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idóben és jól alkalmazott elsó segélynyujtás
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telen beállt életveszély eseteiben, arról szól o
könyv minilenki által Őrthető módon, képekkel
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ajánlásaivnl van el]átva.
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nyomda) és a Magyar Cserkész kiadóhivatalában,

Budapest, lV., Váci-utca 62.

Ezu{on éríesiíiüh í. megrendelőinkeí, hogy a 12 féle
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zeíl megrendelésekeí már nem íníézheíiük el.
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cla,ra,lr onlrénú F{. 15O" -A Magyar Cserhész hiadóhivaíala.
Kétféle új lovelezőlap ielenik msg junius 20-án t Ára daraborkónt 500 korona.
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Irta: R. E.

. A cserkész mÁsohkal, szemben gyön8éd,
ma8Ával szemben szígoru.

Kedves Jim !

Ha valakinek az a §zokása, hogy akkor
is mosolyog, ha szomoru - akár más
emberek társaságában van, akár egyedül

tudjuk, az ilyen ember a legjobb uton
van arrá, hogy boldog élet részese legyen.
Ugyanis nemcsak az a tény igaz, hogy a
boldogság szüli a mosolyt, henem az is,
hogy a mosolygás hozza létre a boldog.
ságot.

Ugyanigy igaz az is, hogy uriemberhez
illő magaviselet révén uriemberek leszünk
a sző legigazabb értelmében. §gy uriem.
bert ugy jellemeztek, mint olyan egyént,
aki mindig uriemberhez méltóan viselkedik

- és ennél talán nincs is jobb meghatározás.

A cserlrész udvarias, másszóval e|őzé-
keny. Előzékeny mindenkivel szemben.

A,z udvariasság nem abban áll, hogy
ruil tesz az ember, hanem hogy milgen
módon teszi azt,

Az egyik este láttam egy fiut, aki az
ülőhelyét íelajánlotta egy nőnek a villa-
moson. Haragosnak látszott, mikor eat tette
s amig ott állott, az arca mintha ezt
mondta volna: nRemélem, a legközelebbi
állomáson le fog szállni, akkor ismét le_
ülhetek majdu.

A hölgy rátekintett és nagyon kellemet_
lenül érezte magát. A legközelebbi állo-
máson leszállott, de nekem az vot^t a gon-
dolatom, hogy ez a nő a villamosjeggyel
csak íelényi utat tett meg, mert nem tudta
tovább elviselni a íiunak cserkészhez nem
rnéItó arckifejezését.

,2. szÁfri.

Az ötödik c§erkésztö.rvényröl.

MAGYAR
g§ERKÉsz

Szorko§ztó§ég : I., Mlroe.utcq t7. lII. 1.
Kladóhivatal: lV., Váci-utcl 62. ítz. 6,

Mogjelonik mindgn hó 1-6! é§ 15-én.

PHILIPPS.

Ez a fta valószinüen abban a hitben
ment haza, hogy ő most nagyon udvarias
volt, pedig hát valóiában goromba volt
a leghatározottabban. Az udvarias modor
az lett volna, ha a fiu mosollyal lrináha
volna fel helyét s megemelte volna a ka-
lapjat. Azután pedig örömteljes arccal
kellett volna ott állania, ami a hölgyet is
nagyon kellemesen érintette volna.

És ha valami belső hang ezt mondta
volna neki: ,,Te nagyon nehéz munkát
végeztél, nagyon el vagy íáradva, milyen
ostoba is vagy, hogy nem maradsz ülve",

- egy másik hang erre ezt íelelte volna:

- Milyen szerenc§és fickó vagy te !

Sok, sok ezer cserkész van az országbao,
akik keresik az alkalmat, hogy valami
udvarias cselekedetet vigyenek véghez
s neked jobb lehetőséged nyilik erre, mint
közülük bármelyiknek. Szerencsés fiu vag},
hogy megvan ez az alkalmad, de te több
vagy ennél, - cserkész vagy, mert fel i§

használtad azt.
Életednek minden napján reggeltől estig

teszel valamit és mondasz valamit, mikor
más emberekkel együtt vagy. Mindazokat
a dolgokat, amiket teszel s mindazokat a
szavakat, melyeket mondasz, kétféle módon
teheted. üdvariasan vágy anélkül. Az ud-
varias életnek elönye nemcsak abban áll,
hogy nagy örömet okoz mindazoknak,
alriklrel érintkezünk, de az embert magát
is gazdagitj a azá|tal, hogy igazi uriemberré
teszi. Valahányszor szájunkat kinyitjuk,
mindig törekednünk kell arra, hogy nyájas
szót ejtsünk ki gyengédtelen helyett
s olyasvalamit mondiunk, ami inkább segi-

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Fctclős gzctkcsa,lő t

HERMANN GYŐZÓ
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leni íog, semmint sérteni, ami inkább ne-
mes és jólelkü, rtrintsem durva és léIek-
nélküli. Helyes az az észrevétel, hogy
néha-néha akaratlanul is lelketlenekké vál-
hatunk, hacsak nem törekszünk arra, hogy
szándékosan is nyájasak legyünk.

Az udvariasságnak egyik titka az, hoqy
szivesek legyünk. A nszives" szón a

,figyelrnestu értem és azt, hogy ne ön-
magunkra, hanem más emberek érzéseire
gondoljunk. Ha a negyedik cserké§ztör.
vényt mindig oly módon teljesitjük, hogy
figyelmesek vagyunk az emberek iránt,
ugy előttünk csaknem természetes dolog
Ielz az, hogy udvariasak legyünk.

Ha valakivel találkozni készülsz, jó ilyes.
mire gondolni:

Most nemsokára egy más emberi
lény társaságában leszek. Őt jóleső érzés
fogja eltöltenl, hogy velem volt - vagy
viszont. Fődolog rám nézve dz, hosy
magát társaságomban kellemesen érezze,

Ha az ember a másik társával együtt
van, arra kell törekednünk, hogy társalgás
közben rájőjjUnk aíra, hogyan lehetünk
segitségére, A segitésnek leggyakoribb
módja nem annyira abban áll, hogy valami
lényegesebb jócselekedetet viszünk véghez,
hanem, hogy jólelküen és megértően szó_
lunk hozzájuk. De nemcsak szavakban,
tettekben is megnyilvánulnak a csöndes
udvariásság apró lehetőségei, bárhová
menjünk is.

Mikor egy ember a vádlottak padján üI,

vagy a2 utcán vala-milyen bajba kerül,
rnindenki köré csoportosul, előre furakodik,
hogy megbámulja. Valami lelketlen kiván-
csiságból, trátni akarják az illetőt.
, A',cserkész sohasem bámészkodik senkire

§em, aki bajban yan, mert nem széreti
látni, hogy valaki bajba kerult. Első gon.
dolata az, hogy kirtnentse az illetót. Soha-
sém fogja kinevetni az olyan embert, akl
,tbnkrejutott, hanem törekedni fog őt ismét
talpraállitani - és sohá nem ío§ tréfát
üzni abból, aki hibát követett el, hanem
törekedni íog őt odasegiteni, hogy ugyaR;
azt a tévedést ujbó1 el ne kövesse.

'- A ttirvényünk azt mondja nekünlr, hogy
a óeerkész udvarias mindenkl iránt, -.. 69

bizonyos személyekkel szemben; mindenek
íelett.

A ,cs-eikész udvarias,a nőkkel szemben,
meít ő is elvária más emberektől és rnás
fiuktól, hogy különös udvariasságot tanu-
sitsanak saját anyja vagy nővére iránt.
A nők gyíkran a mindennapi élet leg-
sulyosabb terhét és íáradalmait hcsrdozzák
és gyakran valóban béketürőbbeo és bát-
rabban viselik íáradalmaikat, mint a férfiak.
Egy cserkész sohasem engedheti megl
hogy egy ,férfi bárminő sértőt vagy leala-
csonyitót mondjon egy nőről, legyen bár
ez a nő reá nézve teljesen idegen, A cser-
késznek készen kell lennie, arra, hogy
nagyobb áldozatot is hozzon az ötödik
cserkésztörvény megtártásáért.

A cserkész lovagias a gyermekek iránt
is. Ezek gyöngébbek, mint ő és nem ren-
delkeznek az ő lapasztalatával, igy tehát
gyakran van szükségük az ő segitségére.
Egy barátságtalan szó sokkal iobban bánlja
a kisgyermeket, mint a felnőttet, á c§€í.
késznek tehát abban kell íáradoznia, hogy
jóindulatu legyen mindabban, amit mond,
vagy tesz a gyermekeknek.

Ugyanigy mindent megtesz egy cserkész,
amit csak tehet, az idős emberpk segitsé"
gére, Ők már befejezték e földön á fi]uít-
kájukat s a mi célunk az legyen, hogy
közreműködésünkkel minél békésebben és
megelégedettebben töltsék el hálralévő
éveiket. Egykor majd mi is leszünk az ő
helyzetükben.

A cserkész jóindulatu a rokkantak és
bénák iránt is. Ezeket betegség vagy valami
baleset megíosztotta kedvező életkörülmé.
nyeiktől s a cserkészeknek , mindent el kell
követniök, hogy elfelejtessék velük nagy
veszteségüket.

Végül - de nern utolsó sorban *,meg
kell mondanod őrsödnek, hogy az igazi
udvariasság otthon kezdődik.
. Egy uriembernek az udvariasság szoká"

sává válik, de ez a szokás csakis. gyakorlat
utján szerezhető meg ,: és a cserkészek
,azegész világon gyakorolják is azt, amidőn
férfiak nők vagy gyermekek társaságában

őszinte cserké§ztes(véred
Roland..

vannak.
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Kedves Fehérarcu Testvérem !

. Bizonyára emlékszel, hogy mil5ze n nehéz
helyzetben volt a ,,Hosszu"jim'', "mir<ár 

r<i-
szabadult afarkasguzsbóI s a postakocsi elé
,_ndyl!, hogy volt őrsvezetőj€t, a ,,SzelidJack"-ot _ a_ postaszállitmáiy 'vezetaiét 

- ,megmentse. Tiz mérföldre voli a hid, melynéiaz orvtámadást tervezték, tiz mérfötáet kéttett
megtenni Jimnek - majdnem teliesen isme.
retlen terepon -, miközben állanáóan rábuk-
kanhatott a rablók veszedelmes csoportjára.
,, I ját?Y nagyba. ment! Jim tudta, hogy
é]eJe a tét, mert ellenfelei azonnal titátizesié
indulnak, mihelyt rnegtudják rr^i^áuíarat,
Kulonben a new-porthewi hidon eiébük kerül
és értesiti a,postakocsit a fenyegető veszéIyrőLIgy tortent azután, hogy a ..Tisrisek''
d eré]< 

. 
ő rs ve z etőj e a leg n aglió r o vái Ósiag gar,

oe mégis gyorsan nyomult előre, mig v"é"gréa Dar,gan patak vöt§yében maga 
"tOti't "ltottua nehéz csizmák dobogását, Beérte őket.

B*|'.r_de_hogyan előzző meg? -- ea volta kérdés. Ezen járt állandóan-Jim esze. Mertha egyszeí elébük került t<i.anaurasor.Ón
megedzett lábaival, tiszta levegőt szivó tiide-
Jevel, rendszeres napi tornához szokott
izmaiv.al..és pompás 'szivével, ,n.ryJ n"rngyengitett se,mmiféle szeszes ital'élvezete,
majd csak elhagyja a rablókat.

Azonban a helyzet nehéz, volt. A Dargan
patak völgye egészen szük, köröskörül sürü
erdő, járható ösvény c9upá1 a patak mellett,
§ ezen ott halad az ellenség.
, Jim beosztotta erejét, Laisan követte az

ellenséget és időkOzcinként mint u' *Óku,
mászott |"J.."e1-"gy magas fa lrorona;ár|
l9g_{ i ),idékről_táJékozódjék, hol s mite|
elözhetné meg Őket.

. _Yégt. kettéoszlott a patak. A rablók ajobboldali ág mellett haladtak, Jim pedig
rninden érejét összeszedve a laiotaáti á.o..
rnentén iramodott előre. A félmérföld hosszu
sziget után nagyobb tisztás következeti ésugy látszott, hogy észrevétlenül sikcrült a

;\,,/l NN

Indíán iskola VII.: A menekülés.

megelőzés, mikor dühös kiabálást hallotts a bokrok közül előrohantak a rablók, előIa hatalmas termetü Perkinssel. MegkezdőaOtt
az izgalmas üldözés.

. A cserkész fürge lábgival előnyben volt,
de az utat csak a rablók ismertéli. Jimnek
tehát nem volt szabad nagy előn.yh öz jutnia,
mert különben letérhetett volná a Íretyeá
utról és a rablók előbb értek volna a ..lle\,v_porthew".i országttt hidjához, mint ő.

Ji m.hosszu gazellaszökésekkel futott, oly kor
megállt egy pillanatra hallgatőzni és' m]ikor
megint tisztán kivehette az ütdözők lábdobo"
gását, ismét nekiiramodott.

A vöIgy lassanként kiszélesedett és nem
messze feltünt egy a patakkal majdnem pár-
huzamosan haladó fehér sáv l a new.porthiwi
országut.

Jim szaporán szedegette lábait, de ugyan.
csak ,csodálkozott, mert hiába füielt, üÜözői
lábdobogását már nem hallotta. Amínt alapo"
sabban 

_ 
körülnézett, látta ám, hogy az árg

száz méterre levó országut felett fi-nom por-
felhó keletkezik, mely 1assan, de biztosan
előrehalad. Kétség nem lehetet|, a band,a az
utra tért át s mivel a terepet jól isrnerték !
igyekeztek elébe kerülni. -

- Késő az uíra térnem, mert már velem
egyvonalban vannak, csak a megetOzes 

-se-

glthet - gondolta Jim s teljes eióbOt futni
kezdett.

