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,,Az öregcserkészet útjain"-tr
Hasznos úimutatások az öregeserkész-munkához,
Kapható a Cserhészbolt-ban, Budapest, V., Hainal-u. 6.

ól\§ erk észel,őadásra,t-rsapaíünnepél3relsre
kivá!óan alkatmas a különféle ízlren kapható

GrrlsOrlDa§zÍill€r'' val amint a wrígley
féle rágógrrrnllli es " íölíöíÉ
rrara,Ilcs- lc§rol§,Oládé -troclser
Csapatoknak gyári áron utánvét mellett, v. bízományba.

]nasysroíszági r6lerakat:

PÜLJER, J- Budapest, V., Garam-utca %.

Kapható a,,tCserlsé szbolílran " is !

N
Remington Portable

lg?í írógép fölényét.
YD. Nem játék ! Nem miniatür !

- (Jr Hanem komoly hordozható 9ép a.O REMINGTON
PoRTABLE

Az egész világon ismerik és elismerik a

négysoros, standard blllentyűzetű írógép.

Úgy 
" 

REM!NGTON-PORTABLE,
mint a többi legújabb modelljeinket
díjmentesen, vételkényszer nélkül
mutatjuk be országszerte, kedvező
fizetési felételek mellett, 18 havi

hitelre is.

Remington lrógép Rt.
Budapest, Vl,, Andrássy-út 12"
a Magyar Cserkészszövetség szíllffia.

lrógépelnk kiYáló8ágáról véleményt adhat a
ilagyar Ccerkéczszövet3ég GasdaságI Hivatala.

A Magyar lfiúsági Vöröskereszt Egyesület
elárusító helye

a Cserl§ észleolílrall van
V-, I|a|rral-rríca 10. sz., cseílí,észt őz,-

Kézügyességek, kézimunkák, terítök, dí-
szes párnák, babák, karácsonyfadíszek
stb. feltünően olcsó áron kaphatók.

El,ső műgqar hangsaerg.gdr:

sTo\MAssER,
klr. udvari szállító.

BI;DAPEST, lt., lÁNcHío-u. s.
Altalánosan elismerve a legiobb hangszerek.Ilíirok csak finom, megbízható minóségben,Rotnloíí hangszerek szakszerúen javíttatnak.

Árarálrlaí ingyen kütdetik.
Az eggedüli maggar hangszerggdr az orsztigbant

Csapat-, rai-és örsi
Áraiánlattal diimen-

tesen szolgál:

Z^§,ZLÓW a legegyszerúbbtól a iegdiszesebb kivitelig.

er,a.pílÁsT Évraeg. BUDApE §T, IV., vÁcI-UT6A 41. TEL.: AuT. a33-il4.
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A MAGYAR, EMBErt
I.

e lurcsa gondolat, kinek is juthatott eszébe
ilyesr-ni, hiszen a lnagyar ember pI. az össze-
jöveteleit a kocsmában tartja s az tnár csak
nent cserkésznród, akárki is rnondja! - Na

meg a jó Kun sem tenné a fejére a cserkészkalapot
sennri pénzért. Anrikor közöttük jártam cserkészruhá-
ban, az öregek nagy büszkén - rneg serrl néztek, csak
a tiatalja, az meg kirnosolygott, - így tehát világos,
hogy a cínr rossz és csak elképzelt. De lássuk csak to-
vább, rnilyen is a magyar etlber természete: A kocsmá-
zás hlbáia, de hová nenjen, ha netrr csinálnak más ba-
rátságosabb, jobb helyet számára, ahol ,,összejövetelt"
tarthat: beszélgethet a gyermekéről, a fölcljéről, a poli-
tikáról, az időjárásról, vagy a régi katona sorról? Fon-
tos, hasznos dolgok ezek, hiszen betőlük tevőclik össze
az élete. Es ott a kocsrrrában \özbe-közbe legalább ki-
kanyaríthat egy szép nótát is, Szereti, hisz dalos a lelke.
Nóta után tovább beszélnek, a jégverésről vagy a bő
ternésről; büntetésről vagy álclásról, a jó Istenről. -Azután haza mennek.

Karcsi, Pista, Sanyi és Ti nindnyájan többiek látjá-
tok-e, hogy sok cserkészvonás van a magyar ember éle-
tében? Hátha rnég cserkészmódon megszerveznénk, el-
hagyva azt a kevés rosszat, hogy ne állja útját jó tulaj-
clonságaik kitej|ődésének? Hej akkor, cle külörrb is lenne
ez a nenlzet s ez az ország! Ugye, ha te pap, jegyző,
vagy tanító leszel, - ugye, te rnegteszecl?
-'1. törvény? A nragyar ember minclig egyenes lelkű
volt és sohasem tudott alakoskoclni, összeesküvést szőni,
tán egyszer-egyszer megtette a haza érdekében, de rnincl-
járt ralía vesztett.'Sorba vehetném nrost nrind a 10 tör-
vényt, de Kálmán bácsi nem adhat arrnyi helyet, azért
beszélgessetek róla nragatok között, örsi és csapat ösz-
szejöveteleken, hogy megisnrerjétek fajtárrk nagy hibáit
s jótulajdonságait is. De egy-két törvényt lássunk mégis:
5, 6. törvény? Bizony a magyar nemzetet lovagiassága
tette híressé a nagy világban. A természetet, állatokat,
madarakat is szereti, rnert gyarló hibái mellett is fen-
költ lelkületű.

7. Az engedelmesség nem nagyon esik az inyére, sze-
ret maga parancsolni, - de ha besorozzák, a legjobb
katona.

8, 9. Azután nagyon takarékosnak sem nrondható, -annál vidámabb, de vidámságában nem nagyon meg-
gondolt, azért került a drága magyar földből is már
nagyon sok idegen kezekre. - Gondolkocljatok csak,
mit tehetnénk érte.

II.

Az erdő ölén fellángol a tábortűz és eltelik a lelkünk
a magyar dal szépséges hangiával. Tudjátok-e fiúk,
hogy a legszebbeket a magyar föld népének köszönhet-
jük? És ti mit adtatok viszonzásul érte?

A magyar enlber cserkész életet él akár erdész, csi-
kós, pásztor, f öidrníves, f alusi, tanyai: rnaga f aragja
ll]eg a sziikségcs eszközeit, a gereblyét, a járrnot. Meg-
csinálja a kert kerítését, lelépíti vertfalu házát, tud csi-
riálni baronfiólat, az asszonynak köcsögakasztóf át,
kanalat, favillát és ezer jó rninden mást: egész cserkész-
tábort mincjen szükséglettel. Há táborba nrentek, mind
tarruljátok el és csináljátok azután ti is igazi nagyar
cserkésztábort. Tanuljatok, rajzoljatok, fényképezzetek
lolyton, tnert a magyar ember a pányvavetéstől a llyoln-
oivasásig ninclenhez ért - trerncsak az inr-lián! - és
szívesen megtanít nrinclenre, ha akarod, nyáron a tá-
llot,ban, de a kiránclulásokort is.

III.

Látjátok, hogy nemcsak Angliában vár a nyáron szép
nagy magyar munka a magyar cserkészre, hanetrr itthorr.
szegény csonka hazánkban is,

n1 most képzeletben s a nyáron valóságban építsürrk
egy magyar tábort, minden részletében úgy, ahogy a
Ixagyar nép életéből ellestük. Azután állítsunk össze
egy-két tiszta nragyat tábortt\zet a íarakás nródjától a
tábortűz lelke minderr rnegnyilatkozásáig: a dalig és nép-
rrreséig.

Egyik feladat sent nehéz, csak szokatlan. Az elsőt azt
rajzb.an, a masikat írdsban kell elkészíteni, mindent meg-
jelöIve, hogy hol, mely vidéken lestétek el. Legyen ez
1ltilydzat s a legszebb jutalorn érte, hogy rnagyaí tigyért
iloIgoztatok,

Ugye, rnégis cserkészéletet él sok vonatkozásban a
lnagyar enrber? - mglf cserkészlélek lakik benne.

Mit adjunk mi érte?
Hívjuk meg nyáron a táborba egy vagy két vasárnap

clélután a lalut és kössünk vele barátságot. A tábortűz-
nél énekeljiink veliik és beszéljünk nekik a magyar tilr-
ténelemről, Hazánk szépségeiről, - hogy nlit vesztet-
tünk el. Hallgassuk meg őket, ők is daloljanak, ők is
meséljenek, egyszerűbben, de tán szebbet tudnak. Déi-
után meg a gyernrekeiket tanítsuk neg velük játszva
sok játékra. Azután mutassuk be az egyszerű sebkötésí
ntódot, nresterséges légzést, hogy nlegtanulhassák, hi-
szen nagy szükségük van rá. Tartsunk rövid, egyszerű
előadást is a test ápolásáról, mosdás, szájrnosás és fo-
gak tisztításának hasznosságáról és a szellőztetés szük-
ségéről ügyesen, kedvet keltve, ijnérzetükre apellálva.
hogy meg is csinálják.

Fiúk, csináljatok minderre terveket, küldjétek meg
nekem és a nyáron valósítsátok meg, hogy valamivel nii
is viszonozzuk azt a sok ajándékot, amit a tnagyar falu
adott nekünk.

Ezzel a munkával magyarabbá tehetjük cserkészetün-
ket, amelyet, mintha csak nekünk, magyaroknak szer-
kesztettek volna. Ez a munka, hogyha akarjátok, ujjá.

Faragó Ede,
naggyá alakítja egész nenlzetünket.
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Ha megnézzük Anglia tér-
képét, azt vesszük észre,
hogy Kent grófság a sziget-
országnak épen a délkeieti
sarkában van és aránylag
legközelebb van a konti-
nenshez. A legíontosabb út-
vonal, amely a kontinensről
Londonba vezet, erre visz
keresztül. Tehát ez az oka
annak, hogy az angol csa-
patok közül épen a kentiek
azok, akik leginkább aposto-
laivá szegődtek a cserkész
eszmében rejlő nemzetközi
testvériség gondolatának.
Mert ennek a grófságnak a

cserkészei végigcsinálták azt a turát, amit a művelt angol
általában meg szokott csinálni. Először az Angliához leg-
közelebb eső országokat látogatja meg, aztán később mind
távolabbra és távolabbra megy, végül Magyarországra is
eljut, amely sokáig úgy szerepelt előtte. mint a világ vége.
Tehát a kentiek 30-án, szombaton érkeztek meg Buda-
pestre a Keleti-pályaudvaron. Először százötvenes lét-
számról beszéltek Budapesten, akkor a fiúk Belgium felé
jártak, aztán ez a szám leapadt kilencvenre, akkor elhagy-
ták Németországot és így apadt lefelé a szám úgy, hogy
mire megérkeztek, hatvan egynehány lett a százötvenből.

A zászlőtartót Ronald Frithnek hívják, tengeri cserkész

- Sea Rover - és nagyon büszke arra, hogy már majd-
nem az összes európai államok szalagjai rajta vannak a
zászlójukon: a magyar is.

A fiúkat Spencer főtitkár vezette, egy kellemes megjele-
nésű gentleman, akinek olyan volt a külseje, mintha Lord
Hampton vagy tizenöt évet öregednék, aztán összemenne
vagy tizenöt centiméterrel. Még az ezist farkas is ott volt
a nyakában a zöld-sárga szalagon és a lila főtitkári jel-
vény is a kalapján.

És a fiúk, csupa olyan kedves mosolygó arc, amilyene-
ket B. P. rajzolt le a könyveiben és amilyenekről beszélni
szeret. Soha ennyi különféle színű nyakkendőt. Vörös, lila,
sárga, fekete, kék és ezeknek a színeknek minden válto-
zata és csíkok és stráfok és
szalagok. Oxfordiak és cam-
bridgeiek is vannak közöt-
tük.

A hárshegyi parkban lak-
tak és első nap íelavatták a
B. P. lábnyomát, amely most
madáritató. A ielavatás ab-
ban állott, hogy minden fiú
c-gy kanál vizet öntött bele.

Ezen a napon autóbuszo-
kon bejárták a vátost, aztán
k.orán mentek haza, mert
egyrészt tátadtak voltak a
hosszú úttól, másrészt más-
nap reggel korán kellett
kelni: öt órakor, mert me-
gyiink Mezőkövesdre.

Mezőkövesd. A fiúk fris-
sen ugrálnak le a vonatról
és örönmel üdvözlik a ked-

I{ENT ITT, oTT És nnrNDENÜTT.
- Beszámoló a kenti cserkészek budapesti husvétjáról. -

/ -x\

ves mezőkövesdi cserkésze-
ket, akik az állomáson fo-
gadják őket, Aztán bemen-
nek a községbe. Tiz óra van
és havazik. Hideg szél fuj-
dogál. Bemegyünk a temp-
lomba, ahol ünnepi díszben
i| az egész falu népe. Az
orgonán valami szép misét
játszanak, az angolok el
vannak bájolva. Aztán meg-
látják az ezüstpártás eladó
lányokat, akik két oldalt kö-
rülveszik az oltárt és az ün-
neplőbe öltözött férfiakat,
akik gyertyát tartanak a ke-
zükben. Husvét van. A kezek

A kentiek parancsnoka

tiirelmetlenül játszanak a f ényképezőgépek pl|lanatzár ai
körúl, Aztán kimegyünk és erre roham. Vagy hatvan gép
csattog egy§zerre. Mr. Spencer-t beállítják a díszesruhájú
asszonyok közé és úgy veszik le. Nagy nevetés.

Az egyes házak látogatása következett most. Az angol
fiúk benyomulnak a házakba és mindent fesztelenül és
közvetlenül szemügyre vesznek. Mindent felírnak és min-
dent megkérdeznek. Nagyon tetszik minden Mezőkö-
vesden.

Másnap matiné a Royal Apollóban. (A programmot a
M. Cs. már ismertette.) Vidovszky Kálmán, á M. Cs. szer-
kesztője beszél. Mintha aggodalom lenne a szavaiban,
hogy nagyon is szerény mulatságot és élvezetet nyujt
majd a közönségnek a matiné. De aztán az első számok
nagy sikere rnegnyugtatja. A számok közül itt csak a pia-
risták árnyj átékát emelem ki. Kedves volt, művészi volt,
magyaf volt. Nagyon tetszett az ,,egyszet egy királyfi"
története. Aztán énekek, szavalatok, bemutatások és egy-
szer csak fenri vannak a §zínpadon az angolok, szépen
körbe állanak, Mrs. Bfown, a karmester szembeáll velük
és nóták következnek. Régi angol és kelta dalok és vég-
zetűk a,,London's burning", egy tréfás dal, amely még az
l666-os tűzvész. idejéből maradt és amit már ismerünk
azon a cimen, hogy ,,valami bűzlik Déiniában".

A matiné fényes siker volt. Az angol fiúk el voltak ra-
gadtatva. Valószínűlgg Bir-
kenheadban is sikere lesz.

Azíán este tábortűz a
hárshegyi parkban. |gazi an-
gol este, a fiúk mind azt hit-
ték, hogy Gillwell-parkban
vannak. Ott is hidegek és
nedvesek az áprilisi esték és
ott is olyan a köd színe,
amint tászáíl a tákra, mint a
szilva ezüstös hamva. es ott
is angol ének szállt az erdő
felé.

Dalok, angol dalok, ame-
lyekre esték jutnak az esze-
tekbe, amikor ti távoli angol
folyók partján sétáltatok és
a víz súrolta a bodzafák alsó
ágait. És eszetekbe jutnak
az élieli barangolások, mikor
a csipős hideg széltől liba-
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bőrös lett a meztelen térdetek és utána a körmötöket fuj-
tátok, hogy meg tudjátok írni a hike-jelentést. Aztán tá-
bortüzek hidegben és langyos nyári melegben, mikor néz-
tétek a tüzet és azt éreztétek, hogy most mindenki test-
vér, aki itt ül veletek.

Aztán utoljáfa nagy körben kezet fogtatok egymással,
mintha egy test egy lélek lennétek.

Másnap a magyaí rO...rle., vezetésével megjelentek
az angol cserkészek Magyarország kormányzóia előtt, aki
barátságosan beszélgetett el velük.

Délután folytatódott a városlátogatás. A Városliget ke-
rült terítékre. Micsoda propagandát fognak csinálni azok
a nagyszerű fényképek, amiket a fiúk csináltak.

Szerdán az Ezermestereket látogatták meg a Golgota-
úton. Teát kaptak, azlán e|őadást rendeztek a tisztele-
tükre a moziban. Filmek, amelyeknek majdnem minden je-
leneténél találtak valakit, aki ismerős volt és akit meg
kellett tapsolni. Aztán a,,Pál-utcai fiúk". Kíváncsiak vol-
tunk, vajjon az angolok is megértették ezt és megérezték
ezt. Igen, egy pár kisfiú sírt az első sorban, mikor Neme-
cseket lefektették az ágyba, amelyből többé nem kelt fel.
A többiek is szerették. Az osztrákok pláne, ők a regényt
is olvasták német fordításban.

Az Ezermesterek vonatáról okvetlen meg kell emlékezni,
ez egy olyan speciálitás, mint a miskolci kocsonya, vagy
a kassai sonka, ha már benne vagyunk a hasonlatokban.
Aklk az első sorban ültek, megijedtek, hogy alákerülnek,
olyan nagyszerúen utánozták az Ezermesterek a vonatot.

Vacsoránál Spencer főtitkár beszédet mondott: Ma-
gyarország és az angol cserkészek. Mint idegenek jöt-
tünk ide - mondta - és mint legjobb barátok megyünk

Mindenki egy kanál vizet önt a lábnyomba.

Reggeliznek a cserkészek. Mögötlük a parancsnok gyönyöíködik
a jó étvágyban.

haza. Yiszontlátásra a Jamboreen. Aztán átadta az angol
szövetség arany köszönetjelvényét, a szvaszlikát özvegy
Molnár Viktornénak, a ,,Frici bá" édesanyjának, hogy
megköszönje azí a szolgálatot, amit az egész világ cser-
készeinek tett a fia, akit ő nevelt fel. Ilyen jelvényt kapott
dr. Váli Ferenc külügyi titkár is.

Aztán másnap Esztergom. Véletlenül szép volt az idő
és nagyszerű látványt nyujtott a székesegyház a hegy-
tetőn. Megtekintették a kincstárat és egy félóra mulva a
hercegprímás előtt állottak. Néhány közvetlen kedves szót
mondott, miután bemutatták a vezetőket, aztán véget ért
a kihallgatás.

Másnap Gödöllő. Először a királyi kastélyt nézték meg,
aztán a premontrei gimnáziumot. Az iskola cserkészei fo-
gadták őket. Sokan tudtak angolul közülük. Gyorsan és
közvetlenül indult meg a társalgás, úgy amint ez cserké-
szek között szokás. Az angol firikat a híres angol nyilvá-
nos iskotákra Etonra, Harrowía, Rugbyre, Winchesterre
emlékeztette ez a lagyszerű intézet. Mindent megnéztek
és a magyar fiúk nagyszerű vezetőknek bizonyultak. Ugy
eltelt az idő, hogy jóformán eszükbe sem jutott, hogy in-
dulniok kell, mert hiszen ma este még egy hosszabb útra
is kell indulniok, mint Gödöllő.

Tizenegy óra a Keleti-pályaudvaron pénteken este. Lá-
zas sietség, a perron cserkészekkel van tele. És mindenütt
az e|válás szomorú kifejezése az arcokon. Itt-ott még ün-
nepelnek egy-két magyar vezetőt, aztán vonatfütty: a bú-
csúzás most a legmelegebb

Egy perc mulva a vonat lassan kigördül a pályaudvar-
ró1 és új barátokat visz nyugat felé.

Dr. Hegedüs Áddm.

Rendlsőaül, érrl,elrcs, űarta,l,ma,s és mul,atsúgos l,esl a mújus ú-í,ltö

* JALWBoItEE-MArrI{E *
}Iönden aserlaésB l,eggem otű a, Tót osi Saőnhdeba,m pontosam 17 ór,a,kor s hoapa el legald,bb ega
hoeptíta,rtoaójúű. A asgrkésemu,nlca és oserlsésad,erű, ma,ggseerű m,egng1,1atkoedsú,ű fogjwk oűű él,aepmí.
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A Főcserkész Ur dprilis hó 16-dn a következő cserkésze-
ket tüntette ki a ,,]ó munkciért" életmentő kitüntetéssel:

BECKER LAIOS 2B2. cs.-csapatbeli cserkészt, Juldokló
úsztis sal való mentéséért,

IF l. FORRAI ISTVÁN 162. cs,-csapatbeli örsvezetőt.--!ut-
clokló úszdssal való mentéséért,

HRlTZ LAJOS 320. cs.-csapatbeli cserkészt, fuldokló csó-
nakkal való ntentéséért,

KIVURR FERENC 320. cs.-csapatbeli cserkészt, fuldokló
úszassal való mentéséért,

L,UKÁ,CSY ISTVÁN 450. cs.-csapatbeli öregcserkészt négy

fuldokLó úszdssal való mentéséért,

MUZLER RóBERT 320. cs.-csapatbeti mb. örsvezetőt ful-
dokló úszdssal ualó megrnentéséért,

PRYMA IóZSEF 174. cs.,csapatbeli eserkészt fuldoktó
úszdssal ualó megmentéséért és

RlSZTER ]ÁNOS 165. cs.-csapatbeli rajvezetőt fuldokló
úszdss,al ualó megmentéséért.

ÁPPL KÁLMÁN 320, cs.-esapatbeli
tót csónakkal való mentéséért,

BARNA ISTVÁN 85. cs.-csapatbeli
csónakkal v,aló mentéséért,

s. örsuezetőt, fuldok-

cserkészt, Juldoklók

EMLIÍKEZÉSEI{ ISMERETLEN NAGY MAGYAROI{RÓL.
, Tarjáni Kristóf.

Tudjátok azt a nőtát: Hej, de búsan harangoznak Tarján-
ban? Ha nem: tanuljátok meg, ha pedig tudjátok: akkor gon-
doljatok Kristóí apród történetére is.

Elvesztette édesanyját és mostohája miatt nem lehetett oda-
haza marad,ása. Irt édesatyja Dobó Istvánnak Egerbe, hogy fo-
gadja be a szegény árvát.

Dobó apja-anyja lett neki. Mindenkit haza zayart, amikor hal_
lotta, hogy jön'a török, csak ezt a hosszúhajú, bússzemű ár-
vát hagytq. maga mellett. ő maradt egyedül bent a yátban az
apródok közül. örömre változott erre minden szomorúsága, amit
a hontalanság okozott neki, Irígyelték is a pajtásai amiatt, hogy
ő iehet a hősök hősének a legyveres apródja és követheti ezer
halálba, sőt fegyvert is ragadhat érte.

