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A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSEG
Felelős saetkes?lő 3

HERMANN GYŐZŐ

cserlrészirodalom.
Rólatok és nektek akarok szóini, drága fía-

tai cserkésztestr,éreim, akik pirtrló arccal, sze.
rény kopogtatással nyittok be a Ma3yat,
Cserhés:-hez, Eiálnrodozonr irásaitokon és
elbámrrlok ennyi x-rncs lál,tltra. ,lt{errnyi elve-
lretetlen lelki érték, íllenn\,,i ötlet és olosz-
lánköröm ! },Iagyar ifju, aki szcrcteteCdei ós
ragaszl(odásodciai megiratsz, én ltis:t,h a te

erőclben, Ugy érzem vágyaclat, tenni, nag1,<_rt

tenni a hazáért, trgy eltölt éclesbus énekecl
kemény4 küzköclésedrői az önlegyelentért,
a jellernért. Ugy érzen, hogy te tutlod.,hclgy
itt állok melletted és harcoiok a szellelni, az
irotlalmi levegődért. Oh, mért níncs Ro,,lle-

felleriinh vagy Vanclerbilliink, hogy háron;-
szoros terjedelemnrel kiálthatnók ki a világ-
nak : tegyétek icle kezeteket e szivre és hall-
gassátok a magyar cserkészifjuságsziv.veré-
sét: a jövő NIagyarország és líagyarország
jövője szól, Itt összedobban nrinden sziv a

,,vonalon(' innen és tul e szóra : ha:a, itt a
biuúófakad.ást meglillQ.]Li 1leru tehet, Itt
nindenki megborzong erre a szóra: Ktirpát
és aztán - ökölbeszorul a keze. urainr ott
nessze és fenn! Önök hullámoztatják a nem"
zelközi valtrtáI<at és ezek néha ördögtáncot
:árnak nekünk ,uall irllandó magyar valu-
:ánk. Tudják nreg, hogy ennek az irányzata
:eitartózhatatlanrri,etnelkeclő(': fedezete

egynillió büszke magyar fiu esze pengéje.
Önök hideg vassal harcoltak, nri meleg sziv-
vel szálltrnl< síkra az ernberi lélek kulturájáért,

[ía tnár a l,[aggar Cserkis: cé|ját átérzi
az egész ország ifjusága és örönltnel látjLrl<,

hogy segitőkezek támac]nak itt is, oti is.
Szonrbathelyen a l1I. kerillet, mely ,tt.litttleil
tekíntetben nrintaszertien c,lo1gozi[r, Csel-Itjsz-

fítL cimerl képes kétlietes fo]_\,óiratot atl kj.
i.osonc ;I u:li lalltt,tll,l citnen magyar nyelver-t
toverbbitja eszntéinket, Székesfehér,t,ár I'örek^
uisíittlt, cinlen 16 oldalon terjeszti a cserkész-
esztnét és iljusági laptestvéreink kivétel né1-

lrül szárnró]-számra bányásszák a cserkész-
eszme iroclalnri iehetőségeit, 191l] - t 4- ben

. rnég csak az ,Ifjuságt testnevelés " egy ro-
vata jr_rtott a Nlagyar Cserkészszövetségnek , . ,

Es most nemsokár,a rnegindul a Ma.glar
Cserkész könyvkiaclóvállalatárrak sorozata . . ,

Teljes er:ővel nregindLrltunk és ti tr-rJjátok,

hol akartrnk ntegállr-ri. Sorakoztassátok ti is
fel verseiteket, cikkeitel<et és rajzaitokat és
mindenik iegyen Igazságunk egy-egy kato-
nája.

}Ia a Llaggatr Cserkész a trrozgalomnak
móg irodalnli mindenese, de ne leledjétek,
hogy kis itáztartásban a mindenes az egye-
cliili lehetóíség.

(l 8)



24 MAGYAR CSERKESZ

Magyaroí< ímája,
- A 18, Lóczy csapat űnaepéíyére, --

Te nagy' ős valaki,
Kit a régi Íéteg,
Ez a toskadt Ember
Jaisat Istenének,

S í<inek villámtizek,
Vihat s vizek átja
Döbbenve teménylett
}ötte ÍalÍajtátia,

§ aki ncm jön mégse
Lángok közt robogni,
S dahodt tagaőói
Szemébe lobogni:

Kónyörölj meg tajtunk l

Aki nézteé némán
&Iilíiok tiptását,
Piros kések nyomán
Emberiest nyilását,

Bibor véresését
Kü?ködó sokaknak,
S í<atángként sodortát
A hulló magyatnak,

Aki mindent tfuté|,
A{<í minderrt hagytáL,
Aki már e fold<in

Nehéz pokíot adtá',

Büntetó nagy Isten!
Feltivoít a aéped,
Flaldokló sikolyba
Fult már itt az éíet,

Tébolycdott hitben,
Katseg íszonyatban,
§{ár c,sak téged hivunk
Mltrdig jajosa.bban.

Nagy igazt evésre
Lángók közt rcbogni
S duhoJt tagaáóiő
Szenrébe lotcgni;

Iöii le Magyar ísten l
X[eiscls LLis:ló,

cserkésztábor.
Látványos kép egy felvonásban, e]öjátékkal.

Irta: Márktls \Iiklós, cserkésztls:t.
(Cserkószcsar.atok a Jalallot e]íjaihatiák, ]..: ::: :-. :.,-
tese.r pl'L,: sot,batr bejelerrtik a szerzőnek. \Iasoi.i,_ s:::ll-

ben ninderr jogot fenntaftunk ]

El_í,.|.\,t.liIi.
(Szin : Dupla függiiny, a második előt:

szakaszban sorakozr,a á11, a csapat. Bai-
szárn1-on a kütrtós, jobbszárn1.on a parancs-
nok )

I. Ir]),iEK:
(Ször,egét és zenéjét irta Saáry Elemér.)

L]serkészfiLr vag\lok,
l|gy nézzetelr reátlt.
Előttenl szent e irárom szó:
lsten, királv, hazátnI
A testerrt, ielkerrr készen ál1,
Segitrli másolion,
A tiszta ]e]tiiisneret
,\ legszeb!r jtttllclltt.
l'ajzsun1< a cserkészbecsület,,
Nlelyberi lrlin-iig ilizni lehet.
'I'iszt.r c sziV, crűs'e kez,
Egy ország rcirrll< renrélve néz.
Vigarr fir-ik, nlltnkára fel,
FIlv a kötelességenr !

Ilajríi, n-ig\,ltzz, a ie1szavrtnlr :

,, 
('serkószliri, lógil réseit l"

I<()Nl". : ]r.incs a r,l1ágtriT liiilönösebb tereln-
tés a cseri<észné1. ,\rlrint eléri<ezik a mele-
gebb iclőszak, érthetetlen nlótlon sziiknek
érzi 3 ,y;jli,st, L.ijr ttlrrrlek a bérkaszárnr,át,
kenrérll.rreli a kilvezctet, porosnak a lcvegőt
és rniriclerrképer; cselké sztáborba ll]r,ánltozik-
Neni elégszik meg a, jő lÁzlkaszttal, a ható-
sági l<eciveznénl,es ellátással, keserúinek
taúrt1,., a cr_rkoriegyrc kitrtalt szaharint, sőt
rrrég az éJesmamir ölelrli karjai l<özt is fol_vton

csak azon jár az esze és igy sóhajtozik:

Ii. t,.NIlTi:
í[Tasoulti keztlciij nópLlal dallanrár,a,)

Iitles anl,án-l, lieilves anvám,
('sxli eo}, a l<érésenr
('se r1,:észru}-tát, cserllószrr.r hát,
t ] _;iniil iasstrn llélretlt.
('serkészinget, se.j-haj,
Az (jrsi szint r,íria,
!]z illik, iiiili, illi1<,

liz illik, iilik, iliik,
A cserl;észllára.

IiON}r.: Fjoglne esne n}eg az i|yen szép
' liérésre az édestrlzitrlánal< a szíve az ő |eg-

ketlr,,escbb fiacskájiLn. [lpgyne csiná]tatna
neki cserkészruhát, cserkészinget I Azaz, trog5r

sajátkeziileg varrja nég az őrsi szint is rája,
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mert nehéz a becsületes megélhetés és szeb-
ben r-rgysem tudná senki megc§inálni. No, de
ezalatt a csapatvezetőség sem tétlen. Összeül
a nagyvezérkar és megállapitja, hogy

IIl, ENEK:
(,,Debrecenbe kéne rrrennilt' dallamára,)

Nagytáborba kéne,
I(éne, kéne, kéne menni,
A sátraknak l<észen
Kéne, kóne, kérle lenni.
Szegény cserkész, tátscl a szádat,
Most szövik a sátorvásznat.
Szegény cserkész, tátsc1 a szádat,
N4ost vágják a sátorfádat.

KONF. : Képzeljék kérem azt a szegény
cserkészt, arnint tátja a száját és csak a
könnyei potyognak azon bustlltában, hogy
még nreg sem szőtték azt a sátorponyvát,
melynek oltalma alatt szegény árva fejét
álomra hajthatná. No, de ,,erős akaratnak
minden lehetséges s csak annak orvosollra-
tatlan helyzete, ki önInaga hagyja el magát."
Az egyik csapat segit a másikon s csak-
hamar együtt van az egész felszerelés. Es
nagy örömmel ujságolják egynrásnak a fiuk:

IV. ENEK:
(,,Lányok, lányok, lányok a Íaluba" dallamára.)

Pajtás, pa.itás, firjja a trombitás,
Elérlrezett hát végre az irrclr-rlás.
Hátizsákorrr feiiiaponr, lélrecsaponr kaiapom.
Ha elmegyiinl< r-ragl,tírborba,
Vagy Lóróvre, vagy }íakátlra,
Nem lesz boldogabb cserkész a világon,

I{ONF.: ilIert 1rát nincs rragyobb öröm,
mint ntikor eg}. évi szorgalntas mtrnI<a
gyümölcsét leszakitani táborba indtrl a
csapat. 1\íár maga a csontagolás is egész
éIvezet Osszeszednek a fiuk nrinclerrt, ani-
rtek csak valami hasznát sejtik és szeletnélr
magukkal cipelni. Nagyon inclokolt tehát,
hogy a csapatparancsnokság előirja, nrit is
szabacl a táborha elvinni és mit nerrl. De
még igy is előfordrrl, ,hogy ttrlságos nebézre
sikerül a hátizsák.

V. BNEX:
í..Kinek lova nincsen, gyalog jtir az Pestre|'ndallamára.)

Nagytlrborba indr_rlnék,
Nerrr bir'a a hátam.
Mindent összepakkoltam,
Amit csak találtanr.
Hej ! EJes,kedves zsákocskám,
En csak attól félek,
Hogy összenyomsz és kiszáll
Belőleirr a lélek!

Ii(]\F. : De nem azért cserkész a
:serkész, hogy egy kis sr"rlyemeléstől nreg-

ijedjen, Fog ő cipelni még nehezebbet is.
Fölszedelődzködnek tehát hamarosan s mikor
az indulás előtt a parancsnok riregtartja a
seregszemlét,'nagy örömmel látja ám, hogy:

VI ENEli:
(HasonIó kezdetü népdal dallamára.)

Ritka buza, rttka árpa, ritka rozs,
Minden cserkész, hej, be takaros,
Deli hátzsál< nyomja vállát,
Viharszij szoritja állát,
A pupja boglyával határos.

KONF. : Nohát, ha ennyire vagyunk, nincs
ok a késedelemre. l,{ég csak a parancsnok szól
néhány buzciitó szót a fiukhoz, hogy felhivja
figyelmükat a cserkésztábor nagy jelentősé-
gére.

JÁrBx:
PARANCSNOK: Yigyázz! }'iukl Isten

segitségével a mai llapon táborba szállunk.
Két hétig egy családot alkotunk. Az egymás
iránti szeretet, felebbvalóink iránti tisztelet,
a közösen végzett jó mtrnka meg kell, hogy
terenttsék azt az összhangot, mely ezí az
egl,iittlétet nrirltinl,ájunk száuára keclvessé
és felejthetetlenné iogja tenni, Az életben
nagil kötelességek várnak reánk. \Iost tegye-
tel< tartttságot, hogy amint e táborban meg-
álljátok helyeteket, 1lgy fogjátok késóbb is
megirlgathatatian hLiségge1 íogaclalmatokhoz
hiven végigküzdeni a lrarcot, nrei5,nel< ered-
nlónye csak egy lehet : a teljes győzelem,

\rII. ENEI(:
(SziiYegét irta SiÍ Sándor, zenéjét TuYr! Peregrin,)

F-iulr, fei a fejjel, a ilarsona zeng,
Alliunk csatasorba viclárnan.
Ilánk vár a világ, ez a harc a mienk,
liatonái vag.ylrnk valahán,van.
Jó fegyvertink izmos l<artttll<,
Egő szemiink, viclám clalr:nk.
Atlerre járLrnl<, megter.em
.{ gl,őzelem, a gl,őzelenr !

