrkal szerencsé-
sebb, mint remélhettiik - mondá magában.

- Csodálkoznám, ha a fiuk fel nerrr ismer-
ték volna a he|yzet komolyságát. Meg l<ell

vallanom, nem tetszik ez az állapot , , .

Fel és alá sétáft a fedéIzeten s végül elha-
tározta, hogy cigarettára gyujt. Elővett tár-
cájábóI egy cigarettát s rágyujtott. Aztttán
tovább lépkedett végig a fedélzeten, mélyen
elgondolkozva. A cigaretta végéig égett és
oldatt elhajitotta. Talán szórakozottságból
feleclkezett el a tengerészszabályróI s ezért
nem dobta az égő tárgyat a tengerbe . . .

A Jórent.;-nység ingása közben a fénylő ciga-
rettavég átgurult a fedélzeten és leesett az
alsó szertárba.

valamivel később paul pelkins a fedélzetre
jött s amint előre sétált, mintlra valamilyet-t
a ködnét sötétebb szellenralak imbolygott
volna feléje az e\őszertár felől. Erősen meg-
ijedt, lrangosan felkiáltott s a lrövetkező pil-
lanatban különös szag titötte meg az orrát.

- Valami ée1 - kiáltotta,
Gyorsan az ajtőnyi|áshoz rohant s akl<or

látta, hogy anrit ő szellemnek vélt, az sürü
lüstgomoly.

- Tűz ! Valami ég alull - kiáltotta a
fiu eIőre rohanva,

A zászIós gyorsan elérte a raktár ajtajáí,
Együtt rohantak le az alsó heiyiségbe, ahol
önkéntelenül a borzalom kiáitása tört ki be-
lőlük, mikor körülnéztek.

A Jó re rrr é n y s é g r akt ár a lá n gte n ge r b e n u sz ot t.
Níiníha izzó kemencébe pillantottak volna.

Vak ködben, céltalanul izző égő hajón,
csolnak nélkül; ily helyzetben még nem vol-
tak kalandos életük folyamán.

A gondtaianul eldobott cigarettavég egy
zsirtóI erősen átitatott zsákcsomóra esett, mely
a régi bá|nazsir-raktárban hevert és ntint
minden cetha]ászhaíónak, ugy a Jórenúnjlség
deszkázata is szinte át volt itatva a bálna-
zsirtól. Az ilyen deszka meg ugy ég, mint a
gyujtófa.

A veszélyekben megedződött és az érzelmi
kitörések ellen oly szigoruan iskolázott zászlős
elkeserecletten kiáltott fel:

- Ha segitség nem jön, haláIrakárhozunk,
mint a patkányok! (Folytaljuk,)
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Pontpályázatuírk eldöntése elvi kérdések
fol1,tán következö számunkra maradt,

Áz egyéves Erődi csapatról. Hideg, ía-
g.\-os Íebruárban, tavaly egy borongós napon a
századosúti polgári fiuiskola növendékei közül hat
derék íiut válasitottam ki és felvittem őket a Iv.
emeletifizikai szertárba. Hat íiú volt ma egy éve az
Eródi cserkészcsapat s egy kis parányi szoba, mely-
ben alig lehetett megfordulni - az ideiglenes
otthon, Vasanits tanár jóvoltából. Vasanits, a ,,csibu-
kos papa" aztán annyira megszerette a cserkészetet,
hogy beállott maga is cserkésztisztnek és szervezett
egy új órsöt. Ugyanezt tette rnég elöbb Haán tanár,
a .,Pali bácsi," majd áprilisban Pirovszky Lalos
tanár. Volt tehát négy különálló örsünk, mely aztán
egy kiránduláson nemcsak a játékban, de szerve-
zetileg is egyesült egy csapattá. Azóta nagy és
erös lett a kis c§apat. Jelenleg két raira és öt
őrsre tagozódik. Már irnokunk is van, Ánla/ Jancsi
cserkész.

