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Európai bélyegujdonságok.
Nálunk nemréged került forgalomba egy

sorozat Ferenc József fejével 1871-1921
évszámmal ellátva és azt a látszatot kelti,
mintha jr-rbileunli kiadás volna. A Magyar
Bélyeggyüjtők Első Hazai Egyesülete figyel-
mezteti a gyüjtőket, hogy ez csak magán-
vál|alkozás és nenl hivatalos kiadás. - Bul-
gárla 2 uj bélyeget adott ki 3 és 5 Leva
értékben. - Felsősziléziában csak egy napig
volt forgalonlban,,Plebiscite, 20 Mars, 192l"
felnyomással 10 pf-től l Mk-ig 1l érték. _
Fiu,tu e 12 pr ovizórikus p ortób ély e ggel gazda-
gitotta a filateliát. A Valore Globale bélye-
geket nyomták felürl uj értékjelzéssel és L
betüvel (Legnatasse), továbbá cirádákkal,
0.02 L - 1.0t,t L-ig Liechlellsteito három
darabot hozott: 25 és 40 Rappen rendes és

egy provizőrikus bélyeget 2 R felnyomva 10

Helleren, - Hollaudía a következő hat uj-
donsággal szerepel : 60 c, 75 c, 1.80, 2.25,
4.ő0, 7.őO Gulden. * I'lhletattsrlria pedig
4 darab Nlerkuríejes ujságbélyeggel: 9, 15,

30, 45 Heller. - Oroszors--ágban vagy ő0
drb új provizóriunr került ki a nyomdaprés
alőL Ezekrő| az érdeklődőknek szivesen nl,ujt
felvilágositást válaszbé]yeg ellenében

Bel,ntítshy Jellő

Javitál. Mult számu"uoii'Tá'"ol,'i];"i00
koronás bélyeg szine nem zöld piros, hanem
olajsárga-vöröses világosbarna.

H IVATALOS R ESZ.
596_ 192 1.

§zövetségi körrtndelet.
I. Hiutnusz áceklése, Himnusz alatt akár

magános, akár testü]eti nregjelenéseknél -egyenruhában - minden cserkész uigyázz-ba
köteles helyezkedni s vezén5,szót nem várva
íartozik tisztelegui. Csapatban csak a p0-
rancsnoh tiszteleg. 

.

Mozogni vag1, ide-'oda járkálni egyenlő a
legnagyobb tiszteletlenséggel, Erről példánk-
kal a nagyközönséget is le kell szoktatnunk.

II, Egyenruhában ruagjelellés. A jóizléssel

eilenkező - összetákolt, sokszinü - ruhá-
zat viselése tilos s addig is, amig rendes -előirt -eg5renruhával 

rende]kezhetünk, lllos
a piros ttyakhendö uiselése s nem szabad
rangjélzést varrni akármilyen polgári ruhárn.' Az egyenruha jellegét kifejezésre juttatjuk
cserkészkalap és öv használatával is, nem
feltétlenül szükséges a ntegkülönböztető jel-
vény hasznflata, Y.á|lszij (u. n. antantszij)
viselése lllos.

ilI. Oldalkés uiselése, Cserl<észek katonai
oldalíegyvelt, vadászkést nem viselhetnek,

I\{inden csapatban kihirdetendő, ihogy az
igazolványnak rekvirálás aló1 való mentesitési'szövege ez:kre nem vonatkozik.

I\i. Vöröskereszles harszalag t,iselése, A
vöröskereszt különpróba jelvérr5,ét íehér kar-
'szalagon csak a merrtő őrsökbe osztott cser-
készek viselhetik, azok is csak eg5,üttes ki-
vonulásoknál vagy az őrs szolgálatba lépé-
sekor. sétákon tilos a viselése.

A különpróba vöröskeresztjelvény a jobb-
oldali ing vagy kabátzseben viselendő s a
kereszt nem lehet hosszabb 3 cmnél.

Y. Villalnoson lógás. N{ég mindig akad
cserkész, aki egyenruhában a villamosok
lépcsőiru áll,va utazik

Kérjüt< a parancsnokságokat, hogy ezt szi,
goruan tiltsák meg, mert egyrészrőI életve-
szélyes, másrészrőI pedig nenr egyeztethető
össze a mozgalom szellemével.

Az ezen tiialom ellen vétőktő1 jövőben
mqgvonjul< az igazolványt ; ki nem hirdetés
esetében a parancsnok felelös.

Az igazi cserkész nrég a tolakodást is ke-
rüii. inkább másokat is fig5,elmeztet hasonló
szabá|ytalanságokra. Légy résen !__ 

.__

EInökség.

Meghivó
a N4ag5,ar Cserkészek Termelő és Ertékesitő
Szövetkezetének a IX. ker. ref. főgimnázium
fizikai előadó termében (lX. Lónyay,u. 4lc.)
junius 18-án szombaton cl. u. féI 5 órakor
(16-'h 30') tartandó

III. rendlrivüli közgyülésére.
Tárgjlsorozat:

|. Az igazgatőság kibővitése a N{ag5,ar

Cserkész Szövetség tisztikarából.
2. Felügyel ő,bizottsági tagok váIasztása.
3. Inditványok.
Kérjük a cserkészcsapatok parancsnokait,

hogy csapataikat e köz95,ülésen minéi .na-
gvÓ6n számma| képviseltessék. Az uj alap,
éLabáIy érteimében mindenkjnek, aki legalább
50 (ötven) koronát üzletrészként a Szövet-
ke4etbe befizet, szavazati joga van. 

.
Igazgatóság.

t
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A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPrA
Előfizetée:
Félévre . ,

Egyes szám

évre. , 72K.
Negyedévre 18 K.
Kettós szám 12 K.

Imához -,,Magyarok Istene, hálatelt
szivvel és örömrepesve köszönjük, hogy han-
gunkat megszólalni és megerősödni enged-
ted. Köszönjük, hogy feiemeltél és megerő-
sitettél, amikor kemény munkában és kíjz-
delemben már.már meginogtunk. Nézz to-
vábbra is kegyesen legalázatosabb Magyar
Cserkészedre, amikor munkálkodik az ép
hazáérI és annak ifjuságáért." - Imától!

Engedjétek meg fiúlr, hogy elkiáltsuk ho-
zsannánkat ma, anrikor elsó életévét betöltötte
a Magyar Cserkész, N{ost már bizonyos,
amit csonka első évfolyamunk befejezéséve|
rnásodik évfolyamunk beköszöntő soraiban
az előjelek alapján jeleztünk, hogy keresztül
tört a hangunk az egész vonalon. Nemcsak
életképesnek, hanem életszükségletnek bizo-
nyult a Magyar Cserhész. Őszintén meg kell
mondanunk, hogy a vidéknek érdeme ez
főIeg, pedig a sok hátráltaíő, gátlő körül-
mény, amilyen szövetségi helyiség hiján az
ügvkezelés szétszórtsága volt, elsősorban a
vidéket érintette, mert kézbesitésnél néha
többhetes sulyos késés állott be. Lehetőség
szerint kiküszöböltik e feletlüllh állő nehéz-
ségeket, most pedig a legsürgősebb teendőnk
e hátrány végleges megszüntetése, de meleg
szeretettel kiemeljük vidéki teslvéreink rueg-
:riését js kitartásál lobogónk mellett. Ez az
éitetőnk - nem felejtjük el. Kérjük összes
cserkészeinket, vegyék örvendetes tudomá-

Szerl(esztósé8 és kiadóhivatal :

Budapert, I., Marol-utca 17. lll, 2,
_\Iegjelenik minden hó 1-én.

sul, hogy a kis nragból, nrely pár ezet ko-
ronás költségv"etéssel kezdíe, ma már az
egész világ cserkészeivel összeköttetésben
állő, felemelt példányszámu, többszázezer
koronás költségvetésü, válIalatokkal rendel-
kező lap lett, melynek minden száma kifo-
gyóban van és ameiy hétről.hétre többezer
koronás rendeléseket teljesit. Mi, akik itt
munkálkodunk érte, tartozunk megállapitani,
hogy egytől-egyik súlyos kenyérkereső mun-
kánk után íenmaradó kevés időnket adhat-
juk csak oda. Örömmel örülünk, hcgy igy
is ennyire haladtunk: testvérek, fogadjátok
forrő kézszoritásunkat, ue§értetliik egjlruást!

Most, amikor a közgyülés egyhangulag
trjra megbizía szerkesztőnket a Magyar Cser-
hész vezetésével, ujabb erővel fogunk mun-
kába, Gárdánkat bemutattuk a május 22-iki
harcszerün, hol hivó szónkra ezer cserkész
vallotta magát táborunkba tartozőnak - csak
Budapestről. Ezt a jelentős állomását éle-
tünknek mozivásznoi] nemsokára szerte az
or szágb an láthatj átok.

Sikerünk nyitja az elnökség, legelsősorbarl
Rauosz Árpád elnök kitartó, hathatós tár,no-
gatása. Nem zárhatjuk le harmdnikusabban
évünket, mint ha forrón átérzeít nagyrabe-
csülésünket és ragaszkodó szeretetünket fe-
jezzik ki iránta. Nem engedhetünk meg
magunknak dicséretct, mert ennek felette áll.
De mi, akik vállvetett munkában közelrőI

Egy
36 K.
6K,

A ,,Magyar Cserlrészu egy éves.

t

Felclős szerkeszlő l

HERMANN GYŐZÖ
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megismertük, tudjuk, hogy más körülményei
miatt történt visszavonulása nem jelent el-
szakadást és bizó reménnyel kérjük útmu,
tatását ezután is. Ó tőle tanultuk, hogyan
ketl mindig résen lenni, tőle tanultuk folyton,

hogyan lehet mindig jó munkát végezni. A
jó Isten áldását kérjük Rauasz Arpádra,
családjára és munkájára !

l!IrlnnltIltllrlIlrlrrrtlIlllllltlrtrltIlllltllllllllllllllltlllllllllllllltlllllllllllllll l ll

cserkés zőal
Leng a zászlő, saóI a síp
FöI fiúí< !

Ilt az orma vén hegyeknek
És a mess?e rcagetegnek
Mélye zúg.
Bétcoromra tiz a aapíény,
Berc íolott a íejedelmi sas kereng
Es a szeltOk ajka zer'g,
Ucau, pajtás1 mínd miránk vát oőaíent.
He gyek-vötgy ek íiii e -Iaj a
Friss virága,
A jó Isten szép világa,
ücca pajtás, mind mienk!

Búg az erdó titkosan,
Zúg a lomb.
Fi-f,a, lomb vet hüvös átnyat,
Dolgos méhnek, í<is bogárnak
Dala asong.
Gyik szökel| és nyúl.bamlik,
Patakparton katcsúlábú őz metengt
Fürge íuttysző tnessze cseng.
IMind az etdő mkeánk vár odabent.
Etdő vaőja, 1om6os ága,
FrÉss virága,
A jó Isten szép világa,
Uccu pajtás, mind mienk !

Leng a zászló, saól a síp.
Sorba hát.
Sorba fattr<as, sorba medve,
Kiki f.újja íitge keőve
Friss dalát.
Sorba sólyom, sorba íecske,
Sas, pacsírta1 minő a csetkész-tegement.
Mindcn ajkon n6ta zeng|
Liííomos íehéi zászlónk égte leng,
Bétcek ofma, betkek ága,
R.ét vfuága,
A jó Isten szép viíága,
Uccu pajtásr mind míenk ! SiÉ Sándor,

A nagy mérlrözés.
Tervszerint, május 22-én, vasárnap zajlott

le teljes siker jegyében a Magyar Csel,kész
harcszerű játéka, melyen a budapesti cser_
készcsapatok, néhány kivételével, nrind részt-
vettek. Az izgatottság és lelkesedés közben
nagy aráayokban folyt a mérkőzés a g5,őze-
iemért. A sárgák Fodor Ferenc vezér, Arhy
Zoltáa vezérkari főnök vezetésével, a kékek
SttQoh János vezérre| és Sckrallh Endre
vezérkari főnökkel az élen megoldották a
problémát, melyet maguk elé tűztek. Cser-
készeink valóban próbát tettek: a íeg5,eime-
zettség, a parancs pontos teljesítése, a szel-
lem fürgesége és a test edzettsége vezethe-
tett csupán eredményre s tapasztalatl,.ól tanul_
hattuk meg az egységes vezetés és megértés
fontosságát.

A játékterv.

A feltevés szerinl, a két fé| 21.én éjjel
heves harcban állott a l(iskevély-Nagyke-
vély-Ezüsthegy- Kőhegy-vonalon, Az ösz-
szecsapás után 22-én a hajnali órá.kban a
kékek visszavonulnak, áthaladnak az Uröm-
Solymár kőzötti vasútvonalon és a Szarvas-
hegy-Csúcshegy irányában az új véclelmi
vonalon készülnek újabb ellenállásra. A sár-
gál< délelőtt 10 óra 30 percre felvonulnak,
amikor parancsot kapnak a támadásra, mel1,,
kiíejiődés trtán, 1 1 órakor kezdődik. A sárgák
f eladata : Pesthi d egkítt i ránl,áb an el őn1, o m r_rlni

s az ellenfél ellenállását leküzdve, a Csútcs-
hegy-Szarvasheg}, vonalát áttörni és átlópni,
A kékek célja az elleníé1 szándékát meghiú-
sítani s a vonalat megvédeni.

Ezen feltevés alapján készítette el mincl-
két fél a játéktervét

A sárgák terve szerint, három hirszerző-
különítmény nyomul a kijelölt terepsávokon
végig és felderíti az ellenfél tartőzkodási
vonalát. A támadás főiránya a Csírcshegy
445-től északra fekvő erdő, ahol mintegy 30
őrs fedett terepen felfejlődik és erős támadást
indít a Csúcs-hegy ellen. Egy kisebb erő
önálló, színleges támaQást indít a Szarvas-
hegy ellen, illetőleg az onnan várható eset-
-ieges ellenakciót meghiúsítja és a Csúcshegy
áttörése esetén az eIIenféI hegygerincén levő
vonalát a Csúcshegy irányában felgöngyölíti.

A kékek Pesthidegkút előtti fővédelmi vo-
nalul a Szarvashegy-Csúcslregy közötti
gerincet jelölték meg. A támadás főirányát a
Csilcshegy alatt hosszan lenyuló erdőből
várták, mely egyedül szolgált alkalmas tere-
pül arra, hogy az ellenfél leplezve íelfejlőd-
hessék. A terep többi része messze belátható
volt, honnan észrevétlenül ellenfél nem köze-
ledhetett, A balszárnyon, terv szerint, az erdő

}i
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szé]én tii'rcri őrsöket s az erdőben főőrsöket
hei_l ez el, itteli,ehnek í'elaclatuk, az ellenfél'
e:;,_,,e riiló behaiolását megakalfilyozni, A
.;,-,::ren csak gyenge védelnri vonalat állít
::i. nlert az előterep teljesen belatható s eset-
i.ges tzina(iáslior az eúkel nrég iciejekorán
ái.-s op ortosíth atj a.

Á játóli.
}l1rjus 17-én megkezdőclölt a harJiállapot,

rnincltrét fél erősen késziilődött, szervezkedett,
szonrbaton este már kinn tartózkodtak a
játékterepen, hoi a kémszolgá|at, feiclerítés
egé;z éjszaka tartott. A sárgák szervezett
kémrendszerrel fig5lghgk mindent. A hűvös-
völgyi villamos végállornásról az egyik kém
városi telefonon jelentette a sárga íőlradi-
szállásra az érkező lrék csapatokat. A kékek
részéről nem volt ennyire intenziv a kérn-
l<edés, a csapatok elhelyezkedésére s a fő-
támaclásra vonatkozólag azonban oly adatok
birtokába 'jutottak, melyek még jobban nreg-
erősítették az eredeti játékterv helyességét.