. 4Tis az ut és a patakmeder párhuzamosan
haladt, .könnyü volt Jimnek hátalmas előnyt
szerezni, de. egyszerre rémülten vette észre,
hogy az ut jobbra elkan}arodik. Már látta iÉa távolból a new.porthewi vashidat fényleni;
amelyen a kocsi a járhatatlan mély slaka^
dékon átjut s íisztában volt azzalls, hogy
ha. rnost nem _tudja a rablókat megelőzÁÍu
akkor nem. tudja értesiteni Jackot a-fenye"
gető veszélyről.

- Előre - lihegte minden porcikáia
s hirtelen a hidnak irányitotta ácélos ia\uit.
Az utotrállók közüt Perkins vette legelőszöf

*'s
t,- \
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észre, bizíatására' a többiek is alaposan neki-
iramodtak. A hidig Perkinséknek alig kellett
fele annyi utat megtenniök, mint Jimnek.
Igen, de Jimnek az vo|t az e|őnye, hogy
cserkész volt, jól tudott futni és értett a
meneküléshez. Segitségére volt az is, hogy
Perkins, mivel ilyen hosszu futás után ugy
sem eshetett biztos lövés, élve akarta a hős-
lelkü cserkészt kézrekeriteni, s lassóját ki-
bontva, dobásra készen forgatta a feje fölött.

A hid részei Jim szemei előtt egyre jobban
kibontakoztak, már látta a hid, me]lett levő
méríöldjelzőt s az egyes hidkarfákat is nreg
tudta különbözIetni, azonban Perkins lassójá-,
nak suhogása is egészen közelről hallatszott.

Alig liz lépés előnye volt Jimnek s Perkins
mögött t0-12 lépésnyi közökben nyomában
valt az egészbanda. Alig dübörögtek el léptei
a mély szakadék
hidján, mikor egy
merész oldalka-
nyarulattal bevá-
gódott a bokrok
közé, a rugalmas
ágak összecsa-
pódtak a háta
mögött s a sü-
völtő 1assóhurok
zsákmány nélkül
akadt meg a bok-
rokon. Egy-két
ugrás és a min-
dent elrejtő bozót
elfedte, a puha
fű elnyelte léptei
zaját s Jim nyu-
godtan lopódzko-
dott a bokrok
között, mert gya-
korlatból tudta, hogy milyen nehéz egy cser-
készt fedett terepen megközeliteni . . .

Mikor Jim három mérfölddel odább fel-
mászott a megmentett new-porthewi posta-
kocsi ülésére, a lassan visszafelé haladő
kocsin a Szelid Jackkal beszélgetve, ezt
mondta nefii: ,Emlékszel-e, Jack, hogy egy
cserkészésen azt mondtam, hogy a cserkész.
ndk csak lopódzkodni kell tudni, de mene-
külni nem, mert menekülni csak annak kell,
akinek rossz a lelkiismerete. Milyen jó, hogy
akkor meggyőztél az ellenkezőjéről . . ."

Bizony ugy is van ! Mikor Winnetou fehér
arcu testvéreit a lopódzkodás ezerszinü csel-
szövényeibe akarja beavatni, azzal kezdi:
,előbb tanuljatok meg menekülnil" Mert hát
milyen bizonytalanu| ű| az az ember a csó.
nakba, aki nem tud uszni. Az uszni tudó
pedig ezt mondja : ,,Ha felford.ulok,legalább
iugjleu megfürdöna". Ilyen emberek azután
megtanulják a csőnakázás minden rejtelmét,

mert nem tartja őket vissza a nehezebb fel-
adatok megvalósitásátőL a félelem.

,,Ha észretleszueh lopódzkodás közben, kát
legfeljebb menekülök" - kell mondania min-
den cserkésznek s akkor jól megtanulhatia
a lopódzkodást.

Ilyen cserkész egy pillanatra sem fog ha-
bozni,.l"ra bajtársai vagy embertársai érdeké-
ben ellenség közelébe kell lopódzkodni: a
visszavonulás utja, a menekülés, számára
biztositva van.

Mindenki játszolt gyermekkorában elég
fogócskát, mikor a fogó elől kellett váratlan,
éles kanyarulatokkal menekülni. Az életben

- különösen a mai pontos lőfegyverek vilá-
gában - a menekülésnél nem elég tiz lépés,
mint amikor Jimet majdnem beérte lassójával
Perkins. Az űldöző ellenség ilyenkor talán

-{q-
-''ó \.-

jóval messzebb
van, de igy tán
még izgatóbb a
menekülés és az
üldözés, mert a
csalafinta észjá.
rásnak sokkal na.
gyobb szerep jut.

Ha a cserkész
menekül, helyes
időbeosztással él
Ha Jim a banditák
megelőzése után
teljes erőből futott
volna, a döntő
pillanatban hiány-
zott volna a meg-
eIőzéshez szüksé-
ges frissesége. Ha
összecsapásra ke.
rül a sor, nem

l

vár addig a cserkész, mig egészen kimerült,
hanem még frissen veszi fel a harcot, vagy
móg helyesebb, ha kis előnyt szerezve, eg} et
pihen s a kifulladva megérkező ellenséggel
1riss erővel veszi fel a küzdelmet.

Ha az ember egy nyulat zavar meg a
hegyoldalban, az majdnem mindig hegynek
fel menekül. Magyarázalul minden kezdő
cserkész tudja, hogy ezt azért teszi, mert
hátsó lábai hosszabbak. De mért van Az,
hogy olyan állatok is, melyeknek hátsó lábai
nem hosszabbak, hegynek felfelé menekülnek ?

Ez azért van, mert a természet nem tür meg
osárgacsőrüeket"; aki sárgacsőrü, azt we§-
eszik. Az pedig ,,sárgacsőrüség" hegynek le
menekülni, amikor az ellenség telüIről mindent
megfigyelhet, közben lopódzkodhatik és vá-
ratlan megrohanást hajthat végre. Viszont
ha a cserkész menekül hegynek felíelé, a
hegycsucsig, gerincíg annyi előnyt nyer,
hogy a lejtőn lefelé fokozódott gyorsasággal
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annyira juthat, hogy az ellenség látótávolsá-
gából kikerül.

A menekülésnél azonban sok minden
egyébre is tekintettel kell lennünk. Ha ellen-
felünk biciklin üldöz, nem fogunk országuton
rnenekülni; ha üldözőnk mezitlábas cigány,
homokos talajról kavicsos, sziklás terepre
térünk át1, ha ellenfelünk kezében ott látjuk
dobásra készen a pányvát, sürü erdőbe vagy
bozótba futunk, ahol igen nehéz lassózni;
ha kelében nyil vagy puska van, nem futunk
egyenesen, hanem mindig ide-oda cikázva,
zegzugosan, rtempőzva".

Ha a menekülési utak között választhatunk,
mindig a nehezebbiket vá|asztjuk, mert az
edzettcserkész kemény szervezete itt nagyobb
fölényben van azn|dözők elpetyhüdt, dohány.
től., szesztől eltompult izmaival és idegeivel
szemben hacsak nem cserkészek egy
haqijátéknál.

Erdekes változata a menekülésnek, ha éjjel
történik, Itt legfontosabb a jő tájékoződás,
mert máskülönben esetleg előíordul, hogy
reggelre az ember,,,visszatévedn oda, ahon-
nan elmenekült. Ejjel ellenfelünk a menés
közben okozott zajbő| vesz észre. Ellenfelünk
he|yzetéről is ez tájékoztat bennünket, azért
időnként megállunk és figyelünk, honnan
halljuk üIdözőink lépteit és aszerint irányitjuk
utunkat.

Egy alkalommal - a legsötétebb éjszakán,
ami csa'k ritka erdőben lehet - winnetout
két ellenséges harcos üldözte. Eppen egy
hegyoldalba értem, mikor üldözőim oly kö-
zelbe jutottak, hogy lépéseiket tisztán kive-
hettem. Amint füleltem, gyorsan keresgélni
kezdtenr a földön és néhány követ szedtem
föl, hogy alaposan megtréfáljam őket. Mikor
megálltak hallgatódzni, az első legkisebb kö-
vet ledobtam a lejtőn. Az ide-oda ugrándoző
kő teljesen egy sötétben csetlő-botló ember
zaj6t utánozta; az üldözők rögtön a hang
írányába indultak: alig ó lépésnyire haladtak
el tőlem és mikor valamivel messzebb jutot-
tak, teljes erőb.ől elhajitottam a legnagyobb
követ. Még sokáig hallottam, amint a kő le-
felé ,,menekül" és én ellenkező irányban
kényelmesen elsétáltam.

Ilyen módon lehet az ellenfél halló,sát
megtéveszteni, természetes azonban, hogy a
szabadban va|ő mozgás elemi szabályait is
be kell tartanunk; nem léphetünk száraz
ágra, nem okozhatunk semmiféle egyéb zajt.

Gyakorlott indiánok lopódzkodásuk közben
ellenfeleiket azálta| is tévedésbe ejtik, hogy
a véletlenül okozott zajt az azon a vidéken
gyakori állat han gj á nak .utánzás6v a|,,f edezik" .

Ezt nem szabad ugy értenünk, hogy a
Bakonyerdőben egy sürü bozóton való átha-
tolásunkat tigrisorditássa|,,fedezzúho, mert
a fedezés nem a keletkezett hang elnyomá-

sára, hanem okozójának téves megitélésére
való. Nálunk gyakori a feketerigó, íolytcrnos
kapargálásával, ugrándo zásáv al kétszer akkora
zajt okoz, mint egy közepes ügyességü cser-
kész, Nagy hasznomra van tehát, ha egy
ilyen okozott zai után, mikor ellenfelem

figyelni kezd, a feketerigó trilláző, változatos
füttyét utánzom: ellenfelem megnyugszik.

Hangutánzás arra is jó, ha az ellenség füle
hallatára akarunk társunkkal valamit közölni.
Itt is csak olyan állatot szabad választani,
mely az illető vidéken gyakori és hangja
nem feltünó. A Nagy-Alföld tisztásain kát
pelikánhanggal jelt adni, ha az ellenség nem
vett észre, éppen ugy fölösleges - az Ame-
rikában igen gyakori - sakálüvöltést hasz-
nálni. Biztos azonban, hogy a tavaszi pom.
pában zöldelő hegyol-
dalban egy kakuknak

- ha még olyan gya.
kori is - rendszeresen
vagy rendszertelenül
ismétlődó kakukolása
egyáltalában nem fel-
tünő. Persze ezt is meg
kell tanulni.Mert akár-
milyen könnyünek is
látszik, jól kakukolni
kevesen tudnak. Leg-
ügyesebben ugy utá-
nozhatjuk a madát
hangját, ha két kezün.
ket ugy tesszük össze,
mintha hógolyót pré-
selnénk és a hüvelyk-
trjjaknál maradó résen ezt a szőtagot kiabál-
juk be : ,,ltA-IaOL" (a ka magasabb, a hu mé-
lyebb), a hunál ujjainkat kinyujtjuk, hogy a
két szőtag hangzísa között a különbség
nagyobb legyen.

Az ellenség látását különösen nappal nehéz
megtéveszteni. A sárgacsőrüeket fiatal erdő-
ben egy kilométerről is észre lehet venni.
Eppen ugy, mintha az ember mókust akar
látni, akkor messziről figyeli a fák lombozatát
és ha a galy csak egyet mozdul, valószinü,
hogy madár szilLlt a galyra, vagy repült el
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róla és a visszapattanő ág okozta a mozgást
De ha a mozgás hullámzik, fárőL-íára, ga|y-
rő|-galyra megy, akkor tudjuk, hogy mókus-
sal van dolgunk. Ha egy fiatal erdőt messzi-
ről nézűnk és egy ía megmozdul, ebben
nincs semmi különös, de ha egymásután
mozdulnak meg a íák, tudjuk, hogy egy
sárgacsőrü halacl az erdőben felíelé menet,
minden f,át megragad, hogy rántson magán
€gyet, lefelé menet fékezésül mindig neki-
sza|ad egy-egy fának. A távolból szemléló
pedig a fák koronájának megmozdulásából
ntegtudja, hogy sárgacsőrü tart feléje-és meg-
teheti előkészületeit fogadására.

Ellenfelünk szeme azonban nyomunkat is
nreglátja és azon addig haladhat, mig hozzánk
érkezik. Ezért tehát menekülés közben olyan
terepen kell haladnunk, melyen nem marad
vissza nyom: sziklás terepen, patakmederben,
járt utcákon, országutakon.

Ellenfelünk szaglásál is figyelembe kell
venni. Nem gondolunk itt pillanatnyilag aíra,
hogy valakinek olyan kifinomodott szag|ő-
érzéke legyen, hogy annak segitségével, mint
egy ügyes vizsla, kinyor,rroz bennünket, ha-
neln aría a gyakori esetre, hogy elleníelünk-
nek kutyája van, mely még órák multán is
biztosan nyomunkra talál, hacsak idejében
nem gondoskodtunk ellenintézkedésekről.

A legfinomabb szaglásu kutya is elveszti
nyomunkat, ha sürün járt helyen megyünk
keresztül (falu), vagy vizbe (patak, íő) gázo-
lunk bele. Ugy is segithetünk magunkon,
ha cipőnk talpát utilapuval beboritjuk.

A menekülés szabályai tehát a következők:
1. Ugy futunk, hogy nekünk a legkényel-

mesebb, ellenfelünknek a legkényelmetlenebb
legyen (beosztással, hegyoldalon fel, bokros
terepen).

2.Ugy futunk, hogy ellenfelünk semmiféle
fegyverét se használhassa (pányva ellen erdő,
lőfegyver e||en zegzugos futás).

3. Olyan terepen futunk, ahol nyomaink
nem maradnak meg.

4. Olyan helyet iktatunk közbe, ahol nyo-

mainkat kutya nem szimatolhatja meg (viz,
járt hely).

5. Erőnket helyesen osztjuk be, hogy a
döntő pillanatban mi legyünk elónyben.

6. Eilenfeleinket igyekezünk tévutra vezetni
(váratlan ir ány v áltoztatás, kőhaj itás)' 

7. Olyan helyre futunk, ahol mi igen, de
elleníelünk nern láthat minket (hegyen felfelé).

Aki ezeket a szabályokat jól begyakorolja,
annak a.'legnehezebb, tegkockázatosabb hely,
zet se fog iok fejtörést okozni, hamar kész
lesz a hitározatta|;,,legíeljebb észrevesznek,
s akkor menekülök".