Kristóf bús szemébe belopódzott az élet. Amikor Dobó meg-
engedte neki, hogy Bornemissza Gergely diák oldala mellett ki-
törhet a törökre, szinte egeret lehetett Volna fogatni vele. Szót
fogadott, mindig csak ,,Gergely bácsi" nyomában haladt, de
meg így is belegázolhatott a török sűrűjébe.

- Hányat ütöttél agyon - kérdezte tőIe gazd,áia, mikor ki-
pirultan lovagolt vissza a várba.' 

- Kéttőt, áert a többi elszaladt.
Azután sem lehetett pihenni látni soha. Dobó íegyvereit, ka-

bátját, betevő falatját ő vitte utána, egyedül : egészen addig,
míg be nem surrant a várba Balázs gyerek.

Attól fogva megosztották a nap terhéi.
Alár ak[ora éhaég köszöntött a,várbeliekre, hogy a lovakat

is el kellett fogyasztaniok, de az ő lovát megha_gyta a kapitány,
hogt aLlarancűit gvorsabban vihesse széjjel. De sokat vágtá-
,,o|t'az'a kis pónilÓ-a török sűrű ágyűtűzében és nem fáradt el
sohasem, mint a kis gazdája sem.

Egyszér: azután törTént valami. Október 16-ot .írtak, épen.ak-
kor."Visszaverték a töröknek a rettenetes támadását és a pilla-
natnyi szünetben azt akaratá megtudni Dobó, hogy mi van a
Bolvkv bástvánáI.

-1 Eredj, Tiam - szólt Kristófhoz,
Az nem"is váratott magára. Yágtázott arrafelé. Odaért a sö-

tétkapuhoz. Ott oszlophoi kötötte-a lovát, befutott, felhágott a
falra'és már-már célhoz ért, mikor a hasadékon megcsapta egy
solvó, Elíordult a faltól, lebukott a kőtörmelékes deszkára. '"

- " A kis apród elesett - szaladt végic 1 lrir a íalhosszában.
Egv katona termett azonna| mellette. T{árjaiba kapta; S mint,
trdóv a fiú feie a mellére hanvatlott, ismét letette a íöldre. Le-'
..ÍÓlták a sisakját. Arca elTehéredett, melle csupa vér lett.
Bágyadt szemmel-nézett körül és a bástya parancsnokának csen,
desó susogta:

- Ielentse. hosv meshaltam . . .

me É-'r,ilárít án'Ís ióiiÖsítette kötelessé gét.
Szei natatt adott nekj az Isten, hogy édesanyja büszkén símo;:

gathassa meg, 
Csaba ]enö dr.,

MENTOK.

rohan a gép, hogy mentsen emberéletet.
Bent |ekszik uataki, aki félt" ,:

"ros§zul arxtott (pedig jól vetett),
aztdn eldobta magdtól a legszebb csodtit
és rdbízta magdt a gépre.
Az autó szalad,
s a sziréna búg.
Belesüvit az utcazajba is kétségbeesett esdeklő szaua:
,,ulat, utat, mert menteni kell.
Aztdn fölszd)llt a hang, aztdn széttérül
és ös§zelúződtak, akik íélnek; , .

akiknek nincsen tiszta két szemük,
mert be!ül valami szól s kikívdnkozik a napba az is:
mentők ketlenek! ]

ns süuiti" kidlt,ja zihdlón a hang az éjbe:
Megmérgeztem magam, mentők ketteneki

sietni kell" mert fekétyes uagyok, , l
bemocskoltam tisztcj arcom, megmérgeztem a szdm ,,,

sa!örtelmesvaclulóhareon,ahdnyemberazenyém'
az hind a betegem. :
De bennem is Ú egy kis parányi hang, ' ;

meg egy Jehér virdg
és borz,adok, ha rdgondol a bűnöm,
mert azt, szeretem,
S bennem akkor elhal minden fdjdalom,
a sebem se ég, csak könyörög a szdm"
s mint sztiz sziréna,tülke, gytiri zaj"
anyaszó, apák keserve
az én szimfónidmba oluad dt:
M,egmérgeztenr magam, de mentsétek meg ű loíytatdso-
hogy kert nőjjön a kórhtizak helyén . . . [mat,
A sziréna búg,
rohan a gép.
S mi gytívasrigban béna bdtorok
Megszorít juk jobban egymds kezét . , .. Aradg Zsolt.
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MIÉRT NEM LETTEM HEGEDÚMŰVÉSZZ
Bizonyára több

dok itt.
Már nagyapám

oka is lehetett annak. Egyet elmon-

is híres zenei szaktekintély volt. Az
..T- '.-a- , 

--:.y"- ---T---
,,úri zenekar" ve-
zetője. Minden el-
képzelhető hang-
szer mestere (ki-
véve a saxophont
és a haway-gitárt,
mert ezek akkori-
ban még ismeret-
lenek voltak).

ndesapám szé-
pen fuvolázott,
hegedűlt és már
kisgyermek ko-
runkban megtani-
tott minket, szép-
reményű cseme -

téit a kétszólamít
éneklésre.

Akkor még
édesanyánk is
csupa dal volt.

Érthető, hogy
vágyaik neto-
oktatásban része-

.,]:, . __+].!-*+_,J' _, _._,.!J

Nem állhattam meg, hogy szamárfület ne mu-
togassak.

vábbja volt minket is elsörendű zenei
síttetni.

A hajlandóság nem is hiányzott belőtünk.
A mi kis városunkban az öreg Ruschka bácsi volt ez-

időtájt a zenei oktatás elismert nagymestere.
Nem mindennapi rátermettségének jellemzésére talán

elég megemlítenem, hogy fiatalabb éveiben - jóllehet pöt.
tömnyi termetű volt - a díszes ,,Regimentstambur"-i mél-
tóságot viselte valamelyik cseh ezredben. Az ő avatott-
kezű irányítása mellett bátyám hamarosan annyira vitte,
hogy nyolcéves korában édesapám névnapjának estéjén
már eljátszotta gyertyavilágnál kottából az ablak a|att a
,,Weisst du Mutter" kezdetű landarist. (Édesanyám lan-
darisnak nevezett minden német dalt.)

Mondhatom, hogy bár még csak hatéves voltarrt, én sem
maradtam el bátyám mögött a zenei dolgok iránt való ér-
deklődésben

Lakott például Nagyszebenben, az öreg kistoronyi
lépcső egyik bástyafalában egy reszkető kezű, wágneri
arcélű vén hangszerkereskedő, akinek a boltjában - ha
he§edűhúrért, vagy gyantáért küldtek - órákhosszat el-
ácsorogtam a zenélőszekrény előtt. Ez a szekrény üvegből
volt s ha egy rézkrajeárt dobtak bete, tarka viganókba
öltöztetett majompárok forogtak a fenekén valami verkli-
polka ütemeire.

Ez a szekrény sokszor foglalkoztatta az én gyermek
í antáziám at, a számtal anszor végi gh al l gatott maj ompolkát
pedig talán még ma is el tudnám fütyülni a kisfiamnak
jókedvemben,

Ilyen bevezetés után szép reményekre jogositottan vet-
tem én is kezembe a hegedűt s jóllehet édesanyámnak az
öreg Ruschka bácsi landarisai nem nagyon tetszettek, én
is az ő tanítványa lettem rövidesen.

Sietek itt megemlíteni, hogy az öíeg Ruschka,mester
pápaszemet viselt.

Ez ugyanis, amint később kitünik, sorsdöntő körülmény
volt az én zenei zsenim kibontakozásának történetében.

A landarisok, a skálák, a Hohman-iskola, a keserves
duettek bizony nekem sem nagyon tetszettek s jobban
szerettem hallás után cincogni azt, hogy ,,Hét csillagból
áll a Göncöl szekere" - meg azt is, hogy ,,Lehullott a rez-
gőnyárfa ezüst színű levele".

A hangjegyek is nehezen mentek a fejembe. Nagyobb-
részt csak így ismertem őket: első úij,az ,,á" húron, vagy:
harmadik újj a ,,8" húron.

Az öreg Ruschka pedig annyira lelkiismeretére vette a
dolgot, hogy amikor már mindkettőnket tanított, nekem az
ő háta mögött kellett figyelnem, amíg bátyámat isko-
1áztatta,.

Igy nekem tulajdonképen a bátyám hegedűórái voltak a
legunalmasabbak. Emiatt történt a végzetes baleset is,
amely örökre elmetszette hegedűművész karrierem útját.

Tudtam én már akkor is, hogy mi az a szubordináció,
lenyeltem tehát ezt a méltatlan mega|áztatást, de nem
állhattam meg, hogy szamárfület ne mutogassak az öreg
űr háta mögött, mihelyt székére visszatelepedett s el-
kezdte diktálni bátyámnak kézzel-lábbal a taktust, han-
gosan számolva, hogy: ,,Ein, zwei, drei, vier!"

Ezúttal csak a ,,drei"-ig számolt. A ,,vief" helyett hir-
telen felugroit és visszakézről rövidúton arculütött.

Vörös volt, mint a paprika és úgy kiabált, hogy édes-
anyám is átszaladt a szomszéd szobából.

Remélem, senki sem kívánja, hogy tőről-hegyre felidéz-
zem ennek a kellemetlen epizódnak az emlékét?

Elég, ha megemlítem, hogy akkoriban még vajmi keve-
set konyítottam az optikához s így azt sem tudhattam,
hogy a szamárfülek, amelyeket én nyitott tenyerekkel le-
begtettem a Ruschka bácsi hátamögött, tükröződnek az
öreg úr pápaszemének lencséjében.

Azóta persze megfejtettem: ez volt a magyarázata an-
nak, hogy az a bizonyos negyedik taktus engem érintett.

Meg is bocsátottam már az öreg Ruschka bácsinak s
hiszem, hogy ő is nekem, annál is inkább, mert már
hosszú évekkel
ezelőtt bezupál-
hatott szegény a
mennyei nagyká-
derhez és ott strá-
zsál rézgombos
botjával, ezreddo-
bosi díszben. Le-
het, hogy le is
mosolyog rám né-
ha, ha eszébe jut
az a bizonyos ne-
gyedik taktus.

.... Hanem hát
bizony az én he-
gedűtanulásom-
nak ezzel vissza-
vonhatatlanul vé-
geszakadt s egyéb
nyomós okok kö-
zött ezért is nenr
lett belőlem hege-
dűművész. Migend

A 
"drei" 

után nem a nvier" következett.

Dezsó.
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LEGI ELSŐSEGELY.
A repülőtechnika haladásával a repülőgépek az élet

minden vonatkozásában egyre nagyobb jelentőséget nyer-
nek. Felfedezésre és meteorológiai megfigyelésre egy-
aránt e modern eszközön indulnak el a kutatók. A re-
pülőgépek elsősegélynyujtás és betegszállítási szerepéről
igen érdekes cikket olvastunk a lrancia ,,Je sais tout" című
lapban, melynek legérdekesebb rész.leteit alább közöl-
jük.

- Már a háború előtt 1910-ben - írja a kitűnő lap -deMovy hollandi orvostanár fölvetette oly repülőgépek épí-
tésének tervét, me|yek alkalmasak lennének sebesültek fel-
keresésére és kötözőhelyekre való szállításra. Ez az igye-
kezet visszh angra lalált Franciaországban is.

Azonban a világháború kitörésekor a sebesültek nagy
száma miatt a repülőgépeket nem tudtak használni.

Igy a repülőgépek a sebesültszállításban általánosan
csupán a háború vége felé kezdtek jelentős szerepet ját-
szani,

Azonban már a háború alatt is különleges szerephez
jutottak ott, ahol a harcterek nagy kiterjedése és a mos-
toha közlekedés minden más szállítást lehetetlenné
tett.

Denain tábornok a következőket mondja el a repülő-
gépek szerepéről: A 2-ik hadtestünk kemény harcot vívott
az Euphrates-nál, Deir-es-Lor környékén. A legközelebbi
katonai kőrház Aleppo-ban volt, 400 km távolságra a csa-
tatértől. A légi szállítás 2 nap alatt 80 súlyos sebesültet
juttatott a kórházba. 2 óra alatt téve meg az utat, mely
ló- vagy öszvérfogatú kocsikon legalább 2 hétbe, autókon
pedig minimum 5-ó napba került volna". A világháború
befejezése után a hosszú riff háború folyamán is óriási
szolgálatot tettek ezek a gépek. Vannak bizonyos sebesü-
lések és betegségek (has- és tüdőlövés, diphteria, genye§
vakbél stb.), melyek azonnali orvosi beavatkozást igé-
nyelnek. Beigazolt tény, hogy 100 haslövéses eset közül
95 gyógyíthatő, ha az operativ beavatkozás az első 6-8
órában történik, mig viszont l00 közül g8 halálos, ha az
operatió 15-20 órát késik. Nyilvánvaló tehát, hogy a re-
pülőgép a legideálisabb szállítási eszköz, mely túlteszi
magát távolságon és a földi közlekedés nehézségein (hegy,
mocsár stb.). - Mondani sem kell, hogy egyik alapvető
és fontos segédeszköze a gyors és pontos működésnek a
rádió, mely a lehető legrövidebb időn belül helyszínre ren-
deli a gépet.
'Svédországban Károly herceg két teljesen felszerelt gé-

pet állított a Vörös-Kereszt szolgálatába. Lengyelország-
ban és Ausztráliában rendszeres légi elsősegély működik.
Kanadában szintén repülőgépek állanak a lakosság ren-
delkezésére betegség esetére.

Igy azután nemcsak háború esetén, hanem békében is
nagy hasznát lehet venni a repülőgépeknek.

Érdekes dolgot próbáltak a franciák gyarmataikon.
Elsősegély :- repülőgéppel, orvos és ápolószemélyzet lá-
togatta meg a falvakat s amint dolgukat elintézték, repül-
tek a következő hely felé. Martinek dr. tapasztalatairól a
következően mondja: ,,Kezdetben a bennszülöttek halált-
hozó, ördögi dolognak nézték a repülőgépet, később rá-
jöttek, hogy gyógyulást és életet is hozhat. - A repülő-
gépes orvosi körjáratok Syriában szép eredménnyel mű-
ködtek. Az ilymódon felkeresett betegek száma, egy-egy
körjárat alkalmával 20-25 között ingadozott. A bennszü-
löttek ólyan örömmel fogadták a légből jövő orvosi segít-
séget, hogy, ha egy felderítő gép szállt le valamelyik arab
faluba, a betegek azonnal az orvós utári érdéklődnek.i'

Mostanában az aviatika új, ismeretlen földrészek fel-
kutatása felé irányul. Itt minden anyagi segítség hiányzik.
Végzetes könnyelműség lenne a kutatóknak nem oly gé-
peket bocsátani rendelkezésükre, melyek szükség esetén
át ne lehetnének alakíthatók azonna| betegszállító gé-
pekké.

Mindebből önként következik, hogy az erre a célra hasz-
nált gépeknek tökéleteseknek, jól felszerelteknek, az orvosi
és ápolói karnak pedig minden szempontból alaposan és
lelkiismeretesen képzettnek kell lennie.

A francia hadseregben kezdetben a Chassing dr. által
felszerelt gépek biplanok voltak. A marokkói háborúban
már Brequet XIV. tipusú gépeket használtak, A nehéz ta-
lajviszonyok következtében a legjobb hasznát a kis Han-
riot-féle 80-100 H biplanoknak vették. Hátrányuk csak
az volt, hogy alacsonyak voltak és működési sugaruk kicsi.
Viszont.lehetővé tették a sebesültek gyors szállítását a
harctérről oly helyre, honnan.nagy gépek tovább vihették
őket.

Ma három csoportba osztják a francia légi egészség-
ügy szolgálatában álló gépeket.

A kicsiket Morane-Saubinez 140--160 lv képviseli, egy
fekvő sebesült részére l30 km sebeséggel 390 km múkö-
dési sugárral, 3.800 m magassággal.

A középsőek lehetővé teszik a betegen kívül l ápoló,
1 kísérő személy és az orvos elhelyezését.

A nagyokat a Livré-Olivier bimotor és a ,,Goliath"
Farmann 60 képviselik. Ez a hatalmas gép l0 fekvő vagy
6 fekvő és 6 ülő sebesült szállítását teszi lehetővé az or-
voson, pilótán és mechanikuson kívül. Működési sugara
ezzel a megterheléssel kb 500 km és gyorsasága kb. l50
km óránként.

Legújabb tipusú a tavaly épített Brequet Lajos-féle
,,limousine" F-26 bis. Befogadóképessége 3 betegen és
a pilóián kívül elbírja az ápo|őt, orvost és mechanikust.
Sebessége óránként 2O5 km, működési sugara 900 km. -

_:--=

Egy nagy vöröskere§ites repülógép.
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Külső megépítése tökéletes,
belső berendezése a lehető
legkényelmesebb.

A mi viszonyaink között ez
azt jelentené, hogy a Cson-
kaország bármely pontjáról
rádióhívás útján 2-3 óra
a|att elsőrendű budapesti
kórházba szá|lilhatő bárme-
lyik stilyos beteg. Betegszállító repülőgép belse|e.

Igy fakadhat ezután a tech-
nika haladásából áldás is,
mert hát olyan országokban,
hol a békeszerződések nem
kötik gúzsba az aviatikát,
néhány év mulva mindenna-
pos látvány lesz a sebesül-
tet szállító vöröskeresztes re-
pülőgép.

Fráncia eredetiből íord, l{. I.

A JAMBOREE-IRODA IIÍREI.
Uiabb hírek a Jamboreera való készülésről.

A magyar jamboree csapat parancsnoka Temesi Győző
dr. és helyettes parancsnoka: kaposi dr. Molnár Frigyes,
a husvéti ünnepek után kint jfutak Angliában, hogy a
jamboree vezetőségével megbeszéljék mindazt, ami a jam-
boreera induló magyar csapatra vonatkozik. Angliából a
legjobb benyomásokkal tértek vissza. Nagy szeretettel
várják az angolok a magyar csapatot, amelytől sokat vár-
nak. Figyelmüknek látható jele az, hogy a tábor egyik leg-
szebb helyét jelölték ki a magyar csapat számáta. Számí-
tanak rá, hogy a magyar cseikészek nemcsak megjelené-
sükkel, hanem minden rendbeli szereplésükkel csak dicső-
séget hoznak az egész cserkészmozgalomra.

A magyar cserkészcsap at számát véglegesen és pontosan
800-ban állapították meg, így tehát több magyaí fiú nem
mehet Angliába, semmi körülmények között sem. Ez csak
azért szomorú, mert tudvalevőleg sokkal többen jelentkez-
tek a jamboreera. A tábor ierületéről pontos térképet hoz-
tak, amely épen most van magyar átdolgozás alatt, úgy,
hogy ennek a magyar csapatokat érdeklő részét a Magyar
Cserkészben is közölni fogjuk. A jamboree bizottság sza-
kadatlan tevékenységgel fáradozik azon, hggy u magyar
csapatnak külföldi útja minél tökéletesebb legyen. Termé-
szetesen a jamboreera készülő cserkészeknek is minden
igyekezetük arra kell, hogy irányuljon, hogy a magyaí
mozgalmat valódi lelke szerint képviseljék. Ezért felhívjuk
minden jamboreestának a figyelmét az alábbi köveikező
cikkünkre, mely a Jamboreera való készülésről szól.

,: , Részletekaiamboree.próbából.

. Az: angiiai Jatnboree részvételi feltételeinek közlésénél
hangsúlyozttik, hogy milye,n nagy felelősséget jelent min-
den résztvevőre az., hogy kiilföldön a tnagyar cserkésze-
1et ,képviseli.

Mindenküől megkivdnjuk tehát, hogy kemény munká-
ual készüljön az angliai ttiborra!

Erról á JamLroree vezetősége úgy győződik majd meg,
hogy szigorúan megkívánja a résztvevőktől a Jamboree-
próbát.

Mi is hdt az a jamboree-próba?
Semmi más, mint eílenőrzése annak, vajjon a jelentkező

lelkiismeretesen készül-e. Fejleszti-e cserkésztudását, ki.
egészíti-e általános műveltségét és igyeks2ik-e a külföldi
nyelvekből legalább annyit elsajátítani, amennyit minden
küIföldi elvárhat egy magyar cserkésztől.

íIo gyan készüljünk egy jambaree-próbdra?
Csapatparancsnokunk és a Magyar. Cserkész útmuta-

fásai alapján lelkiismeretesen megtanr,rljuk és begyakorol-
juk a próbába tartozó pontokat. Fzeket. nem tudjuk meg
egyszerre,,hanem. részletekben értesülühk róluk.. Igy,hat
van idő minden egyes részletnek alapos elsajátítására. A
tudnivalók e§yes pontjainál mindig utalás történik a meg-
felelő könyvre. Elsősorban a Temesi: Cserkészkönyv s

részben a most sajtó alatt lévő ,,Táborozási kézikönyvt'
tartalmazza a tudnivalókat. Egy része azonban a június-
ban megjelenő ,,Jamboreesta zsebkönyvében" lesz benne.

Miképen történik a próbdzds?
A ptóbáztatás szigorú lesz" Ezt nemcsak minden vezető

akatja, hanem biztosak vagyunk, hogy nem lesz olyan
cserkész, ki nem tartja megbecsülésnek, ha válogatotl tár-
saságban vehet részt az angliai világ-cserkészösszejöve-
telen. Kivevésénél a csapatparancsnokság is közreműkö-
dik. A pontok legnagyobb részét a saját csapatttáborban
kell majd még letenni. A közös kétnapos próbatáborra csak
néhány részlet maradhat. Fontos a lelkiismeretes előkó-
szülés, mert ha bármilyen okból redukálni kell a létszá-
mot, akkor tudás szerint hagyjuk ki a íiúkat.

Milyen részleteire kell mtír most lelkiismeretesen ké-
szülni?

1. Megfelelő cserkészszínuonal.. Mindenkinek le kell ten-
nie a korának megfelelő cserkészpróbát. Igy a II. osztályú
próbát mindenkinek meg kell állnia. Egyes pontjainak le-
tétele alól csak nagyon indokolt esetben lehet felmentést
kapni.

2. Nyelutudds. Fontosságát már többször kifejtettük.
Mindenkinek meg kell értetnie magát. Természetesen az
angol nyelv jön legelőbb számításba. (Segédkönyv; Fi-
scher-Janson: Angol nyelvkönyv. Kapható a Cserkész-
boltban,) Más nyelvű tudásunk is nagy szolgálatot tehet,

3. Gyakorlati cserkésztudtis. A külföldi cserkész előtt
elsősorban azálta| imponálunk, hogy jó cserkészek va-
gyunk. Ezt pedig legfeltűnőbben gyakorlaii cserkésztudá-
sunkból látja meg. Ha mi kétszer olyan gyorsan és szépen
tudunk sátrat verni, mint más, ha mi főzésben és tábor-
építésben elsők vagyunk, akkor nemzetünkre is megbe-
csüléssel tekintenek. A Cserkészkönyvben, Tábori mun-
kákban, Erdők ezermesterében stb. a közölt gyakorlati
dolgokat nagyrészben nemcsak tudnunk kell, hanem job-
ban kell tudnunk, mint más nemzet fiainak.

