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MAGYAR CSERKESZ
A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Hatéves a Magyar Cserlrész !
1920. junius 15-én jelent meg a Magyar Cserkész

elsó száma szerény külsőben, szerény igényekke|, Her-
1aa.ilu Győzö dr. szetkesztésében. Azóta egyszer sem
állt meg, hogy visszatekintsen a megtett utra, hanem
ment mindig" előre. Rohamosan fejlódött. Ma már a leg-
nagyobb magyar ifjusági lap, kéthetenkint jelenik neg
és nincs magyar fiu, aki ne ismerné. A hatéves évfor-
duló nem volna elég ok, hogy ünnepeljen. A megemlé-
kezés nem a lapnak, hanem a szerkesztónek szól, aki
hatesztendó óta szakadatlan munkában állt a Magyar
Cserkész élén és aki most megválik tóle és szabad-
ságra megy

Fiuk, a mi köszöntésünk ugy szól: Jó nrunkát!
Ebben bonne van, hogy mi megbecsüljük a jó munkát.
Tornesi Győző azt végzett, igazi cserlrészmunkát. Közü-
lotok kovesen enrlékeznek már vissza arra, mi volt a
Magyar Cserkészszövetség ezolőtt hat esztondeje. A fó-
városban úüködött e§ynéhány igen kiváló csapat, a
vidéken is itt-ott, a legtöbb helyen azonban épen csak
hogy megkezdték a munkát. Maga az ifjuság kezdte
nreg és ugy fogott nragának vozetóket. A vidéki szer-
vezkedések a fóvárosiól függetlonül folytak, mert akkor
még sok holyen orős volt az ollenszonv a ,,biinös Buda-
pest" iránt. Ez az első megmozdulás rongeteg csudaboga-
rat ternreltki magából. Emlékszem cserkészzászlóaljakra,
melyeknek parancsnokai sajátmaguk teremtette egyen.
ruhában, }ardosan jártak, fantasztikus kitüntetésekkel.
Emlékszem vadcserkészcsapatokra, melyek robinzoni
táborokat vertek fel és krumpli-, nemkülönben szilva.
lopásból terrgotték életüket. Ki tudná mozgalmunk e

gyermokbotogségeit mind folsorolni? Annyi bizonyog,
hogy a Magyar Cserkész volt az első, mely igyekozett
az egyeteme§ ,magyar cserkészszellemet kialakitani és

minden erót összofogni. Álig sikerült neki magába-
olvasztania a vidék két önálló csorkészlapját és igy az

egységet mogteremtenie, már egy uj, hihetotlenül vak-
merónok látszó eszmét dobott a cserkészközvéleménybo:
a küIföldi mozgótáborozás gondolatát. Ma, amikor rrrár

alig van magyaT csapat, mely logalább Ausztriát bo ne
járta volna, de igen sokan eljutottak Olaszországba,
Németországba, Angliába, Finnországba stb., ez igon
egyszerünek látszik. Akkor majdnem mindenki nregvaló-
sithatatlannak hitte. Ilormann Győző megosinálta. ].922-ben
a csapatával Angliában táborozott, de küIdött egy-egy
csapatot Németországba és X'innországba is. 1923-ban a
Magyar Cserkész hirdetto olőször, hogy a magyaT c§eT-

készeknek meg koll jelenniök a kopenhágai Jamboreen.
Kitartó propagandával sikerült ezt a gondolatot köz-
óhajjá tonni és Hermann Győző volt a versenycsapat
parancsnoka. A Magyar Cserkész vetette fel először a
Nomzoti Nagytábor eszméjét. Ennek nregvalósitásában
Hermann Győző már nem vesz részt, mert másnemü
kotelosségoi Amerikába szóIitják.

Igy termékenyitette meg a Magyar Cserkész hat
esztendón át tetté váltott goudolatokkal a magyar cser-
készmozgalmat, Aikotott még sok egyebet is. Mindenki
ismeri a Magyar Cserkész kiadványait, nelyek utmuta-
tóul szolgálnak cserkészéletünkbon. Mindencserkész
opedve várja elsején és tizenötötlikén a lapot, mert
benne nemcsak sok tanulságos dolgot, hanom sok nemes
szórakozást is talál. Pályázataink óriási sikore (a leg-
utóbbira több mint nyolcszáz érkezett be), bizonyitja,
hogy a Magyar Cserkész mindinkább az lesz, aminek
lennie kell: a csorkészfiuk lapja, a Ti lapotok. Elvál-
hatatlan, ogyüttérző, együttdolgozó jő barát,

Temosi-Hermann Győzó bucsuzik l Fiuk, a Magyar
Cserkész ifju gárdája, vigyázz, tisztelegj !

Aztán kiáltsuk együtt, harsányan az Amerikába tá"
vozó nagy oceánjáró után; További jó munkát l

Farkas Glttla,

Pell2irlás a ma§lar e§erl{é§7ehl7ev ! f.,.láífiT í."l,];öT *:iflf.i..i:;*,T'fÍ*rfr.frJ.f|r'flí,#.i",:
neplésére. I92ú nyarán Jókai mosevilágában találkoztak a közös tábortüz körül lelkesedó cserkész szivek. Te-
remtsük meg a lolki egynásba kapcsolódá§t ezidén is. Gyuljanak ki július ].5.én esto félkilenckor mindenfolé az
ünnepi tüzek: hirdessék a testvériesült lángok 9. magyar ifiúság ogységét, a cserkészek rendületlen magyarságáú
és embersógétl ZúgJák a közös csillagos égbo táruló cserkészlelkek a nagy ideál: a Nagyságos Fejedelem örök
dicsóségét ! Testvérek ! F'ogadjuk zongő vérünkké azon az estén a Kárpátok mosesuttogását arról a magyarságból
jött emberről, akínek a szivo szabadságért piroslott és igazságot harangozott és gyózelmes kemény kuruc.sereggá
hozta összo a különfélo fajú és vallásü, do 

-szép 
közös vágyakozású férfiakat. Valljunk hitet a lelki tatálkozón-a

magyar hagyományok mellett: mi maroknyi nép az emberóceánban, a nagY emberideálok fáradhatat}an harcosa
akarunk lenni ! Jó munkát ! Mohácsg Jtiuos titkár, Kessler Edgár a §zent György Kör vezotóje,

A Nomzeti Nagytábor Tanácsa lelkesen totte magáévá a folhivást. Julius 15-én este minden rnag}aí
eserkész szive ogyütt fog dobbanui.



frde galaíruit, a, ftíenozeti . Nagytáb or,, paranc snoír s á ga í
HÓsszú ,hónapokon át .-, sokszor an éjleLt,is ,qap:

pallá téve - tanácskozolt,, tervozott, határozott Sik
Sándor elrröklete alatt a Nemzoti Nagytábor Tanácsa.
Mellette az e|őkészitő bizottságok egész sora működött
és nem volt olyan kis részlotkérdés, melyet meg ne
vitattak volna. Fárasztó és nehéz munka volt, mégis
igazi gyönyörüség, mert minden tanácstag szeme elótt
ott lebegett a végső nagyszerü cél,: a Nemzeti Nagy-
tábor, a magyar ifiuság birodalma. Es minden tanácstag
ezekbel a hónapokban csak cgerkész volt, mert a Nem-
zoti Nagytábor lekOtOtte minden gondolatát.

A torvezéseknek, az előkészitő munkának ]vége,

kezdődik a megvalósitás,l Juniüs 10-én tartotta a Norn;
zeti Nagytábor Tanácsa utolsó ülését. Ünnepélyes pilta-
nat volt, amikor Sik §ándor ezt az utolsó gyiilést meg-
nyitotta. Nem jutott ez az innepéIyesség külsőségekben
kifejezésre, cle mindenki érezte a pillanat feszültségét.
Sik Sándor átvette a Nagytábor elnökségét, kinevezte
helyetteséjül Faragó Bde Órsz. ügyv.-elnOkOt és Zsenr-

ber} Gyula dr. orsz. ügyy. fótitkátt,, a Nagytábor pá.
rancsnolrának Schelken Oszká,rt, a IJI. kerüIet ügyvezető-
elnökét A tanáesüIés ezzel átalakult parancsnoksági
értekezletté és schelken oszkár bemutatta az elsó tábori
parancsot, nrelyet egyidejiileg megkapnak az összes
csapatok. Ebben kapják meg kinevezésüket a helyettes
parancsnokok (Fortor Ferenc dr. és Ulbrich Ágost dr.)
és az egyes csoportfónökök, akik együttesen alkotják
a para,ncsnokság vezérkarát.

télokben már, a Nagytáborban éreztük magunkat !

Igy vagytok Ti is, fiuk, ugye ? ! Az összefoglaló ismét-
tések drukkos lovegőjéb€n vagy a műhely zajálsan elszáll
gondolatotok az Ujpesti Szigetre, ahol felépüI a mi
államunk. A parancsnokság már julius elsejére íe]üti
kint a táborát, hogy készen várja a csapatokat. Mert a
p'árancsnokság tuilja, hogy nenr a Nagytábor van ő érte,
hanem ,ő van a Nagytáborért. Ti értetek, fiuk l Szere-
tettel vár Benneteket. Hozzatok Ti is magatokkal tárt
szivet és sok-sok vidámságot.

Indián önvódelem XlV.; ,Hogyan védekezzék ugy igazi cserkósz?"

a hangja, haröi kodvo,
bátorsága, mert ben-
nünk olszaladó, csetló-
botló medvét lát, mely-
tól semmi oka nin-
csen félni.

Az elóremozgás,
az elóretörés a táma-
dónak bizonyos orkol.
c'si folényt biztosit, mig

. a visszavonulás, mene-
külés, hátrálás nyo-
masztó étzést okoz.

Egyik multkori le-
velemben irtam arróI
a nemzetről, amelyik

messze pusztálron edzett harci tulajdonságaival sok
népet leigázott. Ezeknek egyik kedvenc cselük az volt,
hogy ütközet közben megfutamodást szinleltek s mene-
külés közben kürtjelro hirtelen szembefclrdultak üldö-
zőik megbonlott hadsoraival s körrnyü győzelmet arat-
tak. Hiába próbálták ellenfeleik is alkalmazni ezt a
cselt: a szinlelt futásból valóságos menekülés lett;
hiába volt kürtszó,. a nregriadt ernbereket, megvadult
paripákat elragadta a futás lenyügöző érzése; nem
törödtek, hogy eIeinte csak szinlelésbóI menekültek,
csak futottalr, amorre lt'rttak. Azt az egy-két vitézt,
aki bátran szembefordull az i|döz;őkkel, letaposta, meg-
semmisitette az őket követő emberhullá,m. E cselnek
alkalmazása te}rát attól függött, rnelyik seregben van
olyan ,,vasí'egyelem, hogy kürtszóra - dacára minden
íutásnak - mint egy ember tud szembefordul az ül-
dözó ellensóggel.

Milror régen várakat ostromoltak, az ostrom elótt
az egész támadó sereg elvorrult a vár előtt. Ennek céIja
nem a7 egymás iránt tanusitott tiszte]etadás volt, banem
a mogfélemlités. Sót voltak hadvezérek, akik seregüket
olyan ügyesen tudták felvonultatni, hogy eg}es csapatok
háromszor is e]sétá}tak az ellenség előtt, anélkül, hogy
a szemlélók a turpiságot észrevették volna.

Dzeknél az erkölcsi elónyöknél talán még többet
jeleut az, hogy a támadásnál mi választjuk me§ a harc
feltételeifi Mikor, hol és hogyau tánadunk? Ezt asze-

Ha fehérbőrü testvérom este balsejtelemtől ösztö-
nözve betekint ágya alá s ott, kezében villogó lréssel,
hatalmas embért láü, nem fekszik le, mintlra mL
sem ,történt volna s nenr várja legnagyobb lelki nyu-
galommal, mig elómászik a késes ágyalattjáró, hanem
valószinüIog igyekszik azonnal ártalmatlanná tenni.

A Nagy Fónök nem hiszi, hogy akadna tanitvá-
nyai között egy is, aki ágyban fekve várná a támadást,
de abban már nem bizonyos, hogy fehérbőrü testvérei,
há ebben az egy esetbeh egészen hasonlóan gondol-
koznak is valamonnyien átérzik-e : miért sokkal kedvezóbb
támadni, mint védekezni ; miért tartalmaz olyan'arany-
igazságot ez a mondás :

,Legjobb védelem a támadás !"
Más a helyzet, ha valaki mozog) lendületbgn van,

olóre jön, szóval támad,,minlha hátrafelé tekiniget, visz-
szahuzódik, visszavonul, azaz védekezik.

Akármilyen mulattatóa megriaq4tott csetlő_botló,
olykor gurulva menekülő barnamedve, ha oz felénk
csetlik-botlik, nem menokül, hanem egyre közeledik,
minden kedvünk elszáll, hogy mulassunk rajta és bizony
szorosabban íogjuk puskánk; agyá,t rnegmarkolni. ]

Bizonyára nom egy fehérbórü testvérenr rnegfigyelíe,
milyen érdekesen ugat a kutya. Arnig feléje közeledünk,
rendesen haligat. Do amikor vele .egyvonalba érünk,
vagy hátial fordulunk, egyszerre ékteleú ugatás}a'kezd.
Ábban a pillanatban, amikor'hátunkat látja" mégjön
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nunt hatátozzuk meg; míképon íogkoilvezöbb roánk.
Igy nokünk áll módunkban ollenfolünk ogy bizonyos
póntjára összpontositani mindon energiát.

Eltonfelünk gyöngeségét, eróinok iskolázatla4ságát
saját testünk edzettségével, gyakorlott mozgásaival szom-
ben úgy fogjuk csclportositani, hogy aZ alkoholtól meg
nem gyöngitett akaratu, nikotin éIvozotétól el nom
tonrpult érzékü s a rendszores munka kövotkeztébon ko.
mOnyinú cserkész legyen fOlényben.

Igy hát egy igazi cserkész nonr fog,ia megvárni,
amig a késos bácsi az ágy alóI olómászni méltóztatik,
hanem azounal oselekedni
kezd, mort ,legjobb vé-
delom a támadás".

A cserkész, aki mog-
szivlolto azokat a gondo-
latokat, melyekot .1 r\agy
Fónök ,Indián Onvéde-
lemról" irt levoleiben vele
közölt, nom íogja az ön-
védelem egyotlen tudni-
valójára sonr azt mon.
dani, hogy: nmi szüksé.
gem rá ?", mert tisztában
van, hogyha nem él üveg-
bura alatt, életében sok
olyasmi adódik, amelyet
egyáltalában nem gondolt
előre, tehát minden eshe-
tóségro készül. A ráváró
veszedelmek elöl csak
úsy fgg ép bórrol meg-
menekülni, csak úgy fog
elugraui a vadul száguldó
gépkocsi olől, csak akkor
fogja kikerülni az állvány-
zatról lezuhanó gorendát,
ha,,lélekjelenléte" lesz.
Do minden bajt, minden
veszedelmet nenr lehet
kikerülni, ezért kell tucl-
nia, ,két b"j között a
kisebbiket választani" ;

igy ázutáF kiszabadulni
a fuldokló haláltokozó
átkarolásából ; igy azulán
nohány horzsolás árán

véiíení a gyongét, akíneli meg koll,védoní magát vagy
nrást fonyogotö tánradástól. Tuilja tohát, hogyan tohoti
dzsiu-dzsicuval ellenfelót ártalmatlanná, hogyan dobhatja
a fóldre, hogyan szabadulhat ki bármilyen fogásból, do
ha koll, hát boxol is ő maga ellonfelével szomben, csak
foltétlonül biztos fogásokat alkalmaz, mort ,nem lép a
kigyó.farkáta, lta nyakára nem léphet".

Onvédelmében kollóen mogbecsüli az értelem sze-
repét. lirtékeli a 

"többet 
ésszo| mint oróvel" mondá§

haszuát; a támadni nem óhajtó ollonfolot nom kén1.
szoriti támadásra, hanem a 

"békés 
ollonfélnek inkább

aranyhidat épit". Do
azért nem várja meg
magát önként kiszolgáI-
tatva, mig megtámadják,
hanem szom olótt tartja,
hogy ,,legjobb védelem
a támadás".