PARANCSNOI{: trettősrenclek, jobbra át !

Mer-retirány az ttl| Csapat, inclulj I

Ii|jRTÖS: (tlenetinciulót fLrj)

VIII. IrNEK:
(,,tlegy a gőz,iis, nlegy a giízijs" dallanlára.)

lTeg_v a cserkész, meg}, a cserkész,
Hosszr.r bottal.
A lrátán egy'sportüzlettel,
Báclogokkal.
Van ott ga|lér,
Sátorponyva,
Az egész egy ruhatár és
N,{ozgókonyha.

(Az ének lassan elhal, Függöny.)

i,f)

t}
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26 MAGYAR CSERKÉSZ

A TABoti.
(Szin : Tisztás az erdőben. A háttérben

sátrak, az előtérben tábortüz, hárornlábba1,
A tábor többi része jobbra hr-rzóciik, mig
balra az erdőn keresz,túI a község felé vezet
az ut.)

(Sotétség ; a tiz alig pislog. I. Ór váIlra-
vetett bottal balkarr fei és atá járká1" il. Ór
kürttel a tüz mellett ülI és időnkónt felpli52-
kálja a parazsat, Csenc1.)

.I.\.l.El(:

II. ÓR: Te Gyuri, régen volt ilven hüvös
éjszakánk, Jó volna egy kis forró teát inni.
Soká lesz még reggei ?

t. Ón : Te Jenő, nem érzecl, mil.yen szép
a nyári éjszaka? Az erdő titokzatos suso.
gása, a táboríüz pattogása, az a|vők nyugodt,
mély lélekzése. Szeretném mincl rnagamba
szivni a fiiss erdei levegőt, Nézd, hajnalociik,
(Világosabb lesz ) Ott keleten nltlst kel fel
a nap. Sr_rgarai átszürőrlnek a fáI< között és
megaranyozzák a lonrbokat. (Egyre világo"
sabb lesz,) Hajnal van, szép, piros hajnai,
(Csend ; egészen kivilágosodik ) lcleje \esz
felébreszteni a többiel<et, ugy!5 oil,an ngfue_
zen btrjnak elő a sátorból,

II. Ón (feltápászkodik nyrrjtózkociva és
kürtjébe luj; ébresztő.)

(Az ébresztő hangjai alatt lassan megele-
venedik ,.a tábor. Először a parancsnok jön
elő; I Or jelentést tesz neki, anrit ő tudo-
másul vesz. Némajáték, Azutáo jön a fő-
szakács, köténnyel, sapkával, utána a krLkták.
Maid a többiek, áltnosan, rendetlen öltözék-
ben, tör|iiközővel a lrarjtrl<c_rn. EzalaIl a lrürt-
szó elhangzott és halk zongoralálél<ba ment
át. A főszal<ács megáll a tábor közepén,
körülnéz és igy szól) :

FŐSZ.{XÁCS: Jó reggelt, fiul<, dc ha jó
reggelit akartok, hozzatok hanrar egv kis fát
a tizre, rnert szégyenietében mincljárt elal-
szik. A Dr.rndi jőjjön harnar fujtatni. l]e hol
is van ? Az az álomszuszék még biztosan
alszik a sátorban ; idáig hallom a szlJszo-
gását.

KAR : Ebresszük fel! Hamar egy jó nótát
neki l

l\. ENEK:
.(tlbrcsztő dal.)

Ebred.j és keli fel rögtön,
A kakr_rk már kiált:
Nézc1 olt a bérctetőkön
A fényes nap;irgárt.

}íuní<ára, munkára !

A l<al<uli lrrár kiált :

I(akulr, kaklLk,
KAR; Fiuk, ez neli]l használt, gyeriink a

János bácsival !

\. ENEIi:
ilibles ztő d,al.)

János bácsi, János bácsi,
lieljen lel, kcljen fel.
Httzza a ltarangot, httzza a l:ar,:.::got,
Bim bam-br.rnr ! Bim-bam bltnl I

rÁtBx:
rOBIZTOS (bckiált a sátorba): _1ó resge_:,

itt a tej l

DU)-IDI (négykézláb előmászil<): Iiész a
reggeli? (Nevetés,)

l,'( jsZAIiÁ( ]S : \,Iég meg sell] lejték a
teherTet.

Dt'\l_.rI : Al<kor visszafekszeIrr l

N.\POST{SZ]': tlohó l Hát az ébresztő
kinek szól ]' N,Iosal<cltirTi íiuk, gyorsan, azutátl,
peclig dologra l -{t]ta piszl<os álornszuszékiai l

J.iTET(:
(Lassan eitl_ineJczrTek, nai.1 egyenkint

száliingőzrlalr vissza és a siitiail<a1 rer-rdezik.
Csajkákat szecineI< eiő. A íőszaklics ós a
l<tllttíik a tüz liörirl dolgoznali. 'l'ejet tesznelr
í'e1 a bográcsba és kóstolgatjá1<. A paratrcs-
nol< ezalatt iitasitásol<at ali a naFOs tisztnek.)

1.'(jSZ.{KÁCS : No fiuk, kész a reggeli;
eg5,elílre csak kávóval tudok szolgálni, cle
lesz később finottt, illatos tea is, ha keli.
(A írLrk sorakoznak.)

.\I, tr\Eli:
1Sas \rili : ,,Szekll_iozll:i :or]{\. i onrllat nliér.t sajná-

io.i" .i:)lallrira )

I;őszakács ur jol.b szeretenl a kávéját,
Atljon ide eg,v liiert a javából,
'|egye bele előbb kérem nrinclcn cr,rkrát,
lJadc1 hörpintsenr majd ugy fel a csajkából.
'I'ea-pótló nem kell nékem,
Undorodon, ha érzern, a szagátó\.
"fe.jeskávét akarok én mindenképen
lieggelire főszakács ur magától.

;Á'rpx:
(i\z ének alatt megtörténiI< a 1iiosztás,

sorba letelepeclnek és isszák, l<anaiazzák a
tejet.)

I.ajSZr\I{ÁCS; No, hogv ízlik:
Il. ŐR : Azt ilycn ker,ésb(il nem lehet

nregitélni l
Irt lSZ.\IiA( S: Nem hailgatsz, egy egész

csajl<ával kaptál l Nóz.1, ne kenr rrlilyen kevés
tnaradt. (F'elerneli a i:ográcsot és abból iszik,)

NAP()S 'I1SZT: Szakács I Yigyázz! (E1-
veszi tőle a bográcsot és kiissza a tartal-
mát ) Csak nlegtrióstoltanr l (Visszaadia )' F-OSZAKÁCS 1nezi) : Látom l

PARANCSNOii : Iiiirtijs. sorakozílt ]

Iit]trTÖS scrakozót frrj, a firrk sorakoznak.
(Vége köv,)
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cserlrésztülrör.
(Minden jótett fontor.)

- N{iért vag_v oly Jelrangolt Gyuszikánr i
Kérdem a napokban legkisebb cserkészem-
től az esteli összejövetelen.

- Nent, tudtano még sewmi jót seln teutli
a mai nap - volt az egyszerü válasz, még
szomorubb ábrázatta|.

- Ejnye, ejnye . . . Háí miért nem kere-
sed ! Vagy talán nenr figyelsz eléggé s igy
elszalasztod bizonyára a legjobb alkalnrat is,

parancsnok ur - kérem - én
figyeltem . I(eresem is állanclóan - cle

nem találok nrégsem kinálkozó piilanatot.
A nyakkendő csücskén tényleg kibontat-

lanul volt még a figyelmcztető gab ; a reggel
kötött jel égette kicsiny szive táját, s elég
volt véletlen odapillantásoni az őszintén ki-
törő szomoru vallomásra.

\[ár-már nélyebb okát akartam kttíatni a
dolognak, amikor hirtelen elibém hajlott a kis
testvér. Yáratlan lebukását magam is önkén-
telenül követtem pillantásomnral, s nagy
megiepetésemre láttam, hogy a kioldódott
cipőzsinóromat kötözgeti !ázas sietséggel.

Hagytam Azlán megköszöntem, majd
váIIát érintém, jótettnek minősitettem cseleke-
detét, mire kétkedve tekintett rám kérdő
nagy szemével, Aztán megjeient az első
nrosoly, Határozott kijelentésem :,,Látod , . ,

Ez is jótett l" és meggyőző tekintetem telje-
sen eloszlatták kételyét; ingadozó lelkét
rnegerősitették.

\,lost nrár feloldódott a nyeive is. Felsza-
badult a lélek lidércnyomása alóI, jóllehet
még mindig tétován tekintgetett hol rám,
hol társaira : hát ez is elegendő ? de azért
vigan oldotta ki nyakkendőjegöbét. Ezrátok
is vonatkozik kedves olvasóim, mert hát
vannal< közöttetek is olyanok, akik épugy
kicsin5,|i1 vagy elszala jtják a legjobb alkalmat,

tiiaim, tanuijátok ffie9, hogy sokszor
jelentéktelennek \átsző eset is végzetessé
váilratik, Iin is elbukhattam volna könnven
a lelógó cipőzsinóron tépés közben.

Cserkész ! Ne uáIogass a jótettben : ragad.j
n4e8 rliuden. alhalmat , . Segils, aholtud,sz !

Jáuos bácsi.

,

,

,,,,:i:ii,,ii,iliii,ilii..::"i_Eé§"yi"§F§§p.§rrí;..".....iifi,i!i*ii,ii.i:,",

Levél Svédországból.
Stockholm, 192í, jan. 4.

Kedves cserkészlányok ! Meleg, szeretet-
teljes üdvözletet közvetitek szátnotokra e
sorokban. Cserkészleány-testvéreitek küldik
azt innen, messze északró|. Nincsenek sokan.
Egész Svédországban alig 400-an. Pedig
már 9 éve, hogy a svéd leárrycserkészet
megindrrlt. I-te - anrint vezetőjük nronclja -nem az a fontos, hogy sokan legyenek, ha-
:\em az, hogy igazi cserkészlányok 'legye-

lek, akik testileg is, lelkileg is rrrintaképüI
szolgáinak a svéd leányiljuságnak, ,Egész-
séges testben egészséges léiek" az eszmény-
kep,Jk, és pedig nemcsak elvben, hanem a
ralóságban is. A svéd leányok nem olyan
é:zékenye§ nem olyan elpuhtrltak, mittt a
:li modern leányaink. Esőtől, hótól, hideg-
:5i rem ijednek meg egyhamar, s ha arról
rzrl szó, hogy nehány napot vagy hetet a

=za:ad természetben tölthetnek, nem riad-
:_ak vissza íáradságtől, kényelmetlenségtől s
4;.-éb nehézségtől sem. De nreg is látszik
:z;::k az edzésl..Szép növésüek, izmosak,
:::os arcúak, ragyogő szemüek és mosoly-
;:s kedvüek majdnem valamennyien.]

Eg5,es csoportok most a karácsony utáni

sziinetben is kint vannak vidéken. Ilyenkor
falusi gazdákhoz szállnak, maguk számára
mindent elkészitenek, sőt igyekeznek segiteni
a ház népének is egyben-másban, Ha tejet
akarnal<, maguk fejik rneg a kecskét vagy
tchenet, ha vajat kivánnak maguk köpülik,
s a kávéjukat saját fölözésü tejszinnel isz;
szák. A belső házimunkák végeztével min:
clen iclejöket a szabaclban töltik. Szánkóval,
skivel, szántalpu székl<el siklanak tova a
gyönyörü, íehér téli világban, s kacagásuk
betölti a íéIt álmát a|vő ternrészet cs€_fld:
jét, Hát ez bizony többet ér, mint a rossz
levegejii mozi, meg a lelketfárasztő, öregitő,
sok regény.

Persze, ilyen több napc)s, sőt hetes kirán-
dulásokra csak olyan leányokat visznek,
akik rnár letették legalább is a II. oszt.
cserl<észpróbát, s iiyenf,or mán megbizhatók,
üg5lesek, tudnak segiteni önmagukon és
egynráson.

A cserkészprőbákaí itt nagyon komolyan,
nagyon szigoruan veszik.

