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6 K, Kettős szám 12 K.

t))

Keresve azt a nagy, összekapcsoló gon-
Jr,iatot, mely bennünket a.magyar nemzet
;1,;őjének munkálása szempontjából közös
: z.:ezőre hoz, azt abban találjuk meg, hogy
:.::|:clességiilxh az egyeíerues rnag))ar ifluság
tt:;gszertezésére törehed.nii.uh. A cserkész-
esz:ne átvitele a gyakorjati életbe uj Iendü,

"e:et kap rügyfakadáskor, részben már
n:gkezdtük, részben megkezdjük nemsokára
a ;avaszi munkát.

A munkabeosztás nagyjából hasonló min-
;er csapatnál. A rendes szolgálatokon
(ünnepéiyek, kézbesitések stb.) kivül egy
sereg kiránclulás, előzetes próbák után két-
három harcszerü csapatgyakorlat, egy nagy
,;:nepség a szabadban,, a tauaszi szelnle,
egr, ünnepélyes fogadalomtétel és íogadalom-
::;itás és anri idő még marad, a rendes to-
l-a'rbképzés (tanfolyamok és műhelyek) mun-
;aja után,' az mát most mind a nagy tábor
:",5készületére szolgáI.

Két nagyobb arányu tervnek kell hangot
a;runk ehelyütt. Az első több csapat közös
:.agr harcszerü gyakorlata olyképen, hogy
::vábbfejlesztjök azt az eddig is fel-felmerült
::,okást, hogy két csapat egymással szem-
:,:r vonuit fel. Ugy visszük majd keresztül,
:lg1, amely csapatok egyéniségük hangsu-
-1;,lzása nélkül készségüket tudomásunkra
:, -,zzák, azokkal egy nagy íanácsba össze.
:.:nk és egy 800-1000 fiut rregmozgató
33-akorlatban megállapodunlr. Szinhely: a

budai hegyek. Ezzel előkészitjük a szöuetségi
csapatösszeuou,ást, Idő : május.

A másik egy szötLelségi cserhészszinpad
előadás, amelynek megrendezése a szövet-
ségre vár és amelyhez a különböző csapa-
tok a télen előadott legsikeresebbszámalkkal
járulnak. A Maglar Csdrhész semmi, de
semmi nehézséget nem ]át a keresztütvitel-
ben. Kérjük a szövetséget, hogy még már-
ciusban rendezze meg. Prológus, 2-3 beszéd
3-4 szindarab, ugyanannyi zeneszám, ké't
szava|at, melodráma, tornagyakorlat, mentő-
gyakorlat három órás műsort tesz ki és 15
csapatot foglalkozíathat. Ez magában hordja
a siker biztositékát is.

A harcszerű gyakorlatnak magja megvan.
A 18. és 33, csapatok 120 cserkésszel már
végrehajtottak egy előgyakorlatot. Szivesen
megrendezi a nag1 harcszerüt a Maglar
Csel,hész nagyobb keretben is, mert 6-7
csapat már eddig csatlakozott az ideához,
Ezek májusban mindenképen végrehajtják a
harcszerű, nagyobb gyakoriatot és testvéri
szeretettel fogadják a többi csapatot is már-
cius végéig. Egy a kikötés csupán: külön-
leges helyzetet sem csapat, sem parancsnolt
nem igényelhet. \{indenki teljesen rendelke-
zésre áíl és végrehajtja a nagytanács ren-
delkezését.

Parancs és felelőssé g alapján abszolut fe-
gyelmet kivánunk.

(33)
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Tavaszi munkánlr.



41 iUAGYAR CSERKÉSZ

}

cscrkés zíiuk!
Irtar NOSZLOPY ABA.rrr.tVrÉR.

Csetkészíi§kt A. zászlónt< még íobog
S saivúní<ben még e hon szerclme ég,

A munka hiv; - a megszentclt doíog !
A gyLva csürhc mát rögünkrc lép!
A szcnt határon ellen, népe őlul
És fOldeínken iőegen atat!
Szabadságharcu^k forró vérbe ful
§ a gyóatcs,njtunk az cllea mateő

- He nlncs e kornak bátot támasza,
Ki éfte szLz halált is kazdvc áll,!

Cscrtrésrfiukl Ránk vát a szent haza,
Ezetnyi nép harcunktt vátva-vát I

Előte hát, Firrk! A harc nehéz!
Tcstünket ed?ve, étúnk el oda,
IJová szemünk még csak epcdve néz,
Hol drrlva pvsztit ellen tábota!
tr cscrkészléící< most legyen metész!
Anyánk a hon! - A tabság mostoha!
A cscrt<ésa katja büszke hatcta kész,
Lesujt vcle az Isten ostora t

IvÍit (elek tetvez, mit a lő akat,
|v/'it éjszakákon lopva tetvczink,
Elvégzi majő az izmos íetíikat!
Blate hát! Veltrnk az Istenülk|

Ne szőíj!
Irta: SZÖLLÖsy tsrvÁN,

Ne szóIj! Nc mondd í<í, hogy mit érezel,
Ha Kassa táián utta kél a szel
§ Ráí<ócziról és Ztlnyitőt baszél.

Ne szóíjl SacmedbO1 könnyet ne ejts,
Ha Etőély íalőja í,áióo, éaekel
A í<öItó s vefsc égő kiú tehel.

Ne szólj ! Ne csöggedi, hitte(el hivő,
Ha Nagyccnt<, Sopron és Kőszeg kiált
S ker életet, vétt, átkot, vagy halált

Nc szólj! Dc tudd, hogy n.ékeő szól a jel,
He látod fiam a tiszta kék eget
És ezt hiszcd, a tenget ittteget.

Nc szOíil 'Csak várj r halígass, míként a sir.
Lég7 téscd h hl jő l pilltaat,
váítsd tctté mir.dcn kingó álmodat l

Hiszek egy lstenben, hiszek egy hazában, 
I

Hiszek egy isteni órök igazságban, 
I

HiszekMagyarországfeltámadásában. 
l

cserlrésztábor.
Látványos kép egy felvonásban, elöjátélrkal,

Irta: Márhtrs Miklós, cserkésztiszt.

(Folytatás,)

PARANCSNOI{ : Fiuk, munkánk kezdetén
adjunk hálát 'l'eremtőnknek, hogy az éjszaka
megőrzött bennünket és kérjük Ot, hogy
legyen egész.. nap veiünk és minclent, anIhez
fogunk, az O áIdásával végezhessünk. Imád-
kozzunk ! (Kalapokat levesZik, inádkoznak,
csend 1 amint valamelyik befejezte az imát,
felteszi a kalapját és utána a többi is.)

PARANCSNOK: Yigyázzl Kérem a napi-
parancsot l

NAPOS TíSZT: ,,|O. sz. tábori parancs.
I-.órév, cserkésztábor l920. augusztus 8-án.
Ugyeleti szolgáIaí: Napostiszt; I(riszto Pál;
ügyeletes őrsvezető: I(uthy Lőránt. Pihenj !

- Bevásárlók: GIeviczky, Szöcs; kukták:
Yaliczky, Benedek ; fagyüjtők : Boda, N[árkus,
őrséget a második őrs ad. Délelőtt a kiren-
deltségek elvégzik munkájukat, délután pihe-
nés, fürdés, hadijáték. Minden sátorparancs-
nok ma délig adjon be jelentést az ügyeletes
őrvezetőnek a nála \evő szerszámokról "

PARANCSNOK : Oszoljl iÁltalános munka;
a bevásárlók a főbiztossa1 eimennek, a töb-
biek is valami foglaikozás után néznek; a
kukták fát vágnak és tüzelnek. Uj bográcsot
tesznek a túzre,)

r"ŐszexÁcS: Mi ez itten? Ez a tüz trgy
pislog, mint a miskolci kocsonya. Hamar
hozzunk vizet, vágjunk fát, mert különben
sose készül eI az ebéd. Jaj, majd szét megy
a fejem a sok dologtól.

XII. ENEK:
(,,Bgy asszonynak kilenc a leánya" dallanrára.)

A szakácsnak biz' annyi a gondja,
nem győzi számláIni;

Korán reggei kiáll a táborba
s elkezd kiabálni:

,,Erigy vizért Jancsi, hozzál fát te, I(arcsi;
Gyertek, gyertek, a krumplit hámozni
S a tüzet megrakni."

:Árnrc:
(Fokozottabb buzgalommal látnak á ffiün"

kához,)
II. KUKTA: Mikor jönnek meg a be.

vásárlók ?

r"ÓSZnrÁCS: Már rég itthon kellene len-
niök. Biztos, megint sok a cipelni valójuk,
Jó volna, ha valaki eléjük nézne.
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XIII. ENEK 3

ii;::]ó kezdetü népdal dallamára.)
-:-- z kerek erdőt járom én,
l_ ::7:cst a tejjel várom én;
-:. ;:;r a szivében szeretet,
_l_: ]ijsiolni majd egy keveset.

:ÁrBr:
, .-:liT_\: Nini, már itt is vannakl Elől. '"]: -:_,s, teli hátizsákkalt
__ _{- KT.{: Biztos, megint csak tököt

T,::;§ i tBevonulnak.)

XIV. ENEK:
t-lasonló kezdetü népdal dallamára,)

_i :siznrámon nincsen kéreg,
).1:ri megrágt;, a pocok-féreg.
]"{:rt én tök, tök, tök, tök, tök, tök,
],lert én folyton tököt cipeiek.

trÁrnx:
,i_,zber átadják a csomagokat a kukták-

-_i.:. akik hátraviszik )

- L \DI : Megint tök lesz ebédre ?
.-. KUKTA: Mit tudod te, micsoda finom

::i::k főnek a bográcsbanl
i.\R: Bárcsak mát látnókl

XV. ENEK:
',.Rácsos kapu, rácsos ablak. ..'| dallamára,)

.{z ebédünk miért késik,
-\zt a hét, meg a nyolc késit l
Ebédidő van már régen,
\íi lesz ott a táborvégen ?