Azonban az igazi
csorkész mosszebb is néz.
oNom tudhatja, milyen
foladatok várják", ezétt
megbarátkozik a puská-
val, pisztollyal is, hogyha
lelóvotte, hát lőhossen".

kedves Fehérarcú
Testvérem! A Nagy Fó-
nök szerotne ezekről Ne.
ked részletesobbon irni,
do a messzi távolból nom
ismeri életkörülményeidet
s valószinüleg non is
fogja megismerni. Do
azért egyet ismer l S ez
az a cserkészlélek, melyet
a Nagy Fónök megtanult
s?erotni és tisztelui Fredy-
ben éq másokban. Ennok
az acélos koménységü,
ozerszinü és mégis egy-
szerü, mindon szépet és
jót rnagábafogatló, magá-
baöloló lélek szolgálatába
igyokezett a Nagy Fónök
a karodat megizmositani,
a tostedet begyakorolni,
gondolkodásodat ugy for,

nélkül indulj azon az utoD,
kijelölt :,,nom meghátrálni,

S a Nagy }'önök mollettetl akar állni s láthatat,
lanul is segitoni fog., Búcsúzóul mégegyszor ölel

Winuefuu, a Nagy tr'ónök

képos leugrani a szerencsétlonségbo robogó yonat-
ról. Tudja azt, hogy ,töltetlen fegyver nincs" s észben
tartja, hogy 1 fegyver is olyan rakoncátlanul bajtokol
zóan viselkedik, mint a ló. ha hozzáéttés nélküI- negy
újjal" nyúlunk hozzá,

A Winnetou-tanitvány az elvek harcosa, akiro
jobbról is, balról is fenekedhetnok; akinok hivatása

rnálni, hogy bátran, habozás
rnelyet Mannitou részedro
hanem álélni ezt az életet".

Nagytábori ügyesség.
Jrlt Az fuávalr való tájékoZódást minden cserkész is-'x meri, de hogy iránytüvel elég pontosan lehet ídót mérni

arra kevesen'gondolnak.
Tehát:
Az iránytü egy tetszés

felé irányitjuk, az x-Dél
mérjtik. ott a 12-es (xr).

Ebból mogállapithatjuk, hogy az x pont há-
nyasnak felelne mog az óralapon, Jolon esotben két
óra van.

,abt

szerinti pontját (x) a nap
távolságot a tulsó oldalra

Még a versenyek előtt
legyen zsebedben

,Az erdők ezermestere'
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Á Magya" ese"i.ész a Nemzeti Nagytáborban.
Természeteson ott lesz. Sót: napilappá fog átala-

kulni. Egészen amerikai stilusban. M"árton- mes-ter már
rajzolja cimlapját. Egy félévvel ezelőtt kértük őt mog
rá, hogy juliusra biztosan elkészüljön. A papirost * áI-
litólag - már megvette hozzá. A szorkosztóség egy
külön sátortábort ver fel. Mivel otla senki fiának be-
lépni nem szabad, rrrár most elárulom, hogy lesz benno
tábori és városi telefon, sót rádió is. Villanyvilágitás és
irógépek légiója. iróasztalok, minden iróasztalnál fog
üIni egy cserkésziró, keresztberakja a lábát é§ diktál
az irógépbo. Hogy mit, azt ma még ómaga sem tudja.
Aktuálitásokat,,,szellemes" megfigyeléseket, riportokat.

Különösen riportokat. F'iuk, mindenkit előre figyel-
meztetek, hogy legyen elővigyázatos a Magyar Cserkósz
liportereivel szemben. Ha például valamelyiktek vala-
melyik vorsenyszámban hallatlanul szép eredményt pro-
dukál, mondjuk, megnyeri az órsi akadályversenyl, azt
rögtön meg fogják rohanni. Egyszerre hárman. Mert van
fotoriporter és fiImoperateur is. Gépeikkel kereszttüzbe
veszik (azért ne gyákoroljátok elóre az elónyös helye-
zést otthon a tükörben), mialatt a M. Cs. riportere a
keresztkérdésok özönét zuditja'rá. Pl.: nikor született,
kitól örökölto kiváló cserkésztehetségét, apjától vagy
valanrelyik ósétól-e, mi a nézete a vakációk szükre-
szabott tartamáról, hogy van megelégedve a Nemzeti
Nagytáborral és a tábori koszttal? Ezekro a kérdésekre
jó lesz elóre készülni" a felelotek még aznap megjelen"
nek a tábori lapban a meginterjuvolt boldog ábrázúával'

A riporterek épen ugy bele fogják mindenbe dugni
az orrukat, mint a birák. Csakhogy veszélyesebbek.
Mert a birák csak pontozuak és hallgatnak, do a ripor-
terek jegyeznek és irnak. Amit pedig nregirnak, azt
lizezten és tizezren fogják olvasni. Mert a tábori Ma-
gyar Cserkészt meg fogja venni nemcsak minden cser,

kész, hanem minden látogató is. Errólgondoskodnifog-
nak'a cserkészrikkancsok, akiket rnajd senki sem tud
ogyhamar lerázni a nyakáról. Ott lesznek már az állo-
máson, amikor megérkeztek. Mert a Magyar Cserkész
első juliusi száma mát hozza az e|helyezésteket a Nern-
zeti Nagytáborban. Ott lesznek az állomáson természe-
te'sen a riportérok is, akik majd gyöngéden kikérdez-
nek benneteket az atazás fáradalmairóI. A fényképészek
megörökitik, hogyan kászmálódtak le a vonatról (azért
csináljátok strammul !), a mozioperateurök pedig a tá-
borba való bevonulástokróI és táborveréstekről készite-
nek felvételt szóval minden mozdulatotok az örökké-
valóságé lesz.

No de azért nem kell megijednetek. Iliszen tud-
játok, hogy a Magyar Cserkósz igaz jóbarátotok. A jó
barát szeme pedig mindent nreglát, de csak a jót és a
szépet veszi észre. Olyan, mint a mi drága Márton
mesterünk, aki - persze - szintén ott lesz a Nemzeti
Nagytáborban. Csak arra kérlek Benneteket, 6uk, ha
meglátjátok, hogy valahol ül és rajzol, nenjetek el
csendes áhitattal me]leí,te és le zavarjátok, mert külön-
ben nem csinálja meg a rajzot, anrit 

" pedig a,_szerkesz-
tőség már bizonyára epedve vár.

Még egyet ! A nagytábori Magyar Cserkész nem-
csak a Nagytábor hü krónikása lesz irásban és képbon,
hanem megirja minden kerületnek az éIetét is. Minden
számban egy másikét. Ezt Nektek kell megcsinálni,
fiuk Gyüjtsétek már most összo az anyagot, sok fény-
képet, a csapat hósi nrultjának legkiemelkedőbb esemé-
nyeit és küldjétek be a kerületi saitóreferensnek. Áz
rrrajd rendezi és beküldi nekünk.,

Viszontlátásra, fiuk, a Nemzeti Nagytáborban !

(í)
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l; Este a Szunyog,§zigeten.
Csend ereszkedik halkan a vidékre,
Távol a szigeten árva lámpa ég,

Bevonja a földet osillagsátorával,
Oji sOtOtlevel a jóságos ég.

Suttogón száll a halk nyári szellő,
Ezer madár zeng a falonrbokon.
EgyedüI járva szunyogok honában
százados fák közt ébren álmodom.

. . , Zllgó lombok között, kacagó erdóben
Ltikteto élot, dalos kedv zenél 3

A fohér sátrak ragyogó ölében
Szent országunknak jövendője éI.

Látom lobogni a tábortúzünket. . "

Ótr, trógy világit a határon át,

Egig lobogva sok-sok szent lángja,
Bevilágitja a esonka hazát.

Es száll az ének. Néha borongó -
Siró szóval jár a nultak árnyain . . .

Zokogva sirunk ezer nagy évnek
Porba lehulltrtt, vesztett áImain . . "

De aztán feltör, fel a nagy égig
A régi nóta, hogy Kossuth üzent
Es elharsogjuk, hogy kis hazánkrrak
Yérrel öntözött nrinden rögje szent;

Lobogó túzünk a szivekbe éget,
Hitet, renényt visz szárnyaló dalunk
Es bolezeng majd a rragy éjszakába

TU._**"r., 1*, ,'.'rl"TO' .

Suttogón száll a halk nyári szellő
Ezer madár zel]g a falombokon . . .

Egyedül járva szunyogok honában
Nagy taborunkról ébren álnodoYl. 

i Alajos
174, Ganz cs. tiszt.

Tud.e engedelme§kedni a magyar cserkész? -Erre kapunh yálaszí a Nemze(i
Nagyíáborban l
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Két
Piri 11 évos szöszi lány volt. A nagybalmi polgári

leányiskola második osztályában egyetlen lánynak se
ragyogott huncutabbul pillogó szome. Piri . kacagni is
gyönyörüen tudott. Lo lehetett volna" kottázni kacagá-
sát, olyan dallamosan bugyborékolt a vidámság szájá-
ból és szivéből. De első volt ő a tornaórán is; kézi-
munkáját is logszobbnek tartották, Számtan dolgozataira
jeloseket irt llonka néni, a natomatika szigoru tanárnöje.

Piriék háza és édosapja asztalosmühelyo a Nagy-
utcában volt, Egyik szomszédjrrkban a községi irnokék,
másikban pedig a kalaposmester Ambrusék laktak.

-- Gyero sétálni, Piri ! - kiáltott be ma is, mint
minden szombaton délután hnzzáink a. két fiu : az it-
nokék Bódija és a kalaposék Gergője.

Piri már vátt az invitálást. A kis virágos kertben
babrált s otrnan kiáltotta vissza a fiuknak:

- Várjatok, mindjárt megyek l
Igaz,hogy Piri már teljeson készen volt a szombat-

délutáni kirándulásra; már a két szál virág is kozében
hajladozott és mosolygott, amit a fiuk gomblyukába
szánt. De hát hadd várjanak 2-3 percig azok a fiuk.
Azt ne gonilolják valahogy,
hogy Piri várt reáju}. Még
elbiznák magukat,

A lány már 11 évos
korában is iudja, hogy ké-
retni kell magát ogy kicsit.
A fiuk meg 12 éves korukban
is kifogástalan gavallérok:
szivesen és boldogan vára-
koznak a kisasszonykákra.

s piri hamarosan ki-
röppent a kiskaprrn. A virá-
gokat kedve§en a két'gaval-
1ér gomblyukába tüzte s ugy
vetotte rájrrk a szót is, mint
valami röpüIő, szép virágot:

Nos, indulhatunk,
fiuk ! Siossünlr, mort már

lris lugény párbaja.
* Irta: GYÖKÖSSY ENDRE. -

- Jó, Birkózzunk l - mtindta most már nem
minden aggodalom nélkül Bódi.

Aki nem bizik magában és a sikerbon, ha helo-
kezd valamibe: elveszett. Bóati is ugy állt ki a po-
rondra, hogn már a földön étezto két vállát.

- No, 1ajta hát ! - biztatta, ingerolte óket Piri,
az örök, kis Eva asszony.

A két egészséges, pirosképü fiu összement. Szur-
ták, szorongatták egynrást koményen.

De hát a nagabizó Gorgó.. volt a hajlékonyabb.
Áz izmosabb is. A bátrabb is. Ugyosen kapta derékon
az ingailozóbb testü ós még íngadozóbb lelkü Bódit.

Tizig se kellott számolni : kegyotlon büszkeséggel
térclelt a letepert BótIi mellére.

Ugy nézett Pirire, mint valami, bikaölő gladiator
a közönségre a cirknszban. Mintha csak azt mondta
volna:* Látod Piri, ilyen erős vagyok én l

Bódi reszketett a szégyentól és haragtóI. Csend-
ben sziszegte:

-_ Jól van, na! Engedj már!
Piri odaszaladt Gergő-

hőz. Megölelto, majd meg-
csókolta s ugy páváskodott:

- Ezt érdemled tólom
a gyönyörü gyózelemért! -azza| kivette hajából a piros
rózsát s Gergó dobogó szívo
fölé tüzte.

Ez még sohasom tör_
tónt meg. Még sohaso csó-
kolta meg Piri egyiköjőkot
sem. Bódi szédült. Tántcrr-
gott. Ugy étezte; azonnal
összeesik és meghal ottől a
csufságtól. Gergó meg csak
Piriü nézte; nézto sokáig.
Bódivalnem töródött. De nom
törődött'Bódival már Piri se.

/ y/^:

T fuáta itthon kell lenni. Addig engedott el anyukám.
A három gyerek hamarosan kiért a nagyközség

alá,.a temetó mellett elnyujtózkodó legelőre.
GoÜdtalanul, drágán, ártatlanul beszélgottek és

rrovettok hangos-nagyokat. Ahogy csak az ilyen boldog,
romlatlan ember-palánták tudnak még beszélgetni és
kacarászni.

De aztán hamarosan sor kerult a bogyoskedó vir,
tuskodásra. Hadtl lássa Piri, hogy mit tudnak ók ! Néz-
zük esak : melyik fiu különb a másiknál ? Bódi-e, Gergó-ö ?
Nézzük csak: melyik legényke érdemel mosolygóbb
tekintotet: a lralaposék Gergőjo-e, lagy az irnokék
Bód§a-e ?

Mert hát. ha öklömnyi is a lány, ugy ya:n az,
hogy tetszeni akar a fiuknak. S igaz az is, hogyha rö-
vidnadrágos a fin; külömb akar lenni, mint a másik
ha a leány figyol rájuk.

Eddig ebből nem kerekedett soha semmi baj. IIoI
Bódi, hol Gergó kapta Piriiól a simogatóbb mosolygást.

,-S a lofőzött fiu valahogy csak elviselte ezt a bánatot;
majd a jOvő szonbaton ő lesz a legény.

- Birkózzunk ! * vetette ki most ilomboru mol-
lét Gergő.

Bódi nem nagyon őrüli az inditványnak. Már épen
ellenezni akarta. De nem mort megmukkanni se, mert
Piri gyöngyöző szavai elébo kerültek:

* Nagyszorü lesz ! Hadd lássam l

Ke8yeilen büszlreséggel térdelt a letepert Bódi mellére,

szerencséro trombitaszó rikoltott bele ebbe a Bó_
dit fojtogató csendbe. A felharsanó trombíta uj izgalma
ragadta meg Gorgőt is, Pirit is.

- Jönnek a cserkészok! - kapott szóra Piri.

- Igon, a cserkészek l

S csakugyan hamarosan 24 vidám, dalos cserkész
masirozott el mellettük. Yagy a kürtös fujta a trombi,
tát s ugy léptek a cserkészek a bíztos ütemro egy.
szorre, mint a katonák. Vagy egy-egy arany-ezüst-Ielkü
cserkészdal zengett, muzsikált bolo a magyar mezó bé_
kés és áldott csendjébe.

A három gyerek sokáig szótlanul nézett az e|vo-
iluló cserkész-csapat után. Egyre gyongébben hangzott
el már hozzájlk a trombitának és a nótázásnak dalos
ritmusa.

Piri Gorgőro nézot{, és szinte foddóen kérdozte l

- To mórt nem vagy cserkész ?
Bódi még jobban lehajtotta bánatos fejét, mint

oddig. Lám, tólo már ezt kérclezi, Piri. Mért nom ugy
mondta:

- Ti miért nem vagytok cserkészek ?
Persze, már csak Gergó számit. Aki ót lote-

perto. Rátérdepelt a melléro.

- Megállj ! - hetykélkedettlelkében ez a fenye-
getó szó.

Gergó meg igy felelt Pirinek:

- Miért nom vagyok oserkész ? Hát, - csak.
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Másnap már a 125-0s Nap-csorkészosapat parancs-
nokát koreste Bódi.

- No, mogállj, Gergó, most én gyözök. Eama-
rabb leszok csorkész, mint to.

Mort igy lal an. A felnótt magyarok párbaja leg-
többszor komédia. (Ez még a szoroncso.) Do a kis-
magyarok pf,rbaja igen-igen komoly, szivotszoritó, hősi
verekedés. Ok igazán gyózni akarnak.

A 125 Os Nap-osorkészcsapll ,,Olthona" a nagy-
halmi tüzoltó-szin kis toronyszobájában volt. Keskeny
lépcsőn lohetett oda feljutni, A szobáoskát osak egy
ablak világitotta mog. Kicsi volt az is, mint a szoba.

Mégis kodves volt av a7) Otthon, mert a fiuk
széppé varázsolták. Toleaggatták magukfostotte.rajzolta
képokkel. A könyvtár szekrónyét is két oserkész esz-
kábáIta össze. A könyvokot is maguk kötötték be.

Ott beszélt Bódi a parancsnok urral.

- Jól van, fiam. Elfogatlom jolontkezésodot, .Er-
deklódünk majd utánad. Mog akarjuk tudni, milyon íiu
vagy ? S aztán ogy héten bolül órtositünk, hogy folve-
szünk.o a csapatba, vagy §o.

