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HIVATALOS RESZ.
1. A Xlagl,ar Csel.kk=s:auelsé3; tiLk,iyi ltiu,t-

talá,uah cítne: Budapest, IV., Váci-uba a2,

s:., I. eltt,., 15. (Lijuároshár.) IIila,Ialos óráh
nrinden nap, vasár- és tinnepnap kivételével
1ij- 18 óra között. A l,{agyar Cserkész-
szövetség címére rnint]en ievelezé§ i.le irá-
n5,itantló.

2. b'elhívjuk a csapatol<at, ircgy a T. H.-ba
liüldött ügydarabokon a csaI)ct, sl.iunát az
ü8},kezeiés negkönnyítése céljábót feltétlentil

1üntessék fel.

3. További intézkedésig a rangfokozatollt,tl,
rangjeizésekre és egyéb jelzésekre votlatko-
zólag a követrező határozatok az írányadől<:

Ilangíol<ozat az alapszabályokban megha-
tárQzott feltételek mellett a tiszli, segétltiszti,
ől,suezetői és scgédőrste,:elő,i rang. Ezenkívül
lehet csapatrnegbízás.

4. A rangfol<ozat jelzései,.

Tiszt: két arany ék a bali<arorr,
segécltiszt: egy irlany ék a balkaron,
őrsve:ető: két piros ék a balkaron,
segéd,Őrsuezető: egy piros ék a ba liaron.
.\ szalag szélessége egy centinréter, az ék

egy szárának hossza 6 cn., a két szár által
alkotott szög 90 fclk. A rangjelzés a bal felső-
l<arotr helyezendő el oly nródon, hogy az é|l

csúlcsa a válltói négy ujjn5lira essék.

ő. á hépzetíségi fohozatoll, je|zésére a már
eddig is irasználatos I. és li. osztályír próba-
jelvények maradnak érvényL.en, melyek a
baikaron 'az esetleges rangjelzés alatt vise-
lerrdők.

6. Az ő,l.si jeluélty töröitetik és viselése
tilos.

7. A Szövetségi egyetlen ]úu.ztaios jelL,itt1,
a. már használatban levő iiliom, közepén a
mag.var szent kcronával. N{inclen nlás cser-
kész- vagy tiszti jeivény viselése tilos. A
cserkészjelvény viselése cserkészruhában kö-
telező, a kalapon elől hordva, Civilruhában a
kabát bal hajtókáján hordható.

8. \,Iinden cóerkész a hivatalos cserkész-
jeivényen kívül csak egy csa7latjeluénjlt viseI-
het, rnelyet használatbavétel előtt egy pél-
dányban be kell terjeszteni a \{agyar Cser-
l<észszövetségnek jőváhagyás végett. A csa-

patjelvérry viselésének helyét a csapat hatá-

rozza meg és az mindig ugyanazon a,helyen
horciarldó. \{inden más jelvén5, r,iselése tilos.

9. A csapat adminisztrációjára vonatkozó-
\ag iktatóköugr,, pléuzttírkönl,t, és leltál, fel,
fekvése, rencies vezetése és az üg5,darabok
negőrzése lép kötelezően életbe.

\,,1 i ird ez ek az inté zl<e dés ek a csap at ok r észé,
rő1 fol,vó évioktóber hó 1-ig feltétleniil végre-

1rajtandók,

10. Jeletltés q, tá\,orozásról. A csapatok
1egröviCebb időn belül küldjenek jelerltést,

hogy rnikor, hová, mil;lgn létszámma1 (cser-
kész, tiszt,segédtiszt), mennyi időre szállnalr
táborba és ki a vezelő. Közöljék továbbá
pontos tábori címük et s azt, hogy sátor , lak-
vagy irelységtáborozást rencleznelr- e. \'íssza-
térés után számoijanak be röviden a tábo*

rozás lefolyásárói és erednrényéről.

lL Cserllészrtrlca uiselésének szabálya az,

hogy c s erké szruhát csa kis szol gáiatll an sz ab ad

viselrT i. Cserkészrulrához arneril<ai sapkák nen
hordhatók.

12. A lehető legrövidebb idő alatt küldjék
be a csapatok telefottfelszcrelist e vonatkozít
r észletezett i ; ényüri<et.

1 3. Jclerltséli be tor,á'c'L,á a cser,],:észek

élctkocl;ázattlri l-égirezvill eje;rtleniését, hog5,

a }1agyar Cser]iészször,etség számul<ra ki-
eszközölje az állami életateutési ki.tiitttetést.

I4. A tis:ti és segédtiszti vizsga jr,rnius

hő 24.-én kötelezően étetbe lépett visszan-renő

hatáliyal. Xlinden eddig igazoit tiszt és segéd-

tiszt köteles a vizsgát letenni, uj igazolások
pedig csupán a tiszti vagy segédtiszti képe-
sitós igazolásávaI történhetnek. Az erre vonat-
l<oző részletes rendelet rövid időn beliil szét-

küldetik a csapatoknak,

1ó. N{egalakult a Szövetség Gazdasági és

Phoriiglli szahosztálla Bakotlyi Gusztáv cser-
késztiszt főLitkát vezetésével. A{inden ide tar-
tozó tigyben ne a régi cimhez, hanem a

G azd.as ági és P éu.ziig y i szal1,o sztáljllloz' (Br_,da-

pest, lV , Váci-utca 62 I. t5) forduljunk.
Hilataios órák ug}lanakkor, mint a T. H.
hivatalos órái.

16. Raltgjelzéseh a legujabb rendelet sze-
rint, a titkári hivatalban szerezhetők be,

Elnökség.
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ElóEzetér ; Egy évre . 72 K.
i:]::le . . 36 K. Negyedévre 18 K.
i;es szám 6 K.' Keltós szám 12 K.

A Hangya kaposvári kirendeltségének áru-
raktára e hó 9.-én tűzvész martaléka lett.
Eipusztult jórészben az épűlet és megsem-
misült rengeteg sok áru,|annak ellenére, hogy
úgy a Hangya alkalmazottai éietük kockáz-
tatásával, mint a kaposvári tűzoltőság, a
katonaság mindent megtett a tűz elfojtása
érdekében. A mentési munkálatoknál a dicső-
ség oroszlánrésze azonban rnégis a kaposvári
cserkészfiukat, pontosan: a kaposvári 29.
számú,,Széchenyi" cserkészcsapatot illeti meg.
Kaposvár népe büszke lehet iíjúságára. Ami-
kor déIelőtt 1 1 órakor észrevették a túzet, a
: se rké sz fi uk n ak tűzoItásb an kiképzett 2 l t agja
i:rtólépésben vonult a tűz színhelyére.

\yomban megérkezésük után máris bősé-
g:sen akadt munkájuk, mé8 pedig az első .

s:gélynyújtásnál. Körülbelül 25-30 esetben
í3:ték igénybe a fiatalok önfeláldozó tevé-
kanvségét, még pedig volt két súlyosabb
::;rrészetű gázmérgezés, lábtörés, kisebb
:agvobb ájulás, égési sebek egész serege,
*ir.el_yeket a fiuk láttak el első kötéssel.
Á íürge csapat mindenütt ott volt, ahol szük-
Ég volt rá. A íolyton nagyobbodő tűz már-
nMfu átcsapott az ucivarban felhalmozott
iláiok.-a és petroleumos hordókra is, a fiuk
mpi,;ay perc alatt eltakaritották ezt a tűz

7. szLi^.

HIVATALOS LAP,A
Sz€rkesztőség és kiadóhivatal :

Budrpcrt, I., Marol-utca 17. lIL Z,
Megjelenik minden hó 1-én.

fölszerelési tárgyak megmentéséhez, sikerült
is az irodafölszerelést, telefont, ajtó- és ablak-
szárnyakat jórészben megmenteni.

Ezután következett a legnehezebbik munka:
A textil-áruraktár megmentése. Már akkor,
a tűzoltőság erős munkája ellenére, alig Ie-
hetett az épülethez íérkőzni. Egyik hozzáfér-
hető helyen Büchler Konrád ezredes csákány-
nyat kibontotta a raktárnak vasrácsos abla-
kát, melyen át azután, mint a fürge móku-
sok, ugráltak be a cserkészfiuk és a polco-
kon levő posztó-, szövet- és rőfösárukatkéz-
úI kézre adogatva szállitották ki az égő rak-
tárből, Délitizenkét órakor a katonaság vissza-
vonuit, ettől fogva a munka oroszlánrésze
valóban a hős kaposvári fiukra hárult. Szeren-
csére erősítést kaptak. Létszámuk körülbelül
60-80-ra emelkedett, de szükség is volt rá.
Egyrészt az őrszolgálatot Látták el, mert a
íűznél mindig akad rossz ember, másrészí
emberéket mentettek. Pl. a szeszpincéből
három embert húzíak ki. A tűz már közele-
dett a karbid- és szeszesanyagok pincéjéhez,
a mentésnek egyetlen egy módja 'volt, 

ha
sikerül az ajtő- és ablaknyílásokat homok-
zsákokkal eltorlaszolni. A fegyelmezett cser-
készcsapat nern egészen féL óra alatt l25
zsítkot töItött meg homokkal és végezte az
eltorla§zolás munkáját meglehetős sikerrel,

\))

A lraposvári hős cserlrészfiuk.
Sz&ól-szóra és kommerrtár nélkül adjuk ki a oHangyac

szaklap'1921.21,-i számának ily címú cikkétr

.íYIA§y\n
E§ERKESZ

A MAÓYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
Felclős szetkesztő t

HERMANN OVŐZÓ
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mert a raktaí e részét sikerült megmenteni,
a váít robbanás nem következett be, Több

mint nyolc l)agon áru,t menteLteh llle§ a lűz-
től,. De még mindez nem elég, délután a
kisebb tétszámír tűzoltóság már teljesen kime,
rült a fecskendők kezelésében, akkor a cser-
készfiuk álltak neki a fecskendőknek. csakis
igy sikerült a legnagyobb erőfeszítéssel a
t üzet e s ti h áro mn egye d nyolc őr ár a.lokaliz álni.
Azőta a cserkészfiuk állandó őrszemeket
adnak a felhalmozott áruk felügyeletére, segéd,

kez n ek azoknak kiv álo gatásánál. E gy n ém elyik
fiatal gyermek az égő tetők alatt valósággal
életveszedelemben forgott, ámde hál' Isten-
nek egyiknek sem történt semmi baja, Ezt
az emberfeletti munkát pedig pusztán .kö-

telességtudásből végezték a fiuk. Megérdem-
Iik tehát minden körülmények között a leg-

szélesebb körü nyilvánosság teljes elismeré-

sét. A kaposvári hős fiuk, ha kikerülnek az

óletbe, önzetlen kötelességtudásukkal, fegyel,
mezettségükkel még sok hasznára lesznek a

hazínak,
tltllttttrrlt!tItllllltItrn lllllllllllllllnlllIln

Hív a nyfu.
Hívnak az etéők, várnak a tétek,
Csendes o(iikbe h:u,zóőik a nyát.
Tatka vfuágot gyetmeki kéznek
Dús koszorúba bekotni kinál.

Szel vet! fodrát szőke Dtlnálak,
Habja szclid-csacsogón csevegí :

Jeg jet ölembe, nap stgatának
T űz-hevit af com visszaveú.

Zűg a íaíombja, zer'g a maőfuőa(,
Dallamos énekiik ég íele száíl,
Iíjú (éíek tiszta őalával
Egybe ha csendül t ünnep a nyát.

Alí<onvodó n csilLagos égen
HOs Csaba népinek útja ngyog,
Haőjai jöttét hbdeli úgen
S léazúk epeőve ml bús aa§yatok.

Táboú tözaek teslke.t a ?áagja,
}íinti az éjbe íobogva a íényt,
ííjlr seteg két útta szaváta,
S gyajt a szivekbe ma uita teményt,

Hivnak az etdők, vátnak a tétek, , .
Vig mosoíyával a rryát dala szól:
Jer, jet, utadta sugátzik az élet

S:őllősy Istuán.

Gabona István.

Sajog lelkünk Gabona
István cserkésztestvérünk-
ért, Előttem lebeg fiatal
vidám arca, előttem lebeg
szenreinek mosolygós, tü.
zes csillogása, fülembe
cseng még kedves, szere-
tettel teli beszéde.

Gyakran sétálgattunk a
Yérmezőn, vagy a Marci-
bányi-rét csendesebb he-
lyein.

ilyen sétákon isnlertük fel egymást. Egy
alkalommal a magyar cserkészet eszményi
kiépítéséről beszélgettünk, hirtelen megszorí-
totta a kezemet.

- Hát te is olyan vagy mint én.?

- Hát te milyen vagy, Pistuka? En olyan
vagyok, mit te.

Elmosolygom magam.

- Hát én rnilyen vagyol< ?

- Te ? Te rajongó vagy l

I\{ost meg én szorítottam meg a kezét.

- Űsy van, kedves jó pajti !

IVIegvolt bentle a cserkész nrinden szép
erénye. O valóban szívvel-lélekkel cserkészvolt.
Husz évet ért el.

Rövid életének ntunkásságát négy szent-
pontbói méltathatjuk:

1. Ivlint a BlIi. (Budai ifj. kongregációk)
cserkésztisztjét ;

2. mint a Szövetség külügyi megbizottját;
3, mint a Maglar Cserhész munkatársát;
4. nrint farkaskölyök szervezőt.
Mint a BIK. cserkééztiszlje mintakópe a

cserkésztisztnek, mef t álérezve feladata
súlyos voltát, önzetlenül, áldozatkészséggel s
lázas lelkesedéssel foglalkozott cserkészeivel.

Mint külügyi megbízott határtalan szorga-
lom s ambició vezette és nemes tisztelelet
szerzett a magyar cserkészetnek külföIdön is.

De a legjobban visszatükrözik munkás életét
a Magyar Cserkészben megjelent közlenrényei,
ugvanitt adta közre farkaskölyök-rendszerét.
Elég itt utalnunk legutóbbi számunkban meg-

;elent cikkére. *

Fáj nekünk, hogy éppen most, a nemzeti
létünkért való nagy küzdelmek közepette
vesztettük el. F'áj nekünk,. mert még csak az
élet küszöbén állott.

A fiatat élet mécsese végsőket lobbant s
rajongó lelke ,örökre elszállt.

Pista ! Te elhagytál bennünket, de emléked
élni fog mert tlenleslelltű, hű bajtárs, dolgos
jó pajtás; rajongó cserltész voltál. Barc:a.
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- Regény. - lrta: GYOKOSSY ENDRE. (3. Folytatás.)

