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Szerkesztóség : l., Maror.utca 17, lll. 2.
Kladóhivatal: IV., Yáci-utca 62, íu. 6.

Megjelenik miíd6n hó l-én és 15-én.

homok, az emberek szeme peclig elszokott
a gyémánt látá§ától.

Es wost új gjlémá.ntarczőket fed.eztünk fel !
Első biztatő bizonyitékait egy kimerjthe-
tetlen gyémántbányának. Gyurinak, Pistá.
nak, Janinak hivják a gyémánt foglalatját,
bányája a magyar cserkészek lelke.

Aki nem hiszi, hogy van önzetlen munka,
kétdezze meg azt az anyát, akinek leányát
a Gyuri mentette ki élete kockáztatásá.
val a hullámokból; aki nem hisz az áldo_
zatkészségben, az 6"32§ljen azzal a csa-
láddal, amelynek szemfényét, - á bölcső"
ben lévő csecsemőt, - a Pista hozta ki
az árvizben, omladozó házb6l1 aki nem
hiszi, hogy van még ragyogó gyémánt,
az nézzen azoknak a cserkészeknek a sze.
mébe, akik tüzvés znél, árvizben, örvénylő
hullámokban, száguldó lovak elől életet
mentettek. Aki nem hiszi, hogy a magyar
cserkészek lelke mélyén rhill en értékes
drágakövek rejtőznek, az beszéljen a meg-
mentettekkel és azok hozzátartozőival,
olvassák el leveleiket s akkor látni fogják,
hogy ezer és ezer káprázatos szinben ra.
gyog a gyémánt.

A magyár cserkészmozgalom elsó é]et.
mentő cserkészei mellére akaszlja az élet.
mentő kitüntetést 2 a ,,Iő munkáértí| íel-
iratri egyszerű cserkészliliomot. Megtalál"
tuk áz első gyémántokat t Felfedeztük a
gyémántmezőt ! Hány csodás gyémánt ie-
het ott még elrejtve.

Az életmentő cserkészek-nem bizzák el
magukat, mert tudják, hány rejtett gyémánt
íog szikrázni, melyek ,résen állva" várják
a felfedezés óráját. A kőgyémánt a nap

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAP,A

Fcíelőr sactkesalő t'
HERMANN GYÖZÓ

El6fizetór : Nogyedévro 30,000, félévre 65,000,
Egész évre 100.000 K, Egyos szám 5000 K.
Postacsgkkszámla: 31.428. Tolefon: J, g1_7g.

A gyémántrqezölr lrinese.
,,A uilág gjléwánttermelése rne§íog,atho-

zolto. ,,Kiapadtak a nag! glémántmezöku l

- ez a hir járta be nemrégiben az ujsá_
gokat. S az emberek kérdezgették: - Mi
lesz, ha lassan elíogy a meglévő készlet
s nern lesz már drágakő, mely a napsu_
gár ezer szinét elénk vetitse ? Mi lesz, ha
a mai elanyagiasodott társadalomban, mi-
l<or a munkás csak annyit dolgozik,
amennyit muszáj, mikor a hivatalnok óra.
ütéskor mondat közepén bagyja abba az
irást, mikor a tanuló csak akkor tanul,
mikor felelés veti előre árnyékát, mi lesz,
ha ebből a sötétszinü világból eltünik az
a kis szépség is, amiben eddig gyönyör-
ködtünk: eltünik a drágakövek csodás
játéka; eltünik a gyémánt! - Mi is kér-
dezzük: - ,,Mi lesz, ha ebben a cigaretta.
füstben megfakult ideálú világban, ahol a
hősi halottát rminek jelentkezett önkéntt<

- mondattal parentáIják el, ahol ma nem
hiszik el, hogy legyen ember, - mindegy,
hogy miniszter vagy utcaseprő, - aki
önzetlenüI tud valamit végezni, ahgl nem
hisznek az emberi lélek ezerszinü pompás
gyémántjában: mi lesz, ha elíogy ez a
csodás ásvány : az egyetlen, amiben biz.
tak, amire felnéztek az emberek ?" -,Bizaloru ernberekl" - kiáItjuk szerte.
Van, ami átvillogjon a hétköznapiasság
szürke ködén, van, ami kicsillogjon a meg-
szokás ragadós sarából. Megfogyhattak a
gyémántmezők gyémántjai, de a lélek
gyémántjai nem. Ezek épen úgy szikráz.
nak, épenúgy szórják széjjel a Magasság.
ból jövő sugarakat, mint régen, csak a
világégéstől letarolt rnezőket belepte a
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fényét csillogtatja meg, a léIek gyémántja
pedig a Mindenhatóét.

Hát ragyogjon a gyémántl A lélek
dráqakövén azŰr lelke árad szerte. ,,Amit
egynek a legkisebbek közül tesztek, azt
nekem teszitek."

A táviró pedig vigye széjjel a hirt
ebben a rnorcoskedvü, hitetlen, egymás_
ban nem bizó, de azért a FelüIről jövő
tündöklö fényt váró világnak, hogy hia-
padkalatlan §yé*ná,ntluezöket fedeztiink fel !

Gróf Khuen-Héderváry Károly
Magyarorrzág Föcserlrée ze

1925" május 12-én a következő cserkésze-
ket tüntette ki a ,,Jó Nlunkáért" életmentő
cserkészkitüntetésseI ;

Bánó Imre cserkészt, aki az 1922-es uj-
pesti árviz alkalmával egy omladoző ház
padlásán íeIeitett csecsemőt biztonságba
hozott.

Csorba Ernő cs. tisztet, aki az 1,922-es

ujpesti árviz mentőmun]<álatait eredménye-
sen és önfeláldozóan vezette.

Kereh István cserkészt, aki egy nap alatt
három fuldoklót mentett meg a biztos
vizbefulástól.

Köncze1 Gyula segédtisztet, aki a tatai
tó jegébe beszakadt két társát kimentette.

Sik Sándor dr. cserkésztisztet, aki a

szentendrei tí,lzvész alkalmával élete koc-
káztatásáv al emberéletet megmentett.

Szabó István rajvezetőt, aki egy meg.
vadult ló megfékezésével nagy szerencsét-
lenséget háritott el.

Zahuruenszkg Lászlő segédtisztet, aki az
I922-es ujpesti árviz alkalmával egy már
a bölcsőben uszó csecsemőt kimentett.

Wagiuger Mihály pr. segédtisztet, aki
egy fuldohló leányt a bodajt i tóból uszva
a vizből kimentett.

A kitüntetetteknek a Főcserkész ur
Őméltósága személyesen fogja az életmentő
kitüntetést a mellükre tüzni.

Számaőás,
Az év hatáta , . ,
Az égen se csillag,
csak áthatlan sláta . . ,

A viz lent zúg1 mint dúbOrgó malom.
A szél beszé|, hallgatnt bonalom,
És ott a patton, Lázas embetek,
Zokog6k, sitők, búsak, betegek.

Jajgatva ny ögnek, siw a (ebotulnak,

egymáshoz bujnak, búsan ugy zokognak.
Az egyik seóI l ,En sernmít se tettem,
zokogtam, s|ttam1 váttam, temegtem,"
A másií< jajgatt,,Ó !.irr"se*
kercstem. Féltem és ml lettem} ...."
A harmadlk se [át, se haÍl sZegény l

,Ó az életemte nincsen, níncs remény !"
És iönnek sorban, bús boldogtalanok,
kíknek a4 év, csak sirást bait hozott,
Kíí< sírni jöttek, most az év hatáthoz,
Kií<neí< szegény (etkerkinnal maid elkáthoz,
Mert a szivik gyenge, szájuk tiszta méz
és Őotgozni néha, ó jaj oty nehéz . . . |.

ítt allnak sorban, í<ít megcsaít az élet.
Búcsut mondva álInak a?utánl ,,Yégeő,"
A parton Iassan títkúI most a sof,
hab folyíí<.,, A vlz zokog', Haíottí tot...

De arca nézz most, ott, kelette atta|
Az ég kitisztu(, a. napsugát előtt.
Lassan tüzkelettől, egy iÍju képe villan
Nézd azt az atcot, a kitályi fót . . .

Megát| a patton és karját kitátja
és ajkán, a tisztáq ugy ömlik a szó t

,,Kös?önöm néked, köszönöm most s?ázslot,
Hogy !bO| itt álíok nagy Mindenható.
Az év nekem, csak iat hozott kezedbat,
Mett mlnden i$ mit adsa te bOlcs Atyám
Es én boldog nagy szivemmel kétlek
Ó nézz le, nézz le minőig éntám. . ."

É,s Ó beszel most. Fényes telke tiszta,
A s?eme mint a napíény úgy ragyog
És font az égen eltiinik a páta
és kigyallaősak ujta íenn a csillagoL.

Arad.y Zsolt.

:röl1rl ÉnonN[Es_-E MEG\/EN}{I? |Jön!
a Magyat Csetkészt, mlkot a legkőzelebbi Víaaetotr (evelek a tassZőZáb kérdobás és b'lme-

langozás íítán ősmcltetlk a lopőőzkodás, nyomolvasás, állathalgatánzás, th,omahawkvetés, hatcí nYila,
2á, par|ttyáaás, hajitótakészllés, lőtegyverrel vaíó bíaíos célzág és az őnvédelem eddlg ismetetlen Íogá-

saít, - S mladeocllctt cgy r?ám esupán 5000 kotoaa.
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Hogyan pő|yázzunlr ? Iil.
- Az 1,_8. ábrát l. M. Cs. ápr. 1. és máj. 1. számÁban. -
Csináljunk ogyakorló mentóládát !"

Nagyon |ól tudiuk mindnyájan, trogy á
pólyázást hönyuből megtanulni nem léhet.
Mint minden praktikus ismeretre, erre is

nyakkendő), 20 cm.hosszu pálcihák a jOd.
tincturás vattatamponok elkészitéséhez,
néhány heued,er és isineg hordágy készi-

érvén.ves aközmon.
dás:Gyakorlat teszi
a mestert! A pó-
|yázást gyakorlati-
lag is meg kell ta.
nulni, mert soha_
sem tudjuk, hogy
melyik percben kell
kapkodás és izga-
tottság nélküI al-
kalmaznunk tudá-
sunkat.

Hoglan gyakorol-
juk be a pólyázósl?
Első sorban ugy,
hogy szerezzünk,
uagy csiuáijunkma-
gunknak egy 10 és

tunkon minél több-
ször próbáljunk pó.
|yázni.

Másodsorban pe-
dig a csapatok se-
gitsék elő a _gya_
korlati kiképzést
azzal, hogy rend.ez-

ládát szereliük fel
ugy, hogy ne csak
a pőlyázás, hanem
asegélynyujtás más
esetének (sinezés,
betegszállitás stb.)
begyakorlását is
lehetővé tegye.

A gyakorló lnen-
lőládában legjlen p|.
4-5 vagy több 10
cm. és 6 cm. széles,
4-5 méter hosszu
használt, mosható
póIya, olló, csipesz,
b-j t ó biztősitót1l,,l ezaI h ató üvegedény, vagy
bádogdoboz, benne 12){12 cmz nágysá-
gura vágott gaze, elegendő ualta, több 6_6
cm. széles és30-60 cm.hosszu fasín,Z-}
háromszögletű kendő (pótolhatja a cserkész

téshez.
Vegyük elő mi-

nél többször agya-
korló mentőládát s
egy kis ügyesség-
gel és kitartással
a pólyázás minden
nfogását" elsajátit-
hatjuk. Gyakorlás
hözben ugy dolgoz-
zunk, mintha egy
komoly sérülésnél
nyujtanánk segit-
séget. Tehát pl. a
tisztaság minden
kellékének szem
előtt tartásával ve-
gyük ki a csipesz-

szel lezárható tartó|áből. a gazet,ne nyul-
jank kézzel a feltételezett sebhez stb.

Használut után csavarjuk fel a pólyát.
Ha egjledül, uagywuk
bal kezünk mutató
és hüvelykujjával
simitsuk ki és íe_
szitsük meg a pó_
lyát (9. ábra) s jobb
kezünkkel csavar-
juk a tekercset. -Ha ketten uaglunk,

ráíektetett iobb te.
nyerével sodorja
tekerccsé. A pólyát
két kézze| st,dor_
gatni nagy idővesz.
teség. Egy kis gya-
korlat után az előb_
bi eljárás gyorsa-
sága azonnal kitü-
nik.

Tanrrljuk mes,
hogy a pólya végét
hogyan kell beha-
silani, ha a két
végnek összecso_

egy 6 cm. széles és 4-5 m. hosszu mull_,
calicot-, vagy vászonpólyát (ez utóbbi van
az amerikai kötszercsomagokban) s ezze|
valamelyik bará-

zék be az u. n. ,,gyakorló mentőIádót", ame. egyikünk két kézzel simitsa ki és íeszitse
lyet a fiúk a cserkészotthonban bármikor meg a pólyát, a másik pedig (l0. ábra) a
használhassanak. Ezt a gyakorlő mentő_ bal-atkarjára és tenyerére helyezett pólyát

mozásával akarjuk a pólyázást befejezni.
Ilyenkor (11. ábra) az uijaink közé fogott
pólyatelrercsből annyit Iegombolyitunk,
ámilyen hosszu pólyavégekre lesz szüksé-
günk, azatán az ollóval a pólyát hosszá-

9. ábfa.

11. ábra
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ban végig hasitjuk s csak akkor vágjuk
le a felesleges tekercset.

Hogyha |gy akát a gyakorló mentőláda
segitségéve), akár saját pólyánkkal jól be-
gyákoroljuk a pó|yázást, akkor minden
magyár cserkész tétovázás nélkül nemcsak
d,harja, de tud,ja is majd teliesiteni köte-

Ha te is ilyen volnál, most már elárulha-
tom, hogy egy kegyetlen-hideg télitábor
jobb dolog a melegháznál.