- Vagy so l
Bódi fülében és lelkében csak az a két szó kon-

gott, mint a félrevert harang szaya,

- Vagy so l

Mi lesz akkor ? Nlivel főzze és győzze lo akkor
Gorgót, hogy Piri elótt visszanyorje elvesztett becsü-
letét.

Bódi jól tanult. A harmadik polgáriba járt. A leg.
jobb tanulók közzé számitotta őt minden diáktársa. Ez
pedig nagy szó. Mert, ha valakit nemcsak tanára, ha-
nom diáktársai is jó tanulónak ismernek és tartanak,
azzal a fiuval már osakugyan nincsen baj. Lz már
csakugyan diák a talpán,

A vizsgáktóI nom igen drukkoit hát soso Bódi.
De, ha most arra a szerencsétlenségre gondolt, hogy ót
nem veszik fel a cserkészcsapatba: olyan izgalonr lepte
mog, hogy onni so tudott, aludni se birt.

Ujjongott hát, mikor ogyik cserkész hozta a hirt:

- Bovettünk a csapatba. A parancsnok urnál
je|enl,kezz szerdán esto 6 órakor aa ,,Ot!hou"-ban.

S nrikor aztán megtudta a parancsnoktól, hogy a
oBagoly"-órsbo osztották bo, hogy mindon pénteken
esto 6-8-ig ya\ az órsi óra s mindon va§áIna,p 4-6.ig
a raj- és a csapat-Osszejövotel: nem lehotott Bódi örö-
mét fékezni.

Alig várta, hogy hazaérjen. Átment, átfutott, át-
ropült Piriékhez. S milyen boldog-büszkén nrondta
Pirinek:

- Tudoü mi az ujság ?

- Mi?

- Cserkész vagyok.

- Igazáll ? - ragyogott fel Piri kók §zeme.

- A bagoly-őrsben.

- Szép, szép, - bólogatott Piri.

- Meghiszem ! - vetette fól Bódi rendeseu fé-
sült fojét.

-- Hát Gergő ? - kérdezte most Piri hirtolen.
Bóili nrgyot nyelt. Mit molrrljon? Szivére tolult a

vér. Az a ,,wregáIlj"-fonyegotés, mely fóldretoporése
napján bonne rekedt, rnost kiszabadult bolőle:

- Cserkésznok nem vesznek fel akárkit l - hety-
kélkedett.

Piri nem szólt többet. Bódi se.
*

Bódi boldog, vidám, komoly cserkész lett. Szor-
galmasan járt az órsi órákra s kószült az ujonc-pró-
bára. Tndta már a tiz cserkésztörvényt. Megtanulta a

osorkészüdvözlést s annak jelontóségét. Ismorto a 125-0s
Nap-cqorkószcsapat rövid törtónotét is.

Epon a mai csapatösszojövetolen jolentetto órs-
vozetője a parano§nok urnak, hogy Bótliban az órs és
a, o§apat jó cserkészt kapott. Mert Bórti egyeneslolkü
ós íoltétlenül igazmondó ; hivon teljesíti kötelességét és
vidám, meggondolt, takarékos; már gyüjti a nyári tá-
borozásra a pénzt, ahol tud segit. a többi cserkészt,
mint testvérét szoroti ; szereti a tormészetet is ; nem
tördol faágat jő az ál|atokhoz, nem szed madárfészket.
Feljebbvalóinak jó lélokkel ongedelmeskeük. Igaz
csorkész lesz.

A csapatösszejövetel végén szokta közölni a pa-
rancsnok a fiukkal: ki jelontkezott ujonnan fölvétolre ?

Most is olvasta :

- Uj felvétel. Jelentkezett Amb,rus Gergely. Har-
nradik polgárista. Bizonyitványa elég jó, de jobb is
lohotne. Ki ismori ?

Bódi megdöbbent. Mi az ? Eát ó is csorkész akar
lonni ? Az a kegyotien Gcrgó ? Aki ót lotoperto és a
mellére térdopelt ?

- Mogál§ l - lihegte magában. Most majd én
teperlek lo.

A parancqnok ur olé lópett:
-- Parancsnok urnak tisztelottol jelentom: én jóI

ismerom Ambrus Gergót. Szomszédunkban la\nak.
De megbicsaklott valami most Bódi szivében. Hm.

Tisztelettol jelontotte ő most, hogy Gergót ismeri ?
Nom. Nem. Tisztelottol. Haraggal, gyülőlködéssel

joIontetto.

- Do már hiába kérdezto a parancsnok :

- Tudsz-o valami olyat róla, amiért ugy gondo-
lod, hogy Gorgó nem lehet cserkész ?

- Nom lehet csorkész, parancsnok ur l - lihegte
tsódi.

Miért ? _. találta különösn& a paranc§nok Bódi
hang.jának nyugtalan rezdülését^

- Mindig honcog.

- Mivel henceg.

- Hogy ó ilyen-olyan erós. Aztán pofozza otthon
édosapja inasait.

- No, az osunya dolog.

- Hát mi a Gorgő érlesapja ?

- Kalapos.

- líom haragszol to Gergőre ?

- Osszeszorult most Bódi"torka. Do ki merte
mégis mondani:

- Nem haragszom.

- Igazt mondtál? - fürkészte a fiut a parancsnok.
Most váratlanul Bódi őrsvezetójo szólalt meg:
_- Jót állok Bódiért. O ismeri és megtartja az elsó

csorkésztörvényt, Bódi - feltétlenül igazat mond.
Bódi boldog volt.
Es Gergő elvoszett. Egyelöro nem vették föl a

csapatba. Azt az üzonetet kapta a parancsnoktól, hogy
3 ltónapig figyeltotni fogja, hogy mint viselkedik. Majd
akkor aztán ujra beszél a csapat róla és felvételéröl.

Gorgó nagyon *ro*o.1, lett. Mogcsendesedett. Piri
hiába várta és hivta : nem mont többet sétálni, kirándulni
vele. Mindig egyedül volt. Lockéit jobban megtanulta,
mint eddig, de mással nem töIódött.

Otthon kiült nagykertjük lugasába. Ott komorko-
dott, bámulta órákon át a senmit. Sokszor sirhatott is.
Egyszer legalább sírt. Látta és hallott Bódi, aki a keri-
tésen át leste, figyelte napokon keresztül Gergőt.

Két hétnél nem birta tovább Bódi a szivéberr égó
bün hordozását. A második csapatösszejövetelen paTanc§-
noka olé állott. ott a fiuk elótt
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- Parancsnok ur, tisztolettol ké-
rem, tessék meghallgatni !

- No, mi az, Bódi ?

- két héttel ezelőtt vétkeztom.

- Hogy vétkeztél?

- Megszogtem az első csorkész.
törvényt.

- Mivol szegted meg ?

- Ambrus Gergőről hazudtam.

- Azt rnondtad: hencegő.

- Nem hencegő,'parancsnok ur.
Csak önérzetes. Magyar fiu.* Azt mondtad: pofozza az ina-
sokat.

- Sose pofozza, En sose láttam;
csak kitaláltam.

- Azt mondtad: nem vagy velo
haragban.-- Szinre nem vo]tam vele harag-
ban, de haragudtam rá. Egyszer földhöz
vágott s mellomre térdepelt.

A parancsnok ur szive rnosolygott.
Osak a szive. Arca - nem,

- Megbüntosselek ?

- Igon.* Mivel ?

BóLli a keritésen át leste, figyelte
napokon keresztül Gergőt.

A parano§nolr megölelto mosú
már a zokogó fiut.

- Gergót felvesszük a csapatba.

- Köszönöm parancsnok ur ! -fUldokolva,: sirva nyögto a szavakat
Bódi.

- Fiuk l Bódit kizárjuk-e a csa_
patból ?]- kérdezte a paraucsnok.

A csorkészek lehajtották fojüket.
Nem birták már ők se könny nélkül
nézni vergődó csorkésztestvérükot. Nem
szóItak jóidoig.

A parancsnok ujra kérdezte:

- Tőletek akarom hallani: kizár-
juk-e Bódit a osapatból?

- Mogérdemelnél - mormogta
az órsvezető. * Csalódtam benno.

,:- En rrem csalódtam ! - foly-
tatta a parancsnok.

Aki ilyen bünbánattal mert
hozzám jönni mindnyájatok eLőtt, az
az én oserkészem marad. De megbün-
tetem. Az lesz a büntetése, hogy ő

Gergót s bocsánatot kér itt, olőttünk

- Tessék ftilvenni Gergőt a csapatba s engem
mog tessék kizárni.

hozza közénk
tóle.

- Szaladok, parancsnok ur ! ,- törülto ki hir-
telon a könnyet szeméből Bódi.

A B) tipuru magyar örsi-sátor
szakkifejezései :

A B) tiptrsu magyar örsi-sátor egyes
részeit kivánatos volt elnevezni, hogy ily
módon annak kezelésénél.és az esetleges
reklarnációknál a félreértést elkerüljük.

A sátor alakja a háztető alak, Tartja a
gerinc. Két oldalsó fala nrindegyik szélén
homlokél halad leíelé Az igy keletkezett
tetőt a tetölap alkatia, Hosszában kétol-
da|l az ajtólapok záriák be és a tetőlap-
rtak a földig hiányzó részét a lebernyeg
tölti ki. A lebernyeg nincs közvetIenül a
tetőlap élé4, hanenr valanivel beljebb.
A tetőlap ÖZen kiálló részét, amelyről az
esö lecsurog, eresznek nevezzúk.

A ponyva vázát háronr függóleges íaríd-
rud (2 n. 30 crn, nragas) és egy 4 és íél
nréter hosszu kót részből álló gerincrud
alkotja. A tartórudak telső hegyétt a
ponyva ráakasztására egy-egy csúcsszeg
szolgál. A tetőlapot kötelekkel erősitik a
cövekekhez, rajtuk könnyen kczelhető
szoritókkal.

A két oldalsó ajtó irányában egy-egy
íókötél fesziti ki hosszirányban a szélsö
tartórudakat, A kötelek a tartórudakra
vannak ielerősitve. A két ajtót zsindely-
füzéssel erősit!ük ö§sze, a lebernyeg és az
gltő h1tárát pedig kigyófüzéssel. A leber-
,nyeget felcsavarása után felkötőzshórok-
kal erösitjük rneg, rryitott helyzetében.

A hat-hat tetókötélen kivüI oldalankint
2-2 ereszfeszító ía|álható, a két szélső
tartókarikdba erösitve, amelynek feszitése
az eresz kiegyenesitésére szolgál. A kö-
zéprud összeerósitési helyét összerovds-
nak nevezzük. A cövekeket tönkölövel

verjük be. A csucsokon a ponyva védé-
sére börözés van. A gerinccn annak védé-
sére: gerincvédőbélés. A sátort tartó rudak
alia alá célszerü kis deszkákat tenni a
biztosabb földberögzités végett.

I{ o NYVEI{.
,,A Nemzeti Nagytábor Zeeb-

lrönyve" junius 25 én kerül szét-
küldésre.'Iartalmazza a Nagytábor
progranrját, szervozetét, tábori rend-
jét, közérdolrti lrasznos tudnivalóit,
a kirándulások és ,,Budapesti napoku
látnivalóit, stb. stb,

A versenyek e§yed,iili trtiualalos
szövegét tarlaLlnazza, mely az eddig
rnegjelent közleményeket hatálytala-
rritja. Számos rajzzal és térképpel,
szines boritékával, zsebben hord-
ható s használátot kibiró ]rötésével
minden cserkésznek ajánljuk. Ára
10 000 K. megrendelhetó a ,Nemzeti
Nagytábor Irodájánál'(Budapest, VI.
Révai ucca 10.) Aki 25-ig megren-
deli. annak 26-ig megküldjük.

Cserké;zdalok cimén jelent nreg a
Verböczy reálgimnáziunr cserkészcsapatá-
nak nógy kis lüzetböl álló dalgyüjteménye.
Hetven kedvcs cserkésznóta, köztük sok
eredeti dallam teszi igazi értékü nóta-
kinccsé, nTelyben mindenki nagy örömet
találhat. A négy füzetból álló sorozat
telies ára 12.000 K, nagyobb rendelésnél
(l0 példányon felül) l0,0ffi K. Megrendel
hető a 7. csapat öregrajának parancsno-
kánál, dr. Márkus Miklósnál (Budapest, I,,
Györi-ut t.) Különösen figyelembeajánljuk
olvasóinknak, hogy a Nentzeti Nagy-
táborba a Magyar Cserkész Daloskönyve
mellett ezt a lüzetet is szerczzék be:. 16i.1

Az erdők ezermettere.
, Közvetlenűl a Nemzeti Nagytábor

előtt a Magyar Cserkész Könyveinek
uj száma jelenik meg: Az erdők
ezertnestere.

Lapunk két munkatársa Sztrtlich
Pál és Ranschburg Géza készitotték
ezt a könyvecskét, gazdag illusztrá-
ciói lapunk kiváló rajzolóinak munkái.

Nélkülözhetetlen segédeszköz a
Nemzeti Nagytáborra !.- Az ötletes
tökéletesitések, kézügyességi verseny,
az órsi versenyek, stb. versenypontok
galiag adatgyüjteményo.

Ot iv terjedelembetI, 80 rajzzal,
finom papiron százná| több olyan
ügyességet ismertet, mely minden
életrevaló cserkész kedvelt könyvévé
fogja tenni ,Az erd.ök ezerlaeslerét',

Megielenik junius hó 20-án, ára
15.000 K. megrondelhető a kiadó-
hivatalban,

Fotóriporterek jelentkezzenelr !

Á "Magyar Cserkész" nagytábori
kü{Ónszámait számos fényképpel sze-
retnök tarkitani. Ehhez több ügyes
fotóriporterre van szükségünk kik a
napi esornényeket megörökitik. Akik
kellő tohetséget éroznek magukban
ehhez, fényképok mollékelésóvel
jolentkozzenek julius l-ig a szerkesz-
tónél. (e fotoriporterek anyagi kiadá-
§a,it a, §zerkesztö§ég fedozi,)
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Hogyan öltözlrödjünlr a Nemzeti Nagytáborra ?
Hosszu idő után ma már elmondbatjuk, hogy kül-

sőségekben is kialakult a magyar cserkész tipusa. Ha
a külföldi cserkészek hosszu sorába beállitanánk egy
magyal cserkészt, végigszemlélvo azon, azonnq| rámu-
tatnánk a körben álló ogyetlen magyar fiura.

S azzel, már meg is mondtuk, milyen legyen a ma"
gyar cserkész a Nemzeti Nagytáborbarr.

Egyszerli, do rendes és tiszta ruhájában, moly
minden felesleges, szabályszerütlen jelzósektól és külön-
leges diszitéselitól mentes - az igazi magyar cserkész
tipusát adja. logyen visszatükrözése ez jelleménok, gon-
dolkodásának és magyar cserkészetiink komolyságának.

Cserkészkalap vlharszijjal, elől liliom, baloldalt
csapatunk száma, khalri szinü ingünk, karon a próba-
jelvényekkel, almazöId nyakkendónk, a rövid nadrág,
térden feiül legalább három négy ujjnyira és láb-
szárvédőnk, vagy fekete harisnya - ez az ami a jol-
Ieget, a tipust kialakitja . . . S még valami: az öltözés
módja ! Mert nem az adja nreg majd a cserkósz meg-
nyeró alakját, ha vadonat uj ruhában jelenik meg és
mindon 

"lógn 
,rajta . . . Régi táborlátott, kirándulásokon

kopott ruhában is ,str&mm" lehet, ha nyakkendójét
rendesen megköti, ingét rendesen a nadrág alá gyílri,
harisnyája nem lóg, szóval gondot visel öltözetére és
formaruhája ugy áll rajta, mirrtha ráöntötték volna,

Ez végeredményben nem anyagi kérdésen nulik.
Csak egy kis jóakarat, gondosság és jóizlés ke|I hozzá
és csapatunk, az egész Nagytábor küIső egységét, e két-
ségkivül szintén fontos problémát könnyen megoldhatjuk.

Á mozgalmunk mai fojlettségében már megkiván-
hatjuk, hogy a Nagytáborban no tüntessünk fantasztikus,
egyéni jelmezokkel, amelyek nem is olyan régon még
mogbo§zantották a szemléIódő cserkészlelkeket. . . Csak
egy példát közlök az ilyen izléstelenségek Csimborasszó-

jfua cserkészkalap zöld nyakkendó, khaki ing, kék
kabát, fehér bricseszszerü nadrág, feketo csavaros láb-
szárvédó és sárga cipő. . .| Ez a multnak egy klasszi-
kus példája, amely sajnos különféle kevésbbé sul5os
variációjában nég ma is feltalálható, miért is a Nagy-
tábor rentlezősége e próblénát is nagy vonásokbarr a
csapatok teljesitőképességének figyelernbevételével ren-
dozte. Nem szabad a Nagytáborban cserkészinghcz
hosszu nadrágot, bricseszt viselni s kivételt csupán a
vezetók formaruhájához előirt bricsesz s kivételes basz-
nálatra engedéIyezett,szalonnadrág" képez. Yisszatet-
szést kelt ma már civil ruhához a cserkészkalap és le-
hetóleg kerüljük a formaruhához a fehér vagy általában
nem khaki szinti ing viselését. . .