ötet wiunetott
a Nagy Fönök.
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jKaglcr jYaptttr.
Jttnitt,s.

16. A, b,advazetés egyenetlensége miatt a zsigárd|
veteség 1849-bea.

17, B. Medlyánszky Alaios haláía t844-bea,
l8. Bíída ostromának kezdete 1686 baa.
19, Thaa Mór ícstőmtlvést szű!, Óbecsén t828.
20. Kts Sándor eryeőes a Tőmósí szotost véő1 a

betoíatodó otoaz elíenében.A túíerő eloyoajl t849.
2l. J,aíláa baÁt eílr^dgl az öshaaába l236-ban.
22. Etdőőy Tamás horvát báa dladala a tórőLón

Szíszekí,él 1593-ban.
23, A bécsí békc l606-bla,

24. L luőovlkáso& ellcníortadalma 19t9 ben,
25. Gyón| Géza, hábotas tőttő, heíála Krasno-

|atkábal t917-bel.
26. F őldt eagés Magyat otszágon t092-ben.
27. László kfuályt a s{eltek kőzé iktatia lI.

Coclestin pápa l l92-ben,
28, Sataievót b,atély(et 19 l4-beo.
29. Magyat vercség a velencel lagunákbao

E99-ben,
30. Zeúo, vátá! Motttecaccoíl p,iatt elÍoglalia a

tfuők l664=bea,

Szeretnékmenní...
Szerctnék menní a Kátpát alá
Hol a vitág dalot neí<em, - *
szetetnék menní -
Csöndben megpíhenní
. . . Álornra hajtani íejem.

Szerctnék menni, - elmenní oda . . .

Hallgatní a lomboí< szavát

- É, megcsókolnárn,
Dalban eltingatnám
Gyöngyként csílíogó hatmatát.

Szétetnék menni, - és elpanaszolni,
Hogy lei, - nagyon láj a szivijnk,

- Szetetnéí< menni
Mindent elmondaní; -
Áryák vagyunk, - őe van hítünk !

Szetetnék menní, - és megmoaőani,
Hogy táborczni elmegyünk -
Elmegyüntr . . . vágyunk -Ez a íegszebb álmunk, -
- Oőa vezéte| Istenüní<.
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Marciék három lrivánsága.
- Igcn tomoly és íéletmetee tőrténct. -

Irta: Dr. Koszterszilz József.
(Folytatás.)

T6nil Nézzétek, most, mikor már láttuk,
hogy a varázsszavakigaziak, csacsiság lenne
meghátrálni, Misi, tedd az ujjadat a Sintó
szellem varázslatára, hogy valahclgy félre ne
nézhessek és próbáljuk rneg mégegyszer.
Ennyi ijedtség után igazán megérdemeljük,
hogy három kivánságunk beteljesedjék. . .

No, fiuk, gyertek, még csak ez egyszer.
Mísí l Jót van, de most utoljára.
Marcí: Amint valami szörnyeteg jön, rög-

tön fujom a gvertyát.
Tőniz Jő, hil vigyázzatolr.! (Meggyujija a gyer-

ty6t, kezeit f,öléje lárva, varázsol.) 
,, Senior kiszé kol-

haádám jábi benispath kol ne'eláh imráh t . .."
(Diiböraó§, fehét láng, megjelenik Slnió : lepedóbe burkolt, fehéf
haju, vörös orru szellem, hőna alatt pálinká§ butykos,)

HETEDIK JELENET.
SÍntó (,nOtyen meghajol, siri hangon) : Parancsodra,

kis uram, én megjelentem. Rendelkezzél
szolgáddal.

Tónl l Fogsz nekem engedelmeskedni ?

Sintó l lJram, tied a varázs és a gyert5,a
hatalma. Parancsolj és szolgád engedelmes-
kedik.

Ttni (méltóságteljesen); Parancsolom, hogy
nekem és két barátomnak három kivánsá.
gr.rnkat teljesitsed.

§{nf§ (meghajot): Meglesz, ufam. (Misi ós Marci
ujjong.)

Tón|l Azután parancsolom, hogy készin
sed el nekem a holnapi algebrapéldát.

Sintó; IJram, az algebrához nyulnom nem
szabad. De ha parancsolod, elhozom neked
az 

^lgebratanár 
urat.. .

Tóni, Marci, Mísí (rémütt tiltakozá§): Nem,
nem, csak azt nel

Tóni: Szemtelen vagy, szelrleml Távozzáll
Sintó l Fujrí el a gyefiyát, uram, máskép

nem tudok elmenni.
Marci (elfujj4 a gyertyát).

SÍntó (truz egyet s butyko§b6l, azt6n eltünik).

NYOLCADIK JELENET.
Matcí l No lám, ez egészefl más szellem,

mint az előbbi kettő.
Míst l Sokkal intelligensebb é§ dístingvál-

tabb.
Tóniz F'iuk, ez szenzáciő l Látjátok, igy

kell az efféle népséggel beszélni. I\íost telje-
siti három kivánságunkat.

Matci; Háromszor három az kilenc. Tehát
kilenc kivánságunk van. Micsoda kincs !

Mísi l De vajjon igaz-e ? Próbáljuk ki.
Toní l Próbáljuk. De valami nehezet kiván-

jatok, ami nem egykönnyen teljesülhet,

Misíl Várjatok, nekem van egy eszmém!
Otthon az éléskamrában a szekrényen van
egy szép alma, Kivánom, hogy az pottyanjon
ide elénk |, 1Xint egy kondulás és a mennyezetről e1y alfia
a fiuk közé pottyan. Riadalom.)

Misi (rettapja): Hurrá l Ez azt Teljesült t

Eljött az alma l
Tóni (i"satottanl : Kérlek, ez szenzáció l Lát_

játok, hogy igaz a vgrázslás l Níindent kiván-
hatunk, amit csak akarunk és a szellem
mindent teljesit. En mindjárt kivánok is . . .

Misi (trirteten mozdulattal elhallgattatja) : Pszt ! Ne
hamarkodd el a dolgot l Fiuk, nagyon jót
meg kell fontolnunk a kivánságainkat, nehogy
elpazaroljuk a hntalmunkat hiába.

Marcí; Egy kivánságot már ugyis elpaza"
roltál erre a korhadt almára,

Mísí: Kérlek, ez kellett próbának, hogy
tudjuk, igaz-e a varázslás.

Marcí: Próbaképen ugyanezzel az erővel
egy szekér aranyat is kivánhattál volna"
Most van egy rossz almád és egy kivánság-
nak vége.

MÍsí (sortoaotten); J$, ha neked nem tetszik,
hát nem is kapsz az almáből. Majd megesz.
szük mi ketten a Tónival. Igaz-e, Tónil

'Íóní l Persze. (Nyujtja a k€zót.)

Marci (elfordul): Nem is kell az almád.
Goruu! meg vele ! 1rint egy konclulás, Mi§i kétfét

görbiil ós nyög.)

Tóní (.e^titten) : Misi | (aazza.) \,{i5i t 1az l3eaten

visszaforduló Marcihoz.) Nézd, meggörbült !

Marci (a haját tépi) : Jé és ezt én kivántam
neki l ]in marha, én ökör, én moufflon=birka !

Most mit csináljunk ?

Mísí ("yos),

Tónit Kivánd vissza a görbülést.
Marcí l Szszsz|. . . . Ez megint egy kiván-

ságba kerül, Te, prőbáljuk kiegyenesiteni.
TÓnil. No, fogjad. (Megfogják Mi6it, huzzák, gyuF

ják, feszitgetik, hiába. I\{isl nyög.)

Matci (elengecli, ; homlokát törölgeti): Phh l Nem
megy. Hiába.

Tónil Hát kivánd vissza egyszerre. El.
végre mindig jó barátod volt.

Matc| (kesefve§en néz, a fejéL vakatja, végro is elszánja

magÁt) : No jó. (Hangosan.) Kivánom, hogy a
Misi legyen megint egyenes. (Kondulás, Misi fe1-

emelkedil(, nol<imegy Marcinak.)

MÍsí (IvIafcit jól nyakonvágja) : Ne !

Marcíl Te, ne verekedj, mert mindjárt
megint görbére kivánlak l

Misí: Mit, velem akarsz kikezdeni ? N{ég
két kívánságom van, csak szólnom kell és a
szellem felültet a Himalája tetejére, aztán
majd nézheted, hogy hogy..jössz le onnan!

Matcit Mit ? Az semmi ! En téged mindjárt
lekivánlak az ördögök nagymamájának az
ölébe. Majd ott ficánkolhatszl Egyszer mát
érezted a hatalmamat,,,

| 
-, *:**
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Mísí; Ojjé, az is hatalom ? Könnyü mást
a háta mögött görbére kivánni l Allj elém
és ugy kivánj, ha mersz !

Matci (egészen oréje áll) : No, itt vagyok ! Azt
hiszed, félek tőled ? Itt, mindjárt, a szemedbe
kivánom. . .

Tőn7 $araaep, széi akarja óket vála§ztani) : De fiukl
Naa l . . . Csak nem fogtok komolyan vesze,
kedni?... Nézd, Misi . ..

|![|5i (ingeriitton) l Ehl hagyj ! Csak nem fogom
ezt türni? A Himalája csucsára kivánom ezt
a hencegő frátert (kondulás, megjelenik Sintó, 

_a 
két fiu

at€fmedt csoatálkozása kőzbel megtagadja Marcit ó§-'kifelé

vonszolja), majd ott kijózanodik l

Marcí (kapálódzik): Jaj, visz, segitség l . . .

Segitség ! . . . (Az ajtőhoz érnek, onnan dühösen kiált

Misi felé,) Vigyen el az ördögök öreganyja l.. .

(A szeltem kivonszolja.)
(Konduláa, a másik oldalon sivitva becsoszog az ördögök

öreganyja, derékon kapja Misit és mint a forgószél, kiront vele,)

Mlsl: Jaj! . . . Segitség! . . . Segit. . .

(Kint van.)

KILENCEDIK JELENET.
TÓní (reszk6t, mintha álomból ébreclne, a §zemét tlörzsöll.

fejét tapogatja, lassan tér csak magához) : Ez borzasztÓ!
Mind a kettőt elvittékl... Istenem, mi lesz
mo§t ? . . . (Zörgés az altón, kivül a papa szól.)

Papa hangjal Mi az? Mi van itt bent?
Baj van ? Marci, nyisd ki az ajtőtt (Egyre zörget.)

Tónl (rémülten): Jaj, a Marci papája l Mit
mondjak neki?. . . O, jaj, csak elmenne és
ne kérdezne semmit t 1Kondulás, utána csön<l. Tóni

a kondulásfa íaegtezzen, kissé vár; aztán az ajtóhoz lopalrodik,

hinyitja, kinéz.) Elment! . . . Elkivántam t . . .

(Bezárja az aitőt, visszajön,) Rettentő az ezekkel a
kivánságokkal! Meg kell bolondulni!, . .

Akármit mond az ember, rögtön meg is tör-
ténik ! . . . Szegény Misinek és Marcinak is
ez okozía avesztét. .. Csak legalább látnám,
hová kerültekt.. .

(Kondulás, a szoba sötét lesz. Baloldalt suhogva felszáll
ogy függöny, vagy eltolódik egy kulissza, a nyiláson át, a
messzeségben, megvilágitva látni a Himalája csuc§át, falta ül
Marci, mozdulatl,anul, felotte saskeselyü röpköd. A fal becsu-
kódik és most jobboldalt nyilik meg; a nyiláson át látni izz6
trónusán az ördögök öfeganyját, mögött€ két fiókördöggel, elóttq
a földön ül N{isi, nyakában lassópórázzal, amelynek végét a
banya tartja. Á fal becsukódik, kígyullad a villany.)

'Íani (szódelegvo slmogatja a homtokát): Szörnyü
látomány ! Eszemen vagyok ? A legjobb bará.
taim ilyen borzalmas helyzetben ? Mit tehetek
értük ? (Töpreng.) Emberi erő nem képes őket
megszabaditani. Hisz ha expedíciót szervez-
nénk a Hirnalájára, mire az felérne, a Marci
régen megfagyott, vagy megette az a nagy
rnadár.. . Misiért meg el sem mehetnénk a
mesék országába! ... Mit tegyek, jaj, mit
tegyek ? . . . 1Hirteten a fejére üt.] Hopp, van még
egy kivánságom ! Csak akarnom kell és meg-
szabadulnak . . . (Izgatottan.) Gyorsan, gyorsan t

(Kiáltva.} Kivánom, hogy a Sintó azonnal sza-

baditsa meg é§ hozza vissza a két baú-
tomat ! . ..

(Kondulás. Az aitóbm megjelenik Sintó, bevezeti a két fiut,
aztán megáll, huz egyat a pállnkás butykosból é§ eltünik.)

TÓni (u két fiuhoz rohan, akik kábultan néznek szét) ]

Fiuk ! Drága fiuk ! Misi ! Marci t Csakhogy
ujra itt vagytok !

]fifiarci {megrázkódik): Brrr i De hideg volt !

Mísi (nqe5rot fuj): Brrr l De meleg volt !

Marcil Az a nagy madár!...
Mísí; Az a csuf boszorka! ...
Marci 3 Ugy röpültünk a felhők közt, nrint

a villám . . . Mire körülnéztem, fent ültem a
hegy tetején és moccanni se tudtam !

Misi: Ugy röpültünk lefelé, mint egy
expresslift t Mire körülnéztem, ott ültem az
izző trőnus előtt, megkötözve és moccanni
§e tudtam !

Tóní: Nem baj, fiuk, az a fő, hogy elmult
és hogy ujra itthon vagytok ! A legutolsó
kivánságommal kivántalak vissza benneteket.

Mísi (Marcira néz): Te kivántál engem a
boszorkához l

Marcl l IÍs te engem a hegy tetejére.
Misí l Kvittek vagyunk, (Kezet nyujt neki.) §gfua

többé nem kivánok neked ilyent !