Folytatom még furcsa természetrajzomat,
t, i. ez a melegházi növény könyvmoly is
volt. Páromat ritkitó egyoldalusággal buj-
tam a könyveket s ha ezermester azőta
se lettdm, legügyetlenebbik mégsem
vagyok.

Voltam rendetlen is, szerföIött. Nlinden
széken és r,ninden ásztalon lassan, de biz-
tosan nőtt az elővett és el nem rakott
holmik ha|maza. Amiből sok évi szidás ki
nem gyógyitott, azon husz nap alatt se-
gitett á nagytábori hátizsák s rnost bár-
mely percben hajlandó vagyok neked
me§mutatni asztálomat, fiókomat, sző-
bámat.

Sok másból is kigyógyitott a tábor: pl.
a finomkodásból, finnyásságból. Rernélem,
ha tehetnéd is, nem engedecl magad kiszol.
gálni; ha igen, akkor gqndold nreg, hogy
Áem az a világ sorja, hogy előttünk tisz-
titsanak és utánunk tisztitsanak, neked is
hozzá kell tudnod nyulni poros szobához,
sáros cipőhöz, piszkos csajkához, mosoga-
tővizhez és tűzhelytapasztáshoz.

Őrsöm is megtanitott sok mindenre"
Régen belőlem kellett fáradsággal kihuzni
a sáőt, most őrsi csukáim kedvéért nekem
kellett megtanulnom a beszélgetés értékes
művészetét, mint őrsvezető megtanultam
fellépni fiuk és íelnőttek előtt, pedig bez-
zeg 

-szégy enlős voltam azelőtt !

No l lrhatnék még többet is, de már
úsvis únod a sok öndicséretet. Most hát
mlgmondom, miért tartottam jónak niind-
ezt-leirni. Mert sokan vannak, akik, mire
elmult az ujdonság varázsa, már uniak a
cserkészetet. Nem tudják, mire jó nelrik
cserkésznek lenniük. Pedig, ha la|án az
ilyenekre nincs is szüksége a cserkészet"
nék, nekik van szükségük a cserkészelre,
mert rájuk is szüksége van a hazának.

8. Fctelcz Jízsef korcnázása l867^bea.

?, A selmeez| bányászlkaőéo.la a,lap|tása t763,
!0, Fetencz Jőzseí a kotonázásl dijat a 48',al

lronvéde& rokÉantjal; óavcgyel és átválta. h,lgyja
l867-ben.

!!o h kllt,cok Sehónbrúnnban megs?alaeztiák a

császítt t704,bcn.
, 12, Mátyás haőat lzea III. Frígyesnck t477-ben.

13. Megalakaí a Magyar Tóltáuelml Tfus,alat
t867-ben

14. Eb ga íákő 
'707-ben.t5" Rolgonyl cratb |3t2-bea.

1ességét. Dr. Spileuberg Györ§jl.

Levél * cím nélkül.
Kedves Testvér l Már csak néhány hét

és lezárom középiskolai pályámat, ami hi,
szen elég nagy öröm, üröm benne csak
az, hogy az aktiv cserkészmunka ideje is
lejár, sőt mi több, fiaimat is el kell hagy-
nóm. Ebból már azt is sejtheted, hogy
őrsvezető vagyok, cserkészek között nem
utolsó. No ! leirom neked, miből lettem
azzá,

Ivlegpróbálom minél élethűbb képét fes,
teni ánnak az élhetetlen kis negyedikes
diáknak, aki voltam, midőn cserkésznek
ielentkeztem.' Voltllm előszöris tökmag, tüdőtlen,
görbe-hátu, lógós-fejű, földrenéző penész-
virág; izomról mindössze annyit tudtam,
hogy nekem nincs. Nagy ugyan most sem
vagyok, de hátanrat mégis egyenesebbé
kopogtatták parancsnokaim és előrenézek,
amint ez emberhez illik. Az is eszembe
iutott egyszer, hogy még őrsve7ető lehet
beIőlem. Megszereztem az Orsvezetők
könyvét s láttam, hogy nem elég, ha az
őrsvezető jó, erősnek is kell lennie. Neki"
álltam becsületesen a napitornának s ha
trem is bizonyos, hogy tudnálak"e földhöz
teremteni, a karbajlitást íekvőtámaszban
mégis megcsinálom tizszer.

Ez a tökmag: rnelegházi növény is volt,
valódi fővárosi, huzattól és tiszta levegő-
tői óvott, nátha miatt mulasztó gyerek.

ll l llll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllll llllll lllIlllllllllllllllllllllllllllllllllll

)í(aglur
Junius,

l. Nytígte Mátyáq bús hadát Bécsnek bűszkc
yfua t485-bel

2. Markovíes lván gyor.siró sa|ll(etett §elmecbá,
nyán l858-ban.

3, Apor Bála tóttéoetltő szglellk l676-ban,
4. A ttíarronl paplrost alálúák l920-ban.
5. Haynatr Polsonyban íelakastlja Mednyánsa[y

Lász16 bfuől, Llpó\llát parancsno&át és G*bet
Fúíóp hadnagyot l849.bea. Az ctső vértaníít.

6. Az ór.oől v&ea,gzés l7O7-ben,
7, Kfuolyl Sándol leverl Rátóe z| 'hlvelt Dolhá,

nál t703.ban"

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllll

jícptúr.
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Nekem is érdemes volt cserkésszé len-
nem; bábból fiu lettem s megtanultam
minden lanyhulás után, minden reggel,
napi tornáért, napi jótettért, kisebb és
nagyobb dolgokért ujra és ujra kezdeni a
harcot, mint a hősök, Iegyőzve a hétköz-
napok szürkeségét.

Ha ti idősebb testvérek a cserkészetben
szerzett kincseket összeirjátok és beküIdi-
tek közös kincstárunknak, a Magyar Cser-
késznek, bizony nemsokára össze lehet
majd ailitani a ,,Cserkészet dicséretét",
melybőI maid mindenki megolvashatja,
miért érdemes cserkésznek lenni.

Minél tágabbra nyitod markodat, annál
többet íoghatsz vele; minéI jobban neki-
íekszel, annál többet nyuit neked a cser_
készet, annál többet járulhatsz majd a kö-
zös kincshez.

Ehhez a kincsgyüjtéshez kiván jó munkát
Maturans testuérecl.

cserkészszeretettel iralauzoltalr hat napon
át. A zarándoklati körmenetekben mindig
részt vettünk és ezzel tettük legismertebbé
Rómában a magyar cserkész nevet. Vasár.
nap óriási körmenet volt, melyben a ma-
gyar cserkészek három órán át mentek és
a végén a Szent Péter téren, mikor a Va-
tikánból a szentatya is lenézett olyan
diszmenetet vágtak,hi, hogy a legfelsóbb
helyről jött utasitásia a szertartás a|att az
apostolíejedelmek sirjánál nekünk kellett
diszőrséget állani. Másnap az olasz lapok

. legtekintélyesebbje, az Observatore Ro-
mano külön is megemlékezett a magyar
cserkészek, íegyelme-zettségéről. Lz Ő|ász
cserkészszövetség is külön ünnepélyt ren-
dezett a tiszteletünkre, melyen Szunyogh
parancsnok urat és két tisztet a cserkész.
érdemkereszttel tüntettek ki, 20 cserkész
pedig az o|asz cserkész érmet kapta meg.
Legelfelejthetetlenebb volt azonban a pá_
pai kihallgatás és a zászlónk megáldása.
A szentatya mindenkihez odament. Zász-
Iónkat hosszasan megnézte. Nagyon tet-
szett neki a művészi munka, isrnételten
mondotta: Molto bello, molto bello. Azu.
tán külön áIdással megáldotta. A beszé-
dében ismét kitért a cserkészekre. Egész
arcán látszott a lelkesedés és szeretet,
mikor mondotta:,,Descendat benedictio
mea ex cordialissimo animo in iuvenes
illos, qui lroc vexillum ornatissimum áttu-
lerunt, benedictio mea descendat in vexil-
lum eorum) quod libenter benedixi, ut
fidem catholicam patrum tton ostentative
utique, sed vi, audaciter, piis moribus, et
vita Cbristiano digna portent.'í Szórul-szóra
megjegl,eztük ezeket a szavakat, mert azt
gondoljuk, hogy nem csak nekiink szól-
tak, hanem szivébe vésheti minden ma-
gyű cserkész. Azt pedig, hogy mit lát-
tunk, tapasztaltunk Rómában, egy jelen-
tésben elmondani nem lehet. csak tény,
hogy a magyar cserkésznek olyan neve
van külföldi testvéreink előtt, hogy mirr.
den idegenbe menő csapatnak azon kell
lennie, hogy ezt megőrizze. Az olasz cser-
készek nagy szeretettel fogadtak. Kü]önö-
sen ki kell emelnünk két íő kalauzunkat
Bellioni Walfredot és Cesare Stiavellit, de
legelső sorban a szeretetreméltóságban
feItilmulhatatlan titkárt Tedeschit, Az olasz
katholikus cserkészek nagyon kértek, hogy
szeptemberben a cserkészek szent évi za-
rándoklatában vegyünk részt. Szunyogh
parancsnok ur vezet egy csapatot erre a
Zarándoklatra, mely szeptember 3-7 kőzt
lesz, aki ezen részt akár venni, jelentkez-
zék'nál.a, (Cime: Kőszeg, Bencés rendház,)

(53.)

lllllllllllllllllllllllllllll

Az 53. Jurisich római útja
Csapatunk régi kedves tervét valósi-

totta meg a parancsnolr, mikor a soproni
orsolita zárdában gyönyörü selyemzászlót
készittetett. A, zász|ó a cserkészek két
védőszentjét ábrázolja tűfestéssel. Az
egyik oldrlon a lovagi ideál, Szent György
látlrató, a másik oldalon Szent Ferenc,
aki a természet szeretetére és a természetben
Isten szeretetére tanit meg minket. Zász-
lóanyának Zita királynét kértük meg, aki
kegyeskedett elíogadni és a helyettesilés.
sel megbizta Cziráky }ózseíné gróínét. A
zász|őt pedig 24 tagű válogatott csapat
vitte Rórnába, hogy ott Xt. Pius pápától
kérjék a megáldását. Csatlakozott hozzánk
még öt szombathelyi és kilenc budapesti
cserkész a Bocskai illetve Rákóczi csapat-
bóI, úgy hogy összesen 38 cserkész indult
Olaszországba március 23-án. Utközben
sok alkalmunk nyilt segitésre is, mert a
velünk együtt lutaző zarándokoknak l5
esetben kellett első segéIyt nyujtani. Első
ál[omásunk Velence volt, a tündérváros.
A Szent Márk templom, a doge palota, a
piazettá, a Grand Canale, mind felejthe_
tetlen emlékek számunkra. Magyar köte.
lességünknek is eleget tettünk, amikor
Szent Gellért templomába elmentünk és
emléktábláia előtt 

- ünnepélyt tartottunk.
Március 27-én érkeztünk Rómába, ahal' az
o'asz cserkészszövetség kiküldöttei fogad.
tak és elszállásoltak egy cserlrészotthon-
ban. Iis ettől kezdve jóformán egy percre
se hagytak el bennünket, hanem igazi
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Pillanatfelvételelr a cserlrészjátélrról.
A döntöbiráÉ. Döntőbiró a cserkészjáté- A rendezés, Csuf hálátlanság lenne meg-

kon - szükséges rossz. feledkezni budakeszi és budaőrsi barátaink-
Szombat este 1/r l0-kor íelkészült a sárga ról. Abban, hogy a cserkészjáték sikerült,

rohamjárőr, hogy megnézi -- ,,vajjon nem érdemeket szerzett Gjlörgy Vilmos 4. sz.
zavarja-e valami a kékek álmát". A terv B. I. K. cserkésztiszt, ámde munkája siker-
hel.,vénvaló, ha nincs is minderr ártányos telen maradt volna, ha nem talál Budakeszi
szándék nélkül. Iipen ezért döntőbirót [ell és Budaőis kOzség németajku, de igaz
magukkal vinniök, aki ellenőrizze, hogy a magyar érzésü lakosságában kitünő támo-
rajtaütés hogy is mondjam csak gatásra. Különösen ki kell fejeznünk hálás
stilussal menjen. Amde élnek évadj,a yan köszönetünhet Miller Józseí esperesplébá-
már s mire visszatérnek, hajnal is , lesz nos, vajasdi Ajtag Béla főjegyző, Molnár
talán. VálIalkozót keresnek az esti mulat- Lajos iskolaigazgató és Pfendtner Anta|
sághoz. jegyzői titkár urak iránt, akiknek köszön-

_ Tizennégy bálon vettem részt a íar- hető, hogy Budakeszin az elszállásolás
sangban - {ián|kozik valaki. igazán pompás volt, a község lakói ma.

döntőbiró kell nekfink 
-- 

§s.mjndvégig ióakaratu érdeklődéssel szem-
lélték a nagy sürgés.íorgást, ami közsé-

Áttt a döntőbirói tlná".korá", midőn " 
*t!;,:*§jl",f;jÍlt 

Budaőrsö n az elszállá-
fődöntőbirói sátorba vetődtem. ,Épen a kék solási amiert a budaőrsieknek hasonló
vonaldöntőbirákat hallgatta kí Arhl őrnagy, köszönettel kell adóznunk. Mikrosz.
a fődöntőbiróság elnöke. Pártatlan szigo- Utóhansok a harcszerüról. Elvezet volt va_
rusággal firtatta a biztositás, ÖsszekÖttetés, sárnap (máj-us t0) a csapatok között, azlán meg a
egyéni tevékenység stb, körül e§ett dol gylitötábornan kóborolni !

gÖkat. Visszaétés- vagy dicséretreméltó 
",?:f"li';*l{oT;.nu.', 

sok talpraesett cselekedetet

tély leT, maradt rejtve egy sem a tetem- ''ül'rt'J"'íoiu,i!iap"tot, amely nekiment a három_rehivásnál. szoros túlerönek éjúgy,szétulrasztotta öket, hogy

- Egy kék cserkész elszakadt a csapat- h'l,T..ryf.9tak,me.8_magpak,minlagelsei ördögök,

jától _--je]entette az egyik vonaldöntőbiió. ,"i?3::;""!!"J,i§lt*.Ti'Jil"Xl'.ol.l;"":§"!fi,i:
- NíikOzben csapatját kereste, nagyobb pö;a;é óEóri?'srt 'óefiártöt volna'á lösi peEtietr,
sárga csoport közelébe tévedt, mely egy ha a d.öntóbiró ,ki . nem szabaditja ó hüvelykségét
erdéi uton vonult előre. Erre a bokrók kegyetlen karmaik közül.

között akkora recsegést, ropogást, .rtl."- ?: ]illi.lF.:Ín fonák helYzeteket is,

*-ottslc.i,--,i,ti,ia,t-.,iti uegh-ez '_(szórá- 
, ffrau[jlnxl ,T'.,[i!n1,,í.f T§ilí"ri'Jí*iltí

szóra igy mondta!), hogy a sárgák meg- t"?'v',t",áaaií. -eiru 
tinérzetében Jértu".agyu.