Természetesen ez nem jelenti, hogy a meleg for-
maruhába préselve izzadjlk végig elkeseredetten a Nagy-
tábor két-három hotét, mert e formaruhát csak bizonyos
alkalmakkor, a táboron kivül, vagy a táboron belül
88yes napok bizonyos szakaszán vise)jük és gondoslrod-
hatunk könnyü tábori ruháról, melynek összeállitásában
szintén egy szempont vezéreljen: ne legyen az iz|éste-
len. A Nagytáborb ez bizonyára mindenkinek ter-
mészetes - nem lehet uszónadrágban járni, (melyet
azonban hozzlnk, mert fontos) fantasztikus_. tábori sap-
kákat viselni és ,,fuszekliban" sétálni. A z egyszérü szö-
vetségi tábori sapka, könnyü vászon ing vagy trikó,
klott vagy vászonnadrág, fekete harisnya ugy hiszem ez
|esz a legpraktikusabb öltözet.

Foglalkozzunk a szánros reánk váró feladat mel-
lett tehát öltözködésünk kérdésével is és akkor egy
kis jóakarattal, áldozattal, minden cserkész hozzájárul
ahoz, hogy nregteromtse már kiilsőségekben is végle-
gesen a magyar oserkész kedyes, szimpatikus alakját.

(--sB)

A 24 órás cserkészéc.
Minden csapat versenyző őrso külön táborozik.

Szükséges tehát, hogy minden gyakorlati ügyeséghez
értsen, ami a táborozáshoz szükséges: igy lrát a tüze-
léshez is.

Kis tűz rakásához a rőzsét a legtöbb helyen
játszva szedhetjük össze. Az összegyüjtött galyakat kö-
téllel vagy övvel összekötve magunk után huzzuk, vagy

A gyüjtött galyalr elszállitása.

petlig másfél kétaraszos darabokra összetördelve egy-
másra rakjuk s összekötözve hátunkra vesszük.

Ha a rőzsetördelés nohezen megyl a vékonyabb
galyakat kis ásónk végével is elvághatjuk, nagyobb
gatyak elvágásához a ]<is baltát használjuk.

Á fakivágásról és a tüz rrreggyujtásáról iásd részlete-
sen a Cserkészkönyv 162. s a Tábori munkák 22. oldalát.

kötéldobás.
A versenyek sokféIe feladata között néha kotelet

kell ágon átveíni, vagy fuldoklónak kezeügyébo tlobni.
A kötéldobás ogyik jól bevált módját közöljük a'

M. Cs. 31. 33. sz könyvéból:
,,A kötéldobásnak elsö és legfontosabb feltétele,

hogy a kOtél kezünkre feltekert csavarulatai egyenló

kötéldobás.

nagyok és egymással párhuzamosak legyenek A köteget
bal kezünkbe fartjuk s jobb kezünkbe 4-.5 telrercset
vévo azokat hatalmas londü]ettel alulról kidobjuk. A ki-
röppenó 4-5 tekercs magával rántja a nvitott balke-
zünkből a többi tekercsof is s a kötéI teljes hosszában
kilondül a levegóbo és egyenes vonalban usik le a céIta."
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Baden-Powell 1egujabb fónyképe.

clerkészek a studióban.
A Nenrzeti Cserkész Nagytábor rende-

zésén láradozó tanács minden tagja nenr
mindennapi munkát végez nrost, midőn
egy bájos sátorvárost varázsolnak egy-
kettőre a bánruló világ szeme elé, az u!-
pesti Népszigeten. Mennyi gyakorlati ér-
zékről tesznek mott tanuságot a cserkész-
mozgalom öregjei, alák nrinden tudásukat
latba vetik, hogy valami eddig rem látott
c§odás bizonyságot tegyenek a maguk
fiatalos ügybuzgalmáról; az egysége§ ma-
gyar cserkészetért. É,s ezt ifjui energiával
győzik. Meg is |esz az eredménye.

A rengeteg elökészitő nrunka egyik
íésze az is, hogy a Szövetség vezetöi nrost
minden csütörtökön délután Atlz órakor
p.opu§andu-elöadást tartanak a nragyar
rádió-hirmondó utján.

A közelmultban indult meg e munka.
Beköszöntöül Sik Sándor dr. a Tábor
tanácselnöke, majd a következökben Faragó
Ede orsz. ügyv. elnök, dr. Zsembery Gyula
íőtitkár, aztán dr. Farkas Gyula szer-
kesztö tartottak előadást. Bizonyára hal-
lottátok őket ti is cserkészek sokan, de
higyjétek el, logy érdemes volt látni is,
hogy mint ment végbe egy ilyen előadás.
Közismert dolog, hogy a leghiresebb szó-
nokok is bizonyos elfogódottsággal állrrak
a mikroíon elé, mert a hallgatóság, amely-
hez szőlni szoktak és a tömeggel való

vele érzés - itt teljesen hiányzik, - A mi
vezéreinknél mégsem láttam ezt a zavart
megnyilvánulni.

De nézzúk sorjában, hogy is volt csak.

A Studió Rákóczi-uti palotájának kapu-
ján 5 perccel a mi műsorunk elött befor-
dulunk s a liftnél türeImettenüI váral<o-
zunk. Szerencsénk van. Jön egy kedves
ur, nyitja is már kuIcsával a litt-ajtót.

,,Hová ntennck az urak?" ,,A Studióba."
,,Nagyon helyes, Gyarnratlry rendező va-
gyok." Erre mi is bemutatkozunk s már
szaladunk felfelé.

Elegáns előszoba. Balra egy kellékes-
. szoba a zenemúvészek részére. A rendező

rnár invitál bennünket s irodáján átbaladva,
a múvész-szalonba érünk. Eddig minden
szobában láttunk hangszóró tölcsért, nyil-
váIrvaló, hogy itt senki sent unatkozik.
Egy ajtó előtt állunk. Rajta egy villamos
fényjelzésü tábla figyelmeztet bennünket:
otilos a bemenet". Persze most éppen |e-
adás van, de nem várunk egy fél percnél
többet, kialszik a jelzés, nyilik az ajtó s
belépünk egy rejtelmes terembe. Egészen
bizarr látvány. Az összes falak és a meny-
nyezet bolyhos bársonnyal van redöz.ve
bevonva, amivel rninden visszhangzást le-
tompitanak. A bal sarokban hangverseny-
zongora, a jobb sarokban két harmoniunr
á|l, az egyik orgonaszárnba mehetne. Fel-
tünik egy különös szerszám, azt hittem
előbb, hogy ez is harmonium, de nenr
akartam elárulni avatatlanságomat, igy en-
nek mibenléte máig is rejtély előttem.
Tulsó balsarokban egy állvány, rajta vil-
lany lényjelzésü táblák egész sorozata. Es
a leglontosabb múszerszánr ott áll a szoba
közepén. Előtte kis asztal, egy szék, egy
pohár viz: ime a mikrofon. Némi tiszte-
lettel nézek a csodás és mégis oly egy-
szerü háronrlábra, amely a magyar cser-
készgondolatot nrost röpiti szertcszét az
egész világba: elsó izben.

Mind e megfigyelést alig fél perc alatt
kellett emlékezetembe belepréselni, mert
máris kigyulladt a fényjelzés : Indulás.

siejtve indulok hát én is a következö
szobába, az elektrorádió technika ezen el-
varázsolt kastélyába Izgalmas zavarom
nőttön nő. Az operatőr szivélyesen hellyel
kinál meg § mári§ rámreccscnt egy hatal-
mas hangszóró: ,,halló, halló, itt Buda-
pest 560 m hullámhosszon". A falbaillesz-
tett ketlős üvegablakon láttam a kon-
feransziert, amint a mikrofon elótt az elő_
adást bejelenti. Hátralép s rnár ott áll Sik
Sándor. Nyttgodt arccal kezd beszélni,
csak szemei tüzelnek felém a félhomályos

leadóteremből az üvegablakon át. A szó-
noklat szépsége, az érvek sulya, maga a
művésziesen kiíejtett cserkész-gondolat;
belsó melegséggel, boldogsággal tölt el,
anrint hallgatonr.

Végre lecsillapodok s élénken tekint-
getek szanaszét. Hát itt van is mit nézni.
lnre itt van az aszta|on egy egylzerü láda,
ebből származnak a íütyülö-jelzések, a

,,Nagy-Bercsényi Miklós" dallamanak első
ütenrei : Magyary Endre nrérnők kon-
strukciója. A hangot, mcly nem egyéb a
visszacsatolásnál ismert fülyülósnél - e

nrúszerszám rnegrendszabályozza és egy
ó,ranrű segélyével tervszerüen ismétli, Emitt
egy zongora biltentyüsor, gondolnán -
de kisiii, lrogy ez a szerszánt a leadó-
terem lényjelzőtábláját kapcsolja, egy tabu-
látor-kapcsoló. Haszna különösen olyan
hangversenyelőadásnál van, amikor szólis-
ták is közremíiködnek. A változatok: Itt-

dulás, Kiséret gyenge, Kiséret erős, Szóló
gyenge, Szóló erös, Mikroíont távolabb,
Mikrofont közelebb, Megállj, Jó!

Tovább egy emeltyü - vezérkapcsoló

- tünik fel egy dobozra szerelve. Egy
kézmozdulattal kapcsolható ewel a mikro-
fon be- és ki, ha jobboldali állásban van:
a szünetjeleket - hivójeleket - halljuk.
Emitt a Siemens Flalske rendszerü mikro-
fon-erősitö szekrény áll - gummi-sziva-
csokon -, mellette egy készülék a leadó
hang erösségét mutatja hallat|an precizi-
tással. Kigyulladt egy kék villanylánrpa -az operatőr felveszi a telefonkagylót -
per§ze, lrogy itt nem szabad c§engetni.
Ujabb fényjelzés a lalori:. - ,,Jó" - ezt
a rendező üzeni szép csendesen. A sarok-
ban 4 lánrpás felvevő-készülék, rajta a

tábla: M. kir. Posta es távirda kisérleti-
állomás Bpest. Erre vannak kapcsolva a
szobákban látott hangszórók. A másik
sarokban egy kapcsoló-tábla, amely a
szomszéd szobában lelállitott nagyszámu
accumulator energiáját szabályozza és jelzi
az állandóan szükséges feszültséget.

A faiakon a csepeli leadóállomás fény-
képei, egyiken egé§z §or transzformátor
látszik, az eredmény: 20.000 Volt.

Hogy nrulik itt az idő ! Alig végeztem
e látványosságokkal, máris hallik a hang-
szórón ,,Viszonllátásra a Nemzeti Nagy-
táborban".

Lemegyünk Szóts igazgatóhoz, meg-
köszönjük támogatását és megyünk haza,
Azaz, hogy dehogy haza. Sietünk a tanács-
ülésbe ! Mert ntost néha ott is virradunk !

A viszontha|lásra! 
Kemény ödön.

Az egyesúlt Átlamokbafl egy 13 éves csetkész lakóheíyétőí elindalva hegyvidéken át 25O angol mCrt-
földet gyalogolt, hogy íáthassa Sír Baden Powel!-t, aki akkü Logizville-ben (Keutne ky) iőőzött. Csak Te frataő-
nál eí magyat csetkésztestvérem a Nemzeti Nagytá6orbó1, hoI nem csak Baően Powell-t [áthatoő, hanem a tna-
gyat vezelőket, kik eddig elatted ismetetlenül dolgoztakaTejövendó életedétt,aTetestvéreidet, kikkeíegyni,Í,
őolgozva elválás után is crós lelki kOzösségben élsz? Lemonéalál attól a pompás kethéttal, melynél nemesebbet,
szebbet senkí sem készií,heiae számoőtai ltt a példa. í3 éves angol íiu adta. Kövessed magyat Testvétem|
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Pályázat.
Dugóék őrsi akadályversenye.

A multkor sikerüIt leközölni Dugó Janikáék nap
lójából az ,őrsí cserkészés" eseménydus leirását; most
pedig -- hála munkatársaink szorgalmas kutatásainak

- ugya[csak a fonti naplóból közkincsé tosszük a 'K&-kuk" őrsi akadályversenyen szerzett tapasztalatait. De
rnivol ezt a naplót Janika irta, aki egy§zer zsoniális
feltaláló, máskor periig olyan szerencsétlen flótás, aki-
nok három balkezo van; a naplót és benne található
tapasztalatokat fonttartással közöljük s megkérdezzük
oIvasóilrkat:

,,S cmil szólnáwak ruind.ekez a Nemzeíi Nagltábor
döntöbirái ?"

*n

Ma részt vettünk a tábor órsi ,t"aarrJJ.|.l9;.
Még pedig azt hiszem, teljos sikerrel l A pontszálnot
rrem ttrdom, mert voltaképen versenyön kivüI indulturrk,
inkább a ,,Kakuk"-őrs becsületéért, mirrt holrni földi
javakért, azaz pontokért.

Egy ideig gondolkoztanr, hogy a vor§enyen gyiij-
tött tapasztalataimat kis könyvocslrében feldolgózvá,
felajánlom kiadás cóljából a ,,Magyar Cserkész"-nek,
de ennek technikai akadályai támadtak, igy hát csak
Naplóm nem rózsdásodó lapjain fogom megörökiteni
azokal az ujszerü szenrpontokat, nrelyek szerint az igazi
cserkészuek haladnia kell.

Az órsi akadályversenynél a beérkező őrs álla-
potát is olbirálták, azért porolót vittünk nragunkkal,
hogy megérkezéskor az esetleg rir,nk ragadt sarat eltá-
volitsuk.

A rendes felszerolésen kivüI nrég egy 20 nétores
kötelet vittünk, még pedig nem összetekert állapotban,
lranem, hogy a szétgrrbancolással járó idővesztessóget
megtakaritsuk, 5-5 méterenként egy-egy fiu kifeszitve
tartotta.

Sajnálom, hog.y azért az őrsünk ideális felszere-
lése nem volt teljes, ugyanis a paranc§nok ur elvette
a kerüIő bácsi puskáját, pedig ezzel akaúllk az esetle-
ges megvadult lovat megfékezni, i}letőle3 ártalnratlanná
tenni.

Örsünknek egy kijelőlt uton kellett végig halaclni,
lehetőleg cserkészmenetben s bizonyos cserkészakadá-
lyokat megoldani.

Az elsó akadály sáros uton elakadt cserkészszer-
kocsi volt. A két kerék majdnem tengelyig benne volt
a sárban. nn nem sokat haboztam, hánim ]riadtam
a parancsot, amire nrindegyik cserkész elóvette osó.
köpenyét s ezeket ugy teritettük le a kerokok utjában,
hogy nekirugaszlrodás után a kerekek ezeken haladja-
nak. Igy aztán elértük, hog.y a kerekek nem siilyedtek
be olyan erősen s rövid erőlködés után kint volt a
szerkocsi.

A második akadályt egy összeotnlott farakás ké-
pezte, mely eltemette a mellette dolgozó cserkészt. A
segitségkiáltásokra odamentünk. Megkérdeztük mi a
neve, melyik csapatból való hárry éves, hol lakilr s nri
a cserkészigazolványának száma, majd mikor ezt gou-
dosan feljegyeztük, neki láttunk a hasáb fák letakari-
tásának. ,A .cserkész rendes" mondja a cserkésztör-
vény, ezért a leonlott hasábokat nemcsak, akárhogy
raktuk össze, hanom szép sorjában, a legteljesebb
reildben.

A harmadik akatlály egy szakadék mellett volt,
mel,yrrek fenekén ogy esznrél,etlen,,fehérarcu ájulásos"
cserkész feküdt. n ereszkedtem le s mivel fehérarcu
ájulásról van szó. melynól az agyban kevés a vér, a

kötolet az oszméletlon csorkósz lábára kötöttom, hogy
felhuzás közben elég vér menjon a fejébe, igy o8r-
szero megoldottam a szállitás ós olsősegélynyujtás prob-
léniáját.