Szárnos összejövetelt és kirándulást tartottunk
egy év alatt s a mult évben mi rendeztük márcíus
r5-ikét s az évzáró ünnepélyi, ez évben soksztlr
szerepeltünk nyilvánosan is. Ma már szép ottho-
nunk is van.

E .hó 10. én meglátogatott bennünket özv,
Erödi Odönné, akinek gyakorlatokat, énekeket és
elméleti iskolát mutattunk be, ugyanekkor ujoncaink
próbát tettek.

Van szép darab föIdünk Kispest halárában,
ahová kiiárunk hetenként 'dolgozni. Mikor aztán
vidáman lépkedünk hazate|é a népligeten át, harminc
derék cserkészfiú dala hangzik zöldelő íák és
bokrok között:

oNincs jobb csapat az Erődi csapatnál,
mert ottan a Haán tanár ur dirigál !

Ha dirigál jól teszi, - mert teheti,
mert ötet az egész csapat szereti l"

Hát persze egy kis túlfütött büszkeség is van
ebben a nótáben, de azért ezzel nem akarjuk ám a
többi derék, csapatot bántani i (Talán nincs is
egészen igazunk l) (Nem is szólva arról, hogy ezt
minden csapat énekli magáról - szerk.)

Noszlopy,
Bzermester Cserkészek. Mintegy kéthónapja

müköCik e néven egy régi csapat, rnely a prog-
;anmját tekintver el§ö úttörö Magyarországon. Az
E:ermester céllait tette magáévá s miközben a
;e:rles cserkészpróbákat salátitják eI, cserkészei a
speciális örsönkénti szakmában is kiképzést nyer-
::< Ezideig négy mintaórs alakult, mind kulönleges
:=.il'.. Az örsöket segédtiszíek vezetik és az elek-
::,::irikában, térképészetben, utászatban, aviati-
iir::: való jártasságra szakképzett cserkésztisztek
k:l:z:k ki a fiukat. Az átszetvezés nehézségei már
ei:u tak s a csapat helyes szellemben és erös
cse:lészfegyelemmel immár készen áll a munkára,
s re=:;hetó, hogy a magyar cserkészmozgalomnak.
a Szóvetségnek nemsokára egy szakképzett müszaki
csapat áll rendelkezésére.

,,Vén Cserkészek Csapata( alakult a BRKIE.
ben. Hosszu évek után ismét taláIkozlak a régi
idők, az ]9l3 év cserkészei, kiket a világháború
szakitott el egymástól. Elökerültek a régi emlékek,

az ódon, de még mindig fehér örsi zászlók, kitünt,
hogy a hosszú és viharos évek ellenére a lelkében
mindegyik cserkész maradt,

A vén cserkészek kettös programmot tüztek
maguk elé. Megvalósitani a vének cserkészetét, a
bajtársiasság és összetartá§ alapján, mert mind.
egyikük érezte, hogy fogadalma egész éIetre szól,
s ha más formák között is, de cserkészmunkát kell
végezniök. Programmjuk másik része az ifjusági
mozgalom, a fiatal cserkésztestvérek támogatása.
Orömmel állapithatjuk meg tehát, hogy igazán be-
vált a cserkészközmondá§: ,A c§erkész mindig
cserkész!" (Once scout, always scout,)