álltak, rajvonalba fejlődve óvatosan meg- rá.íia a.másik, _ azaz. félremagyarázza,. hocy."p+:
közelitettek s aztán egy részt tartaléknak 94l_=rig9;.rig_Ó 

pedig.pesti jassz_ nyelven. strigót

r,".gr"", 
"ge." 

,á;3ár 16tí.,".e,te,,; *"ni"ii 'jTj #,1n Tá.ná,ill§%,".1,?ffJ#;r"í'Jrixtl.l
rohamra az egyetlen szál kék vitéz ellen. roni.uiif,ivté-p-.}ii-ao"iouiroi-ieüt]' Aiiátad-ö-
Mindez körüIbelül 20 percig akadályozla gött békésdn légeiészik két,trénló. ügybuzg,ó..bará-
őket az előrenyomulásban. tunk elmerülve a beállitág,.legstilszerübbmódjában,

A döntőbiráÉ testülete szörnyen.kom9l,y fl.?"i::?!',-.rll!,'r?'S:,"í:'ít*1'-i,'-'ÍXTt'*:
és tartózkodó. Ezt a jelentést mégi5 maid- i"%i"ő.-.iteiJt.i'illo-i"Jriinv.éigej.'-Nem csodá_

lom, ha erre rnég a ló is elnyeritette magát.nem megtapsolták.

ó( S7dlonnapiritás ű,"iH:.i:, :::::u"K,!il,íÁ"!,,?;:: ;t!?:;:§.'i:.í? j;',",,lx'?á:,;ill
meíynek végét klhegyezzűk, és héiját mlr'tcgy l0 ceatlaétetec datlboa leh,elt|sk, A szaloanából kocÉa
alakll őarabgt vágtrnk s eat bő&é|él kerecztt3l bícskántkal Ltszat|lk a cz.n a tésel ketesr|űl szstiuk
tel a lyátata, Míelőtt a pirítást rcgkezőelélk1 a staloana íelső úszét pálbu?amos; ca|é c*e mctőIe-
ges metszéscLLcl bevagdossuÉ r lgy ázgtán u olvadó zsír kőaoyel lcce6pőg.- A szalono,ap7útást íeg|obb patáza lőíőtt vagy allg ílictőlgő láag meltctt végezail. A ayárron
lévő azaloaaát a patáaa íőté ((hg metlé) tattisk és állaadőaa, h,abál lasaao, ÍotgatjtL. Igy a szalonna
egyelleíeacn plruí r a klolvadó aslr íotgás kőzbea nem tííd egy h,elyed meggyilíol ée íecsőpőgal,

Mikor bőven val taita aát ziit, állalőő forgatás kőzbcl bal kezűnkbe tatlotl heayetúok Íölé
h,ozzgks ott a íorgatást abbahagvitrk. Ette a saalolo.a oídalán és bcvágásaLo, aeggyülealett zsir Íecsőpőg.

Ezt íoíytatitrL míndaddíg, amlg szatoanáo,k szépcg ttsűlt: kőzbel azolbag Íalatozhatslk a
7sfuos kelyétbőt, mert a mcgsűlt s?alonna elég zsltos (egz, hogy sz&al keayétlel ls mcgchessük.

Tábotban, ba ro&nat ketl sűll saaíona., szelclcket vagcnk és lábosban sűljlik ki, Azonban ea
sohrscm olyaa izlatcs, olntha nyárroa plrltottck voloa. - (dl)
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Pályázatunlr

lÍií
línyfiínuníí lg

n [úm!
Budapest íölött

egy re|télyes repü-
lőgép jelent meg,
amely a város fölött
íényképfelvételeket
készitett. Szob mel-
lett leszállásra kény
szerült, de mielőtt
valaki odaérhetett
volna, a kazetták-
ban lévő lemezeket
összetörte. A kö-
zelben táborozó
,,Sirály" csapat
íényképészei ipar.
kodtak az össze.
törött lemezdarabo.
kat előhivni. A mel_
lékelt képet sikerült

nagynehezen elké-
sziteni, de nem tud.
ták megállapitani,
hogy Budapest me-
lyik részéről ké_
szüIt. Már pedig
érdekes lett volna
megtudni, hogy fő.
városunk meIyik
része érdekelte
annyira a rejtélyes
piIótát és megbizóit
Végre a ,,Farkas-
kutya" őrs látott
neki a dolognak
és félóra alatt kész
volt a megfejtés.

A kérdés:
Budapest melyik

részére ismertek rd
a ,,Farkaskutydk" ?

Határidő: jun.9.

- A területet rész"
letesen körül kell
irni. *Három dij:
50, 30, 20.000 K
vagy könyv.

Kenyérsütés nyár§on.
Nyakunkon van már a nyár és a nyár-

ral együtt _a táborozás, Ú"g a kerúleti
Jamboree. Ideje tehát, hogy készüljünk a
versenyszámokra, melyek között bizonyára
nem az utolsó lrelyet foglalja el a kenyér.
sütés nyárson.

Ehhez a következő anyagok szüksége-
sek: 15 dkg legfinomabb-nÜllásliszt, 1 [á.
véskanáI só, 2 és fél kávéskanál szóda.
bikarbóna és 1 deciliter viz.

Lefolyása a következő:
1. Két kb. 25 cm. hosszu villaalaku (Y)

íát keresünk, ezekel kiíaragjuk és egy
j.ófajta nlársat vágunk. A nyársat lefarag.
juk_ és ekkor hozzáfoghatunk

2. a tiizgllujtáshoz. Nugy tüzet rakjunk
és lehetőleg vastag fákát tegyünk rá,
hogy sok és nagy meleget adó parazsunk
legyen.

3. Mialatt a tüz ég, elkészitjük a tésztát,
A lisztet, sót, szódabikarbónát csajkánkba
tesszük és az í deci vizet két adagban
hozzáöntjük. Közben a tésztát alapósan
összegyurjuk, dagasztjuk. A tészta akkor
kész, amikor már §em az edény íalához,
sem a kezünkhöz nem tapad. Kelni nem
kell hagynunk, hisz a szódabikarbónától
csak §ülés közben ,,fut fel" a tészta,

4. Ha már most e|ég nagy a parázs, a
két vi]laalaku fát a tüz két oldalán, a nyárs
hosszának megíelelő távolságban letüzzük;
a nl,árs közepét a tüz íólé tartiuk, mig
alaposan megmelegszik és a tésztát szétso-
dorva rácsavarjuk a megtüzesitett nyársra.
Miután mindent elvégeztünk, megkezd-
hetjük

6, a sütést. Lángon sütni nem szabad,
mert a kenyér külseje megég, belül azon-
ban sületlen marad ! A sütés ugy történik,
hogy a nyársat a villákra fektetjük, a
kenyér kb. 5 crn.-nyire legyen a parázs
fölött és lassan, egyenletesen íorgatjuk.
A sülés első stádiuma, hogy a kenyér
szélén keményes hártya képződik, mely
folytonosan barnul. Hogy a kenyér sült-e,
azt ugy határozzak meg, hogy hegyes,
leíaragott ágacskát szurunk bele. Ha tapad
rá nyers tészla: a kenyér sületlen. Ahol
a nyársra csavart kenyér két vége össze-
ért, ott sütés közben rendszerint szétválik.
Itt könnyebben sül és sülését is elienőriz-
hetjük. Ha a kenyér már barna, többször
megkenhetjük vizzel, ami által szebb,
fényesebb külseje lesz.

Holl, Albert 2. B. K. G.
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Egy uioncőrs kalandja, avagy a ,,sárgacsőrű" gondolkozás,
Táborozai LítuccantaL Sátraitat az etőíben AZ egésZ r^aP sZéPen eltelt,

NapoLban a Zetgék.. Fel ls vették szépe* Kedv magasra hágott.

Amít kaptaL íelszetelést, Egy cseppet scnr űtkőetck meg Egyszette csak sőtét lelhók
Mind hátgkra szeőték. Holml ícrJcségen. Borítiák a táiat,

Marciék három lrivánsága.
- Igcn komoíy és té|elmetes tőttéttct. -

írta Dr. Koszlerszilz József,
(Irolytatás,)

Mísi: (tiszteletiel) : Jó régi könyv !

Tóni (aiaautral): §6, ugy-e? Hát még, ami
benne van .

Matcí: Hát mi van benne ? Bolondsá3 l
Misl: Szellemidézés ?
TónÍ: (nagy lólelizetet vesz): Fiuk, most ne

trétáljatok, mert rettentő nagy és érdekes
dolgot taláttam a könyvben. Sok latin oldal
után egyszerre magyarra forditja az irást és
valami érthetetlen, homályos dolgokat ir má-
gikus erőkről, meg negyedik dimensióról,
(lapoz a könyvbe") és aztán leirja, hogy Ő valami
varázsszavakka| szellemeket idézett és azok
megjelentek és teljesitetták a parancsait

Misi: Ez mese l Csak nem hiszed el ?

Tóní: nn csak elmondom, mi van a
könyvben. (keressél, lapoz) Nézd itt: o A tulvilági
obscurus test nélkül való lényeknek a meg-
idézésekről szőLő paragrafus" . Elmondja
benne, hogy egy gyertya hatalmával felidé,
zett valami szellemeket és kényszeritette
őket, hogy a parancsait teljesitsék. Itt
irja: . . ,és vevém az viaszkból való ce-
reumot és fejére tüzet tsiholék és extenzis
manibus elorálárn vala az infernális árkánu-
mok igéit . . . Es lőn miként az ég dörgése
és megjelenék előttem az nagy Sintó szellem,
kit az magyar táltosok Nemerének nevez,
tenek . .u

Mísí: Hűr I kezd melegem lenni ! . .

Tóni (rurytutja1 : ,,Arca tűz, feje hó, testét
övezé mors itnperator fehérsége és a t(tz
ereje árad vala belóle. Szivem dermedtében
elfuvám az cereum lángját és a szellen,t

szerteíoszlik vala . . " (fordit, rendes hangon)

. . . Bs később megint nregidézte és a szel-
lem teljesitette három kivánságát.

Mísi: Mit kivánt, azt nem irja le?
Tóni: Kivánt egy erőt, amely az emberek

helyett parancsszóra egy hegyet is leomlaszt.
hat, azután kivánt diadalmas éveket a ma-
gyar hazára és végül önmagának békessé-
ges, boldog halált.

Matci: Ez szép, de teljesült e a kiván"
sága?

Tani: Kérlek, épen ez a szenzáciő. Edes-
apám megmagyarázta. l3l8 ban irta Arinr-
bert ezt a könyvet és l318.ban feltalálta
Schwarz Berthold a hegyeket leomlasztó
erőt, a puskaport. Tehát az első kivánsága
teljesült.

ffii5i 1ttittyenq , Ii(l, ez tényleg szenzáciős!,
Tóni: Es a második is teljesült, mert az

Árpádház kihalta után Róbert Károly és
Nagy Lajos alatt N{agyarország alegnagyobb
dicsőség és hatalom éveit élte.

Matci: Es a harmadik kivánság ?

Tóní: Aptrs azt mondja, hogy a krónikák
a bolond Arimbertet szentnek nevezték, tehát
a harmadik kivánsága is teljesült. (döbberretes

csend)

Mísi: Te, ez szörnyen érclekes dolog.
Tőni: Ugy-e mondtam? Szenzációs! trs

(titokzatosan) tudjátok,e, hogy most a hatalmunk.
ban van az Arinrbert testvér titka ? I\{egta-
láltanr a varázsszavakat és most, ba akar_
jtrk, megiclézhetjük a Sintó szellemet.

Marci (elrén}iilve) , Mit ? Megidézzűk? Ne
bo|ondozz|.

Tónl: De egész komolyan. Nézzótek, itt
van egy csonró varázsmonda| (Iapoz a könyvben)

csak ki keil vá|asztanunk egyet és egy
meggyujtott gyefiya mellett elmondanunk,
akkor a szellem rögtön megjelenik.

l
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Matci (ijedten) : Kell is nekem ! Ide ugyan Marci (jon),
ne jőjjÖn ! tleteszi az asztalta)

Nemsokára az eső 1s

Szemeteta| kezdett,
Felbotított a Zetgékné|
Kedvet1 caende| rcldet.

Tóni: Gondold meg, N,íarci, a szellem a
mi hatalmunkban van és három kivánságun-
kat teljesiti. A három legfontosabb kivánsá.
gunkat. Ez szenzációs, kérlek.