A negyedik akadálynál két és fél méter magas
deszkakeritéshez értünk, melyen át kellett volna kelni.
Mivol senki som érte ol a kerités totejét, gyorsan elő-
vettiik ásóinklt és nem egészen husz perc alatt sike-
rüIt a kerités előtt jó félméteres dombót emolni, mely-
nek tetcjéről megfogtuk a kerités legmagasabb pontját,
felhuzódzkodtunk s a másik o]dalon leulrottunk.

Az ötödik akadály volt a legnehezebb akadály.
Egy fuldoklót kellott kimenteni. Sipjelemre mind a nyol-
can egy§zerre ugrottunk a vizbo, Tévetlósból először
valaki engem akart menteni, de aztán ogy erélyes'tem-
póval felvilágositottam tóvedéséról s azután sikorült
á fuldoktot a partra huzni. Mivol ájult áliapotban volt,
gyor§an egy pohár hideg vizet hozattam a logközelobbi
házból s igyekeztem vole megitatni.

Igy aztál siettünk haza, ahol mindnyájan szátaz
ruhát váltottunk, a többíek lefeküdtok, én azonban
parancsnoki engedéllyol naplóm mellett ülök, hogy ezt
az eseménydus napot megörökitson.

Dijazás a szokott. 
{<

*__l""{U,iO'r'.r':'=*"rr.r'N" tl3.9-.

Atáborzá§zló...
. . . és ezt a zász|őt nem hagyjuk soha t

Hárnas szinét lelkünkbe lárrggal irjuk,
Egy ország körmyét szent sell nrébe sirjrrk,
Felénk tekint egy ezredév hclna,
Es ezt a zász|ót nem hagyjuk so]ra !

A vártát álljtrk rendíiletlenül,.
A napsütésbcn éprrgy miut vih:trban,
A bus bukásban ugy mirrt diadalbarr . . .

Es jaj annalr ki ellenünlr szegiil,
A vártát álljuk rendiiletlenül l

A" zászló ott leng feltr irz lirbtlcon
Halkan sinritja lanyha esti szél,
A lelkünk száll ha ránéz és remél,
Ó, majd ha visszük messzi lrarcbkon,
Most még csak ott leng fent az árbocon.

Ha majd felharsan kiirt és trontbita,
S ha zászlónk innen messze elkerül,
S viharban, vérben, vészben elmerüI,
Riadva szól a harsonák szaya)
A cserkészzászló, cserkésztrombita!

S a Iiliomos .zász|ó fennlobog,
Es jó nrunkával mind résen lesziink,
öktilbettirve mind, a két kezünkl
A cserkészsziv tüzelve feldobog,
fIa lilionros zászlónk fennlobog.

TIa nregszólal a cserkésztrombita,
Ha kalapunkhoz röppen a kezünk,
A zász|ó mellett nrind-mind ott leszünk,
Zász|őnkra vár egy nregtépett haza,
Es bzt a zászlót new kaglljwk sokal

Sáudor Dénes"
A ,,]Vluzsikál a táboru ciklrLsból,
A 254. ,,Mintau csapat táborai emlékérg.
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Megyünlr a Nagytáborba . . .

Tegnap déIután, amint épp,,n vadul rohantam,
hogy megkeresom a csapattitkárt, hogy hát szép az a
tauulás, de az Y. körlovelet még nrindig nem láttam és
mégis csak ravasz dolog, ha egy o§apattitkár napokig
nem mutatkozík - szóval, tegna§ délután, miközben a
csapattitkárt mog akartan enni, valaki mogfogja hátul-
ról a galléromat.

-- Ezer bocsánat, drága Zsolikám, mi van a szor-
kocsival ?

- Kérlek, jön. Sürgós dolgom van. Nem ero§z-
tenél el?

- Bocsánat, lredves 
"segédtiszt 

ur', de azonkivül
is akarok kérdezni valamit. A kapuhoz.szükségos fák... ?_ Fák?

- Igon, fák. Azonkivül egy hóméró.

- Hőmérö ?

- Nem is kaposméró; a megrondolt botok, a kót
kondér és a osákányok, a vödrök, a 10 métores kötél,
az asztal, a lámpa és amilret ezenkivül fölirtam, hol
vannak ?

kozdtem vicces lenni.

- Vannak. Kaphatók. Tessók jobbra itt ogy vas-
keroskedés.

Támadóm azonban nom figyelt rám.

- Jó, hogy jöttök - szólt négy olszánt cserkész-
hez -, éppon most kérdezem a ,,sogédtiszt urtól", hogy
mi losz a sátorral?

- Ugy van, mi losz a sátorral - vágta rá négy
komény torok.

- A sátor jtln. JOn, Igon, már iti is lesz. Szer-
vusztok és monni akartam, a kabátomat'azonban
öt kéz fogta,

Könyörögvo néztem rájuk:

- Uj ruhám, van.

- A mionk is - felelt moroul az egyik.

- A sátor ?

- A vödrök? - zagta; ránóztom: oz voh az
olsó, a raktáros.

- Uj füzetok, nyomtatvány, tollak, már négy nap
óta nem tudok parancsot kiirni !

Ez a ravasz titkár volt.

- Két mundstücköt elvesztettom. Kérek 30.000
kgronát.]- A Cserkészkönyv elfogyott. 10 darab, á 20.000,
pont 200.000 korona. 16 pengót kérek.

- De...
- Fakanalak nincsenok, kötény nélkül nem mo-

gyek a táborba! Vasárnapi kiránduláshoz kérek ], kitó
zsitl, Ez még hiányzik. 20 kiló osorosznyét . . . '

- 2 vödröt...
- 200.000 koronát . . .

- §átor. . .

- Szerkocsi. . .

Nem tudtam szóltoz jutni. Hagytam őket beszélni,
de ogy óvatlan pillanatban beszaladtam egy kapu alá.
Oda utánam nem mertok jönni.

En azonban, ntint iilik, a hátsó kapun kilejtettenr
és rohantam a parancsuokhoz,

- Parancsnok ur - lihegtem -, sátor.

- ütlon to.

- Patancsnok ur, pénzi kérek.

- Parancsnok ur, pénzt, az Iston áldja meg.
A parancsnok ur fölényesen mo§olygott.

- Szotezzen. Aláirást azt adok, tessék - éshozta
a pecsétjét.|

Izzadtam,

- Parancsnok üt, a fiuk negvernek, ha nem
megyünlr a Nagytáborba. Adjon tanácsot.

- Ja, kodvos barátont, ugy könnyü. Szerezzon.
Isten volo, sok szeroncsét, sietnem kell a többgyermekes
családapák egyesüIoto gyülésére.

Ott álltam egyedüI. Majd egy pillanat nulva
eszembo jutott valami, Lerohantam a lépcsón és bemen-
tem az első üzletbe. Legjobb lesz nyiltan.

- Pénzl, kérek l

- Yáltani ?

- Nom! - feleltem elszántan - a kerosetkép-
telen füszorkereskedők nyugdiját előre biztositó inté-
zetnek.

Elkomorult az arcuk.

- Mi is juthatunk ocla - felelték szomoruan és

- adtak.
2. állomás: Bank.

- Pénzt kérek !

- ltt a konyv ?

- Nincs ! Do nem is kell, Bankigazgatók szeretet-
alapjára gyüjtök.

- Tossék l
3. állornás: Városi gazdasági hivatal. (Csak nyiltan.)

- Péazt kérek !

- Alászolgája. János, hozzon egy széket. A köl-
csön száma ? Bocsánat, hogy móg nem kezdttik meg a
visszafizetést,

- Száma? Se szeri, se szánra. A hivatalképtelen
polgármesterek sogitőegyesülete javára koliluló ipartes-
tület tagjainak nyugdijegyesülotének.

-_ János, vigye vissza a széket. Itt van. Isten vele.
4. állomás: Egy telefonállomás. Uj ötlet kellett már.

- Halló, halló ! Központ. Kérom, a cukorgyár ég.
Tüzoltóság t

Két perc mulva dübörögtek az aatók az aszfalton,
erre é! is autóba ültom és a tüzoltólaktanya elé hajtattam.

Ügyelotes fogad : I'aran'csol ?
Parancsolok, Legujabb belügyminiszteri ren-

dolet: Kapukat bezárni. X áIlamtitkár vagyok, kérem
a kulcsokat !

Sza]utált.

- Tessék, méItóságos uram, be vannak zárva.
Alighogy ezt kimondta, megérkezlek a kocsilr, Vissza.

Eléjük léptom.

- Kérek 10 milliót és az ejtotő ponyvát, külön-
ben ma kint hálnak.

Általános elképetlés. Majd ogy hatalmas vizsugár
és ongem fOlraktak ogy mentőkocsira. Arra nrég emlék-

'§zem, hogy a pénzt odaadtam a titkárnak és arra, hogy
bevittek egy kapun, amelyen ki volt irva: e]meorvos.

Aztán csönd. Mikor fölébredtem, odaálltanr a dok-
tor eIé.

- Doktor ur, én nem vagyok bolond. Osak gyiij-
tök az órültjeik mellé kerülő idegorvosok szanatóriuma
javára!

Tükörbe nézetl. Sóhajtott és adott, - Ertem ...
Kirohantam az uccára. Zsebemben volrt az összeg.
(A szerkesztő a fenti cikkért felelősséget ncnl

vállal. A riportert nregbizta egy jó cikk irásával, de
amint |átható, szorencsétlenül járt.) Aradg Zsolt.

fudia-e nálaíoh minden cserkész a csomókaí, a köíözésí, a mor§eielekeíL és főhépen ponío§an a íörvényí?



A lakaios mühelyberr nagyon gyakran használunk kifejtetteken kivül csak az ugYnevezett ,,eglongetések-

10_20 cm. hosszu u."n, kis,lori uágy Óra.-r..-r.iot.i nél"szorul magy_arázatta._ EgYengetósre gYakraL a Ía'

is, molyek kezelése a nár ismertetett'"atr"s z5 cm_néi kalapácso_n kivül a közönséges kalapácsot

;;gr;[ü - ,ó*r.tottot abban küiönbözik, iiogy lraszrrá_ í-=} is használjuk.

latifnál nenr állunk támadó állásban és bálkeziinkel L-_J Eglen§elésueh nevezzúk a görbo
nom támaszkodunk a reszelő hegyére, lranenr a balte- 1,1 (küIönöión limez és rúd . alakú) tárgyak-
nyer€t a reszelőt fogó jobb kézó helyezziik és az eről 

] i nak kalapáccsal való egyónesre igazitását.
Ére;tti jobb kar moiglset ezáltal irányitjuk. lt Egyengetésre egy nagyobb és.teljesensík' i nampacs (11. ábra) acélbót készüt kovácsolás l l 1eiútelti vaslapot vagy.acél ü]lőt haszuáI,

,itjen.'ira.ó"í ,Árüoi aii i:á r."rup,a,cs_fej, a^ nyéI és az l l hatunk. Egylngelésnél a következókre

ékből. Az ók 
"rru 

*ro[ul, ltog.y a' tratapácsre;Ót a nyél- i i vigyázz.rrnlr:- 1. A kalaPács ütólaPja az

.tii 
"-ro- 

r.r.piito* "iÜi biri8Íit*". I(Ótféle 
"kalapáós.ot 

i i }lG; pillanatában nrindég párhuzamos

iÁrnatoor., ii. - r.eri-(rragyobbj és szegecs (kiseb!) [,r^ legyen^,a tárg_y eg,yengetendő részével,

i;;ilfi;;;d Á, óronúit ; u"'.'iará_gesához,"vágásálroz Ös "i,r; áfyn p,.i' ellenkezd esetben éle nYomot hagv

irovácsolásához, ez utóbbit p.a-ig *r.g.cs"'iésl,e, és ,! :" ULt'l{J' hátra. 2. F_osjuk a kalaPácsot*erősen, ne-

ti-"Ún tárgyaÉ egyengetóséűz,' A, Éalapács vé.gei hogy ütésközben inogjon 9. §usy l"§.9,-

k;;;;y.;-;il"tt.r.,'il.sfi""fir "ogót 
fotrnát<, a széIe- ,"k"t urgy hoss"zii rudakat mindé§ a végein kezdjiik

"g5,.og"tíű 
és nem_a közepén..4; + !áT,gynuk u' :'!r::,

A lalratos eserlrész.
- Irták: Bátori György és Kotzián Vilmos, -

:"--] rL- ft i3'i:?"jliJj-jffiXti i,"'""U'u* jóI érintkez ze\ az egyen_,'1-. ".i, , l \--*" ;;á;r;ü",,-?"nu ácél üIló ielü]etével, nrert különben,".i] , l \=q* gető vaslap 
-Írsy ácél üIló felü]etével, nrert különben

i \, l >_--5 B;ik.;;;kli"l, fi"ell.yel e tárgyat tartjuk, kellentetlen
i \l tl / / '- ütéseket kellene felfognunk,

i 1 L / / 
-'";"ri,-e- 

t6. ariat egy vashuzal darab egyenge-
l l -*-=-r__{ tését mutatják /l\ii \= L _l Ll'Jf,.1i"*:',' ; \i-lrr' Auágósrer-

' ] '{t/ 
száw. acéIbőIké,

4.r :" " /2. űro :il:,,n:ii;,:'T
sebbet perlig ütőlapnak hivjuk, ](alapílásnál a lralapács |;#:;i:f'i::;l
vé_gé!_ jobb_kézzel_ megmarkoljuk (12, ábra) ,és kis üté- í;*. vasta*_
seknél csak az alsókarurrkat hozzuk mozgásba,.a.csukló 

=agig; 
meghatá_

és a felsőkar majdnem mozilulatlan. Nugy ütéseknél roioíí alak-ra ki
ellenben a felsőkar is mozgásba jö.o, 4. a f9|sŐ; :. 1I*:- uaglrutook vugy

kar által bezárt szög.közel ál- Ilu7alokat és [i_
landó maratt (13. ábra). E hasz- ..t ú- úo, ou_
nálati mócl betartása a ponto- sakat harabo1_
san egy helyre való ütések úuionr. fel. A
elérése végett szüksége_s. A cserkesz lakatos nrühelyben a többféle alakri vágók
kalapácsot..ugyanis.leggyakrab- É6rtii u 1aposvágót (17."ábra) használjulr. Á vágásnáI
ban valamilyen más kézi szer-

/§" áb,n l:f"jír"í]h,,1"-f,"J;,í,,Jlilii1 l l -\
meg, h.ogy a, kalapácsfej ék, l l \

biztositása kifogástalan-e és-csak ezután lássunk mun- 
|

Úh;r. IJgyaneiatl más nyeles szerszám használatára is, l

A fakalapács (14. ábra). Teljesen fából 1részül, /6.

Kl=t ; .rer,*"i r.ri,csolatban használ- ./ , a
l "/ juk (pl. Iernezvágásuála vágó- A ,/ , { l l \

=-,-A / #iiti:l",t#"ffT§;JJ?,*:: {flffi vl l

/F' .*itiltJi:,,i"J#ÍHfáí,íá At -/ lll-/' 
xí1,l**",t"tyTjl,i"t3; m í ll l/§"áb,n l:f"jír"í]h,,1"-f,"Jr,í,,.ll.,1ii1 l l-\ ll I

biztositásakifogástalan.t3*;-}i*J,"tJl|1'.1Tf'i"ÍÍ: l l \ lll
kához. IJgyanez áII más nyeles szerszám használatára is, l _ o I l l l

o,,u,u!^i;u:!r,Ír:oJ'il,,*ií] "ff',;it á*ilff,í,t y'6, Űza- M
gyak e§yengetéÖére lrasználják, A _Iakatosokná| azétl a iárgyat valamilyen konróny é5. egy9ne' 1 l l
iátett "Ütrázást, 

mert a fémeknéI kisebb_ keménysége alapra"" he|yezzik_ lpt. egy nagyobb méretú \ l l
folvtán az egvengel,ő ütések uyomai nent látszanak meg, vasiapra), Úalkézzel megfogjuk a vágószer- \ l l
Az"egyengetésen"kivül más célra való haszná.lata nem számöt"(l3. ábra) és a jobban tartott kala_ \l l
ajánÜios,"mert könnyen elrepedhet vagy eltörhet. pácscsal 

' 
lehetóleg nagy_ ütéseket mérünk ^ \l )

A közönséges (acél) kalapácsot lakatosmunkáknál ietejére. Vágásnál figyelni _kell arra, hogy: V
számos esetbon alkalmazzak 

^Használata a már előbb 1. a vágó függólegesen álljon a tátgYru, 1T. ábra,

számmal kapcsolatban használ-
juk (pl. Iemezvágásnála vágó-
vai), ahol a pontosan egy helyre
való ütés részini a szerszánrot
laúő kéz, részint pedig a szer-
szám épségben maradása érdo-
kében szükséges. Mielőtt kaia-
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inert ktilonben á,z'ütéd piÜanatában a'kózból köooy.o
kirepülhet és balosetet okozhat, 2. a vágás vége felé,
tehát akkor, amikor a vágó élo már majdnern keresztül

hatolt a vaslemozen yagy huzalon
tissünk nagyot - mert a

vágó élét köinyen tönkretehetjük,
3. a vágók nagyságát (a vágók
u. i. különbözó méretben készül-
nek) rnindig a munkadarab vagy
a munkadarabon vágandó rész
vastagságához mérten válasszuk
meg, mert csak igy érhetünk el
a szorszám gyors elhasználódása
nélkül oredményt.