Játék közben a megközelitők élénk tevé,
I<enységet fejtettek ki. A sárgák főleg a teie-
fonvezetékekre vetettél< magukat, meiyek a
gerincen végig, a Csúrcshegy -F őhadiszállás-
Sza rvash e gy közőtt húzó dta|<. Számtalan eset,
ben átvágták a drótokat, nrelyeket a kék
von alvizsgáIő jár őr ök alig gy őztek ki javítani.
A vagdosók közül sokan fogságba keriiitek.
A kékek viszont a sárga főhadiszállást és
körnvékét kutatták át \larc közben. Szinlén
pontos jelentések érkeztek az ellenfél elhe-
lyezkedésérő1, létszámáróI stb,

A lrókek jobbszárnyán, a Csúcshegy alatt,
ll óra tájban azonna| megkezdődött a harc-
A kékek először csupátn a sárga járőrökkel
kerültek szembe, nemsokára azonban títl,
rryonró erővel folyt a kiizde]ern. A Bocskay,
csapat, a fasori főgirnnázium cserkészei és az
Ezertnestel, egy rohamjárőre, dr Girsih Géza
jobbszárny parancsnok vezetésével tartotta a
játék belejez,éséig a Csúcshegyet.

Tizenkél óráig jóformán csak a jobbszár-
nyon íolyt a kiizclelem. Ekkor jeleztek a l,iék
nregfigyelők balszárny ellen felvonuló erőket,
bár a szélszórtan felfejlődő 10 őrs lL őra
20 perckor órte el a csítcs alatti erciőt, hol
Márkus I,iiklós szárnyparancsnok vezetésével
az Erőss Gusztáv, Mu,nhács1l főgimnáziumi és
a BI{KIE. csapatok foglaltak állást, mig a
középvonalon, a főhacliszállás előtt, nlintegy
2;100lépésnyi távon, csupán a Belhleu Gábor,
csapat 2i> cserkészszel tartózkodott.

\Iivel a balszárnyon a pl:rancsot félreéríet-
ték s a tábori őrsök nenr az erdővonaIat,
lanem a gerincet száLlottákmeg, a felvonuló
srgál<, a Regl,xltl\L Mariatluno cserkészei
aka.lál5, nélliüt nyomtrlhattak az erdőbe s a

főhadiszQllás telefonparancsa már késő volt
alrhoz, hogy a sárgákaí a nehéz erdőtcreprői
visszaszoríthassák, A kékek részérőI a vezér-
l<ar az éppen megérkező VllIG. rohamcsapa-
tot vetette be a küzclelembe, mely nlost már
teljesen a balszárnyon, a I(álvária-hegy alatt
fol1t. Viszont az elleníél is jelentékeny erőt
nyerí Het,ltlttttlt, Győző parancsnol: vezetése
alatt állott főtámadást szinlelő oldaicsapatb,an,
a 18. Lócz1 é: az Ore l0 őrsében, melynek
következmén,e az lett, hogy a l(álvária-heg}
nagyobb veszteséggel a sárgák birtokába ke
rüIt. A kékek, ntiután a hegyet elfoglaló csa-
pat fe|adatát befejezlte tovább hatolt, később
visszafoglalták a hegycsúcsot, nrely igy a
harcok l<özben lráromszor cserélt gazdát.

Egy óra után vált a kékekre nézve ko-
mollyá a hely7g1, miclőn a sárgák nagyobb
erővel a főhadiszállás vonala ellen is meg-
kezdték a tánradást, A küzclelem a sárgák
javára kezclődött, később megtört a sárga
támadás.

két óra felé szintén nehéz voli a kékek
he|yzete. A Csírcs-hegynél küzdő csapatc,k a
játék kezdete óta harcban állottak s az álta-
lános támadás folyt. Benn az .erdőben a
Piarisíák, a 33. Choluohy s még néhány tar-
talékcsapat több mint l50 főnyi erővel ké-
szűlt az utolsó nagy támadásra. Az elől
kázdők már-már áttörtek a gerincen,'amikor
2 őra l0 perckor felhangzott a kürtjel, mely
a jáíék befejezését jelentette. Erre azért volt
szüksóg, mert egy csapat tévedésből ültet-
vényes helyen készült átvonulni.

Játék u{án,

Fáradtan pihentek le a helyszínen a küzclő
csapatok, a cserkészek szeme azonban fagyo-
gott a irévtől. Szomorúan jelentették ki:

- NtIár vége ! S máris megkezdőCött a hadi-
tanács, a tapasztalatokon okulva, buzgőn
szövögették a legközelebbi harcszeríi terveit,
élénken meséItél< el hősi kalandjaikat és ön-
érzettel mutogatták a zsákmányolt számokat,
szalagokat.

Később a hiclegkúrti templonrhoz vonultak
a küzclelemben résztvett csapatok megbeszé,
lésre. A két vezér ismertette a játék lefol5,á-
sát s nagy vonásokban utalt a tapasztala-
tokra, nliután aszerkesztő a Magyar Csel,kész
nevében üdvözölte az epiybegyülteket. Iiözben
moziíelvételek készültek s a csapatokaven-
clégek és a vezérkarok előtt díszmenetben
elvonulva, hosszú menetoszlopban víg han-
gulatbar-r indultak haza a hldegkítti poros
országúton. 

***
S végül megállapíthatjr-rl< a tényt, hogy a

Magyar Csel,hész harcszerű gyakorlata jól
sikeri,ilt. lgazi erőpróbája volt a csapatok

}
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edzettségének, fegyelmének és ügl,ességének.
Cserkészeink sokkal jobban állottak helyt az,
első próbánál, mint azt remél.Iűli s a szabá-
lyok is beváltak a gyakorlatban, csupán he-
lyenkint pontosabban kellett volna betartani.
Cserkészeink még nem ismerték annyira, hogy
a játék közben mirrdig alkalmazhatták volna.

Nilinclkét fél derekasan viselkedett. Amilyen
igyekezettel oldották meg íeladatukat a kék
rohamcsapatok, oly ügyesen kellemetlenkecl-
tek a sárga telefonvagdalók. A kékek 144,
a sárgák 153 foglyot ejtettek, végeredmény-
ben a játéh eldörutetlen mal,adt.

S most, rajta fiuk, használjuk fel a nyári
vakációt, gyakoriat<lzzunk és tanuljunk a ta-
pasztalatok alapján, hogy az ósai nagyharc-
szerű immár teljesen felkészülve találjon mincl-
nyájunkat, Az lesz az igazi erőpróba! A
Magjlar Cserkész szerető szívvel ölel benne-
teket, hálás köszönetet mond a Csonka-
magy arország minden részébő| összesereglett
nézőknek és a kultuszminiszler úrnak. aki
nagyszámú mozilelvételt eszközöltetett. Le-
gyünk rajta, hogy a ,,harcszerű" r,égleges
szabályzatát a tanultak alapján €g3iiltes mun-
káva| megállapitsuk.

I=
l.-lc,-
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- Regény. _ trta: GYÖKÖssY ENDRE. (3. l'olytatás.)

} - Cserkész vagy, igazi cserkész vagy, Bence Tóni is, a fiuk is feieme]ték olios
Tóni l - rázta meg mindkót kezét Gida, fejüket.

- Gida. I(ölcsön adonr a harntinc koronát. \lajd
_ Mit akat,sz, Sanyi ? egyszer, ha nem iesz másra szükséged és
I{áltai Sanyi szólalt meg halkan: lesz pénzed, visszaadocl, Ugy-", elíogadod ?

_ Nekem száz koronám van a postán. ,.- Elíogadja ! - mondta ki a nehéz szót

- Szép dolog, Sanyi. ' Gicla,
_ NeÁ is ot}an siép, mint a Tóni har_ - Blfogadomi iey elfogadom l _ hön5,,

minckét koronáia. Az éÁ édesapánl gazdag, nyezett Bencze TÓni,
tu<ljátok. ------f -- A kőszáli sasok és a fehér bárán5l6lt i161-

- Tudjuk, De azért azt a száz koronát sányaq riongtak :

el is költhetted volna, ugy-e? - Pljen Sanyi!

- Bl. Et is költöttemiaOig ntinden zseb- - Eljen Tóni I

pénzemet, mig nem voltam cserkész. A cserkészkalapok könn1 Ű madarak repü,
A fiuk büszkén néztek Kállai Sanyira. Ime, lésével száIltak a levegőbe s mil<or mind

ő is más, jobb, okosabb, mióta cserkész. ujrl a gazóája fejére kerü|t, még egyszer
Kállai Sanyi megint megszólalt: felzenclült a boldog - éljen.

- A főbiztos azt mondta, hogy a tizen-
negvn.po. t aaárora"ru harminc-harminc ko- II'

ronát t<itt aani. fuIegy a §ő:ös, l1xe§y a §ftös . . ,

- Igen. Hörömpő Gida és Arató Lajkó, a két őrs-

- lln adok Tóni helyett is. vezető, óppen most száliott Ie a Burvillanlcs
TÓni szomoruan lehajtotta a fejét. ,,C. kocsi.láról, bent, Budapesten, a végá|lo-
Kállai San1,i észrevette azannal Bence máson. Siettek át, a nyugoti pályaudvar íelé.

Tóni elbusulásátj Nyilegyenest az érkezési oldalnak tartottak s

- Ne félj, Tóni ! l,Iem akarlak én meg- az előcsarnokból a perronra iparkodtak. A
szégyeniteni. Tudom én, hogy igaz cserkész . portás már éppen a perronjegyet akarta tőlük
nenr fogad el senkitől alamizsnát. Ne m annak kérni, mikor rrdvariasan köszönt és tisztel-
szánlam én azt a harminc koronát. gett neki a két cserl<ész:
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- Jó napot kivánunk, portás úr. hzállo-
másfónök úrral szeretnénk beszólni.

Az egyszerő portás arca felderült. Lemo-
soh,gott arról a barnapiros arcról, hogy jól
esett a szerény vasutas zubbony alatt dobogó
szívnek a cserkésrek természetes udvarias-
sága.

- Tessék. Itt jobbra, az első ajtő!
igazította útba őket a portás,

A két ifjú az állomásfőnök előtt állott.
Jóarcu, ko moly, ren dszeret ő embe rnek látszott.

- Hörömpő Gida vagyok.

- Arató Lajos vagyok.
-- Mit parancsolnak, cserkész urak ? -nézett ragyogó tekintettel az állomásfőnök a

takaros, bátor és tiszteletet tudó fiukra,
Arató Lajos vasutas fia volt. Ő 3orban

ismerte a vasutas beszédet ; ő szőloít hát:

- Holnap reggel a 7l2. számú vonattal
huszonhat cserkész és a cserkészrrlester úr
Szatymazya utazunk - harmadik osztályon.
Kaphatunk-e a főnök úr jóindulatából egy kis
harmadosztályú kocsit ?

- A 712-essel, a reggel 8 óra 30 perc-
kor induló személyvon atta| utaznak?

- Igen.

- Honnan tudják, hogy az a vonat 7l2.
számú?

Az én édesapám vasutas l - felelt
bátran Bajkó.

- Vasutas ? Hol?

- Az angyalföldi pályaudvaron raktárnok.

- Derék. Rendben van, fiuk. Lesz kocsi.
Négy ajtajára rátagasztatom a bárcáí: ,,Bé-
relt szakasz," ErrőI ismerik meg.

- A magunk és kérésúnk igazolására át-
adjuk Bihari tanár urnak, a mi cserkész-
mesterünknek a levelét !

Es már nyujtotta is a levelet az á|Iomás-
főnöknek Gida,
., - Köszönöm. Nincs szükségük igazolásra.
udvözlöm a tanár urat. Derék cserkészei
vannak.

A két cserkész szenle tündökölt az őröm-
től. Elköszöntek. Az állomáson pedig hamar
híre'futott a cserkészek készülő utazásának,
nleít az állomásfőnök kedvesen meséIte el
vasutasainal<, hogy milyen két pompás cser-
kész járt nála.

- Szemük tisztáa ragyog. Bátrak, detisz-
tességtudók. Látszik rajtuk, hogy szórako-
zásuk is okos és tanulni is mulatva tanul-
nak. Testük hajlékony, mint a fiata| nyárfa,
:e izmos. Holnap reggel a 7l2-essel utaznak,
}Iegigértem nekik a kis harrnadosztályú kocsit.
I-egl-en gondja rá, hivatalnok úr, hogy a
ko;sit tisztán megkapják.

_ [oenrbvrl.

Rákospalotán pedig nagy munka folyt akkor
Jé..l;á:r. I{észiiltek a palotai cserkészek a

reggeli útra. Minden cserkész ügyeskedett,
hogy rendben legyen holmija.

Gida kérte édesanyját:

- Mindenem jó. Együtt is van. Csak a
sátorlapom van itt, ni, megszakaclva egy
kicsit. Tessék megvarrni, édesanyám.

- Hozom a gyűszűt, tűt, cérnát, fiam.
Arató Lajk-ó meg a Bocskay uícájában

lakott, Kis szobájában szegestalpú cserkész-
bakkan csát vizsgálgatt a.

- Ahá, öt szeg hiányzik az egyikbőí;
ebből meg három.

Azzal kihuzott az ágy alól egy kis ládikát.
Abból kivett egy kicsiny dobozí. Bakkancs-
szeg volt benne.

- Gyere csak, szegecske; gyere csak, kis
kalapács.

Aztán térdire kapta a bakkancsot. Ugye-
sen beleverte a hiányző, kihullott szegek
helyére az uj szegeket.

- Cserkész nem megy minden csip-csup
clologgal csizmadiáhaz! s fütyörészett
boldog füttyös szájjal, Lajkó.

Bencze Tóni meg a ka|apját pucolgatta
valahol az Imre-utca tájékán.

- Itt még egy pecsét; gyere csak, kutya-
fütű ! - azzal nekiesett a szappanos kefével.

Öt óra tájban Bihari cserkészmester kopog-
tatott be Hörömpő Gidáékhoz. Hörömpő Gida
szegény özvegy édesanyja azt se tudta, hogy
törülgesse boldogságában kötőjéve| a széket :

- Tessék helyet foglalni, tanár úr.
Gida szeme is ragyogott az örömtől.

- Készen vagy-e, Gida, a holnapi utra?

- lgen.

- Jössz-e most akkor velem ?

- Megyek.

- Még azt se tudod, hová ?

- Nem is kell azt tudnom.

- I\,{ért ?

- Mert ha a cserkészmester ur hiv : jó
helyre hiv. lis azért hiv, mert mennem kell.

- Kedves vagy.

- Csak - cserkész vagyok.

- Mind a huszonnégy cserkészt meg
akarom látogatni.

- Menjürrk ! - kiáltott fel lelkendezve
Gida.

- Hátha még kell valakinek valanri.

- Szóljunk be először Arató Lajkóért is,

- Természetesen.

- Ő tu.lia jót, hol laknak a fehér bárá,
nyok. En a kőszáli sasok fészkeit ismerem
pontosan.

- Lajkő éppen az utolsó szöget _ 
v€íte

bakancsába, mikor betoppant hozzá Gida a

cserkészmesterrel.

-- Jó munkát, Lajkő l

- Légy résen t

.§+
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\Iajcl hozzá tette ntosoiyogva:
__ \lert ón rrrár lrlintiennel l<észetr vagyoli,

GiLla.