Misí; Nem is lenne rossz. Próbáljuk meg"
Hivjttk eI az öreg Sintót,

Marci: Fiuk, én csak azt monclom, neln
jó az ilyen alvilági lénnyel komédiázni.
Hátha megvadul és belénk harap ?

Tőú Nem vadulhat meg, mert a hatal-
munkban van.

Marci: Azt ugyan magyarázhatod neki,
ha egvszer ő fogja a nyakadat.

Tóni: De te, Marci, nézd, hiszen csak el
kell fujnunk a gyertyát és ő rögtön eltünik.
Az égő gyertya ereje tartja itt.

Matci (gyanakodva): De biztos ez ?

Tőni: Persze, hogy biztos. Nem enrlék-
szel ? Nézd g54ft; ivisszafelé lapóz) Itt van ni :

(otvas) ,,Szivem dermedtében elíuvám az eeí-
cum lángját és a szellem szerteíoszlik va!a."
l,áto,j? Mindjárt eltünt, anint a gyertyát
eIfujta"

Marcí (a feiét yakarja>, Tudod . én
Misí: Eh, gyáva nyul, hallod, hogy nincs

senrmi veszéIy. Menj, hozz egy gyertyát,
aztán bujj a mamuskád szoknyája mellé,
mig mi a szellemmel csevegünk.

Marci (felvágja a fejét): §g1y1 vagyok g\|áva,
csak óvatos. Azért is megmutatom. Hozom
a gyertyát és azIán lássuk azt a szörnyi
szellemet, (a rrrásilr szobába fut)

}![15i 1ro"ilro,), Te, olyan izgatoít vagyok t

Igazán nem lesz baj ?

Tóni: Persze, hogy nem. A varázsszava-
kat jól átolvastam, otthon, majd meggyujt-
juk a gyertyát, kiterjesztem a kezemel és
elmondom a varázslást " . .

összesza|adt a2 egész őts,
Nagytanácsot illtck.
M in őeo,f éte 1ú é zke ó ést
}Iamat megbeszéítek.

,,A sátrakat kímélni kelI l'
Mírnkáíoz ls íáttak,
§ lebontottáL valamennytt,
Ök ," eg b6tig áztak,

Irta (-za) 52, raizolta V. L. 52.

Itt a gyertya. Kezdhetjük !

Tőni: Hát vigyázzatokI Ez szenzáció lesz.
Ha a szellem megjelenik, meg ne ijedjetek
és egyik se szól.1'on egy szót sem, nehogy
megdühödjék. En beszélek vele, Marci, te
6|lj készen, hogy ha baj lesz rögtön elíujocl
a gyertyát. Jó?

Nlarcí: Jó.
Tóní: Gyujtsd meg a gyertyát.
Matci (meggyujtja, aztánfujásra készen mel]é telepszili)

f§ni 1Misitrez;: Jg fogd a könyvet, hogy
lássam a szöveget.

Misi (felemeli és eléje taftja a könyvet)
^rófii (kezeít a gyeítya fölött kit€fjeszlve izgatol.tan titok_

zatos hangon olvas): Senior kiszé kol.haadám,
jábi bemispath kol ne eláh imráh ! ."
(liint dűbörgé§, az ajtőnál feh& láng csap fel, l\,Iisí elejti a
könyvet, }Iarci gyorsan elfujja a gyefivát, Rénriilten néznek
egymásra)

Matci (feszket): Mi volt az ?

MÍsi: De megijedtem ! 1felveszi a könyvet)

TOni (magához tér az ijecltségból, rrjbót íölónyes) :

Ó ti_ mukik, elrontottátok a varázslást!
(Marclhoz) Minek fújtad el a gyertyát ?

Marcí (kifelé mutat) , Mer gyütt .. .

Tónt l Fiiszen épen azért varázsolunk,
hogy gyüjjön. Csak akkor ftrjd el, ha veszé-
Iyessé lenne ! (Misihez) Jg meg inkább ne
tartsd a könyvet, mert igy még megvaditocl
a szellemet. (meggyujtja a gyertyái) No most csi-
gavér ! (kezeit kiterjesztve, varázsol) , ,rAser
nehaszá habél hab,alim amar hakóhelek ha-
kol-habéi ! . 1ujtot dübötgés, vörös és kék láng lob-
ban és feliiinik a szelleín, az ördögök öreganyja.

HARMADIK JELBNET.
Örd<igOÍ< öteganyja (a detmedten álló fiukhoz,

sífi, fikácsoló hangon) ; Mit háborgattok nyugal-
mamban, hitvány földi férgek ? Te sápadtképü
kölyökember kikényszeritettél kénkőtavamból

,}
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s a földre hivtál, melyet gyülölök . . . |Tóni
(meredten, rémülten lézl, közben Nlarci felé suttog): Fujd
el ! F'ujd el l - Marci (moccanni sem tud a rémü,

lettőt).] Hah, mondd, mit kivánsz ? Kiszivom
a velőt csontjaidból, ha játékot játszol velem !

A Sátán nagyanyja nyomában kuvik süvöIt,
halál járl... (Seprőjétemeli.) Halál a vak-
merőre| . . "

Tóni (syors mozalulatial lehajol és elfujja a gyeíqat"
A banya eltünik, csend),

NEGYEDIK JELENET.
TÓni k"rer"l végigsiruitja a homlokát) : Ó,,, ez

szörnyü volt! . . . Fiuk, ez borzasztő voltl . . .

Matci és Misí (megéledneli.1 : Jaj ! . . .

Mlsí l Ez volt a Sintó ? Hisz ez egy ret-
tentő boszorka !

Tóníl Nem.,. Nem.., Hallottad, mondta,
ez aSátán Öreganyja volt. (Nczi a könyvct, a fojére iit.)

Persze, én tinó l Eltévesztettem a formulát
és Sintó helyett az ördögök öreganyját idéz-
tom meg !

Marcí: No, majdnem megjártuk vele! Egy
cseppet sem rokonszenves hölgy, azt mond-
hatom !

Tón7 Fau^ua): Te meg miért nem fujtad el
rögtön a gyettyát? Mondtam, hogy fujd el!

IJlatcll Ugy megijedtem, hogy bennem
rekedt a fujás.

Tóni; No, most jóvá teszem a hibát.
Gyertek, megidézzűk a Sintót, most §ike_
rülnie kell !

Mtsi: Vigyázz, nehogy most meg valami
más szörnyeteget idézz meg!

TŐnit Bizd rám ! 1ItIeggyujtja a gyóftyát, mögé á1l,

varázsol.),,Pythagorasz piperkuszor kuperpi
áquadrát per géténégyzet minusz egy."
(Döídülés, sáfga és zöld lángok; notesszel kezében megjelenik
az a|gebtalanár,)

Marcí (elhaló hangon) : Az a\gebratanár ur ! " . "

öröolx JELENET.
Algebtatanfut Haszontalan fickó, megint

nem készültél ! Hol a házi feladat? Perna-
hajder, csirkefogó, a Bilsám szamara hozzád
képest Tudományos Akadémia. Szekunda,
nézd, beirom: szekunda ! Megbtrktatlak !

Meq-buk-tat-lak!...
]!li3i 1térdre esik; ; Kegyelem, tanár ur ! En

készültem! Beteg a nagynéném! A nagy-
mamám ha|á|án van és tegnap volt a teme-
tés!. .. Kérem, én tuclom a leckét!...

Algebtataná1 (dühösen): Mit, még feleselsz ?

Akasztófavirág ! Konferencia eIé viszlek, kon-
ferencia . . .

Marcí: Nem birom tovább ! . . . (Elfujja a

gyefiyát, Döfdülés, a tanát eltünik, ilermedt csend.)

HATODIK JELENET.
MÍsí (rettapas"koclik, széilelegve d.ő! az asztalnalr); J6j !

A szivem|.., Az idegeim!... Elájulok!...
.{h! . . . (a székreájul),

T ani és Matc| (üest9fsé8es légzést végeztetlek Yelo).

Tóní; Szegény barátom ! Tul nagy volt
a megptóbáItatás !

Mísí (mggához tér): Ah ! " , . Hol vagyol< ?. . .
Blment!... 1xorutneü Tiszta a levegő! (Feláll,

nagyokat lélelrzik.) Ez sokkal szörnyübb volt,
mint az ördögök öreganyja !

Matcil Tóni, mit,csináItál ?

Tőnit Bocsássatok meg, fiuk, megint el-
tévesztettem a varázs|atot. A tanárok meg-
idézése a Sinió fölött van . . . nézzétek, itt
(olvas) ; ,,PgJmuia invocandi professorem ma,
thematicae..." Nem tehetek róla!.. "

Misí: Szörnyü könyv az! Ne játszunk vele,
'Ióni, mert még nagy baj lesz belőle"

TónilHarmadszorra,..
Mísít Harmadszorra, ki tudia, nem a latin

tanár ur fog.e megjelenni ? . . . Lzí már nem
birnám el, Nincsenek drótkötél idegeim l

Tónil Nem, nrost már igazán vigyázni
fogok.

Matcí l Hagyjuk abba, fiuk, mert nreg-
járjuk l (Folytatjuk.)
rtttIl!lllllltllllll!tIlllllrlt1llln!nllltlllltllllllllllllltlllllllltlllllllllllllllllllll l l l

,rSzámoltunk veletelr. . .33
* YáLasz l(ardos Béla április lö-iki levelóre. -

Öreg Testvérem !

Április 18. Vrdékre is befutolt a Magyar Cser-
készt hozó gőzös,

Mohón e§em neki, hogy mi hir a mi berkeink_
ben? ,,Dedalus motorja", a 

"Nagy 
fönök levele*,

meg a többiek, mind igen érdekes és hasznos dol,
gok; most egy régi töIgy is belesuttog az éji csendbe;
testvér, ,,számoltatok velünk? . ..g

Hát ez egy kissé gondolkodóba ejtett. Hol is
láttalak téged ? . . . Igen, tudom már. Meneteliünk
és te a port nyelve, siettél rnellett[nk, mozgott az
ajkad és &eztük, hogy te is közülünk való vagy,

hogy t€ is szárnyaidra vetted ezt a kerek kis orszá,
got és te is tündérkertté akarod tenni, hogy te is
szárnyas fája vagy a magyar rengetegnek. Mi egyek
vagyunk: lénykévékbe köt a közös cél; ti ; egy

marok, rni: egy-két szál, de egyek vagyunk l Mi
tudjuk, hogy ti vagytok a keresztkötés, a mi hitval-
lóink és áhitattal tapossuk a véráztalta ösvényt;
ti tettétek iárhatóvá . . . Istenem, mennyi vipera
sziszeg a bokorban, szinte félnénk, de számolunk
veletek, tátunk titeket: ti még nehezebb utat járta-

tok. . , Számoltunk veletek, amig idáig jöttünk,

hiszen testvéreitek vagyunk ! Iis számolni fogunk
veletek, mert hithű, mert igazi magyar cserkészek
vagytok.

Milyen jóIeső érzés, hogy megmaradtatok, hogy
áiljátok a vártát. Mi most gyakorolunk, de nem-
sokára együtt rchanunk az eszrne valóraváltásában

- a határok íelé !
És akkor már ti is komolyan számolhattok ve.

fuak. Tudjdtok, miérí7 Mert mi is szcimolhattunk
uelelek! ...

Szeretettel köszönt testvéred," SzökeJy.
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- Ne kérdezd, majd megludod. halhatatlanná tette.

17ő

Brassai §ámuel ,,Ismerte.m természetét, hogy n_em jó vele

e kolozsvári egyctem diszdoktora. 1797-'897. i)&1,-?Íi,ii,Íi't:i,#TT;::i}":'B'iIiXT;
- Mutató a Dr. Méhes Gyula és Dr. Karl János szer_ 7 órakor értünk Pestre. Brassai alig en-
kesztotte 

"Természethistóriaí I. kötetébő| amely "t gedte leverni ruhámróI az űti port, káron-biológia magyaf uttörői' cimen rnost jelent mig az rótt é; ;iii- magával sietve. Á redoutebaAtheneumnál' - mÖnttink. Egyszer csak egy íényes terem
Brassai 40 éues uoll, ruihor rudr po\ihisz. emelvényén'--találom maPámat,- előttem

tornak tekintették. E[ő kc;nyvtárnak, a lu- tengernyi fej és egy zongőra. Fjrassai rám
clory.Ónjl ,tui.lliomosá.nak . nevezték. Igazi kiáltott,-h.ogy játsi;am ei'a mag)ar ábrán-
tudós pályája 1837-ben kezdődik, amikor domat. Bi-eá játszottam. A"- kozonseg
a kolozsvári unitárius kollégium tórténelem- zúgott és tapsoit. Brassai megölelt é.
föl!.ralz tanáráuá választották meg. Ünne- ,liöányezett. A darabot el kellett játszanom
PélYes. beiktatásán, a szokástó[ eltérően,, ujra.-Ez az est volt bemutatőja-a magyar
nem latinul, hanem általános meglepe- zónének..
tésre _magyar nyelven olvasta íel székíog- Bra§sai életében nagy jelentősége volt
Ialó értekezését. a vakációnak, mért csáÉ ilyenkor iyilt al-

Merész újitas volt a beköszöntőnek kalma a nagyobb utazásokra. Az iskolai
anyanyelven közlése, de mégis szivesen év rövid szünidői alatt Kolozsvár körn;,é-
Íogadták, mert éppen ez időberr harcoltak kére, vagy Erdély távolabbi vidékeire tett
leglelkesebben a magyar nyelv jogaiért az gyüjtő kirándulásoF"!i _r_rrusy vakációban
iskolában, a közéletEen egyaránt.- pedig hosszabb külíöldi tanulmányúrra