Nemrégiben itt járt az angoI leánycserké-
szet egyilr vezeíő tagja, s a tiszteletére ren-
dezett ünnepélyen a stockholnri cserkész-
lányok, körülbelül 100-an, bemutatták mit
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Táborozó svód leátr.r,csorkósr-eli,

F]Iőkésziilctek ebrjil lőzésir:lz,

tr-rdnak, Bizcltrr, szol,ettc1]l volna, h11 ti is
1áthattátok voilla, }1irliiirlltt_\,iatl sötétlrek
egyenruilá]);Itl voltalr, s cg.Vcs sclrtll<batt,
örsonl<i nt svéd l]el l)ze tiszi li ii zriszi r',li lia l l<ö ri.rl-
vonr.rltalr a tet,ctili-.ell, tliú1_\, tt:;ztc]t: ssel
irajtva rrieg zászirljr.rlrat a vllrtlóg elótt. Nerrl
ciclboglalt t<atC,nát:lli;l tttit-rt ir ir ir]<, lrlitle;lt
könnr, c.] én, l,tl.gát-}\,í isí:t ll le 1l Jielili ir, ili,i lttt vr rlt
nézni. l\Ia_jr1 lrivortirltltk, s aiig tg!l perf
mulVa, a vCZe tő titJ.i,,1 ,-","a isct,]tj:;z:il]Lt.;:ilatl.
tornalrldrágirerr és 1,1liiiriif,iii;e rt .l iiír.lii,til \^c.

llenclezés rrúilirii, l<i ]ii i,tzilnrtal 1rci,t éle tali]l
S olt lIlegáiit, ]i,ltlsf Sr N!t tcllllrg_\-ilkcll,iatr,k
kóvetl<eztek. [,Igy;rrlazoit, ;rlttlitll ti is r"egez-
tek. ] ) e rnics 1,}{_ia pLll1i í,:á.j íeg_i,clineze tt.c é ggel
csinlrltrik l li ahogr, feiir.i.1lott rLrhájLikilLll iri-
|áIsztltt az izl;tr:s }iarjuk, s ah(JÉly ltlégjob"
ban }iip.i11|1 n2 aiLrk, csakrlg,y- sLrglirzott
rnindnr:rjLrkllol a iiittlii c]e tcró és vicilLrrrság,

Azután a(iott jcire n y oicas, ";izes c§0-
portcikban, kis kill i;lici ajittltva ieLiiiej< tórö-
kiiserr a íö'lJre, s i,lcirtLiti,iiák .i kr_lióIll,özij
kötéllsoriliik lrLlrktllásct, .'lliridctt liörlleil cgv-
eg_t, t_irsvezett_r iigveit a I,,jlltOS ntirnká,ra.

\lajt1 é1,_ trrtentés iiövctliezeit. A teíet; r
t_lszlcrp.stilr,esztij,je l,tl]t íL,1, jtrcljt, al}}e]\,t].
neh.iin.\, 1e iill, lclSl.tszott. \ebánv lciin.r tiir:ur,
n}ost a íöl.iön ter.ielr,e kr;rii]bclii] 1i.i itrn\ i.
tílvLrlsfigiTó1 t]rct}től(ötelet irirjiiilit íeiéjir1< .\
l<öté] dolál;a ilr'e:T tlLr,,oib,ll ll€:lr iii,,nrli,ii iirl-
1og. t'sak 2-,J szori istrtcliiés Lrlilrt siiierült
rrregleielő kiillnven elérhetií heivl,c jLrit,ltrli.
Az €]csuszrlttal< cfre e]]larriik a ]i,.llcj.t
mentijcsonlóval cicrciiukr;l erősitetlók s rrztárl
hagytárli, hog_t, a rrlentiik I<ihrtzzáL< iri<ei.
'1'iz lrrcternyi tiivcllsrigból ez a kihttzas n.tit
kis tllttitka, liözbcrl tüzielzés', Áz
elneleti eriiél_t,ről lrgrásla készirl nelli1l-:,\,

leán1". i\nrir e a ient állrjl< közúl J--6-an
ügyes fclgírssal összefogóclznak s az emelet-
rő1 ieugrók ugy esnek a rLigallyosall kife-

szitett karokra, nrint egy kileszitett llálóra,
:\zr_itárr zitsz|őjtlzés következik, nlorse-je-
iekkcl A vezető o1vassa a szötleget, s a
1eritl5,ok zaszl(,jelzéssei l<özr;etitik azt. Ez is
ug\. Il]eg.\,, ttlitlt ir karikacsapás. G5,tinr,Örü
liitr,án.},, Nertr is szi,trt,a arról, tniil,en hasz-
nos ez az istnet,ct, ltiránciLrlások alkalrllár,al.

Vógtil az első segély betrlr_rtatlisa követke-
zett. \1inJcri (jls llliis lelaclatot }iapott. Tö-
rés_,1l. íicllrrtt.rtiástlli, zuz(lclások s egl,éb se-
rLilóseli a test legkLriönlrözőbb rószein. (}yor-
sarr cl,,j a Ilterltíiszekr,érl_t,elrkel. Su]},osabb
törése l<rlél 1ll!,g sillt is rögtönt)ztek faágak-
tról .,\ rlag.1 l<inró]etre szorLlló selresültnek
,,,,,,,1,,illril. l-illeve]elil,iil s kabátokilól pornpás
áglat l<észiretteli. A bekötözött sebesii]tet
aztlirl i<liljtlk()l1, vllgy riigtönziitt hordágyon
a verlilÓg cló i,ittéIt. L;\,CI,Sán, bizías l<ézze|,
kottltr1.1,iitl drllgoztlili, s az angOi vendég
ltisér ctóllen lér,ő liút viiriiske l,csztes nővér
lttitltliszeliLrlel< játta liötilzéseiliet.

i Ia lrriri..ieirliez ltróg 1lr,zziivcssz|!Ir, hogy a
leán.t,cllt ]lagy résr.e ttlaraa ];,,,szitette cserkész-
rtlltlil,arl ic]ctlt tllt-'g, 1l,,!]i, i,i jié,.ij]l1_, felszol-
gált bí,lscgcs 1Izs(-lllila teijesetr a leán5 ok
lnLLirlitija vllit. l--;óttii ir.,galttlat n.verhetiirrk a
sr,étl tlserl<észleárlr oltró1.

.A sr,e.i lclilt_Vcserltési:ct veuetíí.jónek szives
ttle3..}tir,,l_sltrlr és lrz; íj ]l.iséreté],len neilrsokára
s,,fr,1 1rltl]qittititttllLt |,7 i;s5ZeS stc.rc}<hOlmi

]eán_t,esa]-,it1,,]<iii, .\:.iilt trl:,.iJ lllig részlete-
5g rl,c;) L,a,.zllt't-.,],,ii ,]l., .:t,,]

.\.] lic is szele teltcI:_:clr,i-,zil]ie i< s arra kérlek
llenrlcteliet rlc ail,a tajreiie.]ietelr, 1rogy egl,ik
csa iilt tt:ltegt'en a tllzlsikon, kiiiiinleges
nrtrrrkákkai, jlanettt végezzetel< csak egyön-
tetti t:s*:]<e s-l'ltrir-Ltllilit clc azi a}apoSan, becsii,
1elescn. il,.rgl,e;;Ú:z!júó-cS testii Ós ie}Iiir ifju-

"slig- r,{l 16i; i;tlűlcti:j,. Sr-egóny l|1agyar ha-
Zltil]illllk il:t*\' szli!.l:;Ógc \:.trl ííL!(jl{.

-\ J eic:,,, tcst r"'c ii,:sc riiis.:1li)s:i )i] l és5el

! i 
": 

y ;, !,,,':i rl!,ilt,

'| áb oroz,ó svéd leánycserkészek, Terités.
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Sárlrányokat épitsünlr !
Irta: Dr. Massálly E.rnő.

Ne ijecljen meg senki 's ne is értsenek
engem félre ! Nern amolyan nagy repülő-
gépre gondolok, anlelyekbe még nincs a
motor beszerelve s amelyeket ilyenkor nrég
csak sárkánynak neveznelt, hanem bizony
csupán azokra az egyszerü, de sokszor ijesz_
tő majd kacagtaíő alaklL, néha tréfás, olykor
ko molyábrá zatú sárkány okt a célz ok, a nlin őke t
szeles idóben diáktársaink oly előszeretettel
bocsátanak fel a ntagasba. Nag1 ci<at fiitnak,
ha a szél kisidöre.el-el á11, hogv a sárlrány
levegöt fogjon s le ne bukfencezzék, majd
pedig ha egy ír,iss szélro}ram belekapaszko-
dik az imbolygó alkotnlányba nagy eről-
ködóssel kapaszkodnak a zsinőrba, lábai-
kat a földnek feszitve, nehogy a rángatás
orra esésse| végzödjék N{inő szemet-lelket
gyönyörködtetó mulatság ezI Hogy kipirul
az ifjuság arca ebbe a testet is edző nemes
szórakozásba, antely látszőlag mulatság,
alapjában véve peciig konroly sport, ameiy.
nek művelése vezet .benntinket a repülés
tudományán ak titakzat os rejtelmeibe.

cserkészbarátaim köziil talán sokan fur-
csának taIálják inditványonlat s nteg is nlo-
solyognak érte. Peclig hamarosail nlegr,ál-
toztatiák yéIenrényüket, ha negsugom. hogy
pld, az Eszakatnerikai-Egyesült-Államokban
már l9l4 ben 42000-en foglalkoztak sárká:
nt,ozással s ezek összesen íl4O kLilönböző
u. n. sárkányozők klr"rbjaiban egyesülve tevé-
kenykedtek, Franciaorszá3ban is már több
mint kétezer voltaháborúr e|őtt a sárkányo-
zők szánla s az ott elért eredmén}le1 ,r'nr"
k]asszikus példái voltak a francia feitalálói
szellemnek és ötletességnek. De a németek
sem vetették meg ezt a sportot s a franci-
ákat sok tekintetben túl is szárnyalták. Alta-
lában a sárkányozásnak a nyugati nemzetek
körében hatalmas irodalma tárnadt s ez éppen
a mérőfoka annak, hogy tulajdonképpen itt

*

nem játékkal, hanem komoly mr_rnkával állunk
szenlben, ameilyel nekünk is foglalkoznunk
kell.

Anlidőn a hazánkban meginditott aviatikai
propaganda egyik szerény szőszólója gyanánt
a N4agyar Cserkósz múlt havi számában az
aviatikai niühelyel< felállitását tűztenl ki prog-
ramnrunk első lépésénel<, a tlrásodiknak most
a sárkányol( épitósét és nlagát a sárkányo-
zást jelölönr l<i, Ii-okrói-fr.:kta haladva, a kö-
vetl<ező 1épés lesz ttzuíán a ntodeil- vagy
kis repülőgép épités, anlel5,et nlajcl az em-
bert vir,ő sil<ló r,cpiilőgépek készitése l<övet,
hogy igy felnőtt l<orutlkbatr á tulaj(lonképpeni
repülésnek legr, ürlk n agy tuciáss al, bő tapasz-
talatokkal rendelkező müvelői vagy lelkes
pártíogói. ,,Jó tlruni<át" csak czéltudatos és
rendszeres munlrával érlretiink el l

Cseri<észtarátairn teljes joggal kérdezhe-
tik tőIem, vajjon hát a sárkányozás mennyi.
ben terjed tul, a nálunk eddig ugyancsak
játékszámba vett körön. Sajnos, de való,
hcgy hazánkban egy-két tudomásonrra iutott
kisérleten kivül, eddigelé alig vették a sárká-
nyokat komoly oldalukról szemügyre. Pedig
csak néhány példát n_l,ujtok s rögtön más
világitásban tünik fel javaslatom.

A francia partvicléken (Bretagne) már több
izben sikerrel vetettek zátonyra jr_rtott, vagy
törést szenvedett hajókra sárkányokkal men-
tő kötelet olyankor, amikor a rettentő hul-
lánzás rniatt csónakkal, azokat meg nem kö-
zelithettél<.

Sárkányokkal, a magasba emelnek fény_
képező készüiékeket s onnan készitenek te-
repfelvéteteke t.

Különösen nagy és fontos jelentöségre
tett szert a sárkányozás a meteorologiában
vagyis az itlöjárás tudományában. Ugyanis,
a mig azelött csak itt lenn a föld felszinén
vizsgáIták a levegő hőmérsékletét, nedves-
ségét, a széI irányát és erősségét, most
külön erre a cé|ra berendezett tudományos
megíigyelő á1lomásokon több sárkányból

,
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áIő sárkányrendszerek segitségéve1 ol.y3n
müszereket visznek fel hat-nyolc ezer méter
magasságba, amelyek önmüködően jegyzik
fel a levegő felső rétegeinek fizikai állapotát
s ezzel igen hasznrrs aclatok birtokába jut-
nak. T. i. az igy szerzett megíigyelésel<
révén sokkal nagyobb valószínüséggel tudunk
a bekövetkező időjárásra következtetni, azaz
mint helytelenül mondjál< ,,időt jósolni".
Már pedig az olyan országban, mint a mietll<,
a hoi jólétünl< attól függ, miiyen a termt-
sünk, bizony nregbecsülhetetlen volr-ra a jó
prognőz\s, Ezért péIdául tervbe is vettél<,
hogy rövid időn belül N,lagyarországban is
leláliitanal< egy tudollrányos állomást, alrclI
sárkány rnegíigyelést v égeznek,

Végül rnég megemlitlretiül< a szintén szá-
mos de nagjlrnéretü sárkán5,6ft|r51 álló rend_
szereket, amelyekkel embereket visznek a
tltagasságba, Ezen a téren különösen Sacon-
nay francia kapitány tiint ki eredntényes
kisérleteivel.