Evfordulót ült a soproni föginrnázi,um cser-
készcsapata; megalakuIása elsö évfordulóját. A
fenyódiszbe öltözött otthon íalai c§odál1.ozással
néztek az előkelő közönségre: a tanári karra, né-
zökre és a helyi cserkészcsapatok ve_zeíóire, mert
a 200 éves iskolának 40 év óta lomtátul szolgáló
terme ilyen vendégekei még nem üdvözölheletl.
Egy évvel ezelótt még embermagasságig ágaskodott
benne a sok intézeti lim-lonr, de a cserkétzmunka
folytán barátságos otthon lelt a lonllárbó|. Első
családías összejövetelünket a gyerlyavilágos ka-
rácsonyfa alatt tartottuk, ltt éreztük igazán a cser-
készet összetartó melegét és szeretetét. Az évfor_
duló ünnepélynek hármas célja volt: megkezden.
az együttmüködést egyrészl a-szülökkel, másrészl
a helyi cserkészvezetökkel és végül megmutatni,
nyitvánosságra hozni: mit tettünk egy év alatt. Az
elsö cél bizlositja a családi és is!olai, ill. cserkész-
nevelés teljes harmóniáját, a paedagógia örök-
érvényü tételének valóra váltását, a második a
testvéri érzület ápolását, a harmadik a cserkészet
eszméjének tisztulását a még mindég uralkodó
balvéleményekkel szemben. A Hymnus, a pa-
rancsnok üdvözlö szavai, Edőcs s. tisztfelolvasása
egyévi teljesitményünkröl, alkalmi költemény elszar a-
lása, humoros jcIeneíek bemutalása, ének és zene-
szánrok és a Szőzat töltötték ki a meghitt családias
kép kereteit, Maid ismertette a parancsnok az ügy-
kezelést, a fiuk jelentéseit, naplóií, irodalmi mü-
ködéseit, végül megindu|t áz e§?mecseíe, A pa-
rancsnok két tételt állitott fel: a) A cserkészet nem
jelent tulajdonképen időveszteséget, mert a hét
folyamán megtakaritott {öbb apró 5* 10 percet
süritik kirándusásokra, tehát csak idöáttéte|röl
van szó. Ugyanigy vagyunk a cipö- és ruhakoplatás-
sal is. b) Sokan ázt szeretnék a tanárok és szülök
közüI, hogy fiukból, mihelyt cserkészek leílek,
angyalokat vardzsolion a parancsnok Ezt is eléri
és biztositja a cserkészet, ha az Urislen gyarló,
kisebb-nagyobb hi§ákkal telt emberek helyett an-
gyalokkal népesiti be a földet l A szülök boldogok

. voltak és örömmel térlek haza. D.
Á Il. Ler. helyl bizottság kebelébe tartozó

Bik. Keg, Bocskayés R K, cserkészesapalok április
24-én, Szentgyörgy napián, fogadalomujiidsi ünne-
pélvt rendeztek a B. B, T. E. pálván. A bizottság
elnöke dr. Gabona Laios táblabiró, ü v eltlöke dr.
Cirsik Géza tanár a Bocskay föparancsnoka. Meg-
jelent Fledderas holland lökonzul is. A csapatokat
Klss József ellenőrzö vezényelle, a Bik. paranosnoka.
A szemező eső ellenére nagy és elökelö, közönség
gyönyörködött a kb. 450 főnyi cserkész fosadal-
ntában és .|andik József ünnepi szavaiban, Fontos
eseménye a szemlének, hogy katonazenére énehel|ék
a csapatok a "Fiuk, fel a fejiel" indulónkat. Tatán
meglesz még régi tervünk is, hogy cserkész fuuós
zenekar fujja ilyenkor indulóinkat.

Az Eró_cserkészek hároméves fennállásuk
ünnepére a mult hóban a theol. akadérnia diszter-
mében kitünően sikerült müsoros estét ren-
deztek.
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Fogadalomtétel a borsódnádasdi l03. csa-
patnál. Kereken egy esztendei alapos elókészités
után f. évi február 27-én fenti c!apatun|,nak oU
cserkésze tett fogadalmat, meIy alkalommal bemu-
tatandó a nagy számban megjeleEt érdeklódöknek a
cserké§zek ily irányu s e télen szerze|tügyességét,
a csapatparancsn<-rkság egy kis cserkészhangver-
senyt,is rendezett A cserkész-énekkar "Hiszekegy"-eés ,,Unnepi fobász"-a után 8dnd.or Joltín cserkész-
uionc Winkler Illemérnek, az Otdi Nemzeti ,Ujság fő-
szerkesztöjének ez alkalomra ir t 