XVI. ENEK:
l i Turry Peregrin ,,Kalandopok" c. operettjéből.)

Egy-kettőre kész a gulyás,
Krumplinudli, halpaprikás,
Turóscsusza, tepertős,
§ cserkész ettől erős!

\íig a tüzünk vigan lobog,
?attognak a vidám dalok.
Forr a viz és forr a vér,
-\üj közénk te is, testvér !

XVII. ENEK:
,'.,\íár minálunk babóm . . ," dallamára)

}1ár minálunk pajtás,
llár minálunk pajtás,
_{z jött a szokásba:
§iacs készen az ebéd,
§em főz meg a szakács
§ora délutánra.
iste van már régen,
Mjre kész a kosztja;
i:zzátok a csajkát,
iedelét, meg alját:
§agy kanállal osztja.

rÁrEx:
FÖSZnXÁCS: Ne énekeljetek már, hiszen

készen van már az ebédl Persze, ha a gyom-
."! F9|9g, az egész társaság morog.

FOBIZTOS : No, hadd lássuk az{ a finom
kosztot] (Megkóstolja.) Mit beszéltek ti teper-
tös turóscsuszáről, hiszen ez paszuly gaius-
kával és főzőkanállal

NAPOS TISZT (jön): Kész van már az
ebéd_? Mi lesz a napirenddel ?

_ _ 
FOSZAKACS (tiszteleg a tőzőkanálla|) :

Napos tiszt ur, tisztelettel jelentem, az ebéd
kész, de azért meg lehet enni l Jöhet a napi-
rend l

NAPOS TISZT (megkóstolja) r Ebédhez
sorakozót l

KÜRTÖS (sorakozót fuj.) (Csajkákkal sora-
koznak )

FÓSZAKÁCR: No, gyerünk a csajkákkall
(Egyenkint, egyes sorban a bográcshoz járul-
nak, közben énekelnek.)

XVIII. BNBX:
(,,Zene, ze^e, Eele, zene, zene szól a csárdáb8n...'

dallamára.)

Bele, bele, bele, bele,
Bele csak a csajkába t

Bele, bele, bele, bele,
Bele csak a csajkába !

Főszakács ur ne sajnálja,
Adjtrn még egy kicsit rája !

Bele, bele, bele, bele,
Bele csak a csajkába l

rÁrpr:
(Az ének alatt megtörténik a kiosztás; a

fiuk _letelepszenek és esznek.)
FOSZAKACS: No, fiuk, ez ám a finom

bab-csuszpájzl Az is megnyalhatja az ujját
utána, aki evett belőle l

lI. ŐR: Hát még aki meg se kóstolta t

I.. OR: Vagy csak a szagát élvezte l
FOBIZTOS: Ilyet otthon nem ettetek t

DUNDI: Nem ám, mert be sem merték
volna tálalni !

NAPOS TISZT: Mi az, Dundi? Csak nem
veszed olyan tragikusan ? Nem kell azért
még kétségbeesni !

XtX ENEK:
(Hasonló Lezdetü népdal dallamóra.)

Nagy a feje, busuljon a ló,
Kozmás babért busulni nem jó.
Gombház sej, ha leszakad,
A szakácsunk máskor is ad.

JÁrEr:
FŐSZAKÁCS: Fiuk, a jóakaratomra mindig

számithattokl
KAR: Köszönjük l
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NAPOS TISZT: Ebéd után általános moso-
gatás l Ez a napirend következő pontja. A
bográcsnak még a feneke ís ragyogjon !

I. I{UKTA : Jaj, az a bogrács !

II. KUKTÁ: Amennyi korom erre ráégett!
Nincs szomorubb élet a kuktáénál, ebéd
után l

I. KUKTA : Bizony. ha énekelni nem
lehetne közben, nem tudom, hogy birnók ki
ezt a műveletet. (Mosogatnak.)

XX. BtVBt<:
(r,Téten nagyon hideg van . . ." dallamára.)

Reggel reggelit eszünk,
Délben meg ebéclelünk,
Este főzünk vacsorát

. S mindig piszkos a bogrács.

Mosogatni nem jó,
cserkésznek nem való
Es szivünk folyton fáj,
Mert mégis csak muszáj,

:Áttit<:
NAPOS TISZT (odanregy a mosogatóhoz,

végighuzza az ujját a bogrács fenekén): Ez
tiszta? (Az ujját végig'nuzzá a kukta arcán.)
Ez még kormos,!

I KUKTA: En is kormos vagyok l Hát
engem ki fog elmosogatni ?

II. KUKTA : Nincs szebb, mint a cserkész-
élet l

xx[. IíNEK:
(,,Nekem olyan asszony kell!" dallamára.)

Cserkészélet györrgyélet,
Mással én nem cserélek !

Egész nap a szabadba,
Ha esó esne,
Ha a szél fujna,
Bevonulnánk a sátorba l

:ÁtBK:
ÓnSVBZnrÓ: F'ecskék, gyerünk fiirödnií

Találtam a patakban egy nagyszerü meden-
cét. Ott még ilyenkor is van viz.

I. OR : De egyszerre csak legfeljebb ketten
férnek bele,

XXII. ENEK:
(,,A miskolci halastóban . . ,( dallamára.)

A patak iszapos vizében,
két kis cserkész lubi-lubickol.
Hun beugrik. hun ki,
Hun beugrik, hun ki,
A hideg viz szivük szomorittyi!

Xrttt. ptIBx:
(,,Nom nyornja a fejernet a bir !" dallaurára.)

A fecskének nincs párja a föld kerekén,
Mindmegannyi dalia, hetyke, víg legény"

Cserkészkalap a fején,
Szive mindig a helyén,
Nem nyomja a fejét a bú l

-lÁtBx:
li. ÓR: Sárgarigók, lri jön egyet sétálni

fel a hegyoldalba ?

XXI\'. BXBX:
Fel fel cserkészpajtás.
F'el- fel cserkészpajtás,
Fel a magas hegyre !

Szedjünk kék ibolyát,
Szedjünk kék ibolyát,
A zöId nyakkendőre l

Jó a cserl<ész dolga,
Nincsen semmi gondja,
Hogyha megéhezik,
ílogylia megszomjazil<,
Hátzsákját kibontja !

rÁrnx:
NAPOS TISZT: NIegáiljatok fiuk, ma nem

kirándulás van a napirenden, hanenr hadi-
játék ! Jő lesz hozzákezdeni|

KAR : Halljuk, haltjuk a feltevést !
PARÁNCSNOI(: Hallgassatok ide I Az első

és harmadik őrs ezt a tábort védi, amit a
második és negyedik őrs az erdő sürürjében
előrenyomulva ig},ekszik megközeliteni és
megtámadni. A küzdelem kalapra erősitett
számokkal történil< távolról, közeirőt pedig
karsz}lagos harc lesz. Indulj !

I. OR: Sárgarigók, utánam l (A csapat fele
elvonul, a másik felét a napos tiszt elbuj-
tatja. Csörrd )

PARANCSNOK: I\4i ujság? - Jönnek
már ?

NAPOS TISZT: Valami mintha mozogna|

XXV. ENEK:
(,,ZöIdre van a, zöldte van a rácsos kaptt festve....{

dallamára,)

Jön egy cserkész,
Jön egy cserkész,
Hasoncsuszva, lassan.
Y.igyázzunk csak,
Ugyesen csinálja.
(Pr óza : háromszázhuszonhét stopp)
De hiába, ha az őrség
Felkészlilten várjaI

;ÁrBr:
(A lestoppoltak bejönnek )
NAPOS TISZT : Yigyázat, itt vannak l

Roham ! Rajta !

PARANCSNOK (utánuk néz): Erős küz-
delem, ugy látom, a zergék birják szusszal;
már majd minden karszaIagoí leszecltek. Ideje
lefujni a játékot. (Utánuk nregy.)

,-_
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].::: : a szin egy kissé elsötétedik. Kivül-
-r, ; ; :: _ ::allatszik. ,rYigyázz I Sorakozó l"
-j_;,-_ i,zzényszavak. "Oszolj !" Megint
_;:, : : :.:;:án lassan, Óvatosan jÖnnek a
l -; == :a,kan énekelnek.)

xxVI. tiNBt<,
..ljldik a holdvilág, . ." dallamára.)

Feljött mát a hold is
.\z ég peremére,
\ézzünl< csak utána,
]Ii lesz estebédre.
Rotyog-e az iistben,
A jóféle leves.
\ini, a tiz nem ég
Es a bogrács üres.

rÁtBt<:
{_\R : De hiszen ez borzasztő ! Hol van

. ijszakács ?

xxVIL lixEt<,
(,,Azt mondják, hogy . . .ií dallamára.)

Azt mondjátok, nincsen máma vacsora,
áát az a sok kozm ás tészta micsoda j
Két bográccsal, nteg egy üsttel jól tele,
Nem öntjük az Öró,ögárokba bele.

:ÁrÉx:
DUND,I: Pedig ott volna igazán a méltó

:elve l

l. ŐR: Méltóbb helyet a te gyomrodnál
:.ehe.zen tudnék elképzelni !

FOBIZTOS: Azután fiuk, senki se egyen
án többet, mint amennyit a gyomra elbir,
::ert a mértékletesség a legszebb cserkész-
=:énv I

FÓSZAKÁCS: No, még csak az kellene !

.:e egész konyha tabu alatt van !j. KUKTA: Pedig a tegnapi őrjárattőI
:.l]ottam valamit a íábori konyhárói !

KAR: Halljuk az őrjáratot, mi voit az ?

XXVIII. BNBX 3

- j,iC erdőben jártarn, ibolyák közőtt|' dallamára.)

Őrjáratra mentem,
A konyha alá.
ott láttam egy árnyat,
A cukrot kóstolá.
Mondtam neki: ,,Stopp !

Áttj, t<i vagy, ravasz|"
Akkor láttam csak, hogy
A íőbiztos azl (Nevetnek.)