Ugyebár, az ilyen sárkányok építóse s az
ezekkel való bánásnród már tudást és gon-
dot igényel ? Ezt máról-holnapra nleg nem
szerezhetjük, Lesz is gondunk, hogy olvasó-
inknak néhány bevált sárkány tipr,rs bemtr-
tatásával és leirásávai, ittmutatást adjunk,,
Addig is azonban végteleniil öriilrtétlk, ha
azok, akik ezt a sportot már eddig is ííztók,
az általuk készitett cllvarr sárlrányokról, ame,
lyeket sikerrel bocsátottak a nragasba, raj-
zot és leirást l<észitenérrek s ezt bekülilenék
nelrünk, hogy egyrészt tájékozód!:assunl<,
vajjon ez a sport rnilyen lokon ál1 ma ha-
zánl<ban, másrészt pedig, hogy az ig5, össze-
gyíijtött adatokat is felhasznállrassr,rk a rnaj.
dan létesitendő aviatikai t-truze,.ttlban. "A. siI<e-

rűltebbeket lapunkban isnrertetjiil<, Ne riaJ-
ion ettöI a kis mr,rnkátill senki seln vissza.
Szokjr_rk meg, hogv a to1l netrrcsak szépirási
gyakorlatokra való, hanertr ve]e gonc1olirta-
inkai csiszoljr_rk s elrrlérrket élesitjiil<. Az
Angliában nregjelenii,,l,'lygth" cimü aviatikai
íolyóiratban példáLrl az iljLrság olyan özö-
nével irja közlenlérryeit, hog]", a szerkesztőség
alig gyözi a munkát. I,Ii volnánk a legbüsz-
kébbek, ha ugyanazt mondhatnánk el ma-
gunkról is.

Rószlet a 3. országos lrode]lversenvröl,,
1921. L lG, Buda, Vérnező"

A modellverseny.
Janr_rár l6-árr volt BtLtlapesten aYérrnezőn

a harnradik t}lagyar nrodel]r,ersen},, a há
boru befejezte óta azonban az első. Sajnos
ez rneg is látszott az eredményeken. Okolni
ezért nem lehet senkit. Hiszen a trril<or a
legszükségesebb anyagok sem állanak ren-
delkezésre s ha igen, ug5l azok nlérhetetle-
nül rosszak, al<l<or a legjobb igyekezet is
dugába döl. De csiiggedni nég senr szabad ;

sem a rendező \Iagl,ar Aero Szövetségnek
senr pedig a résztvevőknek. }Iind kettejök-
nek csak dicséretére válik, hogy rnég ilyen
köriilmények között is vál]alkoztak erre a
nég rr-rost hálátlan felaclatra. A legnagyobb
eredmény az, hogy a jég végre megtörött s
tlost már bizalotnmai tekintlretiink a jövőbe.
Ha ilyen nehéz viszonyok között lehetséges
vcllt a kiállitás összelrozása sa vefseny
tlleqtartása, ugy az előre láthatólag bel<ö-

szőntő jobb években ez még inkább nló-
cir_rnkban fog áliani.

Részletes beszámolót nenl adunk, csak
néhány tapasztalati tanácsot sziirünk le, hogy
a jövőben lelkes fiatalságunk azoIt lig,r,elembe
vételével megnlenekedjék a csalódásoktóI s
nehog5l kedve szegetten abba ta|álja hagyni
nagy remériyekre jogositó munkáját.

Áz első tapasztalat az volt, hogy a gépek
szen}re gyönyörüek vclltak. Amikor azonban
a repülésre kerr_ilt a sor, akkor legnagyobb
részűk már a próbákc-rn összetörött. Ennek
két oka van. Egyrészt a gépek szerkezele
gyengé. Ugy látszik á|talában arra töreked-
tek, hogy könnyü gépet épitsenek s ezért a
tartókat, törzset vékonyra mérelez|ék. Az
első gyenge szel!ő, amely az ilyení a föld-Táborozó svéd leánycserkészek. Nagymosás
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höz lapitotta, össze is törte. - 
'fanulság: a

.lyewge méretezés a szilárdság rouására
meg1l. Hiába fáradtunk, ha az első próba
csődöt mond Ez annak következménye, hogy
csalr épitünk, cle jót-e, arról kisérletek hiá.
nyában meg sem győződhetünk.

A tucísodik Lapasztalat az, hog_v a gép-
szerkesztők még nincsenek tisztában a rrrodel-
lek hosszanti, kereszt és oldal stabilitásának
fontosságával. innen ered, hogy a gépek a
felrepülést llövető nélrány pillanat mulva
elöre vagy oicialt rögtön leztrhannak. - Ta-
nulság : kicsit kellene az e]rnélettel is fog-
lalkozni. Persze erre még nincs all<alom,
nrert nincs idevágó magyar iroclaionr, De lesz !

Harruadih, tapasztalat, Kipróbálatlan gép-
pel mentek a versenyre. Al<árhány gépnel<
a versenyen volt az első repiilése. Ez hiba
a versenyző részéről, mert kockáztatja hir-
nevét. Lehet hogy a gép kitünően volt nreg-
szerkesztve s csak valami csekélv hiba miatt
nem volt repülőkópes. Ezt e|őzetes próbák-
kal kiküszöböllrette volna, Tanulság : a
jövőben jelenlkező gépeknek a zsüri előtt
előbb próbarepülést kell végezniök s csak
ha számba vebető minimális erednényt mu-
tatnak fel, bocsáthatól< lriállitásra és ver-
senvre.

Végül meg kell nlég jegyeznünk, hogy bár-
mily áldozat árán is, de minden gépnek
meg legyen a maga hajtó ereje. Nertr sza-
bad előforclulni, ntint az meg törtérit, hogy
az egyik gépről leszerelték a gummit s aztán
hamar átszerelték a másikra. Ez a versen5 t
zavarja, de s a mi a fő, egytlgyanazon
hajtóerő nem alkalntas minden gép tipusra.

Számbavehető repülés csak egy volt
és pedig a Tóth-féle monoplán,. a nrelyet
sürritett levegő irajtctt" Az elért távolság
200 méter.

A, Yérnező ideális verseny pálya, csak-
hog,y a jövőben erősebb cserkészkordon l<ell.

Itt adjuk még a versenyen elért eredmé-
n5,el<et :

I. cso1lort (gunrmival hajtott gépeli) :
Az e|ért eredménvel<et a versenybiróság

netn tartotta kielégitőnel< és ennek fol5,16n
az első dij kiadását me7lőzte.

A második dijat,600 koronát, a S-as számu
gépnek, Halász Andornak 39'5 méteres repü-
léseért,

a harmaciik dijat, 400 koronát. az 5 ös
számu gépnek, Tólh Lász|őnak 34'2 méteres
repüléseért,

a negyedik dijat, 200 koronát, a l0 es
szánlu gépnek, Pribék Imrének 16 méteres
repúléseért itélte meg.

II, csoport (mótoros gépek) :

Az első dijat, l200 koronát, a l7-es számu
gép 200 méteres repülésért kapta. (Tulajdo-

nos: Tóth Lászlő ) EzenkivüI ez a gép, mint
olyan. amely aleghosszabb ideig volt a levegő.
ben (36 rlrásodpercig), nyerte meg dr. Frohner
Ilomán tiszteletdiját, az aranyserleget.

ldősb Krisztinkovich Béla tiszteletdiját, egy
nlüszerszekrényt, Halász Andor kapta.

A kiállitás alkalmával bemutatott kiváló
konstrukciót,'Trismonári János saját készit-
ményti légmotorát, a zsüri a 800 koronás
konstrukciós-dijja1 jutalnrazta.

,}

i,

l
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I

i

Hát,orn szabad léggiirnb indulásg.

A 1(i os szátntr és azXlJ. jelzésü gépel<ért,
1lár a kiáilitáson nettr vettek részt és igy a
versenyszabályok 4, pontja értelmében dija-
zásban nenl részesiiilrettek, a versenybiróság
azonban jutalmazni akarta az elért eredmé-
nyeket és igy

N,Iarosi Györgynek 600 korona.
\Iadarász l(árolynak pedig 400 korona

kiadását rendelte el.
A versenybiróság a Magyar Aero Szövet-

ség legutóbbi választmányi ülésén azt aján-
lotta, hogy ezentul minden negyedévben tar-
tasson ilyen versenyt. A választmány az
inditványt elflogadta azzal a bővitéssel, hogy
a modell-versenyekkel kapcsolatban sárká,ny-
versenyeket is rendez.

Reméljük, hogy cserkészbarátaink és
csapataink vállvetett mttnkával, az erők össze-
mérésére ezentul nviló számos alkalommal
hatalmasan kitüntetik magukat. M.
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KEHDÉSEKe, FELELETEK
Ebben a rovatban rninden olvasónknak szivcsen
állunk rendelkezéséle. tt,érdéseikre nrindig a, követ-
kező számban váIaszolunk, söt örönrnrel vesszük,
ha az egyes kérdésekre az olvasók köréböl kapunk
tapasztalatukból merilett feleleíeket. - Tulajdon-
képen ez a rovat mutatja nrajd nreg azt, kinek
mire van munkáia közben szüksége. Ezért teljes
bizalommal vegye igénybe mindenki azill számára

rendelkezésre álIó helyet.

KERDESEK.
4. Modellkészitésnéi, mely aikatrészeket

célszerü aluminiutrtból előállitani ?

Budapest. Jenql Gjőzó f. keresk. tan.
5, Erdemes-e a l<ereskedésel<ben láthatő

kis repülőgépeket megvásárolni ?

Szolnok. Göuc: Lajos tanulő.
6. Alkalmas e a régi szivarsliatulyáL<desz-

kácskája iégicsavarok készitésére]
Veszprém. Keller Isti,án tallonc.

FELELETEK.
l. Syndetikon.t legfeljebb a selyernpapir

felületes r agasztásal<or használok.'I' apaszta-
latainr szerint ktilönöserr a nrostani hacii-
gyártnrányok serrttllit senr él.nek és épperr
ezért többre becsiilöm a főzött liernént-itőt s
f aal|<atr észek ö s sz e i lles ztésén éI lr r i ri.1 e i ek fe-
lett a jóI eikészitett enyvet.
Győr. Gergely Béla ginn. tan.

számta, az írj gummizsirrót rendszerint elszakadt,
rnig rrgyanakkor egy rógi már használt zsinór ezt a
foldulatszámot kibirta. Amikor ennek okát kutat.
ták, rájöttek, hogy az új, még használat]an zsinór
bizonyoo mértékben rideg s az idő elijtti szakadás
elkel,ülése céljából az ilyen új zsinórt elöbb treni-
rozni ktll. Tehát nem szabad mindjárt a kir-ánt for.
dulatszámra felhuzni, lranem' elöbb feihuzzuk 300
fordu]atra s aztán Ieszalasztjuk, ezt követőleg 400
fordulaton huzzuk fel s ismét leszalasztjuk. Ezt igy
folytatjuk 500, 600, 700 stb. íordu]atszám fokozatos
eléréséig.

A két légcsavaros modelleknél sem szabad a két
gummit egyszerre nagy fordulatszámra felhuzni,
hanem elöbb az egyik légcsavar gummiját feihuz-
zuk l00 fordulatszámra aztrtán a másikét ,s ezt az
eljárást, a lerrli e_sethez lrasonlóan folytaíjuk mig-
nem a gtrmmi a fokoza,tos trenirozás folytán elveszti
ridegségét s rugalma§sá válik. Tekintre, irogy nálunk
oly nagy a gummihiány, az angoloknak ezt a ta_
1rasztalatát hazai modellezóinlrnek nem g.vőzzük elég
melegen figyelmükbe ajánlani.

Repülógépen a Délisarkra. Bár a Délisarkot
rnint tudjulr Amundsen felfedczte rnár, azért Föl-
dünk eme l.á,jainak fiiirlrajzi viszorryair:ól arány|ag
még sem trtiirrrlk még eleget. Ezért Angliában mo§t
egy experliciót szet\.ezteli, anrelv reptilógópen Nerv
Seala.r,Jbíll elindlilr.a akal,ja a cléli pclust e]érni.
Közben i} Iepiilógópen a rrragasbói t-énykóp felr,éte-
]eket kószitclrck s igy nagy területe]iröl kapnak
tlr,lományosan feidolgczható kélreket. A repülögép-
nek a 1ró s jégmezlkön való kőnnyú fel ós leszál_
lás céljából szántalpa r-atr. A gép két utast és két
hónapra ual,i eleséget visz,

Egy rnillió kilorné,tcrt tettek mega levegőben
egy német lógi folgalmi vÁllalat 1rosLagÉpei, dácára
annak, hog.v az entente a nénietek aviatikájának
minduntalan a.karlályrlliat giirdit utjábr. Ez a szám
élénken illusztráija a 1ó3i íorgalorr:ban immár elért
biztonságot.