" 
Cserké sz, vigyazz|J

cimü prológusát szavalta el Egy kis szindarab s
egy bámulatosan megható élőkép u{án, melyre nrég
visszatérünk, a 3 §zóianlra átirt Hunyadi-indulóval
fejeződött be pompás elöadásában az 56-tagu cser-
kész-énekkarnak. Majd a Himnusz eléneklése ulán
Quirin /özsef gyári ígazgaíó, a H B. elnöke, hata]-
mas beszédben készitette eló cserkészeinket a ]e-
teendó fogadalomra. A csapalparancsnok a [özön-
ség érdeklődésére az uioncplóba egyes dolgait
mutatta be. Ezután 42 cserkész{iu és 12 cserkész-
leány, továbbá r:égy tiszt, mindegyik az iskola
zászlójára szegezve tekintetét, a feláIlt nagy közön-
ség áhitatos csendjében mondotta a parancsnok
után a fogadalmat. . . FeledheletIen. meghaló, örök
emlékezetü pillanat vcllt. Majd Dobóczky Gábor a
róm. kath , Turóczy Pál az ev., Komjdthy A]adár a
reí. egyház nevében áldolták nreg a cserkészeket,
mely után Kutka István alezredes a nemzeti had-
sereg kiküldöttje, Nehéz Jdnos kir. tanfeiügye}ő a
miskolci Il. cserkészkerület ügyvezető elnöke, .I:/a-

nuszik Antal az iskolaszék képviseletében, Winkler
Elemér a Tevél ózdi köre részóről. szedlok cábor
az ózdi Move nevétien iidvözölték a cseíké§zeket.
Képviseltették nagukat az őzdi cserkészek is, akik
megható szeretettel ölelíék ntagukhoz az uj test-
véreket. A csapatparancsnok nregköszönte az üd-
vözléseket, mely után a "Szózat" hangzott el.

B. I].

Gyökössy Endre: §zépország szám-
űzöttje.A,.Táboroznak a pa)otai cserkészek" szer-
zőle *zát oldalon nrintegy hatvan ujabb versét
kötötte csokorba e cimen, C{yökössy nrár 19l4-ben
kiadta az elsó magyaf cserkészregényt:,,A palotai
cserkészek"-et, melyet mindnyájan ismertek. Jelen
kötete a dalia, szenior és vén cserkt{szek kaszt-
jainak (nem kasznijainalr) Liváló érdeklödését ér-
demli emelkedett hangiánál és tőzsgyökere§ ma-
gyarságánál fogva. A dr, Móricz és Lengyel ki-
adásban megielent izléses kötésü könyv megren-
delhető kiadóhivatalunk álta1 is.

Követendő pélcla. Kiskunfélegyház.áró| érle-
süIünk, hogy Hirmann M. N{argit, a7 oItani z^ída
fönöknóje, a vezetése alatt álló intézet íarsangi
elöadásainak jövedelméból 20C0 koronát adott át a
helyi rnegbizotlnak a "félegyházi cserkészet cél-
jaira", Vivat ! Et vivant sequentes !

A Budapesti Keg5,g5lgndi Fóglmnláziutn
cserké.;zcsapa ta az U r ánia Tudorn ányos Szi nházb a n.
t92t április 3-án, vasárnapdélelótt 1l órakor cse:-
készelőadást renciezett a K. G. Crerkészcsapat
láborozási alapJa Iavára. Bemutatásra került: Száz
vetitett kép a K. G. Cserkészcsapat nyolcéves cser-
készéletébő|. A sziinelben: Mozgóképfelvétel az
l9l3 iki pálvölgyi csapatösszevonásról; mozgókép-
felvétel egy anqol cserkésztáhorozásról; mozgó-
képfelvétel a Pathé-féle 1assitóval (a rnozgás a
másodperc ezredrészére felbontva). Elöadó vo]t:
dr. Sft Stj,dor, á csapat föoarancsnoka, az éne|aet
a K. G, Cserkészcsapat énnekkara szoigáltatta.
A kiváló erkölcsi .sikeren f e]ül az előadás jelen -

tékeny anyagi sikerrel is járt.