:Árpx:
:,AR: Ahá, a főbiztos! A mértékletesség

- ,:=szebb cserkészjellem !
a _ BIZTOS: Sokat ettek az őtök, azután

:::::küdte a gyomrukat és rosszat álmod-

tak az őrségen. Mindig mondtam, hogy az
őrök ne aludjanak és hogy a mértékletesség
a legszebb cserkészerény l

PARANCSNOK: Eiég volt fiuk mára a
tréfábóI; ideje, hogy bevégezzűI< a napot !

Sorakozó I

KÜRTÖS (sorakozót fuj,) (Sorak oznak.)
PARANCSNOK: Adjunk báIát a mai napért

és kérjük Istent, hc,gy az éjszaka őrizzen
meg bennünket. Vessen számot nrindenki
lelkiismeretével, életünk mindig az Ur kezé-
ben van. Légy résen, hogy bármikor szólit
számadásra, tiszta lelkiismerettel jelenhess
meg előtte. Yigyázz! |máboz l (Inrádkoznak;
ima után) Imátói! (Takarodó.) A rigók vegyék
át az első őtséget, a többiek vonuljanak sát-
raikba; negyedóra mulva minden világot ki
kell cltani. Jő éjszakát, fiuk !

KAR ! Jó éjszakát t (Elszélednek,)

xXX. ÉNEK:
(,Edesanyám, ha bejön .. .' dallamára.)

Á táborba ha bejössz,
A táborba ha bejössz,
Egy este.
A második sátorba,
A második sátorba,
Tekints be.
Oítlátsz engenr gyürött cserkész-
Ruhába,
A testem barna plédbe,
A sok uttól sötétbe
Van pólyálva.

:ÁrEx:
(Az ének a]att mind eltünnek, csak a két

őr marad a szinen, ugy, mint a kezdeten.
Csend )

XXXI. BNBK (halkan):
(,Santa Lucia" dallamára.)

Csendes tábor felett csillagos ég ragyog,
Alszik már mindenki s benn békesség honol.
Elült a lárma, zaj, ítt-ott hallik sóhaj,
\ágy á|om szálla ránk,
Orizz tneg, jó Atyánk !

(Ismétlés; csak dudolva.)

rÁtBx:
(Az ének alat| a parancsnok a napos tiszt-

től kisérve, végigmegy a táboron; minden
sátorba benéz, eloltja a gyertyákat, megiga-
zrtja és begombolja a ponyvát. - A refrain
dudolása aíatt szép lassan lemegy a fiiggöny,)

Csonka Megyarország - nem ország

Egész Mag,yarország - mannyország.

(\'ége,)
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:-.: -= _::ek. \{egmondjuk, hogy min-
::: ,,:i szert cserkészioteszre, melyben

: ,,-=:3: cserkésztörténetérŐI. Mindig le-
:,-a iJnél ceívza, gummi, hogy hir-
: -::.-iassunk. Közben mindenki jól

:.-:i . ::;e;ietett. I{övetkezik az őrsi beosz-
";*: ::_:::3iése, az őrsnek. mint legkisebb
, ,: :.:=i,",s:gnek méltatása (őrsi áIlat, szin -: ,::'..;.-zzatok állaton, szinen, kÖv. Össze-
- ;:::_e: cöntünk) és a fegyelemről való ké-
:,::. --,egbeszélés előkészitésére valan;ely
i.:=.:=.és Pl. közel al gondolatkörükhöz
.!" e3:,"ségesen és egy laza fegyelemmel,
-:,:,'zlsző labdarugócsapat összehasonli-

:":",;,. S:ükséges,hogy a pnoh a?na,ga szemé-
.,: -:.:riil központosilsa a csapat egész élet.t.

_-.,retkezik a kiképzés menetének ismer-
::::-.3 a fogadalomig, a titkos jól, a tisztel-
a.s:* és üdvözlések megbeszélése. Időtar-
.:.... , 2t_} perc.

- :á:ra játél<. Időtartam : 15 perc. Elv:
= 

_ .^,a egl- összejövetelről se hiányozzék a játék.
_\ rn:gmaradt ó-6 percben ujra sorakoz-

:a;. rendbeszedik magukat, esetleges ren-
::.lezések (takaritás stb ) kiadása és búcsú:
_1,,szönöm fiuk a mai munkátokat, a vi.
=: lriiátásra,.. (mikor ?)", Imádkozzunk ! utána
- szolj ! mely vezénysző elhangzása után
:..::g nem távozik' a csapat, amig a parancs-
::r.h.ll eg))szerre együttesen nem tisztelgett,

II. összejövetel. Sora.kozó - jobbra iga-
zodj - vigyázz - imádkozzunk - pihenj !

Néhány kiáltás és a cserkész induló - mi-
lyen állatot vá|asztottatok, hangját utánozni.
Néhány gyaloggyakorlat: 5 perr,. F'ogadalom
és törvények ismertetése. 20 perc. I(iosztjuk
a jelentkezési lapokat, utasitássai. Orsi be-
osztás (ideiglenes) őrsi állat, szin eldöntése,
őrsi zászlő beszerzésének megbeszélése. Orsi
pénztár megállapitása és ezzel kapcsolatban
mindenki részére valami tisztség kiosztása,
amiért csak ő felelős (pénztáros, jegyző,
szerkeszíő, háznagy, titkár, könyvtáros, ünne-
pélyrendező stb.,az őrsvezetőn és s, őrsveze-
tőn kivül). Idő.tartam : l5 perc. Játék, ének,
imádság, berekesztés. Időtartam : 20 perc.

III. Összejövetel. Séma marad. Törvények
kérdezése és folyt, ismertetése, nótaszöve3ek
diktálása és énelr, elbeszélés, cserkész jegyző-
könyvekbe betekintés és részletes minta is-
mertetése, játék stb.

Tovább gerincül beosztható: lV. H,elyes
magatartás. V. Nemzeti jelvények. VI Ugyes
csomagolás.

Közben legalább egy, esetleg több gya-
korlat kirándulás keretében a szabadban.

A VII. és VIII. összejövetelen kivesszük és
pontos jegyzékbe íoglaljuk az ujoncpróbát.
A csapat kész a fogadalom letéteiére.

H. G9. ilr.

skandináv államok a cserkóaz-
testvériségben.

.i dán, norvég, svéd cserkészmozgalmak
:;-.,üttnrüködése kifelé a közös konferenciák-
:.: és a nemzetközi cserkészügyekben való
i-: js állásfoglalásban nyilvánul meg,

]9iS-ban a skandináv szövetségek gafu
-:.íi konferenciáján e|határozták. hogy a
"i:oru befejezése után nernzetközi cserkész-
"::_,rozások semleges területen való tartását
,.;;zk szorgalmazni, hogv ott a harcoló felek
'-sága találkozhassék és kibéktilhessen.

Valóban l921-ben ilyen jellegü és célu tábo
rozás lesz Hollandiában.

Az l9l9. juliusi krisztiániol konferencia
ünnepélyesen tiltakozott a német békeszerző-
déstervezet azon cikke ellen, mel:/ a cserkész-
mozgalmat Németországban be akarta tiltani.
A tiltakozás Visszhangra talált a semlegesek-
nél, sőt a Boy-Scouts of America is csatla-
kozott a határozathoz. S a cserkésztcstvériség
valóban győzött; a párisi konferencia törölte
a kérdéses cikkelyt.

Sőt legutóbb is, midőn kérdéses volt, hogy
az egykori központi hatalmak szövetségei



5o MAGYAR CSERKÉSZ

I

r
t

kapnak- e meghivást a londoni Jamboreera ;a skandináv államok szövetségei habozás
nélkül állottak pártunkra konferenciáiukon,
és segitettek diadalra vinni az igazí nemzet-
közi cserkésztestvériség eszméjét.

Minthogy a cserkészet nemzetközi ügyei-
ben való együttmüködés köt össze bennünket
skandináv testvéreinkkel, érdemes még azt
nregemliteni, hogy a három skandináv szö-
vetségnek Dániában Speidersport cimen hözös
folyóirata jelenik meg s hogy a svéd kiilügyi
megbizott : Ebbé Lieberatk - uaind. a lláront.
skandinóu szöuetségnek közös kiiliiggi ,rrg-
bizottja. Gabona Istuáyt,

Alpesi cserkészet.

Ugy bizony ! Amint a tengerpartokon és
folyóvizek mellett nagyban dívik a tengeri
aag! uizicserkészet; az északamerikai és
ausztráliai óriás mezőségeken, ahol a nagy
távolságok miatt gyalog alig lehetne kirán-
duló helyet felkeresni, a louas-cserhészet van
elterjedve, ugy a havasok országainak, Svájc-

4. Legalább egy izben tett olyan turát,
ahol kötélre is volt szüksége. Ezenkivül le-
hetőleg tagja az Alpesi Clubnak.

Nyáron a hegyi turák, télen a síelés
tik ki az alpesi cserkészet kirándulási
grammját.

Az utóbbihoz megint l<ülön kiképzés szűk-
séges, ezért van sikiilöupróba is.

A síkülönpróbás cserkész.
1. Tud sível elindulni és kapaszkodni,

valamint előrehaladni nehezebb terepen is.
2. Tudje a törzshajlitást jobbra és balra;

kisebb ugrást helyből megtesz.
3. Irelismeri a hó állapotát, jól ismeri a

felszerelést, a kötéseket és magát a sít. Tudja
kezelni a sít és annak kisebb hibáit kijavitja.

4.'I'ud segiteni a si-szerencsétlenségeknél,
ismeri a sín való szállitás módjait, az alpesi
vészjelt, valamint a hegyi renrlszabályokat
(pl, lavina-zuhanás esetén),

5. Ismeri az ió,őjárási táblázatot,

(iiJ,,

óíl á
§s

€._ti

? nak, Skandináviának, Tirolnak, Eszak-Olasz.
orszál,aak és Kelet Franciaországnak a llavasi
uag1 aIpesi cserhészet a speciáiitása.

Az alpesi cserkészet a már kiképzett 14-1ő
éven felü!i idősebb cserkészek számára valő
foglalkoztatási a]kalom,

Alpesi cserkész a svájci és írancia szabá-
lyok szerint csak az lehet, aki:

l. Leealább egy hónapig tartőzkodottmár
a havasok közöít.