- Jó munkát, fiuk, és jó éjszakátl - kis zászlő nyelét virággal Szagos rezeda,
li:szönt a cserkészmester. jóillatu viola, vérpiros és hófehér rózsa folyta,

- Légy résen ! )ó éjszakát ! - bucsuzott ölelte körül a két lobogócska könnyú nyelét.

{a-

a iét őrsvezető.
á csiliagos ég ragyogott. A hold szépen

;:.ág:tott.

- Jő éjszakát. Jó éjszakát| - zengte
egl; egy aiudni készúlő madár.

{.

\íásnap, augusztus 6..án reggel fél nyolc
::akor, a nyugati pályaudvar homlokzatánál,
8, I]agy villanyóra alatt álltak a palotai cser-
!észek. Nem sokat kellett várniok: megér-
§ezeti a cserkészmester is.

_{ huszonhét cserkészt a pályaudvar előtt
ianarosan nagy tömegű kiváncsi nép vette
iiörül, Egy két falusi embernek a piros sap-
kás or,árosi közszolgák", a po7gári nyelven
hordárnak titulált mindig szolgálatkész ember-
kék magyarázgatták, hogy ezek a csinos fiuk
:serkészek.

- Szóp száI gyerekek. Tudnának-e mar-
kot szedni ?

- A könyvhöz értenek azok, apjuk.
A cserkészmester vezetésével a jól felpa-

kolt fiuk a pályaudvar indulási oldala felé
'-artottak. Jegyet váltottak. Akiknek vasutas
to|t az édesapjuk : azok szabadjegyet lobog-

=ttak kezükben s azt csak le kellett bélye-
§ztetni. Volt köztük sok állami tisztviselő
:a is: azok meg féljegyet váltottak.

_{ portás a II. osztályú várótermen keresz-
;li kiengedte őket a hozzájuk tartozőkkal
gs-;ütt a perronra. A cserkészeket kikisérte
a: állomásra .vagy édesapjuk, vag5l édes-
r.:ijuk ; sok cserkésznek ott volt leánytest-
rsre is; egy-egy szép bokréta illatozott a
:,;sás kacsókban.

íallai Sanyi nénje, a szépséges Kállai
Hr:ska, súrgott valamit a lányoknak. A lányok
fr§uemosolyogtalr, Elkérték a kőszáli sasok
'"<zjóját Bence Tónitól, a fehér bárányok
rc: zász|őját Kovács Gabitól, a két zászlÓ-
nr:jlól s egy pillantás alatt befonták a két

'tl\.)uy'É9

Gida kállai piroskához sietett.

- Jó reggelt, Piroska,

- Jó reggelt, Gida.
Igazán kedves gondolat voit, hogy

virágba borította két zászlőcskánkat,

- Mqgu mindig dicsér engem, Gida.

- Mert mindig dicsérnivaló, amil tesz.

- De még sok virágunk maradt. Ezzel
is csinálni akatunk valamit; mert a virágo-
kat maguknak hoztuk, Maguknak ketl elvinni.

S éppen akkor tolták be az első vágányta
a szegedí személyvonat szerelvényét, Az utolsó
postakocsi előtt egy kis (ch) jelű III. osztá-
lyos kocsi volt, Az ajtókra rá volt ragasztva
a keskeny fehér papirszalagocska s rajta
ezt a két szót lehetett olvasni:

B&elt szakasz

- Ez a mi kocsink, Piroska.
:- Ez Gida ?

- Igen, igen.
Piroska megint a lányokhoz sietett. Még

negyven-ötven perc,volt az indulásig. A,lányok
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e cserkészek harmadosztáLyű kocsiját hama-
rosan felvirágozták. Az ablakok körül koszo-
rút fontak. llyen szép virágos vasúti kocsi-
ban még a király is elutazhatna egyszer
Plsztaszerre, a szegedi pusztákra, Szatyntaz
vidékére, ahová most a palotai cserkészek
készültek.

A vonat indulása előtt az állomásfőnök is
a cserkészek közé toppant. Sok vasutas volt
vele. Bihari 999*és_zmester meleg szőva|
köszönte rneg a főnökriek a kis külön kocsit.

- kérem, nagyon szívesen l Jő utazást
és jó mulatást !

Már sípolt a vonatvezető. A cserkészek
gyorsan elbúcsúztak szűlőiktől, testvéreiktől,
aztáo egy pillanat a|att a kocsiban voltak s
a virágos ablakokon kihajoltak. Gida az ajlő,
ban állott s mikor megszólalt a vonatvezető
kürtje és a vonatsimán, csendesen elinduit:
kezébe kapta fényképező gépjét és egy szem-
pillantás alatt levette a perronon feléjük ken,
dőt lengető, lobogtató sokaságot. Aztáa ő is
lobogtatni kezclte fehér zsebkendőjét, hol
édesanyja, hol Piroska fe'é. A vonat lassan
kigördült a födeles csarnokból.

A szegeJi személyvonatban, annak is a leg-
utolsó harmadosztályú kocsijában huszonhét
ragyogó lelkú emberfia utazott. A cserkész-
mester szeme szinte sorra csókolgatta lágy
tekintetével, becéző nézéséve| az ő fiait, a
viclám, edzett, okos kőszáli sasokat és fehér
bárányokat.

A fiuk pedig lassankint kibontogatták a
hiltizsáko| és előkerült belőIe a jó tizőrai,
Mert éhesek voltak a legények. Hat órakor
keltek ma. Hat óra előtt reggeliztek s már
elhagyták a kőbány ai gy ár ak karcsú gy árkémé,
nveit; elmaradtak a pestszentlőrinci kavics-
bánvák is ; elfutott az acél sineken ringó
uszó vonat e|őtt a sok szemeretelepi vi|la is.
Az egyre terjeszkedő, szélesedő, növő Vecsés
tornyá se látszik már. Itt van Monor emele_

tes állomásával. A vonat jól szaladt, Nem
késik. Mindiárt tíz óra. Lehet falaíozni,

A jó fehér kenyér mellé vagv szalámi,
vagy szalonna kerül. Egyik másik cserkész
sa|tot eszik. Nyitrai Jancsi nagy boldogan
pakolja ki_ a - kvarglit. Előre mosolyog.'Eey szót se szól. De beszél helyette azon-
na| az illatos sajt erős szaga Szinte száz
torokkal kiabálja:

- ltt vagyok l

Fel is ugráltak körülötte a cserkészek.
Nevetnek és mérgelődnel<:

Nérr1 viszed ki !

Azt akarod, hogy - megszökjiink és

nragad maradj !

- Szellőztetni, szellőztetni !

Cegléden tizennégy percet állott a vonat.
Kiszálltak a cserkészek a kocsiból Szép rend-

ben az állomás ártézi kútjáboz siettek és a
cserkészkulacsból nagyokat húztak az egész,
séges üdítő vizből. Azután ujon teli eresz,
tetlék a kulacsokat. A vonat indulásáig a

széles uton sétálgattak virágos kocsijuk előtt
s figyelve hallsattál( Bihari cserkészmester
szavait, aki Ceglódről liossuth Lajos
hűséges várcsáról beszélt nekik. I-logy válasz,
tották meg képviselőnek a turini remetét ?
Hogy keresték fel a róla híressé lett olasz
városban, Torinóban .a ceglédi százak, hogy
hazatérésre bírják ? Es nem hiába Cegléd a
Kossuth városa : A ceglédi piacon á1lr az ódan,
kupolás, kóttornyos református templom e)őtt
az ország iegértékesebb Kossuth-szobra, a
Horvai János szobrászmester műve. Egyszer
meg kell nézni ezt a szobrot l Jobb kezének
parancsoló mozdulata : csupa élet. Oh, _erre
á parancsolő kézmozdulatra születtek a hon-
védezredek !

Közvetlen a vonat indulása előtt hordág1,on
súrlyos beteget hoztak, Yálirig érő, fehérhajú,
öreg magyar feküdt a hordágyon Alig bírta
a két hordár.

Bence Tóni intésére négy-öt cserkész ocla-
ugrott villámsebesen és az előre Iefoglalt
etiőosztályú különfülkében gyengéden elhe-
|yezték az öreg embert. ,Iiét asszony-leánya
volt a kisérője.

- I(ecskemétre visszük, a nagy kór-
házba,

- Hiábavaló lesz nlár az, lán3laim.

- A kecskeméti híres orvosokban bizni
kell, bátyám ttratrr ! - sző|t oemes közvet-
lenséggel Gida.

--Ösak az Istenben bizom én, öcsénr,
Rendelésében nlegnyugszom. Hisz én már
is túléltenr a nagy kornrán},zót, az én egyet-
len földi vezéremet.

- A nagy kormányzől - suttogott újra
az öreg ember.

A vónat aztán futott tovább. Nlintha csak

tl
;

i:

_,.Lö\| 8



MACYAR CSERKÉSZ 135

rl

{

il

1

{,
,i

li:a;,r : :najár ]ett volna. Az áIdott, drága,
g"juL:,i *s g,.-;nölcsöt termő pestvármégyei
l]lfi_§ =::=: kincses gazdagsága besompoly-
g';n í. :1:Ji vonat virágos ablakán a palotai
:s,::r=-:;k:ez. A nyársapáti fÖldek után a
tlrrr;;i,:ösi :ag5, templom büszke tornya egyre
", --,_:._-_

- :,:;á:ok, Gabi, mintha csak szaladna
:::_,. ?íre az a torony! - mutatott Kőrös
:=.= ]::.:e Tóni.

- 
j_.akugyan.Nézzeíek csak sokáig, erő-

:,:: 3 íüronvra . . . Igy . . . Mintha mi áIlnánk

= :;:i:ha csak elébünk jönne KŐrÖs.

- -\z üvegmeggy hazája.

- -\z uborka Eldorádója.
=s ;nár keeskeméthez közeledtek a fiuk.
-{ r-onat niegá.llt. Egyszerre az ablakokhoz

s,i:]ek a riuk, Öreg, emeletes, kopott állo-

=- lánészkodott rájuk. Bence Tóni mégis
r:í_.]etójve olvasta:

- ie:skerr:ét i

--s,ik öt per:ig allott a vonat Kecskeméten.
_ _:g: ieán5kák árulták a gyönyörű kecske-
:;-_=;: ka;szl: barackot. Ol_van nevetős sárga
.n::_: a cs :;::rostarisznyába csomagolt barack,

=:.::1 
zz a:e'3!,. -{z öt perc éppen elég volt

tn:0_ ':E-; *'-jei :serkész megvegyen egy.
ü{il"i ]§:,a§€l:,:seá:.

_-_.5,: ,r:ii: - ké;jezte tőlük Bihari
,,u, *ra*; -.,,ir*,-

- _-]-:.-.- :: -."-:: ] - ::-e.:ek szinte eg5,.

_.,:,;_,:.::.:.

- .{--s::1.;g,., -,]ér] - nrosolygott Nyit-
:a: _T:: - S:.

- liát le oicsóbban kaptad ?

- Szenresé a világ. En alkudtam.
A ;serkészek mind e|őre néztek Félegyháza

:';lé. Csak Supi Gyuszi nézett még egyre
issza Kecskenrétre. A cserkészmester elíogta
a rj}..lszi áhítatos tekintetét. A fiu mellé ült,
]secCesen rásző|t:

- L]g},-e, a kecskeméti festőkre gondolsz ?

frusii szeme felragyogott. Alig tudta
h*rri3örögni a szót,:

_ Ioenjb9r..

Eizony, híres mesterek telepedtek le,
,Ti.ru:ireméten. Ha leteszed két év mulva az
üíí,imség:t: - elhozlak ide.

S-;i" G__vuszi megragadta Bihari cserkész-
ín 3: kezél:

- {öszönöm ! - mondta bensőséggel,
A §ecskeméti templomokban már elharan,

f,fimi.k a delet. A fiuk - ebédeltek, Egy,
fu, .=.r..omb, pompás hideg felvágott volt
,d"*,:e,l, uborka ir"gy paprika is ke_rült mellé,
mlp § utána l Hát aitán a tetejébe a jó
Wlelr§a és - a kecskeméti barack,

W*c egy két nekirugaszkodás és F'él-
,úmÚ,úcá", §zentkúton, Kisteleken át- Szaty-
ülcmt röpítette a cserkészeket.

A kalauz harsányan kiáltotta:

- Szatymaz|
A cserké§zek már talpon voltak. Hátukon

a jól megrakott hátizsák. Kezükben a hűsé-
ges gserkészbot. S a|ig állt meg a vonat: a
fiuk rugalmas inakkal pattantak le a szaty.
mazi homokra. A szatymazi szőlőskertek és
gyümölcsösök illata és a sarjúszénából rakott
boglyák illata üdvözölte a palotrri cserkészeket.

liI.

Megérheztünh.

A szatymazi állomás előtt sorakoztak. a
fiuk, Bihari cserkészmesterrel Arató Lajkő
az állomásfőnökhöz ment ; poggyászvevényt
szorongátott izmos kezében s úgy mutatko-
zott bez

-- Egy poggyász is jött velünk, főnök úr.
Megkaphatjuk ?

- AzonnaI, uraim.
. A főnök átvette a vevónyt s az állomási

máIház&a kiáltott:

- A 12ő. számú poggyászt kirakták ?

- Igen.

- Hozza idel
- Nehéz ez egy embernek, főnök úr.

- Nehéz bizony l - vágott közbe Bihari
cserkészmester.

- }íi van abban a ládában, hogy olyan
nehéz? - érdeklődöít az állomásfőnök.

- A palotai cserkészek üstje s más cser.
készkonyha-felszerelés! - mosolygott Arató
Laikő, a kvártélymester és gazda.

Gida peciig már oda is rendelt két cser-
készt a láda mellé.

Böncsök Gyula és Hadi Miklós felkapták
a súlyos ládát. Két végén jó erős, aikalmas
bőrfogó volt a ládára erősítve.

A markos, erős Böncsök Gyula vidáman
kiáltotta:

- Mehet agárda! Hadd kövesse a konyha l

(Folytatjuk,)
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pÁlvÁZATI.JNK.
Áprilísi számulk PONtPÁrVÁZerÁNAK etedménye:
Beétkezett í2 páíyázat Ebból l0 lényegében a közölt pontozást adta, kettő kalOnOs

íigyelmet étdemet. Minthogy a szabad fe|lödés alapján állunk, az az álláspontunk, hogy
mindkettőnek ktadjuk az első dtjat (50-50 K) és a csapatot<ta bizzuk, meÍyikaek e|veit
íogadják e1. Remélití<, hogy. jövöte ilyenkot mát egységes gya[oríatot Őiktá| a tapasz-
talat.