Brassai tanári műktldése a kollégium *:n',, 59!1t_ J4tott, tapasztalt; sok szelle_
életébe nagy változásokat hozott, f";á: mes és nagyhirű emberrel folytathatott
ben új szoÉásokat honosúr- ;;g: F;r;_ :=:::erét_,utazásai közben s mindez
dozásáinak, küzdelmeirrek legsz"i-u "."á_ 

elíogulatlanná, tudását csjllogóvá tették.
ménye &zt hogy az iskolában a taniűs A,P,áczai,,Csere J1l9.1, .Szenczi,{oln$r,
nyeűét *ágyr7á aáiloztalta. Co-"ni,ir", Mj,k,"..., §9lenren,. Kőrösi .Csoma Sándor
úcke, noűeuu es pestalozzi a me.terJil péld.áit követi.; ő,k is Erdély fiai, barango-
fő nevelési elve: az önműrlelés, uaki em] lásokra, utazásokra .épúgy a k.utatÓJrép-
ber akar lenni, mágát k;ii; ú"gy "-u*ie 

zej5í t,lmés,zetlik,serkentette, miként Bras,
tegyec. Gyakrán hingoztatia, űgy u rtoi sait. .Ismerte.Erdélynek nerncsak a dom-
túiát. mínél rovide!b iáo lt"ri""elsreiti bos-vöIgyes. -vidékeir, han9T a Tagls.!"gy-
megszerezni, hog.u 

"nnal- 
tóúÉ ir..."'á :"q:k.1?.ráját sőt több izben külföldön is

ma§unk énjének ?éjleszteser". n i"aó.a_ botanizált.. K.edves emlékek fűződtek a
,,yőkorr t<ivul, a niűvészetek nagy .r"u.io P..9r],P:r]in, és Páris környéki.növénytani
nátasat hirdetíe. kirándulásaihoz s_azokat mindig szivesen

Ebben az időben Erhel Fereuc * a, idézte vissza, Berlin körnYékének növénY-
gyar zeneirodalom ]elke _ u.r.tt" 

" 
T" zetét Knuth ZsigTond vézetésével tanul-

ioz;vári filharmóniai 
. társas.ágo1; ;:ü:fi rffj#í-T,.íi.i ";T;frH',iJ,É:, "iJJjTr1Brassai volt az egyetlen műéitő kritikr

és tanácsadója. ffiógértő, benső b".átJ;; lilü:xljt.'i?fi!í'í;§i"1l. Í;:l:rr",i',"1';-T;íűzte Erkelhez, kitől a játék technikájár* ;ki;;lil á]riri,*,atlan emlékű }ussieu A,és zenei felfogására né-zve sokat tanuiha^- i}|ri'j',i.r. i,ái, " 
fia, aki először nyujtorttott. Erkel viszont Brassai buzditására ffi;;;;yll vilagnak, u. n. természeteskezda magyar zeneműiráshoz. Örökbecsű ;;;:;ffi.''e"e". uo.nyékén a magya_r ere.ábrándját a lHimnusz<-t ekkor irja meg.s ir""i"rjiáLnrii:, prauarrr Istuáukalauzolta,

ii:':: diadalmas ritjáról igY emlékezrx kihez szivéIyes baráts ág fűzte, Endlichei
. e kirándulás után néhány évvel (1839)

,Eg,yszer azt mondja Brassai: Ausztráliában eg' új ,"p[á,yifedezett fel

- Ö_csém, őltözzél íel és g;,ere velem. s azt ,barátia irZirti ii.rt"t"tr'Ot és nagyra-
- Hová? - kérdeztem, becsűlésből Brassaia actiuopkylla"na[-ne.
- Festre., _ vezte el. Nugy elismerés éi meetiszteiés

- De minek menjek én Pestre ? v o|t ez s Endticher ezze| Brassái nevét

vagy halat y1vanlgr íeÁet m,eglőzníg ha áa eaber agyagk&geíhasznál, le sem &elfíoppas2taoí a
szátlyaslr, pínthogy a toIlak beÍetagaénak az ag7agba; btLot e2 afu a metegtől megkeményeóell1 1e
(ehet tőtdelq,íl s a sűlt nadár toltatlaau| keúl E1 §clőte, a.lo;t hélábót a dió, ' (Bí-Pt./
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Megjegyzések a májue 15, számban
közölt Cserkészfejtörőhöz (l. 15l, old,)

Közöltük a megfejtés helyes módját és
csak ez lehet a cserkészek ártatlanságá-
nak ,d.önlő" bizonyitéka. Olyan érvek,
hogy a cserkészek nem cigarettáznak,
nem hagynak zsiros papirhulladékot és
tojáshéjat táborhelyükön, nem íogadható
eI döntő bizonyitéknak, mert erre a biró
joggal mondhatná, hogy cserkészek erdőt
sem gyujtanak íel.

Volt olyan megíejtő, aki katonai téiké-
pet vétet elő a Nagy Pistával s onnan
magyarázott a birónak. Ez teljesen íeles-
leges, mert pályázatunkban az volt, hogy
,a fenli ad.alok alapió.n" bizonyitotta be
Nagy Pista őrse ártatlanságát. Ugyanezért
nem helytálló egy vidéki pá|yáző megjegy-
zése, hogy a budapesti cserkészek előny-
ben voltak a vidékiekkel szemben. A Ma-
gyar Cserkész állagdőan igyekszik minden
otvasóját kielégiteni s ezt a pályázatot is
ugy szerkesztette meg, hogy az összes
fontos adatokat, (az ut iránya, a tüz he-
lyének távolsága és az árnyék) minden
egyéb helyiismeret nélkül elegendők le_
gyenek a helyes megfejtéshez.

Eg,vik pá|yáző arra is gondolt, hogy
amennyiben a biró nem hiszi el, hogy a
fényképfelvétel rrgyanaz nap dut. 1/r 5.kor
történt, elhivja szüleit és a házban lakó.
kat, akik tátták, amint a képet kidolgozta és
parancsnokát, akinek reggel a kirándulás-
ról szóló jelentéssel együtt a kérdéses
képet átadta.

Sőt akadt a pá|yázők között egy sas.
szemü cserkész, a Magyar Cserkész
nern merte hinni, hogy a íénykép klissé-
|én kivehető |esz s ezért nem is vette
számitásba, - aki észrevette, hogy a ké-
pen a fiuk között egy felnőtt civilruhás
eInber is átl. ,,Ezt kell megtalálni s ez
iqazrllhatja lalibi<-jét" - mondja a szem-
fiiles cserkész.

A megfejtők között vannak olyan cser-
lrészek is, akik a ,,fejtörőu nrinden mor.-
datában hibát keresnek, azt hiszik, hogy
ezt is a Dngó |ani irta, Megállapitják, hogy
a legujabb Thirring könyvben Szarvas
hegy helyett Kálvária hegy álI. (A Vándor-
solyrnoknak csupán részletes térképük volt
a vidékről, azon pedig Szarvas-hegy van.)
Vagy pedig kételkednek abban, elolthat-
nak.e szöllőmunkások erdőtüzet s ha el.
oltották, keletkezhetett-e ötven koronánál
nagyobb kár, mert a biróság eIé csak
annál nirgyobb esetek kerülnek, stb. Ezek
a mellékkörüImények a pályázat megfejté-
sével nincsenek szoros összeköttetésben :

azonban a M. Cs. ezeknek mind örül, mert
mutatja, mennyire lelkiismeretesen íogIal,
lroztak apályázők a megoldással.

Egy nagyon íontos körülmény yan
azonban, Úelyet a ,,Magyar Cserkész" a
nagy nyiIvánosság előtt ünnepélyesen
megállapit : a 4. cserkésztöruénjl eleuen liik,
tetését érezlük ki ualaru,ennlí pá@ázatból,
Mindegyik pályáző teljes erejével azon
igyekezett, hogy a nVándorsolymok" be-
cstilete szeplőtlenül kerüIjön ki a meg,
hurcoltatásból. s azok ellen a feltevések
ellen is a legteljesebb erőből tiltakoztak,
hogy cserkészeket gyanusitani lehessen
azzal, hogy kiránduló helyeiken szemetet
hagyirak Éálra, hogy erdőben tiizet rak,
nak, - pláne cigarettáznak - olyan gyá-
vák lennének, hogyha véletlenül valabol
tüzet okoztak, eloliás és a tüzoltók értesi,
tése helyett elfutnak.
llllllIllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllll lllIlltllllllllllllll lllllllll

F( NfaVEI,<.
A Nemzet. Hangay Sándor, dr. Varga Béla és

Szegedy Lászlő szérÍ<esztésében januárban szép-
irod"alnii, társadalmi és történelmi- hetilap indult
nreg. Foiio alakban, négyhasábon, szépen illusz,
tráiva, sok rovatban §i,önyörködtet, szórakozlat,
tanit és mulattat. Szineii<arlonfedélböl és 56 oldal
szövegböl áll, vagyis szép kiállitásban oly gazdag
tartalmat, hogyeiíeddig magyar lapnál nem láttuk.
Irói között lá]iuk az idósebb- és a fiatal nemzedék
kiváló neveit. tserkészettel nrindenesetre nem fog-
lalkozik, de ajánljuk különösen azoknak, akik a
csapatkörryvtár, 

-olvásószoba, 
otthon számára hasz-

nos olvasiivalót keresnek. Elófizetési ára negyed-
évre t50.000 K, vagyis egy szám 12.500 koronába
kerül, ami olcsó. Cinr : VIll., Eszterházy u, 4la.

Levente. A Levente Egyesületek hivatalos
lapja. A szerkesztésért és ki,jdásért felelös Berti
Láőzló, főszerkeszlő Schiller Károly. Kiadja az OTT
3. szakbizottsága. Május hólól 24 Óldalon, megbö-
vülve, megszépülve jelenik meg, A levente fiozga,
lom a cseikészmozgálom édeslestvére és mi szere,
tette! üdvözöljük a-,Levenlétu, amely az iskolánki-
vüli, cserkészósapatokba be nem szérvezett és elsö-
sorban a falusi -ifjuságnak akar olyan lapo_t adni,
amelv erkölcsi és iremzeti irányban heveli. vezetö-
helydn az Ezermesierek leventé_gyöztes cserkészeit
hozza és természetesen csetkészrovata i§ van, ame,
|yet a szövelség saitóbizottsága lát el, Gazdag ro-
vatait és szakcikkeit ajánljuk cserkészeink figyel-
mébe. Tartalmáró! esetről-esetre be fogunk szá-
molni.

illagyar Ifjuságl Vöröekereszt a cime a M.
V, Esvlii hivatalos haviközlönvének. Szerkeszti An-
gyalfr{i Lörinczy Erzsébet, főmúnkatárs Avar Gyula
óserkésztiszt, kiadója dr. Szukováthy Imre egészség-
ügyi fótanácsos, a cserkésznagytanácr tagja. Szere-
tetiel emlékezünk meg laptársunkról, amely annyira
közös ideálokat hirdet és különösen a leány- és
elemi iskolákat szervezi meg a szebb nemzeti iövő
számáta, Segitsen ebben minden cserkész, ahol
teheti.

Kék ég alatt címmel ielenik meg junius l0.-én
Skorka Károly verseskönyve, mint a Magyar Cser-
kész Könyvei 73-74. száma, 1.50 korona alapárért
megrendelhetö a kiadóban.
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Egertöl Mislrolcig.
A debreceni gazdasági akadémia 213lö. szent határbástyája, mely a bérces Kárpá-

sz. Gróf Széchenyi István öregcserkész- tok többi hegyeivel együtt ezeréven ke-
c§apata április hó 4-9 nap. resztül védte drága, magyar
jaiban a Bükkbe inditott _*__-;&-u__ hazánkat és választotta el
mozgótábort. ffi népét minden más országok

E§erben a 2I2. sz. ,,Bor- t@lJffi[l6áfffi népeitől . . .
nemissza..cSapatszivesven.W.\igyázzlTisztelegj!
dégszeretetét élveztiik. Nem l;ffi-#FrffiWfu W hangzott a vezényszó s föl-
gyöztük eleget csodálni ott- trry#F-,|§Fgrwl/.4, harsant a kürt, kifejezést

3,T,*:$,":t", j*Til$:,,i ffiffi WIW 3iJff *nx-ffiTÍ:;j,Tfif:
részet ,maguk a csapat 1ágjai ffi4*He§fjr W.Mlh nemsokára ismét magyar
készitették. Bejártuk a veze- ,nffirQ@B)FWr(,ffil lesz . . .

tésükmellettazegészvárost.ffiMégugyanezenanapon
A várat is. megnézlti.t . .,rg.- Régi me'y€i böftön Egerb€n. (A Bor_ est: 6 Óra felé megérkeztünk
gyeletes szivvel a vitéz ősök ;:i"n;l;s:,;c;. Baáory-tr;JottioúJ a Garadna patak völgyében
iránt, jártuk be a szent he- kiránduló utunk legszebb
lyet, amelyet még szentebbé tett előttünk pontjához, a hámori tóhoz. Kb. t km.
az, hogy hajdanta annyi vérrel áztatott hosszuságban huzódik ennek sötétzöld vize

Utban a ,,Bálvány! felé.
A 4 rajz Rocl<enbauer I.

müve.

földiében egy nagy
magyar irónak, Gár_
donyi Gézának földi
maradványai pihen-
nek .

Április 6. - lv er-
dőőri lakban hátra_
hagyva hátizsákjain-
kat elindultunkaBükk
legmagasabb csúcsá_
nak, a 957 m. magas
BáIványnak megmá-
szására, amelynek a
tetejéról pompás ki_
látás nyilott minden
irányba, de különö-

a szűk völgy aljában
egészen addig azutig,
amely Hámor közsé-
get Lillafüreddel köti
össze. Ez a rnagas
úttest zárja el a tó
völgyét és képezi a
kincstári hámorosok
által a XVIII. század-
ban készitett ama
mesterséges duzzasz-
tó-gátat, amelynek a
gyönyörü tó keletke-
zését köszönhette.