- En is, I-ajlió

- Akkor g5,ere vcltinli és nózzük nleg:
l<ószcn vallnak e a lehér bárányok és a itósztr,li
Sasol( iS ?

- Szalaclok ! - rnotrcicltta Lajl<ó.
Es a liét őrsvezető közrefogta rr cserliész-

nl€stelt s tlgy irldrrltak nte3. lieresték zr í'e

hér bárányokat. Keresték a kőszálí sasoliat.
Először a |.alotai olcialon, aztán Istvántelkerr,
az ujpesti ol,ialon.

IiáIlai Sanyi, a gazdag .fakereskedő fia,
eipirqlt nrikor rajtaütöttek. Eppen a hátizsák-
ját csomagolgatta teli. Az asztalon }reveltek
a kincsek. Csokoládé. Citrom. Orosz tea,
I{akaó, Datolya. Fiige. Nehezen szólalt nteg:

- Nem magannak viszem.

- No, ne ijedj meg, Sanyi. Hozhatsz,
anrit al<arsz.

- Csak azért mondtam, hogy meg ne
szóljatok. Akarok én ezekkel a holn-riklral
valanrit,

- Bizonyosan jót akarsz, ttrcijuk l - vi-
gaszta|ta meg Gida.

S már mentek is tovább. Supi Gyrrszi az
iskola-utcai kis házban é1-.pen a festékes
clobozában renclezgette, rakosgalta a íesté-
keket.

- Ezt is viszenr l - ujságolta nevető
szemniel.

- Jól teszecl,

- Majd pingálok valamit a táborozás
alatt. Ha mást nem, gémeskutat. Ug}, is r,é-

gen nenl láttam nlár gémeskutat, N,lióta nagy-
apám nreglralt, nem jártam az orosházi ta-

nyákon. ílej, ttz orosházi keclves, -.zór, tan\,ál<
jr,rtnak az eszeirtbe a górlresktrtról.

- \,leg a jó altrtl! tcj l tllcrsolygolt
GiJa.

- Flrit a birlrzrp.ap1![x5 jLrhász.,IrLrlkár,al ?

- incscllie.lett Lajlir-,.

- Áz" is, az is; trlitl,Jen, anri iti nirlcs és
ott van. r\írrltlen, anti szép irz Aií'rlltiiirl. A
csengŐ:; c-si|ró, a villásszalvu i',ki,r, a szálltii-
vető lnlrg1,iir, a tllilrllva csrrpIŐ ltlltt;itla, a
cséplőgép. r\ tatlyarrclvar tatlra l<ópe. A trrcl-
zitlabas g5,ereke}i. }Iinden, tlrincl. n.

\,Iár az Istvántell<en ;ártak Giciáé}<. Iior,ács
Gabit nem találtáli otthon; de éclesan5,ia
nregn},tlgtatta a cserkészn-}estert :

- Iiészen van Gabi az tttra, A boljáról
esett ie a vas}tegl,, azzal szalaclt zi lahatos-
hoz, hog1, ráerősittesse ()ilan bol,Jog ! F]s
én is nagyon boldog vaJvok, parancsn<lk úr !
Trrdom, hogy jó hell,en lesz Gabi. \enr tires
kalandozás a táborozás, hane.nt sziveliet nle-
legitő szórakozás, lelket írjssitiJ nlulatás, el-
rrrét élesit(í időtöltés, tiidőt erősitő szabad-
mozgás, arcot pirclsitó levegőzés.

- Ez a táborozás, ez| Mill,en jól tr.rclja,

nagysrgos asszonyom.
-- Gabitól tanr-tltanr meg s ő a cserkész-

könyvekből tanttita, és - a iserkésznlester
urtÓl, ug},-e ?

S nregelégeclett, biztató hangulatta} nlent
haza vacsorázni és alr-rclni a cserkésznlester
is, a l<ét őrsvezeiő is. Oh, igazi cseriiészel<
a lehér báránr ok és a \<ősz1lt sasok. LeL-
kiik szerint való cserliészek. a}iik tllcrst nlár
tlrindn5,ájan elliésziilteii a holr,api ittra s ma
éjje1 áimukban bizoli},g5an előre táboroznak.

(Iiolytatjuk.)

}
}

A BRI(IE pünk'ösdi táborát a l{osszúhegynél
rendezte, mely Nagykovácsi és llemetevölgy kö,

zött huzódik. A mintegy százötven cserkészt szám,.
láló táborban a BRKlE csapatán kivül az erzsébet-
falvai és csepeli Turulok, valanlint az O. R, E, is
részt vett. A tábor cé|ia az vrllt, hcrgy az egyrnás,

tól távol rrrüködó csapatokat összehozza és a cser-
kósztestvériséget feilessze, Legérdekesebb esenré-
nyét a vasárnapról virradó éjjel nregtartott gyakorlat
képezte. A BRKlE ügyes raizolójának tollából mu-
taijuk be tábori életiik egyik érdekes jclenetét.

Rajzolta: Csóka.



]ii] 
l 

,: i]'. ]

]l]]l] ],]l i

MAGYAR CSERKÉSZ 1l3

'"{-

n2
}

Előkészület a táborozásra,
Hogy a táborozásjól sikeriiljön, sztil<séges,

hclgy a cserkészek már jóval a táborozás
előtt rncgkez djék az előkésziileteket. lgaz, hogy
évközben nrrnkánk nem más, mint szaka-
datlan készülés atáborozásra, az,onban marad
még tennivaió bőven, nlert a közvetlen elő-
készttletet, az ideális cserkészn,trnka adott
viszon5,9t116 való alkalmazását: táborlrely, a
résztvevők létszáma stk. nem lehet előre ki-
iclgozni. A közvetlen előkésztilet háromirányú :

szel]e;r-li. é]elmezési és műszaki. t,Iost ez
,,::ciillól szereiléi:k néhán1, tapasztalatot el-
nlonja:j,

Egl,ik ftlntos dolognak taltom, hogy iehe-
tőség szerint edzzü|< testünket. A nlinden nap
végzen<lő túrna, a nyitott ablaknái való alvás,
anlell,p§t nlegszokjulr, hogy , a takarót nem
1ökjük le magtrnkról az aránylag kemény
feklteiyen (szalmazsák) való alvás, nrind elő-
segíti, hogy a táborozást minél jobban kiél-
vezhessük.

I(özvetlen az indulás előtt végezzűnk kézí
munkát (ásás. iiapálás, fíírészelés). hogy az
első napon ne legyerr csupa vizhőlyag 6
tenyerünk.

Sok bajt okoznak az elveszitett és több-
ször gazdáttlanul maracló tárgyak, Ezt leg- ,

célszerűbben itgy kertilhetjük ki, hngy a
csapatban mindenki kap egv szál.not, amelyet
minden ruhadarabjába és cserkészíelszerelési
cikkébe beerősít. Ha ezt megtesszük, akkor
a talált tárgy tulajdonosa a rendelkezésünkre
álló kirnutatás segítségével azoanal rnegta-
1álható.

Jól<or kihirdetjük, ho;y nlit kell a cser-
késznek a táborozásra okvetlenül magárral
vlnni, mlt ajánlatos és mit nem szabad hozni.
Fzek betartásárőlr és a célszerű csomagolá-
.á:ói ,,igy győződiink meg, hogy egy-két nappal
:l: in.luiás előtt behozza mindenlri a felsze-
:e.ését az otthonba, ahol pontosan inegvizs-
i._'_'- _. hiba esetén van nrég időnk azt ki-

-,:,- i

A cserkész felszerelésének a mininrunra
(tet nOtre) a következő:

Kal p, ing, nyakkendő, nadrág, öv, alsó-
naclrág. lábszárvédő, harisnya, cipő, harisnl,a-
kötő, cserkésznotesz, kés.

A hátizsáhjára felerősítve két darab takaró
és a gallér, benne pedig vászonzsákokban a
többi lárgy.

Az 7, számú (fehérneműs) zacskóban \:an
a hálőín g, tartalék n appalii n g, törülk ö ző,le p e dő,
hat darab zsebkendő, három pár harisnya,
kót darab alsónadrág. úszónadrág.

A 2. számú zacskóba a szenn5,es íehér-
nemű jön.

A 3. számú zacskóbahelyezzük a mosdó-
szereinket, a szappant a fogkelét, a logkrémet,
l<örönlkefét, törlilközőt stb.

A 4 zacskóban nyer elheJyezést a csajkánk,
a kanalttnk, villánk, evőeszközünk, eclény-
törlőruhánk, pohalunk és az csetleges élelmi-
szereink.

A zsebekben és magában bent a hátizsák-
ban jut rnég hely a tartalékcipő vagy torna-
cipő részére, ugyanitt talál helyet az inád-
ságos könyv, a gyttfa, papiros a titzgyujtáslloz,
a szvetter vagy kiskabát.

Röviden látttrk, mit kell okvetleniil vinni.
Ha módunkban van gyakran mosni, rnegelé-
getlhetünk kevesebb íehérnemúivel is. Aján-
1atos ezeken kívül tartaléknac]rágot, sport-
sapkát, tr i k ót, szalmazs ákot é s kispárn ahuz.atot
vinni, nrely utóbbiakat ott tömjük ki. Ugy-
szintén jó, ha még egy pol<rócunk van,

i\4it nem szabacl iiozni ? A felsorolás helt,ett
csupán nregemliten, hog], porolót nenr okvet-
len szükséges a cserkésztáborba yipni, már
ilyen és 'sok hasonló ciolog került be a j,i
cserl<észmamák gondoskodása révén a lráti-
zsákba. Ellenszer a már említett csemagvizs-
gálat, amikor ,,kírnéletn nélkii1 rakjuk ki a sok
íelesleges holnrit.

Ha kicsi ' a hátizsákunk, csomagoljtrk a
fehérneműt a pokrócainkba, amelyet szijjal
vagv zsineegel iól átkötve, kénllelmesen vi-
}rctiirlit zr l<eztilrliben.
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Minden őrsneklegyen egy teljes cipőpucoló-
készlete, amelyben a fényesítőkefétől egészen
a cipőolajig minden meglegyen, ami az őrs-
nek táborozás alatt kell. Legcélszerűbb ezt
egy külön oldalzsákban tartani, amelyben az
őrsi varrókészletet is elhelyezhetjük. Ennek
segítségével tüntethetjük el akisebb cserkész-
ruhán elég gyakran előforduló folytonossági
hiányokat.

A cbapat felszereléséhez tartozik a mentő-
szekrény, a különböző szerszámok,' íőzőedé-
nyek és játékszerek.

Természetesen nem írhatjuk le egy rövid
cikk keretében az egész táborozási felszére,
lést, találunk a cserkészirodalomban erre nézve
sok hasznos útbaigazítást.

A legfontosabb, hogy rnár e\őre tisztán
lássuk, milyen munkák lesznek, mill,en lesz
az elszállásolás, szőva| nyerjünk e\őzőleg
tiszta képet a tábori munkaprogrammról.

A munkaprogramm összeállítását már a
szálláscsinálók, illetőleg a táborkeresők kez-
dik meg. Ezek jelentést tesznek a táborhely
fekvéséről, ta|ajáról, környezetéről, a hozzá,
vezető utakról, azok állapotáról, a vásárlási
viszonyokról, a közlekedési eszközök minemű-
ségéről, a íirdő- és játszóhely távcllságáról
és m.ég sok olyan részletrőt, amelynek tudása
feltétlenül szükséges. Mikor minden részletet
megtudtunk, nekiláthatunk a részletes pro-
gramm kidolgozásának, melyik őrs mit csinál
a megérkezéskor, kik verik íel a sálrakat,
kik készítik eI a tűzhelyet, kik mennek be-
vásárolni stb. A többi napra nézve tegaján-
latosabb a napos őrsi (raj vagy csapat) intéz-
ménye, ami azt jelenti, hogy négy őrsös
csapatban minden negyedik napon jut egy
őrsre a főzés, bevásárlás és táborőrzés mun,
kája, a másik három napon szabadon végez,
hetik a játékok és cserkészügyességek meg-
tanulásából és gyakorlásából álló cserkész-
munkájukat.

Hatátozzuk meg előre a menünket is és
gyakoroltassuk a fiúkkal azoknak megfőzé-
iéi, mert csak így érhető el az, ami számos
csapatnál megvan. hogy a táborban a fiúk
túlnyomó része Iobb és tápláIóbb ételeket
eszik, mint odahaza.

Sok részletet említhetnénk, kötetszámra
hozhatnánk fel ötleteket, tapasztalatokat, mi
minden érhető el és valósítható meg a tábo-
rozáson. Nem tesszük, de nem is szükséges,
mert a cserkésztábo rozás célja, hogy a nehéz-
ségeket Ieküzdjük s ez vonzza az igazi cser-
készt ki a táborba, hol minden a mi kezünk
munkájával épi.ilt fel, ez énekelteti velünk, ha
a saját magunk által felvert sátor zizegő
szalmájár a lefekszünk, hogy

Táborban, sátorban, jaj de jó a nyár t

Sztlil,ic-lt, Pól. (2. ks.)

Az amerikai (Pedlow-féle) kötszer-
csomagok használatáról.

A csapatok kétféle nagyságban kaptak,
illetőleg fognak rendelkezésükre kötszercso-
magokat kapni. Ezek jódtinktura, olló és
csipesz segítségével teljesen elegendők egy
cserkészmentőszekrény lelszer e!éséhez.

Az l, száműharctéri kötszercsomag, amely
piros harántkötéssei van ellátva, két komolyabb
sérülésre elegendő kötszert tartalmaz. Még
pedig: 4'5 méter hosszú és 10 centiméter
széles kalikőpólyát eg5, biztonsági tűvel, egy
vízhatlan burkolatba csomagolva egy darab
teljes kötést (vatta, gaze, pőI_tával együtt),
négy darab gazedarabot (40X30 cm.), két
darab vattatampont és egy pálcikát vattával
a jódtinkturás beecseteléshez. Az egésznek
a súlya 13 clgr.

A 3. számú harctéri kötszercsomag ugyan-
azokat tartalmazza, mint az 1, számú, azzal
a különbséggel, hogy a kész kötés sokkal
nagyobb és hat darab gaze, hat darab vatta-
tampon és két darab gazéból való draincsík
van benne. A súlya 29 dgr.

A használatra nézve cserkészszempontból
az t. számú előnyösebb, de itt is vigyáznunk
kell, hogy kézzel vagy tiszlátalan eszközzel
ne érjünk hozzá ahoz a kötszerdarabhoz,
amely a sebre jön, de ahoz sem, amelyik
használat]anul a csomagban marad, mert
különben megszünt steryl (csíramentes) lenni
és sebre többé nem hasznáIhatő el.

A nagy csomag nehezebben kezelhető a
kész kötés nagy volta miatt, amely olyan
nagyarányú harctéri sebesüIésekhez készilt,
amilyenek mtnálunk nemigen fordulnak elő.
Esetleg felhasználhatjuk a bennlevő nagy
vattamennyiséget töréseknél a sínek kibéle-
léséhez, legcéiszerűbb azonban, ha kisebb
csomagokba tudjuk szétosztani és ezeket
sterylizáIni. Ezl házilag is megcsinálhatjuk,
ha alkalmas tedények állanak rendelkezé-
sünkre és a l<ötszert 15 percig l00C0 gőzben
tudjuk tartani.