Llli"n egymás meííett a ket táblázat:

Gf
llt '
lC.' i

-in

Ió roNroz^T |nosz poN}-ozAT
MEGIELENÉS l |tc. nrÁNvzÁs,

pont| pont
Őrsi óráo 

' | Órsí órán 2

tail ősszejővetelea, 2 | taií ősszeiőveteíeo, 4
ceepat , 3| csapat ,, U

kirándctáson I Lireodularon --- .. 7
(egész napor) 3 | szolgLíatol 3

(té[ , ) 2| takaritásaáI 4

nagy szoígálaton l

(hétLőznap) s ;ELKESES 
:

Lls szoígátaton | Örsi órán --- --- - . 
'(hétkóznap) 3 | tai1 ősazeiővetelel 2

nagy raolgálaton I csapat . 3
(ünnepnap) 4 | tiránduláson ___ __. 2'&ls szolgátaton I seolgátaton 3
(únncpnap) 2 

|

LETÉTELKoR; l i"::r*,,u" 1,o_1o
I. orzt. próba l0 l +-Z" ut"t"t--- --- --- 4

1I. , D 7|
ujoncpróba_-- --- ._- 4 

|

jeíes íeíelelkot --- 3 l

I. oTTHoN II. TÁBoR.BAN
Cserkészmunlraalkalmak :Ipifogástaían víselLc-

pont

keíéaéft napi 7

kéú vállaít ér ióí-
ctvégzcll m(lo,káétt

megálíapodás gzctínt t-3
Kiío gástalanus visclkeJik

aki :

I. a naplrandrt megtartia,
a csapalíetszztclést
telőbeltattjl
rcndcgen mosdik, ruhá-
zatát a v ígyá z, t cdgáló-
dáat magievit;

4. társaivaí saembea tcst-
vérieseo.1

5. teljebbvalólva[ szcnl-
ben engedelmcseo
viselkedik1

po
I. oegiclcnés

összcióvctelen 2

2. s,egicíelés
kltándgíáson d. r:. 3

3. ktilőnleges oun-
kák (pl gyílirő
napi szoígálat) _-_

megálíapodás szerínt

§§erkésZíudománqok :

4. uioncpróba pkínt t
5. IL o. próba " 2
6.I.o. 3
7. kűlőn próbák m.

fi IIapoílreIi köíeles§ég€k.
8. megtartott

oszíályzat
9. iavított csztáíy-

zat íokonlriot
ncoe ískolai tangíók- 1,6. a ,"á bizott orrnkát eí_
nál (magántanulók, | __r_",
iparosok",l szúlők v. i vegzÍ'
,iooÉ."áók "lőt"r_ 

j7.orrokakésrségrőltanrr-

iesztérc stár- -. .z.l ságot tcsa.

Szetzőz MÁRFFY-MANTUANo TAMÁS, KG.
II. csapat cserkésze. Kúlőnbséget tcsz hétÉőinap
és ilanepnap végzelt szolgálaí Löat. A jalesleíe-
Ietet 3 ponttaI bonorália. A rosg, pontot szlgo-
rlan ves?ls m,ett ,az |gazo(atlal hiályzás a leg,
csúoyább dolog." Yezetendő tz őtsi és ctapú-
oaplóbaa. - Őtsvczetó a pontozásbrn már nern
tészcstll.

Szerzl l EÖRSI NAGY ÁnpÁo BiL tiszt. A tcod-
szet a Blk csapatnáí 3 év óta bevált. Rorsz poa-
tozás níncs, íoLább kevcscbb pontot itél mcg,
Telies őrs jcledétékol a pontoL dtrpláa számita-
oak. A pontozás ueóoélyét havonkínt és oc-
gyedévelkllt a taiokbal, a tábor glán és év végéa,
deccgberben az cgész csapat clőtt kihirdetík. A
Icgiobbak irrtalmakat (érem, sip) &apnak,

U jpá|yázatunk:Lf xiliZ'"i"?}u,,if":i::::"i::"T::,':,',:!tr,::r::'!í
dolgozásban, akát tajzokbaa, A' Iegiobb állőtáboti,

'00-100 
kotonávaI jutalmazzuk A mozgótábatozás

illuszttált, vázlatokkal őiszitett íeldolgozása
egy-egy viééknek és tátott (átnivalóinak.

T etjeéelem tetszés szeúnt.
II. Zénésitsétek meg Sit< Sándorn ak 6, szá-

mtrnkban kazalt Csetkészőalát. Jutalma:
100 í<otona és közlési őij.

III. Irjatok e tajzhoz sröveget ver§b€n

vagy p!őzában. lutalma 50- 30-20 kot.

a legjobb mozgótáboti bcszámolót
íeldolgozása tehet h o n is nl e í e ti, v a gy ir



MAGYA]< csERKÉsz 737

ílsfJ,^ESEsZffi[*§§{H *
pilIanatfelvételek a
nagy harc.*zerűről.

A cseriés rnelletti
részen rnegyünk előre.
Csendes ininden, csak
a nri láburrk alalt zör-
dül rneg néha_néha a
haraszt, bár a ,,Winet-
tou" ból tanull összes
cserkésztudományun-
kat kifejtjük, hogy
cserrdben osonjunk
tova. Az elleníél nyo-
mait keressük. Se-
hol semmi!

- -:.-:r :rregtorpanunk. A szemben levő feny-
:::._ e;ősítés zaja hallilr. Gyorsan a l<özeli

: : .::-,; árnyékába húzódunk s erősen figye
_- ,;. .i. zaj mind köze]ebb hallatszik. A fiuk
::5:k nlozognak. Szinte érzem bennük a
"r's _:: :,. -,j to t l i z galm at. E g y s z e rre f el| éle gzenek.
. .,:::_.igített várakozás inegkönnyebülése tör
l . a k:blel<ből - Ep,pen szembe velünk
*; ,iz ,Ligril< ki a sűrűből. Hirtelen megáll,
-. ::_:a földbe gyökerezett volna a lába.
"_ _-:._-i r,vakát íeltártva szirrlatol, Űgy látszik
_ ;.:::.ett bennünket, N,Ii elragadtatással néz-
:_.; a m:zlulatlan állatot. Esy ág megrop-
:,^- 3 vz őzikénk irányt változtalva öles ugrá-
s: tk:,] eltünik a közeli cserjésben.

l,!:: ;elent az? A fiuk összedtrgják buksi
;= _;:i s eg,vikük ki az összes ,,NIay Károlyt"
;-;-g rágta, ügyesen megjegyzi:

- -Gt,erekek jó lesz vigyázni, ott az erdő-
:::] b:zonyára lesz valaki, aki ezt az őzet
TTt3E::.i-artal" - Ebben van valami !Ketten
g,r: mennek. Móg látni, amint lelapulva
fr-s::ak a fűben, hogy észrevétleni,il elérjék
u ::Jői, aztán eltünnek.

];:gleCóra mútlva megy a jelentés hátra,
,,:{_: az ellentél zárt oszlopban vonul lel a
1:*-,-r;esben ! . *

.l_ jnradás szünetel.
'. :ire megPihenhetünk pár percre,
]n[.: a harmadik támadást vertük vissza

ltt*:i"ás nélkül. A nap tikkasztóan süt és
s; -i=sz rohamjárőrnek a nyelve lóg a szom-
_,,t-s:;-,i. Hajnal őta egy csöpp vizet senr
sr :; \í:n,legyikünk könyökig vájkál azsebé,
liEr 3:].- esetleg ott felejtett árva citrom után.
frgt-e:re diadalordítás tör ki : ,,Hurrá !n

&qr ::::,]:n ! Hanem rnost ! 12 re egy citrom !

Smfrr:;5 vita. Hogy osztozzunk l ,,Hopp l

ümhuu' Csend, valamit hallok!" F'elfigyelünk,
§cmrr'. Foglvokat hoznak. Nézzük őket.
@mlí§:ir lógó fejjel, sárgán vánszorog a többi

közt.-,,I(issé rosszúl.lett a szomjúságtól.-
mondja a fogol.ykisérő "-.nincs egy csöpp
vizüt-tl< sem !" Összenézünk s már nyújtjuk
is a citrotrrot. ,,Nekürli< van egy citronlunk,
fogacid el, mi úgy sem vagyunk szomjasok!"

il{eg se bírja köszönni, csak néz ráakhálás
szemmel s majszolja úgy ahogy van, - héj-
jastó1, rnindenestől.

Nekünk majd a szemünk esik ki.
Eimennek.
[,Ié§ hailjuk alépteiket, egyikünk sem szól,
Közben megerec1 az eső.
Egyszerre egymásra nézünk; mindegyik a

nyakkendője csomóját oldja ki. - 1\{intha
összevesztünk volna, felkacag az egész őrs
oly szivbő\, lelkesen. Erdekes ! -- ötlik hir-
telen eszembe - éppen úgy hallik, mintha
mindenik szívében egy végtelenűl kedves,
tisztahangút ezüst csengetyű szőlna!

Aztán, mintha a világ legtermészetesebb
dolga volna, nel<ihasalnak mind a !2,en az
esőtő| áláztatott leveieken összegyűlt n edves-
ségetleszopogatni. 

r..

Elfogtunl< egy ellenséges fogolykisérőt,
El akarjuk tőle venni a lekiabált számokat,

mert a régebbi szabályok szerint ilyen eset-
ben a mi foglyaink felszabadulnak. de kéz-
z el-lább a| l|lt akozik. Nem aka ru nk vi t atk ozn i,
oda megyünk egy döntőbíróhoz és előadjuk
az esetet. - Gondolkozik egy darabig, végűl
is a zsebébe nvúl és előveszi a .schrank('
féle ,,Harcszerűt". De óh egek ! Ilyen egy
clöntőbíró peche ! a szóban forgó esetre nem
talál paragrafust.

Mi feszült várakozással lessük az ered-
ményt.

,,Fiam ! Aki egyszer meghalt, azt többé
feltámasztani nem lehet !" - szőI a sala-
moni itélet és ezzeL mint egy hivatása magas-
latán áI|ő döntöbíróhoz illik, ugyanazzal
az e\őkelő nyugalommal visszasülyeszti a

,,schfankot" zsebébe ! 
n

. \,íár vége a ílarczszerűnek. Jövünk haza
mindnyájan. A végállomásnál vagyunk. Ren-
geteg enlber, néznek bennünket,

Fáradt, poros, piszkos mindenünk, de az
arcokon ott ragyog a jókedv.

Enekelünk.
. Erdő, mező, minden a mienk..."
Ugv van, éljen, éijenek a mi kis cser-

készeinkl! - tör ki a közönségből önkén-
telenűl is a lelkesedés,

Oly melegen, büszkén szaladrajtunk keresz-
tű| ez az önzet|en szeretet;

Mi az! Hát sikerült volna végre meghódí-
tani az emberek szivét? ! . . .

. . . Ugy érezzúk, mintha mindenikünk
nregnőtt volrra egy fejjel ezen a napon.

B. Z.
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m-HnHC§ueBt)
A járőrök lehetőleg leplezve, észrevétlenül,

kilátóponttól kilátópontig haladjanak,előre

A hirszerzö járör munkájának egy mozzanatal
cserkészeket küld ki az otszágút melletti terep

felderitésére.

oly menetalakzalban, amelyet a terep meg-
kiván. A helységeket, fedetlen terepet, megle
petésekre alkalmas területeket lehetőleg ke-
rüljük és ha már keresztül kell haladnunk,
az gyorsan történjen. Hegycsúcson, vagy
gerincen gondoljunk arra, hogy teljes ala,
kunk látható. Ha a járőr visszavonulási utját
elvágják, kerülővel igyekezzen vissza, vagy
megoszolva külön-külön próbáljanak vissza-
jutni, hogy legalább az egyes tagok vihes-
senek jelentést. Szétugrasztás esetén a járőr
az előre megbeszélt helyen igyekezzék gyn-
lekezni. Ha a járőr menetirányát kénytelen
a feladat megoldá§a érdekében véglegesen
elhagyni, jelentést azonnal, küldjön hátra.
. A játőt tagjai azonnal jelentsék parancs-
nokuknak a legcsekélyebb észleletet is. Ne
kerülje el semmi a figyelnrüket. Ellenfelünk
közellétét sok jelenség elárulhatja: madarak
felrebbenése, kutyaugatás, porfelhő, íüst, tüz-
fény, zaj, kiabálás. Vizsgá,ljuk tneg ellenfe-
lünk által visszahagyott tárgyakat, melyeket
főleg a tábor és pihenőhelyeken találhatunk.
Különösen a nyomokkal, lábnyomokkal, az
elhagyott tüzhelyekkel, a felvert sátrak he-
lyének átvizsgálásával, kerékpárok, koosik
nyomaival foglalkozzunk, nézzük 6t az el-
dobott papirosokat stb. melyekből értékes
következietéseket vonhatunk le az otí voltak
téLszámár a, á|lapotára, hov átaftozőságár a és
szándékár a vonatkozólag.

Ha saját járőrünkkel találkozunk, tapasz,
talatainkat cseréljük ki.

Kerüljük az ellenféllel való összeütközést,
mert feladatunk végrehajtása ily módon
könnyebb.

Kisebb járőröket, ha erre nézve tiltő pa-
rancs nincsen, meglephetünk és szétugraszt-
hatunk. Az ügyes járőr njiaitéssel nagy za-
vart idézhet elő nagyobbszámu ellenfélnél
is, azonban ilyenkor nagyon vigyáznunk kell,
mert ha az ellenfél a valőságra ébred mi-
előtt odóbb állhalnánk, könnyen mi kerüiünk
csapdába.