4. Megjelenés. Izmos, tettre kész test kell! Tehát a napi
totnáí kenrényen végezzik el. Szokjuk meg ruházatunkat
rendben tartani és egy csöppei sem eltérni az előírástől.
Cserkészies megjelenés mdr fél siker!

5. Edzettség és keménység. A magyar cserkészek közül
szabad a legkevesebb betegnek kikerülni! Kemény magyar
ősök unokáinak kell legjobban állni a sarat és esőt, -amiben Angliában bőven lesz részünk, Ha a dániai ten-
geri versenyben a íengernélküli magyarok. a svájci síver-
senyben pedig a havasaitól megfosztott ország fiai olyan
derekasan szerepeltek, most nagytömegben bizonyíthatjuk,
hogy minden magyar cserkész edzettebb és keményebb,
mint más. Ezért hát mosdjunk clerékig, aludjunk nyitott
ablak mellett és neveljük testünket igénytelenségre, hogy
a nyáron megállhassuk helyünket.

Ezt az öt pontot közöljük egyelőre. Következnek majd
ezek részletei, de majd az a sok új dolog is, melyet tudnia
kell egy jamboreesta cserkésznek.
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ArrÓaYA§ A PtrF,r LÁ:rJA. j
Kedves Nyafi kutyipajtdsom!
Ott hagytam el multkor, hogy mentünk a táborhely felé.

Sokáig mentünk, de nem olyan sokáig, mint ez az én |e-
velem, de az nem baj, mert ,,jobb későn, mint soha'í -mondják az emberek (ezt bizonyosan egy nagyon lusta
ember találta ki, vagy egy későn kelő diák), és ,,hosszan
várt szalonnának finomabb az íze" - mondja a kutyák
közmondása. Te is sokáig vártad a levelemet, tehát job-
ban megörülsz neki, hogy mégis megjött.

Amint a zötyögős hátizsákokkal bakiató fiúk sora mö-
gött messze elmaradva épen azon gondolkodtam, hogy mi-
lyen buta is a kis kutya; ahelyett, hogy otthon heverne
puha pokrócán és a talpát nyalogatná, eljön ebbe az át-
kozott erdőbe és tövig koptatja mind a négy lábát a fák
gyökereiben, hát égyszerre valami koppant az orromon.
Nagyot prüsszentettem, hát újabb koppanás a fejem
bubján.

- Ejnye, az árgyélusát! _ vakkantottam. - De kopo-
gós eső potyog ebben a Bakony-erdőben!

Hít a fejem felett egy vékony hangocska nagy Hihihihi!
Heheheh! - vigyorgással nevet rajtam. Felnézek. Barna
bundás, bajszos kis állatka állt a ía egyik ágán, a íarka
akkora, mint ő egész maga. Vigan kacagott és a harma-
dik diót pont a hátam közepére pottyantotta. Megismer-
iem a Sanyi képeskönyvéből: Mókuska vo|t, az erdő
rosszcsontja.
_ Töröm a csontodat, ne dobálj, kis rokon, mert felme-

gyek és megtépem a bundádat! - mordultam fel, mire
olyan jóízűet nevetett rajtam, bogy az egész ág csak úgy
rázkódott tőle. Kitalálta a szemtelen, hogy úgy sem tud-
nék felmenni a íára.

Nem volt időm mérgelődni, mert hirtelen mint a villám,
lefutott a íáró1 és pont a fejem fölött egy egészen ala-
csony ágon megtelepedett.

- Te, kutyipajti - kérdezte bizalmasan a magyar
erdők volapük-nyelvén - mit akarnak a kétlábűak az én
erdőmben ?

- Táborozni akarnak. - Mondtam neki. - Itt fog-
nak lakni egy egész holdújulásig.

- ó, siralom! - rémült el a Mókuska. _ Akkor én
még ma elköltözöm a nénikémhez a hegyen túli nagy er-
dőbe. Szegény kis odum, hbgyan fogom én azt a kétlá-
bútól visszakapni!

_ ó te butus! - mondtam. - Ezek nem ánek a fán!
kell is nekik a te odud!

- Nem? - örvendezett a Mókuska. - Az nagyon
jó. De azért mégis el kell bujdosnom, mert megfognak,
vagy kővel megdobálnak, vagy a bömbölő bottal', halált
küldenek nekem.

- Ne félj tőlük. Ezek cserkészkétlábúak és van egy
törvényük, hogy , az állatokat szeretniök kell. Ezek nem
fognak téged bántani. Ha csak. .

Hirtelen elhallgattanr, mert eszembe jutott, hogy az én
kis gazdám, amint én őt ismerem, ha Mókuskát meglátja,
hát biztosan megkergeti ... É,s a Pityuban sem voltam biz-
tos, hogy nem dobálná-e meg egy, kővel, meg a Jancsiban
sem, a Pamacsban sem; a Kornél is megdobálná, ha nem
volna lusta lehajolni a kőétt... És a Náci, meg a Palkó,
meg a Matyi . . . Ejnye, pedig a cserkészek szereti_k az
állatokat.. . Tudom, hogy együtt mind jó cserkészek és
nem bántanák a mókuskát, de úgy külön-külön egyetlen
fiúban sem voltam biztos. No lám, azt hittem, hogy egész
jól értem mát a cserkészetet és csak most láttam, hogy
mégsem értek mindent olyan jól benne . . .

Egész melegem lett a nagy gondolkodástól és hozzá
Mókuska is egyre nógatott, hogy miért hagytam abba,
mit is akartam kivakkantani . . . Végre is azt tettem, amit
az emberek s2oktak, ha zavarban vannak: ráförmedtem
Mókuskára, hogy tisztelje a nála idősebb és előkelőbb
állatokat és azzal gyorsan odébb álltam. Mit is tehettem
volna? Csak nem mondhattam meg neki, hogy a cserkész-
törvény papíron szépen megvan és a csapatban is meg-
van, de nem biztos, hogy minden fiúban külön-külön is
megvan-e?

Gyors futással iramodtam a csapat után. Közben na-
gyon sok pörlekedésem akadt a fákkal. Mert a Iák na-
gyon komiszak. Hosszú, görbe lábaikat, amelyeket gyö-
kereknek hív a kétlábúak könyve, mindig kidugják a föld
alól, mint a rossz gyerek a lábát éjjel a takaró alól; és
mindig pont akkor teszik keresztbe az úton, amikor én
arra megyek. Egy görcsö§, öreg íának a lábában úgy meg-
botlottam, hogy hatot hemperedtem tőle. Meg is mondtam
neki a véleményemet, hogy ilyen vén létére leszokhatna
már az éretlen viccekről; de akkor a fa valahol fönt le-
tört magáról egy száraz ágat és egyenesen reám dobta,
úgy, hogy farkamat behúzva, gyors futással menekültem
a veszedelemtől. Messze jártam s a fák leveleiket össze-
verve,,,Ssss ... Zzzzz..."-még mindig kacagtak rajtam.
Nagyon mérges voltam és igazán nem tudom, nem harap-
tam volna-e meg az utamba álló legelső gyökeret, ha eb-
ben a pillanatban messziről valami kopácsolást és dönge-
tést nem hallok. No, csak nem építenek már a Sanyiék?
Hiszen még nem is lehetett idejük elfoglalni a tábor-
földet!- 

!,, zaj felé iramodtam és c.sakhamar megláttam az én
Kornél baráíomat, amint tajzqlókönyvével a hóna alatt
oson el a fák között. Rögtön tudtam,,hogy a fiúk nehéz
munkában lehetnek, mert Kornél ilyenkor szokta csak a
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vázlatkőnyvét elővenni. Evésnél pl. mindig ott van közöt-
tük, de vázlatkönyv nélkül.

Tovább siettem, amerre a földön levő szagok vezettek.
Egyszerre elfogytak a fák körülöttem és én elbámulva
álltam meg a nagy erdei tisztás szélén. A fiúk már ledob-
ták a hátizsákokat, kabátokat és minden terhet és most
mind úgy ugráltak, futottak, bukfenceztek és hemperegtek
a íák alatt s a fűvön, mint a kis macskák szoktak, ha
rájuk jön a bolondjuk. Először azt hittem, hogy valami
mérges gyümölcsöt ettek, vagy mérges virágnak az il|a-
tát szippantották be és attól jött rájuk a vész; de láttam
a középen mosolygó parancsnok úr nyugodt szemét és
rögtön tudtam, hogy nem lehet baj; csak a táborhelynek
örülnek annyira a nagy kőházakból szabadult gyerekek.
Pillanat alatt engem is elfogott valami bódulat; közéjük
rohantam, rájuk ugráltam és óriási körökben futva körü-
löttük, lihegve, lógó nyelvvel örültem én is a íábornak.
Pedig azt se tudtam, minek örülök. Csak úgy benne volt
az, örülés a levegőben, a szélben, az erdő dalában...

Szép volt no.
csak a kornélt nem értettem. Miért menekült el az uE-

léstől?
Megértettem csakhamar. Mert a parancsnok úr felemelte

a kezét és egyszerre nyugalom lett a nagy réten. Ujabb
intésre csoportokba verődtek a fiúk és egy perc mulva
olyan nyüzsgő, mozgő munkában volt mindenki, hogy a
bokor árnyékából, ahová pihenni feküdtem, öröm volt
nézni.

Mindenki vitt valamit és mindenki csinált valamit. Gyu-
sziék hosszú, vékony vaslábakat állítottak a földre és rá-
húztak egy szürke lepedőt és olyan lett az egész, mint
azok a kioszk-boltok a Városligetben, ahol édes jeget
meg édes vizet szoktak venni a gyerekek; aztán meg az
oldalát is teleaggatták szürke lepedőkkel és egyszerre
csak nagyszerű kis ház lett belőle, még ablak is volt rajta
és mikor belementem, a fiúk gyorsan becsukták és nem
tudtam kijönni csak ugattam nagy keservesen. (Pufi alig-
hanem a 30 személyes sátor állitását meséli kutyamódon.
Szektor). Aztán mégis kiengedtek és láttam, hogy Pityu
és más fiúk nagy faszögeket kalapálnak be a földbe és
megköiik kötelekkel, hogy el ne vesszenek s a kötelek
másik végét pedig olyan kis házikókra kötötték, amilye-
nekben józsefvárosi búcsúkor a mézeska|ácsos asszony
szokott lakni. A kövér Náci egy csomó ládát és zsákot bon-
togatott, de amikor ,arrafelé mentem, véletlenü1 mindig
ép akkor emelt fel egy csunya nagy íőzőkanalat és azért
nem mentem hozzá, mert én úri kutya vagyok és nem sze-
retem a durva célzásokat. Matyi egy csomó fát rakott
össze és azt hittem, rá fog ülni, de nem, mert gyufát vett
elő és a piros vi-
rágot meggyuj-
totta rajta és egy-
szerre nagy füst
lett és a farakáson
is kinyílt a piros
virág. Szerettem
volna közelebbről
megnézni, de
amint oda dugtam
az orromat, olya:n
csipős, rossz füst
ment bele, hogy
egész esiig alig
tucltam kitüsszög-
ni belőle. Többé
nem megyek a
tűzhöz, mert a
füst nem kutya-

orrba való. -,Szagolja csak a Náci meg a Matyi,...
Az én kis gazdám a sátorházaktól kissé messzebb egy

nagy ásóval hadonászott és vele a Pamacs meg a Palkó.
ők azt mondták, hogy konyhát építenek, de csak egy nagy
lyukat ástak le a földbe és a Palkó benne táncolt és éne-
kelt, a Pamacs meg földbe szúrta az ásóiát és rátámasz-
kodott és le akarta raizolni, de a Sanyi elhúzta az ásót
és a Pamacs hanyattbukfencezett. Ugy kell neki, miért
festette be az orromat a vonaton! Közben a lyuk egyik
oldala bedült és betemette félig a Palkót és egészen a kis
ásót, amit lent hagytak a tyút< fenekén és:épen akkor
jött oda a parancsnok úr, amikor a Palkó a lyukból kiká-
szolódott és Pamacs épen nyakon csipte,és agyabugyálta
a Sanyit és akkor mind a három fiú nagyon szégyelte ma-
gát, mert a parancsnok úr nem szólt egy szót sem, csak
fogta a Pamacs ásóját és elkezdte ásni a konyhának a
gödrét. A fiúk csendesen oda-odasomfordáltak és ők is
elkezdtek ásni és most már el tudom képzelni, hogy ho-
gyan dolgoznak a zulukaffer zsákhordók. De készen is lett
a konyha, még mielőtt a nap lemászott az égről! És iát-
tad volna csak a Palkó arcát, amikor a parancsnok úr
kiásta a íöldből a betemetett kis ásót!

Közben uzsonna ideje jött, amit ,onnan láttam, hogy
Kornél előkerült az erdőbő| és jelentkezett a parancsnÖk
ítrnál, hogy kér ő is munkabeosztást. De akkor már ott
állt nrellette a Pityu is és jelentette, hogy ezennel birto-
kába veszi a Kornélt és vigyázni fog rá, mint a szeme fé-
nyére. Parancsnok úr nevetett s Pityu szeretettel elvon-
szolta a barátiál. Nem szeretnék a Kornél bőrében lenni,
az bizonyos.

Az uzsonna úgy volt, hogy mind leültünk a fűre és
Náci egy ládafödélnek a tisztábbik felén felszeletelte
a szalonnát, Matyi meg egy másik ládafödélen a kenye-
ret. A láda a vonattól kissé kulimászos lett és jutott a kuli-
mászból a kenyérre is, de a fiúk nem veiték észre. Sanyi
a szalonnáját mindjárt a földre ejtette és a késével leva-
karta róla a földet és a kést egy fúcsomóval megtisztí-
totta; s a végén azt mondta, hogy soha ilyen jó szalon-
nát nem evett. Hát a szalonna jó volt, azt én is tudom,
mert a Hantos Elemér, akinek tegszebb írizurája van a
csapatban és gyürú is volt az újján (most már nincs,
mert tegnap mosakodásnál a patakba ejtette, de akkor
még volt), először egy tiszta zsebkendőt terített a földre
és arra tette a kenyerét meg a szalonnálát, míg ő valami
szagos vízzel, amit á fiúk otkolonynak hívnak, megmosta
a kezét; és azután a csajkáját kereste, meg a villáját
és elmagyarázta a fiúknak a higiénia szabályait. Nem
tudom, mi lehet az a higiénia, de valami nagyon hasznos
dolog lehet, mert míg Elemér azt a sok higiéniát csinálta,

nekem volt időm
szépen megenni a
szalonnáját is
meg a kenyerét is.
Én mindig szeret-
ni fogom a higié-
niát.

Azlán teát hoz-
tak egy nagy
kondérban és a
Matyi egy faág-
gal megkeverte
és beletette mind
a kiömlött cukrot,
aztán elhozta a
nagy kánalat és
kimérte a íiúknak
a porcióját. Egyik
csajkába, , tnáslk

§\]
5§

,l| ,l§\)

Az uzsonna így,lörtént;,;.
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papír§tanicliba kérte és mind azt.mondták rá, hogy na-
gyon finom. Hái még mit szóltak volna, ha látták volna
azt a nagy bogarat, amelyik szállás közben belepoityant
a bográcsba! De nem |átták, mert a Matyi egy kis ásó-
val kipiszkálta belőle. Én nem kértem teát, hanem inkább
a Kornélt néztem, akit Pityu egy hosszú lasszóval meg-
kötött és úgy vezetgetett, mint engem szokott az én kis
gazdám a hosszú szíjjon. De azért nagyon jó étvággyal
ettek és nagyokat nevettek mind a ketten.

Uzsonna ulán a fiúk megint imádkoztak és etszaladtak
tovább dolgozni. És tudod, most már rájöttem, hogy ezek-
nek az elkényeztetett úri fiúknak miért nexn árt meg semmi
a táborban: a kulimász sem, a földes szalonna sem, a
teába esett bogár sem, meg a kis ásó sem, amivel a boga-
rat kipiszkálják, pedig otthon minden második nap gyo-
morfájásuk meg ezeí bajuk van. Hát azért, mert iit mindig
imádkoznak evés előtt és evés után és közben mindig tré-
fálnak és nevetnek. Aki jól tud imádkozni és nevetni, an-
nak a világon semmi sem árthat meg.

Alig volt vége az uzsonnának, szekerek jöttek szalmá-
val és a fiúk elkezdtek szalmazsákot tömni. Hát tudod,
pajti, ilyen jó1 még élete,mben nem mulattam, Gyorsan
ment a tömés, de közben olyan bukfencezés, ugrálás, buj-
kálás meg egymásnak a szalmába döntögetése volt, hogy
az embet, vagyis a kutyus egészen beleszédült. Csupa ke-
zek, lábak meg kacagó fejek látszottak csak a nagy ha-
lom szalma között, Pityu és két jópipa barátja beletömte
Kornélt is egy szalmazsákba és aztán ráfeküdtek, de
Kornél lebökdöste őket magáról. Csupa por és perje lett
az arcuk, ruhájuk! - Azián kettenként megfogtak egy
sza|mazsákot és cipelték a sátrakhoz. Kornél gyorsan rá-
feküdt a Pityu sza|mazsákjára és azt mondta, hogy ő ha-
lálra táradt, vigyék, mert magától nem tud menni. Pityu
és Gyuszi fel is kapták a sza|mazsákot és levitték Kor-
nélt a patakhoz, hogy belerázzák a vizbe, de akkor egy-
szerre megint tudott járni és leugrott és elfutott, de Pityu
a lasszójával megfogta és vele vitette be a szalmazsák!át.
Pompás tréfák voltak! A nyelvem lógott a sok futkozás-
tól és nevetéstőI.

Aztán megint a sátrakat igazították, hátizsákokat hord-
ták be és rendet csináltak a tábor egész területén. Közben
a paranc§nok úr sátrát Sanyi meg a többi kicsik virág-
koszorúkkal díszíteiték fel és a Nácinak egy csalánkoszo-

rút hoztak. Mire a nap lemászotl az égről, készen is lettek
mindennel és porosan, fáradtan, de nagy jókedvvel gyüle-
keztek a tábon közepén. Parancsnok úr két nagy fiúval
keresztnek, meg árbócnak való fát ment vágni a nagy er-
dőre, Gyuszi pedig a többi íiút faszedésre vezényelte.
Kornél kijelentette, hogy ő a szalmazsáktömésnél holtra
fáradt, de Pityu erre felmordult, hogy most meg válíoza-
tosság kedvéért a faszedésben fog,_holtra fáradni és elci-
pelte magával. É,n Sanyival mentem, mert az erdő sötét
volt és a kis kutyák törvénye azt mondja, hogy sötétben
a gazdájukat nem hagyhatják védtelenül. És jó is, hogy
vele voltam, mert amint egy nagyon sötét helyen galyakat
szedtünk, egyszerre valami mozogni kezdeit a bokorban
és mind a ketten nagyoí megijedtünk. Olyan gyorsan visz-
szafutottunk a táborba, nrint két versenyparipa, És ebből
|átíam, hogy milyen ió, hogy ott voltam; mert ha nem
lettem volna ott, szeEJény Sanyi egyedül futhatoit volna
vissza a táborba. Gyuszi aztán velünk jött és átvizsgálta
a bokrot, de nem találi semmit sem benne. Én azonban
láítam a fejünk felett egy faágon Mókuskát és intettem
is neki a farkincánmal.

A faszedésnek a tudományát azonban mégsem a Sanyi-
tól tanultam meg, hanem a Kornéltól,,akivel megint csak
összeakadtunk. Ugy kell csinálni, hogy az embeí felvesz
egy galyat és nyög; aztán felvesz egy másikat, de köz-
ben az elsőt leteszi és megint nyög. Aztán, mikor a Pityu
az ember mögött már nagyon türelmeilen, mert ő közben
akkora rakás galyat felszedeit, hogy hat fiúnak is sok
lenne, akkor az í:mbeí megint nyög és me-gindul a tábor felé
és cipeli az ő egy szál íáját. A tábor szélén pedig meg kell
átlni és azt mt:ndani; ,,Nézd, Pityu, milyen szép arca van
a holdnak|" .- Erre Pityu megáll, leteszi az ő sok
gallyát és nézi a holdat; eííe az ember felkapja a Pityu
fáit és gyors,tn odaviszi a tábor közepére és a parancsnok
úr ezt látja és azt mondja az embernek: ,,Látod, Kornél,
ezt szereter.t, ha ilyen szorgalmasan dolgozol," - Pityu
pedig el nem tudja képzelni közben, hogy hova tűnhetett
e| az ő sok fája és attól kezdve hisz az erdei manók léte-
zésében.

Este még tábortűz is volt, meg éjjel őrség is, de arról
majd a következő levelemeben fogok mesélni.