2. Három izben tett turát 2500 nréternél
magasabb hegycsúcsra vezelővel vagy a
nélkül.

3. Egy izben volt 3000 rnéternél maga-
sabban.

. Képeink havasok
szükséghidat épitő
nutatnak be.

közt síeiő, fürdőző és
svájci cserkészcsapatot

gi.

/.r^r,r
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^A, ,,Hargrave"
yagy,,szekrény".sárkány"

.,Sárkányokat épitsünk" volt mult számunk
aviatikai rovatának mottója. Ehhez ismernünk
kelr\ az eddig legjobban bevált sárkánytipus
szerkezetét és összeállitási módját. E eétból
az alábbiakban közöljük a világ legnagyobb
tudományos léghajőzási intézetében, a kir.
Dorosz tudományos Iéghajózási obszervató-
riumban immár tizennégyévi folytoncls mun-
kálkodás közepette, legjobbnak bizonyult és
feltalálója után Hargraue-nak, alakja után
viszont,,szekréil.1)" - sárkánynak nevezett tipus
1eirását.

"{VtfYTJKAi
i
l

_,/_

-^gOoryll- _-

Ennek a sárkánynak összsúlya három kilo-
gramm, hordfelülete négy négyszögméter.
Leginkább kissé erósebb szélben haszpáI-
ható, tehát amikor a szé\ a nagyobb ga|ya-
l<at is megmozgatja s az ut porát kissé fel-
kavarja. Ez a szé| megíelel másodpercenként
átlag hat méter sebességgel haladó légáram-
lásnak.

A sárkány összmagassága, nint a 2, áb-
rából látható, pontosan két méter, szélessége
180 cm. és mélysége 56 cm. Három rekesz-
ből áll, trgymint felső, kőzépső és alsó rekesz-
ből. Ezek közúI a felső és alsó rekesz ma-
gasságának mérete egyezik a sárkány mély-
ségével, tehát szinte 56 cm, ellenben a
középső magassága 88 cm,

Ha tehát cserkészeink ilyen sárkány épi-
tésére szánják magukat, akkor az első ábrán
:emutatott l80 cm. hosszu, 56 cm. széles

keretbő1 négy darabot keil késziteniök, amelyek
minclegyikétközbe iktatott lécecskékkel három
60 cm" széies részre osztanak fel. Amidőn
ezzeI elkészültek, a négy keretet nyolc darab,
egyenként 200 cm. hosszu lécre erősitik,
ugy, amint az a 2. ábrán látható s megkap-
ják a szekrényalaku sárkánynak a vázát,

l,É- - - 48om-.*
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A hosszanti lécek (tehat a kétméte-
resek) keresztmetszete, azaz a lécek széles-
sége és vastagsága 11 és 13 milliméter.

A keresztlécek (tehát az 56 centiméteresek)
keresztmetszete g és 13 milliméter.

Az obszervatóriumon ezeket a léceket
an-rerikai nyárfából, majd svéd fenyőbőI ké-
szitették,.ma pedig az amerikai u, n. ,,spruce
rvood"-ból. Természetesen hazánkb an' ézidő-
szerint.eze\< egyike sern szerezhető be sigy
e célból legjobban a luctenyőt ajánlhatjŰ,
mert ez_ aránylag könnyü, törése hosszánti,
merevségénél fogva pedig a szél nyomásá-
nak elég jól ellentáll, A fának kiváíasztásá-nál azonban óvatosak legyünk és csakis
teljesen száraz, íinom erezeíű fát vásárol-,

^.&,a-
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junk. Száraz fa alalt az o|yant értjük, amely
legalább is másfél, két év előtt kivágott fa
anyagából származik s hosszu ideig szabad
levegőn sze\lőződött Az ilyen fát a faipar-
ban ,,légszáraz"-nak nevezik. N,livel a fa, ha
még oly száraz is, nedves helyen tartva,
vagy nedves levegőn könnyen maga is át-
nedvesedik s ennek következtében harnarosan
elgörbüi, ugy hogy a sárkány váza is elfer-
düihet, ezt megakadályozandó, a fát, i]lető-
leg a léceket összeállitás előtt
szolják.

Természetesen a sárkány váza igy össze-
állitva még nem alkalmas a felületekkei való
bevonásra, mert a keretek nem 'alkotnak
merev egészet s a sárkány első izben a ma-
gasba bocsájtva, a szél nyomása folytán,szét-
esnék. Ezért a sárkányt hattized rniiliméter
vastagságu cinkezett acéldróttal, u, íl. zof}.
gorahurral kimerevitik, még pedig minclen
rekeszt átlósan, nrint ahogy azt néhány ke-
retben a 2 lk ábrán, a rajz áttekinthetősége
céijából csak vázlatosan, jeleztük. Azt, hogy
a lécek összeillesztése, a drótokkal való ki-
merevitése s a kész váznak felületekkel való
bevonása miként történik, következő köz\e-
ményiinkben ismertetjük, most csak még
annyit jegyzünk meg, hogy a sárkánynak
csak első és felső rekeszét vonjuk be felü.
letekkel, a középső szabadon marad.

Az ilyen sárlrányokkal, amint azt majcl a
sárkányozás módjának Leirásánál is mutatjuk,
a németek 6 -7 ezer méteres magasságokat
értek el, persze nem egy, hanem e8{,másután
több, láncolatosan kapcsolt sárkány segit-
ségével. Dr, Massány Ernő.

Nevezési dij modellenként 60 kor, A
14 napig tart.

a
jól

. Repúló erdő őrsök. A Csendes oceán partjain
igen gyakoriak az erdóégések. A nagy tár;olságok
folytfur az ilyen tüzeket gyakran csak igen késón
veszik észre s igy, miro az oltási munká]atokat
megkezdhetik, már rnilliókra menő károk támadtak
a tüz rohamos terjedéséból. Az Egyesült Államok,
ezétt a partvidéken öt repülö erdó örsi szolgálatot
rendezett be. A,z örsök naponta berepülik a rájuk
bizott szaksszokat s jelentést tesznek tapasztalata-
ikról. Áz öt öí§ áltn! naponta berepült terület
hossza 4000 mérföld. Erilekes hogy átlngban napon-
ta 24 erdőégésú fedeznek fe). Kü}önben ennek az
örsi szolgálatnak valószinüieg még partvédelmi
jelentósége is van, merta japánoktóI félő amerikaiak
a járatlan és bozzÁférhetetlenebb pal,tvidékeiket
eset}eg_titokban kikötó ellenséges bajöktól igy meg
is védik.

KEffiDESEKe, FELELETEK
KERDÉSEK.

7. N{odelljeimen szárnyfelületek gyanánt
eddig részben pergantentpapirost, részben
selymet hasznáItam. Néhány gépemen ezeket
a felületeket sellakkal, másokon spiritusz-
lakkai vagy emaillakkal vontam be; ennek
dacára a felületek - nem tekintve a száraz
nyári napokat már rövid néhánynapi
szabad |evegőntartás után, a nedvesség be-
hatása alatt, teljesen megereszkednek, a spi-
ritusz és emaillaklr pedig finom hajszálszerú
repedéseket kap. I{érdés : \{ilyen alka]mas
anyaggal vonjam be a felületeket és milyen
anyagot használjak felületek gyanánt ?

Cserkészüclvözlette1
Nagykanizsa. Gittdely Kálmán.

FELELETEK.

4. Alr_rminiumból 
'különösen a modellek

kerekeit készitik, továbbá a fékvillákat, a
mőtorházaí, azután használják sarokkötések-
nél, különösen peclig olyan helyeken, ahol
forrasztani kell, mert az aluminium forrasz-
tása könnyebb, mint akfumely más fémé.

K. E.
ö. A kereskedésekben |átható kis repülő-

gépek tulnyo mór észt gyermekjátékok, melyek-
nek csak az alakjuk hasonlit arepülőgéphez,
a repiiléshez azonbansemmi közük. Cserkész
nem vesz, hanem nlaga készit moclellt,
amely nehány kisérlet után a magasba is
emelkedik s nem aíra valő lesz, hogy a föl-
dön madzagon rángassuk. Sz,

6. Régi szivarskatulyákból légcsavarokat
komoly cserkész aviatikus még álmában sem
készit. Az ilyen skatulyák fája törékeny,
szinte porlik s ha még több réteget enyvez,
nek is össze, a szükséges szilárdságot soha-

AVlATlKAl HlREK.
Avlatlkat mű,helyek létesitését célzó akciónk

lelkes. visszhangra taláIt. Igy Gyöngyös és Eszter-
gom jelentette be a munka megkeidését. Tiszta
szivből öryendünk a vidéki csapatok eme lelkes
ügyszeretetének s reméIjük, hqgy a Magy. Aero-
Szövetség, a kormány s magánosok utján már be-
szetzett, avagy beszerzendő aviatikai anyagából
elsósorban az igy elsóknek jelentkező csapatrknak
nyujt további munkásságukhoz alapot.

Mint értesülünk, Budapesten is több csapat elba_
tátozta már az aviatitai múhelyek berendezését.

Az ujságok gyors terjesztése céljábó| az
,,Evering Suní' cimü nagy amerikai lap Baltimore-
ban repülőgépet vásárol.

Bécsben repülógép modell-kiállitást renilez
az Osterreichischer Flugtech,rischer Verein (L, Fried-
tichstrasse 4.). A május l-re tervezett kiállitáson
mindenki résztvehet. A mc,rlelleket két csoportba
osztják, u. m. repüIőképes és szemléltető modellek
csoportjába.

Á repülöképes modelleken hajtóerőül robbanó
anyagok alkalm4zását nem engedik meg.

A szemléltetd modellek a nsgy repülőgépeknek
hú másolatai legyenek, ezeknek nem kell repülniök.

A modellek legnagyobb kiterjedése két négy.-
szögméter lehet. Sem érik el.