Ha a járőr az ell'enfél közvetlen közelébe
került, a járőr minden tagjára önálló munka,
az egyéní felderités, nrcgközelilés t,ár. A
megközelitők ne vig},enek magukkal semmi
feleslegep tárgyat, ami zajt üthetne, vagy a
lopódzkodásban gátolhatna. Amig lehetséges
állva haladjunk, gyorsan, afedezetekkihasz-
nálásával, később az el|enféL közvetlen kö-
zelében csuszva, lassan, elővigyázatosan lo-
pódzkodjunk: a gyors megközelités csak
ritkán járhat sikerrel. Hason fekve íödözet
mögül figyeljük ellenfelünk minden mozdu_
latát s ügyeljünk vajjon nem togott-e gya-
nut. A tapasztalatlan ellenfél" a zöldíülü
cserkész ilyenkor rendesen elárulja magát,
íelfigyel az irányban, honnan azalthallolta,
az öreg cserkésznek azonban egy arcizma
sem rándul meg, nyugodtan folytatja mun-
káját, mig jól közel csalt bennünket és ak_
kor leplez le bennünket. Ha ellerrfelünk fi_
gyelmét valami leköti, vagy beszélgetés, zaj
támad, akkor kússzunk néhány lépéssel előre,
elkerülve minden zajt, ágreccsenést. Ha elég
közel jutottunk, helyezkedjünk el és tigyel-
jünk. Eszleleteinket jegyzókönyvbe irjuk né-
hány szőval.

Megfigyeléseink befejezésével visszavonu-
lásunk óvatosan, de lehetőleg gyorsan tör-
ténjék és miután az előre megbeszélt gyü-
lekezőhelyen találkoztunk, igyekezzünk kö-
telékünkhöz minél előbb visszajutni, hogy
minél hamarabb jelentést tehessünk.
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;. :,;". ia a rregközeiités annyiban könnyebb,
::.: c-'e:ielünk nehezebben vehet észre
:*:. _--,sei, nás szempontból azonban nehe-
:.:: :]:ri nem látjuk magunk előtt a te-
-.:;: ;:nel,en zajt üthetünk s az ellenfél
e ; ..,:l órszemei könnyen rajtunk üthetnek.
].l" -sz:evesznek bennünket, legjobb csend-
i,.:, n::ghuzódni.

=-e:::eiünkrő1 mindent igyekszünk meg-
:,,::"i. \en szabad azonban megfeledkezni
::::.. hogy neki is hasonlók a céljai. Igye-
ii:z;;:k magunkról minél kevesebb adatot
=-:;gáltatni, leplezzük saját helyzetünket.
E.s j ieiadatunk az eilenfél hirszerzőit meg-
gi,::,.ii ieiadatuk tel jesitésében, továbbá
_=.".-ze:;iket, szándékunkat oly beállitásban
:-,-:;:ii, mei1, tévedésbe ejtheti őket.

_{ le;iezés egl ébként a biztositásnak is
: _:::s ie],aJata.

f l. Biztositás.

emlitettük, az
alkotják a me-

Biztositbtt megálláskor, pihenő esetén, biz-
tositócsapataink arccal kifelé megállanak, fon-
tosabb pontokat melszállanak.

Nyugvás, táborozás idején, ha ellenfelünk
még meglehetős tár,ol;ágra van, a ?np4let-
előőrsök feláilitása elégséges. Az őrsök a íon-
tosabb pontokat száIlják meg, utkeresztezé-
seket, hidakat, kilátópontokat. Ilyenkor a jár-
őrök tevékenységére helyezünk nagy sulyt.

N4időn ellenfelünk már közelebb érkezett,
zárt előörsi uonalat állitsunk fel, melyen sem
ki, sem be nem juthat senki észrevétel nólkül.
Kisebb csapatoknál a tábori Őrsuonal elég-
séges, nagyobb alakulatnál a tábori őrsvonal
mögött tartalékul a főőrsök állanak.

A tábori őrsvonalat a tábori örsöh al|<ot-
ják. A biztositás e foruájánál ezekre vái a
legfontosabb feladat, emlékezzink meg tehát
kissé részletesebben róluk.

A tábori őrsök oly módon helyezkedjenek
el, hogy az előttük levő terepet jól szemmel
tarthassák, ellenben felállitási helyük leplezve
maradjon. Ily móclon valósul meg az elv,.
mindent észrevenni, de észrevétlenül maradni.
A tábori őrs, vagy legalább az őrsparancs-
nok látcsővel, iránytüvel, térképpel és jeien-
téstömbbel felszerelendő.

A tábori őrsnek nem figyel minden tagja
állandóan, hanem a szükséghez mérten, két-
három őrszemet (vedettát) állitanak ki, mig
a többiek pihennek" Az őrszemek megfigye-
lési terét ugy acljuk meg, hogy a |átőszögek
egymást messék. Itajzunkon közölt esetben
például az 7. számu őrszem a kuttól a ke-
resztig, a 2. számtl viszont a fátől a házig
figyel. .Ily módon nem marad oly terüIet
melv a megfigyelésen kivül esne.

Ha valamelyik őrszem valami gyanusat
észlel, azonna| a parancsnokot hivja A pa-
rancsnok szükség esetén felderitőket küld ki
az e|őterep megvizsgálására.
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. Tábori örs felállitása,

A tábori őrsvonalba kellő igazolással a
parancsnok mindenkit beengedhet, ki azonban
senkit. Belülről kimenni csupán egy bizonyos
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táboriőrsnél és csakis engedéllyel lehet, Az
ilyen táboriőrsnél rendesen tiszt a parancsnok.

Az ellenfél járőreit, I-irszerzőit engedjük
közel és azután fogjuk el. Orszemeinknek
éjszaka fokozottan keli figyelniök. Az össze,
köttetés fenntartása, valamint a vonal lezá,
rása céljából összekötő járőröket kell a szom-
szédos őrsökhöz küldeni. Ha az ellenlél
nagyobb erővel közeledik, azonnaI értesitsül<
szomszédainkat és a hátsó parancsnokságot s
parancs szerint tartsunk ki, mig segitsé§ ér-
kezik vagy vonuljunk vissza az előre meg-
állapitott védelmi vonalra.

A tábori őrsök a feláIlás e|őtt a követl<ező ,

utasitásokat nyerjék:
Hir ek az elle n fé l ről, t a rtőzka dás án ak ir ány a,

saját szándékunk áItalában; ntegnevezése
azon táboti őrsnek, ahol a kijárás történ-
hetik s meIy az összeköttetést a hátsó cso-
porttal (főőrssel) fenntartja; mikor és mely
irányban haladjanak az összekötő járőrők
(példad páros negyedórában balról jobbra),
hol a védelmi vonal, mikor történik a le-
váltás.

Ha a két fél már egymással szemben fek,
szik rajvonalban s ideiglenes nyugalom vagy
szünet állt be, ltarcszerüen biztositjuk ma-
gunkat, a rajvonal előtt egymástól bizonyos
íávolságra áIIő fig,l elő őrszemekkel.

Meg kell emlékeznünk még az ismertető-
jelekről, melyekre 1<ülönösen éjszaka vagy
ködben van szükségünk, hogy a jőbaráíot az
ellenféltől nregkülönböztethessük. E jeleket a
vezérkar áli.apitla meg, de a kisebb egységek
(csapat, őrs) is megbeszélhetnek maguk között
valamilyen ismertetőjelt.

Szokásos ismertetőjelek :

A jelszó, valamely szó, mellvel igazolhatjuk
maqunkat, ha például a táboriőrsvonalon
kit,ül vagyunk.

A ,jelh,ang, szintén ismertebb szó, rend-
szerint a je|sző kezdőbetüjével megegyező.
Yiszonzásu| az kérdezi, kit a jelsző mondá-
sára felszólltottunk.

Ha gyanitjuk, hogy ellenfelünk az ismer-
tetőjeleinket megtudta, azonnal ujakat ad-
junk ki.

Gabona István
cserkésztiszt, 20 éves joghallgató halálára.

1921. májrrs 30.

Hú cserkész voítál, mlnéig'ftsen álltát,
A jó ösvényte hamar útaláltál
Es jó muní<át végeztél,
Most véget étt próbaszolgálatod
Es megkapod a nagy Líliomot.
Y iszontlátá"sta, testv ét I

Sih Sá.ndor.

A mi törvényünk.
1,

A cserkész (elke tiszta, - hóíehét,
az ajka mindíg igazat beszéI!

2.

Hiven követve a töwényeket,
megtesz mindent, - amit csaÍ< megtehet !

3.

A, csetkész tr,inőenütt, hoI tad, - segit,
enyhiti másot< szenv eőéseit l

4.
Minden jó csetkészt testvérnek tekint,
igy é1 csrrpán tö*élyeink szetint|

5.
Másokkal szemben gyöngéd és finom,
őe ölmagával szigotú nagyon !

6.
A tetmészeí az otthona neki,
állalhoz iő, - vitágot kedveli!

7,

Es engedeím es mindeneí<felett l

Megbecsúlvén az ötegebbeket.

o.
Yiáám, - jő keőve nem hagyja soha,
de meggondolt, nem nyegle - ostoba !

9.
Nem pénznek él, - de nem őobálja azt,
íogához sem vef mínden ftzgatast!

í0.
A (eíke tiszta, katja kőkemény,
a tlz tötvényünk e kís kóltemény !

Noszlopy Aba Tihamér.

T\\
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A térkép.
],'[;...-;:::,:s:ág kat:nai térképeit a bécsi cs.

t* r-:. §.i::ai í7',itajzi intézet készítette.
E:: a :_l:a_:::,s i::ézetetL Ferencz császár

. l _ -:i: E ::a_la:l j: -Deposito della guerra''
_ 3-f -,:-: -:.a_ -:- i. I::stltuio geografico mili-

:,fu*a 
6 :-]*::- :i -::: si:e::e.

i*a:-l:** ;:i:;.: a r-_i{::áború r.égéig meg-
:]ifitrl;|:,Á *_. ]:]i-:e: 1]l::sztet, 161 katon;i
m.rnmrur,1.1r:r * j:] r;::,-:,á: fi,gialkoztatott.

_k rríTlnffiEn :e€-i :§::-:,:t:á -,aglzódott. A
p-g*r,ry ;:urw.-m r ':üj:e-::: "és 

csilJagá-
m,mlli n161ry5616n *s g.n:*:ris:}:-; 5;naa,".

.,&. hrmrrnrmnrr Tr*|'tr*I m,r*r€[3l-; " :"-:i:li';: dstz.
'= ig]i:: "' :-: ] -::=-:- :: 
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Ha ezt a térképet nyolc részre osztjuk,
akkor egy ilyen l/a rész, vagyis 3O' földrajzi
holqzúleg és 15' földrajzi széIesség, egy
1 :75.000 méretarányú részletes térképlapot
ad. Ennek alakja is trapéz.

Ha ennek a trapéznak minden oldalát fe-
lezzük és a szemben levő olclalak felezési
pontjait összekötjük, négy trapézí nyerünk.

Ezek az t : 25.000 méterarányú felvételi
szelvén}rek.

A geodéziai csoport csillagászati mérések-
kel és háromszögelésekkel az egész volt
monarchiát sűrű ponthálózattal vonta be.

Ha kirándulásokon egy.egy csúcson hatal-
nas faragott kóoszlopot láttók, melybe M. T.
(}íiil:ár Triangulierung) betűk vannak vésve,
katonai háromszögelési ponton vagytok, mely-
nek fekvését, vagyis földiajzi hosszúságát,
szélességét, tengerszin feletti magasságát
költséges és fáradságos munl<áva t tlűarozíab
meg. A pontok meghatározásukkor csóvával,
jelrúddal,. esetleg fábóI épüIt és olykor (erdős
hegyeken) 30-aO métei magasságú fehérre
meszelt gulákkal voltak megielÓlve, Úogy nugy
távolságbóI is jól láthatók-legyenek. --
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A pontok helyének (fekvésének) és magas-

ságának megáIlapitása háromszögtani (trigo -
nometriai) számitások alapján történt s eiért
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volt lnonarclria katunai lráronrszögeiését 1B68

-1883 ban végezték, a kiindulást több alap-
vonal (bázis) képezte, rnelyeknek hosszát igen
nagy pontossággal, bázismérő készülékkel
mérték ineg, figyelembe véve a különböző
fémekből összeállított mérőruciaknak a külön-
böző hő mérsékletek okozta h osszváltozását i s.
Egy ilyen 6-10 krn. hosszú alapvonal kö-
zéphibája kétszeres mérés után nem lehet
nagyobb, mint az egész hossz ll4O0.00O
része, A szögeke't igen pontos műszerekkel
(teodolitokkal) nrérik, melyeken a másod-
perceknek tizedrésze is leolvasható.

A háromszögelt pontokat a felvéteii lapb-
kon l :25.000 méretaránynak megíelelő ki-
sebbitésben felrajzolják és erre a lapra raj-
zolják át azokat a térképeket, melyeket más
hivatalok (például erdészeti, vizéoiitési, vasuti,
kataszteri stb.) a felvételi Lapon ábrénolandó
területről már előbb elkészítettek. F;zt az át-
rajzo!ást a pantograf- műszer segítségével
végzik el. (Pasz görögül minden, grafo: írni.)

Az ily módon előkészitett és mérőasztalra
ragasztolt íelvételi lapokat a topografiai cso-
port tisztjei a helyszinén kiegészítik. Bele-
rajzolják a községeket, utakat, vizeket, mŰ.
velési ágakat (növényzetet), röviden a sík-
rajzot és a domborzatot, A topografus (tér-
képező) felszerelése : a részletező asztal, ma-
gasság- és távolságnr ér ő- mttszer, vízszintező,
légsúly- és hőmérő, delejtű, távcsöves és
irányvonalző, mérőszalag, felrakő és rajzoló
készletek,

A tétképező a háromszőgelési pontokból
beíelé sűríti a ponthálózatoí rujzi háromszö.
gelóssel oly módon, hogy a rajzdeszkát, mint
például egy fényképezőgépet, ál|vány.ra sze-
reli és betájékozza, azután pedig az irány-
vonalzőval minden feittinő pontot megirányoz
és a vona|ző mellett irányvonalat rajzol. Több
(2-3) pontból megismételve ezt a művele-
tet az irányvonalak metszési pontjaiban lesz
a tereptárgyaknak térképi képe; ezek közé
berajzolva a terepvonalakat, melyeI<nek alak-
ját megirányozássalés távolságméréssel álla-
pítja meg. A távolságmérést azelőtt lelépéssel
végezték, újabban azoÁban a távolság- és
magasságm & ő műszert alkalmazzák.