Marci (meg§zoritja a kezét) : En se neked, fo-
gadom I lgaz, hogy nincs is már több kiván-
ságom,

Tóni: Nekem sincs több !

Misí t Nekem még van egy. En még csak
kettőt kivántam !

Marcil Hű, akkor most valami nagyon
szépet kivánjunk ! Te, mondok valamit t . . .

Tónll En azt ajánlom...
MÍsi (közbevág): Nem, fiuk, én tudcrm, mit

kivánok ! Hagyjatok ! . .. 1únnepélyesen,) Kivánom,
hogy soha többé ne tudjunk szellemet idézni!
(Kondutás, kint nagy robaj, sistergés, aztán csond.)

Nlatci: Mit tettél, Misi ! Most vége a hatal-
munknak ! Nem is szerezhetjük vissza soba
többé l

Tóni l Misinek igaza van, Marci ! Látjátok,
összesen 9 kivánságunk volt csak és pár perc
atatt mennyi baj lett belőle ! Képzeld el, mi
lenne, ha a diákok hozzájutnának a titkunk-
hoz és nyakra-főre kivánnának mindent !

Egy perc alatt felfordulna a világ l

Misl: Összedőlne minden iskola.
Marci l Porrá égne minden latin nyelvtan

és algebra l
Tóni: Gyertek, fiuk, vigyük vissza anagy

könyvet a padlásra és dugjuk el ugy, hogy
az Arimbertus testvér titkát soha emberi
szem íel ne fedezhesse ! Nem jó az ember-
nek a szellemekkel játszania t

MÍsi; Gyerünk no l (E8yütt folemelik,a nagy köny-

vet és megindulnak kifelé.)

- Függöny. -

!.
i

\
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Crerkészpünkösd \,Jil,n. _re$ *" héz volt tőlük a tábor-
Szombaihelyen. ,í{fr.{ffi 

n;§:Í,:T';i:xl*"3'TiA nyugatmagyaror_ .-',l'§, i.é, TL ;;""ff"';;a]ö"'óXr,ll
szági cserkészkerület iu- { t\\] .e.. ," ffi f.i; * ker. elnök nyitotta meg

.} IlJuE,crltI|aByaIUl_ l\l \,l ,:- ,r,tHl* oraKor I'ross!
szágicserkészkerület iu- { ,\\j .;. ,-$i f.i;* ker. elnök nyitotta meg
biláiis közgyülése pün- ) .r"il T _* ,=j' :*:& ,és javaslatáia a gyülés
kösdvasárnapravolthir_ 'l./irll {*"üii ) , 'Albiecht kir. herceget

tF
f l /\1 l

detve a szombathelyidetve a szombathelyi VU !i inÉ} \ d taviratilagüdvözölte.A

;il:s-,J""}", ál,",J:;r""; "íl 
f,ffi - i } Fí,'/ f*,*-\ :1,fJi,Jllt,,.x§"óJ,"l"#í

szervezőmunka határlti- ''.-oiPrq* \" 1{ l É*' tr tu. elnotké, uiie, Vea"i
véhez érkezett a IlI. ke_ ,'í1,,'& ,# ' ' {/. Mihályt pedig elnökké
rület és hogy a cser- f li{\Í* ffi, rY e t válas"totuXm-eg.Attibbi
készeredmények kifelé i Í,\Y: E ,'ff WÁb-{'í*-"- tisztség változatlan ma-

(
t
Ii

I
I

hólyen, a város közelé_ A fócserkész Szombathelyen. (Márton L. er, ra:za,) tb, elnókáek. A közgyü-
ben, ahol a Gyöngyös patak mentén ha. lésen az egyházi és közhatóságok ve}e-
talmas sátor tábor várta készen az érkező tői mind ielen voltak.
csapatokat. Eza|alt a cserkészek a hősök

Gróf Khuen-Héderuárlt Károly 
^/n\. 

emlékének áldoztak s Farkas h.
főcserkész már szombaton déld- n§' üv. elnök szép beszéd kiséreté-
tán érkezett Hédervárról és ün- fr\ ben koszoruzta meg a hősök

elnököt Sckelken Oszkár kerüíeti í,, t-, §\ Ebéd után cserkészjátékok,
ügyv. elnök autón azonnal " i'rá 7[ .ugyu, nóta, tornamutatvány,
táborba vitte, hol li'''' _, [l katonazene, m6-
akkor már csend i -" § kák, csatakiáltá-

,/ "' Albrecht kir. herceget
1 taviratilag üdvözölte. A

j, Ed" tiu. elntj
nek is jutott bő-

nepélyes fogadása után a püs- ({\\ em|ékművét. Nyombán a disz-
pökházban szállt meg, hol Mikes l T közgyülés után harsány trombi-
gróf megyéspüspök vendége volt. i { tasá töltötte be a megyeház
Az esti vonat elhozta Faragó Ede l,,o"j környékét;megkezdődöttadisz-Az e§tl vonat elhozta Faragó Ede ú,on,t környékét;megkezdődÖtt a disz-
orsz. ügy.v.-elnököt is a llangya l ','| íelvonulás katonazenével, mozi-
cserkészek társaságában, kik"áz r* géppel, rengeteg nézővel § nagy-
I. ker_üIetet képviselték. Az ügyv. J= " TI izérti Osszhatással.

jedőfigyelemmel':T;'.,,j,-,
í§,
V]1

!II(1
9".í

reste az ,,elcsip- i'. ríq.ffif#}rfit." i i . ,iíí ' íjl l n"gy műsor elő-
hetó" hullámo- 'ffi§P''ffi§§ 

d r;, ,íii ,"*,S :§ kelő közönség-
kat. A táborról l\L§i &§&ll,_r l'*,,§-.'j§ i' ,i gel,másnap reg-

A pünlrösdi lrerületi napolr.

is.megnyilalkozzanak,ez ?'';i .I i/ / radt. Á nyugatmagyar-
alkalomra a nyugatitest- !kuw, / országi c§erkészdi§ilel-
vérek közös táborba ,,§-;'_ , . / vényi Sry§edu Gina ba-
gyüItek össze Szombat. ^ _(* ,! . ,' rónó nyujóttá át Erössy

honolt, csak a ,:.Jn,, l#}" - sok, szóval igazi
parancsnoksági- 1 1 A-, i ,u.=ffii 

^*r\-:., 
propagandamű-

ÉiX;""il'.:i'J *,,, },|l, ? il"}."i].*+i,§, ;"S-;* 1,1 ;",.:llji#:* á:

ri""JPjii:fii;i ,i l]._iT ;,,; w:\ffiry"}ffi .x,""t, Tlx--:
éppen az esti ,i ;,fi, ',-..,l!-áiffifo itj §V /# _&.,Y*; ö;J,"."p e.
parancsot adla ] ., ,' i,,;, ,l;i"r_,§.1_,L*> iá/,lí',p1\." H€/ ,,l, taps. Este ftzijá.

Í];l fí;![iTL1,; ;,l i í 
i4ffiffi",/ ;§|,,', |",h,.,Tlix;;

csatannyit,lrogy e+# ffiffir,.,*"- }":l'tq6i il §"it."ir.eri,;a,6r.
kitünő sieivező- \ff lffi \ i3 §, Ú$i ii Íoglalkoztatta ésmunkáróltettta- lL ffi it*r , j l}§i'l -.l szőrakozlatla az

gl:iii:l:§á Affi*}&iré':§ ffiti+:,Atl;}j
vérekről pedig *,{ ", §{ _-Íl} művészünk, aki
annyit, hogy ne- Hősök emlékének megíroszoruzá§a. (Máíton Lajos er, rajza,) szintén esemény-
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számba megy §rengeteg váz|atában sokan
gyönyörködnek, A szép emlékek láncolatát
a §zomoru tény, a sátorbontás vágta ketté,pünkösdhétíőn délután katonás rendben
ggymásután vonulnak el a csapatok, de a
fiuk szemében már az uj célok-megvalósi.
tásának tüze lobog. Folytatják a iovábbi
cserkészmunkát dalos ajakkal, feszülő
izmokkal, cserkészszivvel, a jelszó: ,,min-
dig többet és jobban l'.. (K. ö.)

A III kerület ünnepe semleges szemmel,
. Vasárnap reggel_ zsuíolásig megtelt a nagytemb-
lom. A sok cserkészzászló,-egyszerübbekl'nehéz
selymek - minden csapattal ott- volt, Mi§e után
tiszti- majd közgyülés volt, A leveső különö§en az
utóbbin. oly..meleg, barátságos és clerkészies volt,_ itt ki kell ernelnem az új elnök ur székfoglaló
beszédét, - a lll, kerület tisztjei és tisztviielöi
annyira egy sziv, egy lélek voltali, hogy ilven sze.
retettel és lelkesedéssel példát mutaiáak -a 

többi
kerületeknek és ráviIágitottak arra, hogy ilyen sze-
retettel és megértéssel tudtak csak ilyeri ió-munkát
íelmutatni, Ebéd után megkezdódött á fiuÍ: munkája
a vendégeket szórakoztatni. Volt mindenből, Lefö).
ték a cirkuszok tornászait, énekek, szavalatok és
olyan csatakiáltások voltak, hogy tán még az osz-
trákok is meghallották odaát. liÖgy mind] ez sike-
rüljön a táborplrancsnoksággal vérsenvt fáradt a
szórakoztatások vezelője. Elöadás után nem csak
felemelték, hanem vidámságából mindnyáian vittek
haza magukkál. .Ez a fáradhatalan em'bér Faragő
Ede.volt. D,i ryj._" legföbb volt, a közönség [ólérezte magát, Mikor eltünt a lap az eserszeli ?l
zrinyi sátor elótt a ,krasznahori<a" nótát iáts"zotta
fuvoláján Gyuri és Józsi nagy megilletődéss'el. Min-
denki élvezte. Köszönöm. Eit a hángulatot folytatta
aztán több csapat is, beolvadva a tábortüzi s'zóra-
kozásokba, A tüzet leirni nern lehet, csak dicsérni.
Kózépen hatalmas röz§e, § körülötie sötét vörös
göröktüzelr égtek. Kedvertc nóta itt a ,Tóbiás mit
csinálsz" volt, melyet közkivánatra messzakitások-
kal hatszor énekeltek. Közben zene, énlk és sza_
valatok voltak. Emlitést é,rdemel a 77-esek szép
nyirfa kapuja, A konyháról sem szabad meefeled'-
kezni., Valószinüleq erösen hozzáiárult a fiuÍ han-
gulatához, mert vállukra emelve úui hui hairá kiál-
tással vitték körül a táborban. A véndégek" oly !ólérezték magukat, hogy még a takarodóial seri Íe-
hetett öket utjukra engedni, Csak akkor távoztak
mikor látták, hogy a házigazdák már |efekszenek.
A kulturest szintén hasonlóan végződötí a városban.

Hétfőn a tábori mise után 
"cierkésziáték'. Nem

rendezték hetekig, csak fél napra, de sikerült.
Zenéve| vonultak be a táborhelyr'e Ó feszesen ki.
vágták a diszmenetet a tisztikai elótt.
. !.erqgcsat< hétfón volt a bencés csapatok talál-
kozója Kőszegen. Résztvettek a kerület'ünnepén g
utána kisehb családi körben tartottak ünnepéIvi és
atlétikai versenyt. Mind két városban nasy f'eltúné§t
keltettek az esztergomi .Hollók" eeyeniúháiukkal
A fiuknak leginkább a fehér hosszu-Íradrás.luözel-
röl,neT is.olyan_fehér) és 4 matíóz sapk-a 

'iúpo.
nált.,Találkozunk mindnyájan t926. ftintOsOjenPannonhalmán. ielszóval- váttak el egymastóI' a
bencések. A vendégeket nagy szeretetter"kalauzoltá
a vendéglátó Köszegi csapaiR. Alajos ö, v.-e. kinek
ez uton is köszönettel tartozom. Este utban haza.
felé még a "térzenél. adott a szombathelvi állomá-
son a pápaiak énekkara, addig mig a kocsikat át-
kapcsolták. A csatakiáltásokat-és énekeket lassan_
kint elnyelte a vonat kattogása s a sötét éi.

Polgdr Emil pa, Butlapest.

A békégcsabai cserkésznapokról.
Valami vonzott engem Csabára. S ép

ezért érdeklődtem levélben, hogyan kap-
hatnék meghivót, váIasz volt: már bejelen-
tettük. Tehát utaznom kellett. A véletlen
ugy hozta, hogy gr. Teleki Pál tb. íőcser-
késszel egy vonaton utazhattam s igy
ünnepies fogádtatásban volt részünk. Ké_
séssel futott be a vonat § már ott várták
az előkelő fővédnököt dr. Rouacsics íőispán,
az ünnepség főrendezóje s dr. Bertótfut
,polgármester, Witz orsz. elnök és dr.
Gftrffl ker. elnök. Egy kis csabai cserkész
kalauzolt. Megpillantottam nála az ünnep-
ség részletes programmíüzetét. lrz első
lapon Albrecht kir. herceg jelmondata áll:
,,Kivánom, hogy a magyar cserkészet az
ősi erények megujhodását hoző elemen-
táris erő legyen s akkor szeret.ri és becsüIni
fogja a jövőben is minden igaz magyar t t
Albreclrt khg". Azután néhány oldalon az
a nagy társadalmi apparátus, mellyel az
ünnepséget rendezték; fővédnökök, véd-
nökök, végrehajtóbizottság, melynek ügy-
vezetője, Vidouszklt Kálmán parancsnok,
az ünnepély lelke, rendezője, összeállitója.

Eredményes munkát végeztek l A vidék
megjeIent csapatai, Szeged, Hmvásárhely,
Makó, Gyoma, Battonya, Gyula, Szentes,
Szarvas, sőt Baja, Kiskunhalas fiai, mintegy
700 lelkes cserkészvirág. kitehettek maguk-
ért, megmutathatták erejüket, cserkésztudá-
sukat, ügyességüket, egyszóval: cserkész-
lelküket egymásnak s a közönségnek is
és vihettek haza uj lenditő erőt, uj benyo-
másokat, uj tapasztalatokat, melyek nyomán
jobbak, tökéletesebb cserkészek és egysé-
gesebbek lehetnek.,.