KöröskörüI hegyek
bükkerdőkkel, ame_
lyeknek íáin már bontogatta a rügye-
ket az űj tavasz napsugár ujjaival

A fák alattaz erdőta-
1 ,, laját szemfedőként a
l _ sárgás-barna levelek
.-/' sürü halmaza takarta..,

Megkönnyebbült há-
tizsákkal, de nehéz
szivvel szálltunk be a? vonatba május 9-én a
rmiskolci pályaudva-
ron....Pedigkár
volt szomorkodnunk.

emlékkel lettünk gaz-

- P. Olasz Péter S.J.:
kiadóhivatalban, Bpest,

sen észak felé. Erre alacsony hegyek, in-
hább dombok terültek el, völgyeikben
kedves, íehérházúfal-
vakkal. Csaknem alat-
tunk, egy közeli hegy
ormán a romantikus
Verebic vár romjai
meredtek az égnek..

Ami azonban leg_
inkább lekötötte fi- ,,

gyelmünket és leg-
tÖbbet gyÖnyÖrkÖd- A hortobágyi ,L6tőkép" csáfda tocsiszinje,

tetett bennünket, az a
távol ködéből meredeken kibontakozó Ma- Hiszen egy kedves
gas Tátra volt, Nagy.I!íagyarországnak dagabbak . . .

Koszter Atya: Csillagszemü fiuk. 1Szindarabok). Ára 1.50,

Ezormegtor. Ára 1.- K. - 7000 es szorzőszámmal kaphatók a

IV., Váci ulca 62.

Zászlóavatásl ünnepély. A 13. Ezermester csapat f. évi junius hó 7-én, vasárnaP délelÖtt

pontosan tiz órakor tartja zászlóavatási ünnepélyé| melyre a testvércsapatokat szereteltel meghivia.

.:t l ;+, \._ . ij
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Napóra - cserkészhasználatra.
Drágffy Sán-

dor érsekvad-
kerti földbir-
tokos érdekes
napórát mu-
tatott be a na-
pokban-Szö.
vetségünknek
E szerkezet
Iényege,hogy
egy kettős

_ gyürün ská.& lára bocsáj-
tott napsugár
mutalja a pon-
tos időt. A

belső gyürü egy fogantyu segélyével tet-
szés szerint torgatható és beállitható a
skálára. A külső gyürü palástja kivül kö-
rüIbelül a kerület egy negyedrészén gya-
korlati idő beosztással (a hónapok és hetek
számára) van ellátva. Espedig hat beosz-
tás van a karika egyik szélén (ianuár-
junius) és hat a másik szélén (december-
julius), két-két beosztás között hely van
a hetek számátanégy-négy közre beosztva.

A karika belső oldalán, átlós irányban
szemben a külső időbeosztással, gyakor-
Iati óra.skála van. Az óra-beosztás helyén
több, a kerülettel párhuzamos beosztás.
vonal van elhelyezve a különböző évszakok
számára. A hónapok, valamint az őrák
bepsztása kisérleti megállapitások alapján
történik, épúgy a fogantyú elhelyezése is
(amelynél fogva zsinegen íüggöleges hely-
zetbe hozva használandó a napóra), me-
lyet a különböző országokban való hasz-
nálatnál a csillagászati helyzetnek megfe.
lelően a gyürü különböző helyein erősi-
tenek meg. A gyürün van egy furat,
amelyen a napsugár keresztül hatol és
fényes pont alakjában rávetődik a gyürü
belső oldalán levő órabeosztásra. E nap-
óra, mely cserkészhasználatra igen alkal,
mas, továbbá rendkivül pontos, amennyi-
ben csak percekkel tér el a középeurópai
időtől, minden cserkész által me€|"szerez.
hető és óra helyett használható. Nlinden
órához mellékelve van használati utasitás,
bár kezelése e leirással ellentétben rend.
kivül egyszerü. Ára 35.000 korona, kap-
ható a Magyar Cserkészek Termelő Szö-
vetkezetében junius 10-étő1 kezdve.

Klaá|a l A Magyar Csetkégzg?ívetség Kilr.dővállalala
Nyomta : Frátct és Társa kónyvayomdá|a

Yczctéséft íclclílt Fcátcr DÍnleÍ.
Bledlgicrlt, Vil. ltLácíe.útcet3. Tcl, |őzlcí l}6-n.

A szövetsés új tagjai.
A Szóvetségbe az :utóbbi ldőben a kívelkező

pártolótagok téptek be t- Df. Gilat63t Mlhály, Vasvátí Kátoly, VttézS.1,
vó§ \fiaídvoge! |ózseí, Magyat Métnők és,Epltész,
E gylet, M ag-yar' Orsaágo s Y éőet ő E gyesület, H_ód-
lrr.ezővásáthály i G azdaságl Egy esűlet, K álmá n Re_
zső, a Jászapit| Kír. Kath. neeígiaaá?ium ayolc
leálylao,ulója,

Alapltó tagok : Dr. Póos Mlktór, Bltő Józseí.
A második Tourist Trophy. A K. M. A. C

rendezésében megtartott versenyek budapesli cser-
készeinknek mindénkor erös megpróbáltatást jelen-
tenek. Nemcsak a kemény szolgálat, - kora reg,
geltöl a késö délutáni Órákig-- hanem az öníe-
§yelem, udvariasság, tapintat és a helyzet által
frégis inegkövetelt eiéIyes fellépés összeegyeztetése
alapos csérkészkészültséget kiván.

A versenv felédhetetlenül szép voll. Pontosan 10
órakor ágyirltivés jelezte a slar{ot, amire.38 motor
kezd íül-§iketitő b-erregésbe. A slarter zászlólelzé,
sére mint a kilött nyillramodnak rohamra a Sváb-
hegy meredekének. Európa egyik legnehezebb.ver.
senúpálváia Ez, halált megvétó bátorságot kiván.
eti§-mútit el tiz perc az utolsó inditás után, már
bevágtat - elsö köre uián - Feledy, a íavalyi baj-
nok. A lejtős Budakeszi uton csak halalmas slart,
számát láiiuk, amint l00 km-nél jóval nagyobb tem-
póban második körének indul. A fiuk tippelnek,
Feledy a Favorit, Delmár á kedvenc és az osztrák
Karner lehet a meglepetés. Feledy gépe azonban
benzintartály repedést kap és a ntesteri veze_tésscl
száguldó Dölmár mindjobban felnyomul és Karner
elöt'i rekord idő alatt iyer. Percekig tartó tomboló
lelkesedés a nézötéren,- a cserkészék szolgáiatuk
által megkivánt lromolysággal veszik íudom.ásul a
kedvenc §yőzelméí, csak mintha szemük csillogna
jobban ..-. A többi kategoriában is erös küzdel-
inet vivnak. Az egyikben magyar gyártmányu gép
gyóz l Végeredményben 3 magyar győzelem l osz-
trák ellen.

Hatalmas ver§eny volt. A gépek tökéIetességénél
cgak a versenyzök kitartása volt csodalatraméltóbb,
annál is inká6b, mert a pályát oly mély porréteg
fedte helyenként, hogy a gépek által felkavart por-
felhöben- sok izben kellett a decompressorhoz nyulni,
Volt bukás ia sok, ami szintén a rosszkarban levö
utak rovására irható.

A gyözteseket dr. Szetnár vezértitkár babérkoszo.
ruvaiiüntette ki s a közönség szétoszlása után má-
csak a poíosan bevonuló csapatok dala visszhangr
zott a távaszi pompában tündöklö Svábhegy oldalán,

Csupor.
Kaposvór. A 280. Szent Imre Öregcserkész-

csapat-május 10-én tartotta ünnepélyes logadalon-
tételét nagy és előkelö közönség elótt. Az öregek
nagyrészijparos és kereskedö ifjakból áll. A mise
9 óiakor volt, mely alatt minden új cserkész meg-
áldozott. Utána a szabad ég alatt ment végbe a
fogadalomtétel és este szini elöadás és tánc követ,
kezett.
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Az iinnepló 153, ]\,Iátía csapat, háttérben,az egybegyült testiiletok,

SalgótarJán. A l53. sz. Mátra caerkészc§apat
zász|óavaíási ünnepélyét május l7-én tartotta meg
a helybelri sportpályán ünnepélyes keretek között.
Röder Alíréd csapatparancsnok nagy körültekintés.-
sel rendezi a felvonulást. Az elemi iskolások Le_
vente-köre, mindmegannyi kis fehér virág, a Máíra
csapat. maid a vendée csaoa{ok vonulnak íelz a17.
vente-köre, mlndmegannyt
csapat, majd a vendég csaapatok vonulnak fel: a l7.

T., a l45. Sirály és az 53.
ilelésüket hozták el a csa_

Szondy, a l03. R. H.-S. T:, a l45. Sirály és az 53.
Jurisich, akik szerető ölelésüket hozták el a csa-

intézetek csapatai részére 5-5, 4-4 millió koroná
utalt ki a tanács, vigzont azl a két intézetet, ,ame-
lyik elszámolását még nem kűldötte be, egyelőre
nem részesiti segéIyben.

Esztergoru. A 14. Holló csapat paíancsnoka,
dr, Mattyasouszky Kasszián sokat fáradozolt, hogy
a cserkészeszmét átültesse a kispapok lelkébe és
a szemináriumban is rneghonositsa a cserkészetet,
ami az idén Szalay József volt Regnum Marianumi
cserkész segitségével sikerült is neki, A kezdet már
1922, évre esik, de nagyobb arányokat csak az idén
öltött. Köszönetet kell mondanunk dr. Halmos lgnác
prelátuskanonok rector urnak, ki az engedélytnreg-
adta és dr, Tóth Kálmán prefektusurnak.Munkánk
eredménye: t7 ujonccserkész, kik már a fogada-
lom napját várjak: l2 Il. osztáIyu cserkész és 6 I.
osztályu cserkész, A raj munkásságának irodalmi

patnak. Jönnek az iskolák, a Katholikus Kör, az
acélgyári Levente egyesület, a lüzoltóság, katona-
ság és csendörség, a környékbeli leventéli. Upponyi
József kath. lelkész szentmisét mond, utána-Szaód
Dezső ref. és ahtz ]ózsef ág. ev. lelkészek áldják
meg a zászlót, majd Liptay B. Jenóné, a zászló-
anya két széles, fehér szalagot köt rá a zászlóraés következik a zászlószegek beverése. Délután
músoros táncmulatság volt az acéI6
let .nyá_ri kerlhelyiségében, melyen a
músoros táncmulatság volt az acéIgyári olvas
let nyári kerthelyiségében, melyen a közönség

Ivasóegy-
sés hálás

óvációban részesitetle a cserkészeket. EeÉeíe A,
A l74. sz. Galz gyári cs. csapatlélekemelö

ünnepség keretében avatta fel május 20.án 26 cser.
készét. Az ünnepség a csapat felvonulásával kez-
dődött, nrajd e kiváló csapatunk parancsnoka, Zoch
József isnrertette a cserkészmunkát a nagyszámban
megjelent szülők és érdeklódók eIőtt, A íogadalom
letétele után Faragó Ede szöv. ügyv. e|nók tüzes
szavakban buzditotta a §zebb magyar jövóért való
munkára az új cserkészeket, ntaj,t átadta a csapat
szervezőtestülete elnökének, Eecker Agoston gyár-
igazgatónak az örökös tagsági oklevelet, melyet a
gyár l0,00P.000 K-ás álapitványával érdenelt ki.

Becker Agoston ryazgató hálás szavakkal köszönte
meg a Cserkészszövetség figyelmét és a szervezö
testület részéről lovábbra is kilátásba helyezte a
csapat anyagi és erkölcsi támogaláeát.
, _Ez ünnepélyes aktust követőleg a csapat még
két ünnepéllyel is szórakozlatta amegjeleníeket : az
egyik egy müsoío§ délután volt, melyen szebbnél-
szebb szántokkal ugyszólván az egész csapat köz-
remüködött a legteljesebb sikerrel, a másik egy
rádióhangverseny, mely a csapatotthonban zajlóit
le. A kiválóan sikerült ünnepségen a Szövetséget
Faragó Ed,e, az I. cserkészkerületet dr, Major De.
zső kerületi társelnök képviselte.

ó8 millió a gyóri cserkészeknek. A Győri
Hirlap irja: A váios tanácsa felhivta a város áItal
segélyezett iskolai és önálló cserkészcsapatokat,
hogy a nekik utalt segélyösszegek felhasználásáról
számoljanak el. Ez az elszámolás két tanintézeíen
kivüt az ögszes intézetektól megérkezelt és azokat
ma tárgyalta a város tanácsa. A tanács elhalározla,
hogy az erre a célra a költségveté§ben lennmaradt
összeget, 68 millió kotonát az intézetek csapalai
között szétosztja. A kereskedelmi fitiiskola l7, a
reál és gimnázium t5-15 millió koronát, a többi

Az esztergomi 14. Holló csapat növendékpap raja,
Középen ül Dr, Maityasovszky Kasszián íóparancsnok,

tőIe baha Szalay Józseí Iajvezelő,

eredménye egy album, telve szép értekezésekkel és
versekkel. Kezet adunk mi is a nagy munkában és
már nemcsak a váro§ és falu cserkésze fog kezet,
hanem e kettö közé odaáll a kispap cserkész, mint
a keresztény szeretet apostola.

Ószentsége XI. Pius pápa a szent év alkal_
ntából a 254, sz,,Mintau és a284. oSzent Korona"
c§, c§apatra és a csapatok további munkásságára
apo§toli áldását és fényképét küldte.