A cqlpatok vezessenek rendszeres menlő-
naplót az előforduló segélynyujtási esetekrőI.
Ez nemcsak azért fontos, mert áttekintést ad
a cserkészek jó munkájáról, hanem azért is,
mert a kötszer utánpőtlását csakis ilyen
mentőnapló beküldése esetén folyósítja a
Szövetség.

A men-tőnapló tartalmazza:, a dátumot, a
sérült nevét, a sérüléseinek mineműségét,
kezelésének módját, elhasznált anyagot, a
segélynyujtó nevét. Szlrilick Pál.

- HIszEK EGy ISTENBEN, HISZEK ncv H.qzÁnett,

HISZEK EGY ISTENI önÖr tcazsÁoseN,
HIszEK lteoyRnonszÁc n,nlrÁlreoÁsÁren.
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Kaland a sivatagban,

+

Zulu Axax, a nyamnyam cserkészcsapat
flamingó őrsének oszlopos tagja, az egyik
unalmas, forró afrikai délutánon - őrsi össze,
jövetel nem lévén kisétált a sivatagba
nyomot olvasni. Szorgalmasan olvasgatott,
miközben egy bőszült fenevad, a sivatag
királya, viszont az ő nyomait vizsgálgatta s
már nressziről feni a fogát, karmát . . . Axax
megfordult . . .

- Ah ! - kiáltá és

mint tenntebb látható, rémületében nyakába
szedte lábát (Pardon ! Ez fotografusunk hibája
folytán nem iátható.) s nekiiramodott a siva-
tagnak, ahol csak imitt-amott emelkedett egy-
eg1, fa. A bőszült fenevad azonban öles ug-
rásokkal rohan utána . ..

- Ztllu, szoritsd! kiáltja azizgatottolvasÓ,

l
ö

avagy egészen fekete diadalhistória négy képben.

Axax felmászott a fára... A fenevad
halálos ugrásra készül . .. A fa azonban
megelevenedett és a flamingó álmából fel-
riadva, csudálkozva nézí ajelenetet . . . Riad-
tan pillant az orosz|ánra, majd Axax uszó-
nadrágjára, hol észreveszi a flamingó őrs
szineit és

- Megmentem - gondolja magában. Szét-
terjesztette szárnyait s néhány pillanat mulva
az exotikus repülőgép magasan járt fenn
utasával, megmentve A4axot a ha|ál, jobban
mondva az oroszlán torkából. A fenevad -mit tehetett egyebet - bőszüIt töprengéssé
fagyott:

- Vajjon mennyi lehet ennek a gépnek
óránkéntí sebessége teherrel együtt ?

í-( -í R§Trr <.?
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I\1ár a civiléletből tapasztaihattuk, milyen
kellemetlen, ha a posta, távirda, az ujság és
a közlekedés feinronclja a szolgáIatot. liöny.
nyen ntegérthetjük tehát, |rogy miért veszé-
lyes a lrarcszerii játék alatt, ha a hirszolgá-
lat szünetel vagy késedelrnes és a vezelők
jóformán vaktában intézkednek, Az össrc,
köttetés fenntartására mindenkor erősen
ügyeljünk, akár ntenetelünk, piherriink vagy
táborozunk. A részek egynlás közölt állandó
kapcsoiatot létesitsenek.

Az összeköttetés fenntartására szolgáló
nróciokat általábarr két részre oszíjttk köz,
lehed.ö és össrekötő esrhözökre. Az elnevezés-
ben nregtaláliuk mindjárt a meghatározást is,
I(tjzlekedő eszközök pld.: a kiildönc, ftt,tár,
kerékpáros hiiltlötlc.

A kiildönc óránként 4-6 km. sebességgei
menete1.

A ftttár gyorsabban, cserkészmenetben 1ra-

iad célja felé s oly esetekben vessz|ik igénybe,
ha kerékpáros nem áli rendclkezésre, vagy
ha az a kijelölt utvonalon nenr tud keresz-
tül hatolni a terep nehézségei, vagy a hely-
zet ntiatt.

A heréhpáros kiild,önc normális, a herék,
qláros fittár fokozott sebességgel halad, A
iel.iesitőképesség természetesen a tereptől,
helyzeltőL és sok másféle körülménytől is
fii oo

A közlekedő eszközök érdekes l<ombiná-
ciója lehet nagyobb távolságok eseíén a kiil,
döttcuouttl, s a több irányból érkező jelenté-
sek átvételére a jcletltésgyiijtö ólloulás.

A hiil tlö tt cu onal staf étaszertien továL.bitja
a jelentéseket, paratlcsokat: a két uigállo-
l t t.,i s kö zé a til t ó ál I,o m á s ohat, iktatunk, nt elye -

l<et lrgy kcll elhelyeznünk, ltogy az elletrfél
elől leplezve legyenelr.

--\ liót r,égrillorr-rásorl egy-egy it,tittj,j1[ y",
szi át a tt.rvábbitancló jeierrtést, vagy paran-
csoi, bejegvzi a naplóba és ráirja a ielen-
tésre a tor,ábbitás illetőleg érkezés iclőpont-
ját. A Íou,ibbitóh száIlitják a ielentést azután
egyik állonlásról a másikra,

A jelentésglíijlő ,illotlús a 1<ülönböző irány
bő| étkező jelentéselret összegyüjti és hátra

továbbitja, illetőleg
rancsokat kézbesiti

a hátulrói érkezelt
szerteszéjje1.

?

i-

-

pa_

}
}

Kiildöncvonal és jelentósgyü jtíi állonrás eg_v péIdá ja,

Ilajzr_rnkon a küldöncvonal és jelentés-

8],tijtő áltromás kombinált alkalntazását nllL-
tatjuk be,

Összekiltő eszközeinl< csoport;á'ra soroz-
z:,tk a mo,rsc:,is:ló, ttLtpl,irit,ó, féttl,triL,iró,
táz,beszéiő, ltttttgtit,t,iró stb. ájiclnlásokat. Ide
tartclznak az ismert kar, bot, fütty, dob és
kürljelek is.

A lltot,.sezás:ló-álloutást rendesen hárorrt
cserkész alkotja. Az 1. soimu parancsnok

Morsezászló állomás.
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iránl,itja a jelek leadását, felvételét, bemondja
a i3, szá:rrlinak a leadóállomás jelzéseit, s
utasiiasi a) a 2. számúrlak. A 2. számu'le-
.l,í-, :-:-l.:sezászlóral adja 1e a jelel<et a pa-
rr::_-S:!:i utasitására. A 3. számu jegyzÓ, a
:a:a:-,s:rok berllondása alapján leirja és a,.,:]:a összeoivassa a leadott közleményt.
::_-;ség esetén, vagy ha jól képzett cserké-
s:elkel lendclkezünk, az áIlomás akár egy
:.::ói is állhat, aki mind a három feladatot
.-: -szhati.95v-l.Ulri

-\ naptáuiró állomással nagJlobb távolságra
:elezhetünk, de csak ilaI)os időben. Ez a
r,agv hátránya. Az áilomások rendszere itt
is l.asonló a zászlőéhoz, csak a 2. számu
|eadő ez esetben a gépet kezeli. A fénlltóui-
rónál a fényforrás mesterséges és éjszaka
használatos.

}Iindhárom összekötő eszköznéI a leolua-
s.ís veszélyével keil számolnunk, anlit a tit-
kos nlorse abc aIkalmazásával kerülhe
tünl< el. -

Nagy távolságok esetén köabeihtatott állo-
utásokkaltovábbithatjuk bármily messzire jel-
zéseinket,

Hangláuirásnál a kihaligatás veszé|yéve|
kell számolnunk. Eszköze a sip, tronnbita.

A táuirógép állomás két részbő| ál1: a
]eadóból és felvevőből, nrirrLlegyiknél egy-egy
keze\ő. kik mellé nreg,lelelő szárntt uotnlti;s-
g.iló .iál,,őr nyerhet beosztást. Lehallgatás,
valrnlint a vonal megszakadása l<önnyen elŐ-
lordrrlhat.

5 fiaq,plb psmcszobsá,q

§ Iáy,on""ooká7 úaéthaty

Őr, E4jes csapí 1éle t*tawzílagt
uí lL raj JeLe ílmrrelt!áláLln.
Ó" 8z 8,s iele pnta.t fus rqillal

Je]óljü:L. ft.
1f,,szenő já,őr ö, ó*
tdfurl ús

J{i,szaű ütöztLu&y

e,se&íszí{§héy§€h_"

összeköttetésbe. A lehallgatás és vonalmeg_
szakitás veszélyével itt is számolnunl< kell.
A telefon készüléknéI az iiglieleíes telefottisttt,
íigyel az összeköttetésre és a vonal mükö-
désér,e, mig a uou.aluizsgá.ló járőrök az esel-
leges hibákat javilják. N'linden á1lornásnak
njegvan a n]orse hivójele, valamelyik betti
F'elhiváskor a,,halló" frgyelmeztető szócsl<át,
a beszélgetés végén pedig a ,,köszönömu
vége" figy elmeztetőt használjuk.

A többféle módon használatos jelzések
legfontosabbjait az előző táblázatban közöl-
jük.

Y. Felilgrités.

A játék alkalmával rendkivül fontos a te-
rep felderitése, ellenfelünk tartózkodási !-:e-

lyének feikeresése, létszámán ak, összeállitá-
sának megállapitása és szándékainak kikuta-
tása. \{indez a felderítés fe|adata. Rossz fel-
cleritőszolgálat esetén a legjobb játéktervünk
is kudarcot valihat, mertíájékozatlanok lér,én
ellenfeltinkről, o]y meglepetések és előre
nem látott események fordulhatnal< eIő, nle-
lyekre egyáltalán nem számitottunk.

A lelderités n indig élénkebb ha ellenfe-
liinket közel íudjuk, mintha láaolabb van.

A táuoli felderitésre nagyobb, önálló cso-
portot, tt. n. hil,szerzöhii,Iötlitruénllt küldünk
ki, mely a számára kijelölt terepsát,ot felde-
ritve nyomui előre, s szükség esetén felada-
tát erővel, harccal is elősegiti,

E különitrnények tapogatódző csápjai a
'ltirszetző járőrök, meiyek a tulajdonképeni
felderitést végzik.

A h.irszerzö járörök létszáma két-három
cserkésztől egy őrs erősségig terjedhet, ered-
ményesebben végezheti azonban feladatát a
csekélylétszámu járőr, különösen ha tapasz-
talt, tábclri életben jártas, edzett cserkészek
a tagjai. A hirszerző járőr íeladatának meg-
oldása valóban a cserkész ü;yességének
próL,aköve. Nyomolvasás, következtetés, ktt-
szás, nregközelités: ninderre szükség van.

A hirszerző járőr indulzis előlt gondosan
megvizsgálja a felszerelést. A járőr ne vi-
gyen magával fclesleges tárgyakat, nrelyek
előrelraladásábar-r gátolhatnák. Az iránytü,
tátcső, térkép,, jelentéstömb, (esetleg fény-
képező gép) azonban felszerelés éh ez tartozik.
A jár(:r parancsnoka ezután tájékozódjék
lelaclatáról : mi a menr:tirán5,a, hol haladnak
tőle jobbra és balra esetleg más járőrök
mily időközönként küldjön jeientést, nlikor
térjen vissza, stb.

A járőrök nrenetirányául egy iráttlluoualat
állapitunk meg, amelytől bizonyos körzetben

A, ö" S99e" ,$rah.l.
4B 1ahl,h" wisí

ö

ö"
ö.

ó
ö, e cgá:a

ó Uszt

t lL"buű-ls

F ,.,*,;-Ul
í ""rt ,*. {
!F ., . 0á Br,íó, Y
l áÁáhijh.

r

t
9

x
X
c)

{

c."lhérrű-áa\\
u",bé".fq"fo,á/J:kl#,

b, YtlUl, t,ieloeÍ ;,lr,ftbrn

neq!',4q átL.;, t di, ̂ hru',in 1

|et,r,I}en "íerxp

feártl lz,Jy

Á fr} ,,Jí"Jdb"*J"

t',"-'. h!*o*o"!,
i _ _*! fu,ha*tütleJeh
,,t4): Er,*,nézt:#
'iíő,,. rt .rrq+^[l,^Íl
n;í} i-"nÉá-í,^J-

' ffi ajqy?jlL, €..!oJ*" J,
A legfontosabb ielek táblázata.

-\ táubeszélő óllomá,s igen praktikr_rsan
használható, ntivel itt már nagyobb távolsá-
gokból beszéd utján léphetünk e8ymá§§al a terepet felderitik. (Folytatjuk,)
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A farkaskölykök próbái,
íÓsszeállitotta aabona Istvdn, kipróbálta a i], L K,
' Farkashad.)

A Dsungel könyvéből tudjuk, hogy a kis
farlrast nern veszik fiel azonnal a törzsbe
farkaskölyökké. Eleinte csak szaladgá|, jáí,

szadozik, erősödik, Ha azután eléggé meg-

erősödött, szülei elviszik a farkastörzs taná-
csába. Ott megvizsgálják őt a farkasok s

csak ha elég erősnek, ügyesnek találják s

remény van árra, hogy idővet hasznos tagja
lesz a törzsnek, csak akkor veszik fel farkas-
kölyökké. Igy történt ez a farkasok közé
került kis fiúval, a kis l\,{augilval is.

Igazán 1ő, edzett és tapasztalt farkaskö-
tyOfué lenni minátunk setn könnyű doiog,
§emmivel sem könnyebb, tnint cserkészszé
lenni. Nem is csoda- Hiszen a farkaskölyök
és a cserkész közt a különbség csupán kor-
beli, kiképzésbeii és formai. A farkaskölyök
méÍtő arra, hogy cserkész |egyen, de mert
fogadalmat nem tehet, hivatalosan mé.gnemaz,
A" végcét a cserkészszellem; a mindenndpi
jótett és cserkésztestvériség szabály a azonban
itt is, ott is ugyanaz. A farkaskölyöknek
tehát olyannak kell lennie, hogy akár cser-
késznek is méltó lehetne, ha megvolna a kellő
kora, Farkasköljlöh és cserkész - az öccs és

a btllya.
Azl aki farkaskölyök akar lenni, tehát nem

akkor |esz azzá, mikor jelentkezik, hanem
csak akkor, mikor felvették a törzsbe s le-
tette az igéretet. Erre pedig csak akkorkerül"
het sor, tia a próbaidő alatt szerzett magá-
nak törzsi ueuel, me|y valamely tulajcionságát
jellemzi (például vasizom, mele_g sziv,_ éles
izem, buvár kund) s kiállotta a farkaskölyök
próbát.' Nem tartom érdel{telennek ezekután utmtt-

tatóul leközölni a B.I. K. Farkashad próbáit,
mint olyan próbázási rendszert, mely a 8-12
évesek" számára bevezetésül, előkészitésül
szo\gáI a késóbbi' cserkószpróbáh anyagához,

A farkaskölyök legalább n1,olcheti, ]e8-

feljebb háromhavi próbaidő r,rtán teszi le a
farkaskölyök-próbát.

A farkaskölyök próbafeltótelei.

1, Tuclia uaiért és kol farhaskölyök,, tehát
ismereteselr etőtte :

a) A farkaskölyök-mozgalom célja ésereclete.

&) A csapat címe, jelvényei, története,szeí-
vezete.

c) A farkashad (farkastörzs) szervczete és
jelvényei; a szervezettel kapcsolatban a far-
kas élete; abeosztás és vezetők; ezek cínlei.

d) A próbák fajtái és azok jelr,én5 ei;
egyenruházat,-2) A csapatindi.r]ó. (Enekelni is tudja.)