Ennek a kis állványra szere|hető nrűszer-
nek a távcsövében három vizszintes és egy
függőleges hajszálat látunk. Ha a műszerhez
tartoző centiméteres beosztásút távmérőIécet
a meghatározandő pontra felállítjuk és a tá-
volságmérőműszerrel a lécet megirányozzuk,
a két vizszintes .szál közti leolvasás százzal
szotozva a vizszintes távolságot adja. A ma-
gassági szőget a műszer magassági körén
olvasslrk le. A távolságból és magassági szőg- .

bő|. hatfuozható meg két pont között a vi-
szonylagos magasság. A magasságilag meg-

határozclít- pontcr},nak is sűrű hálózatot kell
képezníök és ezek között a terepidomokat
épp úgy kell a térképre vázolni, nrint a hogy
a sikrajznak ntinden jellemző részletét fel-
veszik.

A térképező tehát a felvételi lapot töké-
ietes topografiai térképpé egésziti ki,'me)y a
pontos síkrajzot és egyirttal a domborzatot
ábrázo|ja.

A nör,ényzet (erdő, rét, szántó, legelő,
szőlő stb.) határvonalait egy a térképlap fölé
pontosan illesztett másoló (szalma-) papirra
rajzolják, egy ntásik másolópapirra az elne-
vezéseket (községek, majorok, folyók, hegyek
neveit) jegyztk fel, egy harmadikon pedig a
háromszögelési pontok magassági adatait.

A térképező ezeken kívül adatokat gyüjt
az ulak, hidak járhatőságára, a községek
be fogadó képes ségére, vizbősé gr e, f olyók átke-
lésére nézve is.

A térképnek mérőaszta|lal és műszerrel való
felvételét a közelmultban tökéletesített foto-
grammetriai eljárás lényegesen megkönnyítette
és meggyorsította.

A terepfelvételt ugyanis szögmérő műszer-
rel összeszerelt fotografiai kamarákkal készi-
tett 2-2 fotografiából (lelvételpárokból) hajt.
ják. végre. Ha 5 - egymástól 2-300 méter
távolságban levő - háromszögelt pontból
ugyanazt a tárgyat (pl. egy hegyoldalt) lefény-
képezzük és a fénl,k§peket a szögmérőmíiszer-
tőI leolvasott adatok alapján betájékozva
egy stereokomparatornak nevezett készülékbe
helyezzik, az előtérne|< rendkívül plasztikus
képét látjuk, melyet egy automatikusan működő
készülékkel, a stereoautograffal épp úgy dol-
goznak ki a szobában, mintha csak künn a
természetben lennének.

A külső mezei (nyári) munkálatok befe.
jezése uíán a térképező leljegyzései alapján
kiegésziti a felvételt, melyet azután a laar-
tograj.ai (térképrajzolő) csoportnak ad át
további feldolgozás céljából,

EzekrőI a felvételi lapokról készitik el az
l : 2ó.000 térképet, mely rendkivül sok rész-
letet lartalmaz és ezérí nem lehet be]őle
közvetlen fotografiai kisebbitéssel a szükséges
1 : 75.000 méretarányú részletes térképet elő-
á|Iitani.

Ezért egy-egy részletes térképet alkotó 16
felvételi lapról 1 : 50. 000 méretarányú foto-
grafiai reprodukció készül, melyről a nyomda
kékszinű nyomatot készit jó rajzpapirra.

Ezen a nyomaton rajzolják, meg a részle-
tes térképet. Egy lapnak megrajzolása átlag
három évi munka és békében 20.000 ko-
ronába került.

A felvételi lapokon 20 méteres rétegszint-
vonalakkal ábrázolják a hegyidomokat, míg a
részletes térképen csak a 100 méteres szint
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iliflmj!]]s,u :e;::..ák ki és a domborzat jel|emző
(rlnT.ün:!i i::azo|ására a csikozást alkal-

:-.1.-:,"j,r.l;, .-: á:nl,a,ás fokozatát itt azza| fe,
il,ry:'jil $.:, _,.:;,; a iegrövidebb esés irányába

-!.,:.,-... , :,.--.,=knek a térközökböz viszo-
: , : - :.:-3sega a lejrő hajlási szÖge sze,

_ 1-

- ,:::.::=s :é;kép tehát egész Új rajz alap-
Jfi i::: :-.e].,,ró- 1 : 75. C00 méretarányban
i, ._,.r-:__:- _=:;:: készitenek. Erről a lemez,
n. - .;i- r:,: __i :_e.:c gra§ur e!járással készítik
l ]:]- _ _ _:-. - _-::.a::, n-.e]r rói a sajtóban rend-
lil l'J :,:::-: ai :_=S ;1.,c;naiC,k készü]nek kor-
,M _..: - ,->=r-a_-.

-: L-..i.i: .:=..,-. LGe:.eralkarte) 1:2C0.000
I.'-_:_-:---,:- -=,.:..rak ujabb összevoná-
i:.{ ,:: .: j-:-. S :;sz'e:es rérképrőI.

-: f , - -.-='= 
=::_ i\ a sikra jzot, melyről

.d§,: a :.::,:=:::-- ::el_,-:Ől barna nyomás
,I],*;;-r. i::; _!s::-;, =..--2:a 

az eríőkeí ző|d
*§ É ll;:j{::: far =:_-::_:,_.,,::r_;ák 

reá.
L:ugr,n f ,T":_ i.:;" -:b 

=Ég a: l :ii,-i.0['0
:st§n*-llüü*i§]jrn,]r,r tfi:8:*:, i::i;:ik" =e],,-ek 

lész-
,im!5GiÍ rlr r,,| :_L-_L,=-::_-:_

\Ul6fi,Jü ilfrr,d; ! fi|JT''-!*.l:. *.-_, : : | -: - :ta?-a1-
ts lilniíí[ l]tr!, lll:-iűJn-,l:Éí- Á ílL i":-i! ::::r,r1
@ery . E!É.,: EE_:] :: i . :,. -i-=-.::_:.z
!||lumm "lsr"-. -,- =s f=3- :,: = ::- a: ::-

,,,i_, : r, ,

,!.:- -,:-- _..:: .:;::_:;::.
; r] -._::_,- ,_ :-r_:..31,.,a"?.,_,gY eZa

" l] | :] l: ,_:' :-- .--.::a::s :;..ésrek indult,
:l - : *: ':] .::,.:::-.:::e: eihagl'ták és

§ L -.-,-.:::_ ,: -. .:e-e:;ezett önálló álla-
:. _.. .: .-,.:. _=:: s_.__á: ka:ona: térképeinek
: _, .---:-jsl .s :-_-.,::t,_,]ag,-rs eiőáiiítása.

-_::-,.:;::-i ::,s:: nag,:kon hordozzák a
, , - :-_-_:-i. .. :.,- akl készíteite, nem volt
:. i;.'::. ,- =:_:::.s:k. nint hel§ségek, folyók,
:' _.: :es,.,ek. ::er,,ei. túlnr,-onlóan hibásak.

_-- ::_',.áie.i szelt,énveken 1873 óta nincse-
:_".; á:i,ezelre az iaOtozi változások, Úgy-
L-..,;,:a, hogv azok ebben az alakjukban nem
:,-,:::.1',iatők, A r,áltozásokat a részletes tér-
:-.:-_i.:,1 r,ezették át, de itt is inkább ötlet-
.:::-3:,I és nem következetesen, tehát ezek
.s _.v:tásra Szorulnak,

Zze\iez a javításokhoz pedig elsősorban
':r,::anunk kell a jelktrlcsot, melynek rövi-
:::éseit magyar nyelvre kell átültetni.

.\z új egyezményes ielkulcs léiryegesebb
raitozásai:

*tK-

1ánya (bányatelep,alJna,tárna) * ae

lpar vagy gazdasá1ti
é//andójetlegü vasút

fá/yaudvan

tlaov 7 kü/öná//ej"' t hasíély
líis j ( luria1,

ííajor

0yár
'V///anyfejlesztő mű

l{ohó nint ónáttó nű

Hámor

ltlafíakúí (forrás)

lVafíaíaríály

|4úma/om

lvucY 
I füriszre/ep

lis )

,€E,aEj/ar

líorcsma

Erdész (vadász) /ak

Erdőőrház

ftom

Egyedü/ á//ti négi sir

lú'ztonony

l(eskenyvágányu vasúí
(ha épité§ a/att á/t, a1 et

ltito/tet/en )

l(öíé/pélya á//ványohan
hözbeeső á//omássa/

tE ttst
i.ltst.

É|ll! Lltl

.f, d. Oy.uiy,

kymi.{yrr.
Erd

&nr.*tt .

+ //at

o llaf lat

ütt .ü,t/,

&r,itw,,it

f fü.

lélg
há c,a. LI.

Y 1rh.

b.fr.

*§ir;

l{ls zúzóma/om (hengernú,/öporna/on) f Z.

le;szágeíő nntöná//ónü 8U;8ae.oU,

ffi&rry
Tég/aégelő niní öná//ó nú ini 8 re. or,i,

Teg/arelő {rt rv.

9zá//d J 1zd

lLlenedék.I egész drenárl§ d nt.
ház \,,,l,y;-, |,§ é t/h,

lasuli á//omás

|as:lti megá//d .i€@€rfu8
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ffi

9őviztj l
Ikú!. áaas n_;i,|:li/

Fgérvizú ) "

hővizi 't

l arundtl forrás
üyérvizú )

Bővizű 'l

l oémes liút
^ 

, Nl J
uJ/|ervlzu )

ittanlőan \ iyóvizet tárta/mazó
l

/dönkint J "/zgyuJto 
(ctszterna)

faUrercUÁ
l wzvezeté/t

í-auautti )

Hajd á/lanás

líegyeszékhely

Járási széttte/y

Ilít,áesze/ó' ál/omás

l/t'llanyos md ha ntncs ln/ofu feltúntetre

'!-)

@,"

lugyIbar/antl Iffi.rnlíis J La. B.

Tar/ang forráasa/ 
i

l(őfejtő

)or,r- ll a?dor,
|hvics,-honok-) '

Gerő Lászlo
áll. mérnök, szkv, százados,

a m. lrir. áll. térk. intézet rn. cs. vezetője.

A tábor élelmezése.

Az éle]mezés sikere főként az etőkés;zitő,
munkák idejében való és helyes elvégzésétől
fűgg. Az idén tehát sok tanácsunk elkésett,
de okulást a jövőre mégis lehet beiőlük me-
ríteni.

Az élelmezés megszervezőjének már koia
tavasszal el kell látogatrria a kiszemelt tábor-
lrelyre. Erre az útjára egy részleteiben kidol-
gozallan, de kerek élelmezési tervvel kell
mennie. El kell 1latároznia, hogy mit ad reg,
gelire, tejet avagy teát; mit ad tízőraira,
lekváros-, túrós-, vajaskenyeret avagy gyü, 

.

mölcsöt; ebédre akar-e levest és körüIbelül
milyet, akar-e húst és főze|éket s körülbelül
mennyit és milyet, akar-e ebéd után tésztát

t/-
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r]

f

!

i
:a:l:
l
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/í.

/(,
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FEFlvw

#á,É,\\s,llll
ií/íi l 1,1|l| |
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nig
q"*\ /ís.{,líg.

6\ ao.X,
/§\ P,c "'
,,§+,^ líf,

vagy gyümölcsöt és ha igen, mit és mennyit
akar adni. I{örülbelül tiszíában kell lennie az
illetőnek azzal is, hogy vacsorára, uzsonnára
mit ad, hogy főzeléket vagy lricleg ételt ad-e
esténként. 'I'udnia kell, hogy körülbelül h ányan
táborozaak és így némi fogalma lehet arról,
mely élelmicikkból mentryire volna szüksége.
A táborhelyen azután utána jár, érdeklődik,
hol és milyen áron szetezhetők be.

Már az eddigiekből is rnagától értetődőnek
látszik, hogy a táborhelyet valamely fa|u,
tanya vagy nagyobb uradalom, esetleg mind
a három közelében kell kiszemelni.

A tej a legtisztábban és legelőn5,ösebben az
uradalmakból szerezhető be, úgvszintén a
főzelék is, bár az utóbbit és a gyümölcsöt a
falu is nyujthatja. Utánanézűnk, hol val a
legközelebbi faluban szövetkezet, ahol a rög-
töni szükséglet szerint iparcikkeket, esetleg
élelmet is (sza|onnát, cukrot, sót stb.) be-
szerzún|<, Igen tanácsos mindezen kérdések-
kel egy helybeli szakíérfiírt, például egy ura-
dalmi intézői felkeresni. kiválóan bevált mi-
nálunk (2. KG. csapat) egy értelrnes és
becsületes kofának az alkalmazása, ter tnésze-
tesen pontos szerződés alapján, mit az egyes
cikkek szállitására, a mennyiségre, a szállitás
idejére kötünk meg vele. Igy megór,hatjuk
cserkészeinket a szá|Iitás sokszor titáni nehéz-
ségeitől. Hegyes-völgyes vidéken mindíg talál-
hatók malmok, ott fedezhetjük lisztszükség-
letünket,, a mai.viszonr,,októi eltekintve nrin-
denesetre a legelőnyösebb árban. Esetleg a
kenyér valamelyik kőrnyező városból készen
hozhatő a péktől.

Nagy hiba volna, ha az élelmezés szerve-
zője attól az eredelí tervtől, mellyel e szemle-
űtjára elindult, nem tudna eltérni, ha nem
volna kellő érzéke a vidék speciális élelmezósi
helyzete,előnyei és hátrányai iránt.Természe-
tes, hogv eszerint kell berendezkednie, amit
a vidék l<önnyen és bőségesen 1ucl n5l1jf6n|.
Viszont észre kell vennie, hogy mi az a nél-
külözhetetlen cikk, amiból a táborhely köz-
vetlen környéke a szükségletet nem tudia
nyujtani. A szemrevéte7ezés, a lelolytatott
beszélgetések stb. alapján az anyers terv, az
a keret, mellyel a tervező úLjára elindult,
lassan megtelik, a legapróbb részleteiben is
kialaku1.

Felmerül ezekután a kérciés, melyik idő-
pont a legaikalmasabb a táborozásra, Leg-
jobban ajánlható élelmezés szempontjábóI
június és augusztus második fele. Fóképen
a gyümölcs miatt is, de nem kevésbé fontos
szempont, hogy július az aratás ideje, amikor
a falu sokkal többet fogyaszt és sokkal ke-
vesebbre ér rá, mint máskor.

Most előzetes szerződéseket kell kötnöm a
legfontosabb élelmicikkek szállitására, Leg-
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:; : : Reggeli

Saj át

Lekváros
kenyér

Kenyér és
gyümölcs

30 deka
szil va

' Étlaprészlet
az l92|. évi Csurgó-Budajki táborozásra.