Jászberény. A jászberényi tanitóképző inlézet
a lezajlott Kisosz. országos birkózö verseny aIkal-
mából házi ünnepet rendezett. Azinlézet 298. Lehel
vezér cserkészcsapata nyári programul a környék
lanulmányozását tűzte ki, Az elsó raj munkaprog-
ramja a város belterülete és közvetlen külső hatá-
ránák tanulmányozása. Ezkányu múködését szom-
baton, május 9-én megkezdte, A második raj pedig
a távolabbi környék, a szomszédos községek tanul-
mányozásávfl foglalkozik. Ezt máj. l0-én kezdte meg.
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Iv. reRülnr.
A tatat 146. oRéval' cserkészcsapat nagy

agilitással készül a közös piarista Jamboreera. Más
téren is igen elismerésreméltó buzgalommal dol-
goznak a tatai fíuk. Igy a közelmultban egy rádio-
állomást szereltek fel, ugyhogy ma már zavartala-
nul hallgathatják a külföldi állomások hireit is. -Május 2. és 3.án délután 4 órakor nagyszabásu és
iól sikerült rádió-hangversenyt rendezett. Ezt meg-
elözöen Agárdy Gyula kegyesrendi tanár, aki a
cserkészek vezetője volt a rádióállomás felszerelé_
sében, felolvasást tartott a rádióról. Ugyanez alka-
lommal máius negyedikén uioncavatás is volt. 14
íiú tette le a fogadalmat Varanits József parancs-
nok kezébe. Jelenleg a csapatnak 83 felavatott cser-
késze van. Április és május hó folyamán több ki-
rándulást is tett a csapat a közeli hegyekbe,és a*,

Vértesbe,
V. KERÜLET.

ilIakó. A 92. Cserkészcsapat 19.5. évi lebruár
24-én a reálgimnázium miísoros délutánt rendezett;
az ünnepi beszédet dr. Csaba Jenö szegedi V. ker.
gazdasági fötitkár tartotta. Márciue 2l-én rendezett
ünnepélyen pedig Jáger Imre esongrádi reálgimná-
4iumi igazgató íejtegette a 8.' cserkésztörvényt.
Aprilis l9-én tett a csapat 24 ujonca fogadalmat
dr. Győrffy István szegedi egyetemi tanár, ker.
e|nök kezébe, aki ez alkalommat magas szárnya-
Iásu beszédet tartott. A reálgimnázium részéröl dr.
Gedeon Alajos igazgató, a szülők részéröl pedig
dr. Slentzky József ügyvéd mondtak beszédet.
Ugyanekkor tettek a 290, Návay Lajos és a 292.
Turul csapat ujoncai is fogadalmat. A Csanád cser-
készek résztveltek a nagypénteki szent sir őrzés-
ben és a feltámadási körmeneten, Vénich Gyula
megyei fötitkár vezelése alatt tartott örsvezetöi
tanfolyamon a csapat liz tagja vett részt.

IX. KERÜLET.
Zászlóavatást ünnepély. A debreceni ker,

lfj. Egyesület 23l,sz. Méliusz csapatának a selyem-
zászlójál a nagytemplomban máius 3-án adta át
istentisztelet keretében az adománvozó kálvinisták
Templomegyesülete nevében BaÍoghIstvánné ur-
asszony. Gyönyöríi alkalmi prédikációt mondott dr.
Révész lmre egyh, ker. íöiegyző, a Cserkész Nagy
Tanács tagja. A zász|ót d,r. Balthazdr Dezső püspök
áldotta meg lelkeket magával ragadó áldásával. A

csapat rlj cserkészei Mezey Béla prnok elölt tettek
fogadalmat, ki úgy a csapatzászlót, mint a 74. l.
leánycsoport ajándékozta himzett órsi zászlót szép
beszéd kiséretóben vette át. A hatalmas templom
zsufolásig tele volt s kivonult a 43. l{unka, 167.
Törekvés, l72. Erö c§apat is. A ketíllelet Török
Tibor főtitkár s 1öbb I. B. tag képviselte.

Pál Ernő. Lehet. Tessék jelentkezni a 100. Öreg-
cserkészcs. parancsnokánál, Faragó Etle orsz. üv.

, elnöknél, (Rákóczi ut l5.-lI). l. Egyévi próbaidö után.
2. Szeretni és a jellem utján vezetni a fiukat. 3.
Teljesiteni a parancsokat. 4. Több mint 20 leány-
csaoat van. A kisasszonv ielentkezzék VlI. Aréna útcsapat van, A kisasszony jelentkezzék VlI. Aréna
36. ajatt a Cserkészleány Szövelségnél, - P. L. l36. ajatt a Cserkészleány P. L. §z.JU. qJ41l d vD§lÁ§Dzltauy JZUYcrD§E,ll§l, 

- 
r. L. §l.

c8apat. Köszönjük, de kérjük a rend kedvéért a
hirf mindig láttamoztatni a parancsnok urral. - 0.
M. Dobrecen. Szép szárnyalásu sorok, meleg érzé-
sek, de az igazi helyük ott van a csapatnaplóban.sek, de az igazi helyük ott van a csapatnaplóban.

- H. L. 98. Nagyon szép és nagyon sülyo§ levelet
irtál, erre nem is merek csak úgy válaszolni; ez

nagyon sulyo§ levelel
: tlgy válaszolni; ezirtál, erre nem is merek csak úgy váIaszolni; ez

egy nagyon érett ifjú irása. Hanem iöjj el vendégülegy nagyon érett ifjú irása. Hanem iöjj el vendégül
a mi táborunkba, ott lehetne idöt találni aválaszra.

- Peiniger §ándor 32. Levente. Pályázal elkallódott,
utólag szintén az I. csoportba soroljuk. - Karvaly
örs 2. BKG. pályázala az r. csoportba került, köz-
lésböl tévesen maradt ki. - Szabadcserkész. Név"
telen leve|ekre - sajnálatunkra - nem válaszol-
hatunk.

Első magyar hangszergyár:

stowasser
cserkészcsapatok szálliíója

Budapest, I l, Lánchid.u. 5
HAilOszEBEK elismert legJo bblgyártmányok.

HUR0K legjobb minősóg.
§zak§zerü oiké§zitóse.

Fiúk ! Leányolc !

A sápadí arcba vérí, a lágy izmohba
erőÍ, a csoníokra husí ad a e*

szent István

Xalálakivonal
Kaphaíó: Gyógyszeúárakban, drogeriákban és iobb csemege-

kereskedésekben.
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Kerületi Jamboree.
Versenjrylonloh z

t. A versenyző rajok külső megjelenése és
cserkészszelleme,

Pontozzuk: a) A versenyvezetőtől kiadott
parancs pontos és megegyezó keresztülvite-
lét, b) általános megjelenést, magatartást,
egyenruhát egyöntetüséget stb. c) fegyelmef,
d) szellenlet.

A versenynek ez a része kiterjed a ver-
seny egész tattamára.

2. { versenyző rajok táborozása, a) Cso-,
magolás és szállitás. Minden cserkész egyéni
felszerelését megvizsgáIjuk, hogy lássuk mi-
lyen csinosan van elrendezve és célszerüen
van becsomagolva és hogy arányosan van
e a csapatszerelvény elosztva az egyes cser-
készek között. Ha a csapat szerkocsit hasz-
náI azt az enrlitett szempontok szerint fogjuk
megvizsgá|ni, _ b) Felszerelés. |{edvező
birálathoz a íelszerelésnek célszerűnek, prak-
tikusnak és olcsónak kell lennie. Szükségte-
len tárgyak kedvezőtlenül biráltatnak el. -c) Gyors táborverés. A feltevés az, lrogy
erős esőt várunk s ezért a csapatnak gyor.
san tető alá kell jutnia s az eső előtt tüzet
kell raknia. - d) 

^ 
feltevés az,hogy a csa-

pat elhatározza, hogy huzamosabb ideig fog
ebben a táborban maradni s ezért a tábort
minél praktikusabbá teszi, amennyire az
az adott körülmények és a kézné| levő
anyagból lehetségeE valamint hasznos sze-
relvénytárgyakat készit. Az örsök tetszésük
szerint rendezkec]hetnek be mint az otthoni
táborukban szokták. Kutat, latrinát nem
kell ásni. Konyhát minden csapat maga
állit fgl.

3. Enekek és csatakiáltások.
4, Tábortűz nrelletti szőrakozások együtt

30 percig tarthatnak. A dalok lehetnek vidá-
mak vagy szomoruak egy vagy többszó-
lamuak.

5. Cserkészversenyek, - a) megfigyelés a
városban, - D) következtetés, - c) magas.
ság-terü et és számbecsles - d) nyomkere-
sés éjjel, - e) kenyérsütés nyárson. - /)
első segély.
, A csapat kiválaszt hat versenyzőt, de
sorshuzással állapitjuk, hogy ki melyik ver-
senyszámban indul. Az e|ső segélynél a íel-
adat ugyanaz lesz rninden versenyzőnél:
Kötést alka|mazzon ugy nragán, mint máson.
A csapat hozzon mentőládát, mely mindazt
tattalmazza, mire egy csapatnak helyi viszo-
nyok közt szüksége van A kenyérsütés
mindennemü kemence (épitmény) " nélkül
történik, nyárson vagy kövön, melyet a csa-
pat készen tart mielőtt a verseny megkez-
dődik.

6. Cserkészügyességi versenyek. A csapat
kiválaszl hat cserkészt a versenyre. Sorshu-
zással határozzuk meg, hogy a csapat ré-
széről kijelölt hat cserkész közü| ki, melyik
versenyszámban vesz részt. - a) Lassóve-
tés. Ez a kőveLkezőből áll: a versenyző egy ,6-9 m. oldaltávolságban elíutó fiut elfog,

- b) Kézűgyesség. Ebben a versenyben a
cserkész valamilye4. anyagot kap pl. drótot,
ocska pléhdaraboti{/lrötélilarabok at vagy f6t,
melyből llf 2 őra alatt hasznos és praktikus
tárgyakat köteles hésziteni. A tárgyak elké.
szitéséhez csakis zsebkést szabad használni
(akármilyent). - c) Fáramászás: Minden
cserkész egy és ugyanazon fára, illetve fákra
fog mászni. Kötelet legfeljebb 20 métert sza-
bad használni. Csak rendes cipőben szabad
mászni. A térdeket befedni (megvédeni) sza-
bad. - d) Futás. 80 yardos sikfutás időre.
Futócipő nincs megengedve, de vászontorna-
cipőben szabad futni, - e) Kődobás. A kő
sulya 1/, kgr. gönrbölyü. Győztes az, aki,a
sulyt legmesszebbre tudja dobni. A dobás
módja nincs meghatározva. A jobb kézrel
elért távolságot hozzá adjuk a bal kézzel
elért távolsághoz. Elgy próbadobás megenge-
dett. * f) Mezei futás: A versenyzőknek
egy bizonyos kb. 1'/z angol mérföld (kb.
2llz km.) utat kell befutniok. Az uton a cser-
készeknek bizonyos akadályokat (árkok,
bokrok stb. kell átugraniok vagy rnegmísz-
niok. Gyorsaságot ésaz ügyességet pontozzuk,

7. Uszás. Frre a versenyszámra a csapat
3 cserkészt nevez, egyet-egyet minden pontra

- a) 100 yardos uszás: Tetszésszerinti sti-
lusban. - b) Buváruszás: A versen5 ző rő-
vid nadrágot, inget és harisnyát visel. 4
méter mélységben levő 50 kgr. sulyu bábu-
ért merül alá, - c) életmentés : egy 15 éves
fiut kell kimenteni a vizből és a 40 méter-
nyire levő partra vinni. A fiu nem fog ellen_
állást tanusitani. Csak egvféle mentést kell
bemutatni. A versenyben a gyorsaság és a
szabályszeri gondosság számit. A verseny-
hez tartozik még a felélesztés akármilyen
módszerrel.

8. Örsi akadáIyverseny: A csapat kijelöl
egy 8 tagu őrsöt. A versenypálya kb. 5 km.
hosszu" Részletes utasitást irásban kellő idö-
ben a verseny előtt adunk. Nem az a fontos,
hogy a versenyzők jó futóh legyenek. A
verseny alatt különböző esetek fognak tör.
ténni, melyek alkalmat adnak a versenyzők-
nek cserkészismereteiket kimutatni. A cser-
kész legyen kész mindenre ami a cserkósz-
tudományban' előfordul: jeladás, nyomolva-
sás, utkeresés stb.

Minden őrs köteles egy 20 m. hosszu kö.
telet hozni és legalább egy cserkésznek legyen
ruhája alatt uszónadrágja,
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9, 12 őrás cserkészés. A csapat kijelöl
egy 8 tagu őrsöt. A 12 órás kiránduláson
gyalog 20 km. kerékpáron 60 km, a meg-
teendő ut hossza. Az utat lehet gyalog vagy
ke rékpáron megter_l n i, szab ad v álasztás szerin t
l\linden őrs kap egy térképet, melyen az ut
mgg van jelöIve. Részletes utasitást a ver-
seny előtt kapnak az őrsök, Az őrs hozhat
magával. sátrat. A versenybizotlság pontozza
1. napió vezetését 2. táborozást és íőzést 3.
vázlatózás 4. a cserkészek áIlapotát a kirán-
clulás y-égén. I1a az őrs kevesebb idő alatt
teszi meg a kijelölt utat az nem számit
előnynek. A napló tartalmazzgn a kirándulás
leirásán kivül kütönböző természeti megfigye-
léseket a növények, állatok, meterologia,
történelem stb. köréból. Ejszakát nem tölte-
nek a versenyzők szabadban, de tábort kell
verni.