2, Islnl,eri a farhttshöllkök törtJryeit Js
szokásait, tehát:

c) Tudja a farkaskölykök jelszar,át és tör,
vényeit.

r) ruala kivülrőt a törvény nagyaráző
verseket. (L. lapunk ez évj 4. számában.\

c) Tudja az igéret szövegét,iglentőségét s
az avalás rnenetét.

rl) Ismeri a farkasköiyök,tisztelgéseket s a
balkézfogás jelentőségét.

3. Tud larhashöllökhör i.Ilően. uiselhedlli.
a) O dahaza. (Szüleinek nincs panasza ellene.)
}) Csapatotthonban és törzstanácson.
c) Isnreri a kirándulási szabál},okat és nem

vétett azok ellen,
e) Tud illedelnresen bemutatkozni és je-

1enteni.
1. Killette részét a farkashatl (törzs) lttttn,

hájából, tehát:'a) A'tőrzstanácsok s kirándulások '/3 án
résztvett.

D) Iiielégitően tudja a rendgyakorlatokat.
c) Ismeri a sípjeleket és tud azoknak en

sedelmeskedni," 'd) Törzsbeli nevet szerzett magának. (Pé1-

dául: Fürgeláb,)
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5. Tud ,",iglázni a reud.re és tiszlaságra,
tehát:

a) Ruháját rendben tartotta, hátzsákjár
sza c ál_vsze rűen becsonr a go|ta, jegy zők öny v ét
rendesen vezette.

i, Tudja miért és hogyan tartja tiszíán
körnrét és fogait s tisztasága ellen nem volt
kifogás.

A farkaskölyök próba kiállása után tehető
le az igéret s viselhető a jelvény. További
próbák az eg)J- és hétcsillagos próba. A csil-
lag tulajdonképpen a íarkas szemét je|képezi.
A farkas t. i. vakon születik s csak később
nyilnak ki szémei. A próbaelnevezés és jel-
vény azt jelenti, hogy a farkaskölyök immár
annyira felnőtt, hogy első s majd mindkét
szeme kinyilt. Mindkét csillag megszerzése
után lesz a farkaskölyök véglegesen azzá,
hész farhaskölgöhhé s ezért ez alka|ommal
igéretét is ünnepélyesen megujitja.

Az egycsillagos próba igérettétel után három
hónap mulva tehető le,

<

Áz egycsillago§ farkaskölyök próba-
ftltótelei.

1. Háronakaui teljesen hielégitő ujouc far-
kaskölgök szolgálatot teljesilett, tehát :

a\ A lörzstanácsok s kirándulások 9/s-án

résztvett.
b) Jegyzőkönyvét rendesen és pontosan

tovább vezette.
c) Mióta farkaskölyök, úgy szüIei meg van-

nak vele elégedve, mint iskolai kötelességei-
nek kilogástalanul eleget tett. (Vagy legalább
javulást mutatott !)

d) A farlrasköl"yök-szolgálatba jó1 begyako-
rcllta magát, tuclja riasztani (mozgósitani)
csaIádját

2. Isweri neluzeti ielvéugeinhet s azok
jelenlőségél, ugymint :

a) A magyar zász|őt és kokárdát.

c) A magyar szent korona jelentőségét. (Ez
a nemzeti egység jelképg s a hatalom for;
rása,)

3. Ismeri. és tudja használni a köuetkezö
hat csomót:

a) Kettős hurok, halászcsomó, szoritó nyol-
cas, röviditő kötés, álló hurok és sátorbog
vagy futóhurok.

á) Ezenkivül bemutatja a tüzoltófonást.
4, Twd.ja ruháit goudozn.í s uigláz azohra,

tehát:
a) Tudja azokat rendesen összehajtogatni

s becsomagolni.
ú) Tudja ruháját kikefélni, cipőjét kitisz-

titani.
5. Tltd uigllázni egészségére, tehát :

a) Isrneri az egészségi szabá|yokat.

b) Törzstanácson, kiránduláson nem vétett
azok ellen.

c) Ismeri és bemutatja az egyszerű test-
gyakorlatokat (lásd Cserkésznaptár 192l) s
megigéri amennyire lehet - azok napi
végzését,

6. Twd ülyesen, fürgén és fegyeluezelten
játszani, tehát:

a) Tud 50 lépésről eredményesen megkö-
zeliteni, vagy tud bakot ugrani, 30 lépést egy
lábon ugrálni vagy kézen járni s két-három
hasonló dolgot.

b) Labdajátékban ügyesen dob, ugy hogy
három játék alkalmával 3-3 dobás közül
kétszer mindig talál s húsz lépésről íeléje
dobott labdát elkap.

c) Nem játszott durván s nem veszekedett.
7. Eligazodik lahása körngékén, vagyis l

a) Tudja hol van a \egközelebbi orvt-ls,
gy őgy szertár, rendőrszoba, tűzjelző, kórház,
elő|járőság, posta, telefon, bérkocsiállomás,
cserkészotthon.

D) I\4egtudja magyarázni az odavezető utat.
Vidéken kiegészitésül ismeri a közeli falvakat
és majorokat. (Például melyikben lehet tejet
kapni.)

8. Isrueri a höuetkező kat cserhészjelel :
a) Jó út, bujj el, várj, levél hárortr lépésre,

hazamentem, menj haza.
D) Tudja hol és hogyan hagyja e jeleket.

9. Ismeri a terruészet életét annyira, hogy:
a) Tudja uÍánozni a csapatban levő őrsi

állatok hangját. Legalább öt madárétés három
négylábuét s ezeket hangjukról is megismeri.

D) Tudja lerajzolni ezeket az állatokaí vagy
kivágja alakjukat s pár szóvaI jellemzi azokat.

10. Tucl előad.ni annyira, hogy :

a) Tudja énekelni a Himnuszt, a Szőzatot
s elmondja a Magyar Hiszekegyet.

D) Nyugodtan és érthetően szaval el a
törzstanácson valamely kijelölt (akár isko]á-
ban tanult, de inkább más, cserkésztárgyú)
költeményt.

c) Kielégitően ismeri a farkastörzstanács
szertartását. (Milyen sorrendben következnek
s mit jelentenek azok,)

A farkaskölyök egy csillagotvisel elől stájer
formájú, de a cserkészkalap anyagából ké-
szült kalapján.

A kótcsillagos farkaskölyök próba feltételei.
1. Legalább kat kóuapi,g llolt egycsillagos

farkashöljlöh, mialatt továbbra is szorgalma-
san eleget tett az egycsillagos próba l. pont-
jában megjelölt kötelességeknek és szülei,
valamint tanitói is megvannak vele elégedve.

Z. r?4 ,na,gát, se$iteni, ha megsérül uagy
rosszul lesz.
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o) Ismeri az emberi test főrészeit s a három
vérzésía,tát.

b) h)gyszertt sebct tisztán tart és beköt
c) 'fuJja rrrit csinál egyszerű rosszultétrrét.

(Gyoru or- és fej láj á sn á1, r,altr n int orr vérzésn él.)
3, Isnteri a tríjéhoródás cttttprlettteit.
a) tr{egtudja állapitani merre vátn észal<.
ö) Ismeri a nyolc világtájat.
4. Glallot"lott a ruegfigjtelés bctt..
a) 24 kitett tárgy közül legalább három

izbert megttrcl jegyezni magának egy percnyi
figyelés után l 6-ot, vagy kiral<atot egy percnyi
figvelés r.rtán ern]ékezetbőI le tud rajzolni.

ö) Ismeri testméreteit.
5. Gyakorlott a jelző- és ftüárszolgálatbau..
o) 'fudja a NIorse-betűket annyira. hogy

négy betű közül hárnrat hib,átlanul ad le és
vesz íel ; ismeri az összes sip- s esetleg bot-
és karjeleket is.

b) Legalább három izben visz el legkcve-
sebb l5-szavas szóbeli ürzenetet 200 n-,éter
(300 lépés) távra gyalog, különböző terepen.
Egy ízben 1"hgtőleg tönregen át is.

6. Isrueri a terruészetet annl,ira, hogy:
a) Legalább háronrszori növénygyűjtés

nrindenikén öt-öt növényt vagy falevelet talál,
amelyeknek nevét is megtuclja n,,onclani.

b) Hal szemes és kalászos növénv köziil
(búza,rozs, árpa, zab, tengeri, köles, bab stb.)
négvnel< helyesen mondia meg nevét és azt
is, hogy mire használják, a környéken 1-rol

terem.
7. Gjlakorlolt a tábori életben.
o) 'fud tiizet gytrjtani és táplálni.
}) 'fr_rd sza|onnát piritani és teát főzni
c) Tuc1 sátrat verni a farkascsa]áddal cglliilt.
d) Ruháján apró javitást elvégez: szaka-

clást bevarr, harisnyát foltoz.
8 Kéziigyességrőt tesz lanuságot.
a) I{észit rrrodellt vag1, falitáblát ai Otthorl

számára.
b) I{észit és bernr-rtat tetszésszerirrti hasz-

náiható tárg1,61. (Igazofuán5,át, n(rleszét be_
köti, papirvágókést készit, lrálót köt stb.)

9. Etlzetlségéről és tapasztaltságáról tesz
tauuságot.

a) Egy éjszakát táborban tölt vagy tanul
ítszni

b) Szerez egy fiűlt próbaidőre s azt sike-
reserr liészíti elíj a farkaskölyök-próbára, r,agy
Ietesz egv l<ülönpróbát.

10. ,Tull öuállóan. elbeszélt.ti és utcséhti.
a Erthetően elmondja a Dsungel l<önyt,e

rövid tartalnát ós kapcsolaíát a farkasköll,ök-
nroZga'lonlll1ál.

b) 'lörzstanácson tízperces trlesét plrnd.
A kótcsillagos íall<asl<öh,öli két csillagot

visel kalapján előI. r-rgv e]helr,ezve, mintha
s;,,e lle]i l,rilIl;ittiili. Lctótele ,.t'lárl s u: t.q' 

j t t,l-

től srámított egy éu nutlua lliilöirylróbákttt
tekct le s viselheti azcrk jelr,ényeit. EzekrőI
beszélni azanban tr-ra rrrég liorai.

Általábarr az itt közó]t próbrili rendszetes
clóaclása liépezi a foglailioztatás gerincét.
\Iinclerr töizstarrácson \ian ezel<rőI szó, tle
csalt rövid icleig, nehogy a fiítliat liiízrralszlrl<.
A farkasliölyöl< próba an5,agát rrlég teljcs
egészében nelrLink kell nlegisttlerieiniil k, az
egy_ és kétcsillagos próbák egves porrtjailak
ismertetésében nlegbeszélés éberr r egvenek
részt azotlban nlaguk a frúk is. A B. ]. Ii.
F-arkasl' adban egyes próbapcntc,lir;ál én netlr
is igen jutottam szóhoz, lrlert minden szük-
ségest elmondtak nlaguk a farl<askölr,kök.
trgyil< kiegészitette a másikat, nekent csak
összegeznent kellett.

Es bizony. bizony, ennél a kis önállóság-
nlegszokásnáI, hogy el urcrjék és cl tud.fáh,
mondani a fiuk a többiek előtt ttrinc1 azt,
amit ttrclr-rak, itt z,an az órsuer.ciőlé7: ts at clli-
urcdesi pontf tt,, (tJgy van ! - Szerk.)

Egyre azonban vigyáznunk kell nagyon,
Sent. a próbah előadásátt,ál uetll, srabad

sieluiitllt, sell,L {L próbá:ásl ucttt hell eről-
tetttiiltk. trgyáltalán nerrr szükséges az, hogy
a próbál<at a nlinirrrtrnlként nregh alározcltl
három vagy lrat hónap alatt tegyéI< le, noha
ternlészetesen ellenkező végletbe sem szabad
esntinl(. A forszirozolt prőbázásamellett, hogv
ktfárasztja s ttntatia a fiulrat, renclesen tlél-
l<Lilözi a kellő nlélyebb aJapot, pe.dig rti cser-
hés:eh a próbá:tistttil ltelttc.:ok !tttlűst hit,,i-
lttttt,h, Iralleltt a:t i.s ohat,.lttll látri. ltog_l,ct.

ilrc,ghit,ánt lutllti,lalóh t,.:,l,ébe tttattteh-c át,
szittte tulajdouságál,á leltek-e a próbá:óttal,.

}Iert azt az egret sohasetn szahad szenr,
elől téveszter;tinl<. hogv upr a cscrkész. róbák,
lltiit a farllasltöll,öhpróbáh is tleul csupá.tl
jclt,ényck s:cr:ésére allialtttas nildoll, Itattcttt
e!"őso,1,boll és főké7lett. lépcsőfohtlh a tökéle,
tescdés, a, cscrkészitletil Jclé !

I(özvetlentil nuo,r,aJ elíjtt vessztik a nteg-
rendítő hirt, hogy jelen cikk l<il,áló szerzője,
Gabona István, máirrs hó 30-án r,áratlanul
elhr.rnvt. A X,Iagyar Cserltlsz könnyes szem-
nre1 á11 l<itiinő nlr.rnkatársr-rnk lloporsójánál
és megrendtilve ttrLJatja a csapást, N"linc]en

részvétünl< a lesujtott csalár-lé. l,rtx perpctua
1rrceat ei ! S:,:t.ll

Bízornányosainí<at k&iük, hogy a tégibb
számokkal sürgósen számoljanak eL, a? eset-

Ieg fenmaradt példányokat halaőéktalanuí
kníéiék vissza, mert elsó számunk kész|ete
trifogyott, a többibőI ís minőer-pé!-
dán_vra siirgós s:üÍtsdgüntrr van,
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VitI. Ceerkészjelzés.

Ot perc rnulva a számkivetettek társasága
a raktárajtónál gyülekezeLt. A tűztenger izző
fénye visszaverődött arculron, melyrőI féle-
Iem tükröződött.

- \,lit tehetünk ? - akadozott Rob,
Nirlcs,csónakunk, nlncs módunk a menekii-
lésre !

- Halálra égiink - borzongott Perkins.
:,!árakozva tel<intettek a zász|ósra, kinelr

összeszoritoit ajkai s ráncolt homloka sej-
tették, lrogy méll,en gondoll<odott, mint
olyan ember, kinek sorsa a gyors elhatáro-
zástól függ:

- Et kell fednünk a nyilást, mondá
határozottan - az ajtőlap ott fekszik szenr-
ben. Eizárjuk a tűzet a levegőtől s igy nye-
rünk néhány órát.

A nyilás fedőlapja, egy nagy, tömör desz-
kllap nem me§sze íekü,lt, Valószinüleg azőta
hevert ott, mióta a marnmutkészieteket a JÓ-
reménységről elszállitották és elrejtették. Lá-
zas erővei clolgozva, a fiul< hamarosan be-
födték a nyilást. A mr"rnka azonban teljesen
kirrleritette iclegeiket, A gőzpára és az izzó
katlanbói kiönlő fekete füst szinte elkábitotta
őket,

A lrétsógbeesett íeiadatot befc.jezve. lrhegve
pilrenteI< le rl felélzetre, N4iután a nyilást
oly jól, eríjsen be[,,dtólr, némi lenrényük le-
hetett, hogy a lángol<at talán elfojtják, ,vagy
fékerr tartják mig a köd ftlszirll s hajót pi1-
lanthatnak rneg.

l4itr<or a köd lassan átlátszővá vá't, fel-
csillant az, e'ső rernón5l5rrg{r ós cserkészeirrl<
nagv vicláman tlgrottal< fcl. G.venge szél ke-
rekeilett lassernis a kö,l inlnrár gl;enge párává
oszlott széjjel A nap nár iieresztül süiött
és suglrai ott csillánrlottak a felszabaclult
tenger szóles tükrén I)e keser,üen állapitották
ffi€g, hogy az egész látóhatáron nincsen
élet, Az oceán eihagyatott feiületét nem ha-
sitotta sem vitorlás, senl gőzös,

Egi,másra nézíek: ez nem tetszett IVem
tudhatták nrely k pillanatban törnek ki a
lángok az izző kanrarából - s akkor az
élet-halál harc kezdődik,

A fedélzet már ízzoít, bár a lezárt nyilás-
nái még egy kis'füstcsóva sem meneküllre-
tett. A nagy hőségtől eltekintve, semmi sem
filutatta, hogy a Jóreménység belsejét lángok
dulják.