Á Szélresfehérvári főreáliskola .Előre"
cserlrészcs apata. a,.Zrinyi' cserkészceapat.ott-
honában szornbat délutánonkint elsósegélynyujtási
tanfolyanrot halIgat, me)let tjr. Korot czai Józset
orvos ur tart. Az ,Elöre" csapat cserké§zollhcnát
a fóreáliskola volt vegytani eIőadóternrében íen-
dezte be. A cserkégzek nraguk vezették be a villany-
világitásl; a régi tllhagyott letn:et rendbeho71á!.;
képekkel, rajzokka| diszitelték. Van a csapatnak
olvasója. Négyíéle cserkészlapot járat.

Erdélyi, tudósitó

A IV-ik magyar repülőgép
modellver§eny.

A N'Iagy. Aero Szövetség íolyó évi május
26-án d. u. 4 óral<or tartja meg Budán a
Yérrnezőn IV-ik országos repiilőgép nroclell-
Versenyét.

A verseny célja: az ifjvság érdeklődését
és szeretetét az aviatika iránt szélesebb kör-
ben fell<elteni,

A versenyen középiskolai tanulók is részt
vehetnek.

A gépeh lteuezési fellételei.:
A versenyen a következő csoportokb,a

osztott modellek vehetnek részt:
l. csoport. Áeroplán vagy hiclroplán mo-

dellek, mel5,eknél hajtóerőt a gumnli torzió
adja.

lI. csoport. Aeroplán vagy h5,clroplán nlo-
dellek, mel.yeket siiritett levegő, szénsav, ben,
zirl vagy óranlüvei stb. hajtott nlotor n]ozgat.

\,íindkét csoportban azonban csak fe1 mé-
tertől két és fé1 nréter:g terjedő szárnyíesz-
távolságú gépel< vehetnek részt. Nevezni
csak oiy gépekkel lehet, nrelyek tén5,leg re-
pülnek, ciisztárgyak, játékszerek a versen},en
részt netn vehetncl(.

Dijazások,. A versenyre kitüzött dijak, tisz-
teletclíjak és pénzdijak, nlelyeket a Szövet-
ség, valamint l<ülönböző hatóságtlk és ma-
gánosok adnak. A kitüzött n]lolc pénzclij
összesen 50[0 koronát tesz k,,.

I{evezések. Részletes nevezési feltételek,
valamint a nevezésl,e szolgálő nyonttatr,á-
nyok a N,íagy. Aero Szövetség tiil<árságánáI
Budapest jX. Lónrlay-i_rtca 36. szám alatt
naponta d. tl. 4-6 óra kőzött szerezhetők
be, ahol a nevezósek is eszközölhetők. Ne-
vezési clij 10 kcrona. Nevezési határidő 192L
május hő í4. d. tl. 6 óra,