Áz esperantó nyelv behozata]át sürgeti a
t'rancia tenger,é_lzeti hvtlt,osraphiai intézet igazgatőja,
Szerinte ez volna a légi közlekedés folytán hatal.
mas arányokban kifejIöttii i,ilágforgalonlban a repü-
lók nemzet]iözi érintkezési nyeive. Ez a cél egye_
zik a nemzetktjzi cserkészet törelivéseivel is.

Megbolotdnlt a levegőben az istres-i
(Franciaolsz,) repülötérerr egy pi}óta. Amidórr e tér
felett keringett, esyszerre csak meglátott a közeli
nrezön két jubászt, egy asszollyt és egy papot.
Ekkor a rneghibbant &gyu pilótában az ez ötlet
tárnatlt, lrogy ö gépével ezeket lefejezi. Hirtelen
mint_ a r,ércse_lecsapott reájuk s l5- l6 izben oiy
ktizel repült el feleitük, hogy a 1'öldre kellelt magu-
kat vetniök. Csak igy menekedt]ettek meg a vesze_
delerntöl, arrre}iycl a repülögép légcsavarja öket
fenyegette.

Felkérjük cserkészbaIátainkat, akík sárkány
vagy kisrepiilögép (modell) épité:ével fogJalkozna[,
értesitsék szelkesztőségünket, hogy rnuIlkájulrhoz
kiknél és ho}, nrit és miiyen ár,ban vásáro]nak,

Aeroteknikai szótár jelent meg, a Magyar
Aero Sz,övelség kiadásában. Ennek célja a hazai
aviatikában sajnos meglronosodott itiegen kifejezé-
sek kiküszöbölése, A szótár rnagl;ar-német és né-
met-magyar részt tarialmaz, A szótárba, íLlvett
magvar kií'ejezéseket a kereskedeIemügyi nrinisz-
terium jóváhagvta és azok használatát kötelezövé
is tette. Ezt a hazaí irodalomban hézagpótló és
nélkülözlretetlen kis mrrnkát a repüIéssel foglalkozó
cserkészbarátainknak, mint nélkülözhetetlgn zséb-
kilinyvet, melegen figyelmükbe ajánljuk. Kapható a
Magyar Aero Szövetségben Budapest, IX. Lónyay_
utca 36.

2. Gunnrírozott szövetet szárny felii]etek
készitésére ma a l<ereskeriésben aligha kap.
Tegyen kisér]etet a }iagy. Rugg_yantaárr,lg1,11
rt. nál (Bpest, VlIt. Iierepesi-Lit 1?,) s for-
duljon kérdésóvel közvetlenül a céghez. A
háboru előtt ott gyártották az ilyen szövetet,
talán ismét felvették gyártási prograrnjukba.
Budapest. M. E,

3.. Néhány férrr szakadiisi sziíárdsága
mm]-re vonatkoztatva:
Vasdrót 45- kg. Aiuntinitrnr 1? -, kg.
Acéldrót 60 - l 20 " Cink 20 - ,,
Vörösréz 20- 23 " Cin 3'ó nBronz 22- ,, l-ágy ólonr |.2ő ,,
Sárgaréz 15- ,, I(eményólon 3 ,,

Budapest. cserkész üdvöziettel
F'odor 

Y összekötő tiszt.

AVlATlKAl HlREK.
Felhivás. Mindazok a cserkészcsapatok, melye i

otthonuhban sárkány és modellépitéire nrtihelyt
akarnak berendezni, iapLrnk -szerliásztőségi cimére
halacléktalanul jeleltsék, hogy korulbeIül bányalr
kivánnak résztvenni e munkában, Az Aero.§zövet-
ség ugyanis ezeket a mühelyeket szerszámokkal fel.
szereli és egyébként is támogalja.

_ Á.z ül gumml zsinórokkal az angol model_
lezök azt az érdekes tapasztalatot tették, hoey ba
pélilául azonnal felcsatolták mondjuk ezer fo*rdulat
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Az angol crerkészmozgalom
szervezete.

- Itta: GABONA tStVÁN. -
Vi. A ,,ROVERS". (Idősebb cserkész).
A cserkészetnek azt a munkaprogramját,

melyet az angol cserkészetkézikönyvének, a

,,Scouting for Boys'o-nak első kiadásában
fektettek le először s ntelyet mi triotrc, násod-
osztályu (apród) és elsőosztályu (levente)
próba néven isnteri.ink, főképen a 12- 16 éves
fiukat tudja kielégiterri. N,íinthogy azonban a
cserkészet atra Lörekszik, hogy egyrészt az
egész ifjrrkoron át foglalkoztassa a cserké-
5zeket; tnásrészt az élefte akarja őket eIő-
késziteni: mttnlratere kiegószitéséü1 megal-
ftotta egyrészt a ,farkasköiykök" (Wolf Cub,
bocs, apróság) tr<tilörr szerllezeíét; nlásrészt
1iépitette a .,Rtlver' cserkószel< intézménye
által az idősebb cserkészelikel való foglaiko_
zás trrlrnkaprograrlját azt:n az alapcin, hogy
a cserkésr,elbe belc,r,iltcIti lttilttleu, atui srép
is .ió csalt, uill.l a: élc,b,:tt. (\Iert a cserké-
szet : maga a szép és jó elet, A s:erk,)

Az angci Rorrer szó ,,vánr,ioLcserl<ószt" jelent,
de ezek trriajCorlkóppen a i 6 éven felüli
,ridősebb" cscrilészel<.

Níint legtöbbrr5lire a farl<aslrölyök csapa-
tok, tigy a .,}{overs'ek örsei is cserkószcsa-
pattal kancsolatban alakr-ilnal< Csakis l6-éven
felii)i és legalább II. osztáll,tt, cserkése lehet,
Rouer, de lehet olyan is, aki ed.iig nem volt cser-
kész, ám ez a Rrlversek jelvényét csak al<kor
viseiheti, ha az ,"rjonpró_;bát, fogadalnrat és
IL oszt, próbát utó]ag ]etetle. ;\z örsvezető,
ha llár hosszabb ideje tölti be e megbiza-
tást s a Roversek l<övetelményeinek rleg-
feiel, al<l<or íj is csatiakozik azok|rc,z, az ő
őrsvezetői helyére rnás lép, de azért kapcso-
latban marad örséi,el rrrint annaf ,,iclősebb''
örsuezetője s mint ilyennek íeladata tánrogatni
a ,,fialalabb" örszlezelőt, időrrlrint részt v(rnni
az örs munkájában i-q, azt, a csapattiszt
nrunkáját kiegészitvén, szelleru.ileg is irányi-
tani.

A Roversel< a csapatban, de a 2 örsi]s
rajkereteken kivül külön 4.-8 tagr.r örsöket

alkotnak, nrelynek uezelöjét évenkint önruagu.h
aálasztjdh Az örsvezetö elnevezése,,vánclor-
pajtás vagy lrapitány" (Ilover- \4ate, olv,
rover nteit : bájtárs).

Ntaguk az örsök rendesen vaiamely nem-
zeti hősröl vannak elnevezve, akit rnintaké-
pül váiasztanak, Az egy városban vagy ke-
rületben levö lltlversörsök gyakran szövet-
séget alkotnak s együttes rnegbeszéléseket,
elöadásol<at tartanak. Altalában a rovers-
örsökben fejlödik ki legteljesebben a? örsi
önkort.lár-rvzat, ami már az örsvezetó éven-
kint vaió választásában is megnyilvánul,

A vándorcserké:z (Rover) munkának olap-
.fu a foglalhoztatás a szolgálat. Az idösebb
cserkészehet csak u,q, lehet wegtarleni a
tttoz§ttlotuuah, ha ha.f ltltuaiknak wegfelelö ko-
tttol1 mu,nkába állitjtth öket.

Munkal<örük általában két irányú:
a) N4unka a csapaton belül.
b) IiózszolgáIat a csapaton kivül.

A csapaton belüli . munkában a roversek
egyrészt önnagul<at fejlesztik az ő önálló
különpróba rendszerük révén s igy előké-
sziilnel< jövenCő élethit,atásulila, másrészt
nlagában a csapalmttnliában vcsznek részt,
rrmenn5,,iben a cserkészósszejöreteleken mint
sztthelőad.ók szerepelnel< különpróbák tárgy-
körében; mint tapasztaltabbak iráullitják a
hiilötl örsi össze.f öucteleket és ellenörzik
azokat; elősegitik az örsök közös nregbe-
széléseit, konferenciáit; rendezik a csapat
n_viiváttt,s ünnepélyeit, csapattitkárj, játékren-
Cezői s egyéb teendőket végeznek előké-
seiilL;én igy a nragasabb cserkészuezelésre,

Nernl<evésbbé fontosak a csapaton kivüli
nltLnkák, ntelyelt nerrlcsaI< hogy a n-rinden-
napi jótett szabalyál teszik vajósággá, hanem
a társatja]nri szcrlgállatok révén jelentős pro-
pagandát je lentenek a mozgalonltlak Soli
helytitt az idősebb cserkészek végzik a helyi
mentő és tüzoltó szolgál,atot NIint ,,rrrissioner"
csapatok nagyértókii szociális, népjóléti mun-
kát végezne|< a szegénycbb néposztályok
liörében, a munkásnegyedekhen. A tengeri
Roversel< nlint partőrség és tengeri mentők
dolgoznak a közért,

+\\*
* --l:§-d
-j==§

Az eredmény.
Scout!' l920. okt. számából.

gontlolat.
A ,,Tbe
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Cserkészszinpad.
A magyar cserkészirodalom már szépen

fejlődik, de a kis cserkésztárgvu szindarabo-
kat, jeleneteket még teljesen nélkülözzük. A
kevésbbé tapasztalt csapatoknál, hol talán
az ,rirői tehetségek" sincsenek oly sz566aun,
nehéz probléma a cserkésztárgytt ünne.
pély, vagy előadás megvalósitása. Nem áll
rendelkezésre szindarab és jelenetgyüjtemény,
melyből tetszósszerint válogatni lehet.

Pedig ez a kérdés könnyen megoldható,
csak alkalmat kell nyujtani az ezirányu iro-
dalom fejlődésére Az ötletek és eszmék már
maguktól születnek. A jelenlegi téli szezon
is kir,áló alkalom erre: szervezzúk meg a
cselkészszinpadot l

I"la egy csapattestüIet nem érzi magáte',ég
erősnek, ugy két-hárotn testvércsapattal
fogjon össze, s a hozzáértők együtt niunl<ál-
kodva, hamarosan összeállithatják az egész
nrükedvelő társaságot. Szinpadot vag.y sze-
rezhetünk valahoi a környékünkön, vagy
lépjenek munkába a müszaki cserkészek.

Az előadást maguttknak rendezzük. Szi
vesen láthatjuk jó ismerőseinket is, cl: okvet_
lenül hangsu|yozzttk, hogy az eiőadás a mi
szőrakozásunkra készült, Ily nródon meg-
előzünk minden felesleges kritikát. Az eIő-
acláson történtekből mi ugyis levonjuk a
tapasztalatokat, s az ujabb prőbáIkozásnál
rnár majd tökéletesebbet igyekezijrrrk alkotni.
I\{ikor már eléggé erősnek érezzűk n]aglln-
kat, akkor sor kerüI a nyilvános szereplésre
is, amikor a mozgalom minden jóbarátját
szivesen látjuk. S végül a téli szezon be-
fejezéseképen a csapatokszintársulatai szöuet-
ségi. matiné keretében bemutatnák a legjob-
bat, amit az évadban produkáltak.

Ha mindezt csak részben ismegvalósitjuk,
megiátjuk, milyg11 nagy cserkészszinirodalom
felett rendelkezünk egy év mulva. A cserké,
szet megteremti a saját szinészetét, a neves
(rnost még névtelen) müvészeit és szerzőit

éS egy fokkal vonzőbbá íeszi a mozgal-
mat a cserkészek szánlára.

E téren az uttörés, az első prőbá|kozás
már sokíelé megtörtént. lgy a VíIIR és
V]IIG csapattestületek már ismételten tar-
tottak ilyen célu előaclást. Teljesen ujat
produkáltak és mindig ujat produkálnak,
hogy az irodalom és a cserkészötletesség
szaporodjék, hogy a sok közüJ végül kivá-

i:iiii !i::::::::K:n:ö_ N:i:[:A ::::::::i ! ilr:i
Felvidéhi magyar cserkészcsapatok El-

szakitott magyar cselkésztestvéreink tovább foly-
tatiák azt a niunkát, nlelyet annak idején a nag\.
egységben velünk kezdtek meg. A Felvidéken ez-
idószerint Kassán, . Kornáromban, Losoncon és
Rimaszonrbaton müködik nragyar cserkészcsapat
nrinden összekötő kapocs nélktil, egymásról alíg
hallva, mind önállóan a nagy cserkészcélok érdeké.
ben munkálkodnak.