. . . A vasárnap esti tábortüz valódi cser-
késztábortüz volt a nagyközönség számára.
Bemutatták az égig lobogó lángok körül
festői csoportban üldögélő, heverésző fiuk
tehetségeik legiavát: humoros cserkész-
számok, keclvesen hangző szólóének, bus
tárogató, kürtszólő; magyar táncok ének_
szóra, csatakiáltások váltogatták egymást.
Rendkivüliség. csak a tüzijáték volt, de ez
is kedvesen illeszkedett az ünnepi pro.
grammba. Teleki gr. íőcserkész tett sétát
a pihenő fiuk közt. Elbeszélgetve velük,
egy 82-est szólit meg: - Fiam, indultok-e
a holnapi versenyekben? : Igen - feleli
bizalommal a cserkész -, jeladó-, kéz-
ügyességi- és hidverőversenyben veszünk
részt. - S lesztek-e elsők? Felcsillanó
szemmel válászolia, hogy igen. És a többi
is önérzetes és mégis önmagában is szerény
válaszokat ad. Szinte érezzük á környező
levegőn, hogy cserkészlelkek közt sétálunk,
kikrrek lezelői is izig-vérig cserkészek.
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A lassán hamvadó tüznél még egy utolsó
istenhozzád: a ,,Csend lett hai minde-
nütt. . ." dal eléneklése és ezután egyedül
marad a kuruttyoló béka.

tudom hol, lemaradt) saját pártját lelkesitő
kiáltozással serkentette, sőt eléje uszott
s ujra versenyre kelt vele. Cserkészmutat.

ványbán is volt részünk:
a 82-es Zrinyi csapat élet-
mentést mutatott be. A
,,kimentett" fiu tettetett
ájulása igen nagy derült-
séget okozott. Néháriy
ügyes műugrás ulán ered_
ményhirdetés volt.

A l3-15 évesek versenyei-
nek eredménye: a) 50 m. mell i
l. Mezey 82. cs, (47,4).2.
Deutsch l84. cs. 3. Konkoly
236, cs.; ó) 50 m. gyors: 1.
Paplár 552. cs. (36";. 2. Hidi
22-c. cs, 3. Pelle t!l. cs. c) 50
m. hát: l. Haider Ákos I84, cs.
(51,4), 2. Konkoly 236. cs. 3.
Zeiller 236. cs. d) 3 X 50 m.
vegye§ staféta: l. 236 csapat
(Konkoly, Kidon, Beleznay
2'50"). 2. |75. csapat (Gu]yás,
Pásztor, Szabados). A 16-t8
évesek versenyeinek eredménye :
a) 50 nr, m_ell1 !. Balassa ill.

§eregsaszelidfényü
hold... ***

Hétfcin reggel istentisz.
teletek voltak. Lobogók-
kal, trombitaszóval vonul-
tak fel a csapatok külön-
böző templomokba, hogy
lélekben erősödve kezdjék
tulajdonképeni ünnepi
munkájukat. A reg§el
csöndjében már megérke-
rett az ünnepség fővéd-
nöke, Albrecht kir. herceg
repülögépen Debrecenből
s Wenckheim grófék óki_
gyósi kastélyában szállt
meg, hogy megtekinthesse
a cserkészek versenyeit.
A délelőtti nap tikkasztó
hevében álltak ki a vivók
s uszók a békéscsabai
strandon. A vivóverseny

cs. (40"). 2. Potyondy 82, cs.
3. Dobay 180 cs. ó) 50 m, gyors:
t. luhász 225.cs. (38"). 2. Balla
3. Dobay 180 cs. ó) 50 m

225, cs. 3. Droba l80. cs. c) 50

82. cs.

Albfecht kií.
3. DoDav röU c§. o) cU m, gvor§:

cht tií. berceg.fi8yeli az uszókat t. luhás? 225. cs. (38,,). 2]Balla
a bókéscsabai ker. ünnepen. ;;*-::-;-;_^l_ ,qn no l\ Rfl

a fürdő előtti liget árnytkában zajlott le, ry._!.át.: 1. Juhász 225. cs._(46"). 2. Erdős 239. cs.

*i"i u"r"*i .t.lj?á."i lá*i; r"3"i"i., r,oi 3tYiil"l??i,:?;,oilf;#,1%fi" "iFl3'u§l'."'!1" irl:
lovagok mérkőztek. Ez is valódi lovagi ;.ö"t'Ü;iÖ;;"É;jÖ-'poárrtr.l.nl. $,ii,igiár,lovagok mérkőztek. Ez is vat"odi tóvagi Í.':ili"ÜX'*,lÍ#",i;jl1:''fifr§,,i,,ifii]iuáJ;;;torna volt. A verseny közben érkezett i. podszireten i8+, isapat. 2. Juhász 225. c§apat.
Albrecht k. herceg magas kiséretével s nagy
érdeklődéssel szemlélte a fiuk villámgyors
mozgásait, íürge ugrásait, ügyes védekezé-
seiket. Megvárta a verseny végét is. Az
eredmény volt a kardvivásban:

3. Potyondy 82. csapat.
Féitittór nagy cserkészünnep a ,,Csaku

telepén. Már loval előbb özön}ött a csabai
köz-önség s á fenséges vendég megérke,
zése utá-n azonnal kézdődOtt az ünnepély.
Ezután fogadalomtétel. A meglaló_ ima
után Witzetnot< ur szól. Aután Teleki gr.

főcserkész ur in-

l. Monus István lll, Erö cs. (Hmvásárhely),
2, Papy Pál lll. Erő cs. 3, László György 1ll. Erö
cs.; a tórvivásban :

1. Bánó László 184.
Csaba c8. (Békés_
csaba). 2. Wandlik
László t84. Csaba cs,
3. Kupecz Benedek
l84. Csaba cs.

Ennek lezajlása
után az uszóver-
senyhez indult a
k.herceg azuszo-
dába. A beiáratnál
í rgadták a megye
s város képviselői
s azután cserkész.
soríal között vo-
nult az uszoda
végén Iévő cél-
sátorhoz. A köz-
ben már lezajlott előfutamok, staféták né.
hány döntője volt még hátra. Kedélyes
beszéIgetéssel szemlélte a starto]ókat és
figyelte az elsőket. Igen mulatságos volt
egy ki§ stafétauszó, ki (bár ellenfelük. npm

tézeít néhány szót
a fiukhoz. Befeje-
zésül nagy látvá-
nyos bicikliíelvo-
nulás volt, mel1 et
a makói pöttöny
Bruder Béla mu-
tatványai tettek
érdekessé. Zsász-
Iólevonás, Szózat,
elvonulás fejezte
be az ünnepsége-
lret, a tisztikarlól
pedig Albrecht kir.
herceg és gróf
Teleki tb. íőcser_
kész a fehér asztal

mellett bucsuztak. Egy élő, lüktető kerület
ünnepe volt, mely bebízonyitotta, h.gy
eddig is jó munkát végzett és biztositott
a további jó munkáról is l!

Dr, B, ö.

Békéscsaba, junius 1,
+l
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Középiskolai
Országos Tudományoa Vercenyek.

A spártaiak jó katonát akartak nevelni,
Amikor ez a céltudatos nevelés kiváló
eredményeket ért el, kitünt, hogy a spártai
íérfiak edzett katonák, de egyoldalwak,mert
a lelki kulturát lenézték. Durvák és rátar.
tiak lettek. A háborúban pompásan helyt-
álltak, de a békében nem találták meg a
helyüket. A,z aténiek jó polgárt akartak
ncvelni, akinek karjára rá lehet bizni a
lraza védelrnét, de a szivére és eszére 'is
rá lehet bizni a viiág tudományos és mű-
vészi vezetését. Előbb volt a spártai kul-
íura, aztál az aténi. Igy fejlődött az olim-
piászok programja is. 776-ból ismerjük az
első olimpiászt. Akkor íutás, ugrás, birkó.
zás, diszkosz és dárdavetés szerepelt. Az
aténi kultura a VI. szá,zadban fejlődött ki,
akkor már felvették az ének és lantverse_
nyeket, a kiterjesztett §portversenyek mel-
lett a szellemi, tudományos versenyeket
is. A neruzeti olitupidszt tehát akkor tekin-
tették a görögök teljesnek, arnikor a szel-
lemi mérkőzések is teIjes elismeréshez
jutottak. Mert nemcsak a háboru furiáinak
száguldása közben lehet és kell védeni a
hazát, hanem a béke kulturmunkájával is,

Nálunk Piutér Jenő íőig. kezdeményezése
megteremtette a tankerületi, ennek sikere
után az országos tanulmányi versenyeket. Az
idei versenyel< meghozzák a teljes sikert.
Az ország minden részéből 183 tanuló
sereglett össze május 24 én, hogy küzdjön
iskolája szineiért. Magyarból 4l, latinból
29, történelemből 33, földrajzból 14 (!),
mennyiségtanból 38, ralzbó128 nyolcadikos
vett részt. Erednrények : 1. Budapesti Bó"
lyai főreá| (Níarkó u,) 12 egységgel, 2.
Budapesti áll. Kemény Zs. íőreáI (Bulyov-
szky-u.) 10 egységgel, 3, Budapesti órseki
lrat. reálg. 8 egységgel. A tetelek voltak:
magyar : A törőh uilág hora a, Magyar
irodaloruban; azoknak a regényeknek az
ismertetése és méltatása, melyek tárgyukat
a XVI. és XVII. századból vették. A latin
tételek: l. Tacilws egy részletét kellett
leforditani szőtár nólkül. 2. Maglar ruon-
datoh forditása latinra. 3. Egy ötsoros
lalin epigrammáI kellett íogalmazniok. A
történelmi téte|: Az európai állawok glar-
malpolilikáinak lörténelrui ki,alakwlása. A
föIdrajzi tétel: A tanuló iskolakelyének
környezetrajza, tekintettel a természeti vi-
szonyokra és lakosságra, Szálntanból két
tételt kellett megoldani: egy algebrait és
egy geomeíriait, Rajzból: Csoportositott
tárgyakat kellett tetszésszerinti technikával
ábrázo|ni,

Pályázat.
Dugó Jani segédőrsvezetőjelölt

mint Jamboree,rendező.
Dugó Jani barátunknak, a oKakuk" örs nagy_

reményü segédőrsvezetöjelöItjének, büszke szülő-
és nevelővárosa kerületi központ, A kerületi Janr-
boreet (olv. dzsembgri) itt is megrendezik s a ke-
rület gondos vezetösége már össze is állitotla a

táborhelyre együttesen szállitandó íelszerelés jegy-
zékét. A közös felszerelés szállitásához a városban
,egy darab 5 tonnás teherautó és két darab 25 q-t
biró stráfkocsi, a táborhelyen pedig - mivel a

vasuttól a táborhelyig vezetö rogsz uton egy paraszt-
szekér 5 q,nál többet nem szállithat - 20 szekér
vfuta a rengeteg podgyászt.

Mikor Dugó Jani az adatokat nregtudta, elhatá-
rozta, hogy ,,szerény tehetségét a kerület üdvére és
javára fogja kamatoztatni". Részletesen kidolgozla,
hogyan lehetne a kerület közös felszerelését a ren-
delkezésre álló szállitóeszközökön a legügyesebben
a vasulig és a megérkezési állomástól a táborhelyig
szállitani s a kerület elnökségének az alábbi terve-
zetet nyujtotta be:

a) A vdrosban (a raktártól az állomásig):
a teherautón:

200 drb rhontbus sátorlap
l2O ,, kis ásó tokkal
l20 ,, csákánybalta tokkal
l00 ,, pokróc

az egyik strátkocsin:
20 drb harmincszentélyes sátor
20 ,, tizszemélyes sátor

a másik stráfkocsin:
16 zsák liszt
2 köbnréter kentényfa 1tüzelő)
'2 ,, puhafa (épitményekhez).

b) A ttiborban (a megérkezési állonástól a tábor,
helyig):

20 drb harmincszemélyes sátor 2 kocsi
20 ,, tizszemélyes sátor 2 ,,

200 ,, sátorlap 2 ,,

l20 ,, kis ásó tokkal 2 ,,

l2O ,, csákánybalta tokkal 2 ,,
t00 ,, pokróc 2 ,,

t6 zsák liszt 2 ,,
2 köbméter keményfa 2 ,,

! tt puhafa 4 ,,

Osszesen: 20 kocsi

***
A kerület azonban - Dugó Jani nagy csodál-

kozására - ugy találta, hogy a tervezet ,nem egé_

szen jón. Van-e benne hiba? Ea igen, melyek azok ?
Eogyan kell a podgytiszt ardnyosan beosztaui?

(Utmutatást nent adunk. A Magyar Cserkész
tábori életre vonatkozó kiadványaiban nrindenki
elég utmutatást találhat,)

Hatdridö: junius 30. - Edrom dry: 50, 30 és
20.000 K vagy könyv.
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,,Mit fényképezett le a kém ?u
pályázatunk eredménye.

A ,,Sirály" csapat ,Farkaskutya" őrse a
íénykép bal sarkában egy hosszú, keskeny
szoborárnyékot vett észre, mely nem lehe.
tett másnak árnyéka, mint a minden cser-
kész áItal ismert milleniumi emlékműnek.
Mivel a kép többi része ezt csak megerő.
sitette, a helymeghatározás kész,, a kéno a
Városligelben a milleniu,m,i erulékoszlop kö-
rüli teret féryképezle le, a hözölt kép pedig
az And.rássg- és Aréu.a lít kereszteződ.ését
ábrázolja.

Helyesen íejtették meg (39-en):
Arady Zsolt 653. Klauber László 3.
tsattlay Pál 32. Kovács János tt8.
Bethlen íván 2. K. S. cserkész
Bónis László 2. Kürtös István
Czeiner Céza 2. Laszy Pál t26.
Csethalmi Sándor Lengyel Arpád 4.