Az őrák repültek s a kis számkivetett tár-
saság borzadt a pillanattól, midőn a kalasz-
trófa bekövetkezik. A szomjuság is rettene-
tesen kinozta őket, Kábulva estek el egymás
után a fedéIzeten, Rob, N4erritt és a zászIős
tartottálr még nragukat,

-_ Ha hajó nem türrik fel hamarosan, --
elvesztürrk !

Rob tette a megjegyzést és társai hallga.
tőlag oszloztal{ vé]eménvében.

A szenvedések és aggodaimak dacára
mógis erősen reménykedtek. Rob volt az,
ki felviilanyozta őket egy hirtelen felkiál-
tássai :

- Nézz! Nézzel Ott északon!

- Egy vitorlás l lriáltott a zász|ős lábra
pattanva.,- 

-- Igen, de inkább gőzyacht. Es'ezen az
uton jiin !

-- Ez már valami. De miképpen jelezztink
nelri? Ha nem sietünk, plég késő lehet l

-. Kiabáljunk, integessünk l

A zászlős a fejét csóválta.

-- Nagyon tnessze van, nen-r láthat, nem
hallhat betlnünl<et. Nincs valanli nlás nló-
clr-rnk erre ?

Egy tucat tervet kovácsoltal< és rnind
elvetettók. Azután llob szólalt meg :

- Jelezzünk cserlrésszol<ás szerint ! Hátila
megérti valaki a fedélzeten.

A fiurl< izgaíottan nézIek, Iiob gyorsan
ftilytatá :

-- Ismeritek a füstoszloppal való jelzést ?
- N4ár értenl, mit gonciolsz - kiáltott fel

N{erritt. *- Iiét füstcsór,át akarsz feibocsájtani,
mely azt jelenti : ,,Segitség ! Bl vagyunl<
veszve !"

Rob, bólintott.

- De mint lehetséges ez? ---: kérdé a
zász,|ős izgatott hangon. 'Álattunk a hajóban
nagy parázs és fü§ttörneg ! De mint valósit-
suk meg szándékunkat ?

- Ntlár tudom - jelenté ki Rob nyugodtan

}

t
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Eiővette erősnyelü cserl(észkégét.

- N,Ierritt l Vedd te is késeclet és nyilást
vágunk a raktár felett. Igy majd két fi.ist-
oszlop emelkedik fel s ha valaki megérti a
yachton, sietve rohan megmentósünkre !

- Nagyszerü ! Ti valóban résen vagytok
mindig! - kiáltott a zászlós.

Minden további hühó nélkül a fiuk mun-
káh,oz láttak. 'fiz lábnyira egymástól nyilást
vágtak s a két lyukon át végül is két fekete
füstosziop tört feiíelé. Szerencsére a szél is
alábbhagyott és nem zavarta a felszálló füs-
töt, nrely magasan emelkedett az ég felé,
mintha két fekete, sötét pillér lenne. Minden
szem a távolban uszó yachtot leste aggo,
dalmasan. Öt perc mutva már egyikük iem
beszélt : a bizonytalanság borzaszIó|

I-Iirtelen hatalmas kiáltásban törtek ki:
- Látták jeizésünket !

- lgen ! Nézzétek mint változtatja iránl,át !

- Nézzétek a gonrolygó füstöt, mely ké-
ményéből jön !

- Sebességét gyorsitja, hogy megmentsen
bennünket ! 

,

- Rerrélj(ik, nent lesz késő - mormo-
gott rrragában a zászlős és azután hangosan
íeikiáltott:

-- Fiuk ! Három ürdvrivalgás a sas őrs
tiszteletére !

IX. Találkozáa egy farkassal.
Gyorsan, sebesen siklott a yacht az oceán

hullánlain. Nagy fehérre íestett hajó volt,
sárga kéményekkel, két magasra nyuló ár-
bóccal, melyek lrözött a drótnélküli állclmás
ant:nnája heiyezkedett el.

N,Iilyen izgatoítan figyelték a yachtot a
Jóreménység foglyai. Szenreik csillogtak,

miclőn a hajó versenyre l<elt az alattuk per-
zse|ő tttzvésszel. A két nyilás, melyet Rob
és N,Ierritt vágott, nrár nem tett jó szolgála-
tot. A levegó szabadon közlekedett a láng-
tömeggel, a tüz lassan már keresztüi tört,
folyton ostromolva, nagyobbitva a nvilást.

A levegő hihetetlen forróvá vált s kény-
telenek voltak a hajó hátsó fedélzelére
huzódni.

N,Iikor a yacht az égő hajót amennyire
csak lehetett megközelitette, csolnakot bo-
csájtott le. Fekete füstfelhők, hatalmas lán-
gok törtek már az ég felé az ell<árhozott
hajó felett. Szerencsére szél nem fr_rjt, nlert
a kaland bizony máskép végződött volna

A csónakban triatrózok eveztek fehér ö1-
tözetben s egy cserkészruhás iijtr kcrmány-
zott. Amint a fiul< llegpillantották őt, a sa-
sol< ielkiáltását hallatták s nlidőn a hosszan-
tartó vijjogás elhalt, cserkésznlódra feszesen
tisztelegtek.

Hosszan tartó kiáltás kövelkezett :

- Vauu.. u...r-r...l
- Ez a farkasolr jelhangia kiáltott \{errit.

- lgen, a fitr egy farkas ! - jelenté ki
Rob.

- De jelenleg báránybőrben közeledik -jeg5,zé meg a zászIős.
A következő pillanatban a cso'nal< a hajó

o\dalához ért s a nlegmentettek sietve csusz-
tak a kötélen alá. Alig hangzott rréhány szó
közben: a nlunka nlirrden figvelmet ]ekötött.

Alig íoglaltal< hell,et a csolnakban mjnci-
nyájan, a zászlős l<omol1, szava hallatszott.

- Hajtsatok ! Az életünk forc; kockán !

Ne veszítstrnk iclőt !

- N{iért? ... Hiszen már elégbiztonság-
ban vagyunk - jegyzé meg a farkascserkész.

- N,lég messze vagyunk ettól l - jelenté
ki a tiszt komolvan - a hajórrapló dinamit-
ró1 beszél a hajőhözben ! .. . Jeget robhan-
tottak vele a sarki tengereken... Ugy-
hiszem . . .

Szavai félheszakacltak. Hatalmas iégnvomás
clobta el helyéről minclnyájrrkat . , " Vakító
v|rlámzás s... €gy robbanás, mely meg-
rázLaatengert...

- Evezzetek, az Istenértl... - kiáltott
a zászlós az izgatott matrózoknak.

Időt nem veszítve, léielrszakadva engeclel-
nreskedtek az emberek, de a parázsló fada-
rabok, izzó vastörmeléI<elr raja zuhant le
rrrégis közötttik.

Szerencsére egy izző darab sem találta a
csolnakot, Nlikor a fitrk magul<hoz tértek s
visszanéztek ahol irtoljára a jórenrénységet
Iáíták, semmi nyon]a sem tnaradt, a dinamit
aprőra szétröpítette. Csak néhány olajos folt
mutatta a helyet, hol a cetha]ászhajó eltünt.

Valani nagyon félelrrletes ka]anc]on

l

|1
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mehettetek keresztül, barátainr ,= jegyzé meg
a farkasfiú, Donaid Grant, aki a new yorki
l4. csapat íaLkasőrsébe tartozott.

- \'alóban jói sejted - váIaszo|t Rob -de beszéljúnk errői a fedélzeten.Miis a yacht
neve ?

- Brigand !

kezünk.
A Nyugatindiák felé igye-

- A Brigand?l - vetette közbe a zász-
lós - nem J. P, Grant, a rragy pénzember
yachtja ?

- Igen, ő az én atyám |, - válaszolt
Donald egyszerűen. - A fedélzeten tartőz:
kodik, majd örülni fog, ha önöket üdvözöl-
heti és hallhatja kalandjukat.

- Rögtön felismerted jelzésünket, mikor
megpillantottad? - érdeklődött Rob

- Azonnal - vá|aszo|t Donald
rencsés ötlet volt tőletek, mert mi más irányba
tartottunk s nem jöttünk volna oly közel,
hogy bárkitis észrevehettünk volnaa roncson.

,}{és jobban érdeklődől rnajd, ha meg_
hallod, mil<ép adtuk a jelzést * szólt Hiram.

- Well, azt mindenesetre tudtam, hogy
a segítség sürgős. Akkor lassan haladtunk,
de nemsokára teljes gőzzel közeledtünk.
Atyám ugyan kétségbe vonta, hogy cserké-
szekről lenne szó, de úgyhiszem rnost teljes
elégtételt nyerek,

- A cserkésztudomány mentett meg ben-
nünket - 1egyzé n]eg a zászlós n}Iugodtan.

- Semmi kétség - heiyeselte Donald -de itt vagyunk már a Brigand oldalánál . . .

A fíuk érdeklődéssel nézték a nagy yacht
magas oldalát, fénylő rézalkatrészeit s a
fehérbiúzos matrőzok csoportját,

Egy komoly, bromzarcú férfi tánraszkodott
a korláthoz s kíváncsian tekintett alá. Rob
az ujságokban látott képekrőI rögtön .fel-
ismerte: Junius P.! Grant volt, a népszerő,
walistreeti dollárkirály. I{ezéveI integetve
üdvözőlte őket.

- Isten hozott benneteket a ,,Brigandon",
fiatalemberek - kiáltott barátságoún - ti
a cserkészetnek köszönhetitek a menekülést.

Ha íiam öt percceli később; jön íel; nem
sikerült volna a mentés.

- Ez nagyclnis igaz, uram ! - válaszolt
a zászlős. - A szívünk mélyéből köszönjük
önnek a gyors segítséget.

- A legnagyobb hálájukat akkor róják le,
ha feljönnek s renclbehozva magukat kissé,
szívesen fogadják a legjobbat, mit a ,,Brigand"
nyujtani tud.

- Valóban, gyorsan a hajőra - sürgetett
Donald, mikor a lépcsőt ieengedték és az
evezősök bevonták a lapátokat,

Rob kissé kényelmetlenül érezte magát
ebben a kellemetlen lrelvzetben. Arcuk, ruhá-
zatuk tele volt korommal a tűzoltástól. Az
alvás hián5,a, az inség s a kiállott izgalmak

nagyon megviselték őket, szemeik vörösek
voltak. Szóval nem úgy festettek, mintha
csak clly röviddel ezelőlt hagyták volna el a
Senecát.

Amint a f.edéIzetre értek, a steward elve-
zette őket kabinjukba, hol ismét kulturem-
berekké v á|tozhatlak át.

A Briganó egész berendezése a legnagyobb
fényüzést m.utatta. Ez még jobban zavarta a
fiúkat . . . Es mikor egy félóra mulva meg-
érkezésük után pompásan megterített asztal-
hoz gyülekeztek, zavaruk szinte szégyenke-
zéssé változott. Egyikük sem volt még vatró-
jából kiforgatva. A zászlős őrizte meg egyedül
önuralmát. Mr.iGrant észrevette elfogódott-
ságukat s igen helyes taktikával élt. A kaland-
jaik iránt érdeklődött. S az elbeszélés alatt
megtört a jég, a fiuk úgy ettek-ittak, mint a
kiéhezett farkasok, jobban mondva sasok

(Folytatjuk.)

ll lllll l l llllllll ltll l ll

Csapatügyvitel.
(FoIytatás.)Parancsoh.

A B. I. K, csapat szervezete szerint 3-4
egyenkínt 6-8 fiuból álló őrs alkot egy
rajt (Sasok, Sólymok stb.) melynek élén egy
felnőtt csapattiszt á1l a mellé rendelt segéd-
tiszttel együtt. Az igy több egységből álló
csapatnak mint egésznek vezetése parancsok
segélyévei történik, melyeket a vasárnapi
kirándulásokat megeLőző csapatsorakozón
szokás felolvasni. Dátum és sorszám szerint
vannak számozva, helyet kap bennük min-
den, ami a csapat szellemi és adminisztrativ
irányitásálroz szükséges. Közlik a segédőrs-
vezető és őrsvezetői, segéd- és csapattiszti
kínevezéseket, dicséreteket, megrovásokat.
Megemlékeznek nemzetink, egyházunk, szö.
vetségünk és csapatunk életének főbb moz-
zanatairól, évfordulóiról, ntézkednek az egész
csapatot, vagy egyszerre több rajt érdeklő
dolgokban, közlik a következő hét munka-
rendjét és az esetleges különleges utasitá.
sokat l{ifüggesztve maradnak amig szük-
ségesnek látszik,

Cserkésznapló.
Formája albumalaku. A cserkésznaptár

megfelelő rovataival kotnbinálva arra szol-
gál, hogy cserkészeink egyéni tevékenysé-
gét, testi és szellemi fejlődését tükrözze,
Irni és rajzolni egyaránt .lehet bele. Helyet
kap benne a bizonyitvány-iegyzék, térkép-
vázlatok, látrajzok, természetismereti, kör-
nyékismereti, műszaki tárgyu feljegyzések és
rajzok, becslési napló, általában a cserkész-
tudomány minden ágábőL vett feljegyzések,
rajzok és irásban yé+zelt prőbázásók. van

+
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hivatalos és nlagántertrrészetii l,észe, ugl,arlis
részben parat]csra, de jórészben örlá]]ó liez-
derrrén5,g2[5 alapján t(;1tiilijli ki Á]]anc]( litl
az őrsvezetíí, il etve a rajvez.et() tisztjónt lt
,ellcrTórzése alatt rrll, al<i iJőről-időre I^t,
tamozza.

Ii i llép i s i i g yh e.- el és e.

Ebbe nyujtson betekintést az rjsszejiille-
telek és kirándulások vázlatos programmja,
mel}/től természetesen a szükséghez képest
kisebb-nagyobb eltérésnek van heil,e.

a) Össze.iöuetel napirenclje. (Hétköznap
cgJ,szer egy héten).

1. trolyó ügyek. Hetiprogramm. Jelentések.
2. NIult összejövetel, kirárrdulás v. rapi

esernény megbeszélése. Szavalat, vag1,
zeaeszám.

3. A vezető tiszt, vagy egy őrsvezető e|ő,
adása a cserkésztudornárryokró1 vagy nrás
hasznos tárgykörből. Arra törekszünk,
irogy egész őrsöket juttassunk el a II.
és I. oszt. próbák letevése rttán kiilön
próbákig,

4. 7,írtterni játék vagy gyakorlat. Enek.
5, Orsönként sorakozó, I(ihailgatás. (Ha

valakirrek közlendője van, ilyenlror hozza
a vezető tiszt tudomására.)

b l{iráu.clulás progranlna;fa. (Y asárnap d.u.)
1. Sorakozó Parancsolvasás. indulás ra,

ionkint. Utcán menet eg},ütt.
2. Il.en clg1, akorlato k, m aj c1 r_rzsonn a raj onk in t.
3 Ors, raj, illetrle csapatjátékok,
4. Csapatrendgyal<orlatok. Enek.
ó.. Hazavonulás egész csapat együtt.
C)sszejövetel időtartanra 1l f ,-2 őra, ki,

ránciulás d. u. 3-tó1 8-ig tart Időnkint egész
napos kiráncltrlás.