/rr\_

L. M.
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czövelrélr
- Avagy télen ne focizz

rneglrezdilt
a jégen, 

-

l:;abb Czövek István, a magáncserkész. megbeszé..est tart kebelbarátaival, tS6ln, Janival 
-és 

rÜadzag
?e:i,.,eJ. 

. melyen egyhangúlag Ótt uta.oáÜ,--Üogy
teleptani ismereteiket kiégészitendö, megkezdik*á

tavaszi murrkát.

.1 zord tél ellenére az elhatározást tett követte s
Tisn,?p kellően felszere]re az 'expedicló uÜukin.::t] Hónuk aiatt a football labdával, melv --'mint::Jjuk -,legalkalmasabb eszköze i-t'trtinU'oz<i

terepek tanulnrányozásának,

];::-l _is kellett soká keresgéln_i, midőn közmeg,
:i ..:rl: (tekintve,.!9gy. csát Sátor Jani elteneztelir.. a,<aimasnak látszó terepen megái]apodrak,
:: j :.:nt fentebb látható, azonnál r-,ozza-is iősük a

, tereptanu!mányhoz".

,,i \,]
l ?:,§
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Azonban a sors és a football labda utiai kiszámit-hatatlanok. Czövek István egy IenOiiietii-ÖjOur
spiccére a labda áttörte a tajwonalat es ,iii".törődve az álla|ános megbotránkozással,- u U.tu-

gyott patak kellő§ közepére gurult,

a tavaszi munlrát.
- Tanulságos történet 6 lrépben. -

ll

Ifjabb Czövek István serrr hagyta annviban a dot-
got, utána vetette magát, aiónban Óh borzalom !

3 ]eg_nem birta el édes terhét és - beszakadt!
Jani Peti odarohan: oa cserkész - ahol tud -segit*,

Kebelbarátai kihuzták ugyan..a jég közül, de hogyidősebb Czöv ek lstván. ii niii .'rdrt'otir,Jn*"a 'rizi-
cserkészethez azt - nincs olyan-pói'a,iv, itinet<szive vulna megöókite;i

Itta és rajzolta: Btinszky Zolttin,
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IV. A tenger titka.
A kabin ajtaiát zátva találták, A zászlős a

fiukkal karöltve nekiíeszitette vállát a kor-
haclt deszkának és már az első roham siker-
rel járt.

Beléptek a titokzatos helyiségbe.
Alig pillantottak széí, hirtelen óles kiáltás-

sal ugrottak vlssza. Az első pillanatban ugy
tünt fel, mintha az asztal nrellett egy ember
ülne, de a rnásodik piltantás már meggyőzte
őket a valóságról: egy haragos csontvázzal
á1lottak szemben. N[erev tartásban, ócska,
penészes tengerészruhában ült ott.

- N4ily rettenetes látvány ! - kiáltott
Rob hideg borzongással, bát a levegő forró
volt.

- Szegény fickó ! - jegyzé meg a ten-
gerésztiszt. ÜtOs t<<;zLen érte á halá|.
}\ézzétek, még ott a papir a keze alatt és a
toll, melylyel irt, mellette fekszik.

Előre lépett, tovább vizsgálódott és a fir-rk
is erőt vettek ösztönszerü borzongásukonraz
asztalhoz köze'edtek.

A hulla keze alatt feküdt az irás, egy
papirtöredék, megsárgulva, fakultan az évek-
től. A zászlős \ekűzdvén iszonyatát, elvette
a papirt a csontváz ujlai alól.

- X,Ii az? - kérdé Rob,
-_ Nézd n]eg csak magad ! - mondá,

miután nlegvizsgálta,
Rob átvette a penészes papirost, mialatt

bajtársai l<iváncsian piilantottak arra a vállán
keresztiiI.

- Furcsa figurák, semmi más ! - jelenté
ki, \,{erritt azonban más véleményen volt.

- Valarnilyen titkos irás, ha jól sejtem !

- Magam is ugv gondolorn ! - szólt
egyetértőleg a zász],ős. De nézd csak a vörös
keresztet. a figurák közepén ! Vajjon nrit
jelentenek ?

- Ha Ön nem sejti, majd meepróbálont
megfejteni aikalomadtán - mondá ]tob -,szivesen foglalkozom titl<os irással. Nagy52glii
szórakazás Lesz a szigeten l

- Helyesen gondolod, Rob ! - válaszolt
a tiszt. Ha megoldod a problémát, íalán fe|-

derithetjük a hajó rejtélyét is. Itt valan.i
titok iebeg mincienen: ez bizonyos !

-_ Vaióban gyanus, különös körülménl,ek.
A halott és ez a különös irás! Vajjon mikép
halt meg ?

- N,iég nem tudom az okát! - felelt a
zász\ős Rob szavaira. Nyomozzrtnk tovább,
talán nrég több ilyen felfedezésre is szert
tehetünk.

- RemélhetőIeg hasonlőra már nenl ] -hangzott Itob méiyzengésü hangj4 miköz':e:_
tisztelettudóan, csendben távoztak el a ha.,_:.
tenger ész kör ny ezetétő\.

A hajó hátső részén nlagas, ódivatLr ka::-
nok emelkedtek ki a fedélzetr(i|,

Több ajtó nyilott innen és a kutatók h=i1,,:-
sen itélték nleg, hogy itt lehettek a h:':s.
tisztek szál|ásai. Az egyik nehéz, mai:_,.; _ -.

ajtót kinyitva, a sötét, piszl<os élke: , : .:
találták magukat, A régi zár zö|íe'.. a :_:.
dzitól, a levegőben a penész szaga é:::.:
Fentről az égboli világitott a szc'rába, :::=.,,,

ből négy ajtó nyilott.



MAGYAR CSERKÉSZ

- Áz ajtók a néhai tisztek kabinjaiba
:]:::,]ek, - jelenté ki a zászlős és a szobák

.i :-,-, z s gálásál azonnal, megkezdték.
.iz első háromban semmi érdekeset sem

_.::a;, csupán néhány Ócsi<a szekrényt,
:.:],.,ekben ruhadarabok, régi mintáju tenge-
::szszerszámok hevertek. Az utolsóban, mely
::niieg jobban volt berenclezve, a falon egy
::rr-ár festett kép fiiggött, egy szürke tekin-
:::; tengerész arcképe, l<inek mellén láncra
.\lsztl,a egy bálna aranyos képe csüngött.
:.-ala:ni szimbólum lehetett.

-{z arckép fonalat adott llob kezébe.

- Hiszen ez az érem íügg a hulla ruhá-
_.:r is! - kiáltá,

- Valóban t 
- vá|aszoIt a zászlós izga-

io::an. Ugy látszik, ez vo|t a kapitány kabinja
és valószinüleg az ő hulláját találtuk meg.

\Ierritt ismét rábrrl<kant valamire: egy
rjlbe kötött, vaskos könyvet talált. A zász-
iós első pillanatban felismerte fontosságát,

- A hajónapló! - kiáltott a könyvfedél
:imszavaira mutatva. - Nos, talán megvilá-
githatjuk kissé a rejtelmes problémát.

Iiinyitotta a könyvet és az első olrlalon a
kuszált irásból nagynehezen kibetüzte, hogy
a ,,Jóreménység" Ezekiel Dániel kapitány
vezetésével 1879 áprilisában New-Bedfordból
a csendes oceán déii bálnavidékére vitor-
'lázott,

- Körülbelül harmirrcöt évvel ezelőtt töf -
iént, - mormogott Merritt.

- NIár régebben cirkáló roncsokról is hal-
lottam, - váIaszolt a tengerésztiszt,

S tovább forgatta a napló lapjait: a tenger
eposzá!., mely hüségesen megörökitett minden
cseményt a ,,Jőreménység" hosszu utján

Atlutotta a íakult sorokat és hangosan
olvasott egyes részleteket, melyek felvilágo-
s:tást nyujtottak í]atal barátai számára.

A vaskos könyvből éitesültek, mint cirkáit
a ,Jóreménység" három éven keresziül min-
jen nagyobb esemény nélkül, mikor egy-

=zerre 
különös szerencse érte.

- F'igyeljetek csak icle, fiuk * kiáItotta
z zászlős ízgatottan, ami az ő fegye|mezett,
:1,,ugodt természeténél ritka volt - mintha
ta]ami rémhistóriát olvasnánk !

s minden további bevezetés nélkül olvasni
kezdetí:

,,1883. május 5, Különös tapaszta-
latra tettem szert e napon. Történetesen az
Antarctic jégmezői között hajóztunk. Egy
magas, árnyékban levő, sötét tárgyat vettünk
észre. Míl<or, a kiváncsiságtól hajtva, hajónk
egyik csónakján megközelitettük, legnagyobb
csodáikozásunkra egy halőt ismertünk fel.
OsszezuződotI testét jégkéreg vette körül.
N{ár régebben fagyhatott a jég közé; ez is
egyil<e Iehetett a Viking hajóknak, Nem tud-
hattam, rnit jelent e felíeciezés és ezért elhatá-
roztam, hogy kiszabaditjuk a jég közül, Jég-
robbantáshoz nagymennyiségti dinantitot rak-
lároztunk el a hajón. Három ilyen patronnal
a lrajót kiszabaditottuk.'fisztjeimmel rögtön
beléptem a robbanás nyomán támadt nyiláson
a hajó oldalán. Arra a rneglepetésre azonban
mégsem voltunk elkészülve, mely ott várt
reánk: a hajó tele volt elefántcsonttal,"

,,Az elsőtisztem, William Clydesclale, egy
egyetemet végzett angol, kit az ital döntött
romlásba, világositott fel bennünket, hogy
ezek nem elefántcsontok, hanenr hatalmas
mammut-agyarak, mely állatok valamikor
régen *_ mint a tudomány megállapitotta -ezen a vidéken tanyáztak."

- Juj l Ez a lristória kezd komollyá válni,
itt nrég baj lesz ! - kiáltott ltob.

- Es me$szvrezték az elefántcsontot ? -kérdé a praktiktrs Perkins.

- Igen ! - hagyta hel5lSgn a tiszt, gyor-
san keresztiilfutván a napló többi oldalait.

- Nagyjában iélmillió dclllárra becsültél< !