10. Tábori kézség a tábor egész tartama
alatt, - a) Tábot rendje. Tábori tökéletesi-
tések, mint földkonyhák, sütőkemencék, pri-
rnitiv készülékek az éleltttiszer írissen tartá.
sára, székek, asztalok stb, melyek mind a
l<éznél levő anyagból készültek. - b)Főzés.
Pontozni fogjék a tisztaságot, módot mellyel
az egyes ételeket elkészitik és az eszközökeí
melyekkel ezeket végzik. I(ülönleges ételek
és fogások itt nem jönnek számitásba, - c)
Reggeli tornagyakorlatok. Az egész rajt itél-
jük nreg az egész tábor tartama a|att.

Nem kötelező versenyszám: Cirkáló ver-
seny csónakkal, kanoeval vagy kajakkal.

Akármilyen tipusu csolnak használható:
Pontozva lesz : csomagolás felszerelés, kor-
mányzás, az evező kezelésben való jártasság
és ügyesség, Táborverés.

Egyes tipusok közt, ha egy tipusbóI több
induló (legalább 3) van, verseny lesz,

yitorlázásnál csak az e céba épült csona-
koh átkelés a Dunán. A hajón való ügyes-
ség a vitorlakezelésben való jártasság nyer
pontozást.

I lllngym lllmlili líullum lglltfuí§n n ffiltltffilllh[l.

Cserkészek ! A Magyar Nemzeti Muzeum
feladata az ország faunájának összegyüj-
tése. Ti a táborozás idején minden külö-
nös fáradság nélkül hathatósan támogat-
hatjátok a Nemzeti Muzeumot ezen cél
elérésében.

Ez idő szerint fő|eg lepkékre van szik-
ségünk. Segitsetek a gyüjtésben, melyre
nlzve minden fejvilágositással ellát ben-
neteket a Magyar Nemzeti Muzeum állat.
tára d. e. 10-2.ig.

§átorrovat.
Elkészültek az uj sátrak.

Az első szállitmány már pünkösd elótt
a csapatokhoz kerüit. A sátor kitünő anyaga
hozzáértő és gondos kezelést kiván, azért
a legfontosabb tudnivalókat erre vonat-
kozőlag Kiss }ózseí cserkésztisztünk össze-
állitásából _., aki a sátrak létrehozalala
i,öriil igen sokat fáradt már most
Kozo|JuK,

1, A sátrak száraz, szellős helyen lar-
tandók, Nedves, dohos helyen elrohadnak.

2. A sátrak száraz állapotban csomago-
landók. Ha a szükség arra kényszerit,
hogy nedvesen szállitsuk, ne teg5ünh strl;t
a sátrakra s az összehajtásnál ne iparhod-
iunk azokat a lehető legkisebb térfogatura
préselni. Ilyen esetben szállitás után azonnal
kiteritendők és gondosan megszáritandik.

3. A 200X200 cm. méretü sáirakhoz
150-t55 cm, maga§ sátorrud (cserkészbot)
szükséges.

4. 
^ 

2áOX250 cm. méretü sátorhoz pedig
180-185 cm. magás rud ke]].

5, Az őrsi sátor oromrudja 180 cm.
hosszu, két tartórudja pedig (ezeket a
csapatok maguk készitik !) 214-218 cm.
magas legyen.

6. A 250 és 200 cm..es sálrakhoz (min-
dig kétlaput értünk) 9-9 cövek szükséges.
Cöveknek az u. n. hidszegeket ajánljuk.
Ebből kb. fél kg. kell egy sátorhoz. A
hid:ze$ hossza 23 cm., egy kg. kb. 10.000 K.
Vaskereskedésben kaphatók.

7. Az őrsi sátral,hoz t3 drb erős cövek
(mint a 10 személ;,es sátraknál) szükséges,
továbbá I7 drb hidszeg. A nagy cövekeket
a csapatok maguk készitik, szükség esetén
a 33.,sz. c§erkészcsapatnál megrendelhető.

8. Az őrsi sátrak feszitő köteleire ugyan-
olyan íakolonc alkalmaeandó, amilyen a
30 személyes sátor köteleit fesziti ki.

9. Felverésnél az őrsi sátor ajtónyilása
és lebernyege összeíüzendő.

I0. Az oromrudat a sátor oromrészén
beliil íelvarrott bőrerősitésekhez ke]l kötni.

A sátorlapok önköltségi ára drb.ként:
200 cm.-esé 325.000 lrorona

" 420.000 ,
,, 410.000 ,

230
250

Az őrsi sálor ára 2,800.000 K Arnelyik
csapat a háromhavi részlerfizetésr:él mesz,
szebbmenő kedvezményt kiván, az ezt
külön kérje, kellő indokok esetén a Szö-
vetség a csapatokat sátorbeszerzésüknél
erőtel,jesen segiteni lrivánja.

Gazdasági hiuatal,



MAGYAR CSERKÉSZ l8B

A Magyan Cserkészek Termelő Szövetkezetének

rendkivüli felhivása pokróc ügybell"
Április 29 én szövetkezefünk az alább hözölí szövegii felhivásí

iníézíe az összes cserhészkerüleíehhez és csapaíokhoz, Ezen íel-
hivásunhra miníegy 500 drb pokróc rendelés éthezeíí be. Fel hell
íéíeteznünh, hogy felhivásunk rrem iuíoíí el mind'én egyes csapalhoz,
vagy nem olvas{áh íisyelmesen áf, merf különben lehefeílennek íar-
íanóh, hogy a cserkészek,ezen renclhivül kedvező alhalmat saiáí
érdekükbefl ne használíák volna hi iobban.

Felhivásunh szövege a köveíkező:
Szóvetkezetiinknek egy kényszereIadásból trifolyólag sikerülrre na91,obb

mennyiségü, kitünő minőségii taliarót lekötni. Mintirógy izövetkezetünk az át-
vételhez szükséges tőIrével nem rendelkezik, a vételt csak abban az esetben
perfektuálnánk, ha a t. Parancsnokság vezetése alatt álló cserkészfiuk, tisztek
és hozzátartozóik fellrasználják ezt a kiválóan a]kalmas \,ételt é§ a 2000 drb
átvételéhez szül<séges előjegyzések hozzánk legkésőbb május 10 ig beérkeznek.
A pokrócokat rnegfelelőerr szortiroztuk és igy a 2000 drb-nak 100f oa lrisebb
méretü |60-220 cm-e§, a nagyobb méretü 180-220 cm. A lrisebbet darabon-
kérri tbrgalmi adóval együtt ll0.000 kor..ért, a rla93obbat 125,000 lioronáért
bocsátjuk a cserké-izek rende]kezésére. A szállitást csalr áz esetben eszközöl"
jük. ha a véte}ár a rendeléssel egyidejiileg hozzánk beérkszik.

Kérjülr a t. Paráncsnokságot, használja fel ezen lriváló alkalmat, mert
valóban a crerlreszek érdekei ellen vétenénk, lta bár nrel_v olrból kienge dnőlr
ezt a néze|,ünk szerint többé vissza nem térő kedvező alkalmat.

Tájékozásul közöljük még, Irogy jelen lrörlevelünlret a Cserhész Ször,et-
séggel egyetértve bocsátjuk ki és rrgy a poliróc minőségéért, valamint a pon.
!os leszállitásért szövetkezetünk igazgatósága szavalosságol r,á]lal, lenlartva
magunknak azt a jogot, hogy amennyiben a szükséges nlennyiségü renclelés
nem érkeznék be, a pénzt a rendelőknek visszahüldjtik, minthog1, a polrró-
cokat csakis egl,tételben vehetliik át.

Arra va]ó íekiníeí{el, miszeriní megeyőződésűnk és íagiainh.
hal szemben kö{elességünh, hogy ezen hivéíeles alka]rnaí egyhöny-
nyen ne engediük hi hezeinhből, hosszas és fáradságos uíániárá-
sunk höveíhezíében síherülí a rövidre szabolí opíióí iulius í.ig meg-
hosszabbi{íaínunk.

Amidőn erre íagiaink nb. figyelméí ísméíel{en felhiviuh, lisz-
íeleííel hériüh, hogy rendeléseiket az ö§§zeggel egyidejüleg
legkésőbb juniurs 20-ig iuííassáh hozzánb, merí uiabb meghosz-
szabbiíásra semmi körülmények közöít nem számithaíunk már csah
azérí sem, mert a szóbanforsó pchróc feleíf egy csődíömeggond-
nohság rendelkezih, amely nem lesz íehiníe{íel a cserhészek érde-
heire és hényíelen lesz saiát érdekükeí szem előíí íaríva, azí má.
sohnak eladni.

cserkészüd r,özleltel

A hibás pohrócokaíaSző
veíhezeí haladéhíalanul hi
cseréli,

lllagya1 CserkÉszek

Fogyasztási es Erlékesilö Sz(jvetkezele,
Rauasz s. k, Bogd,án s, k,



IV. Váci-utca 46.
Tel. rlózsel 151-83
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Gserkészlng (khaki)
I/a. flanelböl 28. szám 120.000
|la, pamutvászon 28-as szám _-: 100.000

29-es sz-tól felíelé számonként2500 K-val drágább
Flanoll (khaki) métere 80-40.000
Cserkészkalap l. teljes börözéssel 120.000

I. vászon szaIaggal 100.000
lI. , l 80.000

Tisztikalap lla. minöség ___ 160.000

Nyakkendö zöld szegett _-- 14.000

Tábori sapkr vászonból __- 26.000

D , , lóden szövetböl ___ 70.000

Levente sapka 46 000
Farkaskölyök sapka -_- 40,000

§ip ___ 6 -!) - l8 - 26.000

, eredeti angol gyártmány -. 20 - 26 -80.000
Slpzsinor fehér, zöltl és barna 8,000

Cserkészbot 18,000

Tiszti bot (iégcsucsos heggyel) 30.000

Kötött lábszárvédő 6í.000
Oerékszii I/a. úO-C0.000
Nyakkendő karika bör vagy csontból ___ 8.000

Tíszti kalapszlj lla. -_ 20.000

Örsvezetöi kalapszii l/a. ___ ró.000
Cserkész kalapszlj í/a. 12.000
Viharszij 10.000

Cserkészkés lla. l2 -26 - 30-46-66- 70 - C0.000

Tíszti és parancsnoki kés ___ __. ó0-60--120000
Krnál-yilla (összecsukható) nickelezelt rO.í00
Cgerkóaznadrágvászonból t00-120_ 140- 160.000

Vadászvászon 140 cm. l méter 100.000

Tiszti ruhaszövet (loden) 140 cm. 2{0 - 800-000

Tlszli paszomány (arany) métere 24.000

VÁllpánt fetgombolható _-- 12 000

Paszomány (vörös) ___ 12 000

§uiiás (elöirásos zöldes-barna) mé{ere 4.000

Hátizsák jó minöség 160 000

" l. igen erós ___ 176-&00.000
, l. vizhatlalr __- 180-820.000

Gyapjupokróo _-- -__ l00 200 2{0- 800.000

§zalmazsák --_ 78-0C.000
Számok 1,000

Cipü (legíin. anyagból) l,'a. fekete 35,ös 260,000

nagyobb számonként 20.000 koronával drágább.

8sótot ór Tsca. lrelclou:

tllautlm hltfiísnfi Tumglű ns ÍrÍÍHffiiíű tfiuilltslgll

Központi lroda és áruraklár: l1.1 Gorvln-tér 7.Bendeléseket í9 leveleket kériük lde cimezni.

Arjegyzék.

A Magyar Crcrkérzszöveteég hivataloa rzállitója.

Budapest,
Postatakarókpénztári csckks zámla : 47827.

II" Corvin-tét 7,
Telefon 136-34

Bakancs (sárga I/a,) 35-ös szám -__

nagyobb számonként 20,000 koronával
Tábori ásó .-_

Tábori kulacs

2ó0.000
drágább,

l0.000
9.ó00

'nr.rog 
r/n l. 60.000, '/, l. óó-7ó.000

Leánycserkész ruhaanyag l méter 40.000

. nyakkendö,_- 14-20.000
§ipzsinor 8.000
l(alap --_ __ 80-120.000
Cserkósztiszti ruha mandzseitás térdnadrággal
mérték szerint részletre l öltöny1.150-1,400.00
Alumlnlum áruk l
Tábori főzü állvánnyal
,Becord" fözö két edónnyel
Élelmiszer doboz
Étethordó
Kulacs huzaltal -- l00 000

50.000Zsebfözö 1/o literes

___ 200 000
l00.000

65 - 200.000

7.000
t 5.000
13.000

9 - t2.000

Utazó föző ,/* literes 60.(j 00

Aluminium csajka 60.000
Vajra115 üvegbetéttel ___ 30-40-50.000
Mélvtányér._- 30-36.000
Vajaskenyértarló 30.000

§zappantartó t2-t6.000
Csavarmenetes doboz --- 7-g -12-15.000
Citromprés _-- t0 000

Só- és paprikatartó _-- t0.000

Konyhabögro t4.000
Toiáetartó -__

Lapos ivópohár fogóval

, 71 fogó nólkül
Ösczecsukható pohár
Villamos zseblámpák: száraz elem-__ t3 000

1zző --- 5.500
Akasziós ,,Metallum" tok 12-1ó-30 - 46 C00

Konzerv különlegesség: Székelygulyós és
debreceni káposztakollrásszal l doboz 14000

Flgyelem.
l. Meg nem felelő árut visszaveszünk.
2. cserkésztiszti ruhát nérték szeriní részlelre

is szállitunk.
3. Arainkban a forgalrni adó bennfoglallaiik.
4 Bendeíéseket kérjük ll. Corvin-lér 7,szám alá

cimezni.

Cserkészielvényekeí csahís a szövekégnél leheí beszerezni,

Részleííizeíéshez a szeryező íesííileí írásbeli ióíállása szühséges.