Farkincámat csóválva, nyalom a füledet baráti szere-
tettel Pu|i cserkészkutya,

ESEMÉNYEI{ A VÍZITELEPEN. szombat délutánt is a parkban töltötték s így 16 hálóvendég is

A vízitelepre szombaton, 2o-án már sokakat k::,llt, q qelec |3l-rn'í;]á:^':T.T:^i::tji]Íil_if"'J!ö,'_"#i-á_'".í,'í lluiifi;tavas,zeleji napsugár, _A, ^1r..cs.apatból 
Z-:l + 15-böl is 2-en-, 5Ö_in, u 3_bót 36_an, a'95_ből 70_en.32-ből 3-an, 30-asok 5-en 30/ö-ből 4-en, 250-b9],_1 un, 932-ből -'nárliá.ún 

hangóa'vort i park 2l3 cserkész munkájától és2-en jÖttek a telePre. Flek azután a.telePen i' ,téLtu\: , . ,, 1aÜr,aiál.-noriéi,'.o..Óiiur. é, nugy népszerűségnók örvendett

píi'91,"§ ií;,."|"ü&1',,:.:ö::{:il§ő,3:,i',#l{pi§E r.'?ili:l**]l;;,:,:s*,l,.lgiP#tiíxl;tr5;:yxhÉ;t:l§íl
?19-P9! !1 fQ,. lJgvqlezekhez délután farkasköly_köt iQttqk k!, 

"in *tá.rorái erúágyti i parkot_ zo_an, .szómtaión és zt]én198-ból 2-en iöttek, l74-ből l2-en, 19.1-bő1,4,en,^2. B;,5'9_:,b9] ii"nágvon nepes vorii cser't<eizpart<.T]ii;ók.ái szombaton

iij?"i,:]röfii]u-iiJ:','.'-i",i;fiT:!!r,s.{íiill|"5j6l,§ 
li 

Bjtr;,",-l:T,r:i,l.;*l,rixír*;,,,,;; ; ; tisziek tar_

fiü{ i:i:,i§ffiliÉilf",i !i;,ii{ ?i!,lí;t 1i{,-?,i,9];$ Hltt,üi-y,í,:ili,,1jiiTljá g;x'"t,L",:t:rj:,:í:lil,x-
3__örsi_ csónakja volt kint s .a.kiképz.és íorgószínpadd"l__l9r19_1j. i;i:';li'ar..hobv*"r..rr..b a következő örsvezetői táboókbanKét túra indult Szentendre felé is, de vis:laiql.l_ 1r..9r.i_.__!ul- ,i.guu]órúni,'"'ái ,"eg jouua, ertetesebbé, tanul.ságóiabbá éslámzás a Partra vert. k'^,9\*^'*l_s^{^._'l.*:IÖ|1"_l, ,!^o:t1\,!?:? ,? iiejfrmesetue tenné azokat, rnint ái óaáigiei 

"órtár..'ilegbeszél-csónakokat,.A 30,.öregek szombaton -éjj9l.h+i,l_k^9l,_9^"]§:'jí}, iiü"anazi örsvezetők es a'resztvóvor< tóv%ieit, io§y u, o-tt találtEgy.elsőse.gélynyujtási eset is előfordult: két filli! Ii::bl]l!;" iliúii;-es",r".;-ét.lór.,-iu"u.iutok alapján meguitáé.ak a fonto-

;il.'"".,t'iB1'.t,B3_í"'í3ffit ii.it;.i^l'T iffi' ül'*,u#?fi 
, .,i1,1.*ilruyrft*t1.,.,tx,J**;ttt#!í[,?.;fiti:

magukat, ;y,ili-beló i-r.óaety.J ,?i" íói.ii! uó'á tár"öán,-'üóiot*yner
EsEMÉNvEK Á, csEn,KÉszpARI{BAN. ., l3::1#,|T'JÉr?i§:"'##x'},""',".',ó *#if Jgi:'#1i,:'r*"*",J"3

A tavaszi napsugár a Cserkészparkban is kibujtatta az ibg- ivolt a park iz'újonnan érkezett csapatok jókedvétől. A'Regnirm
lyákat és lassan--lasian aíákat is rábírta a rügyezésre, rlgy hogy :,34,a4-es 20, a I5-ös 18, a 16-osok 17, a 132-es 57,19l-es 37, a
i4-én, vasárnap a park mfu szép számú látogatót üdvözölhetett. 254-es 10, a 340-es 16, a 907-es 17 fiúval jöttek. Kisebb létszám-
Az l-es és 3l0-es csapatból négyen, illetőleg tizenketten már a mal jelentek meg a 10-es, ll-es, l3-as, 2&os, 309-es csapatok.
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A délelőtt folyamán érkeztek a parkba az I. kerütet céllövészeti
tanfolvamánaÍ< résztvevöi, körülbe[ 50-en s így a napi összlét-
szám"a feltűnően hideg idő ellenére is 300-on felül volt. A cél-
lövészet három csoporiban folyt, részben kezdőkre és haladókra
oszolva.

Ezalatt a Bocskayak már szorgalmasan gyakoiolták a külön-
féle sátortípusok íölverését. Főtisitelendő Jeszenák Győző kiosz-
totta a regnumistáknak a magyar-angol tábortűz emlékére
adott kenti jelvényeket. Kellemes meglepetés volt a,.,,Magyar-
ság" képes mellékiete, mely a parkról-és az örsvezetői táborról

kétoldalnvi képet közölt. Maidnem az összes rnegjelent csapa-
tok tábori veriek, amihez a park szertára hatalmas tömegű bal-
tát, ásót, sátrat s egyéb holmit kölcsönzött.

Közben az idö keidett mind hidegebb lenni, sőt hó is kezdett
szállingózni s így a csapatok részben mát 5 §la íelé hazamen-
tek, réizben elfoglalták a rendelkezésre álló fűtött helyiségeket
és btt fejezték be programmjukat. A hangulat persze mindvégig
nagvszerű volt. fennakadás sehol sem történt.

Párkügyeletes tiszt: szombaton Németh György 4., vasárnap
Nehéz József 15. cserkésztisztek voltak.

Az önsvEzETőI TÁBoR MARGóJÁna.
Köztudomású, hogy a Magyar Cserkészször-etség márciu.s

23-tó1 március 
-28-i§- a Hársliegyi Cserkészparkban örsvezetői

tábort rerrdezett, Ebóen közel né§yszázan vettek részt. A tábor-
ról már a mult számban beszámóltunk, most csak egy-két ked-
rles emléket, jelenetet meg másmit szeretnék följegyezni,

\lroev mesérkeztünk .rorbi d. u. a parkba, bizony majd
meciieáiiink,"ahogy láttuk az ott íolyó rnunkát -: a korábban
érk-ejett örsvezetők bőven lapátoltáli a - havat. Mert akkor-
táit a narkban is meg a szomszédos hegyekben is jócskán volt
hó . . . r,rdekes. tábor"végére a lró teliesen elolvadt, eltűnt. Ta-
lán a mindig kacagós Náptól : bár nem lehetetten, hogy a min-
dig kacagós szempároktól..,

Vasárnap reggel. lrla;a minalnki áldozott a misén. Mise ele-
ién nehezen m"e"nt az ének. Alig-alig, hogy megindult, Akadt
|gy.r., egy orgonáló fiú. Most már-ment minden_, mínt a víz,
f;l'vás. 

-"inintÉa 
a legrósebben összetanult kar énekelt votna.

-'miie után vidáman"von'ultunk vissza a Parkba, a protestán-

Polcsi bácsi egyik nap bejelentette, hogy a tábort teljesen új,
attrakcióval fogjá meglepni. Zeppelin bácsi értesítette, h_ogy a
tábor íelett szándékszik elrepülni. Általános zaj és helyeslés.

Másnap szomorúan hallottuk a hírt, hogy az átrepi|és aznap
történik ineg. Persze Polcsi bácsi táviraton tudta meg . . . Har-
madnap Polcsi bá nem értesített bennünket semmiről . " .

Koszter atyának nagyon U.Ju.. előadása nem szorul dicsé-
résre. A csúriya íiúról, mint örsvezetőről tartott elóadást. A ti-
pusokat közöijük, az örsvezetők okulására. Próbáljanak ma-
gukra ismerni'és persze lelket váltani. Ime: A kis,király.. őrq]99-
tir úr Harapós. Mama kedvence. A költő. Karcsi, a mintadiák.
Dr. Mindentirdó Kritikus. Orvoskontár. Hencegő. Szerény. Gasz-
tronóm-faló. Aki nem tudja élvezni a szépet. Nyali-fali gyerek.
Aki a jó Istent,,otthon felejti". A nem tiszta férfiúság! Tehát
az örsvezető ezeknek se egyike, se másika, hanem csak egy-
szerű cserkész, de a többinél különb cserkész!!!

sok is az istentisztelet helyéről
vonultak el. Az előbb még a
Fel-barátimot énekelték, ml
meg a Boldogasszony-anyán-
kat, most egy és ugyanazt:

I--orrjon össze dalban ajkunk,
Ugy amint szívünk is egy.
Hogyha mindig összetartunk,
Munka, harc sikerre megy , . .

*

Vasárnap délben kint ebé-
delt a táborban Teleki Pál gróf,
őrffy Imre, Sík Sándor stb. -köztünk. Ugyanazt ették, mint
mi. Az egyik egyetemi tanár,
a másik országgyűlési képvi-
selő, a harmadik a mai magyaf
irodalom egyik teghagyobb
alakja és így tovább. Semmi
bizonyítékom sincs rá, de me-
rem állítani, ők ezen a napon
másutt is lehettek volna, mint
köztünk, kicsi szürke ember-
kék között, akik előtt sík sán-
dor csupa tiszteletből leemelte
kalapját.

Kedden Tóth Tihamér, min-
den magyar iljak atyai jóba-
rátia, törött lábbal jött ki hoz-
zánk, mert látni akart bennün-
ket és beszélni akart velünk.
Miért, miért miért? . . .

Gyerekek, gyerekek! Nézzünk
néhanapján nagyon mélyen
örrmagunkba, egész a leglel-
künk belsejébe és kérdezzük
meg önnönmagunkat, vajjon
méltók vagyunk-e aría a
nagy-nagy szeretetre, amellyel
bennünket szeretnek sokan.
Mert sokan, nagyon sokan
szeretnek, Testvér, Téged és
engem és mindannyiunkat na-
g},on-nagyon. És kérdezzük
meg magunktól: vajjon szere-
tek-e én is annyi embert, ahá-
nyan engem szeretnek?

Radvdnyi KáImdn. ő is kint volt nálunk, iiúk, inkognitóban,
Megharagszik rám, tudom,
hosv etárultam, de el kellett!
xaíáan bácsi, bocsánatot ké-
rek

*

Más.
Verseny, Jóllehet cserké-

szeknél nem szokás verse-
nyezni, ez a ió eset egész ki-
vételesen mégis megesett. É,s
pedig a következöképen. -Szerda reggel parancskiadás
után mind a három tábor ka-
pott maga elé 30 kg krumplit
ad meghámozandum, Vérbeli
Sztrilich-ötlet! Elsők lettek Ko-
lozsváry Béla bá jamborees-
tái. Este lecerunt magnum ál-
domás: az általános közked-
veltségnek örvendő, Lizi néni
legma§asabb jóvoltából füge-
kompótot kaptunk. Tisztelet
adassék neki!

*

szerkesztő ur,
ő is kint volt nálunk. per-

sze a Magyar Cserkészről be-
szélt. ő az, akinek soha semmi
sem elég jó, lett légyen az
vers, novella és így tovább,
satöbbi, stb, Hanem azétt
aranyszíve van ám a legjavá-
ból! Felbiztatott bennünket,
csak bátran küldjük be minde-
nünket, amit csak szívünk kül-
deni óhajt. No, lesz is most ol-
vasni való a szerkesztőségben!
Kálmán bátya alig győzi majd
a papirkosárba hányni a sok-
nál is sokabb mindent! . . .

*

Utolsó reggel kedves kis ün-
nepély íolyt le a nyírfakereszt
tövében. Tudvalevő, mikor ta-
valy májusban Bi-Pi nálunk
járt és megnézte a Parkot, láb-Az öísvezetői tábor részvevói a Jánoshegy kilátóián.
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nyomát gipszbe öntötték:
(Törv. védve. Sztrilieh-
jelige.) A 13. Ezermeste-
rek ércbe öntötték és ezt
lepleztük le akkor reggel.
A négyszáz fiú magaké-
szítette íakanállal néhány
csepp vizet csepegtetett
bele. Az ércbeöntött láb-
nyom madáritatónak szol-
gál. Volt is aznap mit in-
niok a hárshegyi mada-
raknak

Ugyancsak utolsó dél-
előtt a Jánoshegyre ren_
deztünk kirándulást. A
hegy tetején íenséges lát-
vány tárult elibénk . . .

És a messziben ködlött
Budapest. Eszünkbe ju-
tott az a nagyon mély
Sík Sándot-idézte Gárdo-
nyi-mondás, ,,Ha az em-
ber messziről néz egy
nagy várost. olyannak
tűnik, mintha ködbe len-

A kötélhíd próbáia.

üres a tábor édes-bús dallamát. Felálltunk egy óriás körbe,
kéz a kézben, váll a vállhoz. Büszkén énekeltiik a mi indulón-
kat, tudtuk: ,,Ránk vár a világ, ez a harc a mienk."' ne, burkolva; pedig nem Aztán szétszéledtünk, beléolvadtunk a magyar cserkészet ne-

így kellett a ieset törni atábotozás' kőd az, hanme-piszok." mes törzsébe. És most ,,nagy magyar akarással" (Faragó Ede)éIeiérl, 
R::rlun',|uunu 

életet tá- 
S?l,t"#tf,l !iáxr3",i3,1'1t[.a'.1.í,, 1,11'*r'1'&í3:?|uTilí;:,S;|

A tábor vége is bekövetkezett. Szomorúan álltunk a nagy Igéret Hegyére, melynek most még csak a 1ábánál vagyunk."
nyíríakereszt meg az árbóc tövében, szomorúan énekeltük az - Gdsz Istydn örsvezető, Bonyhád.

]nIKoR TERUNK VlSsZA?
- Regós ének. -

Halljdtok magyarim
Regő. szerem zúgja,
Ez a bús magyar föld
Nem Isten kalapja,
Nem bokréta rajta,
De a had,ak útia.

Ezredévek óta
Rtis szűnkön az ritok.

Ezer éven dtal
Nem voltunk lenyuguók
BéItés pihenésben"

. Csak küzdő csatdzók.

Olykor vigaszunkra
Ha jöttek is évek,

Földieinkre csapudn
Mindig levijjogtak

lohainkon élő
Keselyűcske népek.

Fénylő hadak titjdn
Zeng most a dal sírva:
Jaj j, kik elbolyongtunk
Vérző napnyugatra,
Boldog napkeletre
Mikor térünk vissza?

Téchy Olivér.

UTAIM.
Egyik utam ég felé tör,
Virtigos ösvény a hitnek;
De én a Iejtőn ballagok,
rossz angyalok kdrhozni visznek,

Minél mélyebb re süllyedek,
az ég felettem tiszttibb.kékebb.
Mind ig nagyon megkönnyezetn
a kö ny ö rt ele n mes s zis é get.

De vonz a bűn, úgy tart a íöld,
Meddő a harc, ellent nem dllok.
Pedig a sorsotnba. rejtve
Ktiljn;js isten-arcot ltitok!

Varró Dezsö,

l|!

v AZLAT
az or§záEos 

'eladá§ 
vonalalfól.

A LF,iGFONToSABB TUDNIVALOI(.
Jeladds kezdete., Jánosh_egyről V. l9-én, pünkösd vasárnap-

ján 9 órakor ;.zászló- és fényjelzéssel,,
Csatlakozó helgek: I., IV., VI-YII. kerület részére Székes-

fehérvár Székesegyház, IV. és llli,,kerület részére Pápa, Főtér,
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rint. A távieladá§ról részleteket lapunk más helyén is közlünk.

LEGFONTOSABB TUDNIVALÓI{.



MAOYAR CSERKÉEZ

É i gÉ si É u É iínia - §íuó sv ELEK
- Kár'volt elkergetni! Tizenkét százalék netto! Az na-

gyon jó üzlet volna. S adott volna talán tizenötöt is

- Fiam! - csattant fel Andris, öklével az asztalra
ütve -: semmi szükségünk sincsen olyan üzletfélre, aki itt
piszkos külön'haszonrészesedést ajánl.

- Nem kellett volna megtartanod! Különben is tanui
voltunk a beszélgetésnek, ahogy te kívántad!

- Slajmi, én nem ismerem a kacskaringós, agyafúrt
észjárást. Ha egyenes úton nem járhatok, akkor nem me-
gyek semerre

- Ugy bizony! - , vágott közbe |mrác. - Egyedüli párt-
fogónk a jó Isten, senki más. Ha siám:itani akarunk a tá-
mogatás_ára, akkgr az ő zász|őia mellett kell maradnunk.

- Azért vigyázz, Slajmi! Nagyon vigyázz| A te pénz-
elrpÉged pÉg bajbq sodor egyszer. Szóba ne, állj vele,
érteited?

Elgondolható, milyen vegyes érzelmekkel hallgattam vé-
gig Andris jelentését az esetről. Hogy a mulya meghu-
nyászkodásnak nem vagyok barátja, az csak természetes
é§ egy kis szellemi vagy valóságos fejbeveretés lehetősége
sohasem riasztott vissza attól, hogy a jó ügy érdekében
síkraszálljak. De Imrác hirtelenkedését nem tudtam he-
lyeselni. Vállalkozásunk gyermekcipőkben jár még, sem-
miképen sem kívánatos tehát, hogy elienséget szetezzűnk
magunknak. Már pedig azt biztosra vettem, hogy a meg-
qgrag7tott ügy4ök nem hagyja annyiban a dolgot. Alapos
szálka voltunk mi az ő szemében, az kétségtelen. Hiszen
mé§ a s4ját és cége nevének meghamisításától sem riadt
vj,sgza, hogy, 1e is beszéljünk a provizió megfelezéséről

- amit egyébként mérsékelt hittel fogadtam. Alighanem
lesz tehát még folytatása az esetnek.
' Imrácnak mindenesétre jól megmostam a fejét. Először

azér.t, mert a Kálvária-dombi találkozásról nem tett jelen-
tésf, hanem a sajá! esze után'indult. Az ,,egyéni akciók"
ritkán járnak sikerrel és mégis csak az a leghelyesebb,
ha a parancsnok előtt nem titkolnak el semmit. Ha másért
nem, hát azért, mert a legöregebb, legtapasztaltabb a csa-
patban.

A fejmosás másik oka jobban íáit |mtácnak. Rápirítot-
tam, hogy közönséges zöldcsőrű, újoncra vall a harci mo-
dora. Ki hallott még olyat, hogy már nressziről nagy
hűhóval tomahawk-kal rontunk az ellenségre, ahelyett,
hó§y táborhelyét, terveit etőbb jól kifürkésznők és ellesett
titkait a magunk javára iparkodnánk fordítani.

_ Szégyeld-magad, öreg legény! Épen forditva csi=
náltad! Hallgaitál, mikor beszélned kellett volna és eljárt
a szád, mikor a hallgatás lett volna helyén. Belóled sem
válnék jó diplomata. Pedig a furfangos fej sokszor töb-
bet ér a vakmerő nyers erőnél. Mégegyszer: Szégyeld
magad!

És Imrác, siégyelte magát. De ezzel nem segítettünk a
bajon. Legföljebb a jövőre nézve szeíeztünk tapasztala-
tokat, hogyan nem szabad viselkednünk.a mindennapi élét-
nek sokszor veszedelmesen komoly vadászösvényén. Most
belátták a'fiúk, hogy 3 megkö4elítést, lopózkodást, hadi-
játékot ,nem önmagáért tanuljuk és gyakoroljuk, hanem
azért, hogy szemíülesebbé váljunk és készen legyünk, ha
életbevágó esefek adódnak elő.

,. Elóvióáaatosságbót, ánnyit,kinyo*roztunkl -hog-y §yé-

mánt. Dávid még aznap elutazott a városból hatalmas mé-
ietű mintabőröndjével együtt és hogy a Kuruc-cég - bár
szédületes f.orgalmat bonyolít le - csak másodrangú tu-
catárúval, úgynevezett,,bóvli"-val kereskedik. Akkor hát
útjaink bajosan keresztezik egymást, az ő piacukat mi
nemigen rontjuk. Nem különös, hogy még így is fenik
ránk a fogukat?
] Dávidka ötletének kellemetlen utóizét hamarosan fe-
ledtette Barabás őméltósága látogatása.

EgYjk. délutánon épen jávában folyt a munka: ,,!anya-
udvart" készitettek nagyban. Ez Andris eszméje volt s
mindnyájunknak igen tetszetf. A rninta szerint három bo-
gárhátú házikó, két címeres ökör, két bonyhádi tehén, két
mangálica, gatyás béres, szénásszekér és pirosfőkötös
menyecske tartozott hozzá| Azonkívül két jegenye és két
akácía, no meg némi deszkakerítés is. Az egésszel aránylag
kevés munka volt, a festést is leegyszerűsítettük, egy-két
jé|lemző folttal adúán meg a gyermek iantáziája számára
a s.zükséges alapot.

Hirtelen árnyék vetődött András asztalára, Automobil
állt meg a ház előtt. Kisvártatva nyilt az ajtó és egy ma-
gas, szemüveges, őszes úr lépett be rajta, utána Barabás
őméltósága.

Andris harsány ,,Yigyázzl." kommandóját még a gya-
lusok is meghallották és a fiúk anélkül, hogy munkájukat
abbahagyták volna, némán üdvözölték a vendégeket. Fia-
talr üzemvezetőnk elébük sietett és leadta a jelentést, en-
gem is előkerítettek a konyhából, ahol épen súlyos tárgya-
lásokat folytattam a nénivel valami kis változatosság
ügyében.

- Most az!án szorítsák meg a nadrágszíjjat! - mon-
dotta nevetve Barabás úr. - Ez az úr nagy szakértő a
maguk reszortjában: Johann Schwabe, mUncúóni gyermek-
játék nagykereskedő. Pesien iárt, hát lehívtam, hátha
tudnának valami üzletet kötni vele. Nicht wahr, Herr von
Schwabe?

... odalépett a polchoz . ..
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Herr von Schwabe azonban már nem hallott, csak 1á-
tott. Nem sokat kérdezősködött, hanem odalépett a polc-
hoz, ahol a minta-darabok állottak és szaporán kézbe-
vette a játékokat. Még arra se figyelt, mikor két fiú lese-
gítette a kabátját. Az ártatlan bocik, malacok, de még a
béresek és házak is szigorú vizsgálat alá kerültek. A vé-
konyabb részeket megnyomogatta, nem törnek-e le köny-
nyen? Megpróbálta, hogy erősen állnak-e a talpakon.
Körmével megkaparta a festéket, sőt .- borzalom - egy
huszárnak a piros nadrágját még meg is nyalta egy kissé.
Köpködött is utána eleget, de a festéssel nem vallottunk
szégyent. Csak az ize jött le, a színe nem. Egy kis sze-
kér is állt ott, azt letette a földre és rálépett. Szegény kis
jóság recsegett a rnázsás német alatt, de egyéb baja
nem történt.

Andris hiúzszemekkel leste minden mozdulatát, az aíca
égett, mert a kezeiárásáról észrevette, hogy most embe-
rére akadt és ennek a tetszésétől vagy nemtetszésétől igen
sok függ. Hamarosan összeállított egy kis ,,tanyát" is és
odatette a nagykereskedő ölébe.

- Ahá! Eine Puszta! Kolosszal! Sehr geschickt! -dörmögte és megmarkolászta Andris vállát, Majd oda-
szólította Barabás urat és megkérdezte, hogy mennyit
tudna az üzem november végéig termelni? Mert december
elején nagyszabású nemzetközi vásár lesz Münchenben és
ott külön fülkét szeretne ezeknek a magyar jáiékoknak be-
rendezni.

- Annyira megnyerték a tetszését, Herr von Schwabe?