- Mikép fagyhatott ez a Yiking-hajó a
jég kőzé ? - kérclé Hiram,

- Ki mondhatná meg ? válaszolt a
zászlős. számos krrtató hózott már roncsokat
az északi sarknál elpusztult régi normann
hajókróI, de az Antarctic-régióban még soha-
sem hallottam ilyen esetről . , . De olvas-
suk csak tovább. ,. !

S a napló tovább mesélt. . . Nehóz küz-
delmek után kerültek vissza a Horn-fol<
környékére, megrakodva az értékes áruval.
A iegénység elégedetlen volt; állandóan a
kincs szótoszíását követelte, egyenlően tiszt
és legénység között. A kapitány visszautasi-
totta kérésüket. Végül a b:jegyzések mind
ritkábbá váltak, mintha a naplóirónak másra
kellett volna erősen vigyáznia. Talán a legény-
ségre ?

S valóban, az egyik feliegyzésben olvasták:
,A Iázongás nő. .. Embereirn el akarják

rabolni az elefántcsontot és csónakon elszáI-
litani. "

Néhány nap ismét hiányzott a könyvből.
S végül a kuszá|t irások szaggatottan,

röviden beszéiték eL a tragédía borzalmas
kifejletét. (Folytatiuk.)
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ffiffiffiffiffi
A könyvkötő mühely.

Sok csapatnál már üzemben van Nem"
csak olcsón kötjük be saját könyveinket,
hanem praktikus ismereteink bővitése me]lett
jó: jövedelmi forrás. Itt adjuk a mühely be-
rendezés,!-t, megjegyezvén, hogy vezető te'
kintetében utmutatással szolgálhatunk és az
első befektetésre (sajtolő és vágógép nélkül)
700-800 K elegendő.

1. I(önyvkötő kés, éles pengéjü, hegyes.
Jó nagypengéjü bicska is pótolhatja.

2 tiönyvkötő állvány v. ráma, kb. 40-25
cm. nagyságu, 4 zsinegiüggeszlő anyacsa-
varos vashoroggal. Az egészel deszkából
házilag is előállithatni.

3. Egy kis kertillirész az ivek sarkának
letürészelésére. Bicskaíürész is elég.

4. Csirizes tégely ecsettel, 0-ás liszlbőI
üvegesre főzőtt csirizzeI,

5. Enyves tégely, erős kis ecsettel. Nagy,
lehetőleg vas vonalzó.

6. Vágógép hiányában megegyezés egy
könyvkötővel, aki az enyvezett hátu köny-
veket legyalulja,

7. Sajtoló, kétoldali facsavarokkal, 5-6
darub 25-35 cm, falappal könyvek sajtolva
tartására.

8, 3 mm. vastag kenderspárga, néhány
méternyi, fogyasztő anyagnak.

9. Keménypapiros, táblának v;rló, fo-
gyasztásra.

10. Előzékpapiros, előzékrevaló Iogyasz-
tísra.

l 1. Fehérpapiros, néhány iv, íogyasztásra.
1 2. Sarokvászon, sarko.kra és szögletekre,

f ogyasz,tásra,
l3. Táblafedő szines papiros, fogyasztásra.
14. Kalapács, tük, vékony 5-7 cm. hosszu.
l5, Erős, jő házicérna, fogyasztásra,
16. Sok makulaturapapiros, széttépett

gyakorlatfüzetek, ujságpapiros.
17. Megegyezés könyvkötővel, akí a gya-

lult éleket márványozza v, festi s a sarkokra'
esetleg aranybetükből cimet nyom.

Jó munkát !

Mi nregy veszendőbe ?
.dkarsz felczerelést ? - Gyüjts gyógynövényt !

Nlagyarország a háboru eiőtti években öt-
hat millió koronát kapott a külföldtől cyócy-
növényekért" Ha tekintetbe vessztik, hog5, a
gyógynövények ára a háborut követő idők-
ben átlag százszorosával emelkedett, az
összeget ötszáz-hatszáz millió koronára te-
hetjük. S ez a szám a valósághoz igen
közel á11,

Az anyagba, mell,ből e rengeteg kincs
hull, lépten-nyomon belebotiunk. S mi el,
megyünk mellette, ügyet sem vetünk íá,
letapossuk, legjobb esetben virágjának ilia-
tában gyönyörködünk. S észre sem vesszük,
hogy clrága ezresekkel iettünk szegényebbek.

Mikor a hársfa virágzásakor megpihenünk
a szorga7mas méhek andalitó zr.immögésétől
hangos fa alatt, nem gondolunk arra, hogy
arrő| a fárol játszva leszedhetnénk 1 O- l ö kg.
virágot s hamarjában 600- 900 korona üt-
hetné nrarkunkat, mert ugy a kislevelü (Tilia
corclata), mint a nagylevelü (Tilia platyphylla)
hársla virágjának kilograrnmjáért 60 koronát
fizetnek. Bizony példát vehetnénk a méhektől!

Nagyon közönséges rrövénytink a fekete
bodza (Sambucus nigra). Erdőszéleken, töl-
téseken jólr érzi magát. A kertben scm ke-
resi az előkelő helyet, jó neki a kerités mel,
lett is. Virágjának kitogrammja 100-120
koronát ér.

A maszlagos nadragulya(Atropa Belladonna)
a bolonditó beléndei< (Hyoscyamus niger),
meg a csattanó maszlag (Datura Stramo-
nium) nem annyira közismeltek. De a ki
ismeri őket, tudja, hogy lépten-nyomon utun-
kat állják miiveletlen t:rületeken. Parlag,
ugar, vizmosás, árok széle, a kert alatti kis
földsáv olyan helyek, melyeken nexik jó
tanyakinálkozik. Mindegyiknek levele értékes
gyógyszer anyaga, a taszlagnak még a
magját is gyüjthetjük. A leveleket egy nyá-
ron kétszer-háromszor is szedhetjük egy
növényről. llyen móclon egy növény körül-
beiül '/a kg, levelet ad, pedig a levél kilo-
grammját bármelyik növényrői 100* l20
koronával váltják be.B. A.
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í: i]e ismerné a gyermekláncot ? (Tara-
.]ij] ,:n oííicinale). Tavasszal sárgává teszi a
:,-=. 1;e:, réteket virágzatával s' késő őszig
* _-:.:lg taiáljuk. Ennek gyökerét gyüjtsük,
*=.-,-:ő1 egy óra lefolyása al,att, ha nem
:jg-,-oi) kemény a föid, egy kilogrammot
;:::1:,i},en kiáshatunk, 100 koronát kapunk
:-e, }Iég a mai napszámok mellett is szé-
:_-etes ár.

Lgyanakkor elég közönséges növény a
:n:ivhos ökörfarkkóró (Verbascum Thapsus).
Eg1, növényen is igen sok virágot szedhe-
:,;:ik. A virágok kiadósak,'szépek, a gyüjtés,
i:iint olyan is éIvezet. Es kilogranrmjáért
l :|j- 120 koronát fizetnek.

Az orvosi székfút (Matricaria Chamomiila),
mindenki ismeri. Szikes területeken étzi igen
jól magát. Utak mentén, elhagyott kocsi-
utakon, árkok paríján mindenütt találjuk.
Kilogrammjának ára ugyanannyi, nrint a
íentieké.

Az őszi kikerics (Colchicum autumnale)
magját tavasszal kell keresniink. Réteken
találjuk a haragos zöld levelü növényt. A
levelek közt van a toktermés, melyben a
kincset érő magvak vannak. Nlondhatjuk igy,
mert a magvak annyira keresettek, hogy
l0C0 koronát is fizetnek kitogrammjáért s
annyira ritkrik, hogy nem is jegyzik. Pedig
igen fontos orvosszer anyaga.

De nem folytatom tovább. Nem megy a
toll papirra, ha arra gondolok, hogy lehull
a virág, elszárad a levél, kóró lesz a nö-
vényből, kihullanak a magvak a földbe, az
édes, termő magyar földbe, százszorosan,
ezerszeresen üti fel fejél a kincs, az arany
s mi elmegyünk mellette, ügyet sem vetiink
rá, vagy letiporjuk, legfeljebb szép virágjá,
nak iliatában gyönyörködünk. IVIi szegények,
rongyosak lettünk és vagyunk, Ezt a drága
mulatságot nem engedhetjük meg magunk-
nak. Németország vegyi gyárainak telesz-
kópjai most a mi édes hazánk felé vannak
forditva s innen várja az illatos terhekkel
megrakott dübörgő vonatokat. Segitsi.ik igy
a hü bajtársat, a ki kitartott mellettünk az
utolsó pillanatig.

Magyar Cserkészek ! A Ti nernesszivü
barátotok, Prokászha Ottokár püspök ur
nrondta egy Hozzátok intézett beszédében,
hogy a magyarság elvesztette a földet. Ime,
itt is egy mód, egy alkalom, hogy azt vissza-
szerezzétek, hogy kezetekbe vegyétek az uj
magyar kardot, a kaszát.

Gyüjtsétek a gyógynövényeket, magatok-
nak jólétet, embertársaitoknak boldogulást
szereztek á|tala.

A gyógynövény gyüjtésre vonatkozóiag
szivesen ad felvilágositást bárkinek a ,,Gyógy-
növény kisérleti állomás" (II. Debrői-ut t5.)

vezetője: dr. Augustin Béla ur. Vezérköny-
vül pecJig lehet has'zriálni az Augustin-Darvas-
féie: ,,Utnrrrtatás a gyógynövények terme-
Iéséhez" c. munkát.

Dr. Méhes Ggula.
P. S, A csapatoknak gyógynövénygyüjtő

tanfolyanr eiőadója gyanánt rendelkezésülrre
ál| Lad,áryi István l 1. Bocskay s. liszt,
cime : I. Enyedi-u. 8. fsz, 77, aki 4 tan-
folyamot fejezett be ecldig. Ugyanő a gyüj-
tött anyagot azonnal átveszi a ,,l\{agyar
Gyógynövény r. t." L Krisztina-körut 97.
alatti raktárában. E társaság igazgatója igé-
retet tett, hogy cserkészek által gyiijtött
anyagot a napi átvételi árnál magasabb áron
veszi áí, Szerk,
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Cserkész, olvasóink elnézését kérjük.
Márkus Miklós : Cserkésztábor cimü szin-

müvét mai számunkban befejezve jelcnljük, hogy
egyideiüieg különlenyomatban is kapható. Ezrel a
sok oldalról felmerült óhajt kielégitettük és utalunk
mai hirdetésünkre.