Ebéd Uzsonna

Saját Saját

Bableves, tőkíőzelék,
gyümölcs

Rizsleves, paprikásszelet,
zöldborsófőzelék, bukta

Túrós kenyér Krumplrleves, borjúpörkölt
rizszset, gyümölcs

Lekváros Rántoltleves, sertéssült,
őzelék, 3 deci

5 dkg. i

szalonna ]

Gulyás, keksz

Bableves kolbásszal, túrós-

|| tészta, gyümölcs

_,:::é: z,--:_z:i ::: eg1- kofa haszná]ása. A
fiJ*:]r fL:éEr:k :: :e :=. é s: e ; e s en C s ak h o z Z á\, et Ő -
b5 i:;::. .e, =::l--:;:: s::guisen hozzá kell
lfilrLrlm r, b.;í3:§::: :e_e:::cli]:gzi összeá|lí-
ilmT! .!, ]ú;l:tr:]-r. i-;::;:a: :'-je:,:L|ír,áí|, mint
ü üffiaúll ililrjn-t Ií :€g a_:_::3:: §szá:-.::ani,
üuury yr7,n*rliÉ ü*íJTí * -.1ff;ra7: a:a:a: §:a::-._..'i

___-_-_:. ,:_:

,-:,]_l-_ .:.:i_ ..__:-:i _:|. '! Jg..=r ka;,tsé-
Ií f-:li : :: ::a:_r; :::-"-=: a.:o;t éielmisze-: .--
:ai:::": :::::=,-:s.í,,a: ll]C,St rrár eikészíthető
i. : -:.:_: .: __:;-g",,a:eS. Ekkor jutott a tábo-
::: .: :, _ _:;-S::;aS3 ann|ira, hogy meg lehet
_i:::=_-_: : :,:c,s határidőn beiül való jelent-
-" 

r _ .-r;"rő iépés az élelmezés megszerve-
:és:le: ;l:osi már a jelentkezők súmámak
p]Jli-,s megáilapítása, az indulás és hazajő,
l,e:el kí:Űzése és ezek alapján az élelmiszerek
Fontos menn},iségére, a szállitás időpontjára
és helyére vonatkozó szerződések vagy meg-
állapodások megkötése. (Vagy újabb látoga-
:ás, vagy posta útján.) Ez utóbbival párhu-
zamosan kell, hogy haladjon azoknak az
élelmiszereknek a beszerzése, amelyek a tábor-
helygn meg nem kaphatók, amelyeket tehát
hazulról kell vinnünk; másrészt a táborozási
költségek csökkentése végett ajánlatos a
nálunk mát szintén nyolc ízben bevált úgy-
nevezett,,megajánlási" mődszerhez folya-
modni. Ennek azalényege, hogy atáborozni
menő fiúkat felszólítjuk, hogy élelmicikkeket,
honyhaszereket és edényeket ingyen, a napi
árnál olcsóbban, esetleg kölcsön szerezzékbe
a csapatnak.

Vizsgáljuk most közelebbről étrendünket.
I\{int látható, sült tésztát is eszünk néha nap-

ján. Ez úgy lehetséges, hogy a si,itésre egy
asszonnyal szerződink, akinek a szükséges
segéderőt rendelkezésre bocsájtjuk s csak a
fi nomabb munkákat v égzi ő.U gyanígy va gyunk
a kenyérsütéssel is.

\Iár most a közölt étrend alapján ki kell
számítanom, hogy az egyes élelmiszerekből
eg\- iapra (ez a főzés szempontja) és össze-
sen (", a költségvetést szolgálja) mennyi
szükséges. Legyen szabad itt a következő
értékes tapasztalatokat közölnöm : tegyük fel,
hogy 100 táborozőről van szó. Ezeknek tej-
ből uzsonnára és reggelire lf ,- l/z litert, tehát
egy napra 100litert kötök le. Tapasztalataink
azt igazolják, hogy még áldozatok árán is
arra kell törekednünk, hc,gy ez ne csak reg-
geli, vagy csak esti fejésből való legyen, hanem
mindakettőből arárryosan megosztva. A ma
esti fejésből ugyanis holnap már nem adha-
tok uzsonnát és viszont, mert még felforralva
is megsavanyodik.

Kenyérből 60 kg. ot készíttetek; ez krumpli
fe|használásával megfelel 42 kg. lisztnek. A
krumpliból 12-15 kg.-ot veszek.

A zsírnak a napi átlaga 1,20 kg. Ennek a
kiszánitása a következő kulcs szerint törté-
nik: rántáshoz levesbe 25 dkg., főzelékbe
b0 dgk., pörköltféléh ez, tojás es hús sütéséhez
25 dkg,, tészához 60-80 dkg. szükséges.

Egy nagyon szép szelel kenyérhez a 100
fiúnak lekvárból 4 kg., vajbót 2 kg, túróból
5 kg., mézből 3 kg. kell.

A gyümölcsb,ől étkezésenként 33 kg..ot
számitok.

FüstölthúsbóI, sonkából 6 kg., friss disznó-
húsból, koJbászból 9 kg., marha-, borjú_,
birkahúsból 12-14 kg. kell egy étkezéshez,

), 1zotaI Vacsora

Paprikáskrumpli

Tejberizs, keksz

Lerakott krumpli,
gyümölcs

ZőldbaPfőze\ék sonká-, val, keksz

Vajaskenyér, l/z kg.
gyümölcs

I.
játkeny.
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természetesen a megfelelő tőzeléken vagy
köreten kívül.

h főzeléket ítrtartalonrmal mérem és 33
liter főzetéséról gondoskodom. Ehhez egy pát
réslleíes adat : paprikás krumplihoz, tökhöz és
zöld b o rsó hoz 3 3 k g., zölrdb abho z, k atar áb ého z,
káposztához, sóskához, parajhoz, kelkáposz-
tához (b urgonyával egvütt), krumpli főzelékhez
vagy körethez 2ő-25 kg.-ot rendelek a meg-
felelő nyers élelmiszerből. A hüvelyesekből
9-10 kg, egy főzésre elegendő.

Mindenféle főzelékbe teszek legalább fél
liter tejfelt.

A leves íőzetésénét elsősorban sziatén az
ürtartalmat veszem figyeiembe: úgy főzetek,
hogy 33 liter készüljörr. Krumpliból mégis
B kg.-ot, babból 2 kg.-ot, rizsből, tarhonyá-
ból ugyanannyit, meggyből 10 kg.-ot stb.
veszek.

F'ehérlisztszükségletemet a következő kulcs
szerint állapítom meg: főttészíához 17, sült-
hőz 14 kg. szükséges. Egy rántáshoz levesbe

'l,, kg, főzelékbe 1 kg. kell.
A tojástételek beszélnek maguk helyett.

Azonkívül tésztába minden kiló lisztre egy-két
tojást, rakott krumpliba 100 to|ást veszünk.

Szalonna, szalámi, sajt egy-egy tizőraira
4-3-4 kg. szükséges, vacsorára 6-5-6 kg.

Rizsből tejberizshez 8 kg., köretnek 6 kg.
szükséges, tarhonyából és árpagyöngybő1
(gerstli) ugyanennyi.

Só a kenyérbe naponkint |Bln kg., a többi
ételbe átlag 1 

l , kg, kell. Túróst észtáItoz 8 kg.
túró, 6 liter tejtel.

Hagymából 14-18 szebb lejet Veszek egy-
egy pörkölthöz, dinsztelt húshoz.

Cukor egy édes tésztához 2 kg., mák,
dió (tisztítva) 4-4 kg. kell. Lekvár ugyan-
annvi.

T apasztalataink következó csoportja annak
a problémának a megvilágítására van szen-
telve, hogy mennyi edény szükséges már
most egy táborozásra, jelesül et-thez az étrend-
hez. Ennek a megszabásához a következők
a tanácsaink: a tej forralására küiön, tiszta
f.azekak vagy lábosok, az ű, n. ,,fehér-edé-
nyek" szükségesek, mintegy 50 liter űrtarta-
lommal; ezek másra, mint a tej forralására,
nem használhatók.

Szükség van azonkívül 2-5-8 literes
apróbb lábaskákra rántáskészitéshez, hús
sütéséhez ; |-2 darab mindegyikéből. Kell
továbbá legalább 3 darab 25 literes bogrács
vagy valamiféle nagyobb (katonai) kondérok-
ból két darab.

Továbbá ö§szesen mintegy 40 liter űrtar-
talmú nagyobb lábosokra van szikség a fő,
zelék, tészta főzésére, illetve melegen tartá-
sára. Aluminiumedények nem váltak be.

Á szükséges edények minimumát úgy á1,

lapítjuk nreg, hogy képzeletben végigfőzünk
minden egyes napi menüt, de főleg azokét a
napokét, amikor többíélét és sokat főzűnk s
az ekkor szükséges edények nrinimuma az
a mennyiség, amellyel föl kell magunkat
szerelnünk, ha táborozni megyünk. Ya ez
semmiképen se sikerülne, akkor még mindíg
v áltoztathatunk az étrenden.

Ezeken kívül számtalan apróbb-nagyobb,
többé-kevésbé fontos tárgy szükséges egy
ilyen étrendű és nagyságil táborhoz. Ezek
közül csak a légfontosabbakat említjük meg :

Tűzhelylem ezek a Kreybig-féle tűzhelyhez,
továbbá karíkák, hamurostélyok, egyenes és
ú. n. könyökcsövek. Legalább 6 vizes vödör
(vászonból vagy bádogból). Tea-, tészta- és
levesszűrők. A liszt, só, paprika és egyéb
|űszerek tartásáta szolgálő kisebb-nagyobb
dobozok bádogból és pappendeklibő1. Nagyobb
és kisebb főzőkanalak (5-5). Kisebbkru.mpli-
tisztitő ; hosszú, keskeny kenyérvá gó és köz ép -

nagy, markos húsvágó-kések. Húsverő, Tész-
tanyujtó és sodrófa. Hagymás , petrezselyem-
és húsvágódeszkák, Zsírosbödön vagy hordó.
Különböző nagyságú kosarak. Zsákok és
zacskők. 20-25 konyharuha, 10-12 kenyér-
ruha. Finomabb és durvább pakolópapirok.
I(ötelek, zsinegek és drótkötelek, láncok.
Gyertya, petróleum, spiritus, különböző lám-
pák és gyorsforraló. Szappan. súrolókefe.
Szóda. Söprűk. Dolránynemű. Tejeskannák,
legalább l 00 liter űrtartalomm al. Háíizsákok.
Kakaó, csokoládé, gyujtó stb. Szinte nenl is
akar vége szakaclni ennek a hatalmas fölso-
roJásnak.

Az éIelmezési előkészületekhez hozzátarto-
zik, hogy a fiúkat még itthon ráneveljük arra,
hogy sátorban ne egyenek, éIelmet ott ne
tartsanak s étkezésnél solrase fogadjanak el
többet, mint amennyit egész biztosan elío-
gyasztanak.

N4indarról, amit hazulról viszünk, pontos
jegyzéket kell néhány példányban késziteni,
úgyszintén az egyes példákba pakolt holmit
is tanácsos jegyzékbe foglalni. Amit lehet,
8-10 nappal az indulás előtt előre küldjük.

Az egyes élelmiszerek pakkolásáról, szál,
|itásárő|, a táborban való elhelyezésérőt, no
meg főként afőzésrőI, a receptekről, a munka-
beosztásról stb. igen sok írnivalónk volna, de
erről talán külön cikkben fogunk legközelebb
beszámolni. Major Dezső.
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indiákat már eIőzőleg Látla, nem sok ujság
vár itt rá. Mit szól indítványomhoz ?

Szivarral kezében a wa]lstíeeti nagy enlber
válaszra várt, honllok át szokása szerint össze-
ráncolva.

-- Ha D.lnald nem szívesen utazik ocla,
nem látom az okát, miért ne fogadnánk el

- válaszrit a zász|ós. - De kérdezzűk meg
magát a ílút.

- S az ön fiait is természetesen l Meg-
lehet, talárr nem szívesen látják a betolakodót.

- Ne féljen ettől -- mosoiygott a tiszt. -\Iáris élethossziglani jóbarátok. Figyelje csak.
yidám nevetés hallatszott valahonnan a

:aj,in. Uglanekkor egy egyenruhás fiatal-
e:-_:el sletve jött és tisztelettuclóan nyujtott

.:-,, :.-:::c,s: a tŐIiepénzesnek.

- Ah, Coilins! i\{r. Hargreaves, ő a mi
távirászlrnk.

A zászlős bólintott, mialatt N,{r. Grant át-
lrrtottn a táviratot.

-- Szóval felcsipte ől<et Collins? - morrdta
s á,tnyujtotta a zászlósnal< a papirost.

- Igen, rrram. Ugylátszik, amikor a hajó,
roncs eltiint a ködben, a Seneca körülötte
cirkált. r\íost tíz nérföldnyire lehe t tóltink.

- N{ég elég szerencsések vagyunk, hogy
nem úsztunk messzebb - szólt közbe a
zászlős.

s go::,1oltanr - volt a

- -.,. :::.. ,.3,,, szolgáihatok egg},el .,. .

- _- .a: g :_:,_,j;a talán: Donaldot l

- ,ge:, ;r;:aijot. DeréIi ilíJ, csak édes-
:.i,,,': e,. i,ji,érei eikén5-eztették. Es úgy látom,
: _..; ;lár;s i:,1 negértik egl,mást. Szeretnénl,
-:. i _,'rarátok nlarac]rrának.

.i iengerésztiszt bóllntott.

- )iem volt nrég tlerekabb llúkkal cíolgom,
:-.::.t a sasőrs cserkészei - rnondá nyoma-
l=kosan. - \'alósziniileg sokat találhatr"rnk
::lég a cserl<észek gárdájában.

- Netrr l<ételkeciem. Donald is nagyon
rlegr,áltozott, mióta a farkasőrs tagja. Ez a
:lostani Lltam meglehetős unalmas aszámára.
\íint látia, az üz\etet az éWezettel párosítom,
s a fianl bizony magára van utalva. A Nyugat-
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- S mit gondolna most jónak ? - érdek-
lődött Mr. Grant.

- Ha ön olyan szíves lenne, természetesen
a hajóntat szeretném elérni. q

NIr. Grant bólintott.

- Collins, jelezze tartőzkodási helyünket
a Senecának. Várunk, míg megérkezik.

- Helyes, uram - mondá a drótnélküli
embere meghajolva.