- Tetszés? az nem szó! El vagyok ragadtatva! Ez az,
amit évtizedek óta hiába keresek. Masszív kivitel, egy-
szerű, de hatásos festés, elsőrangú anyag és pontos munka.
Barabás úr, nem tudom, hogy köszönjem meg, hogy ide
hívott. No, kleiner Meister, hogyan leszünk? Elkészülnek
november végére egy vagónra valóval? Vagy kettővel?
No! kezet rá!

Magam is szédültem kissé, de Andrisról láttam, hogy az
asztalba kapaszkodik. Két vagón árű - erről álmodni senr
mertünk volna. ns egyszerre kérdeztük;

- Az árakkal hogy leszünk, kérem? Ettől igen sok függ,
mert nagy bérekkel dolgozunk, de viszont azt is szeretnők,
ha minél több szegény gyerek is kaphatna a játékainkból.

- nrdekes iparosok maguk! - nevetett Schwabe, -.Hát idenézzenek! Ezeket az átakat fizetem általában a
szokott minőségű árúért, Ezt megtoldom húsz, nem: hu-
szonöt százalékkal a jobb miííő§égért. N-n-n-a?!

Andris az asztalba kapaszkodott.

E,kkor már Bartók és Slajmi is ott ágaskodott a hátunk
mögött és elkeseredett számolást vittek véghez a note-
szukban. A német birodalmi márkában feltüntetett árakat
számították át nagyhirtelen pengőre.

- Hisz az majdnem 5O százalékot jelent 
- suttogta

izgatottan Slajmi -. Alig tudom elhinni.

- Pedig úgy van! - nyugtatta meg Barabás úr, aki
talán még boldogabb volt, mint mi. Hogyisne, mikor há-
rom legyet fogott egy esapásra: barátjának örömet és
árút szerzett, a magyaí munkának külföldi piacot biztosí-
tott és bennünket nem várt lorgalomhoz juttatott. 

- |r|6,

kis mester, mit gondolkozik? Nem tud elkészülni? Vagy
mi bántja?

- Nem akarok könnyelmű ígéretet tenni, méltóságos
uram! - válaszolt csendesen Andris. - A két vagónra
valót csak nagyon erős munkával lehet elkészítenünk, mert
a fiúk még gyakorlatlanok. Vajjon nem kaphatnánk egy
heti haladékot a másik szállítmányhoz?

A német hevesen hadonázott, mikor Barabás tolmácsolta
Andris aggályait.

- Was haladék? Nix haladék! December elsején, reggel
nyolc órakor a teherpályaudvaron átveszem az árút. Ami
nincs ott, az elkésett, Punktum! Már nyolc céggel csinál-
tam kötést. ColuL höa.)

2. ? F,zen a naponJ de melyik évben adták át a Ferenc József-
csatornát a forgalomnak? Milyen folyókat köt össze ez a c§a-
torna?

4. l849. Ki volt azoknak a honvédcsapatoknak a parancsnoka,
anrelyek ezen a napon kezdték meg Budavárának ostromát?

5. 1904. A legnagyobb magyar regényíró halt meg ezen a na-
pon. Ki volt az?

7, 1776. Melyik híres költőnk született ezen a napon és hol.
r\lelyik a legisinertebb költeménye?

8. 2 Melyik évben nyílt meg Btrdapesten az első sporttörténeti
kiállítás?

I4. lB93. Ezen a napon leplezték le Arany János szobrát Bu-
dapesten. Hol áll a szobor és ki készitette?

15, 1B09. Melylli francia uralkodó és hol adta ki ezen a napoll
proklamációját Magyarország számára?

16. lB97. Melyik magyar királynő szobrát leplezik le ezen a
napon Pozsonyban? Ki volt a szobor atkotója? Mi lett a
mű sorsa?

19. 1627. Hol és melyik erdélyi iejedelem köt békét ezen a
napon.

22. 1842. Ezen a napon jelenik meg Bajza József támogatá.

u.r
I. Mi minden történt május hónapban?

pá^t vÁzar.

Pályázati határidő: május 20
lyadíjat sorsolunk ki.

sával Petőfi lege,lső verse nyomtatásban. Mi volt a vers címe
és hol jelent meg?

29. 1909. Ki készítette a Városligetben ekkor megnyilt ,,Ma-
gl,arok bejövetele" című körképet?

3L 1707. Egy hírneves országgyűlés kezdődik ezen a napon,
amelyen törvénybe iktatták Magyarországnak a Habsburgoktól
való elszakadását. Hol volt a gyűlés, ki volt ékkor a magyarok
f ejedelme?

Sorsolásra csak azok pályázatát bocsátjuk, akik mind a 12
kérdésre pontosan válaszolnak.

II. Egyensúlyban marad-e
a gyertya ?

Ha egy gyertyát súly-
ponttán át kötőtűvel át
szúrunl< s két pohár között
feltámasztiu}<, akkor az
mozdulatlanul marad, Mi fog
tórténni, ha hét uégét uggan-
abban a pillanaíban meg-
guuitJuk ?

A megfejtők között három pá-
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P^LYILZAiTAINK
Pályázók figyelmébe!

l. A legutóbbi pályázatra |apzárta után érkezett kb. 15 meg-
íeités. Ezeket legnagyobb sajnálatunkra már nem tudtuk tekin-
teibe venni. FigyeljéÍek pontosan a pdlydzati hatdridőre, mert
az ez utdn érkózet{ pdlyamunkókat nem bocsatjuk sorsolds alá!

2. A ptilytizatokat mindig a Magyar Cserkész szerkesztősé,
géhez (Budapest, V.,ker., Hajnal-utca a. sz.) kell cimezni!

EREDMÉtrlyc.
.l794 április 28. Jósika Miklós, hircs regényírónk sziiletés_

napJa.
l67l április 30. Ezen a napon végezték ki Bécsújhelyt Zrínyi

Pétert és' Frangepán Fererrc 'Kristóf-ot.

A helyes megfejtők névsora:

^ 
Á_gner Gyula 264. sz. Hunyadi János cs. Rákosliget, Ausch

0yörgy 635. sz. Somssich cs. Kaposvár, Bádv Istúán 14. sz.gy,grcy ö35. sz. Somssich cs. Kaposvár, Bády István 14. sz.
Holló cs. Esztergom, Bakosy József 264. sz. HŰnyadi János cs.
Rákoslieet. Belcéák Barna i4. sz. Holló cs. EszÍerso-m. BéldvRákosliget, Belc_sák B_arna 14. sz. Holló cs. EszÍergoir, Béldy
Dénes 223. sz- P- L- Sz. cs. Brlrlanesl 'Berinlrei Lácrló q?5 c;sz. P. !. Sz. cs. Budapest, Berinkei Lásáó 035. sz.
Szent LászIó cs, Rákospalota, Bodnár Gvörsv Sátoraliaúihelv.
Bodócsi Miklós 254; sz.'Mintá cs. Budaodst. E,oné Gél,á iii. si'Bodócsi Miklós 254; sz, Minta cs. Budapést, Céza 25. sz.
Szent Imre cs. Budapest, Czáka Andor IB. sz. Koháry cs. Eger,
Czobor Gyula 25. sz. Szent |mre cs. Budapest, Csikán Sánáoi\-zooor uyula Z5. sz. §zent lmre cs. Budapest, Csikán Sándot
935. sz. Szent László cs. Rákospalota, Dancs'Károly 37l. sz.
Deák Ferenc cs. Zalaegerszee, Dóbó Illés 550. sz, Barilss GáborDeák Ferenc_ cs. Zalaegerszeg, 550. sz. Baross Gábor

Husvéti pályázatunk eredménye.

A husvéti számban . közölt betű- és pótlórejtvények helyes
megfejtése:

l. Husvéti ünnepek.
2. Megfeszittetett.

Helyes meglejtést küldtek be a következők:
Ágner Gyuta 264, sz. Hunyadi János cs. Rá\oslige,t, Bakc_s_ay

Józséf 264. sz. Hunyadi János cs. Rákosliget, Béldy Dénes 223.
iz. P. L Sz. cs. Bu<iapest, Bodnár György Sátoraljaújhely, B9l-
bély Sándor 902. sz. Tompa Mihály-cs. Szentendre, Dancs Ká-
roty SZt. sz. Deák Ferenc'cs. Zalaégerszeg, Dudás'István Esz-
tergom, Eckhardt Ferenc 7l. sz. Zrinyi cs. Zalaegerszeg, Oálos
Rezső 4@. sz. Dr. Karácson cs. Györ, Gérecz ödön lz9. sz.
Magyarság cs. Dunakeszi, Gombos- János 229. sz; Pálffy cs.
Gyula, l 1166, Jenő:72. sz. Bocskay cs. Zalaegerszeg, , Fiornung
Béla 264. sz. Hunyadi János cs. Rákosliget, Kempni lstván S. K.
G. cs. Sátoraljaújhely, Kiss Lásztó 550. sz. Baross cs. Szeged,
Kocsis Józ§ef .28. sz, §zent István cs. Pesterzsébet, Kollár Gyula
556. sz. Szathmáry Pál cs. Makó, Konzili János l82. sz. Uhu cs.
Nagykálló, Kötél László 72. sz. Bocskay Zalaegerszeg, Krazsóf
JánÓ-s 254- sz. Minta cs. Budapest, Lám Béla 9ll. sz, cs. Rákos-
palota, László Béla l09. sz, Magyarság cs. Dunakeszi, Mészáros
Sándor 2O3. sz. Bocskay cs. Kisúiszállás, Mesterházy lstván
67. sz. Deákkuti cs. Sopion, Mikó Cábor-l. sz BKIE. cs. Bu-
dapest, Milassin Jenő Budapest, Nagy László l09. sz. Magyar-
ság cs. Dunakeszi, Negyedes lózseí 72. sz. Bocskay cs. Zalaeger-
szeg Pamuk Sándor 318. sz. Méliusz cs. Budapest, Petróczy
László 109. sz. Magyarság cs. Dunakeszi, Preczner Gábor Nyir-
egyháza, Rádi Károly 37l. sz. Deák Ferenc c§. Zalaeger§zeg,
Rákán József 109. sz. Magyarság cs. Dunakeszi, Reén Máriusz
83. sz; Attila cs. Vecsés, Réktor Mi,hály l82. sz. Uhu cs. Makó,
Roskó György 109. sz. Magyarság c§. Dunakeszi, Soltész Já-
nos 15. sz. Bethlen Gábor cs. Budapest, Soppert Ferenc 72. sz-
Bocskay cs. Zalaegerszeg, Spirk Egon 254. sz. Minta cs. Buda-
pes| Stibernik Dezső 37l. sz. Deák Ferenc cs. Zalaegerszeg,
Szabó Cyörgy 72. sz. Bocskay cs. Zalaegerszeg, 83, sz. Attila
cs. Sas-örs Vecsés, 210.,sz. Gyöngyvér cs. Fecske örse tsuda-
pest, 264. sz. Hunyadi János cs. Fecske örse Rákosliget 264,
sz, }Iunyadi János cs. Fecske örse Rákosliget, 264. sz, Hunyadi
János cs. Sólyom örse Rákosliget, 947. sz. l. Rákóczi György
cs. Mókus örse, Pestszentlőrinc.

Sorsolás útján: I. díjat nyert: Cérecz ödön farkaskölyök.l09.
sz. Magyarság cs. Dunakeszi, Műhelytelep. Il. dijat nyert: 210.
sz. Gyöngyvér cs. Fecske örse Budapest, X. ker, Liget-utca 19.
sz, Polgári fitliskola.

c;q. S_zeg9d, Domján Ferenc 59. sz. Árpád cs. Szentgotthárd, Du-
dás, lstván Esztergom, Eckhardt Ferehc 7l. sz. Zr|nvi cs.'Zala-
egerszeg, Eperjessy Lásztó 139. sz. Fazekas cs. Detirecen, For-
manek F'erenc l09. sz. Magyarság cs. Dunakeszi, Forrai Miklós
139. sz. Fazekas cs. Debrecen, Gálos Rezső 460. sz. dr. Kará_
cson cs. Győr, Combos János 229. sz. Pálfív cs. Ovula, Hady
Jenő 72. sz. Bocskay cs. Zalaegerszeg, Harki.y Pál li8. sz. Tu--
rán cs. Kecskernét, Hornung Béla 264. sz. Hunyadi János cs.
Rákosliget, Horváth Dénes Ö'7. sz. Deákkuti cs. Soproi, Kántor
Löránt 3. sz. R. M. cs. Budapest. Kassav Ernő 139. sz.'Fazekas
cs_ Debrecen,.Kassay Ferenc-l39. sz. Fazekas cs. Debrecen, Ká-
pos_zta^András.460. sz. dr. Karácson cs. Győr, Kempni István
S. K. G. cs. Sátoraljaújhely, Keresztes Jáno§ 460. sz.-dr. Kará-
cson cs. Győr, balásfalvi Kiss Ferenc 15. sz, Bethlen Cábor cs.
Budapest, Kiss Cyörgy 43. sz. Munka cs. Debrecen, Kiss Károly
l48. sz. Bercsényi cs. Budapest, Kiss László 550, sz. Baross Cá--
bor cs. Szeged, Kocsis József 28. sz. Szent lstván cs. Pesterzsé-
bet, Kollár ,Cyula 556. sz. Szathmárv Pál cs. Makó. Kosinszkv
lmre 26. sz. Magyar Jövő cs. Buda§est, Krazsóí ]áÁos 254. iz
Minta cs. Budapest, Lám Károly 9lt. sz. Szent Irrrre cs. Rákos-
palota, Limbach Tibor 935. sz. Szent László cs. Rákospalota,
Longaqer György 2l3. sz. Koháry cs. Eger, Ludescher Lőrinc
3, sz. R. M. Budapest, Madarassy Iván 19. sz. Bükk cs. Miskolc,
Madarász Andor 3. sz. R. M. Budapest, Maier Vilmos 264. sz.
Hunyadi János cs. Rákosliget, Martin István 3. sz. R, M, cs. Bu-
dapest, Mauritz Sándor 88. sz, Szabolcs cs. Nyiregvháza, Mé-
száros Sándor 203. sz. Bocskay cs. Kisújszállás,'Meiiger László
Celldömölk, Milassin Jenö Buaapest, ilj; Molnár Fere"nc 85. sz.
Zrinyi cs. Székesfehérvár, Negyedes Józseí 72. sz. Bocskay cs.
Zalaegerszeg, Német Ferenc 460. sz. dr. Karácson cs. Győr, Né-
meth Árpád 9ll. sz. Szent lmre cs. Rákospalota, Németh Ágos-
ton Debrecen, ifj. Németh András l71. sz. Erdősi cs. Debreéen,
Németh Zoltán 91 l. s'z. Szent Imre cs. Rákospalota, Pamuk Sán-
dor 38. sz. Meliusz cs. Budapest, Pavlics Ferenc 59. sz..Árpád
cs- Szentgotthárd, Pálffy Lá§zló'l18. sz. Turán cs. Kecskerirét,
Pásztor Oyörgy 935. sz. Szent László cs. Rákospalota, Pásztor
Lajos ll8. sz. Turán cs. Kecskemét, Peiniger Károly 32. sz. Le-
vente cs. Budapest, Ravasz János 15. sz, Bethlen Gábor cs. Bu-
dapest Beén Máriusz 83. sz, Attila cs. Vecsés, Róthnagel László
14. sz. Holló cs.,Esztergom, Ruzicska Sándor 180. sz. Kárpát cs.
Szarvas, Sikter László Rákospalota, Soltész János 15. sz.- B. O.
cs., Budapest, Soppert Fereng 72. sz. Bocskay cs. Za|aegerszeg,
Spirk Egon 254. sz. Minta cs. Budapest, Stibernik Dezső-37l. sr.
Deák cs. Zalaegerszeg, Stollár Tibor 935. sz, Szent László cs.
Rákospalota, Szabó Ferenc 935. sz. Szent László cs. Rákospalota,
Szabó György 72. sz. Bocskay cs. Zalaegerszeg, Szabó Károly
l39. sz. Fazekas cs. Debrecen, Szabó Sándor 9ll. sz. Szent Imré
cs.'Rákogpalota, Szely Ferenc 72. sz. Bocskay cs. Zalaegerszeg,
Takács Tibor 2, sz. B. K. G, cs. Rákospalota, Ulbrich Rezső 3. sz.
R. M. cs. Rákospalota, Varga János l57. sz. Damjanich cs. Baja,
Vozár lstván 225. sz. Petőfi cs. Békéscsaba, 67. sz. Deákkúti cs.
Zerge-örs Sopron, 83. sz. Attila cs. Sas-örs Vecsés, 88. sz. Sza-
bolcs cs. Farkas-örs Nyiregyháza, 160. sz. Mátyás király cs.
Sirály-örs Budapest, l82. é2. Uhir cs. Sólyom-Órs Nagy"káUó,
2-1O. sz. Gyöngyvér cs, Fecske-örs Budapest, 264. sz. Hunyadi
János cs. Fecske-örs Rákosliget, 264. sz. Hunyadi János cs. Só-
lyom-örs _Rákosliget, 464. sz. Rozgonyi cs. Bagoly-örs Győr,
911. sz. Szent Imre cs. Turul-örs Rákospalota, 91j. sz. Sient
Imre cs; II. raj, 3. örs Rákospalota,947: sz. l. Rákóczi György cs.
Mókus-örs Gyula,' Elsö díjat nyert Kötél László 72. sz. Bocskay cs. Zalaegerszeg.

Második díjat nyert Berinkei László 935. sz. Szent László cs.
Rákospalota, §zéchenyi-tér 13. sz,

_ _ 
Hatmadik díjat nyert Kollár Cyula 556. sz. Szathmáry Pá cs.

Makó.

,,Mi mlnden történt áprilisban?" pályázatunk,eredménye.

A ,,Magyar Cserkész" április l-i számában közölt pályáza-
tunk helyes megfejtése a következő:

1853 április 3. Tompa Mihályt ,,A gólyához" című költeménye
miatt ezen a napon menti fel a hadbiróság.

1784 április 4. Kőrösi Csoma Sándor születésnapja.
1849 április 6. Damjanich, Aulich és Klapka vezetésével ezen

a napon verték meg a honvédek az osiztrákókat, Isaszegnél.
1739 április'10. Baróti Szabó Dávid született ekkor.
1830 április 16. Katona József, a ,,Bánk bán" írója halálának

napla,
1858 április 16, Híres szobrászunk, Zala Cyörgy születésnapja.

_ 1_6QP áplilis 18. Ezen a napon halt meg Lorántffy Zsuzsanna,
I. Rákóczi György lelesége.

1925 április 26. Ekkor leplezték, le Papváry, Elemérné, a Ma-
gyar His}ekegy írójának siremlékét a lteredesi-temetóben.



l8B MAGYAR],CSERKÉSZ 9,,,.számi

JEGVIRÁGoK.

Elnézem télen kicsiny ablakunkat,
Jégvirágokat rajzolt rá a lagy.

- Kályhámban duruzsolnak a lángok,
Hogy láthassuk a téli világot.
S a jégvirágok felolvadjanak.

Édesapám jut ilyenkor eszembe:
Arca mint a jégvirágos ablak.
Istenem! a sok szürke bánat
Es örökös gondjai a mának
Arcára mélyen odafagytak.

lgaz, hogy jégvirágos ablakon
Nem süt keresztül a téli nap.
S csak én tudom, hányszor égett szíve,
Hogy a bút onnan messzire vigye
S a jégvirágok felolvadjanak!

Wiener Jdnos
öísv., 92. Csanád, Makó.

EGY TESTVEREMHEZ !

Testvér! nem érzel néha kedvet
Nehéz szíveddel útra kelni,
S az örök álmok templomában
Fgy esdeklő dalt énekelni?

Testvér! nem érzed néha-néha,
Mikor az álmaid siratod,
Az élet vad pergő tüzében,
Vágyaid: hulló csilagok?

Testvér! nem haltod csendes éjjel;
Az órád, milyen gyorsan ketyeg., ?
Nem gondoltál még néha arra;
Mily gyorsan múlik az életed?

Testvér! az életkereszt súlyát,
A testeden még nem éreztei1,
Ha a sors korbácsütésétől,
Könnyben úszott mind a két szemed?

Testvér! nem érzel néha kedvet;
A sorsod ellen szembekelni,
S megtépett vágyak oltáránál
Egy keserű dalt énekelni? 

si*os A,ttíu.

MÁJUS.

Azurkék égen bárányfelhők úsznak,
Mosolygó arccal nevet rám a nap,,
körülöttem tarka színekben hever
Tavaszi bái, tavaszi ég alatt.

A'messzeségből ragyogó pompában,
Dúslombú erdő integet felém
És ezer vidám tavasztiindér dala
Zsong zokogva a szívem rejtekén.

Ruzsinszky LászIó,
146.,,Révay', Tatabánya.

,,helyes gyerek" stb. Hát án milyen va-
gyok? Hátha én is ép olvan ..kiállhatatlan
alak" vagy ,,nagyzo|ó" r,ag1,ok, mint az,
akil az előbb kritizáltam meg.

Ide illik Tolsztoj mondása: ez én va-
gyok. Meg kell gondolnom, hogy én sem
vagyok jobb, mint a másik. önismerettel
sokkal türelmesebbek, elnézőbbek lehet-
nénk mások hibái, íélszegsegei iránt. A
helyes önismeret 

' kigyógi it Áz öndmilas
(,,kalandhős",,,beképzelt".) betegségéből.
Ha pedig jól ismerem magamat, akkor
tudhatom, hogy parancsnokom, örsveze-
tőm, társaim elev_en figl,elő szeme mit ve-
het rajtam észre és azt. hog1, milyen
véleménnl,el van rólam.

I. Az önismeret megszerzésének közvet,
len módjai:

l. Lelkivezető, jóbarát útján,
Ez a legegyszerűbb és a legtermé-

szetesebb mód. Négyszemközti beszélge-
tós közben a lelkivezetö vag}, a bizalmas
jóbarátunk tigyelmeztethet"hibáinkra és
,kiemelheti jótulajdonságainkat.,

2. Lelkifénykép,
Ennek a lenyege a kör,etkező: nagyobP

fiúk (egy örs, vagy a csapat örsvezetői)
egymásról rövid jellemzést írnak és ezt
eljuttatják a parancsnokhoz álnér, alatt.
A parancsnok ézeket lemásolja és a részt-
vevők az ő kezeirásár,al kapják meg a
jellemzésüket 6-8 társuk megligyelése' és jóindulatú,'cserkészies kritikája alap-
ján.

3. Figyelő szem; éles fül.
Megfigyelós alapján hamar észrevehe-

terrt, hogy milyen arckiiejezéssel fogad-
ják társaim általam esetleg elragadónak
tartott megjelenésémet vag},,,nemeS"
hanghordozásomat és,,előkcló" gesztusai-
mat. Vagy pl. ha nyitott szemmel járnók,
rögtön észrevennóm, hogy egl,edül ha-
nyagságom miatt nem kaptain még eddig
semmjfele megbizatást parancsnokomtól,
örsvezetómtől. sokszor meg a tréíás szó-
lásokban (,,te pontvadász-, ,,te 

'stréber"

stb.) is van 10-20 száza.|ék igazság.