Lyhjelző Vagy pontoző kézi
szerszán. Acélból készül és kis
kúpban végződ,ő hegye kemónyre
edzett. Fúrásnál és lyukasztásnál
a lyukak megjelölésére hasznáIjuk.
LyukjelzésnéI azt a helyet, ahová

lyukat akarunk furni vagy ütni, előbb a pontozóIa kis
ütést mérve, gyengén megjelOljiik és csak akkor nagyit-
juk meg e jelet, ha az elsó helyes volt. A lyukjelzót
hasonlóan fogjuk, mint a vágót, csakhogy inkább az
ujjaink között tartjuk, mint a tenyorünkben.

Fadöntés előlt az aIí ade|y ozö
gally akat €ltávolitjuk,

Lábad mellett lát no vágj.

Fadöntésnól a fu dülési ir't
nyában nem állunk.

Helytelen és hely€s balta-
csapás.

I(Ij.ÓxII{A
Ünnepe volt május l3-án a tő, sz.

Bethlen Gábor cserkészcsapat Bocskay és
Rákóczi raiának és örömében vele ünne-
pelt az egész csapat. A két raj a szülők
szerető gondoskodásából rajzászlókat ka-
pott és ezeket szentelte lel ünnepélyes
keretek között. Az egyszerü, de benső-
séges ünnepélyen és avatáson kivül szere-
pelt még szavalat és beszámoló, illetóleg
ksszönet a két raj patancsnoka részéről.
A zászlókat Szemere Hilda és Barabásy
Margit urleányok adták át.

Öregcserkészcsapat alakult Kecske-
méten.- Kecskeméten a kegyesrendi fö-
ginrnáziumi,,Turán" cserkészcsapat kere-
tein belül öregőrs alakult a tavasz folya-
mán. Minthogy a tagok számra kellő a
nre'galalculáshoz, a csapat kérni fogja iga-
zolását A szervezési teendőket Dulovics
Lörinc, kegyesrendi tanár, parancsnok
látja el. Eddig igazolásukat ll-en kérték.
A tagok egytöl-egyig volt cserkészek.

A piarista 82. sz. Zrinyi ,,Pünkösdi
tábora* (máius 22-24.), 22-én a , trén"
felcsomagolta a teljes tábori felszerelést
é§ kikocsizott a fácánoserdóbe, Gerlici
Félix báró uradalmába. Alig értek ki a
városból, valóságos zivatar szakadt a nya-
kukba és még 6 km.-t gyalogoltak állandó
esőben és bokán, felül érő sátban. közben
a táborban levő trén rendes tábori pro-
gramot vitt keresztül, Amikor azonban
látták, hogy zivatar közeledik, felverték a
30 személyes sátrat is, hogy száraz helye
legyen a kiérkezö csapatnak. Mire elállt
az eső, akkorra kiért a csapát is. Gyorsan
tábortüzet gyujtottunk, köréje állitottuk a
tábori padokat, köteleket feszitettünk ki
és száritkoztak a vizes cserkésiek meg a
vizes ruhák. Azután úagyot ettünk, meg:
pihentünk.' Délután a tábori rajok meg-
beszélték a N. N. tábor napi programját.
A megbeszélést követte egy harcszerü A
vacsora előtíi idöt próbázással töltöttük
ki., Volt éjjeli hadijátékunk és tábortüzünk,
ahol az I. tábori raj szerkesztésében meg-
jelenö tábori ujság apróhirdetései keltettek
nagy, derültséget. 24-én Deszken hallgat-
tunk misét, még aznap tábort bontottunk

és hazaindultunk. Hazaérkeztink, l0 perc
alatt berakodtunk az ,,Otlhonba", azután
eloszlott a csapat a városi szürkeségbe...

Mirrdezt pedig csak azért csináltuk,
mert ott akarunk lenni, helyt akarunk állni
a N. N. táborban. |achan Géza.

A N. N. technikai munkái lapunk
rnegielenésekor már javában folynak, épitik
az utakat, fektetik a vizvezetéki csöveket
s nlár a helvszinen is kezd kialakulni a
lelkes előkéózitók részletes tervei alapján
a pompás cserkészváros: az ujpesti Nem-
zeti Nagytábor. A tábornak - s ezt mint
szenzációt közöljük olvasóinkkal - ,In-
dián Eldorádója" lesz, melyben céllövölde,
pányvavetés mozgó vadakra, késdobó- és
thomahawkdobóhely, nyilazóhely s bume-
rang-tér lesz, ahol cserkészek ingyen vagy
csekéIy dijért gyakorolhatják ebbeli ügyes-
ségeiket.

A 4. sz. B. I. K. csapat Ózdon. A
csapat ,,Erőss Gusztáv" raia a husvéti
ünnepekben György \ilmos cs. tisztveze-
tésével vándortábort rendezett a Bükk-
hegységben s az ut végén az ózdi cser-
készek vendégszereteíét élvezte. , Ekkor
vetették fel ottdni vezető testvéreink, hogy
helyesnek tartanák, ha a Nemzeti Nagy-
tábort megelőzően az ott lefolytatandó ver-
senyekből gyakorlaíi próbát tarthatnának.
Ez al. óhaj váIt valóia a raj pünkösdi
próbatáborán. A tevékeny Chura József
22. sz. O. K. E. és Schmoll János 248. sz.
!as cserkészcsapatok kezdeményezésére
Ozd közelében, Farkaslyuk bányatelep
mellett egy szép völgyben a II. ker. csa-
patösszevonást rendezett, melyen meg-
jelentek az ózdi, miskolci, egri és borsod-
nádasdi cserkészek, továbbá a Bik. csapat
oErőss Gusztávu raja. A kettö és lélnapos
táborban a Nemzeti Nagytábor versenyeit
végigpróbáltuk s két alkalommal tábor-
tüzet tartottunk, nagyszámu vendég rész-
vétele meltett. Kitünően pikerült a közbe-
jött zápor dacára is az Ozdi ligetben ren-
ilezett cserkészünnepély. A táborban tiszti
gyülés volt clr. Puky Endre II. ker. elnök
ur vezetésével, melyen a Szövetséget dr,
Gabona Lajos kuriai biró ur képviselte.
Itt lelkesedéssel ment határozatba, hogy a
lI. ker. résztvesz a Nemzeti Nagy táboron

és önálló tiszti tábort is rendez. Az,,Erőss
Gusztáv" raj meleg hálát érez Holtznlan
Gusztáv bányagondnok ur, valamint ózdi
vezetö- és cserkésztéstvéreink jránt, kik
lehetővé tették, hogy kedves napokal tölt-
sünk együtt a pünkösdi ünnepeken.

IV. KERÜLET.
A székesfehérvdri ,,39, §z. Rákóczi"

cserkészcsapat május l6-án kirándulást
rcndezett a Gaja-völgybe. Kedvező idő-
járás lévén, ctélelótt Csókakő várának
romjait másztuk meg, déiután pedig Bo-
dajkot néztük meg. Bodajkról a Gaja-
völgyön át Fehérvárcsurgóig gyalogoltunk
a nyomolvasást és a sípjeleket gyakorolva
s innen vasuton mentünk vissza székes-
fehérvárra.

vI_VlI. KERÜLET.
A M. Cs. Sz. egyesitett VI-VII. kcrü-

lete április 18-án tartotta tisztujitó k§z-
gyülését a tisztikar és a cserkészbarálok
nagy érdeklődése mellett A lerület tiszti-
kara jelenleg a következő: Ugyvezető el_
nök: Szieberlh Arpád, ellenőrzó nleg-
bizott: Tiborc Benő, kerületi főtitkár: dr.
Baumgartner Alán, kerületi titkár és sajtó_
referens : SzikszayJenő, fópénztáros: Szie-
berth Antal, gazdasági főtitkár: dr. Kronesz
József. Május hó folyamán tartotta a l78,
számu Mecsekalji cserkészcsapal zászIó-
szentelését az összes pécsi cserkészcsapa-
tok részvételével. A Szövetséget |aragó
Ede ügyvezetó elnök képviselte. Aprilis
hő 24-én bensőséges ünnepség keretében
ülték meg az összes pécsi cserkészcsapa-
tok Szent György napiát. Az ünnepélyen
az összes pécsi cserkészcsapatok fogadal-
mat ujitottak. Ugyancsak az összes pécsi
cserkészcsapatok résztvettek és a rend
lenntartásában segédkeztek a kalocsai ér-
sek távozta és az uj megyéspüspök be-
iktatása alkalmából tartott szerenádon.
Május hó 30-án a pécsi lakossággal kar-
öltve áldoztak a hősi halált haltak emlé-
kének. A ,pünkösdi ünnepek alatt a l0-
számu P. A. R. cs. cs. kétnapos kirándu-
lást rendezett Mohácsra, ahol lerótta ke-
gyeletét a gyászmezőn, a városban pedig
pfopagaí da ünnepélyt rendezett, Május hó
folyamán rándult le a 2l7. számu K. M. I.
cserkészcsapat egynapo§ kirándulás kere-
tében Harkányfürdó, Máriagyüd és a tör-

189



Nehéz fatörzs elszállitása.

pfizmáe látccö kezelére.
A, prizmás látcsövet legelöször ugy kell beállitani, hogy a

két szemnél levő lencse (okulár) középpontja pontosan a szem
képe elé essék. Ez a távolság személyenkint különböző; a be-
állitás a legtöbb látcsövön csavarral rögzithető. Mikor a lencsék
szenre nk elött vannak, következik szemek szerint az élesség be-
állitása. A ,,lamellákon" beosztás, a szilárd részer pedig jel van.
Hibátlan szem akkor lát legjobban, midőn a iel O-ra esik; a
rövidlátás vagy me§szelátás {oka sztrint jobbra vagy balra kell
elnrozditani a lamellát, lehát az éles beállitás * vagy - |esz. .

Jegyezzük nreg a mindkét szemünkre szolgáló |rontos beállitást;
használatkor csak beállitjuk (csavarással) a megfelelő beállitást
(pl. bal f l, iobb - 1) s rögtön teljesen élesen látunk.

Baltáző kőzelében
ne tartózkodjá1.

ténelmi nevezelességü Siklósra. A Szövet-
ség nrájus hó folyamán |gazolta le Pécs
város 8. cserkészcsapatát a tanitóképzö
intézetben alakult Pécsi Br. EötvösJózsef
cserkészcsapatot, Ugyancsak szervezés,ille_
tőleg igazolás alatt vannak az Emericanum
íirrinternálus'cserkés,, Legényegylet és az
Egyetem öregcserkészcsapatai. Kaposvár
tisztikara jelenleg a vármegyei fötitkárság
felállitásán dolgozik a kerüieti közgyülés
rnegbizásából, atnely a közeljövőben már
meg is kezdi működését. Altalában a c§er-
készcsapatok tevékenységét a kerület ösz-
szes lrelyiségeiben a Nemzeli Nagytáborra
való szorgos és lázas készülódés jellemzi.
Folynak a kiképzések és a nagyközönség
számára részben a N. N. T. ismertetése,
részben pedíg pénzszerzés céljából ünne-
pélyeket tartanak.

lx, KERÜLET.
Törökszentmiklrjs. Pontosan egy évvel

az első logadalomtétel után, kedves cser-
készies ünnepély keretében ujitott foga-
dalmat együtt a 957. Wesselényi és 958.
Hunyadi csapat. Az uj fogadalmat tevök
és a résztvevő lelkes lrözönség nagy
száma igazolták, hogy a cserkészet ez
alatt az egy év alatt milyen erős, további
vérmes reményekre is iogositó alapokat
teremtett magának. A Virágkertben Itíolyt
ünnepély keretén belül többek között elő-
adásra kerúlt a ,,Csillagszemú fiuk" cimű
szindarab. Az ünnepi beszédeket dr. Gulyás
Flórián és szokola ottó szervezőteslületi
elnökök mondották. A fogadalmat a Szö-
vetség részéről dr. k. Molnár Frigyes kül-
iigyi nregbizott vette ki. A zeneszánrokat
a lrotnokpusztai Beniczky-árvaház és a
polgári iskola zenekarai szolgáltatták. A
rnezőturi 218. és a kunszcntmártoni 850.
csapat képviseltették magukat, utóbbi Jeney
parancsttok vezetésével 30 íiu által. Az
ünnepély szép sikerének anyagi olda|a az
érdekelt csapatok NNT. részvételét fogja
biztositani.

A Netnzeli Nagy ttiborral kapcsolatban
a kerület elnöksége azzal a kéréssel ke_
reste meg az összes csapatok helyiségei.
nek az clőljáróságát, illetóleg polgár,mcs-
teri hivatalát, ltogy a sátrak biztositásával
tegyék lehetövé a cserkészeknek a N. N.
T.-ban való részvételt. A kérés a legtöbb
helyen most van elintézöben. Eddig a kö-
vetkcző megajánlások történtek : Nyiregy-
háza városa egyelőre 10,000 000 (tiz millió)
korona. Nyirbátor község l5,C00.000 kor.
Kisvárda község 10,000.000 kor. Derecske
község vállalta a sátrak beszerzését.

A 96l. sz. Szttiray-csapaí 17 kis cser-
késze májtrs 9_én szép templomi ünnepély
keretében (Derecskén) igéretet tett. A
zsufolásig megtelt tenrplomban Fekete
Guszláv parancsnok hirdette az igét. Az
igéretet Mezey Béla ker. ellenőrzó mb.
vette ki. Ugyancsak ó előtte tették le a
fogadalmat a szervezö bizottság elnöke és
tagjai, kik mindannyian nagy lelkesedéssel
tüzték mellükre a cserkészliliomol

A 203. sz. Bocskoy-csapaí (Kisujszállás)
uj_ cserkészei május l6-án tettek fogadal-
mat dr. Jausz Béla parancsnok előtt. Az
ünnepély számai éhek. szavalat, táborverés
és cserkésziátékok bemutatása voltak.

A Szabolcs vdrmegyei bizottstig vándor-
ülését Nyirbátorban tartotta május l6-án,
A környék csapatai mintegy l40 cserkész-
szel képviselték magukat. A község elől-
járósága nagy szeretettel fogadta a vendé-
geket.

Cserkészek elónyben részesüInek. A
Debreceni Gazdasági Akadémia igazgatő-
sága ez ulon közli, hogy a jövö félévben
is bentlakási és tápintézeti kedvezntény-
oen részesülnek mindazok a végzett közép-
iskolai tanulók, kix cserkészvoltukat iga-
zol!ák.

A debreceni M. Kir, Tisza Istvdn Tudo-
mdnyegyettm ujonnan zrlakult öreg-cser-
készcsapata május 15-én tett fogadalmata
ref. kollégium disztermében. A megnyitó
beszédet dr. Milleker Rezső egyet. tanár,
a csapat parancsnoka tartotta. Rámutatott
az egyetemi cserkészcsapat megalakulásá-
nak a nagy fontosságára, hiszen elsősor-
ban az ilyen csapatok vannak hivalva
arra, hogy mozgalmunknak vezetőket ad-
janan. A fogadalmat Debreczeni Ferenc
ügyvezető elnök elött tették le, ki lelke-
sitő beszédében hangsulyozta, hogy a csa-
patnak az ösi debreceni kollégium hagyo-
mányait kell ébren tartania és tovább
plántálnia- Az ünnepélyen megjelent a
professzori kar számos tagia és az egye-
temi tanács. tnelvnek nevében d,r. Lencz
Géza rektor ma§nificus meleghangu be-
szédben üdvözölte a cserkészeket.