Csiglényi Ádám Links Tibor 31t.
Erdélyi László 98. ,illarkovich Károly
Farkas örs 28. Szt Istv. Mihály Dezső 227.
Früstök László 126. Peiniger Kornél 32.
Gelley Pál 3. Pesta János 3.

György Béla 1l8. Primer Miklós 32.
Haraszti Károly 2. Puria Miklós 2.

Hesz Miklós 3. R. M. Putsay Ottó 3.

Hódossy Lajos 302. Schulek Imre 26.

Jámbor Miklós 24. Schwarcz G. László 297.

Jánosik Sándor 237. Szabó József
Jutassy Öaon z. Szöke Tibor 27.

ifj. Keglevich Gábor Veszelovszky László L 18.

Sorshúzás utján jutalmat nyertek:
l. dij: Laszy Pál örsv. Veszprém, 126, csapat,
Il. dij: Pesta János 3. R. M. Sólyom raj.
Ill. dij : Haraszli Károly 2. B. K, G,

Felhivás,
A Magyar Cserkésznagytanács pedegógiai szak-

osztálya felkéri a csapa{parancsnokokat, hogy dr.
Zsembery Gyula nagytanácsi fölitkár (Budapest,
VIII, Rákóczi ut 15. sz.) cimére küldjék be indokolt
véleményüket arra a kérdésre, milyen legl,en a cser,
készotlhon felszerelése ?

A szakosztályt leginkább az érdekli, hogy a
parancsnokok kivánnak-e különbséget tenni iskolai
csapiiok, tanonccsapatok és íöldmüves-, esetleg
öregcsapatok, csak fiatal gyerekekböl álló polgári
iskolás csapatok stb. otthonainak felszerelése között.

Minthogy teljesen felszerelt tökéletes olthont a

legtöbb csapat magának biztositani nem lud, az is
kérdés tárgyát képezheti, hogy a lelszerelés egyes

részei milyen sorrendben szerezlessenek be. A fel,
szereléshez tarlozik az esetleges könyvtár, szer-
szám, butor is.

[ l|lfiU!|ní [ugtHíM nyáTi nulrsltlnüiu.
A julius-szeptemberi negyedre előfi-

zetők is telles 6 számot kapnak.

Julius I-én jelenik meg a

llulífu íílutOffisi - inmblruO-§filn,
útmutatással''',u'lr"r."rryszámok gyakorlá-
sára. Egy táborozó cserkész sem nélkü-
lözheti.

Julius 1-aug. I5, nyárt szünet.
Aug. 15-én rendes (24 oldalas) beszá-

moló szám.
Szept.1. ugyanigy.
Szept. I5-én nagy kettős táborozási szám

az adatok pontos feldolgozásával.
Nyári cimváltozást kérjük a kiadónak

bejelenteni. Szerk.
l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Levél sok cserkésztestvérhez.
Emlékszel-e még a mi kedves Mártonkánk

Jamboree képére, melyet a Magyar Cserkész is meg-
küldött néked? Mit is láttál azon? A magyar cser-
kész elött meghajlanak az összes nemzetek zászlói
a világ cserkészei, a külföldi cserkészek tisztelegnek
a magyar cserkésznek.

Iis Te, Testvér, amikor találkozo| magyar cser-
késztestvéreddel, elhaIadsz mellette, nem akarván
öt észrevenni, vagy pedig várod, hogy ő tiszte|egjen
előre. Miért ? Lelkednek örülni keIlene, ha cserkész-
szel találkozol, aki ugyanazon cél felé törtet, mint
Te, akinek szive fölött ott ragyog a cserkészliliom,
mint Néked. Ha barátoddal, ismerősöddel találkozol,
örülsz, ntennyire jobban kell örülnöd, ha ceerkész-
testvéreddel jösz össze ! Hisz az néked testvéred,

ió- és balsorsban oszlályosod, küzdelmeidben
segitőtársad l Amikor tisztelegsz, nem csupán ember.
társaddal szemben, cserkésztestvéreddel szemben
adsz megbecsülésednek kifejezést, hanem lélekben
önmagadat emeled fel. A tisztelgés nem megaláz,
kodás, hanem felemelés.

Kedves Testvér, büszke légy tehát, hogy Te
cserkésziesen liszteleghetsz és azt soha el ne nru-

laszd. Tisztelegi derüsen, önként, szive§en, nem

mert parancsod van rá, hanem nrert szived, lelked
sugallja. Sényi Béla dr.

sátorrovat.
Az őrsi sátor árát utólagosan sikeIült

2,600.000 koronára leszoritani, amit ezuton
hozunk az érdekelt csápatok tudomására.

A magassága tapasztalatok szerint 220*
224 cm-es tartó rudakat kiván, ugy hogy
ezze| helyesbiljük a legulóbb jelzett 2I4-,
218 cm. magasságot. Gazd. Hia.
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A "Magyar Cserkész" és a pünkösdi ke-
rülett napok. A pünkösd volt a tavasz legmoz-
galmasabb ideje. Hogy a iogos érdeklödésnek-meg_
íelelhesünk, szerte küldtük munkatársainkat és tÚ-
dósitóinkat, akik eredeti tudósitásokban számolnak
be a magyar cserkésze.l gyönyörü pünkösdiéröl.
Szombathelyen Remény Odön, Vácon Zsoldos Benő,
Békéscsabán Dr. Bdnlaky t dön, Debrecenben a
§zerke§ztö képviselte lapunkat. De iutott tudósitó
a regattára, meg a Hösök ünnepére is. A váci és a
nyiregyhází tudósitást, helyszüke miatt a legközelebbi
számunkban közöljük.

Az első magyar egyetemközl nyolceve-
zósverseny. A magyar Oxford-Cambridge verseny
pünkösd vasárnap került eldöntésre. A lobogódiszt
óltött Dunapartok között óriási érdeklödés mellett
startolt a "Míiegyetenti Evezós Club", a,Ludovika
Akadémia SportEgylet( és a ,Tudornány Egyetemi
Evezós Clubí. Erös küzdelem után a "L, A. S. E.
nyolcasa nyerte a versenyt. Győzött az állandó sport
és testnevelés következtében edzett Ludovikások
szivós kitartása és ál|óképessége.

Nagy tetszést aratolt vizicserkészeink fetvonulá_
§?, melyen mintegy 40 fellobogózott csónakban
vettek részt. Jó gondolat volt a vezérhajón elhelye-
zett kürtös diszjele. Udvözlünk testvérek az ered-
ményes tüntetés alkalmából l Csupor.

§kolta Esperantista Llgo (Magyarországi
alosztály). 1. Felkérem mindazon taglárs cserkési.
testvéteim.et, .akik a tagságukat a f. évre is m,eg-
akariák uiitani, hogy ezen szándékukat velem zárós
határidön belül ludassák. A tagsági dij 14 éven
aluliak számára 6 d, t4 évtö| 18 évig i sh., 18
éven felül pedig 2 sh. és 6 d. Ha azonban valaki
a telies összeget nem tudja megfizetni, úgy annyit
íizet, amennyit a körülményei megengednek. 2.-A
Liga hivataloá lapja, a Nén'etország:ban" megielenö
nEsperantista Junularon, melyre elöfizetéseket szi-
vesen továbbitok. 3, Kérem azon eszperantista
cserkésztestvéreimet, akik még nern tagiai a Ligá-
nak, hogy nyílvántartás végett közöljék velem ci-
meiket és ha tehetik - már pedig a fentemlitett
feltételek meIlett mindenki tehéti - lépjenek be a
Ligába. 4. Ismételten felhivom a nem e§zperantista
cserkésztestvéreim figyetmét az Esperanto nemzet-
közi segédnyelvfe, mely nekünk, nyelvileg elzárt
magyaroknak különösen fonlos kulturíegyver. E se-
gédnyelv segitségével az egész világgal éiintkezésbe
léphetünk, mely alkalmat nyujthasznos propaganda
kileitésén kivül kellemes szótakozásokia i-s. 

-KtiIö-

nösen előnyös e segédnyelv ismerete bélyeg., Ieve.
lezőlap-, cserkésztárgy- stb. gyújtöknek, ákik igy
közvetlen módon érintkezhetnek a külföldlel éi
szerezhetik be szükségleteiket. Mindennemü felvi-
lágositást és utbaigazitást készségesen ad Marko-yils K. a S. E. L. magyarorazági megbizottja, Bu-
dapest VIl, Elernér ucca l7.

Rákosqalota. A l98. Pál csapat május t?-én
gazdag műsoru ünnepélyt rendezett a Yátosháza
disztermében. A közönség szivesen tapsolt a sze-
replöknek._ Nagy_hatásrl voli Ventura Láizló csapat-
parancsnok záróbeszéde is.

Budapesti 1ó0. sz. Mályás király cserkészcsa-
pat junius hó l4.-én a 1urányi.utcai elemi iskola
lornaterrnében tartotta fogadalomtételIel kapcsolatos
cserkész-ünnepségét.

Jó ötlet ebben a melegben, hogy a kapos-
vári p. f. iskola 84. Berzsenyi és a felsökereske_
kedelmi l5l. Turul csapatai Péter-Pál nap!án Jogy-
lalldéluldnt rendeznek.

Budapest. A VlIl. ker. németulcai polg. fiuis-
kola t925. máius,üó3O{ól iunius hó 3.ig bezárólag
kitíllttóst rendezett. A kiállitáson bemulalásra ke-
rültek a növendékek kézimunka és rajzmunkái,
valamint a cserkészcsapatnak a íövárosi cserké§z-
kiállitáson I. dijat nyert munkái.

, A 223. P. L, §z. csapat május l7-én tartotta kis.
cserké§z avaió ünnepélyét. 13 kiscserkész tett igé.
retet. Orvendetes jelensége ez csapatéletünknek,
mert immár az öregebb cserkészek munkája mellett
alkalma nyilt a kiscserkész munkára is. Azigéretté-
tel után a kiscserkészek néhány játékot mutattak
be a ielenlévöknek. A kedves ünnepélyt tábortüzi
jelenet fejezte be.

Á 303. sz. Fehér Lovagok áldozócsütörtökön
reggel tartották elsö fogadalomtételüket a Hármas-
határhegy tövében épült Szt. Alajos fiúárvaházkert-
jében A fogadalmat az országoe főtitkár vette ki,
azután lizórai, dal játék és cserkészmunka követ"
kezett déIután egyig, melynél úgy a szervezö testü-
let elnöke, mint az országos fölilkáí is ott maradt
a dorék fiuk körében.

A Zász|őnk juniusi száma arról ad hirt, hogy
Csatári Györy lstván, egy Amerikába szakadt ma-
gyar fiu, 15 éves kotában megkapla a legnagyobb
amerikai cserkészkitüntetést, Eagle-§cout lett.

Mezókövescl , A l27, sz. Törekvés csapat l925.
május 2l.-én a fogadalomtétellel kapcsolatban c§er-
készünnepélyt rendezett (a cserkészek által erre az
alkalomra rögtönzött szinpadon) láborozási alapja
javára. Az ünnepélyt a nNemzeti Hiszekegy'vezette
be. Utána Mincsik Pál jelölt §zavalta el Ecibidn F,z
nFogadalomtételre! c, alkalmi költeményét ügye§€n,
hatásosan, Szentgyörgyi József hittanár magas szár-
nyalásu ünnepi beszédben fejtetíe ki a cserkészet
célját, Két múdal után, amelyeket a cserkészének-
kar Répászky Tivadar csapatparancsnok vezelése
mellett énekelt, köveikezett a íogadalomiétel Ko-
mán Andor II. kerületi titkár lelkes buzditó beszé-
det intézett a jelöltekhez, akik a logadalmat az ö
kezébe tették le. Ezt a cserkészénekkar által előadott
c§erké§zdalok, majd Radvtinli:,Vadcserkészelr( c.
szindarabjának ügyes elöadása követte. Az ünne-
pélyi a Szövetségi induló zárta be.

Veszprém. A r. k. fg. l2b. Szt Imre csapat jelölljei
fogadalmat, kiscserkészei igéretet tettek jun. l-én.

I. KERÜLET.
Az I. ker. Jamboree Bizottság tagJal.

t. Jamboree tanács. Elnök: Witz Béla. Társ.
elnökök: .dr. Hampel Antal, dr. Semsey AIadár.
Fötitkár, Ery Emil. Fövédnökök és védnökök név-
sorát késöbb közöljük.

2. Központi biróság. Elnök: dr. Zsembery Gyula.
Főbirák: dr. Borsiczky Sándor, Faragó-Ede, dr.
Hermann Gyöző, alr. Sik Sándor.' - Veisenybiiák:
külsö megielenés: dr. Major Dezsö, táborozás: dr.
Bánlakv odön, énekek és csatakiáltások: lanson
Vilmos, tábortüzi szótakozás: dr. Jandik józsef,
cserkészverseny, megfigyelés, köveíkeztetés : 

- Gerö
László, cserkészügyesség : Sztrilich Pál, csónakver-
seny : dr. Zsembery Gyula, úszás: AehtzenerJózse!
örsi akadályverseny, 12 órai cserkészés, -tábori
készség: Központi döntöbiróság,

3. Táborparancsnok: Sándor János. ,Táborpa.

l,.
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rancsnok helyettese: Kiss József. Beosztott tiszt:
Kov{cs Gyula. Tábortüz vezetés: Hermann Gyózö
dr. Elelmezés, beszerzés: M. Cserkészek Terinelö
Szövetkezete, Bogdán ig. Táborépités; Sztrilich Pál.
Tábori rendőrség vezetöje: dr, Zsembery Gyula,
helyetteaei; dr. Borsiczky Sándor, Pirovszky Laios,
Sényi Béla. Egészségügy: Major Dezső dr., Spílen-
|enberg György dr., Viktor Agoston dr., Batiz Dé-
nes dr. Saitó és propaganda:..Hermann Gyözö dr.,
Bánlaky Odön dr., Kemény Odön, Zsoldos Benö.
Rádió különitmény: Mihálka József, Szabó Oyula
dr., Veszelovszky L. Gazdasági fönök: Brém György,
helyettese Borbély Károly. .Adminisztráció : Pirov-
szky Lajos, titkárok : Uhlitz Agoston, Horváth László,
Krazsóf Pál. Pontozóbirák névsora késöbb iön.