Igen ,ió se§écleszhözöh: a csapatotthonban
kifiiggesztett hirdetések Igy kifíJggesztettiik
pl. a rlagytábor zárőszátnadását, étlapiainak
iegyzékét, tábori munkabeosztást, vezető lan-
frllyamok, rajösszejövetelek 1átogatottságát
feltüntető grafikont, cserkésznotesz beosztá-
sát, munkatervet stb. A táborban a parancs,
tábla van kiíüggesztve, volt plakáttrisá,
grrnk stb.

},Ilgemlitendők az egyszersmilrdenkor;,a
ell<észitett prőbázási segécleszközijk, llyerrek:
Azonos formájtr számrlzott l<artonra felrai-
zolva térképjelek, betegségek. sérüiések. stb.
nenrei Próbá,zásokná1 ezeket kiosztjuk, c-ser-
készeink naplójukba nrásolják át a feladolt
térnát és rnegíelelnek reá. r\ kartrrtllaprrl<
összeltötrle az iratlárban nlegőrizlretők.

I:e:e!ői gyiiléseh.
Szerepet l<apnak az egész csapat vezeté^

sében. Ulóseikrői jegyzőkönyv késziil, mely
a csapat irattárába keriil, Alapelv: setrlmi-

féle g,tlíilést neín szab:rd trg_\, l;ezcletli, hog1,
napirendjét 1lleg tle írilapitsrrI< és nent s7,Li-
blc1 rrgy t,ezetrti, }1, 91, at1(ll i,llér.jr,irl1< nlcrt
a g.ytilós tengeri kigl,ó lllór"ljára rrle5lnl,r_rl ll
és nróg sem végziinl< setllt-tlit. Goncjcrsllocl-
,junk, lrrrgy a jcgvz(j],;ön},v clkószilljiin, lrle, t
1ta cz nitlc:., a haiározat<-ikrit llcIn hajtjuk
vógre, elielejtjLik. A vezetői gl,iilések fol<o-
zatai :

Rajíanács: egv ráj íirsvezetói és segód-
őrsveze',(ii, Elnöke a ra1 lezetőlisz,lie.

Na !yt,ezórllar : tisztek, segócltiszicli, íjrs.
v ezelől<, segédőrsvezető1<,

Tisrtitallács: tisztek, segédtisztek. Utóbbi
iiettőn a csapat parancsnoka e]nököl.

Eseluényua1l!ó.

A csapatotthonban kitett vendégkiinl,r,-
szerri vaslros a]bum, rnelybe az otthon lá-
togatói beirják nevükct. A margórir dátum
és a nap progranlrrlja ker iil. Pl. Sólynrol<
összejövetele, I.'arl<astörzs törzstanácsa, Ott-
]rontakaritás stb.

Az ürgyl<ezelós szürkséges rossz ; küliin
energiát igényel, sőt rnég bizon},g5 kigondoló
tevékenységet is, naga azonban nem terínei
trj gondolatokat, életet, vért nenl önt senr-
mibe. Az ügyl<ezelés gép, nem az a rnü-
vész ali<,i vele doigozilr, hanenl az, a|<i nleg-
tervezte. De míndenesetre, ha a gép tó és
ért hozz.it az, a|<i clolgozik vele, sz.:h'ren.
könnyebbcn, g1.orsabban és egl,öllte',ilL.iut,l
valósr-rlnal< nleg tervezőiérle1; szái:cié}ili,
mintha a góp nenr segitené őt.

Eórsi },lg_r, ^-lrli,1.

Tabor előtt.
Ma,jd nemso'sáta", hús erdóíc Olében

hangrií< vidán csetkészek éneke,

sáttaí< alatt rnegIérneí< csendben1 szépen

s vígan '|.elik az iijak élete,

A tábo*izné1 nét<i{< majé meséíek,

amíg álomra nem haitjáí< fejük,
órö{i ügyelnek, -- bajtol itt rrem feleír

és nyugtoa alíratom én is velük.

Vidám cserkészim mig csendben tanyáznak,
csaí< néha hallií< őteink szava ,

ott fenn az égben angyaíotr< vigváznak
és csilíagfényben álí az éjszaka

i{os:!o1ry Abtl Tiltamér.
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silr sándor.

"A nagy megtiszteltetést munkának fogom
fel" - mondotta az új elnök, amikor egy-
hangú, ünneplő leikesedéssel megválasztot-
ták, \Ii meghajtjuk a Magyar Cserhisz lilio-
nros lobogóját előíte, aki a régi cserkészek
karának éiére állott. Izlésünk nem engedi,
hogy dicsérő szavakba öntsük mély szerete.
tünket, de meg kell mondanunk, akik kilenc
esztendeje cserkészkedünk tanitása szerint:
hittel várjuk munkáját, mert ilyen a magyat
cserkész ! Ragyogóan tudja kifejezni a ma-

_ gyar cserkészideált és csapatában példájának
varázsával megvalósitani. Most az egész
magyar cserkésztábor indult meg példáját
követni - Isten segitségével : jó tnu,nkát !

Á titkári hivatal a Győri úton az eddigi fő-
titkár lernondása fol1,tán május l-ével megszünt !
.\'[ilden iratct azonban ideiglenesen tovább ts oda
c.=e;zi:i i 1l,. t_}r,óri-út t, Il. 15.)

€> }iááriáinen Emil a neve annak a finn 14 éves
cserkésznek, aki neni kei,esebbet akar, nrint egy
!xaglar 14- l5 éves cserkészlednnyal levelezni.
Pieksámáki.ben lakik, fényképmelléklést egyébként
nem kér. Nos ?

geit, s a szekszárdiak kedves vendégszeretetétöl
elragadtatva, kellemes emlékekkel tértek vissza az
ösi budapesti fészek§e.

A kispesti §zent istyán és Zrlnyi csapatok
a mult hóban táborozási alapjuk lavára, nagysikerú
ünnepélyt rendeztek. A cserkészetről Wéber Lajos
tartott ismertetö elöadásl.

A Lo Scout ltaliano áprilisi számában olvas_
suk, hogy a belga Baden Pawell Belgian Boy and
Sea Scouts szövetség képviseletében Corbisier- tanár
kísérettel rneglátogatta az olasz cserkészeket. Ennél
az alkalomnál. melegen, ünnepelték az olasz-belga
cserkésztestvériséget és a cserkészet teriedését-a
világon. Ma még a tr:Iagyar Cserkész az egyedüli
kapocs külföldi testvérszövetségeinkkel, de ióndol-jatok rá és készüljetek r.á, hogy nemsokára a
,,magyar cserkész" személyében is megielenik a
kültöldön, hogy teljes dicsóséggel folytasiá, mit mi
nem egészen dicstelenül kezdlünk.

A nyugatmagyarországi III. },erüIet ezév
nyarán az összes oltani c§apatok nagytáborozását
tervezi. A táborozási idö egy hét Tapoica környékén
és egy hét a Balaton melrett Hegyesd-Leséncze_
tomaj-Töremicz-Szigliget vidékén. Tervünk a
cser!<észcsapatokat vármegyénként összponlosítani
s né.y szállitmányban Tapolcza vidékére szállitani.
Innen minden csapat gyalogmenetben indul kiie|őlt
táborhelyére. Az egyes csapatok községenkint-len_
nének elhelyezve,' ahol külön-kü|ön prógramm sze.
rint táboroznának. Föcéla,nemzetiideálokat a falukba
vinni, megismertetni azt a cserkészetlel, megtani-

'"n1 
,a f6l_u§i_ gyereket,_arra, amit nti már tudunk,

mezőgazdasági munkálatokban résztvenni, éIeíet,
kulturát elhinteni a fogékony falusi gyermeklelkekbe.
Az elsö héten egy napon c:apatöss'zevonást lerve-
zünk Tapolcza környékén. (Osszesen körülbelül tt0
cserkésztíszt és 700 cserkész.) E nap ünnep lenne
a cserkészíiuk részére és e napon lartanánk meg
a.csapatversenyt, melyre .az egész vidók lakosságá
hivatalos lenne., Ezután három turnusban hárornnipi
feiváltással indulnának a csapatok vármegyénként,a
Balaton partjára, ahol szinién községenliint lenne
az elhelyezés. CéI itl is ugyanaz. Ezzél véset érne
a táborozás. Ezután ismét vasuíon vármeivénként
a csapatok hazaszállillatnának. A pontos t&vel már
elkészitettük. Sajnos, anyagiak nem állanak rendel-
kezésre. Tervünk a cserkésztörténelemben kétség
kivül jelentös s a iövőre me§sze kibaíó. Nemes ér]
zések s ideálok vezetnek, mikor a naqytáborozás
megvalósulásátó.hajtjuk. Ha már most kéréseink meg-
értő lelkekre találnak s kielégitő segítséget kapunl,
úgy sikerülni fog e szép s nemes tervünk, Cs'erkél
§zeink a legnaeyobb örömmel készülnek a, táboro-
zásra és bizalommal tekintenek mindenki felé, aki
rigyüket támogatia és elösegiti. Fényképfelvételekkel
s filmmel óhajtiuk megörökiteni 

'a jövö sariadék
számára e neme§ szép napokal. R csafalösszeionás
napiára már ezulon kérjük a Magyar Cserkész Szö-
vetséget, hogy látogasson meg bennünket, hopy ez.
áItaI .a .nap fényét_ emelje. s .személyesen is 

-ileg-
köszönjük szíves fáradozásait. Cserkészüdvözletiet
Schelken Oszkdr, ügyvezetö elnök.

(A, Ilagyar Cserkész lelkesedéssel áll a nagy-
szerű terv mellé, csatlaktl.zik a llli ker. vezetöségé_
nek kérelméhez, hogy a M. Cs. Sz, a leghalhaló-
sabban támogassa és minden bizonnyal képviseltelni
fogja magát a nagytábori ünnepségen. §zerk.)

A 20 Erőcít csapat május 29-én a Zeneaka-
démián országos hirű müvészek közreműködésével
hangversenyt rendezett, anrelynek rragy sikere Nosz-
lopy A. T. parancsnok körültekintö rendezését
dicséri. A tiszta jövedelem a c§apat táborozási
alapját növeli.

ö

Á l1l. sz. hódmezóvásárhelyt Erő cser-
készcsapatról. 1920 december lc-án a hódmező-
vásárhelyi reí. fögimnázium tanári szobájában jött
össze 17 fiú cserkészcsapat megalakítására. Kétévi
küzködés végre valóra vált. Vezetöink:. Muzsi lános
és Brínyay Lajos íőgimnáziumi tanár urak támoga-
lásával láttunk neki erős, bizodalmas munkánknak.
Dalolva, jókedvvel értük eI a március l9-ét, amikor
az iskola föIdíszített udvarán kevés, eiökelő és meg-
értó közönség elött elhangzott a ,,... megtartom'.
Orömmámorban úsztunk, könnyes szemünk meg-
látta, hogy csak most, csak most tovább ! Nem
féltünk tovább semmitől, a fogadalom összeláncolta
szíviinket . .. Már 35 en vagyunk. Beosztás a kövpt-
kezó: Parancsnok: Muzsi János f. tanár, par,-nok
helyettes (tíszt): Bdnyay Lajos f. tanár, s.-tiszt:
Bdnyay László f, tanuló. órsök: Vadgalamb l.
örsvezetó: Hódí László. Liliom II. z Nagy tséla.
Sirály IlI.: Varga lmre. Sólyom |Y,: Székely Béla.
Társadalmi szolgáIatainkkal csak dicsőséget szerez-
tünk. tYIunkánk komoly, bensöséges és alapos,akik
most együtt vagyunk, azok szeíetjük egymást és
jóakarattal törünk elöre. Testvéreink l Ne feledjétek,
hogy Hódmezővásárhelyen is van egy cserké§z-
eszmékért, Nagymagvarországért élö.haló, honsze-
relemröl égö ifjúság! ... - B, L. tudósító.

A Szekszárdl cserkészek vendége volt pün-
kösdkor a Regnum, BRKIE, és BIK. egy-€gy örse. A
megérkezö budqpesti c§erké§zeket a szekszárdi
cserkészcsa p at. E r i E m il p a ran cs no k a íőgimlázium
tanári kara Rescú Aurél igazgatóval az élén és a
1anulóifjuság fogadia. A két ünnepnapon kifándu-
lást rerrdeztek, megtekintették a város nevezetessé-
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A Magyar Cserkészszövetség r92l május
29-iki közgyülése egyhangulaga következo új
tisztikart vála§Ztotta: clnök : Sík §ándor. Társ-
elnökök: Dr. Hermann Gyóző, Megyercsy Béla,
Sulyok János, dr.. Wltz Béla és a rrregszervezett
\erületek elnöt(ei. Ugyvezetó elnök: dr. Papp uyula.
Ugyvezetó fötitkár : h-aragó Ede. §zervezó iőtitkár:
Scnrank Endre. Országos ellenörző rnegbizott ; dr.
Borsiczky sándor. I(ülügyr megbizott: Almásy
Lászlo. fitkárok: Noszlopy Aba '1lhamér, az ügy-
vezetó fótitkár helyettese : Hell lmre ; Rusznak
Rezsó, dr. Siegescu Miklós, S7öllősy lstván. lntéző
bizottság : Bárdos lstván, Ery Emil, dr. Fodor
Ferenc, dr, Gabona Lajos, dr. Girsik Géza, Ispá-
novits Sándor, Jandik József, Ktss József, Kujani
Gábor, Lórinczy Mária, Major Dezső, Mattyasovszky
Kassián, Molnár László, dr. Orsovai F'ülöp, Papp
György, dr, Radványi Kálmán, Sarlay Lajos, Schumy
Antal, Szabó Bertalan, clr. Victor Gusztáv. A gaz-
dasági fötitkár, a pénz,táros és pénztáti elle,lór
tisztje azért Dem volt betölthetö, mert a zárszáma-
dások csak később készülnek el és egy későbbi
rendkivüli közgyúlés adja majd meg a lelépöknek a
lelmentvényt. Addig is az ö§szes vagyonkezelés és
felszámolás egy háromtagú bizottság kezében lesz,
melynek tagjar; Payer János, Takács Andor és
Bakonyi Gusztáv.

A közgyűlés a lelépö Rauasz Árpád elnököt
szeretete és tisztelete jeléül, percekig tarló viharos
ünneplés után, a szövetség elsö disztagjaud váIasz-
totta §ík Sándor indítványára. Elhatározta továbbá,
hogy a Magyar Cserkészszövetség üdvözölie Ap-
ponyi Albeú grófot, meghallva az ósz titán elött a
makulátlan magyar cserkészlobogót. A közgytilés a
Himnusszal ért véget.

A,23. sz, fehérsas cserkészcsapat má;us
5-én tartotta fogadalomtételi ünnepét otthonában,
Kettős ünnep volt ez, melyen először az ujoncok
tettek fogadalrl.tat, majd azegész csapat megujitotta
régi fogadalmát. Az ünnepség énekkel kezdődőtt és
énekkeI fejeződött be. Isprinovits S. parancsnok a
íogadalom nagy jeleníőségét és szükségességét mél-
latta, 9zombathelyi igazgató pedig hazafias és irre-
dentaszellemű beszédet intézett a csapathoz.