Alig vonult vissza, a fiuk jöttek fel.
Mindnyájan erősen dícsérték a hajót, külö-

nösen Rob és Merritt.
Mr. Grdnt tréfáIkozva kérdezte:

- VáIasszatok, fiuk ! Akartok-e hajómon
utazrrj, vagy továbbra is Unile Samet szol:
gáljatok ?

A cserkészek kiegyenesedtek.

- Először hazánk irántikötelességünk jön,
csak azután a szórakozás - jelenté ki Rob
oly gesztllssal, nrint egy hivalott szónok.

- Cirkálni, hajőkázni cél nélkül, ez nagyon
kellemes, de mi cserkészek, inkább hasznos
munkát végzink, főleg ha az Unc\e Sanr-ről
van sző,

- Szóval ti azt gonc1oljátok, hogy én
hajőkázással ütöm agyon az időmet ? -,mondá Mr, Grant, magában nagyszerűen
mulatva az előtte álló nyúlánk fiun,

Nem lehetett tudni, vajjon haragszik-e. va_gy
tréfál. A cserkész minden körülmények között
férfias, önérzetes és őszinte, ez voIt Rob
véleménye, F'élretett tehát mínden félelmet és
bátran beszélt:

- Ez nem vonatkozik önre, uram. Ön
már megtette kötelességét de én úgy gondo-
lom, s ebben az őrsöm is bizonyára meg-
egyezik velem . . . nekünk fiataloknak még
erősen kell dolgoznunk, különösen oly szol-
gálatban, mint most ez| .. . Ez... dicső-
séges !

Arca kipirult, szemei fénylettek,

- Igazad van, fiam - válaszolt a tőke-
pénzes, teljesen más hangon, mint Rob várta,

- Remélem, nem gondolja felőlem, hogy
udvariatlan, vagy arcátlan vagyok - foly-
tatta Rob - de ön a véleményemet kérte s
mi cserkészek mindig az igazat mondjuk.
Meglehet, kissé furcsának látszik most, mikor
az életünket mentette nleg és mi . . .

Mr. Grant félbeszakította:

- Semrniség. Fenn őrködtem. Ez minden,
mit tettem. Ha Donald nem értette volna nreg
a füstjeleket, már nem lennétek életben. Vi-
szonzásul azonbaa most én kérek valamit.

Rob tiszteiettudóan meghajolt, de nem
vá|aszo|t setnmit. Csodálkozott, vajjon mi
|ehet az?

- Szeretném, ha Donaldot is bevonnátok
a haza szolgálatába. A zászlős már bele-
egyezett. Nincs-e kifogástok ellene ?

- Nincs_e ... kifogás? Beleegye-
zünk-e?... - akadozóttRob. -- De riiOrt
lenne ? Hiszen éppen az előbb beszéltünk
erről. Milyen szégyen ezen'az ostoba cirkálón
utazni - bocsánat a kifejezésért - mikor
valódi munkát teljesíthetne ! Es akkor
Donaid örömében köri_iitáncolta atyját, sap-
káját a levegőbe dobva, Aztán új bajtársaihoz
rohant s kezetszorított mindnyájukkal

A nagy zajban hirtelen Rob hangja hal-
latszott :

- F'iuk, rajta l A farkasok jelkiáltását.
Vad morgás, ugatás hangzott s aztán a

sasok l<ört alakítva, Donald körül valamilyen
hadi táncot jártak, őrsük vijjogó kiáltásával
fejezvén be az ünneplést,

NIr. Grant és a zászlós mosolyogva figyel-
ték a jelenetet, mikor Collins ujra megjeient.

- Beszéltem Szenecá-val. Teljes gőzze|
közelednek.

- Jó! Van még valami ujság?

- Semmi, uram l

- Es ön kíván még valamít közölni a
Senecával ? - kérdé Mr. Grant a zászlőshoz
fordulva.

- Nem, uram) semmit.
'íiz percce| később Rob étes szemei füst-

sávot fedeztek fel a horizonon. Rövid idő
multán látcsővel már jó kivehetően Látszott
a Seneca, atnint teljes sebességgel köze-
ledett a yacht felé. Az utóbbi jelzőzászlókat
l'túzoít fel, hog5l azonosságát mutassa. A hajó_
roncszúzó viszonozta a jelzést és ág5;úl6yg-
seket aCott le a nlegmentettek tiszteletére.

A délután közepe táján szivélyes isten-
hozzádoí mondottak egymásnak s a két hajó
legénysége háromszoros hurrával búcsúzott.
A ,,Brigand" délleié fordult útjára, míg a
,,Seneca" a partok felé haladt. Jóval nap-
nyugta előtt a két hajó eltűnt egymás Iátó-
köréből.

- Ezze| a ronccsal kudarcot vallottunk -mondá Hagreaves zászlős, mikor Murray hacl-
naggyal egymás mellett álltak a parancsnoki
hídon.

- Valóban. Nlegelőzött bennünket, ön-
gyilkosságot követett el S ha nem lett volna
itt derék ujoncunk, Donald, aligha merült
volna al.á egyedül sírjába.

X[. Barton, a gépész,

I(eskeny, kopár, homol<os föid, elhagya-
tottnak látszó sziget emeikedett a Seneca
mellett. Néhány viskó, egy.két sátor s a
drótnélküli állomás antennái mutatták csupán,
hogy emberek tanyáznak rajta.'i

Ott, ahol a sziget partja hirtelen megsza_
kadt, s a mély tengerre lehetett következ-
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lmi:_ :,=; :zr.gárszerű építmény úszott hul_
,i|untl-",i l, "-:=:,jvel künn a tengeren.

- :: . :7'.. ez a Barraen-sziget - szólt Rob,
&i: i - ,.::ai és a két tiszttel a Seneca pa-
]ij: _.:: _ .:: :.:Jján állott s nagy érdeklőcléssel
ig::,i: ;: eihagJ,atott fölclet.

: =:.::s;édságban néhány sziget hasonlÓ-
,' :: :- : *sz:án, elhagyatottan emelkedett ki
:,: :.::.:ói és messze a láthatár széIén
., :: ;_:.. ielezte a karolinai partokat.

- _;=:, ez a Barren-szíget - bÓlintott
_-,_,- :.:::agj- -- s bár bizonyára külö-

- . ::=.. _:,:s::<. tengerészetünk minden remé-
- , =: .z:..:_-a:] a Szemben fekvő hangárhoz

_,. _ :.;-

- ].]._: ::g,,,,_n szeretnék parton lenni -.,;;:É :..; -, -,:"aij, türelrrretlenü1. - Jó erős
_ __:-- ,-- :

>'..-

- ::] s,: .::*,,-:::.;,::,:.nénl,ek közöt1 nlesz-
i:a: -- : ,,-- -:'^-.. a :ag_\, hai:gárban ? -__- j ---, -,-:Ei_: .1,_- -

:: ::.:_,.,:;z:; a Peacenlaker, Á part ott
:-.=;.:aia* s a tengeralaííjáró a tető

:: rl::i neg},\,en ]ábnl,ira fekszik a

irz a nrásik épüiet a szigeten ?

kr:-,r-haép:jlet és étkező.
::_tszi lesz e elegendő : - kérclé Tubby,

{m:]ii: { :]::T'lei felcsillantak.

- =.ézséges készletünk van s a száraz,
'ii1,1 :, _ :á,nrilior kaphatunk utánpótlást, ha
1-,i:::-':-

- :: hogvan nregyiink a paríra?

- ':,.- erős mótorcsónakon.

- 
:l a kiLándulás úrgy indul, mintha pík-

c" :r:-.=:ágok : - panaszkodott Donald.
(Fo!ytatjuk.)

Kétjük az ősszes láborba vonuló csapalokaí és
a ketülelek vezelöség€ií, hogu közóliék velünh:
mikor, hová, mennui Ieí§Zámmal, kin€k vezetesével,
mennqi időre, mennui lejenkénli napi köilsés-
számilássaI mennek lábolozni, hogu etről ktmula-
lá§ban beszámoljunI{.

Az Eródíek és Fehérsasok lrarcjátéka
Szentendrén. Tanulságos harcszerút tartottak
junius 11.én a 20 é§ 23-a§ sz. cserkészcsapatok
szentendrén,

A harcszerűt Noszlopy Aba Tihamér a 20^ számu
csapat parancsnoka vezette Soha József (23. sz. cs.
segédtisztje) vezérkari fönökkel.

Védöíél: Bröutigam Oszkdr segédtiszt perancs-
noksága alatt a Fehérsas csapat négy őrse. (Rózsa
szin )

Tti ma d óJé l z P ir ou s z k7 Laj o s liszt paran cs n oksá ga
alalt az Erödi csapat 36 cserkésze, kb. hat órs.
(Fehér szin.)

Az esös idöiárás ejlenére mindkét csapat vidánl
hangulatban indult utnak.

A védő fél megérkezése után rövid pihenöt tar-
tott, majd feladatának teliesitéséhez fogott, A mun_
kálatokat a közelitö vonalokon tábori őrséggel biz_
tositotta.

A tánradófél a vasutállomástói hirszerzó külö-
ni:ménvt inditott el (kb. 8 cserkész) s ennek jelen-
tesét a §áro§ északi kijáralánál várta be. Két
i: l,es jeientés beérkezíe után megkerülö láma_jasra határozta el magát, az etlenfél jobbszárnyára,

A védöfél ébersége a jobbszárnyon tulerővel
iellépö Eródiek (fehérek) erélyes támadását a le-
fuvásig feltartotta, bár ezek táborukat egészen
m egköze}itették,

Ugy a védő-, mint a támadó fél nagy buzga-
lommal do'gozott. A harc, miután nrindkét fél
megközelitöen megoldotta feladalát, eldöntetlen
ntaradt.

Mindkét csapat az éiszakát sátrak alatt töiíötte,
vasárnap, 12_én, ebédet főzött, játékokat rcndezeíl,
délelött templomba vonult s délután l7 óra 12
perckor kitúnö hangulatban érkezett haza Buda.
pestre. @-y r-r)

[,, -:-a
&]irr: :,
L!.: _

Púnkösd vasárnapján próbatáborozást
tarlott a soproni bencés fógimn. cserkész csapat
a Szelitza patal< gyönyörü völgyében. A csapat két
csopcrtra oszolva índult Brennberg felé, ahol 4
órás harcszerü gyakorlatot tartott. 1l_kor fuiták
le a játékot, mely után a kitűzött helyre vonu)t a
fáradt csapat. ltt már javában foglalatoskodtak az
elöre küldött szakácsok s d. u. 2 őrakor pompás
illatu cserkészgulyást tálaltak a kiváncsi cserké-
szeknek. Délután cserkészjátékok nrelIett szin{e
rohant az idő s 5 óra után el kellett hagynunk a
kíes patakot nrinden örömével együtt, hosy a négy
órás utat még idejében megtehessük. Edőcs PtiL

Avatás Pásztón. Trombita és dobszó melle{t
vonultak íel fogadalmat tenni junius 5-én a mátra-
alji kisváros ragyogószemú cserkészei, Tarka ingé.
ben mindegyik egy-egy bájos virágszáI.

lma... A parancsnok, Zsoldos József beszél.
Utána ünnepélyesen hangzik: megtaríom ! . , .

nFoglald el helyedet!. .."
Dóvó Gábor tanár a hatvani Turulok nevében

üdvözli az uj cserkész testvéreket. Maid megemlé-
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legtöbbet a szerző!

kezik a mozgalomról. Matuska Míhály főesperes is
a c§onka haza íáiátóit beszél, mely fog még gyümöl
csöt hozni, csak sok ilyen virága nyiljon. (iyakor-
latok és Játékok fejeeték be a délutanr-ünnepséget.
Este ünnepely volt. Ldng tános r, k. hitoktató ez
alkalomra írt cserkésztárgyu 3 lelvonásosa: ,Pin-
työke Pal, került bemutatásra fényes és nagy-
számu közönség jelenlétében. Sok tapsot kapotl a
lőrendező parattcsnok és hű segitóje, az énekeket
betanitó Eorvdth Jenö tanár, ám megérdemelten

A 9. sz, (). R. E. cserkészcsapat június 19-én
kedves kerti ünnepélyt rendezett Obudán, a Mikjós-
téri elemi iskola udvarhelyiségében. A fogadalnlat-
tevókhöz Konlra Aladár képvrseló mondott izzóan
magyar beszédet. Szőke lmre, parancsnok.

Táborozirsok. Eddig a kövelkezö táborozások
jutottak tudomásunkra: t. Brkie, júIius 8- 23, Duna-
vecse (40-50) (zárójelben a résztvevók szánla). -2, KG., június 30-tól július 20-ig, FehérvLir-Csurgó
(l40). - 3. Regnurn, július-auguszlus, 5 csopotlban
Balqlon-Jzabadi, Edmor, Bdnhida, Makkos-
boíyka, Börzsöny (250). - 4. Bik., július l l-től
auguszlu§ lL-ig, 7 ÖkÖl (70), néhány napig 50 far-
kaskölyök ir. - 5. Keg., Csehbcínl,a (50). - 7. Eröss
G., júlíus l3-30, Bükk-hegység (25-30). - l l ,

Bocskay, Balatonszemes, 3 hét (50- 60). - L3.Ezer-
mester, július 5-1ől augusztus l5-ig, 'lihany (5tD.-
18. Lóczy L, július l+-28, á|ló, Tatalóvdros, július
!9-töl augusztus 7-ig a l}alatonig moz3ó (4{.). -20. Erödi és 23. Fehérsas együtt iúIiusban t4 nap,
I]alaton (50). - 2l., VIlI. G., július l5.1öl Nópród-
kdlló (5q. - 22, Ozdi K. E., júliugban kéthetes
mozgó-álló kombináit a borsodi Bükkben (30-40).

- 26. R. K., július-augusztusban 3 hél, Balaton
(l00). - 33. Cholnoky J. együtt a 18. Lóczyval
(35-40). - A nyugatmagyarországi ]II. kerület
csapatai Tapolcza és a Balaton vidékén közös nagy_
tábort rendeznek. - A 8l. pásztói és 9l. hatvani
,,'|urul' közösen júliusban kéthetí, Partid (Mátra)
(40-5 ). - Kiskúnfélegyháza (12) és a székes_
íehérvári ciszt. (40) július 3llél, 7ehérvtir-Csurgó.
_ t l0. P. I. E. Kecskemét, július l-á, rthany (30).
_ l03., mint 22.