A .versenyen résztvenni óhajtók ugyanott
kaphatnak a nlodellel( épitésére és anyag-
beszerzésére vonatlrozó nindenneinii utba-
igaz\tást, továbbá a verseny részletes fellé-
teiei és a ,,nevezési ürlapok" is ott rlehe-
tők át.
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Áz ,If!uság" clmére Szeged. Uj, fiatal, er&
teijes testvérünk, lsten hozott l Az irodalmi cser-
készorkeszirum, ugy látjuk, nemsokára együtt lesz.
Egymásután támadnak a-szopránok, tenorok és mire
a szimfónikus kar grszágszerte egyült le§z : ,,amerre
járunk megtereín - a gyözelem, a gyözelem t" -Figyeló. 1 Remethey Dezsó rolrkant honvédiüzér
íóhadnagy ui kötetéf a Nyukosz adta ki. Cine:
Szerelem és e-,nlék. l l5 oldalon, 75 verset tartalmaz,
ára 60 kor; Megrendelhetö kiadóhivatalunk gyüjtó-
ivén is. Háborus kötetének cime: Doberdói dári-
dókon. 2. Csak a költöi képet adja neme§ é§ mély-
érzésü lirávat, az egyes harctéri órák rémségeit toll
nem fogia, 3. Persze, A szerkesztö is ,,dáridózott"
ott. - Mórlíy m, T. A pályázat még jókor érke.
zett. Cimét továbbitották a ,,La Riste'-nek. -Revizor. A küldeményt megkaptuk, sajnos nincs
benne f elhasználható. Pózok,gzavak, - O. Gy. §. t.
A naplórészletet örömmel vettem, de az aprólékos
részletek nem közérdeküek. Epizódok helyetl pró-
báld meg a lélek szárnyalását éreztetni. - Sop-
ronl Turulok. Orömmel hallom pacsirta dalotokat,
mely ütle, csengö és tiszta. Onnan mindig mély-
érzésü és mégse fárasztó hangok jönnek - ? cs€r_
készlélek jelen van. Megkapiuk onnan még a mű-
vészi trillát is; fiaim - csak énekelietek l Ecy-
kettö legk§ze|ebb a hasábokra lép ! találjátok ki,
melyik ? Olel bennetekel a Magyar Cserkész, -Dr. H. D. tanór ur, A történetet a közponli irat-
tárnak adtuk át; sajnos, az általános érdekü témák
kiszoritották.

Ktadótírtaidonor : A Magyat Ccctkélz Szóvetség.

Nyooatott : Frátcr éa T á,tsa Lónyvoyorndáiábao,
Brrdapest, VII., Atácía,rrtca 13.
Tclcíon l J6zseí 106-20.

H |VATALoS R ÉSZ.

A Magyar Cserkészszövetség májuq 8-ra
b,:ldetett közgyülését május 29-ét aasárnap
*Ldótt 11 órakor tartjuk meg a már közzé-
:e:t napirenddel a ref. főgimnáziumban (lX.
-: n_r-a1,.116a 4/6.;

Elnökség.

Dicsérel.

Az esziergomi bencés fg. ,Holló" csapa-
1é:-ái< ujonctagjaz Bónfi János a csapatpar-
s:g l!i. 6_i jelentése szerint

mqnentette eg! glermek életét,

nreiy a Dirnában fuldoklott. Csónakon érte
::tól, beemelte és első segélyben részesitette.
EzzeL a cselekedetével méltán rászolgált a
szövetségi dicséretre.

Meghivó.
A Magyar Cserkészek Termelő es Érte-

kesitó Szövetkesitő 192l. május hó 11-én
d. u. 1/l 5 órakor a ref, főgimnázium (IX.
Lónyai-u. 4lc) fizikli előadó termében

rendkivüli közgyüléat
tart, melyre a tagok az alapszabályok 30.
§-a értelmében meghivatnak.

Napirend.;
l. Bblépés a ,,Hangya" Terrnelő-Ertéke-

sitő és Fogyasztási Szövetkezet, a Magyar
Gazdaszövetség Szöveíkezeti Közpon tjának
tagja kötelékébe és ennek megfelelően az
alapszabályok egész terjedelmében való mó.
dositása.

2. Lgazgatősági tagok kiegészitése.
3. Felügyelóbizottsági tagok választása.
4. Inditványok.

, 
Budapest, l92l. május 1.

Igazgatóság.

Versenykiiráó.
Az ujpest-rákospalotai Helyibizottság (el-

nökei: Egry Péter PáL főkapitányhely. és
dr. Sem,sey Aladár korntánybiztos) felkéré-
sére a Magyar Cserkész május 26.ra (Ur-
napja) d. u. 4 órára

atlétikai és cserkérzveraenyt.

hirdet a követkéző számokkal:
60 m, és 4X60 m. staféta alsósoknak. -l00 m..és 4Xl00 m. felsősöknek. - Olim_

piai staféta: 200X2O0XaOOX800 m.
Magasugrás. - Cserkészbothajitás. r- Gya.
lÖglás 1000 m. 8 kg. hátizsákkal, teljes fel-
szerelésben (bot). 30 m. békaugrás, 50
m. rákíutás. - Kötélhuzás (l?-es csapatok).