Szegedról baptunk kedves hirt a minap. A
decenrberi tisztképzö tanfolyam nycmán nemcsak a
helyibizottság megalakitásának elökészülelei fejc-
zódtek be, ugy, hogy rövidesen a megalakitardó
szegedi keíület magjaként megkezdi múködését,
hanem í/ass Flóra polg. isk. tanáíhő buzgólkodá-
sából leánycsapatok is alakulnak. Rámutatunk ennél
az alkalomnál arra, hogy arnennyire kiforrt sémája
van már a gyakorlat alapján a fiuc§apatok §zeíve-
zésének, annyira járatlan utra kell rátérniök a szer-
vezö hölgyeknek a leánlcsapatok tekintetében,

A Magyar Cserkész programmja szerint, terie-
delmének lthetőségeihez képest, be fog szántolni a
kérctés fejlődéséről. Budapesten is, az ország ntás
helyein is többfelé folyik a §zervezé§, kérjük a
vezetők tapasztalatait. A kérdés a megoldás felé
érik és sürgős !

A kaposvári 29, sz, Széchenyi_csapat a
mult év -december 24-én iólsikerült katácsonyfa-
estét rendezett a főgimnáziumban levő (serkész-
otthonban. Már előzöleg buzgó cserkészein* gyüj-
tést rendeztek. az egész városban, melyne_k szép
eredménye volt s igy a szegénysorsu _cserkészlest-
véreink 

-kö: ött ruházati és felszerelési cikkeket
osztottunkki, összesen l0,000 kor. értékben. Asze-
retet e kedves ünnepe a karácsonyi gyertyák misz,
tikus fényénél íolyt le és részlvettek a csapaton
kivül: a lóispán, dr. Pongrtic Károly, fg, igazgató,
a tanári kar számos tagja és a város notabilitásaí
közül még sokan. Papp Cyula tanár ur, csapat,
parancsnok, üdvözölte a jelenlevóket f,s ryqg\ö_-
3zönte a közönség szives támogatását, maid Mihalyfi
Ántal összekötötiszt mondott ünnepi beszédet. Ez-
ulán az ajándékok kiosztása következett. A csapat
szorgalmalabb tagjait mind kedves ajándékokkal
teptük meg. Az ünnepély a Cserkészinduló elének-
léie után 

"véget ért 3 ai est résztvevöi mind egy
kedves karác§onyest emlékével oszlottak szét,

-l.-s.
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Ereileti magyar oserkészregény közlését
kezdjük meg következö számunkban. Szerzöie:
Gyökössy Endre, cime: Táboroznak a palotai
c§erkészek. Könyvalakban még nenr ielent meg
és szives olvasóink támogatását véliük viszonozni,
ha a régebben kivonatosan megjelent regényt uj
átdolgozásban közöljük és majd karácsonylátok alá
tesszük.

Á,z Erzsébetfalvai §ze'nt István csapat
február 2-ál iól sikerült irredenta-estéll,í rendezett
a Kossuth-utcai polg. leányiskoIa tornalermében.
A nagy sikert aratott müsor minden száma egy-egy
harsonája volt a magyar igazságnak, a leltörő hit-
nek, a harcos meggyóződésnek, hcgy orregfogyva
bár, de törve nem - él nemzet e hazdn."

Borsóclnádasdon a l03, csapatunk legutóbbi
hangversenyén két szám különös figyelmet érdernel.
Ebben a két szánrban dalokat énekelt ,a szüJók és
gyermekek vegyeskara". Az esernény kü]ön vezetŐ-
cikkelyt érdemelne, ebben a szük világban per§ze
meg kell elégednünk azzal, hogy örvendezésünk
csatoIásával közreadjuk.

A 12, Vándor Sas cserkészcsapat a napok-
ban nregkezdi aremetehegyi Remeto-hariang ásását,
amely ásatások cóIja tisztán ludonrár,yos.

I{en üdvös volna, ha többi cserkészcsapalunk i§
követné a sasok példáját és segitene a nragyar tu-
dományra és hazai iörténelemre vonatkozó nagy-
fontosságu leletek felkutatásában. A csapat már
1920. évben megkezdte ásatásait dr. Kadió Ottokár
állami fógeológus és Papp Kálmán parancsnok
vezetésévet, ezldeig is már szép eredménnyel.
Találtunk a barlangban paleolit kőeszközöket,
apróbb ragadozók, lnadarak csontmaradványait,
pengedarabot, madárfogakat és állkapcsokat. Ez-
ideig elökerült Bos taurus : szaívasmarha, Alopex
vulpes : róka és Capreolus : öz apróbb csont-
maradványa. Az ásatás most még a felsőbb holocén-
rétegben tart, mely nagy mennyiségben tartalnlaz
hamut, íaszenet, primitiv cseréptciredéket, háziemlö-
sók tördelt csontjait.'Az ásatástól szép eredménye-
ket várhatunk, csak kár, hogy nem lehet elzárni a
bar|angot a közönségtől. A sok máriaremetei kirán-
duló és zarándok hétről-hétre bedönti a kiásott
egyenes rétegfalakat, ugy, hogy minden alkalommal
uiia kell szalraddá tenni amár kiásott munkagödröt.
Fel kell ujra mindenütt vennünk a világháboru miatt
elakadt munkafona'lat, hogy a magyar kultura mun-
káját és eredményét az egész világ lássa. E mun-
kában a cserkész akarat és kitartás rendkivül so-
kat segithet.

Á székesfehérvári főgimn. Ztlny1 csapat-
ból. A nagy nemzeti öntudatébredés tavaszi szel-
löje eljutott-hozzán\ is. Fülünkbe sugta az élni-
akarás hinrnuszát, Es a gimnázium falai között mi
is megalakitottuk csapatunkat. Pötz Edgár parancs-
nokunr( a nyár folyamán tizennégy vállalkozó fiut
kiképezett. Ezek gyorsitott tenipóban dolgoztak és
a vakáció végén annyira voltak, hogy két esetben
is kimehettek egy-egy rövidebb láboroásrá, Áz is-
kolaév eleién letették a fogadalmat s azulán meg-
kezdödött a szervezés § a neme§, nemzetmenlésre
hivatott munka, amely annyira haladt, hogy clec.
19. patronusuriknak: 'a nágy köllő 'Zrinií Mik-
lósnak emlékére rendezett ünnepéIyiinkön 63-an
letették a cse,rkészek bec§üIetes életre nevelő foga-
dalmát. Hatianhárcnr íiu ölelkezett akkor össze,
szent esküvel logadva, hogy Istennek,hazáiának és
embertársainak tetszö éIetet él, Hatvan|árom ma-
gyar fiu kenrény imáját titte akkcr az, Egbe a su-
hanó szél, Azóta még er,ősebben folyik a munka,
még szorosabb a fegyelem, A téli locspocsos hó-
napok akadályozzák ugyan a kirándulásoliat s elta-
karják elólünk a természet öröktitku szépségeit, de

sebaj ! Otthonunk baráti falai közt is napról-napía
erősbödik a cserkészszelletn. Sulyok János a Ma-
gyar Cserkészszóvetség ügyvezetö elnöke látogatást
tett náluttk február 6 án, résztvett a kerület alakuló
gyülésén, szemlét tattoll az udvaron sorakozott
csapatunkon. Megelégedését fejezte ki gyors, ered.
ményt mutató, fegyeImezett munkánkért, intett,
hogy tegyük kötelességünket továbbra is cserkész-
lelkiismeretességgel : legyen minden nunkánk jó
munka ! Ez alkalommal a helyi sa jtó is elisnreróleg
és dicséróleg nyilatkozott ifju csapatunklól, s álta-
lában a cserkészetröl. Belátják végre, hogy azösz-
szetartozás érzését kell beler,evelni a társadalomba,
hogy lel'kileg-testileg egész embereket kell aCni
megtépett hazánknak, ha fe tánradást akarunk !

lLolndr Tibor örsv.

Áz amerlkai gyermehsegély atcló tiszte-
|elére a magyar társadalnri Löröx együtle§ ünne-
pélyt rendeztek a belvárosi azinházban márc, l-én
délután. A prológust az Erö csapat cselkésze,Yol-
land Geoffrey mondotta magyarul és angolul.

Á székesfehérvári cserkészketület meg-
alakulása. Az őskoronázó város ifjusága nem ré-
gen a cserkészet zászlaia alatt csoportosult, hogy
lelkének, akaratánalr, jellemének nenresebbé, eró-
sebbé alakitásával az' uj l\Iagyarország lámasztó
pilléreit önmagában kiépitse. A város tetületén
négy életképes- csapat müködik : a ciszl. r. kalh.
íógirnnázium,Zrinyi" csapata (72 fogadalmas),.a
íőieáliskolai ,Előré", a kereEk. iskola "Rákóczi" és
az ifjumunkás .Hunnia". Ez utóbbi szervezés alalt.
Február 5-én lekcsei 9ul1,ok János ügyrezetó elnök
jelenlétében kimondták a székesfehérvári cserkész-
kerület megalakulását; A kerület magában_foglaJja
Fejér-, Vesiprém-, Györ- és Komárom vmét.