A kassai csapatnak nrintegy 25 tagja van és
1920 nyaráu Kassa környókén táborozolt, A komti-

, romi csapat 28 tagból á!ió, háronr őrssel, parancs-
noka Karle Sándor. bencés íögimn, tanár. A c§a-
pat még l9l3-ban alakult és részt vettannakídején
a ,Zászlótlk" vági 1utajkiránduJásán is. A rima-
szotnbati eglcs, prote§láns föginlnáziulrrban -l Iort,rilh
Zoltán tanár föparancsnoksága alatt egy t02 tagból
álIó derék csapat nrüködik. A csapat l9l4 ben ala-
kult. Alapitója a jelenIegi íőparancsnok, s mellette
most Mcirton lstván tanár tevékeni,kedik, nlint
pararcsnok. l9l5.ben a Ba|aton mel]ett, a Lör,et-
kező években Murányban. Gyömbéren és Iiakason
táboroztak. Vannak sálraik, !önvvláruk, szerszá-
nraik s nrinden egyéb felszerelésük, zászlCjukat
]9l5-ben avatták fói,

Losc,ncon 70 tagból álló fiu és 20 tagból álló
leánycsapat rrüködik Scherer Lajos reálginln. tanár
parancsnoksága aIatt. Szintén régi csapat, mely
ntég l:14 ben alakult, s részt vett ugyanezen évben
a B. R. K. I. E. losonci táborozásán is. Az alapitó
parancsnok és segéCtiszt e hősi halált halt, s a
jelenlegi parancsnok )9l7 óta'vezeti a csapatot.
Ertéke; tábori íelszere]éssel. szcrkccsikkal, konv-
hával, mentőszekrénnyel stb. rcndelkeznek Saját
cserkt'szzenekara van. liennál]ása óta szánrtalan
kiránCulást és táborozást rendezett. JelenlegDarkó
István segédtiszt fárad sokat a csapat vezetése körül.

A losonci és rimaszonlbati c:erkészek nagysi.
kerü kabarét rendéztek a mult év december 4.én.
A nagyszabásu és nrindenképen cserkész ntüsorban
a zenekar is sikeresen szerepelt.

Most január ele)én jelent íBeg az egyetIen ifju-
sági és cserkészl,ap. A ,,Mi Lapunk", melyet a lo-
sonci csapat parancsnoka szerkeszt. A ]ap nagy
hivatást tölt be és érdekes tartalnával bizonyára
egy táborba gyüjti a magyar ifjuságot.

Vlzi cserkészet. A magyar vizi cserkészet
még ezideig ninc§en n]egszervezve, Csupán néhány
csaoatunk csolnakázhat saiáí ladikján a Dunán,
a többiek, nrár tudniillik a budapesti cserkészek
csupán a városligeti 1avon, vagy nrás hasonló po-
csolyákon üzhetik drágapénzért ezt a nemes sportot.

Orömmel kell üdvözölnünk tehát azt anlozga|-
mat, mely a magyat vizicserkészet nlegteremtésén
és szervezésén fárad. Folyó év január l5 én ala-
kuIt meg sz.övetségünk kebelében a "Sajkás Cser-
készles{üIet'. A teslüleínek van már anyahajója és
körülbelül 60 csolnakja. Egy csolnak legénysége
8 cserkész (tizennégy éven felüIi), ha valameiycsá-
patból E cserkész együtt jelenlkezik, egy csolnakon
teliesit szolgálatot. A cserkészcsapatok saját csol-
nakjaikat a testület csónakházában tarthatják bizo-
nyos csekély dij ellenében. Erdekiődök forduljanak
Dr Girsik Géza cserkésztiszt tanárhoz. II. Toldy
Ferenc u. 9.

A,,Saikás Cserkésztestület" intézöbizollságának
tagjai : Ravasz Arpád, az M. Cs. Sz. elnöke, Imre
Sándor államtitkár, Lukinich Imre dr. Prinz Cyula
dr., Szandtner Pál dr. egy. tanárok, Erdódy Lajos
gróf a Ny. lII. k. elnökt, Striíler Béla a MAC
igazgatóla, |oó lslván min. oszt. lanácsos és Girsik
Géza dr. cserkésztiszt.

lasszák a jőt, s. E.
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Az Esztergomi Bencés Főgtmnázium
,Holló" Cserkészcsapata az egy hónapos karácsonyi
vakációt iparkodott minél jobban felhasználni.
Otthonunkban először töItöttük az év legszebb
ünnepét s ennek jeléül december 23-án karácsonyfa
ünnepélyt rendeztünk. Mint a karácsonyfa apró
gyertyácskái ugy égtek a cserkészlelkek az eíhalá-
rozás tüzében. Megíogadtuk, hogy mindig hüek
maradunk hármas fogadalmunkhoz, Hasonló ünne-
pélyt rendeztünk január 6-án, vizkereszt ünnepén
is. íiatona Miklós s, tiszt ez alkalommal mondott
köszönetet a csapat nevéo-en szeretett parancsnok
urunk fáradozásáétt és átnyujtotta a csapat sze-
rény ajándékát: ezüst cserkészjelvényt. Két tanfo-
lyamot hallgatnak cserkészeink. Az egyiket Werne
Gyula cserkésztiszt tartja a nléhészeíröl s tavaszra
egy méhcsaláddal meg is kezdjük a méhészkedést
olthonunk kis kertjében. A másik tanfolyam veze:
tője Reviczky Elemér íöszolgabiró volt, aki a játék-
készités titkaiba avatta be a cserkészeket. Azóla
egyre készülnek a íalovak, ólomkatonák stb, s re-
méIjük, hogy íáradságunk nem lesz gyümölcsözetlen

Liísaer Endre tudósitó.

Kitüntetés. Szövelségünk dicsérő oklevéllel
tün'tette ki Segesvtiri örsvezetőt, a 6. számu Erö
csapat c§erkészét, aki egy villamos összeülközés
alkalmával minden feIlünés nélkül hiven teljesi-
tette kötelességét, tevékeny részt vett a sebesüllek-
nek nyujtott első segélyben, a menlók értesltésére
vállalkozott, s frissitőkröl gondoskodva vigaszíalla
a sérülteket. Kövessétek példáját !

Avatási ünnepély, A 99, számu gyöngj,ösi
főgimnázium cserkészei december hó 14,én tartot-
lák avatásukat kedres és hazafias ünnepély kereté-
ben. Bachó László parancsnok, Gerhauser Albett
h. parancsnok, és Wéber János hitoktaló tarlotlak
Ielkesitö beszédeket az iíjusághoz, végül a magyal
Hiszekegy elimádkozása ulán a csapat diszmenet-
ben vonult el a közönség és a tisztjei előtt.

A VIII. R. Cserkészei karácsony másod-
napján renclezték szokásos piknikiüket, mikor a
dusan megrakoit asztalok mellett a karácsonyfák
csillogó gyer{yái alatt a nagyszerü uz§onna ulán a
rögtönzött plogrammal késö estig szórakozlak. Ez
alkalommal kapta meg a balatoni lábor két legjobb
cserkésze Richter János és Scholtes Gottfried a ki-
tüntető érmet.

Fogadalmi ünnepély. A l5. sz. Bethlen Gá-
bor lX. ker. ref, fögymnáziumi cserkészcsapat
december hó 5-én n4gy ünnepély keretében teít
fogadalmat. Ravasz Arpád, az intézet igazgalója,
szövetségünk elnöke ismertetíe a magyar cserlészet
jelenlegi céljait s ifj. Samu János lelolvasása, a
szavalatok és zeneszám után szabó Dezső elö-
adása fejezte be a komoly és stilusos píogrammot,
A csapat parancsnoká Samu János cserkésztiszt,
az intézet tanára.

Á 55 ujpestt Cholr;oty csapalban je}enleg
mentökurzust lart Dr, Ilermann János oívos a
főisk. szoc. telep saját kórházában. Febr. 2-án cser-
készeIőadást rendez-otíhonának nagy előadóternré-
ben zenekari, énekkari szárnokkal és l02 vetilett
kép bemutatásával.

A l8. Lóczy csapat (IX. ker. főgym,) 15
tagia gyógynövénygyüjtő tanfolyanrot haIlgat, EIőadó :

Ladrinyi t1 Bocskay s. tiszt, Febr. 6-án oilhonában
(Mester-u. 65. I.) rendezi második téIi ünnepélyéí,
melyen Dr. Bodor Aladár cs. tiszt krumpliból íara-
golt bábokkal kiilön szinpadon bdbjtiíékot mutat be.

Első avatás Becsketnéten. December t4-én
tartotta a kecskeméti első cserkészcsapat az 97, sz.
,Fehér Sirály" fogadalomlételét, A íelsökeresk. iskola
ezen csapatának parancsnoka Voröss József cser-
késztiszt, tanár, lelkes munkával késziíette elö je-

|öItjeit a cserkészetre, Hajnóczy lván dr. igazgaló
meg nagy megértéssel támogatta munkájábán. Az
ünnepélyen jelen voltak az ö§sze§ helybeli tanügyi
hatóságok, iskolák, sportegyletek, a nemzeli háti-
§ereg é§ sajtó képviselői. A helybeli lapok kivélel
nélkül bö tudósitásban számoltak be az esemény-
röl, a délpestmegyei katonai parancsnok Nikolibs
Radivoj ezredes pedig szivhez szóló hazafias
beszédben üdvözölte a három örsnvi. l8 fiuból álló
jelöltpróbás csapatot. A Magyar C§erresz is őszin_
tén örvendezik, hogy a_ mozgalom a nagy és szép
Kecskemétet ime meghóditotta.

.Magyarság. Az egyetlen_ .jelenlegi magyar
napilap, mely feltsmerte a cserkészet nagy nern"ieti
hivatását§ va§árnaponként nregjelenő számában
rendes cserkészrovatot nyitott. Cserkészek, pártol-
játok e lapot, olvassátok és terjesszétek i§nrerő-
seitek körében.

Nemzetközi cserkészlroda. Már ielentet.
tük, hogy a mult évi londoni Jamboree alkalmával
tartott ítagyszabásu cserkészkonlerencia határazta
el a Nemzetközi lroda felállitását, me]ynek szék_
helyét egyenlöre Londonban állapiiottáli mee, Az
iroda célja a nemzetközi kapcsolat fejlesziése a
különbözö nemzetek cserkészmozgaIma között,
cserkészkiadványok összegyüjtése, nemzetközi cser-
készkönyvtár felállitása s végül a világmozqalom
fejlödésének rnegfigyelése. Az iroda a közeljövóben
négynyelvü lapot indit The Jamboree cimen. Bár
az angol.szövetségtől gz intézmény telje§en íügget.
len, az elnöke mégis Baden Povell, akit a Jam-
boreen részt v.ett szövetségek avilág föcserkés:zévé
kiáltottak ki..Ügyvezetó igázgató Hitert §, Martín,
az angol küIügyt megbizott. A Magyar Cserkész.
szövetség még mult év októberében fe Iszólitást
kapo_tt a Nemzelközi_]rodához való csatJakozásra,
ami hosszabb lárgyalások ulán most megtörtent.

. Boldog ujévet kivántak az angol cserkészek
néhány kedves sorban magyar cserkésztestvéreik-
nek. Hasonló 3ókivánság érkezett a francia és olasz
szövetsé_g külügvi _megbizottjai rész,éröl, a török
megszállás mialt Párisban székeló Orménv Cser-
készszövetség nreg a görögkeleli ujév allialmával
keresett lel bennünket, a küllöldre meneküIt Orosz
Cserkészszövetség viszont egyben tizéves fennáIlá_
sunkat is üdvözölle. Mi is viszonozzuk jókivánsá.
gaikat azzal. hogy mi reánk; de föleg szegény
hazánkra ugyanesak ráfér a jókivánságok és igtrti.
tek beleljesülése is.

Jamboree Book cimen ielent meg a londoni
Jambore emlékkönyve,. rengeteg érdekis képpel
illusztrálva, albumalakb:n angol nyelven. Mi magya.
rok sajnoS nem vehettünk iészt a nemzetek cier-
készeinek e.me világgyülésén, de. e könyvböl mégis
fogalmat alkothatunk ama impozáns mérétekröl, me_
)yek tözö_tt lefolyt. Mindazon csapatok, vagy magá_
nosok, kik ezt a könyvet megrendelni kivánják, i60
koronát küldienek a küIügyi megbizott cimére, aki
azután Londonból megrendeli. Valutadifferenciák
mialt az árban némi változás történhetik.