II. önvizsgtilat.

l. Ki a barátom?
Kivel barátkozom, milyen társaságban

érzem jól magamat? Ha barátom egyé-
nisége neni is egyezik meg pontosan az
enyémmel, mégis fel lehet íedezni közös
jellemvonásokat.,,,Madarat,tolláról, em-'bert bárátjáról."

2. Mihez van kedvem?-
Mekkora buzgalommal végeztem el a

kötelességeimet? Mivel tóltöm el a szabad
időmet? Milyen . kónyveket szoktam ol-
Vasni? Kit és miben utánzok? stb.
- 3. Tetteim rugójá.

,,Néha a szenvedély hajt bennünket és
azt buzgóságnak tartjuk" (Kempis). Ha a
tetleirn önzésbő1 (hiúság, dac, íéltékeny-

' kédés, nagyiavágyás stb.) fakadtak, mind
: nem érnek semínit és sohasem lehet tudni,

Előfizetőink ligye|mébe !

1. Cserkésznaptdr. A Kiadóhivatal ez-,
úton közli, hogy az 1929, évi Cserkész..
naptár akciót lezárta. Azt a néhány da-
rabot, ami még rendelkezésre á1l (amig
ez is teljesen el'ném'fogy), C§ak azon,'
régi előíizetőinknek adjuk kedvezmény-
képen, akik lejárt előíizetésüket meg-
újítják., 2. Reklamdciók; Kérink mindazon elő-
f izetőinket, akiknek valamilyen kérésük,
vagy reklamációjLrk van a Kiadóhivatal-
nál, hogy minden egyes esetben arra,.a
névre és cimre hivatkozzanak, akinek ré-
szére és címére a lap jár. Igy a felesleges
levelezéseket elkerüljük.

3. Bekötésitaóla. A több oldalról meg-
indult érdeklőd_ésrp értesítjük előf izetőin-
ket, hogy a Magyar.Cserkész régi évío-
lyamainak békötési táb|áia a Cserkész-
boltnál.rövide§en ,kapható l9sz.. . . .. ;

4. Címuáltozdst a lap megjelenése előtt
5 rrappal kérjük a Kiadóhivatallal közölni,

Angolok köszönete. A kenti cserkész.
szövetség titkárp,, Spencer, a következő
levelet inézte Gö.döllőn való lát9gatásá"al-
kalmából a premontrei gimnálium rektó-

" rához:
,,l\,!ost, hogy egész'ségben visszaérkez-

tünk Angliába,., §ietek írni és kifejezni a
öserkésztársaság minden háláiát a látoga-
tá§ alkalmával nekünk nyujtott fényes'To-
gadtatásórt.

Mágyarországi tartózkodásunk egéEz
idejc a|att minden oIdalról szíves figye-, lemben részesültünk és"az önök ritka.ked.
v,essé§e, ameltri _a mi.meleg. fqgadJatp:.
nukban nyilvánult meg, tökeletes_beí.ete1_
.zése volt szép országukban való na§y-
szerű tartózkodásunknak.

Biztosítom önt, hogy l\{agyarorszag
. és népe iránt otthonunkba_igaz .barátság.
, érze-lmével tértünk vissza. ószintén kívá-
nom; hogy mtrlkájukban sok örömlik le-,
gyen és. remélgm, hogy ez a. munka _év-_
rűl-évri sikeresebb lesz.

öszinte tisztelettel

.' A Magyar Szgryle majgp_ l-i.s4ámá,§a1
,,öregcserkészek útjai" címdn dr, Hege- .

düs Ádám munkatársunk cikkét közli.

Szigorrian ellenőrzi a rendőrség .a c§er. '

készruha visélésének jogosultságát. Egyre
több panasz érkezik a-Cserkészszövetség-
hez, amely arról szól, hogy a cserkészru-
háúal sokan visszaélnek, annak egyes ré-
szeit nem-cserkészek is viselik és cser-
készietlen magat4rtásukkal sokszor az
egész mozgalom jó hírnevét veszélyezte-
tik. A Cserkészszövetség ebben az ügyben
panasszal fordúlt á m, kir. Állainrendőr-
séghez, amely a legteljesebb megértéssel
fogadta azt és rendeletet adott ki, hogy

: -ezéntúl a féndőri.'közegek szigorúán ellen-
'orizzék 

-a cserkészrüha viselésének 'jogo-
sultságát. EZért mindenki el lehet,rá, ké-

.,, ,Bzülve,,..akí cserkeszruhátran ,vagy_ e,§er- ,

készjelvénnyel jelenik meg valahol, hogy
a rendőrség őt igazoltatja. Ezt az igazol-
tatást nekünk cserkészeknek csak a leg-
nagyobb örömmel kell fogadnunk, mert
hisZén tudjuk, hogy az épen a mi védel-
münket, illetőleg a mi mozalmunk védel-
mét cé]',ozza. Kílönös gond iordíiandó .te-

_ .h[t arra, hqgy a cserltés"?ek rnindig ma-
. guk(al . hordják igazolyányaikat,:_'mert_

I(RÓNII{A

,Ez én vagyok . . ."
A híres orosz írónak, Tolsztoj Leónak

volt egy igen érdekes mondása: Tat twam
asi -]'ez"én: vagyok. A környözetünkben
nagyon sok különböző tulajdonságú em-
bert láthatunk, Van ,;jó pofa'r, van ,,ki{ll:
hatatlan dlak", van ,,hencegö fráter", van

hógy a nagy bu2g§ság mikor íog hirtelen
alább hagyni. C§akis kérlelhetetlen szigo-go-

ki_rúsággal |ehet az önámítás őserdejét ki-
irtani. lnkabb. lesien esv tucat ,felismert,iríani. lnhdbb. legyen egy tucat,feli
és leküzdöít hibdi;k, min{ egyetlen képzelt
téle rényünk.' Az öriismeret célja nem örökösen hibák
után kutatni,'hahem annak a megállapi-
tása, hogy rnennyit,valósítok meg az ideá-
lokból. Az egyetlen cél csakis a folyto-
nos haladás, tökéletesedés lehet. Az önis-
meret vi§szanéi a multba és megmoncljá,

_ milyen voltani ,eddig. Azután előrenéz a
l íövőbe,: és.,ki,adjq a jels2ó{ :,_,,'t öb b, : telik
tőIem". __,:, ....',.,,-,
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könnyen megtörténhetik, hogy cserkész-
ruhát vagy jelvényt viselő fiatalembert
előállít a rendőrség,'ha érvényes igazol-
vánnyal nem tudja bizonyítani cserkesz-
mivoltát.

Természetes, hogy ezzel ját annák a
szi.ikségessége is; hogy minden cserkész-
jelvényt és ruhát viséiő testvérünk egész
magatartásában (tehát igazoltatás közben
is) cserkészszerűen viselkedjék.

Liptay Jenő töldbirtokos, ZYz hold íől-
det adornányozott a berettyóújfalui cser-
készeknek. Liptay Jenö gazd. íőtanácsos-
tól azt kérték a berettyóújlalui cserkészek,
hogy adjqn el nekik bakonszegi, táboro-
zásra kiváíóan alkalmas földjéből 2/2 hoí-
dat, ő azonban pénzért nem volt hajlandó
átengedni a kért földet, hanem minden el-
lenszolgáltatás nélkül bocsátotta rendel-
kezésükre. Csupán az a kivánsága, hogy
Bessenyey ay'örgy hámvait a j.elenlegi
nehezen b,ozzáíérhető sírból vigyék át a
cserkészek a saját földjükre, hogy a nagy
magyaí szelleme ezáltal is közvetlenebb
vOnatkozásba kerüljön a cserkészettel.

A sárvári levente egyesület május 8. és
9-én Szombathelyen elöadja az ,,Ezer
év"-et, ,,Emilius" 3 felvonásos szinművét,
amely a magyar nemzet tragédiáját tár-
gyalja. A hazaíi.as mű kapható Sárváron
(Vasmegye), a kiadónál (dr. Kántor E.
ödön j. tiszti orvos). Ara 3.40 P, zene-
kisérete 5 P.

A ,,Turül",mentődoboz a magyar ipar
büszkesége!. A,,Turul" mentődobozíól
nlindenkinek el kell ismetni,, hogy határo-
zottan ízléses, csinos, mégis komoly; szik-
séges kis holmi; hiányt pótol, mert ha-
sonló kivitelű mentődoboz csonka kis or-
szágunkban, de még az egészségügyi cik-
kekben annyira íejlett nagy Németország-
ban sincsen , a többi külföldi álla-mokról
nem is beszélve. A ,,Turul" mentődobozt
magyar hazánk szemefényének, az öntu-
datos, melegszívű, jellemes magyar cser-
készek figyelmébe ajánljuk, akik remél-
jük, hogy törekvésünket megértik és meg-
érzik azt a sok melegséget, azt a sok sze-
retetet, jobb jövőbe vetett hitünket, aml
ezen kis doboz elkészitésénél vezetett
bennünket. ,,Turul" Kötszergydr

Budapest, II., Erőd-utca i-3.
. XIV. Központi tisztitábor: június 30tól

július 9-ig lesz a hárshegyi eserkészpark-
ban. A jelentkezésre vonatkozó tudnivaló-
kat a ,,Vezetők Lapja" május l-i száma
közli.

A ilI. Turista Egyesület Zsíroshegyi me-
nedékházában cserkészek belépődijat nem
íizetnek, hálódíj tekintetében pedig a ta-
gokat megillető kedvezményben részesül-
nek, azaz ágyanként 80 fill, díjat fizetnek.
Nyáron a gazdasági épület padlását is itá-
lóhelyekkel óhajtják felszerelni, ahol 2U
személy kaphat prics-szerü fekvőhely:t,
takarók nélkül 10 lillérért,

,,Azöregcserkészet útjain". Majdnern
úgy hangzik ez a cim, mint az öregcser-
keszetről megjelent könyv címc, de én
nem a könyvröl akarok most beszámolrti,
íneít ezt megteszik mások. Az öregcser-
készet fejlődése útján eljutott odáig, hogy
elsősorban cserkész-nyilvánosság elé Iép-
jen, de hírt adjon magáról a nagy nyilvá-
nosságnak,is. Nem is magáról, hanem a
cserkészeszme diadaláról akarunk tanus-
kodni országos értekezletünk megtartásá-
val, Folyó'hó 25-26-án tartju} a hárs-
hegyi Cserkészparkban, szombat déltől
vasárnap délig., Erre a? öíegtábotozásta
felzarándokol4a! |.,. az öregcserkészek
csonka hazánk minde4 részétlól,,hogy bi:
zonyságot tegy.enek a cs,erkészészme dia-
daláról: a krisztusi szeretetről, a hazasze-

retet mindeneket egybeforrasztó erejéről.
szombat délután ismerkedések lesznei<

és este nagy tábortűz, amelyte mindnyá-
jan szeretettel várjuk Teieki Pál tb. fő-
cserkészt, elnökünket. és a Szövetség ve-
zetőségét és móg sok jóbarátot. A vasár-
nap reggeli istentiszteletek után öregcser.
kész-sportokkal, megbeszélésekkel töttjük
kt az ,időt és felkészülünk a nyári nagy
öreg mozgótáborozásokra, amelynek rész-
leteit a Vezetők Lapjában közöltük és
majd egy körlevélben is a gyűlés előtt
tudomásotokra hozzuk.

Az új magyar élet hívja az öregcser-
készetet s az öregcserkészeket,,,jöjjetek
el mindnyájan az országos öregcserkész
táborozásra" Faragó Ede

orsz. vezetőtiszt.

xür-n,ör-Dl IIIREI{

cserkészelőadás volt és a színpadon öt
cserkész tartózkodott, amikor az épület
rombadőlt. A nézőtéren. levő számos cser-
kész első gondolata az volt, hogyan se-
gíthetnek tátsaikon és a közönség sebe-
sültjein. Azóta Chile cserkészei, akik a
földrengés után mindenütt épúgy segí-
tettek, mint tavaly Bulgária cserkészei a
maguk hazájabeli íöldrengésnél , már
nagyban készülrrek Angliába. Valószínű-
leg ott lesz RicdeL megbizott is, aki ar-
ról hires, hogy egész kilenctagú családja
csupa cserkészbő1 áll. Felesége ugyanis
cserkeszleány-r,ezetőnő, lányai cserkész-
lányok és tülrdérkék, íiai cserkészek és
íarkaskölykök.

Az angol cserkészek persze már most
intézik el munkájukat, hogy a Jamboree
idejére szabadságot kapjanak. Jó példával
jár elől a nagy Angol Bank, amely vala-
mennyi cse.rkészalkalmazottjának máris
biztosította a szabadságót,

A ddnok is többen lesznek; mintsem
gondolták. Egyébként most lázas érdek-
lődéssel forgatják az ,,lmre" című köny-
vet, amelynek cimlapján c§erkészinges
íiú rohan ki fabódéból a hóviharba.
Mindenki kitalálhatja, hogy Farkas Gyula
könyve, a ,,Forrongó lelkek" jelent meg
dánul. ]OE.

I{ERÜLETI HIREI{

I. KERüLET.
Az országos távjeladásra a kerület csa-

patai köziil az alábbiak jelentkeztek:
2. -. 5 tiszt és 60 cserkész, 3, - 5 t.
39 cserk.,, §, : ). t, 12 cserk.; 7, - 8
cserk., 16. - 1 t. -10 cserk.;, 2.6. - 1 t,
20 cserk., 100. - 3 t. 8 cserk.; l4B, -3 t. 12 cserk., 174. - 2 t. 24 cserk.,
191, - 1 t. 5 cserk., 22l. - 1 t. B cserk.,
242. - 2 t. 20 cserk., ,279. - 1 t. 8
cser,k., 284. - 2 t. 18 éserk., 3|4, -16 cserk., 3I7. - 1 t. 12 csérk., 321. -2 .t. 18 cserk., 327. - 3 t. 10 cseik. és
a 365, -, 1 t. 15 Cserkésszel.

Az Unitárius Egyházközség keretében
,,János Zsigmond" név alatt cserkészcsa-
pat van alakulúban.

A Kir. Egyetemi Katolikus Reálgimná-
zium 5. sz. K. E. G..is.-cs. április- ,14-én,

vasárnap délelőtt az iskola udvarán ren-
dezte ünnepélyes fogaCalomtételét. Utána
rajversenyek (tórna, rendgyakorlat,sá-
torverés) voltak. Délután pedig műsoros
előadást tartottak.

Az |, ker. megalakította bizottságait,
amelyek a június 2-i cserkésznapot készí-
tik elő.

Április 16-án kerületi térképészeti tan-
folyam kezdődött- cs.-tisztek számára.
Előadók Strömpl Aurél, Léndvay Károly
és Papp Céza.

A 327. sz. Lóyolai szent lgnác csa-
pat cserkész- és larkaskölyök_avatása
a Cserkészparkban. Május 20-án Pün-
kösd hétfőjén 6. .". ,t 1z72 órakor cserkész-
aaatríst, d. u. 4 órakor pedig farkas-
bólgöhaaatrist rendez a 327. sz. Loyolai
sz. Ignác cserkészcsapat parancsnoksága
s ezúton is széretettel .meghívja ezekre
az ünnepségekre á Cserkészparkba az
L kerület cserkészcsapatait. :Az avatást
a, cserkészfiúknál főtisztelend,ő dr. Iandik
József regnumi parancsnok, a farkasköly-
köknél . Cerrilsen Vilmos, a ,,Boldogasz-
szóny" csap'at parancsrioka végziI{.. hz
alig h616*6oe§ Loyolai §zt.:Ignác csapat
az idén különösen nagy lendületet vett,
főleg amióta P. OlasZ'Peter S. J. vetté
át a csapat parancsnokságát, A2 élénk

A birkenheadi nagy napokra a világ
legtávolabbi sarkaiban is javában készül-
nek a cserkészek. Amikor nálunk megin-
dul a táborozási idény, távoli világrészek-
ben már hajőraszál|nak a különb(iző szinű
cserkészíiúk. Lesz olyan csapat is, ame-
lyik két hónapig lesz a tengeren, amíg
angol partra lóphet. A brit világbirodalom
legtávolabbi gy armatának, az óceán köze-
pén magánosan álló Tristan da Cunha
szigetének cserkészei már megüzenték,
hogy ők csak úgy érhetnének idejében a
jamboree-ra, ha máris elindulnának.

A zöldturbános, barnaképű indus cser-
készek nagyon igyekszenek kitenni ma-
gukért. Nemzeti mozgalmukat méltón
akarják bemutatni. Készülnek már az útra
a világ paradicsomának, Ceylon szigeté-
nek cserkészei is. Van a szigeten egy tó
s ennek a tónak a közepén egy kicsi szi-
get, ahol a legszívesebben időznek a cey-
loni fiúk. A védett öblökben boldogan vi-
torláznak, a tóparton kacagó örömmel ta-
nyáznak és este, a tábortűznél, valóban
az É,denkertben érzik magukat. A kék Ia-
gunákon elömlő holdfény, a tűzpillangok
csapongása, a misztikus, bársonyos éj-
szaka váriák a ködös Albion tábortüzes
ejszakáj át.

Rio de ]aneiro mellett, a világ legszebb
öblében a braziliai cserkészeknek is van
egy pompás szigetük. A riói fiúk nemrég
ott látták vendégül a saopaolóiakat. Ezen
a szigeten van a braziliai katolikus cser-
késztisztitábor is. prdekes, hogy észak-
amerikai .mintára már a braziliai cserké-
szek is szívesen táboroznak hajópadlós,
vaságyas sátrakban. Nem sok ideje, Fiók-
Jamboreere gyűltek a szigeten a csapatok.
Minden csapat küiön tábort vert és a tisz-
titábor barakkjai is megteltek. Verse-
nyek, bemutatások után a tengerészeti
minisztérium különhajóján tértek vissza
a cserkészek a fővárosba.

Argentina cserkészei a közelmultban
cserkésznapot rendeztek. Ez nem olyan
cserkésznap voit, mint amilyet az angolok
rendeztek a háború előtt, amikor is a cser-
készek egy napon mindenféle munkára
vállakoztak és a kapott bért a vakoknak
adták. Az argentiniai cserkésznap úgy
folyt le, hogy minden r,árosban megkoszo-
rúzták a nemzeti hősök emlékműveit, be-
mutatták a c§erkészfilmeket és cserkész-
bankettre gyűltek össze. Az iskolákban
szünnap volt és a cserkészek külön elő-
adást "tartottak a többi tanulók részére;
de minden egyéb módon is igyekeztek
mjnél több uioncot szerezni.
:A legutóbbi .chilei íóldrengésnek,,saj;

no§,: öseíkészáIdozatai is voltak; Consti.
tución városában, a szinházban épen
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és fegyelmezett örsi élet mellett a gya.
kori raj- és csapatösszejövetelek bizto-
sítják a lankadatlan munkát, A legutóbbi
segédtiszti táborban 3-an, az őrsvezetöi tá-
boiban 6-an vettekrésztacsapatból.Mivel
folyton növekszik a csapat I. oszt. cser-
készeinek a száma, a jövő iskolaévben
megkezdődík az öreg-munka, mely föleg
a vizisportot es a sielést kívánia felvi-
rágoztatni. Az idei táborozás helye:
Csurgó 1Fejér m,), idejel. júl, 2 - 2l. A
csapat nagy gondot fordít a cserkészfiúk
írói és múkedueló-szíttészi kiképzésére.
Hónaponként írasbeli dolgozat s éven-
ként 2-3-szor színielőadások szolgáltat-
ják erre az alkalmat. Az idérr három szín-
darabot adta,< eló a fiúk, köztük a
dr. Vrirkongi Fidél cisztercita tanár úrtól
bevezetett Calderon: Nagg uilrígdrdmáidt,
melynek elóadását megjelenésükkel többi
közt megtisztelték: dr. Szukouathg línre
és dr. Sóndor ldnos l. kerüIeti elnök
urak is. A csapat négy raja közil az
egyik öreg raj, me|y az öreg cserkészet
útiain jár. A farkaskölyökfalka az id,én
alakult. Az országos jeladó versenyre a
csapatból lti-an jelentkeztek.

lI. KERüLET.
Az ózü 22. sz. O. K. E. cs. cs, ,,Cser-

készvilág" cimmel 2 hetenként megjelenö
csapatlapot inditott.

Nagyszabású cserkészmatiné Miskolcorr.
150 kisíiú cserkészapróddá avatása. -A véncserkész-sz*rvezet megalakulá§a.
A miskolci elemi iskolák apródcsoport-
jait magába foglaló 767. sz.,,Lévay Jó-
zseí" cserkészcsapat feledhetetlen emlékű,
impozáns cserkészmatinét rendezett a mis-
kolci Nemzeti Színházban, április 7-én,
vasárnap d. e, 1 l órai kezdettel.

A zsufolásig megtelt színházban ott vol-
tak a vármegye, város, egyházak, vala-
mint a katonaság és egyéb közéleti in-
tézmények vezető emberei. A Cserkész-
szövetséget Faragó Ede orsz, vezetőtiszt,
a Testnevelési Főiskolát pedig Fodor Fe-
renc tanár képviselte.