- Kulacsadogató verseny. - Játékverseny.
..: Footballverseny.'

A versenyt együttes felvonulás, szabadtéri
torna és gyaloggyakorlatok bemutatása előzi
meg, melyie kúión i§ lehet nevezni. - E.em
és oklevél dijazás.

Szinhely : Ujpesti URAK pálya. (55-t s
megálló). Katonazene.

Részvételi bejelentés határideje : május l5.
-- Nevezési határidő: május 20.

Mind.ennemü további érdeklődés és a ne-
vezés cimzése: U.-R. Helyibizottság, Ujpest,
Mező-utca 26. Fóisk. Szoc. telep.

Szerhesztőség.

TtKfNj::<a
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Ifiusdgi, technikai és müvészeti havilap

Szerkeszti: Jánosy Istvdn csukésztiszt.

'Üff[., &tordnazky-ufca 18: 8z.

H 5{ő/izeíési dra :

J. 6gy éore I20,tr.

CJ l\l

= ar)
<r)
tJ
=.

Ftffi§YFlR J01I 0
I§Jusfl§l IR()Dfitfil RÉszvÉruyrnnsnsns
üguvezelö lgazgalő: Dr. §y0l{lfly tgsztÓ.

§éIia a keresalénrI naguar szelle,mü- 
iliusági iroclalom müvelése, kiváló ii-
iusági lrönuvelr és lapok kiadá,sa, már
lieválí iijusági iapok lámoga|asa, a?,

iijuság szabad ldeiének okos kihaszná,
. lására való progtammaclás (cserkészel).

Közponlía:Budapesí Vll. 0amianich,u.50.1II.

t $lf,fiIffn s§tsRilÍM lt[tll[El.

l. szám,

cseríc észtábor
Látványos kép egy felvonásban

elaiatel<kal.,

Irta: MÁRKUS MIKLÓS.
aetkésztbzt.

2, saám,

A harcszetü
,Számos ábtávaí és képpeí

Irta: SCHRANK ENDRE.
Megjelenik május

Ata sg,ámoní<ént 8 korona.

l0 datab 70 l<orcna.

Kapható kiaőőhivatalainkba,g és a
titkfui hivatalban L Győti-at í.

,u
,§ A ,, Nlagyar Cserkész"

I. évf. Q-Ií sz) kapható a kiadóhiuatalban

36 koronaért.
Kapható tovdbbti:

Barcza-Thirring :.. BIJD.APEsT DI]NA-
J)BBPAR1,I kÓRNYEi{E 52 képpel, 6

Mindennemü

ccerkész felszerelés
t

Jo mrnotegDen

ismét kapható

fiB§e§bl I§TBfill
sportüzletében

l

Budapest
IV. Váci,utca 9,

Telefon l 79,04.

Cserlrészkalapolr készletben,-_

Csapatolrnalr engedménYn

Kérdezze rneg a kivánt cikk árát,
rnert árje gyzék nincs.

ldtképpel, 10 alapraizzal, 2
rajzzal é.s 4 térképpel rira
Pilis hegység íérképe l,.75.000
Budai ,, ,, 1:75.000
'Bötzsönyi hegys. térk. 1:75.000
Aerotechnikai szótdr
Cserkésznapttir

vdrosterv,

1)la 
',ar ,,

B,;
"- 30 ,1'16 

,,

.§

l

4

Olcsó irodapapiros csakis csqatolt részére.
Ivenkint 70 és 30 fillér.

A .,MAGYAR CSERI<ESZ!,
clőJizetési dra:

Egy évre 72. (orona, évenként l2 sztjm.
- Kiadóhivatalok:

L Maros-utca l7. III. 2, (póstacim) és

IX., Mester-utca 65, I.

F'ráter es Társa Budapesf