Cserkészmunka Kispesten. Hosszuvaiudás
ulán végre Kispesten is erös alapot nyert a -cser-

készet a helyibizottsdg tnegalakiíásávaI, melynek
tagjai erős munkával igyekeznek a tendet heiyre.
állitani s a ,,vadcserkészelet" megszünletni. A
munka'irányitója és szeIvezöje U'éber Laios cser-
készliszl. a heIyibizoltság elnöke /(tbs Gyula,
alelnökei Ktirolyi-Lajos és'Lucza János. A Kisfiesti
Hirlapban rendszeres közleményekben világositják
fel a közönséget mozgalmunk nemzeínevelölontós-
ságáról s jelenIeg két csapat a ,Rákóczi" és
oSzent lstván' müködik a bizottság ellenörzése
alatt. szivböl üdvözöliük fáradhatatlan munkáiukat
s bizton reméljük, hogy rövid idő mulva részjete-
sen beszámolhalunk a várható eredményekröl.

_}
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Az elsö ,farkaskölyök igérettételt tar-
totta Magyarországon a B. I, K.,beli ,,l-arkastörzs"
2t ielöltjé december 22"én. Cserkészetül)k ezen uj
ága, meiy a l2 évnél fiatalabb lfjuságot akaria
rriesfelelö eredeti eszközökkel a mozgalont kötelé-
kéb-e bevonni, még csak nrost esik át a kipróbálá-
son, de máris szép reménvekre iogosit. Legköze-
lebb részletesen megeml(kezúnk errö[ a kérdés-
ről is.

Az angol nyelvtaniolyaín nagy sikerrel ío-
lyik kedden, csütörtökön és szonrbaton d. u.3-5-tg
á piarista főgimnáziurn (tV. Váci,u. 31-33. félem.)
V. oszt. ternrében. A kezdö lanfo}yanlon kivül ha-
ladók taníoiyamára is lcIret jelentkezni ugyarrakkor,
ugyanott Fischer nyelvtanitó urnál. Ez egyszersrnincl
valasz többek kérdezósköclesére zz,zalr a ntegjegy-
zéssel, hogv más idöben nem áll lútött terem ren-
delkezésrel'tehát korlátolt számban fogadnak c,sak
el ielentkezést. Aki részt akar venni, siessen, Ora.
dij 4 korona,

Állandó aviatikai rovatot nyitottunk nult
számunkkal és egyben bejelentjiik, hogy egy bé-
lyeggslüitö rovat elökészületeit is ntegkezdtük, Aki
hivatottságot érez a közrernunkálkodásra ezekben
a rovatokban, sziveskedjék megbeszéléseinken, vagy
irásban je}entkezni, hogy esetleg nlunkát o§szunk
ki a számára és igazolványunkkal ellássttk,

Kültöldt propagancla, Felkérjük ntindazokat
a cserkészc§apatokat és cserkésztestvéreinket, akik-
nek birtokában felesleges, de jó cserkészfényképek
v tnnak. ho;y külíöldi propaganda érdekében jut-
tassák el azokat a titkári hivatall:a Kiilügy-propa-
gunda jelzéssel. Ktilföldi cserkészlapol<ban meg je-
lenő cikkekhez van szükségiink a fényképekre.

iíagyar cser késztisztelrkel levelezni ólrajt
angol nyelven a következö háronr anrerikai cser-
késztiszi : 1. Leslie Gartlner, 39 .Nlontrose Str eei
Newark, N. Y.

2. Charles t]. Pool, l0? l\itountain Vierv Avenue,
Nutlev. N. Y.

3,"Frank Ntluni, Millside Avenue, Nutley. N" \'.
A levelezésnél hi vatkoz-ztt n k ti ripo ! n a ll'.| ózs eJ r e,

kinek révén e cinreket közöliiik.

Afl §§:&-r

§üill1
*;i;ir,ti

Névtelen levélre nem válaszolunk. Tudó-
sitóinknak. Az nem elég, ha ráirjátok ,,Cserkész,
iigyben portómentes" és ezi aláhuzzátoE. Ennek
eredménye az, hogy mi dupla portót kell leszirr-
,iunk. A portómentesség joga a szövetségé ésannak
pecsélje xel1 az érvényesseg}rez. - Többen a Brkieból.
Névtelen lcvolükre lem válaszolunk két okból: l,)
mert a cser:hész egyerreslelkü (,,utalunk" az első
tör:vényre) 2,) nrert az éretlen harrg elárulja, hogy
visszaélés törtérrt a Blkie névve]. - Tlturner A,
Sopron. DoJgozatod szép, csak képezd magad tovább.
B illisich,Sopron. Vég€Iedményben visszbangja annak
amit lraltottál. ,,Utanérzés.'I Nézz le, Ferikém, lel_
ked mé}yóre, kilcseket bányászol majd ki onnan. Áz
ut irle az öni'egyelem. - Schmidl .r. §opron, Soraid
rneglratottak, metl hittem bennú]i. Jaucsí, szolgálj rá
miudig, lrogy higyjenek neked, - I{ovárzik K. Soylron.
Nc űgy Karcsikám l Nagyon szépen fol_r,ékonvan
szavaisz, de szavalsz édes fiam. A cserkészeszme
elei,en Lrat(lerő az életl;en, az elllalá,-ozásban, 1ra
li-rIa szólurrk, (irrtuclatlanui is a ]élek rnaeasabb,
tiszta régióinak levegüje van szavulkban, irásunk-
ban, llrle törckedj és a íorma és a szó lelket kap.

- Egresits J, Sopron. ,,Lemondó és kitartó legvek..,"
brav<i ! \'alósitstl neg és nyert csatád van az életben,
])e az sokszof nagyon nehéz. hát mindennap ujiisd
rneg i'ogadalmadat lelk ed]-ren'. - Síeinhofer Viktor,
,Soprln. No drrtsza, te senrmit sem szónokolsz, csak
iit(;geted mint'len szavaddal a §zeg íejét,,... kilny-
nycllberT hiintarli e} az érzé]ii kisértóseLkel ; legjobb
ezek t,lii:tl il,z. ei:ős eiíllgialtság.'Eéllias, órltt szó,
iilr,l a Mir,gt,itr Csetl.(s:. -- C,sigt) ,I, Fopron, Te lnirr-
r]ert tol l],],i sz l nr jii{1l c]lr.lol tiod }rét jóiettcdet.
l3lzat adt,k tiei.lt:d: kiie.jtclli mrjg retn ttrdod ]elki
áialaIu]ás,ltl;rt, tt_.irlit liiiLlgaisz r c)a, de é]sz tór,vé-
nyerrrli §zcl1I t. - C.s, (i. ],titlaresl, l, liatonanótája
vrilogai,ja. I,1g.vei,kól.t a nolrl rendt-sen jó, de a szöveg
retl liesen rrl,ttr jrl. azért tirlekcl3ük cserkészszcivege-
inkrlt, 9. l,]zet lri]áll a ttvár,ta sikeri.il összegyüjtve
nregjeientelniirk. 3. \'áliszijja.t nent szabad viselni.

- li, D, tandr úr Sollron, Nagy örilnlrnel használjuk
fel, a lrely;zLiiic tliirtl sajnos csak kii,onatosan,
,\ ]iiiIrli)tt 2 dlb iurlrjsirtri igazolváriyt tessók tetszésrl
szelt,inr, i.illsztirti j, az rlletóli jelentke zzenek levIa 1ron., L, l. í?egnunt, Kcrives I'istikártr, ba arraa bizon1,os
gviiltvilrrr "iitrrre!,ségre nreg^lrivtatok volna, vagy a
l,rrdtisitást ireliiililitek, alikeir hirt adtunk rolna r<jla.
lIc ig},, e x digiio szlrpáirri, hogy gondoiod? Aztán
soli cserké:.ziinrre1l.iég ,liln állt és mindegvik gyii.
rrvöri] ! - G, A,1ll. 1?. Eí) szelsmindenkorra : & sze-
rélry ta1;ogal,ó,lzás lrldves dnlog, de a §zerke§zt(i
setrkinek, irii ér:tsd rrrl,g, scnÁ,fuek nem morrcl.ia meg
iritétedet, ha azt ug.}, kóred. I.1r: hogy a szerkesztíj-
lrek tre tttot,tl ti nreg, ki vagy, ni vagy, r,ri a cimed, az
ellenkezik mlntlentiel, arni helyes. Tégl eszerint. -Búnytti Laci A rajzzal úgy vclt a dolog hogy szel,-
kt.sz,tó tet,*ez. tril.t]l!;i r,égez. Az ,.itnyagot* csak
iriilrlcl bátrarr. Kiildj Jre l,,,riLncsnnki megbizást, hogy
trrdósitói igazolvirrryodat megküldhessijk, Dec, 15. és
.iau. 1í..én nern jalelrt nreg számrlnk. A rajvezetó
-:] iirsijt vezci, ilrsr ez. és csapatpnok között áll. Ily
csapat tagozódása: 2 ra,j 4 í)rs. V, Ftora. Szeged.
1ita]trnk jelelr számrrnk rovatárs és levél megy.
-- Egy órsuezetó, DöciJgő 1lróza biz az, GÁborkám.
\Iagyir-Atkot1 ez rinnek csenga fuledbe: Asajdt
érzóied kii'ejer,ését keresd és nem lesz ,szivedbe
beIviszály,( Tedd, amit ebben a két soto jbarr tludo,
lászol: Kell, lrogy lra diák vagy ragadd fel a kiiny,
vet .- S ha keservescn is, müveltl ki lelkodet. -.

Zr:i\[:IfK

Rajzolta: Schrvott Lajos. lII. 1lolg, i. t.
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III. Hajóroncs az Oceánon,

- \{i az ott a láthatár szélén?
Az előző fejezetben elbeszélt események

után egy héttel harrgzottak el e szavak a
Sene.cán, mely a hajóroncsol< felrobbantásá-
hoz szükséges torpeiiókkal nlegrakodva, az
azrrrkék tengeren, a lelhőtlen ég alatt dél ie.
lé folytatta utját.

Itob Blal<e kérdezöskötlött óirsvezetői for-
nrartthában, kittintetésekl<el a nlellén, a sasok
fiatal vezére ott állott a Serreca parancsnoki
hiclján, Hargreaves zászlós és llurroy had-
nagy társaságában. Utóbbi a ztttóhajó pararrcs-
nol<a volt.

- Valóban fiút, sasszenreicl vannak - je-
ienté ki Nlurrav haclnagy. Nézzttk csak nli
lehet : Talán valarni ujabb abrak torpedóink
szár,lára. -

- Ha ez igaz, a fiúk oda lesznek az elra-
gadtatástól - moIlclá Halgreaves zászlós. -

- Valóban hajóroncs lenne j - szólt ltob.

- Oh fiúlr, hajóroncscrt pillantottttnk nleg !

- kiáitott le a fedélzelre, hoi az árnyékban,
a nap sugaraitól védett helyen olvasgattak,
levelet irtak, vagy a cserkészkézikön5,vet
tanrrlrnányo zták cserkészeirlk,

- Bizonyára valamilyen kisértet az óceá-
non - vágott vissza llerritt.

- Yárj csak egy kissé l Ne olyan sebesen

- nev€tett N{urray hadnagy, Elővette hatal-
mas messzelátőját a tokjából és gondosan
beirányozta arra a pontfa, melyet llcb éles
szeme oiy nagy tár,olságból kikérnleil.

- Igazar1 van ](ob ntester - szólt rövid
szünet után - r:alóban hajóroncs és még
hozzá jő nagy,

- F'elrobbantjuk ? - kérdé Ii,ob az izga-
tottságtól remegó hangon.

- Ez a köielességünk, fitilr,

- Hajrá fiLik, sorakozzunk a nagyszerü
lttzilátékhoz ! - tljjongott llob elragadtatva.

^{ tisztek és a hajólegénység keclvencei, a
cserkészek rohanva kítsztak fel a parancs-
nolti hidra,

}lurray haclnag.y nlegál]apitotta a lőtávol-
ságot, s a szállásnrestert a l<ormárlykerékhez
k;iJte, hogy a hajót az ócska viharvert
járnü lelé irányitsa.

Iiözelebb hajőzva apuszta roncshoz, Mur-
ray kijelentette, hogy ez valamikor hatalmas
vitorlás lehetett. Három árbóctönk emelkedik
a romban levő örházon felül. Tépedt, szakadt
vitorlaclarabok lógnak az elülső részen, Álla-
potáról itéive régen r,rszkálhat ilyen roncsolt
állapotban.

il,íikor már jól megközeiitették a hajóron-
csot, szabad, szemmel is nregfígyelhették,
irogy a tetrgeri növéni,,ek és moszatok a
lrosszú éveken át milv nzrgy tcinregben lep-
tél< el a]só testét. A fedélzet közepén egy
kabin enrelkedett, az elűlső részén meg a
törött előárbóc nyulott az ég felé, mintha
reménytelen 1relyzetében kegyelemért ese-'
d,eznék,

Ez a hajti nrár Noé apánk ideje óta
uszkáiIrat a nagyvilágban, Legalább is kivülről
úgy látsziIi - nrondá l\íerritt különös tekin-
tettel vizsgáIó,lva.