A kerület juniusban már nem tart tisztipróbát,
sem tiszti vagy I. B. ülést. Jó táborozást l Viszont-
Iátásra szeptemberben.

III. KERÜLET.
A 48. Rákóczi csapat áldozócsütörtökön a kö-

zeli történelmi nevezetegségü |ákra egy napos ki-
rándulást rendezett.

A,z 50. Hunyailt c§apat a nyári nagytáborát
Karinthiában a Wötthi-ló mellé tervezi. A c§apat
öregrajának 3 tagja husvétkor már meg is szem-
lélte a táborheIyet.

§z 6l. Figyeló csapat május 2-i"én egy napos
kiránduláson volt. Táborát Sümeg mellett tartja meg.

Ez 52. Áttila csapat nyári tábora iulius 5-1ől
ldárialigeten lesz. Vele táborozik a 49. Berzsenyi és
a 63. Bessenyei csapat is.

Körmend. Az 15. Batthyány cserkészcsapat
ujoncai áldozócsütörtökön déli l2 órakor tették le
a fogadalmat a polg. isk. udvarán. A fogadalmat
Kovács Albert parancsnok vette ki a íiuktól.

V. KERÜLET.
Vidovszky Kálmán kerületi ellenőrzö meg-

bizott május 1l-én a hódmezövásárhetyi csapatokat
szemlélte meg.

Makó. A Gárdonyi Géza iparostanonc csapat
május l0-én tartotta e|só ujoncavató ünnepélyét az
ipartestület székházában, Vidovszky Káimán kerü-
léti ellenörzö megbizott jelenlétében, aki ez alka-
lommal a többi csapat felett is meglartotta ellen-
őrző szemléjét, s egyben megtekintette a közeli
Püsoöklellén a juliusi tisztitábor belyét. A 8 "Gár-donvi Géza" ujoncot a makói megérlő ipartestület
öltörtette úi cserkészruhába. Köszönet érte.

VI_VII. KERÜLET.
Pécs. á I0. P. A, R. cserkészcsapat a nrult évi.

nél intenzivebb cserkészéletet él. Véttesi Frigles dr,
személyében agilis parancsnokot kapolt a csapat.
Itt végéz cserkészmunkát Laszczik László ker. tit-
kár is. Szorgalmasan készülnek a ptóbákta és a
nyári nagytáborra. Május 10-én ülte a c§apat 10
éves fennállását.

47. sz, P: C. -F'. cs. cs. ,komoly és alapos mun.
kát végez dr. Baumgartner Alán ker. fölitkár szak-
avatotf vezetése mellett. Még a rnult évben gyö-
nyörü zászlót kapott a csapat, melyet fényes ünne-
pély keretében az egész város részvélelével gzen,
ieli fel. December végén a l8. sz. Lóczy crapaltal
közös téli táborba mentek a Mecsekre. A közel.
multban feiezte be örsvezetöi íanfolyamát, mel5,et a
fótitkár tártott több pécsi csapat részvételéveI. A
csapat felo I. oszt, cserkész, akik most már a kü,
löniróbákra készülnek. A téli hónapokban lea,dé|-
utáirokat rendeztek a cserkészeszme és a lestvéri-
ség kimélyitésére. Április 9-én ülie a csapat fenn-
állásának 9-ik évét. A csapatban jelenleg 3 rai mü,
ködik. Ezek közil az egyik a pesti ver§enyre készül.
Kö,iyikötó és telefon tanfolyam folyik.

Ix. KERÜLET.
Fogadalomtétel. A hajduböszörményi reform.

reáIgimn. 95I. Bocskay csapat elsö 36 cserkésze
máius 3-án tett ünnepély keretében fogadalmat
Debreczeni Ferenc ker. ellenórzö mb. elött. A csa_
pat parancsnokságát végleg á/nrrissy Márton tanár
vette át.

UJ csapatok. Igazolás alatt van : Töröksient-
miklósi polg. fiúiskola ,Hunyadi', prnok Sajtos
|, álmán tanár: törökszentmiklósi iparos tanoncis-
kol a, Wes s eléi ny i'.;.pt nok Szabó Ari dor'l ani tó ; nyi r-
bátori iparos tanonciskola .Gtibor Aron", ptnok
Papp Gedeon ipariskolai igazgatő; kisujszáIlási
Ker. Ifj. Egy. 

"Szikszay Györgyo, prnok Varga Ist-
ván tanitó.

x. KERÜLET.
Yácz. A kegyesrendi fg. 192. csapaia 1925.jaa.

l-én tartott zászlószentelésével kapcsolatban nevét

" 
Erdősi Imre l92. sz,u .vá változtatta meg. A zászlót

dr. Révay Józséf gimn. ig. szentelte meg. Zász|ó-
anya Zalánííy Gizella áll, polg. leányiskolai igaz-
gatónö. A megszentelt zászlót dr. Nádossy Imre
orsz. főkapitány adta át a csapatnak. Utánna Bor-
siczky orsz. ellenörzö megbizott kezébe leteszi 22
ujonc a fogadalmat és 3l cserkész megujitja.

B. L. t46. Ami a témaválasztást és az érzést
illeti, jók a versek de még nincs mog a művészi
kifejezésed hozzá. lgy egyes szavak csak a rim és
nem a gondolat kedvéétt kerültek oda. Sokat és
remekeket olvass nagyon figyelmesen, hogy a zeng.
zetes magyar nyelv ritmusát magadba szivd. Akkor
a gondolat szolgálatába szegödik a szó, nyelvkin-
csed ontja a kifejezéseket számodra és ura leszel
a választott formának is. - H. L. rajvezetö. A M. Cs.
megcsonkitásával beküldölt cserkészpá|yázalokal,
mint ,,cserkészielleno eljálást, a jővóben nem birál-
juk e|. - Cs. §. §ashalom. Megfejtésedben azt irod
rc§apatunk íeloszlott, azért nem irhatom levelem
alá: Cserkészüdvözletlel. Mindezt csak azétt irom,
hogy Szerkesztö Ur olyan fiunak tekintsen, aki még
egy§zer cserkész akar lenniu. Kedves Pajlás l For.
mailag nem vagy cserkész, de a Magyar Cserkész
cserkésznek lekint most is, mert a lelke d az s ez
a fontosabbik. - Több vidékinek. Na láliátok. Vidé-
kieknek is meg lehet fejíeni a M. Cs. pályázalait,
még akkor is, ha első pillanatra úgy lálszik, hogy
budapeslieknek késziilt. - K. Béla, §zilasb. Hálás
köszönet, valamelyik jövö számban. Ez az a c§eí-
készlelkiilet, amely gyözni fog. - Az Erö juniusi
száma részletes kalauzt közöl éretlségizelt ifjak
számára, akik pályaválasztás elött állanak, V]I. ker.
Hársfa-u. 59/b. - Gyüjtés. A szövelségi dönlés a
következö ; .cserkészfiunak cserlrészíubában perse-
lyezni tilosú. Ez tehát lehetövé teszi a segiiést poI-
gári ruhában mindennemü fotmában és a segéd-
szolgálatokat (küldönc, őr stb.) c§eíkésztuhában.
Aki nyivánosan per§elyez, bármi célra, az, hacsak
a szövetség küIön engedélyt nem adott rá, meg-
bontja a réndet és cserkészftgyelem tekinteíéten
nem áll valami erósen.

KtadJa e A Magyar Csctkészsgívetség Khdóváííaíata
Nyomte t Frátct ég Társa tónyvrryomdá|a

Yczetézá;.t íclcl&t Frátcr Dánlct.
Brrdapcrt; VIt., Alícír.rrtcrt3. TcL J.őzlcí 106:20,
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készÜlékek és alkatrészek gyári lerakata

oRloN vlLLAMossAGl R. T.
Budapest IV,Irányi u. l3. tel. József 148-48.

Akkumulátorok, anódtelepek, viltamos
zseb- és kézilámpák.
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ijíH[l i*Ln::í:: *:i;, sátrakat.
Fesziíökölel ek, szalmazsákok álla ndóan
takláton, EIsötendü vizmenles ponuvák
:: elónuös köIcsöndii melleíí. ::

Vidéki megrendelésekeí poníosan eszközlök.

IFJ. tÁsztÓ GYULA
Juta- és Kenderforgalmi Részvénytársagág

Budapest, V. Nádor-u.20. Tel. : 160-82, l63.16

Fiúlí ! Leányok !

A sápadí arcba vérí, a lágy ízmokba
erőí, a csoníohra husí ad a aa

szent István

Xalálahivonal
Gyógyszeríárahban, drog9r!áhban és iobb csemege-

kereskedésekben.
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Mi is elökészültünk a táborozásra !

- Öt új kiadáe ér

Aligha tudja még valaki úgy átérezni a
magyar cserkészmozgalom gyors kiter-
jeszkedését és expanziv e rejét, mint a Ma,
gyar Cserkész szerlresztősége, a mely az
ország nrinden csapatával állandó össze-
köttetésben van. Látjuk, hogy a mozga-
lom virágzik és mindenütt szeretik. De
tán ennek a szeretetnek a megszerzésénél
is nelrezebb a megtarlása. Csak úgy ie
hetséges, ha szakadatlan munkával igazi
cserhészqzinvonalra teszünk szert ós ezt
íolytonos tanulással és önvizsgálattal meg
is tartjuk. Bizonyos, hogy a mi apró fti-
zeteinknek, a ,,Magyar Cserkész Könyvei"-
nek nagy szerep jutott a csapatok egysé.
ges kiképzésében, de ál}andó baj volt,
hogy a legfontosabb könyveket is csali
kis példányszámban nyomtathattuk, mert
nem tellett többre. A szövelség most hi-
vatott gazdasági vezetőt kapván, segitsé-
günkre jOtt és igy a táborban szühséges
toaábbképzés részére aniu deu igényl ki tudunk
elégiteni. Ezze| szolgáljuk a táborok szin-
vonalát, mert nem lehet a cserkésztábor
csak szórakozás, komoly munkának is kell
ott lennie, amihez jól használhatók a mi
íüzeteink.

Megemlitve Koszter atya ,,A cserkész.
tábor szinpadan cimü, a táborban nélkü-
lözhetetlen szindarab gyüjteményét, junius
eleién ujonnan megjelentek és kaphatók :

M, Cs. K. 3. szám: A cserkészsegitség-
nyujtás kis kátéja IV. kiadás.

két új könyv, -
4. szám: A Magyar Cserkészszövetség

kiképzési szabályzata lV. kiadás.
Az első változat|an, az utóbbi az űj,

változott kiképzési szabályzatot és tiszti-
próbaszabályzáiot lartalmazza. Hogy mit
jelent csonka hazánkban 3 év alatt négy
kiadás, azt kiki maga megitélheti.

M.Cs. K.31-33. szám: Tábori munliák
Uj, jelentéken},en bővitett Il. kiadás, sok
új ábrával, változatlan árra|! Nagyobb
alak, kenrény fedél, diszes kivitel.

I!í. Cs, K 39. szám: Táborozás, válto-
za|lan lI. kiadás.

M. Cs. K b2, szám: Ruházati és felsze-
relési szabályzat, változatlan It, kiadás.

Uj könyvek:
M. Cs. K.-36. szám: Természetismeret

I. rész. Körngékünk áilatailága. Két rész_
ből áll : Szilád1 Zoltáu dr. megirta a bo_
garak, lepkék, pókok, rovarok stb. részét,
mig Csörge1 Tilllsz dr. a madarakat. Ara
7 iven, rengeteg rajzzal sem lesz több
18,000 K-ná].

M. Cs. K.73-74. szám: Kéb ég alatl.
Versek Skorlia Károlylól Egy sereg sza-
valásra alkalmas vers attól a szerzőlől,
akit a mi _glvasóinknak igazán nem kell
bemutatnunk. Ára 10.000 K.

Előkészületben van:
M. Cs. K, 37. szám: Természetismeret

II. rész. Növények, fák, cserjék.

Felhivás a,Cserlrészlrönyv" elöfízetésére.
Ez az, ami már nagyon kelll _ Ezze| Sze_rkeszti a Magyar Cserlrészszövetsdg

fogadják az embert minden csapatnál. Hát megbizásábő,l Hermaun Ggöző, fómunka-
mót megjelenik! Szeptember l-re. Magá_ társ Szlrilich Pál.
ban íoglalja a teljes, részben uJonnan Előfizetési ára julitrs 10.ig : 8000 korona,
megállapitott lL oszt. próba kidolgozását. azontul a megjelenéséig 10.000 korona.
Terjedelme legalább I0 iv, az összes szük- Felhivást és csekklapot küldünk.
séges rajzokkal. Alakia nagyobb a M. Cs. Ez á könyv minden vezetőnek és min.
K.-nél, tükörszéIessége 9 cm. (a többieké den cserkésznek nélkülözhetetlen lesz, a

"."- rr ,"r.' C.í"". .: ffi

Pell2ir,tás a +is7íRép7ö-íáboron ualó rés7uételre. $ii''á:::,,n'.T",':i",ffi#"l
közel, két tábor felállitását. Az egyik táborban parancsnokok és tisztek nyernének kiképzést, a másik
táborban csak segédtisztek és öregcserkészek, - Kivánatos, hogy mindenki, de különösen a kevés gya-
korlattal birók, saját csapatok táborba vezetése előtt, központi táborban vegyenek részt. Részvétel dija a
vasrti költségen kivül l00.000, de legfeljebb l50.000 korona.