A debreceni Gazdasdgi Akadémia273 ö.
gr. Széchenyi Istvtin csapata szintén május
hó l5-én tartotta fogadalomtételi, iIletőleg
ujitási ünnepélyét. Ielen volt ezen dr.
Varga Kálmán akad.- igazgató vezetéséyel
a tanári kar nagy része. A fogadalomtétel
aktusát Debrecéni Ferenc ker. ügyvezető
elnök vezette. Szavalattal szerepelt §zdcs
Ede és Valouits JCzsef öreg.serkész. Fel-
olvasott Riszdorfer Dénes ö. cs. Megható
jelenet volt a végzett cserkészek bucsu-
zása a csapattól, melynek keretében Erdei
János akad. tanár, parancsnok kiemelte,
hogz a távozók a legteljesebb mértékben
kiérdemelték az elismerést és dicséretet.
Meggyőzödéssel hirdette, hogy ebben a
cserkészszellemben folytatott munkának
nagy része van.

ügyelnünk koll, hogy a láng ne éTje
hirtelen az üvoget, s hogy az üvep;
nyakát á,llandóan forgassuk. Egyszo-
rübb és kevésbé koclrázatos, ha mé-

Beszorult üvegdugó
eltávolitása többféleképen történhotik ;
elv az, hogy kivülrői melegitjük az
üveg nyakát, mely a melóg hatása
alatt kitágul, s okkor a c§ak késóbb
megmelegedó dugó kihuzható.

A melegitést végozhetjük gyufa-,
gyortya- yagy gáz,Lánggal, . azopban

ternyi zsineget 2-3-szor rátekerünk
s vógeinél fogva ide-oda huzogatunk;
a folytonos surlódás által az üveg-
nyak megmelegszik.

Arvalányhaj.
Árvalányhaj a kalapom mollett,
Valahol a NagyalföIdön termett;
Idotüztom c§erké§zkalapomra,
Mintha ez az árvalárryhaj
Árvaságunk bus jolképo volna.

Meghordoziam messze, idegonbe',
Könny csillogott mindakét szemembe',
Árvalányhaj a kalapom mollett,
Olyan szépon, olyan büszkén,
Mógis olyan bánatosan lengett.

Árvalányhaj, §zomorúan lengő,
Derül még ránk rijra víg esztendó l

Enyhe szellő simogatja száIad ;

Nom lesz virág illatosabb,
Harmatosabb, boldogabb toná]ad !

Árvalányhaj a kalapom mellott,
tr'elviditod még a cserkészlolkot 

1

Simogatlak, §zerotlek, becézlek,

- Ha majd egyszer Magyaror§zág
ős határán áhitattal nézlek l
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§ZtRttr§nfi 'üzrnrtrr,
A Magyar Cserkész 1,egkOzelebbi

sz,áma aNemzeti Nagytáborra való
tekiatettel julius 5-éa' ielenik qeg
dapla tetjedeíemben, mint innépi
szám. Hozni íogja a Nemaeti N"gy-
tábotta való öss?es taőnivalókat,
tétképmelléklette| s mínt ilyer' elen-
gedhetetlen kiegészitője lesz a na-
poí<ban megielenő úszletes píos-
pektusnaí<.

Fígyelem, íiak ! Szetkesztőségünk
cime iura, t5 tőí kezdve Bud,apest, 

"

I. Ménesi ul 11-13.
M. Z. Budapest. Hazánk jránti rnély

szeretetedet nern tudtad, nrúvész,i formába
önteni. Erzéseidet régi, sokszoí hasznátt
szavakhal akarod visszazengeni, tnelyek a
szakokban ritmusba nem ömlenek. Jobb
verseket várunk tóled. A kérdéses ügyben
keress fel, bármelyik napon d. u. 2-4.
(Ménesi-ut l1-13.) - L. A. Székesfehér-
vár. A gondolat jó, de alkalmi versed nem
sikerült fogyatékos verselésed nriatt. lrj
többet s vigyázz a sorokban az ütemre,
rimre, hogy jobb verseiddel örvencleztet-
hess meg majd bennünket. - R. M. Bé-
késcsaba. A.beküldött monologot nem kö-
zölhetjük. Űgyesen irsz, de" most nem
sikerült az egyes megjegyzésekből egy fo-
kozatosan fejlődő, szellemes csaltanóval
végződő rnonológot csináIni. Több meg-
fontolást, a szellenességek erősebb meg-
rostálását a megrnaradtak célzatos kiéle-
zését kivánja a monológ. Dolgozz tovább,
máskor iS §Zeretettel vár.unk, Sz. B.
1l4. Cikked kiváló. Mostnem közölhetjük,
mert a Magyar Cserkész már nagytáborí
szám; szeptgmberben jönni fog. lfj.
K. R. cs. t. Erdekesen irsz a térképolva-
sásról, tanácsaid hasznosak, de cikkedet
nagy terjedelme miatt most nent közölhet-jük. Minden cikkünkkel a Nagytábor
ügyét akarjuk szolgálni, s igy csak aktuá-
lis cikkeknek vehetjük hasznát. A Nagy-
tábor után maid közöljük. - B. A. Makó.
stilusodat olvastjs és lras á|tal feileszthe-
ted. Pázmány, Csokonai, Arany, .;ót<ai,
Mikszáth és Gárdonyi műveit különösen
a jánlhatöm. A verses múvek olvasása
azért fontos, mert azok valósitiák meg
legjobban a múvészi prózának is fontos
követelnrényét : a kerek mondatok ritmikus
egységekbe foglalását. Benedek Marcell:
,,Bevezetés az olvasás múvészetébe"
cimű könyve is foglalkozik stilus-
kérdésekkel s nagy irók stilusának
vizsgálatával s összehasonlitásával ala-,
pot ad .neked a további megfigyelé-
sekre. Eszreveszed] az irások ' más-
nemüségét, az eltérések okait megismered
s igy trrdatosan szembthelyezkedel az iró
irásb li milyenségével. Az igy nyert tuda-
tos ismereteidet azlán magad gyakorlatá-
ban, az trdsbun alkalmazod. Először fe-
szesség, erőltetettség , látszik benne, de
egy gondos átvizsgáló intései s a 91 akor-
lal elhozza, arnit váísz: á m{lvészi §tilus-
ban az önkénytelenséget, a természetessé- ,
get. Csak ujság vagy lolyóiratok olvasása. egyoldaluvá tenné a stilusodat (ujságiró
stilus.) Zamatos magyar beszédü társaság
befolyásolhatja irásmódodat, hisz az élő
szónak nagyobb az ereje, ,mint a c§ak
leirtnak. Népdalgyüjtemények vizsgálata is
szolgáltathat szinéző elemet a stilusodhoz. .

- 5l2O öregcsersÉsz. Egészen nyugodt
lehetsz, hogy a Nemzeti Nagytábor parancs-
nokságának mindenre kiterjedt a figyelme.
A szigeten már lázas munka folyik hetek
óta; 'Szakértök biztatö kijelentése szerint

:-;+.t.q

a Duna áradásátót nincs mit tartani, a ju-
liusi .napokban a sziget egészen száiaz
Iesz. Orülíem volna, ha megirt.d volna a
nevedet. - löbb érdeklödőnek. A Win-
netou-levelek első kötete már megielent
1lndiániskola). A Nagytáborra_' nélkülÓzhe-
tetlt n. Ara 14 000 K. Megi enoelhetö a
kiactóhivatalban, - D. K. X42. cs, cs. A
beküldött morse rejtvényedet nem közöl-
hetjük, mert Dtrgó Jani egyelőre kisaiáti-
totta magának a rejtvény rovatot. lrjál
máskor is, szivcsen látunk.

Beszélő képeink.
l. Fadöntés elótt az akaddlyozó galya-

kat elttivolitjuÉ. Sürü erdöben vagy bozotos
terepert nehéz dolgozni az akadályozó
galyaktól és száraz ágaktól, Munkaközben
galyba akadt szerszámunk eltér a kivánt
irányból s nem egyszer balesetet okoz. A
szabály tehát az, hogy munka clőtt balta-
suhintás távolságbarr eltisztogatjuk az aka-
rlályozó ágakat.

2. Fadöntésnél a fa dűlési irrinydban
nem dllunk. A fadöntéshez érteni kell.
Ennek módját ismerve, a dőlés irányát
befolyásolhatjuk. Raizunkon láthaió cser-
hész ezt a módot nem ismerhette s el-
követte még azt az ügyetlenséget is, hogy
a ía ctíilési irányában megállt. Már pedig
dőlés közben a Ia - amit képünk is
mutdt - csonkjáról rréha hátrafelé le-
csuszik s szerencsétlenséget okoz. Ezért
tehát csak oldalt szabad állni.

3. Ldbad mellett ftit ne vtigj. Még a
leggy akorlottabb favágók is hibáznak, ezélt
lábttnk legyen mindig elegenclő távolsógra
a balta élétől, nrég pontatl;nvagyelcsttszó
csapás se tegyen bennünk kárt.

4. Hclytelen és helyes baltacsapds. íla
baltával vagy fejszével derékszög alatt

találjuk el a fát, alig megy Üele az éle,
mig ha kb. 45"-os szög alatt találjuk el,
nagy§zerüen megy a favágás. Ennek oka
az, hogy az utóbbi esetben a levágott for-
gács félrehajlik s a balta erejét egyáltalá-
ban nem fékezi le, m;g az első esctben a
kitérésre hely nincsen s szerszánlunk feje
szinte beleékelóeik a {ába,

5. Balttizó kózelében ttc turtózkodjtil.
A munka hevében kevésbé tud az ember
figyelni, mint másker. Ezért dolgoző köze-
lében, különösen a háta mögött se taríóz-
kodjál.

6. Nehéz fatörzs elsztillittisa, Ha egyedül
vagyunk is, segithetünk kötéllel és egy
cövekkel. A kötelet nregfelelö módon ár-
bujtatva (íelemelés, árokásás) közepét le-
cövekeljük s két végét huzva, a fatör,zset
addig guritjuk, mig csak a cöveket el
nem erl Sz-_ V.

TARTALOM: Hat éues a Magyar Cser-
kész. - Megalakult a Nemzeti Nagyttibor
parancsnoksdga. - Winn.etou levelek. -A Magyar Cserkész a Nemzeti Nagyttibor-
ban. - Este aSzuttyog-szigeten,- Két
kis legény pdrbaja. - A B) íipusu ma-
gyar őrsi stitor szakkifejezéseí. - Köny-
vek. - Hogyan öltözködjüttk a Nemzeti
Nagyttíborra ? - A 24 órds cserkészés. -Rőtéldobris, _ Cserkészek a Studióban. -Ptilytízat. - A ttíborzriszlő. - Megyünka
Nagytribotbtt. - A lakatos cserkész. -Krónika. - Árvatritryhaj. - Szerkesztői
üzenet. - Tanuljunk angolul! - Ptilya-
zatunk eredménye. - Rosszmdju riport a
lamboree titkairól.

Nyomta Fráter és Társa könyvnyomdája,
Budapest, Akácfa u. 13. Telefon : J. 106-20
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Tanuljunk angolul!
- Kilencedik lcckc. -

Ninth lesson.

A gyenge ragozásu igék.

Az angoiban mogkülönböztettink gyenge és erós
igéket. Gyengo igék azok, melyek az elbeszélö multat
és a nrultidejü me]léknévi igenevet -d (ha az ige ele
végződik) lagy -ed (ha az ige mássalhangzóval végzödik)
raggal alkotják a fónévi igenévból. Pl.
to love (lav) szeretni, §, to work (u"o'k) dolgozni,
loved (lóvd) szorettem, worked 1"uo"kd) dolgoztam,
loved (la;vtl) szeretett, §zeretye, worked ("uo"kd) dolgozva.

Az angol a főnévi igenév jelzésére a ío szócskát
lrasználja, hogy megkülönböztesse az igét a hozzá hasonló
fónévtól. Pl. to love szeretni, the love a szeretet, to
work dolgozni, the work a munka.

A gyöugo igék -ed ragjában az c mindig néma,
kivévo, ha az ige d-re vagy í-ro végzódik. Pl.
to demand (demánd) demauded, demanded {clemánded)

követel,
to want (""zont) wanted, wanted (uuanted) kiván, akar.

Az angol igének nincsenek személyragjai és az
egyes igealakokat ugy képezi, hogy a megfeloló törzs-
alak elé kiteszi a személynévmást. I(ivétel csak a jelentő
nóil jelen idó egyes szám 3. személye, melynek ragja -s.
Ez az -s lag ugy járul az igéhez, mint a többes szám
-s jele a fónévhez (lásd a fifth lessont).

Az angol nem tesz különbséget alanyi és tárgyas
ragozás között; pl. I love szeretek és szeretem.

A jelentő mód jolen idejét az ige fónévi igenevé-
ből (I. törzsalak), az elbeszéIő multat az ige elbeszélő
multjából (II. törzsalak) alkotjuk a névmások segitségével.
Ez a két idő tehát egyszerü igealak, vagyis segédige
nélkül alakul. Minden más igealak összetett, vagyis
segédigével (to have) alakul.

Az ige multidejü melléknévi igenevéból (III. törzs-
alak) alkotjuk a végzett jelent és pedig ugy, hogy
vesszük a haue segédige jelen idojét és hozzátesszük
a ragozandó ige III. törzsalakját

A parancsoló mód egyes és többes második sze-
mélye egyenló a puszta fónévi igenévvel; pl. Iove l

§zeress, szeressetok !

To love, loved, loved.

I love my father and mothor, and they love me.
Hoyv is it, thoy lovo you and you love them ? Because
they are my parents and tlrey are good to me, Have
you closed the,door and opened the window on tho
first floor to-day ? No, Sir, l have not clo§ed the door
but I opened the two windows in your bedroonr yester-
day ovening. Which window have you openetl? I have
opened them all. I believe you. He believes me. He
promises to be here in tho afternoon. She promised to
play with us and they have promised to look for the
Errglish books. I want to livo with rny grandparents
in the country. He wants to play football. Have you
played much football this afterntlon ? No, I havo not,
because it was too cold and, wet. Boys like to play
football, it is a great game íor them, not íor girls. It is
very nico of you to look for the ball. If you havo a
good ball, wo play with you. I had a good ball before,
but this one is not a good ono. 'Where is my penholder?
Is it there ? No, it is not. Have you looked for it under
my tablo ? Yes, I have, but it is nowhere. Look at it,
hore it is ! I am glad to have it again. Look at those
beautiful picturos on the wall! Who painted them?
My brother in law, who lives in tho country and is an
artist. I lilie to work, but not too rnuch and too little.
Everybody works for his country. Believe in God !

Promise me to bo a good boy and not to play with
those bad boys. lV[en havó you, hact youi Énglish
lesson to_day ? I had it this morning. How is it, you
have a coltl? It has been very cold to-day, but yoster-
day morning it was colder and the day before ye§ter-
day it was t}ro coldest morning, wo had this year (ez
évben). 'W'as your friend at home yestorday ? He was
at home, because he was ill. His mother asked me,
what I want? Is he vory iII? I am glad, he is better
now. George wa§ with me too. They wero very polito
to mo too, it was nice of them. Bo polite to everybody !

Forditdsi gyakorlat. Leforditottacl (perf.) angol
leokédet ? Nem. Sajnálom, nem volt tollaú és tintám
és a füzotem sem (is nem) volt otthon. Hol volt (ez) ?
Az iskolában volt, padonban (dosk). Az iskolában bele-
néztem (to look into . . .) a padba és ott volt. Megvan ?
(got !) Igen, itt van és a nyolcadik lecke is benne van.
Másik füzetomben \an az e}sö hét lecko, ebbon csak a
nyolcadik. Nyisd ki az ablakokat ! Ki nyitotta ki az
ebédló ajtaját? Mi nem nyitottuk ki, György nyitotta ki.
Mit igértél nekem ? (Perf.) Megigértem, hogy leforditom
a kilencedik leckét. Biszek egy Istenben, his7ek egy
hazában. Bátyám nagyon szép""képeket fóst. Ö sr.Ű
festeni. Megkérdeztem Tamást, hol van az angol nyelv.
tan. Nézz utána t §zoressótok szüleiteket l

íAfisöN vILíflós

Close, closed, closed
(kló"z, k|őlzd) zfuni,

open, gy. (ópn, ópnd) nyitni,
believe gy. (be}iv, b"lívcl)

hinni,
promise, gy. (promiz"

promizd) igérui,

Jelen idő. Elbeszélő nrult. Yégzett jelon.
present tense, past tense. perfect tense.