A l94. sz. ,,Széchenyi István" cserkész-
csapat fuvózenekara által előadott Hiszek-
egy vezette be az ünnepélyt, majd Ko-
lumbán Lajos kir. tanfelügyelő, ker. Int.
Biz. tag tartotta meg nagyhatású meg-
nyitó beszédét. A függöny felgördültekor
lábortűz mellett ültek a kisfiúk s hallgat-
ták a kőzszeretetben álló Tanfelügyelő
bácsi kedves hangulatú meséjét, melyet a
gyermekeknek adott elő ugyan, de nagy-
szerű elgondolással a közönségnek is
szólt. - szünni nem akaró és többször
meg-megújuló taps mutatta a közönség
elragadtatását, amikor a függöny előtt a
csapat 70 tagú, 3 szólamú énekkara állott.
Az elsö ízben előadott helyi eredetű Cser-
készapródinduló, melyet Sassy Csaba
költő írt és Becht József tanár zenésített
meg, oly nagy sikert aratott, hogy a kö-
zönség kívánságára el kellett ismételni.
A lelkesedés és tetszésnyilvánítás tető-
pontjára ért, amikor a közönség meglátta
szép rendben fölállva azt a I70 ragyogó
szemű, mosolygós tekintetű kisfiút, akik
közül l50 ez alkalommal tett komoly igé-
retet a cserkészapródtörvények megtartá-
tára.Novotny Gyula csapatparancsnok
jelentése után Faragó Ede orsz. vezető-
tiszt szólott magyaros lelkesedéssel a kis-
iiúkhoz, megmutatva előttük azt az utat,
melyen, mint cserkészapródoknak járniok
kell. Az igéretet tevő Árpád, Álmos, Előd,
Ond és Kond csoportok képviselői egyen-
ként járutlak Faragó Edéhez, hogy kérjék
társaik nevében cserkésszé avatásukat.
,,Avatáshoz" vezénysző után néma
csendben állott tel a közönség, hallgatták

a l50,kis magyar szívből lakadó komoly
igéretet és gyönyörködték végig azt a páí
pillanatot, mely 150 kisfiú várva várt,
tündér mesékkel szőtt álmának valóra-
válása volt. Az igéret szöl,ege elhangzott,
minden kisfiú megkapta a rózsabimbót
szimbolizáló cserkészapródjelvényt és
gyerekes szivvel, ártatlan télekkel álltak
meg annak az útnak kezdeténél, melyen
ezután járniok kelI. - Sáfrány Ferenc
MÁV. műhelyfőnök, a IL ker. elnöke szó-
Iott ezután a kisfiúkhoz, kedves, megható
szavakkal üdvözölve a kerület, illetve a
magyar cserkésZet új, fiatal lelkű kis ka-
tonáit. Enyedy László állott mosolygós
arcával a függöny elé s nagy hatást ki-
váltva mondta el Szigeth5, Ferenc alkaImi
prológját. A cigáni,zenére bevonuló
,,Zsolt" raj lejtette el ezután a sokak ál-
tal már nem is ismert régi magyar táncot:
a palotást. Szünni nem akaró taps üdvö-
zölte Faragó Ede orsz. vezetőtisztet, az
ünnepély szónokát, függönyelőtti megje-
lenésekor és többször szakitotta félbe
lángoló magyar lelkesedéssel elmondott
beszédét a hálás, cserkészetért rajongó
közönség. A,,Széchenyi" cserkészcsapat
fúvószenekara Bátori Mária és Mi nem fe-
lejtünk c. darabokat adta elő szívet-lelket
elragadtató precizitással. Sassy Csabának
eííe az alkalomra írott Cserkészapródtá-
bor címü egy ielvonásos szindarabjának
szereplői, bájos megjelenésükkel és köz-
vetlenségükkel arattak többi társaikkal
együtt nagy sikert. Bíró László vezetésé-
vel a csapat énekkara adta elő következő
számként Horváth S. cserkészindulóját.
Az énekkar szereplése után a szépen si-
kerúlt ünnepség rendezője, Novotny
Gyula, a csapat parancsnoka állott nagy
tapsvihar között a függöny elé, hogy
megtartsa záróbeszédét. Szavai után a
Szózat akkordjai íejezték be a matinét,
ahonnan úgy távozott mindenki, mint a
kis cserkeszapródok tofábbi hűséges párt-
fogói és munkatársai.

Az ünnepély véget ért. 150 kis csillag
gyult föl a lekete borus magyar égen és
t50 Új kis szív dobbant együtt, annyi sok
magyar cserkész szívében egy célért, egy-
Szerre.

Délben a Koronán közebéd volt, melyen
számos felköszöntő hangzott el a mozga-
lom vezérei és a közéleti férfiak ajkáról.
Ebéd után értekezlet volt; melyen a vén-
cserkészmunka szervezetét tárgyalták
meg. ()rvendetesen hatott. hogy a fiatal
csapat támogatására a férfi szülők és ér-
deklödők iIy szervezetbe óhajtanak tömö-
rülni, hogy munkálják a mozgalom nemes
eszméit.

Cserkészelőadás ózdon. Március 31-én,
husvét vasárnapján ózdon a 248. sz.
,,Vas" cserkészcsapat az Olvasó Egylet
székházában mintegy 1000 főnyi közön-
ség előtt adta elö Gyomlay L.: ,,A sza-
badkai diák" c. háromfelvonásos irredenta
színművét. A drámának odaadással és át-
érzéssel megelevenített alakjai megtázó
erővel hatottak a közönségre. Emelték
még a sikert a legmodernebbül lelszerelt
színpad technikai hatásai és fényes kiálli-
tású kosztümök. Az előadás után tánc-
mulatság volt. A színdarab nemcsak ltogy
megnyerte a határvidék népe szívét a ma-
gyar irredenta ügyének, de hatalmas
anyagi sikert is hozott. A jövedelmet a
szegénysorsú cserkészek lelszerelésére
fordítja a vezetőség; továbbá tervbe vette,
hogy a decemberben felavatott 8 helyi-
ségből álló Csapatotthonba rádiót szerel-
tet fel és az Otthon területén egy házi lö-
völdét fog kiépíteni. A rendezés munkáját
Hayer László csapatparancsnok és Jurás
László cs. t. apródvezetö végezték.

III. KERüLET.
M. O. V. E. 365. sz. Apatti Mihály cser-

készcsapat. 1929 február 24-én a MOVE
otthonban avatás volt, ahol 11 újonc tette
le a íogadalmat. Szép beszédet mondott
Koszterszitz igazgató úr, aki különösen
kiemelte a cserkészek egymás iránt való
szeretetét, összetartását. Délután a csa-
pat műsoros előadást tartott, ahol színre-
kerültek a ,,Cserkész ahol tud segít" és
,,Cigányok a táborban" című színdarabok,
melyek teljes sikert arattak. A telt ház
után egy hétre ismét előadtuk szintén telt
ház e|őtt. A husvéti ünnepek alatt Lócs
község vendégei voltunk, ahol az ottant
leventék közreműködésével a már előző
műsort ismét előadtuk és azonkívül cél-
lövő versenyt is tartottunk.

Soproni cserkészek a nagycenki sírnál.
Április 7-én mintegy 300 soproni cserkész
és cserkészbarát zarándokolt el Nagy-
cenkíe, ahol lerótták kegyeletüket a ,,leg-
nagyobb magyarí' emléke iránt - Az
emlékműnél ,,Koszter Atya" intézett be-
szédet. Egy 366-os cserkész szavalt, egy
másik pedig rövid tanulságos előadást tar-
tott Széchenyi István gról életéről. -A sírnál a Magyar Cserkész Szövetség
nevében dr. Koszterszitz József, a Veze-
tők Lapjának a szerkesztője, míg a szo-
bornál iVlartini Róbert vm. elnök, a Sopron
vátmegyei cserkészek nevében csokrot
helyezett el. A kirándulás után elhatároz-
ták a soproniak, hogy minden évben meg-
rendezik a zarándokutat, hogy erőt nyer-
hessenek Széchenyi emlékéből a további
küzdelmes magyar életre.

A keszthelyi prémontrei reálgimnázium
79. Festetics.cserkészcsapatának I. raia a
lI. osztályú próba természetismeretének
elsajátitására a gimnáziumban tanult el-
méleti és a cserkészkirándulásokon elsa-
játított gyakorlati ismereteken kívül akart
élni avval a kedvező alkalommal, hogy
Keszthely nagyhírű gazdasági at<áOeririá-
yal rendelkezik. Megkereste az akadémia
igazgatóságát s engedélyével dr. Kukul-
jevics József gazd. akad. tanár úr háziál-
latainkról a tél folyamán heti egy órában
a fiúk értelmiségének és érdeklődési kö-
rének megíelelő magas §zínvonalon mozgó
előadássorozatot tartott. Ez előadások so-
rán sorba jöttek háziállataink: külsejük,
használhafóságúk, természetük, beteg§é-
geik, velük való bánásmódjuk; csupa
olyan kérdés, ami cserkésznevelésünkkél
é§ agrárérdekeltségiínkkel ö§szefügg. Áz
akadémia gazdaságában gyakorlati eljá-
rásra is sor került: a fejcst, csutakolá§t,
nyergeiést, szerszámozási', ióápolást, ete-
tést, istállózást és lnég sok más gyakor-
lati kérdóst nemcsak ólőszóval hallották
gimnazistacserkészeink előadni, hanem
módjukban volt a valóságban végignézni,
sőt begyakorolni is. Ugy értesültünk, hogy
eljárásunk szakkörökben is elismerést és
méltányló tudomásulvételt talált,

IV. KERüLET.
Az országos távjeladásra eddig a 85,

98, 288, 227 és a 450/ö. cserkészcsapatok
jelentették be részvételűket.

V. KERüLET,
Az 550. B. G. csapat folyó hó 11-én név-

napja alkalmából zenés felkösaöntőt tar-
tott Glatttelder Gyula csanádi püspök úr
tiszteletére. A felköszöntőn Kapossy
Gyula parancsnok vézetésével az összes
rajok résztvettek. Ugyanezen napon kö-
szöntötte parancsnokát is a csapat szintén
névnapja alkalmából.

Április l4-én a csapat tiszti örse,32 örs_
vezető és örsvezetőjelölt közös vezetö-



9. szám MAGYAR CSERKÉSZ l9l

képző-kirándulást rendezett. A szemerkélö
esó ellenére az országos örsvezetőképzö
tábor képe elevenedett meg kicsiben.

550. B. C. Szeged. Csapatunk egyik
alapitótagja, Por István örsvezető, zene-
kafunk egyik kiválósága folyó hó l8-án
este viss7áadta a miridensé! nagy Pa-
rancsnokának lelkét. A csapat legjobb
örsvezetőjét veszítette el benne. Temeté-
sére a csapat összes rajai kivonultak. A
temetés szertartását Kapossy Gyula pa-
rancsnok végezte.

Kerületi tisztigyűlés. Március havában
tartotta a szegedi kerület tisztikara leg-
utóbbi gyíilését, amelyet dr. Györffy Ist-
ván elnök üdvözlő beszédével nyitott meg.
Zengő íőtitkár jelentése után Némethy
Samu vezetőtiszt tartotta meg jelentését
a cserkészcsapatok látogatásáról a gazda-
sági jelentést, Zengő Péter beszámolóját
a ker. tisztigyűlés tudomásul vette. A tisz-
tikar választása során dr. Győrffy Istvánt
elnökké, vitéz Máriaiöldy Márton dr.-t
ü. v. elnöknek, Zengő Péiert főtitkáírá és
a gazdasági ügyek vezetőjévé, Némethy
Samut vezetőtiszttó, Csergő-Holyba Ist-
vánt ellenórzőr,é, vitéz Durkó Antalt ós
Für Istvánt titkárokká, Téchy Olivért saj-
tóügyek megbizottává választották meg.

Pünkösd napján a bajai cserkészek
nagy hadijátékával kapcsolatban a kerü-
let tisztikara vándorgyűlést tart.

Hadiiátékok. A szegedi és vásárhelyi,
valamint a csabai és gyulai csapatok kö-
zött közeljövőben nagy hadijáték játszó-
dik le, amelyet a cserkészcsapatok ós a
város vezetői fognak irányitani.

Szeged szab. lir. város ianácsa 900 P-t
adományozott a londoni nagytáborra in-
duló szégónysorsú szegedi cserkészeknek.

Csapat-iga2otás. A kerüIet a következő
cserkészcsapatokat igazolta: 580. sz. Mar-
cibányi cs. csapat, Battonya községi polg.
fiúiskóla, Koszta Mihály parancsnoksága
alatt, 581. sz. Zeyk Domokos cs. csapat,
Mindszent közs, polgári iskola, Kovács
László parancsnokságával, 582. sz. AtJila
cs. csapat Szentes, rk. egyházközség, Bá-
lint György parancsnokságával.

557. gyomai Botond cs. csapat április
6-án igén sikerült műsoros estét rencle-
zett. Siinre került: Vergilius széke, Dugó
Jani lapot alapit, Detektiv stb. Az estélyen
megjelént Némethy Samu vezetőtiszt. Ez-
zel-kapcsolatban'jelentik egyben, hogy
Szarvaion Némethy Samu vezetőtiszt kez-
deményezéséből iljúmunkás cs. csapat van
alakulóban.

A 92. Csanád cserkészcsapat (Makó)
kitíinően sikerült műsoros délutánt tartott
április ll-én a gimnázium igazgatójának,
Sebes Gvulának nevenapja alkalmából.
Elöadták a ,,Cigányok a táborban" című
darabot, azonkivül szavalatok, ének- és
zeneszámok egészítették ki a műsort.

Az első szép tavaszi napot kihasználva,
április l2-én egésznapos kirándulást ren-
dezeíl az úionc-örs,

A próbáztatások javában folynak. Cser-

A Xla,gly a r Cserk é saspöuetség1
össaes köapottti lli catala,ínalc

hiaatalos ól,tíi:
naponkint d. e. 9-1-ig és d. u, 4-7-ig.

Pénztár-őrák: naponkint 11-1-ig, d. u.
/t-&is, kivéve a szombat déIutánt.

Az Órszágos elnök és az országos íG
tisztvisetők logadó ideje:

\Vitz Béla országos elnök íogad: hétfőn
d. u, 6-)/2B-ig, pénteken 5-7-ig.

Temesi Győzö dr. országos társelnök

A Maggar Cserhészszöuetség
hiuatalos laoia a

S zerheszti DR. K O S Z TE RS Z I TZ J ÓZ S E F
Szerhesztóség:

Sopron, Szent Imre-Kollégium.
kiadóhiuatal l

Budapest, V., Hainal-utca 6. sz.
(Cserhészház)

Elófize:ési dra:
Iél,éure P P. - Bgése éare 4 P.
Elófizetní uguanúgu lehet, mint a

MAGYAR CSERKÉSZ rel

tisztújítás. 5. Esetleges inditványok. Dél-
után tisztigyűlés. A kerület tisztjeinek meg-
jelenését kéri a vezetöség.

lX. KERüLET.
A 164. sz. berettyóújfalusi ,,Bocskay"

csapat mozgótábora. A berettyóújfalusi
,,Bocskay" csapat husvét szombatján és
két napján dr. Barcsay Károly biharvár-
megyei vezetőtiszt parancsnoksága alatt
15 résztvevővel háromnapos mozgótábort
rendezett Debrecen, Nyiregyháza, Mis-
kolc, Hámor, Lillafüred, Tokaj útiránnyal.
A rossz időjárás ellenére is teljes egészé-
ben lebonyolitotta a csapat a kidolgozott
táborprogrammot és egészségben, dalos
jókedvvel, sok-sok tapasztalattal gazd,a-
gabban órkeztek vissza a íiúk Berettyóúj-
faluba.

x. KERüLET.
A kerület csapatai közül az alábbi

csapatok ielentkeztek: 74, - 5 tiszt,
3 t cserl<ész .: 4+. - 2 tiszt, 50 cserké.z;
9l. - 3 tiszt, 30 cserkész; 95.-- 2tiszt,
24 cserkész; 96 - 2 tiszt,20 cserkész;
133 - 2 tiszt,20 cserkész ; l 15. -3 tiszt,
12 cserkész; l53. -. 4tiszt, 18 cserkész-;
1:)2, - 2 tiszt, 10 cserkész ;222. - 2 iiszt,
30 cserkész; 261 - 3 tiszt, 'l8 cserkész;
264. - 2 tiszt, l24 cserkész; 296. * l tiszt,
12 cserkész; 9..,1 - 2 tiszt, 16 cserkész;
902. - 2 tisz1,6 cserkész ; 905. - 2 tiszt,
l0 cserkész;9l3 -3 tisz.t, 24cserkész;
914. - 2 tiszt, 12 cserkész; 9l8. - l tiszt,
24 cserkész; 925. - '2 tiszt, 6 cserkész;
926. - 2 tiszt, 12 cserkész; 929. - 4 tiszt,
14 cserkész; 936, l tiszt, 'l4 cserkész;
938 - 1 tiszt, 8 cserkésszel. össze-
sen 28 naptávíró, ti telefon, 3 motor-
kerékpár, l motorcsónak, 24 póstagalamb
és 10l kerékpárral,

A szentendrei 9l4. sz. ,,Endre" cseí-
készcsapat nagy sikerrel adta elő Jandik
Józsefnek ,,Fakadó Rügyek" c. 5 felvoná-
sos cserkószszínművét. A végtelenül bá-
jos darab teljes nértékben megnyerte a
szentendrei közönség tetszését, amit az is
mr-rtat, hogy négyszer játszottuk el úgy-
szólván telt ház előtt. Április 7-én maga
a szerző is megnézte az előadást és úgy
ő, mint minden vendégünk megelégedés-
sel mondotta, hogy jó munkát végeztünk.
Pomázi pártfogóink meghír,ására április
2l-én Pomázon is elő fogjuk a darabot
adni.

kószeink nagyban kószülnek a Il., iIletőleg
az l. osztályú próbákra, míg a csapat két
segédtiszt-jelöltje a segédtiszti vizsgára
készül.

VIIl. KERüLET.
ünnepétyek. A kecskeméti 97. számú ke-

reskedelmi iskolai csapat íényes sikerű
előadást rendezett április l7-én a kath.
legényegyletben.

Április l3-14-én rendezte mcg a pócs-
kecskeméti piarista gimnázium cs. csapata
az évenkint szokásos elöadását a színház-
ban. Színrekerütt Radványi,,Gelcncei lény-
jelek" című színműve és a ,,Lurkó forra-
dalom" című szatirikus bohózat. A három
etőadás kiváió erkölcsi és anyagi sikerrel
zajlott le. Az előadáson résztvett az épen
azon a napon beiktatott plébános kísére-
tével a kegyesrendi rendfőnök, Fáy Ist-
ván főispán, Zimay Károly polgármester,
a városi tanács tagjai és számos előkelő-
ség. Az előadás a parancsnokok agilis
működésének eredménye volt.

Kiscserkészcsapat alakulás. Jászberény-
ben a rk. és ref. elemi iskolák, valamint a
jászfényszarui elemi iskola kiscserkész-
csapatot alakítanak, amelyek most vannak
isazolás alatt." Látogatás. Márc. 24-én meglátogatta a
nagykőrösi 216. számú csapatot Faragó
Erlé- orsz. vezetőtiszt és ezen alkalommal
nagyszabású előadást is tartott a cserké-
szetről a nagyközönségnek.

A szolnoki 196. számú csapat buzgó
közreműködésével sikerre vitte szolnokon
a három hónapon keresztül tartó egész-
ségügyi ingyenes előadást.

XöZ-gyűlé§. A VIII. ker. vezetősége má-
iust hó 5-én Szolnokon tartandó tisztigyű-
iést rendez, amelynek a tárgysorozata a
következő: l. Elnöki megnyitó. 2. Jelen-
tósek. 3. Az 1928. évi zárószámadás és
az 1929. évi költségvetés. 4. Az általános

(ellenőrző) szerdán és pénteken d. u.
5-7-ig.

Faragó Ede országos vezetőtiszt szer-
dán és csútörtökön d. e, 9-1-ig és d. u.
4-6-ig.

Maior Dezsö dr. országos ügyvezető fő-
titkár minderrnap 9-1-ig és szerda és
szombat kivételével d. u. 4-7-ig.

Borsiczky Sdndor dr, országos ügyész
szerdán, csütörtökön és szombaton d. u.
5 órakor.

Kosch BéIa gazdasági főtitkár minden-

E. T. 314. Köszönöm a ,,Trombitást".
Nem olyan sikerült, mint az elöbbiek, de
azért ei is mulatságos, rá kerül a sor. -K. E. lX. Természetesen igen. Sőt nehezen
várok minden kerületi hírt. - Sz. B. l15.
Zrinyi. Nagyon szép a lájdalomnak ieljaj-
dulása, de túlzásba menni ezen a téren
sem szabad. versed már több mint szen-
timentálizmus. Igy nem szabad isteniteni

nap, szerda és szombat kivételével d. u.
4-6-ig.

Molndr Frigyes dr. külföldi ügyek fő-
titkára kedd, csütörtök 6-E-ig.

Vidouszky Rálmdn a Magyár Cserkész
szerkesztője kedd d. e. 11-l-ig és szerda
d. tr. 5-7-ig, péntek 5-6-ig.

rri Emil országos vezetőtiszt helyettes
kedd, csütörtöl<, szombat 5-7-ig.

Sztrilich Pdl országos vezetőtiszt-he.
lyettes hétfő, csütörtók, péntek 4-7-ig
(Cserkészház), szomtlat, vasárnap Cser-
készpark.
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embert, még ha jóbarát volt is. Egyéb-
ként a íormája is nehézkes. - ,,366-os."
köszönönr a tr"rdósítást. A cikket azonban
nem haszIlálhatonr. ir'a95,9n pongyola.
Nem áll még önl<ópzőköri színvonalon
senr. A legnagyobb magyarról pedig csai<
irodalmi szitrvonalon áll(r írás jclenhetik
meg a Magyar Cserkúszben. A fcnl,ki.pck
sem jók klisirozásra. bármilye,n kedvesek
is egyébként. - N. E. M, O. 304. Nagy-
szerű íantáziád yan. De az ilygíl egészen
csak a Szövetsógre tartozó dolgokkal mé-
gis kár íoglalkoznod. (ltletemberek, hidd
el, vannak a Szövetség vezetij cmbelei
között is. Természetesen azért a 'le ötle-
teidet is szir,eserr venrrők, ha nem volná-
nak túiságosan fantasztikusak. - E. T.
314. Köszönönr legutolsri írásodat, csak
arra kórIel<. hogy inkább a gl,crckekkel
foglalkozzál. A M. Cs. ugyanis a irag1,ok-
ról (vezetűk szemólye és munkája) leg-
feljebb csak ismertctést közöl, de az ö
dolgaikkal móg tréfás iormában is inkább
a Vezetők Lapja foglalkozik. - 554. tu-
dósitó" Köszönöm a figyelmet, de ilyen,
a csapat egészerr sajáto:; beliigyeit tár-
gyaló hireket rrem közlünk, - Ne csüg-
gedj, magyal ! Bekiildött verseid közül kü-
lönösen a ,,Rab sóhaj" órdemel figycirrret.
Szeretném isnterni e veís megírásának
történetét. Ajániom: olvasd Erdélyi Józseí
költeményeit, A másik kettő nenr o1yan
sikerült, de azokban is van érték. örülök,
hogy visszakerülsz Pestre, bár a nag5,
mesterségváltoztatásnak e gyáltalában neni
vagyok barátja. Renélem, itt \,égleg meg
íogsz álla1;odni. - 79. Festetich. A felvé-
teleket köszónöm, sajnos, nem alkalmasak
a klissirozásra. Szeretnóm, ha ilyen tár-
gyú élesebb és kevósbbé mesterkélt be-
állításit képeket kapnól<. - K. I. Székes-
tehérvár. Hát biz az szomorú, de egyálta-
lában nenr l<étsógbeejtő. Ezzel is úgy va-
gyunk, mint a himlővel, lassankint szépen
elmúlik nlég a nyoma is. örülj a kedves
emlékeknek, azután tovább a jó munka
mezején! Csak semmi kesergós, mert ez
nem illik a cserkészlélekhez. Segédtiszti
tábor legközelebb talán a tisztitáborral
kapcsolatosan lesz. Annakidején a M. Cs.
fog írni róla. - S. J. 559. Ebből a két kis
versből nrég nem tudok határozott véle-
mén5lt 69n6uni írói készségedről. öröm-
mel látom azonban, hogy van Benned
poéta léIek. Szeretném több írásodat is-
merni, Kiildj be néhány verset és azután
majd határozottabban meg tudom mon-
dani, hogy érdemes-e versírással fogla|-
koznod. Akkor majd egy-két jobbat eset-
leg közlök. - Bandi. Véleménl,t mond-

Édesanuám, kedues angóm.
csah az a hérésem:
Jam boreera cse r hés zcipót
Csináltasson néhem...