A tlborozás julius hó 2---l4-ig tart. Akik semmikép sem jöhetnek el iuliusban, azoknakaugu§z.
tus elsö felében adunk a részvételre lehetóséget. - Jelentkezéseket személyesen is átvesz bárrnikor a
Szövetségben Balogh Endre (Rátóczi.ut 15.il. Elnöki szoba;)



2o2 MAGYAR CSERKÉSZ

Ki választ gazdasági pályát ?
A debreceni rnagy. kir. Gazdasági Akadémia

273. ölsz. gr. Széchenyi István cserkészei mihez.
tartás végett közlik cserkésztestvéreinkkel - akik
jövendó életpályául, a gazdasági pályát választották

- az akadémia alábbi hirdetését:
Az 1925126. tanévben elsö éves hallgatók csak

korlátolt számban vehetök íel.
Ennélfogva az I. évíolyamra beiralkozás végeit

- a azervezeti szabályzatban megállapitott határ_
idöben - csak azok jelentkezketnek, akik a felvé-
telhez való elöjegyzéseket éIószóval vagy irásban"
kérelmezik, illetve clójegyzését az igazgatóság'el-
fqgadja.

Előjegyzések határideje julius l5._e, mely határ-
idóig az éreltségi bizonyitvány és születési anya-
könyvi kivonat is beküldendö.

Az előiegyzést kérelmezök a fetvételre vonat_
kozólag iulius 3l.-ig lesznek értesitve,

',, {^:{f "r-^{!!#:á,:, 
u,

Méltóságos Dr, Varga Kálmán igazgató úr, aki
a magyar cserkészet ügye iránt nagy szeretettel
viseltetik, kijelentette, hogy a ceerkészek ugy az
akadémiára, mint a konviktusba való felvételnél
elönyben részesülnek. A felvételnél előnyben része-
s|ilnek még a gazdák fiai, továbbá a 

- jeles és ió
érettségivel rendelkezők, a gazdasági gyakorlattal
birók és köztísztviselök gyermekei. Természetesen
a fenti körülmények fenállása elfogadhaló módon
igazolandó mát az etöjegyzés álkalmávat,

Kétjük ezért cserkész testvéreinket, hogy felvé-
teli kérványüket, irataikat és parancsnokuk ajánló,
egyben cserkész mivoltukat, ceerkészi magatartásu_
kat igazoló levelét a csapat titkári hivatalához f. é.
iulius l4. ig bezárólag küldjék be..

A beiratkozások ideje alatt - október 1-18-ig
- (utbaigazitás, kalauzotás) csapatunk titkára cser.
kPsz testvéreinknek készségget rendetkezésr,e áll.

Cimünk : 273 ö./sz. gr. Széchenyi István cserkész
csapat, Debrecen.Pallag, Gazdasági Akadémia.

, cserkész teslvéri üdvözlettel

n,r,. r., "I[!Ju"i;"í ;","n,,
csorkész csapat öfegcseikószei.

Pályázat
a cserkészkövetelményeknek legjobban megíeleló
vizi jdrmüre.

l. A csapat maga képes legyen rövid távolságra
szállitani (gáton átemelni, haióra feladni stb.)

2. Legyen olcsó és tartós, lehetóleg olyan be.
osztásu, hogy a legénység létszáma bizonyos halá-
rok között változhaison,

3, Ne legyen kényes, hogy téli elhelyezése nyi_
tott íedél alatt is (olcsón) eszközölhetö maradjon.

4. A Duna sodrát tekintetbe véve, elég gyors
legyen ahhoz, hogy vizen íelfelé is lehessen vele
élvezetes kirándulást rendezni.

5. Hogy vitorlázásra és éjielezésre berendezhetö.e,
nem lényeges, de oly szélesnek kell lennie, hogy a
lapátok elengedése mellett is biztosan lehessen
benne étkezni, öltözködni.

A tervek (lehetóleg egy mintahajó is) auguszlus
végéig leirással és szállitási szerzödés alapjául
alkalmas költségvetéssel az O, T. H.-hoz bemuta-
tandók, mely az evezös szövetség egy tagiának és
egy csónaképitőnek bevonásával dönt. Esetleg több
mintát (összerakható kajak, kiránduló párevezös)
is elfogadhat.

Magyar Cserlrészek !
Ne pártoliátok a külföldi ipart. Hozzálar-
tozóitokat, ismerőseiteket kérjétek fi€s,
hogy csak a csapatoknak szétLüldött, a
Magyar Lapváltalat elóállitá§ában megielent

Oserkész levelezőlapokon
irjanak, melyek egyuttal sorsjegyek. Min,
den egy-két hónapban szép tárgyak ke-
rülnek kisorsolásra. Sorsolási eredmény a
,,Magyar Cgerkósz"-ben lesz közzétéve.
Gyüjtsétek magatok is lapjainkat, mert a
teljes szériák nagy értéket fognak képvi-
selni. Támogatástokat kérjük.

Hazafias ütlvözlettel

,Magyar Lapvállalat
Budapest, Vlll., Baross-u. 17

f,r _D, l o nélkül nem képzelhető el cserkészcsapat l - Táborozáshoz legalkalmasabb a

^üOtg 
;,ffffi:-::",-,,,,1:í[i,;í,l,iíi1i,lii*;",*:i:i,:;:,i:ffi:i,"',:i;lxl
rossz szerelés kizárva ! Bárki 3] perc alatt összeszerelheti ! Feltétlen biztos nrüködés l

Teliesen felszerelí hészüléh (cső, telepek, fejhallgató és antenna anyaggal) 4,57o,0o1
Cserkészcsapatoknak kedvező ftzétési feltételekl

i'ilT: E-írn és Tóbiás #§,",n'

o. T. H.

l-frrdapesó, \rIIf . 'Jőzsef körrrt (l5. Tel. Józaef Sa-a8



MAGYAR CSERKÉSZ §Os

a

cserkész testvérek !
Immár köztudomásri, hogy a Magyar Cserkészek 'lermelö és Ertékesitő Szö-

vetkezete tiszta jövedelnrérrek tekintélyes részét cserkész célokra forditja. Üzleti poli-
tikáját a Cserkész Szövetség intenciójának megfelelően irányitja s igy méltán kiérde-
melte a Magyar Cserkészszövetség hivatalos szállitói cimet. Az a testvéri kapcsolat,
amely bennünket a magyar cserkész mozgalommal összetart, jogosit fel arra, hogy
egy nagy, országos jelentőségü vállalkozásunlihoz minden €gye§ cserkész lelkes támo-
gatását kérjük. Ha e közgazdasági vállalkozásunk sikerrel jár. az a magyar csetké_
szetnek ujabb dicsőséget szerez és a mozgalom további íejiődésére rendkivülelőnyös.

E lépésünk: a termelő szöv'étkezet a cserkészek támogatásának reményében
ü]zletkörét kiterjesztette az összes sportcikkekte és iskolai tornaszerekre.

A cserkészekkel az ú1 üzletág bevezetését csak a ,,Magyar Cserkész" utján
ismertetjük s ezenkivül mellőzünk minden költséges ktilön reklámot, mert a reklám-
mal járó nagy kiadásolrat inkább a cikkek jó minőségére és az árak olcsóbbá tételére
forditjuk. Büszkén és öntudattal vailjuk, lrogy kivételes helyzetünknél fogva nincs is
szükség különös reklámra, mert hiszen mögöttünk á|l 20 ezer cserl<ész, kik közös
ügyünket magukévá teszik és szószólóink ott, alrol közös érdekeinlr szóba kerülnek,
hiszen tudják, hogy szövetkezetünk fejlődése á cserkészfelszerelések árára és minősé-
gére mindig jótékon5lan hat vissza.

Következő számunkban a sport cikkeket szakcsoportok szerint s az árak meg_

Ielölésével közölni fogjuk,eeuttal c;upán annyit, hlgy a követl<ező sportcikkekkel fog.
]alkozunk:

l. frrotball cilrkek 3. uszó sport 5. evezős sport 7. iskolai tornaszerek
2. tennisz 4. atlétikai ciklrelr 6. tőr és kard 8. turista cikkek

Tájékozásul közöljük még azt, hogy az összes sportcikkeket az eddig legjobb"
nak ismert cégektől, illetve gyárosoktól szerezzük be és itt is úgy, mint a cserkész
felszerelési cikkeknél, a minőséget mindenkor garantáljuk, árairrk megszabásánál pedig
mindenkor az erkölcsi hasznot tekintiük elsősorban.

cserkészüdvözlettel

Magyar Cserkészek

A Termelő Szövetkezet felhivását cserkész-
tgstvóreink figyelmébe ajánljuk, mert a Termolő
Szövetkgzet anyagi megerősödéso a csapatok
cserkészfelszerelési sziikségleteire, azok árára és
minóségére is előnyösen hat.

Dr, Major Dezső s. k,
gazd. pénzügyi fótitkár,

Fngyasztási és Érlékesitö Szovelkozelg.
Rauasa s, k, Bogdán s. k.

firi nagyság 1 drb 32000
í, ,, Íló000
,, ,, 3?000

t{ 160.000

K 17.000

Figyelern Ujdonság !

Gserkésztrikó (khaki) 10. szám 14 éves
6. szám 10 éves fiú nagyság 1 drb 29000 12. , 16 ,)

8. , 12,, , , 31,000 l4,, 18 ,,

Rendkivül pr. ktikus viselet.

Tiszíi ruhaszöveí (loden) í méfer
Zsebíürész (me)lényz§ebben hordhafó) í drb -_-
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[V. Váci-utca 46.
Tel, .lózsel l5t *83

Budapest,
Postatakarókpénztári csekksúmla : 47827 ,

Il. Corvin-lér 7.
Telefon 136 - 34

ltlnuym [uutltíslgfi Tumilf, ln ÍrnHffiilű §fiufiItffiOíB
A Magyar Cgcrkéezszövcteég hivataloe rzóllitója.

Központi lroda és áruraktár: ll., Gorv|n-lér 7.Bendeléseket éstleveleket kériük ide cimezni.

Átjegyzék.
l90.000
100.000

drágább

-40.000
4ó.000

120.000
l00.000
80.000

l80.000
l,t 000
26,000
?0 000
4ó 00o
{0 000

_ 2ó 000

-&0.0c0
8.000

l8,000
30.000
6:).000

-00.000
8.000

20.000
l6.000
12.000
10.000

Cserkészlns (khaki)
l/a. flanelböl 28. szám
I'a. pamuivászon 28-as szám _-_

29-es sz-tól felfeté számonként2500 K-val
Flanell (khaki) métere B0

Köpper (khaki) ___

Cserkészkalap I. telies bőrözéssel
I. vászon szalaggal
II.,D

Tisztikalap lla. 160.000l angol mintáju
Nyakkendö zöld szegett ___

Tábori sapka vászonból -__

, n lóden szövetböl -_-

Levente sapka
Farkaskölyök sapka _.-

§ip --- ró-$-l2
, eredeti angol gyártnrány - 90 - 25

§ipzeinor fehér, zö!d és barna
cserkészbot

galiands (sárga I/a ) 35-ös szám ___ 2ó0.000
nagyobb számonként 20,0C0 koronával drágább.
Tábori ásó ___ 10.000
Tábori kulacs 9.600
Thermos Va l. 60.000, '|, |. 6ó-7ó.000
Leánycserkész ruharnyag l méter 40.000

, nyakkendö.__ 14-20.000
§ipzsinór 8.000
Kalap --- 80-120.000
Cssrkósztiszti ruha mandzsettás lérdnadrággal
mérték szerint részletre l öllöny1.150-t,400.00
Alumlnlum áruk:
Tábori förö állvánnyal
,Becord" főzö két edónnyel
Élelmiszer doboz
Étethordó __.

Kulacs huzallal --.

Zsebfőzö 1/n litercs
Utazó főzó ,/r liteíes
Aluminium cssika

200,000
l00.000

65_ 200 000
B0.000

l00 0c0
50,000
60.0 00

Ourékszij l/a.
Nyakkondö karika bör vagy csonlból ___

Tiszti kalapszlj 1la. -_,

Örsyezetői kalapszij I/a. __-

cserkész kalapszij í/a.
Viharszij
Ceerkészkés lla. l2 -26 30-46-Gá_?0 , 90.000

Tiszti és parancenoki kés ,-_ 50-60-120000
Krnál-villa (összecsukhaíó) nickelezett 10.e00

Ceerkóeznadrág vászonból l00-120 - r{0- l60.000
Vadászvászon l40 cm. t méter t00.000
Tigzti ruhacrövet (loden) l40 cm. 240 - 800.000
Tlszíi paszomány (arany) métere 24.000

Villpánt felgomboIható --_ 12 000

Paszomány (vörös) --- rS 000
Sujtás (elöirásos zöldes_barna) mélere 4.000
Hátizsák ió minöség 1ó0 000

, l. igen erós -__ I76-B0O,C00
. l. vizhatlan __- 180-820.000

Gyapjupokróc --- -__ l00 200,-2{0- 800.000

§zalmazgák _-- ?3-96,000
Szárnok r.000
Cipü (legfin, anyagból) l,/a. fekele 35-ös 2ó0.000

nagyobb számonkónt 20.0C0 koronával drágább.

Citromprós ___ l0 000
Só- és papiikatartó _-_ t0 0c0

l4.0c0Konyhabögrg

csavarmenetes doboz

Tojáetartó --_

Lapos ivópohár fogóval

Vajtartó üvegbetóttel ---

Mélvtányér __

Vaj askenyól ta rtó
Szappanla rló

60.000
30*40_50.000

30 _36.000
30.000

l2-16 000
--- 7_9 _t2-15.000

__ l5.000

l2.000
5.500

45.000

t4.000

í--j
(i.
<)
c'] l,i;

dz-

,, fogó nélk ül l3.000
Örrzecsukható pohár l0_ t3.000
Villamos zseblámpák: száraz elem___

izzó ---

Akasztós zeeblámpa iok 16*85
Konzerv különlegesség ; Székelyoulyás és

debrgceni káposztakolbásszal l doboz

Flgyélem.
l. Meg nem felelö árut visszaveszünk.
2. cserkésztiszti ruhát mérték szerint résztetre

is szállitun'K.
3. Árainkban a íorgalmi adó bennfoglaltatik.
4 Bendolóseket kérjük ll. Corvin.tér 7. szám alá

cimezni.

Cserkészielvényekeí csahis a szöveíségnél leheí beszerezni.

Részleífizeíéshez a szetlezőíesíüleí irásbeli ióíállása szükséges.

ól Td!h.