Az alakuló értekezlet a kerület tisztikarát is
nregválasztotta. Diszelnökök: dr. Prahtiszka Ollo-
káimegyéspüspök, KriroLyi Józsel gróf fóispán és
Vass Béitatán ianker. főigazg. Elnök: ]ídtrai Ru-
dolf fógimn, igazg. Társelnökök:. Zavaros Aladáí
polgárm ester, ? tt hoííer Nándor poslaíófelü gyelő és-Falussu 

lenő alezrédes. Üsvvezetó .'n61 , 61. l+'ar-

kas Gíuia cserkész oaranilnok, íóleálisk. larár.
Ügyveietö íötitkár :'Takdcsy Ncgy József föhad-
naÉv. Szervezö titkárok; Maurer Endre íőreá]isk.
tanTt cserkésztiszt és Pölz Edgár fögimn. _1anár
cserkészparancsnok. Gazdasági fötit]<ár:. Armos
]enö gazd. egy. titkár, Pénztáros: Ruff Béla pénz-
int. ti§ztv. F6ellenőr Cslkds Andor takarékp. ve-
zérig. Egészségügyi megbizott ,. Koronczay Józseí
orvos. Ügyész: Kalteneker Viktor ügyvéd. l'öjegyző
Csapldr Konrád lógimn. tanár cserkésztiszt.

A tisztikar rögtön munkához látott és febr. tl-én
tartott gyülésén nregalakitotla az intézöbizottságot.
Szereteit'e| üdvözöljük az uj keriiletet és jó munkál !

Csapatvezetótr figyelmébe l Egyik levelünk
résztete: " Hosszu idő óta vagyok már tagja
a szöv, . szárnu csapatának, de még egy§zer sem
nyilt alkalmam a "Magyar Cserkész[" olvasni, Most'niikor legelöször olvastam, kedrem telt a ,Ilíagyar
Cserkész"-ben.' A csapatszánrmal szolgáIhalunk.
Vezetők ! Hát az is lehelséges, hogy ti a íiuk pa,
nasza után adjátok csak keziikbe lapotokat ! ?

A piarista 2. ez. csapat százníl több diapo_
zitivust. elöadásra összeálliíoít sorozalban, íelolva-
sással és énekekkel bocsát a lestvércsapatok ren-
delkezésére mérsékelt használati dij ellenében. A
vetitett képek bemutató matinéja - elóadó dr. §l,t
Sándor, a szövetségtárselnöke i.s a Kg csapatpa-
rancsnoka április hó 3-án clélelótt l l óralror
lesz az Urániában. Jesyek t0 K-lól a csapatnál
(tV. Váczi.utca 3l*33. Cserkészotthon) és kiadó-
hivatalainkban.
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H lVATALOS BESZ.
. :=:ő b. február hó 24. ülésén végle-
-::1,:ataltnazta a miskrslci és székes-

:-:,. i::!1ibizotlságot, hogy kerületi jog-
.,:3?zze a területül<ön rnüködő csa-

:.zr:lását és összes ügyeit a ker, vég-
: .= zalakltásáig.

stb.) hireit bekütdi és mint a Maggar Cser-
kész bizamányosa, a lap árusitását végzi, Az
ily árusitóknak járó ju.laléhot nyilvántaríjuk
és táborozás előlt, julius l-én egy összegben
utaljuk át. Jelentkezés irásban a szerkesztő-
ség cimén. tr,lunkatársí igazolványt csak
azoknak küldi.ink, akik a lap szellemi részé-
hez már hozzájárultak.

é, febr. 24"iki intézőbizottsági ülés az

=_:.ök előadása a}afján a székesíehér-
- - :o patria' csapatot véglegesen fel-

.,_ .:::skeméti keresk. isk. csapatának tag-
:: !-;:chas Jőzsef őrsvezetőt, a szöv. ki-

: -,..,., :icséretben részesitette, mert nevezett
:_,s:__i tevékerrykedést fejtett ki csapatának
:.;.:;lvezése és a helybeli mozgalom kö-
: __ : *'abban pedig a gyöngyösi fg, 99 sz.
_..:l:aná1 karácsonyi szünidőben teljesitett
; ::=z: helyettesités által szolgá|t rá az eI-
--_ __:--__: -=:J:Ie.

cserkészüdv özlettel
az Elnökség,

TqE l. 2
/YÉegnEvo

: 1,1ag5la1 Cserkészek Termelő és Ertékesitő
_]: - 

-,,etkezetének

II. rendkivüli lrözgyülósére
:-,:-.,,et f. évi nrárcius hó lZ.én, d u. 4 óra-
-:_: iartunk a ref. főgimnázium disztermóben
,__,. . Lónyay-utca 4c.)

Tál,gysot ozat:
Szövetkezetünk belépése a Hangya
szövetkezet kebeiébe.
Inditványok.

Igazgatóság.

Az előfizető testvéreinket kérjük, hogy
i:, zvetlenül, legegyszerübben utalvány
_;;1n - a kiadóhivatalnál (I. Nlaros-u, 17.
__:, 2 ) íizessenek elő. Minthogy szövetségünk

=,:lCen áldozatoí meghoz és az előállitási
_.rtál lhtjtegesen llc:óbban bocsajtja rendel-
,,::jsteh,re a lapot, ennélfogva bennünket ér-
l:;enl,glt érint az az ősszeg, amelyet az elő-
_.:::és közvetitője (kereskedés, vállalat stb,),te!ék 

fcjében jogosan levon, Pénzt csak a
:, : .;,l öh i ual alnak cil t te:zii nk.

Munkatársi és tudósitói igazolványain-
kat a mult hó fo15,an.,5n szétküldöttük az
::,ig jelentkezőknek. Tudósitói háIózatunk
::::itésére szükségünk van még lnindem
il:.,,,ségben, majd rainderu csapatnál egy-egy
::-:gbízoltra, aki a csapat (helység, körlet

Radó Pista. 1. Mi csak tanulunk a külföldtól
cle mtgyar ielkünket nem rende}jük alúja. 2. A rajz
kalrikirlulo, tehát torzit, de étes szenre vail és
míívészi 3. .Nem fé]ünk a kü]íö]dtő], e Ilertezöieg
nagyon jóban vagyunk, bizonyitja al. a |öir:b száz
pétdány, mely a l\{agyar Cserkészböl havonla a ,li-
tag minilen részébe rnegy. 4. .Szörnye}' azt rrn1,-eI
kell irni, tle a többi heiyesirási hibád se kutya, -G. A. V. R, KérjUk nevét, cimét, V. Flóra,
Szeged. L. §l. lakáscimr IX,, Uiiöi-ut l01, Egyéb-
kélt együtt mondjuk : ,A cseriiészot . amelynél
jobban soha semnri sem íogta meg a lelkemet" 

-és 
a

Magyar Cserkész .szen]e rajtuk lesz", Hálás köszö-
net ! - Ifj. R. s, Kótaj. I{érem szer.etette), össze
méltóztatott téveszteni a szerkeszlóséget - a pa.
piroskosárral. M unka és nem puft'ogtatás, pé)dát
adni és nem íbrulyázni, *ulánan !' é§ nern Dmen-
jetek, tcgyétek!" - igy a cserkész, - P. Edgárr
tanár ur. Az igrzoll,ányt óhaja szerint azonnal
postára tettük. - M, Tibor, tudósitó. Kö§zijnjűk a
]_cndületcs beszámolót. Níi ujság az otta.ni lap köIü1 ?
Iirtesitsen a ,T|í sor:sáró1. '-- Mer;tö. Az ^ötiet jó,
a kidolgozás ncm. Kiarttuk rajzolónknak és jönni
fog. - Fecske. Határidőt r;em lehet szabni. Há ipy
özrjnlene]i a kéziratok, mint _hozzánk, ugyis elég
gond helyet szoritani a legiobLaknak.

KULUGYi HlREK.
Külföldi levelezós l Magyar cserkészekke

akarnak levelezni: Franciaországbói : l. René
Scfteer cserkészliszí, franciául. Cim: 2t énre E. C.
E. M. 140 éme Cie Autog en subsisíance au 158 éme
R. A. P, 5 önle Batterie á Epinal (Vosges) France.
Bélyeget cserél.
, t. Abel }'aisre,4, Rue des fulariniers, Fpernay-
Marne. Levelez franciáu}. angolul, esellcg németüI.
Fóleg bélyegeket szeretne cserélni.

Itoilandiaból: Ernst Fischel, Stadkandenkade,
Amsterdam. Levelez németül t6-17 éves magyar
cserkésszel.

Svédorszrigból ,. Harly Liízen segédtiszt, Post-
kontoret Falun Sweden. Magyar segédtiszltc} vegy
cserkésztiszttel Ieve]ezne nérnet, angol vagy francia
nvelveken.' Ezekre a citnekre közvetlenül irjunk, ne a küI-
ügyi megbizott utján.

Kiaáótalajdonos l A Magya t Csetkész Szővetség.

Nyortatott : Fráte r és Tá:.sa Lőnyvnyomdáiában,
Budapest, VII., Akácfa-gtca 13.
Tclcfor z Józseí 106-20.
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§Ju§fi§I lRODFItMl RÉSZVÉNYTflnsnsÉa
Üguvezetö tgazgaló: Dr. §yOMtflY rÉ§ZtÓ.

CéIia a kereszlénll maguar szelIemü
iliusági ,lrodalom mOvelése, kluáló li-
iusági könuvek és lapok kladása, mát
beválí lliusági iapolr lánogalása, az
iíiuság szabad ldejének okos kihaszná-
lására való programmaüás (cserkészeí).

Közponliu Budapesí VlI. Damianich-u. 50. lII.

A
I^

,,Magyar Cserkész"
Föszerkesztö:

Ravasz Árpdd
M. Cserkészszöv. eln.

8zerkesztó :

Zdborszky Jdnos
cserkésztiszt.

lI sz.) kapható a kiadóhivatalban

6 koronaért.

DUNA-
képpel, 6
vdrosteru-

72 ,,
4r,
B"

rajzzal és 4 térképpel dra 60K

30
KöIasönklisék.

Olcsó irodapapiros csakis caapatok részéle.
Ivenkint 70 Jiílér.

A ,,MAGYAR CSERKE9Z,,
elöíizetési dra:

Egy évre 72 korona, évenként 12 szdm.

kiadóhiuatalok:
I. Maras-utca 17. III. 2. (póstacim) és

IX., Mester-utca 65. L

F'rátor ór Tirre Budeprü