- IJallottanr hajóroncsokról, rnelyek ötven
évig, sőt még hosszabb ideig is követték az
óceán áranllatait - jelenté ki a hacinagv. Erről
a jármtirői is leolvasol< néhány évtizeclet:
bizonyosan már régóta roncs. Mondhatom,
á tengerészek soliszor ok nélhül, szinte pá-
nikszerü ijecltségben hagl,ják el hajójukaf.
Nagyor-r érclekes és jellenrző erre vonatkozó-
lag Larson kapitriny esete, ki Bath N,Iainből
vitorlázoít Albatrosz nevü hajójáva| az egylk
nyrrgatindiai kikötőbe. Hata]nlas szélvihar, a
borzalmas hr,rrrjkáh érte trtközben, s a hajót
teljesen szétroncso]ta. A kapitány és legény-
sóge elhagyta az Albatroszt, s élelemmel jól
rnegrakva hetekig kalandoztak a tengeren,
nlig végre a janraikai l(ingstonba érkezték...
}l)s a liapitany meglepödve pillantotta meg
elhag1,ott hajóját. A sziget nlellett uszott,
bevontatták a kikötőbe, s htitlen legénysége
ismét birtol<ába vette.

- Flallga l - kiáitott \,{erritt, mikor még
negjegyzéseket füztek a hadnagy elbeszé]é-
séhez - haild csak, mi volt ez ?

- Nlintha harangoznának l - l<iáltott Rob.

- Egy harang l - jelenté ki Merritt.
A vizsivatagon keresztüI tiszlán hangzott

fiilükbe a méiytónusu harang komor ding*
dongása. N{intha az elálkozott, eihagyatott

,
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roncs lélekharangja kárhoztatná a sötót vég-
zetet,

- t<i harangozhat ott ? - l<érdé Tobby
félelemtől reszkető hangon.

Nincs ebben senrmi titokzatos, ílgy
sejtem - mondta a hadnagy. - Ez a hajó
}rarangja lehet, mely a hánykolódás l<özber-r

rekviemet harangoz a holtakért.

- Juj de borsóclzik a hátam ! - jegyzé
meg Hiram.

- Nem valanli vidám muzsika, az bizo-
nyos - monclá ltob egyetértőleg.

Bom-btrm, bom-bum - hangzc,tt a l-rarang
erösebben, majd gyengén, amint a szél ernel-
kedett, vagy esett.

- A magam részérőI szivesen mennék a
hajóra. Olyan rejtelnes ott minclen l - jelen-
té ki Merritt.

_ Ebben a szerencsében részesülhetsz

- válaszolt a hadnagy. Szabály szerint min-
den ilyen roncsot meg kell látogatnlrr'l< az
elsülyesztés előtt, s meggyőzőtlniink, vajjon
miért hagyta el legén5, sége.

Parancsok hangzottak, a Settcca csökkerr"
tette sebességét és elöl<ószlilt egy csolnak
lebocsájtására.

-- Mi is lnehetiink ? - kiáltották karbat-r
a türelmetlen cserkészek.

- Természetesen. NIr. Hargreaves elkisér
benneteI<et.

- rs ()n nem jön ? ércieklöclött liob.

- Nern, én nenr hagylratom el helyenret.
il{ialatt reátok várunk, nlajd előkészitjük a
robbantást és drótnélktili jelentést at1olr le a
roncsról,

Öt perccel később a Setteca egyik halász-
esolnakjában hánykolódtak a fiűtk a tengeren,
a bánatos, öreg rones felé. il,{ikor a hajó

hosszában elhalatltal<, a harang tovlrbbra is
szóit, nronoton l<ongással, szabályosan mint
a szárazföicli rokona, nrikor templonba szó-
litja a hiveket,

A hajó lrátsó részéhez érkezve, a benn-
iilők kibetüzhették a hajó ner,ét is, A régi
cliszitésel< között a valamikor aranyozott, íes-
tett antil< heti.iket az idő vasíoga már nagt,on
Irtegrágta.

- Jóreulénység. Porllaltd. - betüzte ki
Rob. - Mily ritleg az e|lentét a hajó neve
és végzete között l

.- Bonr-blrm - csengett a 1rarang, m'ntlra
válaszolna.

- Ez is valantell,ike a régi idők g},ors,
vitorlásainak, melyek yanlree árr"rkl<ai meg-
ral<va a Horn fokot megkerülték és a F'ii-
szerszigetel<, va1y iihina t'elé tartottal(,
honnan aztttán, teával és más keleti árr.rkkal
tértek vissza - fejtette ki Hargreaves zászlós
a nézelét,

- F-inom hajó lehetett ez a maga idején
l<érem - b,átorkodott inegjegyezni az öreg
szálláslllester evezés közben.

-- ['g1, 1,3n bizon5, Tarbox, al<liorában
ntiir bliszlie jósz:ig volr az amerikai keres-
l<erielllri tenger,észet - monclá egyetértöleg a
zászlős. - }Ia alig egytizedrészük lengeti az
arllerikai csiilagos-sávos lobogót. Eltüntek az
iclr'i1< íol_r,anlán és tarajuk nent szántja trlár
az őceál hirllánlait,

Ekirzhcrl a jlaió íeljriró ajtalához érkeztek,
hrrntlan tiibl; krlrhalt kötél és lánc: 1ógott
1elclé nleIle1< rníil.1eg_l il;ct jó1 nlegvizsgtLltrik,
vaijorr e1l,irja-e eg\. eitriler sLLil,át. Szerencsére
a lliljór(rll.s eiejr:r(11 cg5, \,astag, dttrva ]anc
,siirlgött lc, nrel5, jó erősnel< láíszcIt. I1elyt
állcltt a pr(lbának, s a f,rrk Ilargreaves zász-
1ós vezetésével íelmásztak a feclélzctre.

Talbo.r szállásmester, s a rlégy tengerész
a csónal<ban maradt vissza.

\Ialamivel megkönnyebbüit a fir-ik szive,
ntikor a .lórenténység elhagyatott fedéIzetén
állottak. Ttilestek már a felmászás veszé-
l.t,én, Valarni hátborzongatő érzés vált rnégis
rrrrá rajtuk. mikor ott rrllottak az ódon fedéi-
zeten, melyet oly rég,óta nem lépett át ember
fia, mil<özben a fedélközből felhangzott a
irarang itéletnapi kongása.

A zászlős első faladatárlak tartotta a ha-
rangot elnérnitani, Lekötötték a szerencsétlen
jőszág nyelvét, s azután erősebbnek érezték
idegeiket.

- A feclélzeti l<abint vizsgáljt,k nreg eiöször

- nronclta a zászlós, s a fiLrktól követve
megindLrit a kis alkotmán5, felé, rneiy az
összetört vitorlarúd mögött állott.

A fiúrk lábrrjjhegyen lépkeclve késztiltek a
nreglepetésre, mcly ott benn rejtözköditetett.

(Folytatjuk,)
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HlVATALOS RÉSZ,
Körlevél

Az ellenőrző megbi.:otlah a btda7lesti és
köruellen körnllékbeli cserkévcsapatokat feb-
rwár és tnárcitls hó folyaruáu Meg fogjdh
Iátogatui.

A lótogatás közelebbi időpo,1ttjának noe§-
állapitása céljából a csapatuezctőségeket az
illetékes ellenőrr,ő nxegbizottak fogják közuet-
lenül ucegheresni.

E m.cgkeresésekueh s:,iueskedjenek a csapa!-
uezetőségeh hésedelem uélkül eleget tenni.

Budapest. 1921. jawu,ár 20.

Dr, PAPP GYULA
orsz. ellenőrző rue§b.

A,,Magyar Cserkész"
I. évf.Q-II sz.)kaphaló a kradóiivatalban

36 koronaért.
Kapható tovtibbti: a-Z\-,
Barcza-Thirring: BÜDAPE'T DUNA-
J)BBPARTI KÖRNYEKE 52 képpel, 6
ldtképpel, 10 alapraizzal, 2 vdrosterv-
rajzzal és 4 térképpel dra
Pilis hegység térképe 1:75.a00
Budai ,t ,, 1:75,000
Börzsönyi hegys. térk.. I:75.000

60K
72 ,,'4"
B"

kölcsönklisék
Olcsó irodapapiros csakis csapatok részére.

A ,,MAGYAR CjERKÉ9Z,,
' elöJizetési dra:

Egy évre 72 korona, éuenként 12 szdm.
. Kiadóhívatalok:

I. Maras-utca 17. III. 2. (póstacim\ és

Meghivó
a Magyat Cserkészszövetség 192l. évi
március hó 13-án (Vasárnap) d. e. 1 í őra-
kor a Ref. főgimn. disztermében (Budapest

lX, Lónyai-utca 4. c.) tartandó

köz3yülérére.
Napireud,..

l. Elnöki megnyitó.
2. A titkári hivatal jelentése.
3. A költségvetés és zárszámadás elő-

terjesztése, a vagyonfeiügyető bizottság je-
1entése.

4. . Tisztviselők, intéző bizottsági tagok
-kiegészitő és a vagyonfeiügyelő bizot{ság
ujra választása.

5. Alapszabály módositás,
6. Inditviárryok.

Az elnakség.
' Jegltzet: A közgyülésen csak oly indit-

ványt tárgyalunk, melyet legkésőbb 4
héttel előbb beadtak az elnökséghez, (Alap-
szab. 12. §,)

Meghivó.
A Magyar Cserkészek Termelő és Értéke-
sitő Szövetkezete Budapest. IV. Váci-u. 46.
Telefon 38-7l. folyó évi február hó 27-én
délelőtt l 1 órakor a Lónyai-u. 4c. alatt (a Re-

formátus főgimnáziumdisztermében) az
- I. render köz3yülélt

tartja, melyre az érdekelteket tisztelettel
meghivja, - Tárg)/soroaat:

l. Elnöki megnyitó.
2. Igtizgatőság beszámolója,
3. Mérleg megállapitása és a nyereség

felosztása.
4. A N{_agyar Cserkész Szövetséggel kö-

tött szerződés.
5. A felügyelő bizottság (az alapszabály

II. 36 sz.) ujra l4álasztása.
6' Esetleges inditványok.
Inditványok.8 nappal előbb irásban be-

nyujtandók. Iga*gatóság.

ZAszLoNK
xüvÉszprI,' lRoDALMI,;TEcHN IKAI lr.lusÁcl. L.q,p

PőltcrLcrztö: l Srcrtrcszt6 :

Dr. Sik Sándo, IOr.RadványiKáImán
crrrt<érzrzöv. tírrclnök. l crcrt<érztirzt.

MEGJELENI K HAvoNrÉrvr EGYszER.
q%%q

ELöFlzETÉst Áne EGy' ÉvRE 40 KoRoNA.
BUDAPEST l., FEHÉRVÁRI_UT 15/c.

Föszerkesztö:

Ravasz Arpdd
M. Csórkészszöv. eln^

-, Szerkesztó:

Zdborszky Jdnos
cserkésztiszt.

áZ €aó
MAGYÁR IFJUSÁGI HAVILAP.

Előfizetési dra egy évre 60 korona.

fuudapesf , IX., Dőny ay-u. 4tc. Mester-utca 65. I.
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pdrtoktóI függetten keresztén! napilap.
Szerkeszti: M I L O T AY t SrV Á tV.

Az egyetlen napilap, amely a cserkész-
mozgalmat tdmogatja,

ELÖFIZETE$ ÁRA:
Egy hóra Z5,- K. Fétévre 140 _
Negyedévre 70.- ,, Egész évre --- 280._

KIADÓHIVATAL : |,lI., MIKjA-UTCA

K
,1

7

C5€pI{bJ2
)NI2APTdR

ff §Yíosí je[eníekmeg !
a K, E, G, cserkészcsapatok kiadasdban

Cserkész levelező-lapok !

19 27. eYr€.
Darabja 76 *ororo.

Szerkesztette : KISS JOZSEF cserkésztis;zt.
K a ph'.ató k i a d ó h iv a t ala i n kb a n,

l§JuSfi§I IRODntH13RÉszvÉnyrnR§fIsÉ§
üguuezeíő lgazgaíó: DI. §y0Mrfly ffisztó.

CéIia a kereszténtJ maguaI szellemü
itjuságl itodalom müvelése. kiuáló ii-
jusági könuvek és lapok kladá§a, már
beváll iliusági iapolr lánogalása, az
iliuság szabacl ldeiének okos kihaszná-
lásáía vaIó programmadás (cserkészel).
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