I love Í ioved I have loved
you love € vou loved { f you have loved

lovesllóvsz)§ t E
rve lovo P we loved 6 6 we have loved
you love § you loved § § you have loved
they love -' they loved a * thoy havo lovod

like, gy. (Iájk, lükd)
szeretni, kedvolni,

translate, gy. (tronslét,
trensléted) forditani,

game (gém) játék,
grammar (grom"'; nyolvtan,
ball (ból; labda,
paint, gy. (pént, pénted)

festeni,
ask, gy. (ászk, ászkcl)

kérdezni,
honre (hóum) az otthon

(mi ?) és haza (hová ?),

FíscHER sÁNboR ALAIó§

at homo otthon,
artist (áítiszt) nrúvész,
Georgo (dzsordzs) György,
before aze|őtt,
agaírr (egén) isntét, mogint,
if (if) ha,
too (tú) lulsdgos, n1gyon

melléknév elótt1 a mon-
dat végén: is, szintén,

all rml) mind, valamennyi,
egész,

nine (nájn) kilenc,
ninth (nájnr9) kilencedik.

a

o
@
!.()
N
a

(Á gyenge igéket a szavak között gy. betüvel fog-
juk jelozni.)

play played, playeil (plél,
plétd) játszani,

look, gy. (luk, lukd) nézni,
to look for. . . utána nézni

valaminek,
tolookat...ránézni,
live, gy. (liv, Iivd) élni,

tgz



Rosszmáju riport
a Jamboree titkairól.

Ez a riport ujdonságrrat< vehetö, mert

az etlcligi gyakorlattót eltérően tisztán
cserkészmegfigyelés alapján készült s hogy
jó megfigyelö voltam-e, ezzel egyidejüleg

eldől az a kérdés is, hogy az olvasó ió
megíigyelö-e, mert a szereplők nevét -
persze célszerüségi okokbót - elhallga-
tom s ha mégis ráismernek a szereplökre,
sikerünk volt mindnyájunknak s a meg-

tigyelés eredménnyel járt.
Ujitásnak tekinthető e riport azért is,

mert - mint fentebb láttuk - a bővitett
körmondatok terén eddig nem látott ha-

tárokig jutottam el.
Ime, a tervek kifőzé§e egy nagyobb

szobában történik, ahová a világitás egy

enyhe éghajlatu,,Lichthof"-ból sejtelmesen
.szürődik be. Azért mégis megállapithat-
tam, hogy entrek dacára a tanácskozók
minclegyike tisztán látta maga elött a meg-

oldandó protrlénrák nagyságát,
E pillanatban tárgysoron van a rend-

{enntartó osztag szervezőiének előterjesz-
tése a nyakkendö szirréről és egy orszá-
gosan ellenőrizhetetlen pillanatban az érvek
sulya megtöri a n"akacs ellenzéket s hogy
a rendbontók messziről megismerjék alokat,
akik elól idejében el kell |épni - elhatá-
roztalik, hogy a rend éber ellenőreit a
veszecielemröl eInevezett sárga jól

vigyázzunk! - narancssárga. szinü nyak-
kendövel fogják közkedveltté tenni,

A szurós teki-ntetü lővigfáző elégedetten
döl vissza aktái közé és láthatólag készül
ujabb javaslatokkal meglassózni a bizott-
ság iagjait.

Aki pedig azt tliszi, hogy élelmezésé-
nek tultengő biztositására élő állatokkal,
esetleg vágómarhákkal ielszerelve vonulhat
be a ,,Nagytábor"-ba, az téved és mondjon

le az ilyen tervekről, mert ezek megfelelő
elszállásolásáról - fedezet hijján - a
rendezőség nem gondoskodhatik, már csak
azért sem, mert a jószágigazgatói iigykör
felállitása neín volt tervbe véye.
. - "E, egyáltatán" - mondá az eló-
adó - ,,egészen felesleges sok hust fel-
használni, mert attól idö elött rheumát
kaphat az embeí" s elövér,e egy adag
,,Liptai"-t, fenti állitását igazolandó, jó
étvággyal enni kezdett. Mindamellett a
bizottság nem számit arra, hogy bicsér_
dista hajlarnu cserkészek a táborban na-
gyobb számmal megjelennének s ezért az
életmezési költségek tulságosan csökkent-
hetók lennének.

Eközben éjfél lett s az elnök után-
pótlási szünetet rendelt el mire a bizott-
ság 1agjai további etöt hátizsákjaikból
meritettek, friss ivóvizet pedig az ,,elö-
§zoba"-i vizvezetékből merithettek.

Kimerülten, de minden feltünés nélkül
távozni akartam a tárgyalások szinhelyé-
ről, ám ugylátszik, sorsom megvolt pecsé-
telve. A harmadik szobából gyanu§ nesz,
,és .kókadt fénysugár vonzotta figyelmemet
s mert ilyenkor egy vérbeli riporter min-
den áldozatra képes, csakhogy érdekes
hiranyagot kapjon, én is lesbeállottam a

,,csak cselédeknek és hordároknak" fel-
iratu lépcsöházban s a következőketfigyel-
tem meg:

Hárman voltak a helyiségben s egy-
mást rem zavarva, egészen egyéni foglal-
kozással bibelődtek.

Egyikük éppen ,,sajtó"-t csomagolt ki
a M. Cs.-ből s az előtte lévő hatalmas
tömeg rejtvénypályázatot a beküldők neve
szerint abc-sorrendbe rakosgatta. A násik
egyén dühösen csatloglatta ollóját, mely-
lyel a Boy's Life legfrissebb számábó!
hosszu szeleteket vágott ki. Aztán, hogy
elég sokat ollózott már, a sarokban á ló

ketrechez sietett, hol kedvenc ,,Pelikán"-
ját egy órán keresztül táplálta, Ez a mű-
velet láthatólag megnyugtatólag hatott em-
berünkre.

Csak most vettem észre, hogy a szo-
bában rnég valaki van, de hogy láthattam
vón' előbb, ln'kor padlóig sem ér a |ába,
hogyha széken ül. E kistermetü egyén
nagy ambicióval rajzolgatoit a padlón egy
nagy pallér-ceruza segélyével s csodáltam,
hogy főként állatokat: verebet, fecskét,
kutyát rajzolgat, n3lilván a kis Brehm raj-
zolója lehetett.

Ugylátszik, megérezte, hogy fiksziro-
zom, figyelem, mert egy§z€rre csak fel-
pattant s nála szokatlan gyorsasággal cse-
lekedett. Feltárta az ab!akot s dühösen
rámförmecit: ,,Adj écát ! !'' - ,,Olyanokat,
amik eddig megrajzolva még nem vol-
tak!"...

És én adtarn neki ilyeneket s a mester
buzgón jegyezte az écákat. Ime: a Jam-
boree phonetikai hangzavarát még nem
rajzolták meg sohasem, mondám. Amint
egy cserkész-zenekar térzenét ad a gyüle-
kező tér óriási zászlóárbóca tövében,
ugyanakkor skót cserkészek síppal, dobbal,
dudával vonulnak be a táborba, egy ha-
ranglábon éppen huzzák a harangokat, az
ügyeletes rai vezetőie gyülekezőt sipol,
mert előkelőség érkezik, tizenkét kürtös
ebédre hivja a tábor vezetőségét, 5 rádió
bel- és külföldi szálnokat ad le s az ér_
kezö propellerek éles sípjelzéssel adnak
szinkópát e hangtani együttesnek.

A .közönség tóduló tönregeit a vasuti
hid már nem birja el. Jön Gelb bácsi, fel-
áll.il az ujpesti parton egy kotrógépet s
mily remek megoldás: a közönség á lá
rinfusa átrakatik a sziget partjára. Egyes
óvatosak ejtő-ernyővel vannak {elszerelve.

Jön Nett Olivér is vasárnapi látogatóba és
őrse tagjai divatrevübe illő változattal öl,

M inden
Megrendelheíő

cserkész könyvlárábah ott kell lenni e két könyvnekl
a pénz előzeíes behüldésével az irónál: Budapesí, Vl, Andrássy,ut 73,

Minden terepen.' minden idöben
percek alatt kész a cserkészmenázsi t

fzleters, lrigienil<tr'so tápdrrs !

Vigyazz ! Jobbra nézz !
Mielőíí íáborba szállunk,
rendeliiik meg a csapaí konzervszühségleíéí:

,,0§E$IN" Hu§KONZERVEK !
Bográcsgulyás 7öltött káposzta
SertéspörköIt 5zékelygulyás
Rizses hus Töltött paprika

1l2és llo kg-os dobozokban
Máipástétom 1/19,es dobozban.

,Oceán" Magyar Konzervgyár és KereskedeImi rt-nál, Budapest, VI. Vágány_utca 12. sz.
Szervezőíesíüleíi ióíállás melleíí a csapa{ok A 9. cserkészíőrvény: ,,A cserkész íaharéhos!"
íábori rahíár( is kaphaínak I FF' .az ,Ocetin huskonzervek a legolcsóbbak ! Z
KONYHA A ZSEBBEN t MOZGÓTÁBOnSAN ÉS KlRÁNDULÁSOKON NÉLKÜLÖZHETETLENI



töztek }i a nagy alkalomra: térdnadrág-
pantalló, bricsesz, börkamásni. Bocskay-
sapka és bokavédó lakcipövel teszikatár-
saságot látványossá.

Majd jön a nyájas idegen, ingbluza
tarkállik a különféle próbajelvényektöl,
különösen balkarja van látványosan deko-
rálva s midön e kar barátságos üdvöz-
iésre lendül, Olivérünk e sok jelvényen

lelejti szemét - ily pompás látvány nem

is akad mindennap - s láthatólag el-
lelejti viszonozni a barátságos kézfogást.

S mindennek tetejébe egy magas ie-
genye csücskén gubbaszt egy öreg szunyog,

kicsinyei vérszegényen pislognak lefele,

ahol többszáz konyha füstöl s sokezer
cserkész vidáman végzi programiát.,,Nincs
a teremtésben vesztes, c§ak én", sóhajt az

öreg s busan készülódik Római fürdö felé.

S nidön mesterünk egészen bele-

mélyed pasztellszinü elképzeléseibe, el-

lépek gyorsan és zajtalanul a tervek és

javaslatok rengetegéböl. Szerencse, hogy

nrár reggel lett s a kapupénzt megspórolva,
nrinden veszé y és rálizetés nélkül tünhet-

tem el. Távozóban kihallorn a t,lnács-

teremböl az elnök hangját : ,,köszönöm a

szives megjelenést, - estére lolytatjuk !"

és az ülést bezárta. Grimbus occuldr.

Sze tkeszlőbelyettes i FARKAS GYULA
Szerkesztőség: I. Ménesi ut lt-l3.

Felclős szerkc§atő ée kiadó l

TEIŰESI GYÓZÖ
Kiaclta a liaqlar Cserkészszövetség Kiadó,

váilaIata.

ELÖFIZETÉS:
Nesvedévre 30.000 K Félévre 55.000 K
Egéóz évre 100.00U K Egyes szám,5000 K
Kiadóhivatal: lV. Váci utca 62. fszt. 6.

Megletenik ntinden hó t-én és 15-én.
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RendelésnéI kérjük az e|,\enértéket ponto,san kisztimitani, í0olo portóköItséget
hozzdadni és poslatakarékon vagy utalvdnyon kiadóhivatalunkba'titutalni, Űrt

c§ ak előre bekiildötú pénr eIlenében szálliturrk
3. Sztrilich- Mócsy: Csetkészsegitség.

nyujtás kiskátéja (IV. k.) ___ 7.000

4. Kiképzési szabályzat (IV. k.) 8000
7-8, Dr. Fodorz Magyarorsz. földr. 6000
S-13. Major: Órsvozotők könyve tt000

24 -2ő, Lingauer- Noszlopy z

Cserkészlzinpad --- 6000

30. A Mi Törvényünk (törv. magy.) 3000
31;33. Sztrilidt-MÓcsy :

Tábori munkák (II. i.) --_ 10000
34-35. Spilenberg: A magyar cser,

kész daloskönyvo (IL k.) __. _-- 10000
36. Csörgey-Szilddy: Tgrm. ism. I. 21000
38, Mócsv- IasdllÉ í Csorkésztizika

és té'mia'(Il. k.) ___ 4000
39. Kl'ss: Táborozás (II. k.) 2000
40-42. Szöllösy: Lovagiasság --_ 12000
47. Erczbruckerl Etdő mollettnem jó

lakni (cserk. vigj. 1 folv.) 2000
48-51. Dr. Farkas Gy.: Hadak utján 12000

71-72. Koszter Atya: Csillagsz. fiuk 2000
73-7_4. Skorka: Kék ég aIatt (versek)100fi)
7ő, Koszter Atya: Marciék3kivánsága 2ü)0
7B-78. Temesi: CsorkészkönyvII. ___ 20000

Ugyanaz diszkötésben _-_ _-_ 80000
o famontes papiron füzvo zóOOCI
u . odiszköt. 36000.

79-80. Csorkésznaptár 1626. --_ __- r200O
81 -82. Sztrilidt- Ranschburg :

Az etdők ezermestore ___ _-_ 1ó000.
Bódy l Magyat zás'zló, cimer stb. ___ 12000
P. Olasz Péter: Ezeraestet ?00O
Dr. Farkas Gyula: Tábofiűz |üzen r400O
Radvtinyi K.: Napsugár levonték --- 14000
Buczkó: Törvénymagyarázat ___ __- 14000
Oregcserkész szabályzat 2000
Kopenhágai Jamboree 1924. ___ 30000
Slk: Magyar Cserkészvezetők könvve 400fi}
Molndr: A magyar öregcserkészmÜnka

gyakorlati mogoldása __ _-_ -_ 10000,
Csorkészinduló kotta (4 szólamra) ___ 1000,
Diszjolvény leirása (a III. kerület

kiadása) ___- ___ __. 1000O
Farkas: Forrongó lelkek.___ ___'___ 28000'
Nagy Főnök: Indián iskola __ I400O
Debreczení: Egy magyar katonaliszt

kalandjai a legsötétebb Afrikában 5000
Huj.huj hajrá játék -_- ?200E

Levelezólapok:
4-íélo 2-2 szinben'1000 kor. (1000 darabná}' 20olo engodmény).

Mi törvényü,nk (levelezőlap)
Műlap kicsi (csorkészplakát)

52. Ruhózati szabályzat (II. k.)
53. Kiscserkész szabályzat

1000
1000

ó4-56. A magyar csorkész jótékkönyve 12{}00

57. Különpróba szabályzal 8000
ő8. Borsiuky: Csósz 5000
59-6l. Oveges: Időjóslás és időhat. 12000
62. Haranghy: A két arabus (vigj.) 8000
63. Cserkészjelv. és ismertetójelek ___ 1000

69. Haranghy: A modorn cserkész-
tábor (bohózat 1 felv.)

70. Csorkésznotesz

64-67. Koszter Atya: A csorkész-
tábor szinpada

68, Lassózás és sielés

Baden-Powellné ,
Magyar Cserkész régi évfolyamainak
ogyes számai

ffnnhalúh ús mrutmüllhllíH i llíglar 8slrlíll hiaüúhiunklí[alt, Bpffií, l[.llífi-u. E!,1llí ü
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6000

600
100o
2000
200{)
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Lapunk mai számához befi?efési lapoí mellékel,
íünk és kériüh összes hátralékos előfizetó-
inket, hogy előfizetéseihet sürgősen, de leg-
hésőbb e hónapban tendezzék, merí ellenhező
eseíben hényfeleneh lennénh a lap expediálását

iulius í ével beszüntefni.
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THE Budapest,
Vlll., Német-u. 45.

JAlllIHilHHfi t§illlfiAüOT
allitott össze, mely tartalmazza:

Magyar Cserkész V. évf. 8-9.sz. (Kopenhdgai Jarn-
boréb szóm) VLévf, 17-18. sz. (I-X. ker. Jamboree
szrim) - Igric 7-2. sz., - Tenlesi : Cserkészkönyu.

- Cserkésznaptdr 1926. évre (Sematizmussal). -Kopenhdgaí famboree-Könyv 1924,

Ezen kiaóványok összege a 70.000 K-án felül van,
azonban. hogy mindenki részére hozzáíérhetővé
tegyük, a pén- előzetes beküldése el!e-
nében 5C).0OO K-ért adjuk. Vidékre bérmentve.

ilIegronilnlhgl0 a tiaüúniyatalban, Buüa!esl, Ilt. Itáui-n. 62

RoYAL

lrógépek, számológépek szakszerü javitása
és iókarbantartása, U| és használt lró-
96pe k Kellékek az ös§zes rendszerü gépekhez

BREEEAN TE§TVEREK
Bndapost, YIll. Dugonies-ntca 3. sz,

Telefon : lózaef 84-S4,

fi frmnli Ünuylnhnnn

lniltilOtt ffiOrhú§Iltfi[ nílllü,
lüiltfigilgn aI gililiui

lnmlurugfi i§nt0[[l8.
A kiadóhivatal mélyen

leszallitott dron

ELKAM 
ffisilullilutístuh!kerékpárokban