Magyar üdvözlet a iinn cserkészelrnek.
Ispcinovits §. polg. isk. igazgató folyó évijuniusban
Budapest főváros küldetésében Finnországba utazik
a helsingíorsitanügyi kongresszusra. Ez alkalomból
a M. Cs. Szövetség felkérte, hogy vigye el a ma-
gyarok üdvözletét a finn cserkészeknek, aminek
készséggel tesz eleget, söt megigérte, hogy haza-
térve isnrertetni fogja a finn cserkészmozgalom je-
lenlegi helyzetét. A ,,\íagyar Cserkészo, mely ez
alkalommal lóbb száz példánnyal vonul be finn
cserkésztestvéreinkhez, örvendező léIekkel csatolja
a maga huj, huj, hajrd-itít !

Dunakeszi-alagi E. M. E. cserkészcsapata.
Mi is életjelt adunk magunkról s tudatjuk, hogy
pünkösd hétfőjén tettük elsó és egyuttal próba-
kirándulásunkat. mely dacára az erősen fuidogáló
,,szellőnek", sikeres volt. Csak a környéket láto-
gattuk meg: Csomádon átmenve, a Somlóhegyre
kapaszkodtunk, ahol a nap nagy részét töltöttük
Visszajövet Fótot és Kundházát érintettük. Eolló
Aurél, parancsnok.

Áz ujpest-rák,oqpalotai helyibizottság ur-
napián, 

-malu" ZO-an déIutárr uipesten cserkész-
tiniÖpetyt rendezett, melyen a 3á. Cholnoky és a
l8. L-óciy csapat teljesgárdával vett részt. Katona-
zenével Íörtént impozáns telvonulás úán az allé-
tikai és cserkész verseny |2 számából kilencet
a Lóczy, hármat a Cholnoky csapat nyert meg, mig
a labdarugóverseny eredménye 2: 0 a bp.,i lX. k,
áll. fg. Lóczy csapata lavára,

Á Regnum Marianum cserkészcsapatai f. hó
26-án rendezték tavaszi szemléjüket a Széchenyi
hegyen nagyszámu közönség es vendég cserkész-
örsök jelenlétében. Dr. Marcell Mihály kollegiumi,
igazgató bevezető szavai után Rdrdos lstván fópa-
rancsnok tartott ünnepi, hazalias beszédet, melynek
végeztével a tavaszi versenyek döntójét tartották,
meg § a gyÖztes csapatok zászlalfua tüzlék a ki_
tüntető valagot, melyet a mindenkori }egjobbak,
őriztek. Majd három gyönyörű csapatzászló ünne-
péIyes felszentelése és a cserkészek, cserkésztisztek
logadalomtétele következett. Erdekes s a Regnum-
cserkészek munkájára, igazi cserkészszeIlemére jel-
lemző volt az egyes csapatok beszámo)ója az 1920-
l92l. évi téli munkálkodásról. Az ünnepély szelleme
és sok |élekemelö jelenete ismét bizonyittitta, hogy
ilyen gárdák épitik fel hazánk jövójét.

LaJosmizsen az állomá§on rendezlék be olt*
honukat a cser"észek, Az otlani csapal, mint a
IV. R. II. csapata alakult meg, vezetőiük Palay
Ferenc tanitó, túl van az ujoncpróban és az első '

egésznapos gyakorlatoknál tart.
Fogadalomtétel. Kö r mefi den nagy F 7akású ün-

nepség keretében tettek fogadalmal az 55. számú
Batthyriny cserkészcsapat tagjai, Schelken Oszkár
kerületi elnök jelenlétében. Az ünnepély táboíi
miséve| kezdődött, melyen Hegedüs Pál körletpa-
ranc§nok, a heIyörség és rragvszámri közönség vett
részt, Jakab Józseí polgári isko]ai igazgaló nagy-,
hatású beszéddel üdvözölte a megielenteket. A foga-
dalomtételkor a Hunyadi cserkészcsapat tagjai zen-
ditettek rá indulójukra. A fogadalomlélelre a §zom-
bathelyi Rtikóczi és Berzsenyi csapalok is megje-
lentek s a fiukat nagyrészt a kedves körmendi
cserkészszülók látták vendégül. A vendégeknek az
ünnepség végén Batthyány herceg adott dezsönét.
DéIután a csapatok a hercegi parkban láboroztak,,
melyet ez alkalommal számuk,a kinyilotlak. Akör-
mendi csapalba a herceg három fia lépe}.t be, lún
a legkisebb mint cserkész, Ltjszló és Odon pedig
mint segédtiszlek. A herceg leánya Battblány Lili
a zász|óanyai tisztett töltötte be.

Á széh esfehérvári "Elóre 98" csapat tevé-
kenv é]etet él : íölállitotta a szakőrsöket. A mentő-
őrs"már több hónapja és lelkesen r]oIgo4ik. A csa-
oatnak már van három szakácsa. Műkö"ik a laka-
iosőrs és lövid időn belüi a könyvkötő-, suszter-
és asztalosörs is részt fogvenni a csapalmunkában.
A Ieetöbb pontot a farkas- és sasőrs szerezte. A
nem'rég telállitott raj is nagy léptekkel halad a cél
felé, Több őrsvezető ír a cserkészlapokba. Rend-
fenntartással többször megbizták a csapatot; ünne-
pélyeken is szápos eseíben nrint rendezőség mű-
ködik közre. Aprilis 16-án az "Előre" kirándult
Mohára ; a menetelés és megközelités gyakorlása
volt a cél. Május 13. próbatáborozási kirándulást
intézett a bodajki hegyek közé, a Caja völgyébe,
A szakácsok fözőpróbája ugyanitt törlént meg.
Máius 16-án az ujonckeret a többi csapaíok ujon-
caival együtt letette az ünnepélyes fogadalmat. A
tábori istentisztelethez a katonaság diszszázadot,
rendelt ki.

A 20. sz, Erődli cserkészcsapat junius folya-
mán nagyarányú zászlószentelési ünnepélyt rendez
tábori misévei, katonazene és a józsefvárosi plebá-
niatemplom énekkarának közreműhödésével. A csa-
patparáncsnokság a csapatokat külön is meghívja"

A kiadóhivataI felhívása l. Kétjük
azokat a csapatokat, arneíyek hatcszetű iá-
tékl;,nk alkalm áb ól sz ab ályl ap okat, j elentés -
mlretákat és ,rAhatcszet&" íizeteket vettek
bizományba, hogy ezekke| ha(adéktalanuí
elszámolni sziv eskeőj er.ek,

ü-
l_-t-
-

}
L
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A llagyar cserkész legközelebbi számában a
máius 22-7Á tartott harcszÖrü érdekesebb epizódjai,
ról' szeretnénk megemlékezni. Felkérjük olvasóinkat
akik a játékban réizt vettek vagy ott mint közönség
szerepeltek, hogy tapasztalataikat, megfigyeléseiket
néháriy soros-iörténetnek feldolgozva sürgösen
küldjék meg szerkesztöségünk ciméte. !|

Táborba szálló cserkészcsapatok, vagy nyaraló
cserkészelőfizetőínk ne feledkezzenek nreg nyári
cimüket jókor a kiadóhivatal részére. megküldeni,
hogy a lápot, a iuliusi és augusztusi specialis tti,
boiózrisi sztimokat részükre á táborba akadályta-
lanul kézbesithessük

Szent István Cserkészhiradó, Brzsébet-
ialva. A novemberi, januáriusi ésáprilisi számokat
megkaptuk é§ köszönjük. Levél is megy és .ehelyt
is szerétettel köszöntjük a bátor vállalkozást -
-}lagyar lfjuság" 'szerk. cirnére, Budapest.
Á sz-ámot is, a 

'megirt 
nagyszerü gondolatot is

melegen köszönjük. A, székely rovtlsiras megtanu!á§a
néltó cserkészc;elekedele a Brkiének. A rovásilás
kiirthatatlan, ragyogó bizonyiíéka büszke ösi létünk-
nek. turáni össiétarlozásunknak, mely ápolás nélkül
é:" nint az ósmonda nemzedékröl nemzedékre.
Ö:önnel hangsúlyozzuk mi is .a rovásírásnak, mint
r. ;3neati ó;rlujet feilesztó eszközének fotitosságát'.
F._-,r;ó kez-§zoritás l - Jeney Lásztó II. ber.
lóreii. .U,e,eg ,;Jrözlet kedvességedért, Már sokan
ii:,::i a:a':re:;,:]ratot, de hidd meg, nincs még
.:: :: - :.': \í.l El _,:1l.: rejtvénvt és - iqéret .rrél-
...-, - .;::3 s:?-:.:.*k a ;negkezdését. Rejtvényed
::'ra ::i:,:ir,. le á g,lndoiala közölhetö 

'lesz. 
-ReIyi biz.lttság. Kispest. Köszönjük. Sok és

rr;il, tönör es méJis hangulatos tudósitást kérünk.
A slindarabokat - ha eredetiek - örömmel várjuk.
Szivélves üdvözlet, -- Endrényi Gy. J, Rerlin.
§agvon kószönjük. Természetesen tévedés'történt,
szii,eskedjék az átutalásnál a bérmentesitési driat
íevonni, A rendelést azonnal teljesitettük. - Bányay
Laci. Hóilmezővásárhely. A tudósitás legyen
gla]rori és rövid. Mindig egyetlen esemény vagy
g -, rdolat körül csoportosulion. Az egyetlen szabályt
már tudod: irj úgy, ,,amint szived diktáltao. Lássuk
az -lgaz történei"-et. Olellek. drága öcsém, és mind
a fiukaí, akik "rebellisek", mikor a lap megiön. -Dr. íl D. Sopron, Meqjegyzés a ofelvonulásról ?"
Pedagóqusok, nemzetgyülés stb. folyton hangoz-
tatják: fel ke|l kelteni az érdeklődést turisztika, zene,
gyakorlatiasság. müvészet, gazdasági kérdések stb.
iiánt, nevelni kelI erkölcsileg, iellemet, fellépést,
magrtartást. mit tudom én mit. Dc adósak a fele-
lettel a kérdésre: hogyan 2 Pedig, mi tudjuk, nagvon
egvszerű: igazi cserkészetet kell csinálnunk. Mi a
hog.\,ant oldjuk meg. Ez a meqjegyzésünk. Forró
kéiszorítás! - E. s. Bnádasd. A problé:na sok-
rétübb és ilyféle próba sokkal többször volt, sem-
hogy optimisták lehetnénk. De a tisztázódás ideie
itt van. lsten seqitse a kisér|etet. '' Sziklat rai-
vezető Rudapest. Köszöniük a meleg sorokat. a
Iapokat elküldtük, az adatokat felhasználtuk. -§chelken ü v. elnök úr. A lapküldésérevonat-
'kozó áprili<i levelet liyes cimzés miat| máius 3t-én
kaptuk kézhez. lntézkedtünk. - Dr. ]V[, K. tanár
i1,, E,szteigom. Teljesen az előbbi eset. A kiadó-
hicatal nem hibás.

,,§Yíauser" í[ó óert
öbn. és hozzri való

sadUü legolcsóbb drak
vdsdrldst engedély eI-

raktarróI %6%q

§Yterkooicít Eandor J7udapesf ,

vL, 9róf Zlchg Jenő-uíca 2+.

6és9
Iőszert
mellett
lenében

Felhivas !
Felhivjuk a cserkészcsapatok parancs-

nokait, hogy nyári táborozási élelmiszer
szükségletüket és az indulás idejét jelent-
sék be Szővetkezetünknél, ahol ntindent
5-10n/o-al a napi áron alul kaphatnak
meg. I(ilátásban van, hogy a jelentkező
csapatok létszámához mérten olcsóbb
(maximális áron atuli) cukrot fogunk be-
szerezhetni s a később igénylőknek igy
nem lesz módunkban adni. Adatokat a
pontos létszám megjelölésével kérjük ju-
nius 2o-ig a szövetkezet cimére küldeni
l/. iv papiron. Kérelmünk a vidéki csa-
patoknak is szól. Árakat levélben azonnal
közöljük,

cserkész üdvözlettel
'a Magyar Cserké§zek Terynelő

és Ertéhesitő szöuethezete
Igazgalósága.

IV. Váci-lltca 46.

J7ékeminőségü íisz{a gg apjuó ó I
..-__^kasza{í-/-
e8erkész-kalapok
_4

és eggéó fe{szere{ések kaphaíók

a Magyar Cserkészek Termelő és

Ertékesitö Szöv t,tkezeténél Budapest,
IV, Vaci-utca 46, -,-= Jelefonz 3B,7l .

Kiaáótírlaidonos l A Magyar Csetkészszővetség.



€zermester
Ifjustígi, technikai és müvészeti havilap

Szerkeszti: Jdnosy Istvdn cserkésztiszt,

H 6{ő/izefési dra :

J^t 5gg éore 120,ft,

'üff{., J{ortínszkg-ufca 1B. 8z.

R [ltüItn 8§[nilÍM ltÜlltuBl.

cserk észtábor
Látványos kép egy felvonásban

elaiatekkal.

Irta: MÁRKUS MIKLÓS,
csetkésztig,t.

2, szám,
1..narcszeru

os ábtával és képpe|

Irta: SCHRANK ENDRE.
Megjelenik május íO-én.

Ata számonként 8 lrororra.

í0 őatab 70 l<orona.

Kapható kiaéahivatalaiakban és a
titkeú hivatalban I. Gyöti-ut í,

a\
L
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I§JuSfI§I IRODí|tMl RÉszvÉnyrnRsnsns
üguvezeíő igazgaló: 0r. §YOMtfiIY t'ÉtsztÓ.

CéIia a kereszIént1 maguar szellemü
iljusági irodalom müvelé§e, kiváló it-
iusági könuvek és lapok lriadása, már
beváll iijusági iapok lámogalása, az
iiiuság szabad ideiének okos lrihaszná-
lására Való programmadás (cserkésZel).

Közponlia:BudapesI VII. 0amianich-u. 50.IlI.

\
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l A,,Magyar Cserkész"
L évf . Q-I1 sz.) kapható a kiadóhiuatalban

36 koronaért.
Kapható

Barcza-Thirrin$ :.. BUDAPE'T DUNA-
JOBBEARrI KORNYEKE 52 képpel, 6
ldtképpel, 10 alapraizzal, 2 vtirosterv-
rajzzal és 4 térképpel ara 60 K
Pilis hegység térképe 1:75.000 12 ,,
Budai ,1 ,, 1:75.000 4 ,,
Büzsönyi'hegys.térk. 1:75.000 B ,,
Aerotechnikai szótrir
Cserkésznaptdr 16

kölcsönklisék.
Olcsó irodapapiros csakis csapatok részére.

Ivenkint 70 és 30 fillér,

A ,,MAGYAR CSERKÉ,]Z,,
elöJizetési dra:

Egy évre 72 korona, évenként 12
kiadóhivatalok:

L Maros-utca .17. IlI. 2. (póstacim) és

IX., Mester-utca 65. I.

Mindennemü

cserkész felszerelés

rninőségben

kapható

tlla§fififiY I§Tllilil
sportüzletében

Budapest
IV. Váci,utca 9.

Telefon l 79-04.

Cserlrészlralapolr kószletben

Csapatoknalr engedmény,

Kérdezze meg a kivánt cikk árát,
mert árje gyzék nincs.

tr'ráter és TárBa Budapest,