Névnapünaepély. Május 30-án kedves ünne_
pély lolyt le a szekszárdi vármegyeház udvarán,
A szeksz{rdi cserkészek ünnepelték parancsno-
kuknak. Eri Emil főginln. tanárnak névnapját. A
cserkészfiuk és farkaskölykök sorai előIt ltaypril
Benó cserkésztiszt. h. parancsnok üdvözöIte az
ünnepeltet, naid, Rektortsz Lajos cgapattitkár tol-
mácsolta a csapat jókivánatait. Ezután U jstighy
Pál cserkész szavalta eI Zsrimboky Lajos ta:lár ur._
nak ez alkaIornra irt alábbi versét:

CSERKESZKÖszÖNrÖ.
összebeszélt kint a kiserdőn
Három madár s két kicsi vad ;

Rebben az ág, suhan a szellö,
.\{ár látszik isz sólyom az elsó,
S nyomán a többi mind ide tart.

Összebeszélíek, mincl ide jönnek,
Jó tanya ez a vármegyebáz;
A bagoly már is O szagot érez,
Mégis irigy vágy nem fér szivélrez,
Valamire elöre vigyáz,
Btigó vadgalamb a hangiát hozza,
Az ő hangja nra az ünnepi szó,
Unnepre iö a Kiserdő népe,
Valakinek a névünnepére
s az a valaki itt lakozó.
Eluz a szemével már is látja,
Hol áll, ki az, akit ünnepelnek :

Nagy az udvar, de nagyobb a lelke,
Szerlesugárzik a gyermekekre.
Akik köréje gyülekeznek.
Szertesugárzik . . , de nri az hátul ?
A róka azt mondja l ,Lári-fári,
Hiszen amerre a cserkész utja
Fut,_ nliről van szó. mindenki tudja :

- rtien Mili bácsi !"
A kedves szavalat után minden őrsből egy_egy

fiu mondotta eI meleg §zavakban jókivánataif,- me_
lyeket Mili bábsi megható szép bészédben köszönt

-dg.-
Hirek a 9l. sz. lratvani ,,Turulok"-ról,

Pünkösd másodnapján jól sikerült cserké§znapot
rendeztünk, melynek legfóbb erednlényeképen
Eatvany Endre báró csapatunkat sátrakkal szereli
tel. - Julius 7_én c§erké§zkiállitás a múszaki
őrsök áttal készitett tárgyakból. Ugyanakkor. a
polgári fiuiskola kerületi tornaversenyén táborve-
résí, mentö és főzó próbák, valamint a farkashad
fe.lavatása, - Julius o-án kirepülnek a Turulok 2
heti nagy táborozásra a Mátrába Parád közelébe.
Ide jönnek a pászlői cserkészek is. Véletlenek
összejátszása, hogy csapatunk tagjainak az utóbbi
idóben ismét háromszor nyilt alkaima életmentésre :
1, Rabecz István lV. polgárista ujonc fürdés közben
a Zagyvában fuldokló 27 éves Szugyik Pál mav.
fékezót mentette ki. 2. Schönheim László Iil. polg.
ujonc egy véletlenúl a Zagyvába e§ett kisebb fiut
huzott kt. 3. A pásztói avatásról hazatéróben a
vonatra vártunk, midón egy még a mozgó kocsiról
leugró brtyus asszonyt a vonat elrántott. Blahó
lmre_müsz. ujonc és Kabacs László próbaidós ug-
rottak oda; elöbbi elkapta, utóbbi, hógy elhuzhaió
legyen, a karvasat gölcsösen szoritó kezet harapta
meg. - dg. -
, A putnoki 106. c§apat tudósitása. Május
29-én volt első nyilvános szereplésünk l2 ponios
múJorral._ Szinpadunk hátterében némán, könyörgőn
mefedt ránk a,,Lomnicicsúc§", csapatunk §ikeiúlt
festménye. A közönség szemében csillogott a könny,
a fiuk szivében égett a vágy, bárha hamar ittvolria
a pillanat, elrablott kincseinkért sikra szállni. Ko-
moly, lendületes, felenrelö ünnep volt: fogadalom-
tétel az irredentizmusra. - Itt ernlitjük meg, hogy a
c§apat paranc§noka nem Gilde József, hanem
Breznay Laios. (szerk,)

.. 50. tlunyadi csapatban már folynak a nagy_
táborra szükséges elókészületck. Táóor helyüi'a
Bl[aton melletti 

"Szigliget"-et választották.

Több évi szüngt után megielent a ,Rend-
őrségi Zsebkönyv'. Ölszáz o]daloi' cserkésiszem-
pontból számtalan érdekes cikket, statisztikát tar-
talmaz s mozgalmunkat is ismerteli, Az érdehes
könyv ára l00 korona. Kapható a titkári hivatalban.

A ,Regnum" zászlószentelése május 26,-án. Matzon Andrds titkár.
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i i: . ::!atlrelyi 28. Rákóczi csapatban
, : -_,,,:, Á iiuk az 1, oszt. próba pontjait
". _. -.:ei]ett saját nrűirelyükben is kitartó
: : ::.*:.. szoIgálják a c§erké§zelet.

,- ' - -, -:.1. Cr, Battttydny ÓLlön az ottani cso-
_,__::_.1t ncm isnrérö sesúdtiszije t, lró 5-én

, - _ i':r,ében elköltözött kis testl'éreitól, de
j: ::.S.i], lnert od$ient az |sten orszagában
,.- -.:zejÖvetelre, 1rogy megkezclett nrtrniiáját

.' ', ,,:::tassa. A tetenl beszentelésén a kör-
- . .]:1:,k kji.löttségiIsg rnegje}entek.

- ' 3:::hyány csapat nrájus 29-én..Sz.ellt-',-j -i::u,t ki.A Íiuknak ez a nlásodtk egy-
: '::,:_]-:. ]iál azért ís aliq várják a kőzelgő

, 
, i:.1.g; ö jSZeg},üjtöit ismerei,ci,,ct .er,:, -- :- j.--:, Karcst,

'.. i rz. de:skernóti Prot. lfjak i]gyes., 
: .l .: ,:- :', . - ,,kt 31-én alrl<ult egy órssel

:: : - -::-: ._::]. később husz cserkószt és
- _:_!: _ - : -:::-:]a.t, 192l február 20-1rn volt

:,:a.la]oIrrtét,;]e a 1_'2L. sz.
(,];iilt a Rei. Coliegium

: ;s:i.iéSzmunka isrrertté r,ált,
:.:::e:e:ll teljesen megtelt kö-

: ::.:: elel: képviselói, majd a
'. =: 

,,,,,: A .\1. Cs, Szöv. ré-

l

-.J.'
ri;:J, Si,,- iliOn
i á, |] ú t'C/ áS llOZ

.]:'S_e i'Z€S0 \'CgÉtL

liir üi rliaxi-
tjo kcrclnás

Kéziralollal nem adunk vissza. Kérjük a nuári
Cimeiiel, h0gu a juliusi és auguszíusi SZámoI{aí

helLiesen lovábblísuk.
§zerkeszlősegi nelbeszélé§einkel a nyárra be-

sziintetitii<, Szeotemberberr e]örejáíhalólag a mos-
tani szövetségi helyiségben 1aíijuk meg (lV., Váci-
utca 6]., Ujvárosháza i ]5.) A legközelebbi meg-
beszélés lX. 10-én, tl. u. 6 órakor. - 0. G. Ianát ur,
Flatvan, A szöv, nagyon szivesen képviselteti nta-
gát, de csttk íta lcüIön meghiuót kap. Nagyon szive-
sen íendí]lkezésre bocsájljuk hasábjainkat is. -T. V. s. llszl, lgazi cserkészgonclo]kozás - suta,
sekélyes szóköntösben. - Jeneq Lász|ő..1. Allat-
védő röpiratokat állandóan ad ki az AIIatvédó
Egyesülct (]X. Ernő-u.) Ez nekiink nenr feladatunk.
2. Bravó ! Csak gyü|tsci tovább a cserkészda]okat.
Aki eiób]l hoz egy füzetre va]ót. azét kiadjuk a
]íagyűí Cserkész könyveiben. Kottávaj persze, an-
nak nincs akadálya. -" lli. Málhé Tamás, Budapest,
Még nincs hozzá r,enénk I-evél ment. - TucióSiló-
inknak^ U3yeini|. Lapzárta a tudósitások sz,émára
ezentui nent 22.-e, hanem 25 -e. - Bizománqo-
soit ! Számlákat beküldeni, jutalékot azonnal pol-
tára tesszük, - fl szetkeszíő kéri az összeg csa-
pat.kat, hogy a líagyar Cserlcész tudósitói (zö]d
suinü) valamint munkatálsi (sárga színü) igazol-
,,,ár,.,,: e]lenében ugy összes ünnepéIyeiken, mint
:i-::,::lba dijtalan, i]Ietve szabad belépést bizto-
s -..r:;, lz :qazolvánv csak számmal, a szerkesz-lö
:-: ::: j,.: :. ..a;iaSa.val elillil,a órr,én!e s. llv igil-
_ ,.: -_,, ,s:_llk 1cgosu]ts!r rudósilások, l.éllek. iaizi;k.
f .'q;,','a,ril ll::ok sib, áívéteiére. nrelveket há]adél{ta-
]llnul t,;vábbitarrak nekünk. P. Katcsi, Szombat-
haIt1. Csakis a pnol<, vagy igazolt tiszt helyeitese
veheti iudorrlástrl a 1udósitói !elentkezést. Légr,
szives ezt pótolni. - K. P. J. E. KecskenéI. Sze]_
lemi természetii köz.]eményt sohase a kiadóhivaíal-
!rk, hanenr a szerl<esz.tőségnel< cimezzi.ink.
Ércleklőclö. A kér,déses fiizet éppen a ref. vezető_
testvérekneI< szól. Kifejezetíen egy crapat beosz-
tását, próbáit stb adja. Szövetsésünk á]talános vo-
natkozásrt és hivatalos utmutatója vezelök számára
milílkdb{líl van és karácsonvra künn Jesz. Er a
terminus azonban a nti szániiinkra nent jeIent kö-

*]ííílli:íi];,
Kiadótúla!donosl A Magyhr Csetkészszövetség,
Nyomatott: Frátct és Társa kőnyvnyomdáiában,

Budapast, VII., Akácía-gtea 13,
Teleíon l józseí 106-20.

A kiadóhivatai felhívása ! Kérjütr<
azokat a csapatokat, amelyek harcszetű já,
tékr:;rk alkalm áb ó1 sz ab ályl a p akat, j eiertt és -

lmintákat és ,Ahatcszetű" I,iizeteÍret vettek
bizományba, hogy ezekke| halaőektalanul
e7s zá m olni s ziv esk eőj enek.

Bíaományosainkat kéfjnk, hogy a. tégibb
számokka| sürgósen számoljanak e|, az eset-
leg í.enmatadt péléányokat halaééktalanul
kaldiek vissza, mert elsó számunk készlete
kifogyott, a. többibő| ís minőenpé1-
áányta sütgós szükségünk van.

:a:\-1ése eseten
, 
-,-,,) Rizs 2-J, ct

Llg}I a kenyérliszt is
bab 0, szi,ltai,r 2E;

l,tuékotl;at,t, o5 ltot,., keks:, 1 llgr.
Ezek az ára|< napon

kötelezettség nélkül' -,',.:s:íels-.erelések., lng 24O, kalap
:,:,;rág 260, bricsesz 320, lábszárv édő
:,,,:;kendő 48, fél nyal<kenclő 1' , 2ő,

::s ];, pohár 2ő, csajka 65, hátizsák
_ _: 35, sípzsinór 5, kés 28 és 33 i<or.

::-:::elésre bármit beszerzünk s kizá-
,.. :.:.k az önköltségiárát számitjuk fel.

I,qazgatóság.
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l narnt elsőrenclü viharerős és vizhatlan

I a"nyagból teljesen elöiras szerint készült

l Cserkész íca{apo{caí

|ffi,
I l/0 korondérf. /,------,--

1| rlrU.rnarp^rna@.
\| ,szlle; megrendel:st kérue maradok tisztelettel l

I ui, osxovICS FEREilCZ kataposmester
Sil több cserkészcsapat kalapsztillttója

i:l Hórtmezóvústirhely.

,, Magyar Cserkész"
évf . Q-t t sz.) kapható a kiadóhivatalban

36 koronaért.
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Aerotecltnikai szótrjr
Cserkésznaptdr I6

KöIcsönklisék.
Olcsó irodapapiros csakis csapatok részére.

Ivenkint I00, 70 és 30 fillér.

A ,,MAGYAR CSERKÉSZ"
elöfizetési rira:

Egy évre 72.korona, évenként 12 szdm.
kiadóhivatalok :

L Maros-utca 17. III. 2. (póstacim) és

Mester-utca 65, I.

s.
§

VI,, 9róf Zichy Jenő-uíca 24.

Kopható toutibbti:

Barcza-Thirring :.. Bt]D.APEiT DUNA-
JoBBPARrt kÖpNvrxn 52 képpel, 6
kitképpel, 10 alapraizzal, 2 vdrosterv-
rajzzal és 4 térképpel dra 60 K
Pilis hegység térképe l:75.000 15 ,,
Budai ,, ,) 1:75.000 5,,
tsüzsönyihegys,térk. 1:75.000 10 ,

6 és 9 öbn. és hozzd tlaló
lőszert sztillit legolcsóbb drak
mellett uasartdsi engedéIy eI,

lenébenraktarróI 9ú6á
Látványos kép egy felvonásban

elaiatekkal.

MÁRKUS MIKLÓS.
csetkésztiszt.

1 .. 2, szám,natcszetu
mos ábráva| es keppe|

SCHRANK ENDRE.
3. szám,

fi usgrhúszsauilsíOnynilós ltis ltáííin
I00 kérdés és teleíet.

Irták| MÓcsv;ÁNos és SZTRILICH pÁl
csctkészligzlek.

Ata számoní<ént 8 korona.

í0 őatab 70 lrorona.

Kapható kiadőhivatalainkbal és a
titkáti hivataÍhan IY .Y áczi-u, 62 , L 15 .

tliü§[Bl,t I§Tilfill
sportüzletében

Budapest
IV. Váci.rrtca 9.

79-o4.

Cserkészlralapolr készletben

Csapatolrnalr engédmény.

Kérdezze nreg a kivánt cikk árát,
mert árjegyzék nincs,

F'ráter és Társa Budapegt,