Készül bagariabőrből.
árban - kedvezményes

telek mellett

Tern őczk
a,,Cserkészbolt" szállítóiánáI.

Budapest,
Vlll., gr. Festetich S.-u.4.
(Mosonyi-u. sarok.) Teleíon: J, 449-77.

Kapható olcsó
fizetési felté-
is:

János

jaIt? Nagyon rör,iden csak ennyit: inkább
csak hangulatnak igen szerény kifejezése
ez, mint vers. Ha valami szebbet írsz,
esetleg más motrdanil alóm is iesz. - S. J.
180. Kárpát. Köszönöm a leveledet. Kár,
hoglr nem jöttél az örsvezetői táborba,
mert nagvon szép voit, mindenki sokat
tanult. Pünkösdkor aligha találkozhatunk,
mert én bizonyosan valarnilven cserkész-
iinnepen vagy'táborban ies2el<. Gratulá-
lok az előadásod jó sikeréhez. - V. L.
Budapest. A l<ért számok kaphatók a Ma-
gyar Cserkész kiadóhivatalában 4 P-ért.-
F. B. 88. Bizoltyosan úgr, értette a társ-
elnök úr, hocy kívánatos lett volna min-
den csapatnak a képviselete, de több ok-

ból ezt nem lehetett megvalósitani. -ifj. T. L. 70. §zéchenyi. Elbeszélésed azon-
nal Eötvös Károlynak: Utazás a Balaton
|<örül című könyvét juttatja az ember
eszébe. ő ott leír egy balatoni jégen tör-
tént katasztrtifát. Természetesen sokkal
szebben. A Te irásodban csak a lélek
szép, de a kifejezés nagyon erőtlen móg.
De azért ne csüggedj el, hanem akarj_ job-
bat irni. -- K. Gy. Makó, 556. Sajnos.
ítjabb verseid sem tudják megváltoztatni
véleményemet, sent pedig meglágyítani a
kőkemény szerkesztői szívet. NeIn tehe-
tek róla, de erre a kettőre is az a tragikus
sors vár, mint sok nagvreményű cserkész-
testvéred,,költeményeire": p......... !

2i3-as Kiváncsí Misi. Barátom, ez szer-
kesztőségi titok. Azt azonban hajlarrdó
vagyok megtenni, hogy ha valami kíván-
ságod van vagy valami szépet akarsz írni
Mikroszkóp bácsinak, közvetítem az úze-
netet. Söt (í bizonyosan válaszolni is fog
és - mit lehet tudni - lehet, lrogy clőt_
ted fel is tárja majd inkognitóját. Nekem
azonban őrizni kell a titl<ot. Az iizenetet
átadom, a verset meg köszönöm. üdvöz-
lönt a költó-örsöt. - M. L. 39. Rákóczi.
Kaplrató a kiaclóhivatalbari 4 P-ért.
F. P. Berettyóúitalu. Kérésedet továbbí-
tottam, Néniet cím valószínűleg lesz, de
orosz aligha. Fájdalom, Oroszországban
ncm tűrik meg a cserkészetet. - Herva-
dás. Sokat gondolkozom felőled, mióta
legutóbbi versedet olvastam, Szeretném,
ha kikeriilnél lelked nagy zavarából. Azért
szeretettel ajánlom, olvasd el a következő
könyveket: Prohászka: Világosság a sö-
tétségben, Ravasz László: Elmélkedések
az evangélitrmrtil, Carlyle: Hősökről, Ju-
hász Anclor: A l,ilágirodalom élettörté-
nete, ,\,1eg vagyok róla győződve, hogi,
nagy haszonnal fogod ezeket olvasni. -Sz. B. 330. A gondolat nem rossz; köny-
nyű íormában hír.ni fel a cserkészek fi-
gi,elmét a jti munkára. De bizony a. kidol-
gozás nagyon gyenge és egyet jól je-
gvezz meg: tájszólást csak az akarjon pa-
pírra vetni, aki alaposan ismeri a táiszó-
lást. A Te írásodból ez nem látszik. -V. S. Esztergom. Köszönöm a képeket,
azonban, fájdalom, nem használhatom,
részben mcrt elkéstek, részben mert nem
elég élesek.

FelelőS szeíkesztó: VIDOVSZKY I{ÁLMÁN,
Felelős kiadó; KoScH BELA.

Kiadia a Magyar Cserkészszövetség.
SzerkesztőSég és kiadóhivatal :

Búdapest, v., Hainal-utca 6. sz. (c§erké§zház.)
Meeielenik minden hó l-én és l5-én.

nfutgyar Cserkész! Magadon és másokon is tudsz segíteni, ha r
n TI iRI IL , meniődnhminrlig n zqchcrlhen

Á ,,TU]iI]L(.
Á ,|TUR,UL66
A ,rTaRUL.(
A ,rTafIL|Lil
A ,rTUI|,U],..
Beszerezhető és

mentődoboz : a legpraktikusabb forma. meIlényzsebben,
ridikülben künlrl,en elfér, méretei : l7 \íi{ . 8U m m.
mentődoboz: könnyű, ntert a legfinonabb aluminiurnból
kéSziilt,
mentődoboz : kicsiny és mégis az, első segítségn},ujtás
összes kellékelt tartalmazza.
mentódoboz: gyönyörű kiállítású, színes fedélraizát az
ábra eredeti nagysáqban mutatja.
mentődoboz : béosztása, felszerelése célszerű. (Kötszerek
préselt csomagol<batr..;
kiegészíthető minden g},ógyszeriárban és a cserkészbolt
Szövetkezetnél, BUDAPEST, V., HAJNAL-LI. 6
Az eredell lelszeíeli doboz áía 2 pengő 50 filléí.

Cserkészörsi }r EN T Ő a| Á§trí,{ elsősegélynyuitáshoz tölré1 etesen f elsze-
íelve, ízléses, praktíkus kivitelben, beosztásos bádogdobrrzban, vízhatlan
vászonhuzattal, vátlszíiial, ára la felszereléssel'|2.50, Ila felszerelésse| ll.J0 P
Hiányos melltőszekrények FiegéSzítését vállalíuk. Postai megrendeléseket
ieggyorsabban elintézünk. Allandó nagy raktár mindenfaita speciális össze-

állítású nlentőszekrényekben is. 

- 

Telefon: 526-42.
Ugy:aimetttődobozt, mint a mentőtáskát készíti :

ct. ,,TURULG KÖT1ZERGTÁB l}ud.apest, II., Et őd,-lt,. 7-3.

.,Élet" Irodalml és Nyomda Rt. BudaDe§t, l.. Horthy Miklós_út 15. - lgazgetó: Lalszky Jenő.



§zörze t|*ez,eí (Cse rtsészln,&z, Bp esí, Y -, Itainal-rr- 6-)
Teleíot!: 92()-9a é§ 975_()5. po§íaÍtrkarél§r>érrzÍári c§ekk§zárfrla 34-3a3.

A MagJ.ar Gserl*észszővetségl __ls.tzárglqg99 lrirraíalos szállítóla-
Az lfrú,§ágl Vörös-I(ere§2rí elárúsííó tlelJre._

Ánr*rEG,yZÉEí,:
,, éteÍdoúoz rekeszekkelj nagy§. szeíint 9.80, 6,90, 1.?0 egyéni mentőfelszerelés aluminiumdoboz 2.50
,, gyorsfőző, l edénnyel 6.-,2 edénnyel - - 

6.90 Höpenyeg (újías köígalléí) vizhatlan bélés§el §2.:,65..-*,
,, fuópohár, lapos 

-.80, csörös, íogó\,al '/^ | - 
l.- 67.-, 70.-, 7l.-

,, kávé§kanál§imavagymintás - -,lo Kürt, F hangú _. 
- 

-:- - - - lü.-
,, kanál síma vagy mlirtás - - -.20 Kürtz§inór, piros vagy zöld 3.!0, piíos-í€hér-zöld 

- 
* 3.E0

,. kulacs, íélliterei'2.80, u. a. patentzáríal 
- -- 3.q0 Lábas, iirsr, 5 lit. aluminium fctlövel és kIral<i hitzallaI l2.-

karabinerrel félliteres 3.30, 1 literes - 
3.90 Labda, stukk, börből 

- 
1.2Cl

,, lapostányér, 2l0 mm -.80, métytányér, 2l0 mm -,90 J ,, {ejes f úlcinös *- -- '- 
- - d.80 és 6.-

,, só- és paprikaszóró .- - - -.ö4 
-' Morsezásztó,mindenszínben,rúddaltmXlm 3.--

,, teatojás - - - -.3u Nadrág, 2 oldal. 2 leileles, legonbojható, lrátsó és órazsebbel
,, vajtartó, csaYarmenetes űYegbetéttel, nágys. sz.

,, yilta, §ima - - -'" -': - 
'j".-'g ::!3 j;":T *"§.ö'n'* otiv i)rdxc;óí un*'u"§ö"'' wdászvász'rrt

Árvalányhaj j- -- - - - --.l0 45 cru 9.40 8.80 ?-30 5,80
Bot, isórtósz, méterbeosztJs§al _ _ l.ro 5ü cm l0.- 9.40 7.80 6_-

iiiiii iégisuicJui *- _-- 2.7o, 2._, t.30 qq c* 10.60 t0._ 8.50 6.20
s. p.-ó:réÉEióikéii'tot _ 

- - - -- 2,_ 60 cm rt.20 10.60 8.80 6.,i0
Bümeíang - - 

3.50 2.í0 Nadrág, khaki ,ló_denből, bre€cllcs szabás I. 13.50, Il, 1,1.?0
Cloö szöiezett. duDlataloú turacioö börbélésssel - 50'- és {3.- Itl. 15.90, IV. !7.10, V. -- - - lE.30

., ma"gassrárú,'csattos, dufrtatalpú bagaria 35-39-ig ,, íekete kloth 2.3g
2B"§0, ]0-43-ig st.so, 44--J6_ic - - 

32.50 Nyakkendó, cserkész, baína, zöld és kék 
- - - - -,-,5t,

,'magassiárúzsÍro§tehénbóÍbakanci3l-35-igt9.-,,,apród.kék
35-39-ig 23.-, 40_46-1s 

- - - - - 
27,.- ,, négys:ögletrs. ziilíI vagy baína (]clainból l80

., Haferl-miniájú íélclpő, bagalia 
- - 

36,:: ,, ltosszú, Zöld vagy barná delaiÉból - -- 1.50
,, tüző börből- 1.-, ccthalbö}ból 1.50 Nyakkendőgyürű 

-.60 
-- 

- - 
-'-.lE

,, talpbetét párja papir _.20, filc -.80, 
sof{a 

-.80 
örsl zászló Ia satintról z,-, zá§zlóra állat 1.20, zá§zlóra

Csabajáték E.- Paszomány arany, vagy sárga métere 1.60, piros v. kék --.Bt}
csaika, khaki zománcozott, íogóvat 2.30 Ruha teljcs sacco és breeches mérték szcíint. Árak nagy§ág 3z.,;,l!
c§ákánybatta !.§0 Ruhagomb (síma) nagy drb, -.!?, kicsi -.06Deré&sZii angol mintá!ú, öntött bronz, tíliomos csattal - 3.60 saccó kabát khaki lódenből l, 27,2a, Il. 28.4-0, III. 19160,

,, íar-kaskötykök, apródok részére -- 2.{0 lV. 30.80, V. 32.--
,, csatt lilionos -- _ 

- 
L- Sapka, pákász, ill. vízicserkész, elöirásos, lódenből - 

-- a,tl0
Evőe8zköz ósszerakható kan._vitla 

-.60, 
kan.-villa-kés 2,50, 1.50 ,, farkaskölyök, elöírás szerint !,60

Faíta8lrötyök ul|ae, barna,,kék v. zöld na8y§. sz. ro._tól tábori, khak! köpperből -- 
- -, 1,40

,, iáttszáiasbk, miriden színben 
--- - - - -.50 cserkészapród, khaki meltonbót 

- - 
2.-

Fejsze, amerikai 6Ó cm 6.40, 70 cm _ 7.4l' Bocskay tollál r€ndelésí d.8o
Plánell, príma,78 cm szél. m-ként 1.80, angol 90 cm szél. !.40 §ip, angol tiszti,2.t0, nagy oxyült l.-, kic§i 

- _- - ,.90
,, angol-gyapjü _ S.-- ,, M_oise, változtatbató, 3 hanggal 1.40, }étharlgú lap6s 1.30

Pogkefetok; cettuttiiit 1,20. aluminium 1.60 sípzslnór, zö!d, barna. szüíke, féhéí vagy kék -- 
- 

* --.10
Harisnya, khaki22cm talphó§sz 1.20, eröSebb 1.60, + cmkint -*.l0 §weateíek khaki I. l7.-, ll, 18.50, IlI. 20.-, lV. 2t,60,
Hátizsák, norvég ll. bóiszegélyek, íézcsattok 3 zseb V. 23.-, szürke IIl. 

'2.-, 
lV, 13.50 V. 

- 
-- 

- 
l5.-,

55X55 cm 24.-, noiv.ée L u. a. kisebb 
- - 

22,- §zalmazsák 19iX112 cm 6.-, 4.50,_ -, 4,-
., Lomnicz, fenti 'kivite1 -? zseb 50X50 cm l3.60, §zrppan, keresztnevekte szóló, lemoshatatlan felirattal és

50X60 l5.-- képpel 
- -.40,, 2 zseb, vászonbéléssel ._ 

- - 
16.- §zerszámtár bőrtokban 

- 
2s.-, \4.-',, Harglta', vadászvászon, l zseb. 38x38cm- - 

5.- Szövetek, lóden, khaki, méterenklnt - -- - 
11.80

,, xerőat'lI., 48x55 cm' 2 z§ebbel l0.-, Kárpát ., öídögbőr, olív vagy barna, 60 cm széles -- *- p.40
;; ut.'50x5ci, 2 zsebbel l2.-, Kárpát tv. 6úx60 ,, tiszt] ruha anyag _ !5.-

cm 2 zsebbel 
- - 

1,1.- ,, angol tiszti 
- 

"- 45.*
,, katonai, két zsebbel 6,{0
,. 50X60.cnr gummirozott, ki§ül 2 zsebbel - - l6.-
,, bélés, iombolható, gumnri 6.-

lgazolvánlrtok -.60, fémkerette| 1.50
lng khakl ílanelből, 2&-34 á.60, 35-40 6.-, 41-45 - - 6.t0
,, prima angol ílanellböt 28 sz. 6,T { számonként - -.m,, ti§zti, angol gyapjuílanellből - - - l0.-
,, téli llanel - - -- 10.-

lrónytú, réz 25 mm *.80,30 mm 1,-,35 mm - - - 1.40
,, bronz, elzárható 30 mm 2.50, 35 mm 3.-
,, nikkelezett, elzárható, rádiumos 80 mm 3.80, 35 rnm 4,m
,, íádiumo§, etzárható 4.80
,, Bézard-rendszerű - 16.60

Jelvény cserkész, kiscserk., epíód, íarkaskölyök -.20, öreg-
iserk. -.40, I-Il. o, -,24, ll. o, -.l2, különpr, - -,24Kalap, cserké§z, ango! íorma, viharszíijal 

'.{0,, örsvezeíől, itl. öíegcserké§2, a lenti kivitelben, sza-
bátyszerű, prima bőrszíjjal - - 6.!0

,, tlszti, a fenti kivitelben, szabályszeíü, prima bör-
szijjal 6.30, angol tiszti §züíke - lZ,-

xalap8zil, tiszti, príma, vaííott -,E0, örsvezetöl, öregc§cí-
kész -.6{, cserkész, börböt -.0|, cserkész, vla-
szosvászon c§attal a).-, klslserkész, kék szal. -.2lKerékpár,,Áutomoto'l (tá§kával} - - -2m.-,, lámpa, lánc, lakat, Iábpumpa, csenBo. együtt 25,-

Néset: íugó§ íémböl t.30, angol mtntáiú e§eíkéslkés 
'.-mindentúdó 2.10, a. a. amerikai míntálú 3.50, u. a. cger-

ké§zlcj védieggyel |.20, u. a. §válcl mintáili l.ö0, u. 8.
aganesnyéllel 6.a), vizlc§erké§zké§ 2.60, cslgall§a §.-
Svéd kések, nagyság gzerlnt 3.{0, 3.60, - - - 3.t0

Nfiaolln 8 mm-es 4.-, Lnsso 8 mm-es l0 ul - 8.-
Nörgallér 92 cm 34.-, l00 cm 38.-, l08 cm {2.-, !16 cm

46.-. l20 cm - - 49.-*

Ezenkivül kaphatók még: valamennyi kjadvány. ltönyv, nyomtatvány, iirlap, térkép, levelezőlap, sto.
- üdítő cukorkák, rágógummi ! - Araink hely; Budapest forgalmi adóvll együtt értendők.

,, körgalléíanyag - - 16. --
Takaró, drappszínű e. c.ui[e.r'ili b.rrörérJ l90xl40 cm Z7,-

,, cca 190Xl35, Hernád 7.50, Körös t0.-, Tápió l|.-
olt - - lt.-

Táborl lámpa, gyertya és olal ha§znát.tfa 3.-
Tclefondrót (500 méteíe§ tekeíca) l.-
Tértépmérő. egyszerű t.92, kerékkel. óraalakú ,|.8O
Térképszögmétő Sáray_íéle kombinált 2.60
Terképvédó, kockázott, szegéllyel, íedővel és zsinóíral 2,80

,. ugyanez bőrsze§élIyel 3.ó0
Tltermo§ erediti l lit, E.-, háromnegyed tlt, 5.70 íélllt. 3.nO

,, lélliteresgumrnigyűrűveI ] 
- - 1.-

,, szilárd üvegbetétiel 1 lit. 9.30, háromnegyed l!t. E.30,
félliter --- {,30

,, príma betétüveg félttere§ 2,10
Tornaclbő szegéiyes gúmmitalppal 40-ie 5.20, 40-tőI - - 5.80
Tílcot tehéí tórna 2.60, evezö-s'fehér vagy khaki színben, - 3.50
vBdá§zvá§zon, 140 cm széles, méterie _. .- --5.60vállpánt öregcserkéEz rangielzéssel, vagy nélkül l.-

,, ideiglenes, tiszti, vm" keí. §zöv. rangjelzéssel l.r0

vlharkabátimpregnált -:- 26.50Viharszii -----.24vlllanylámpatok, bothíively nagy lenc§éYel t.30
,, fetsö piíos-íChéí-zöld lenc§és - 

*. 
- 1.3l}

,, elől nagy lenc§é§ hüvely - t.90
., szekrény hüvelv L-
,, tá.boíi hüvely 2.20, kockaszekrény - - 3.40

vlllanyelem -.l2, Pal^ba oold elem -.90, botelem : 
- -.50-, Viliany!ámpaizzó -.70, -.50, -.40, -.36, 

*.3O 
- - -.UZásztó: esapat, nemzetíszínű litiommal - - |2,-

,. rai, nemzetiszinü liliommal dupla - - 
*- .* l8.-

,, csónakra nemzetiszinü lilioínmal 3,-

i9,4. v, t. Éz a,z árjeglyzéI* mlndelr l§.oíálolrit érrzényleleníí !



lnelyet tolvó éi,i januii ,.hó l-én hirdettünl< meg,

tpef;qn§mzzőűöúí n§,báFrrs hó í. élzel I
Miután közberr igen sokan erdeklodtek- rnegismeteljuk a kiírás szövegét :

1. !t}g7p1 tltr,rub 79P9-es títrlttsti, te{.jes.ytt. J4ls:erelt órsi sátrat, uűg?l a,mal eglerértélc&
eggéb feűs*errr,t.:sf ltyeri az" a eserl<ész vagy cserl.,é$zkerület (öíslől akár egész kerületig), aki vagy akik
május l-re a leil*r.ii:asabb összeget ielentö vásártá:;i,n.1,-ugta-csomagot tutliák a Cserkésztroltbtil bemutatni.
(Xtüyugtának szótttít, ntinclen fízetési blokk, postaut;ilvány, utánr,étlevél stb.) Minthogy nem vizsgáliuk, ki
vette az árút, ennelt a díinak az elnyerése tisz"tán cderkészügyességen :-nú!ik.

2. Ega daru,b 7999-es tí,trntsr|o, űeüJestln, felsaet,el,t öt si stíh,at, uagy aapal eglgenárűéltű
*gyéb íelseeretésÉ nyeri az a csapat, mely ugyafieaen idő alatt létszámához viszonyítva (évi jelentés) a
saját részére törtónt legmagasabb összegü vásárlást trrdja kímutatni. Ennól a díjnál a vúsárláson alkalrnával
a nyugtát az illetö rsapat javára igazoltatni kell. *- §nvénl,esek azok a vásárlásole, nrtlyek jantrár 15. és
máius 1. között esriiiizriitettek és ulyanezen idóporrtlg kiegyenlítést nyertek,

l-egkéstibll május a jegyzékt::!.; st|r..
kíséretében lezárt borítékban.
tetendő fel, hog_v az t. vagy

|]serkész,ii t!r,öt-ll:: lci a

ür. Áehteehller.,/tisxe./' igargató. ||'i* íl§{* o;,szágos
í)l," }t tt íttt, í)llpső 0r-sr_, fötitkiir.

7:sur1 :

einöil. Kosclt Ré{.a gal.d. es pii" tötilkár.
í )t,,,iíts{ ntűr h'rígile.s itazg.\tó.

neve" címe és llnn;k a
kísérö kimutatás
megjeltilése tíjn-

C§ffim,HKmsffiffiffifuT
trh C ffiffiffiHfi"É, ss ru,EflÁ ruWAN E

íSq,§f,f,fibfrpe§*s §l*, §§6,:§rn&l-ttíca §lmú-


