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TARTALOM: GtóíTeíeki Pel dt, főcserkésa, - Szőltősy Istuán.., Lovagiasság.
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htjegyzék.
Tennis flanell cserkészing (csont gombbal) ___ l l00.-, 1200.-
lnganyag (tennis flanell) métere
Ruhaanyag, §zürke, félgyapju 75 cm. széles métere
Kulacs l/z literes, szövet huzaltal, karabinerrel
Cserkészkés, egy pengével
Cserkészkalap, hivatalos, impregnált, bör viharszijjal

ó l5._
650.-
l20,-

45,_, 60._
52o,
550.-
35.-
75.-

Cserkésztiszti kalap ___

Aluminium kanál, villa

Viharszij
Lábszárvédő
Tiszti kalapszij, bőr___

Cserkész kalapszij, bőr
Sip
Sipzsinór

Áraink

__. ___ l80._ ,250,-,r'rt:
1l0.-
85.-

l2._, 36._
. 25.-

csak a jelenlegi készletre vonatkoznak.
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rendkivüli közgyúlést
tart, melyre a tagok az aíapszabályok 23 § a értelmében meghivatnak. Ha a
közgyülés a megjelenő tagok csekély száma miatt határezatképtelen lenne,
úgy a közgyülés 1922 évi október 8.án fog megtartatni, mely tekintet nélkül
a tagok számára, határozatWpes lesz.

NAPIRE
1. Az alap;zabál_r,ok.egész terjede!mükben 3.

való megr,áltoztatása. 4.
2. Hangya körelékéhe valli belépés feletti 5.

határozatho zatal,

N D:
A.z uj igazgatóság választása.
FeIügveiő bizottság választása.
Netáni inditvánYok 

Az igazgatóstig.
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A MAGvAR csERKÉszszövntsÉc HIvATALos LAeJA
Előfizetée : Egy évre . 240 K.
Félévre .. 120 K. Negyedévre 60 K.,Egyes szám 24 K.

A m. kir. vali. és közokt. mi.
niszternek'74.&76-922 V. ü. o.
szám alatt kelt s a gróf Teleki
pál dr. űrioz intézett átirata:

A Kormtínyzó úr Óföméttóstiga
I922. éui junius hó I0. napj(ín
kelt magas elhatdrozdsd,I)al Nagy-
méltóstigodat a Magyar Cserkész-
szövetségben szervezett cserkész-
mozgallm legfőbb vezetésére is
irdnyitasdra főcserkésszé kinevezni
méltóztalott,

Erről Nagyméltósdgodat öruen-
detes tudomdsulvétel végett uan
szerencsém értesiteni.

Fogadj a N a gy méItó stí god ő sz i nte
t íszte lete m ny iludn it dstit

Budopest, I!)22 junius 30.

hLEBELSBERG s. k.

Engedje meg a Nm. Főcser-
kész úr, hogy a Maggar Cserkész
vezetőheIyről tisztelette)j esen üd-
vözöIje, szeretetéről és ragasz-
gaszkodásáról biztositsa.

A magyar iíjuságra történelmi
fontosságú ténnyel Őnagyméltó.
sága fogadalomtétele után fo-
gunk részletesen íoglalkozni.

a Magyar Cserkész
szerkesztősége.

Szerkesztőség : l.. Mqror-utca t7. ttl. 2.
Kiadóhivatal: IV., Vícziutcl 62. I. 15.

Megjelenik minden hó 1-én.

Gróf TELEKI PÁL dr.
egyótemi tanár

Az glső íőcsorké§z Magyarországon.

Felelós szetkesatő z

HERMANN GYŐZŐ
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LOVAGlASSAG
A lovaghor. Lovagi erények.

Ui lovagság.

rnrA: EZŐLLÖsy lsTvÁN
Brkie. cserkész{íszf. (Folytatás.)

"Becsülettel a hazáért!'
Pártoskodás, romlott erkölcsök, pusztulás-

nak indult lovagi erények rontlásba sodorták
a magyart. Az otszág részekre szakadt, török
és német volt az úr. Az egyik legalább nyil-'
tan harácsolt, a másik hitegetett, hogy vé-
delmünkre gondol. I(eserűség, sanyarúság
mindenütt Mintha már kihalt volna minden
erény !

Bizonvságok kellettek, hogy van még a
magyarban erő és h,azaszeretet. S mintha csak
erre aclna alkalmat a török, egymásután tá-
maclja meg a várakat. Vitézeink pedig ha-
|á|ra szántan állnak ellen. Losonczy István
példája megmutatta Temesvárott, ho"gy a ma_
gyar csak magában bizhat. Szondy György
mindhalálig védelmezi Drégely várát. Dobó
lstván viIézei és az egti nők e|szántságával
szemben kudarcot vall a török s megáltni
kénytelen a kis l(őszeg előtt is, hol Jurisich
Míklós veti magát elébe. Zrinyi elesik ugyan
Szigetvárnál, de hire elterjed az országban s
elkesedéssel énekli meg tettét a késő utókor.

Sokan azt Iliszik, hogy a lovagi erények
csak nemesi származásúrak lelkében honol.
hatnak s pénz, fegyver, paripa és fényes
páncél nélkül lovagot elképzelni nem lehet.
Nos, hát a magyar föld népe bizonyságot
tett róla, hogy hazaszeretete és hűsége nem
ismer határt.

Dolgozott azon a földön, amelyről urai eL
menekültek. Szenvedte a török harácsolását,
tűrte a német és spanyol zsoldosok erősza.
koskodásait s közben adőzott urának is. A
másfél százados török uralom ellenére is ma-
gyar maradt s ha a szükség úgy kivánta,
fegyverrel vagy kapával, kaszával is kész
volt a harcra. Hogy a magyarság fennmaradt
s nem pusztult el a török hódoltság alatt,
legelső sorban is az ő érdeme !

Bocskay, Bethlen, Rákóczy.
Három név, melyek közül mindegyik elég

ragyogó ugyan ahhoz, hogy külön irjuk, de

íl
]

S mig egyik részrőt vele nuttasával és élete
felá|dozásával tanusitja hazaszeretetét a ma-
gyar, másrészről csodálatos hűségről és ön-
f e|áldozásr ől tesz tanubizonyságot a semm i be-
vett földhöz kötött jobbágy.

egy lapra kerültek a magyff történelenr és a
lovagi erények lapjain.

,,Isten dicsősége mellett nemzetünk szabad-
ságáért." Bethlen Gábornak ez a jelszava ve-
zette mindhármukat, Vallásosság, hitükhöz
valő ragaszkodás és nemzetük szeretete adta
kezükbe a fegyvert. S a területében, nemzeti
és vallási egységében szét,szakgaíott magyar.
ság egyesül alattuk. I(atolikus és protestáns
egyaránt érzi, hogy a német nagyobb ellen-
ségünk, mint a török. Ez legalább megelég-
szik a földdel és pénzzel, a német azonbaa
ezen felül még vallásunkra és alkotmányunkra
tör. S a közös veszedelem egyesiti a magyart.
I(ülönösen Erdéty függetlensége fekszik mind-
nyájuk szivén. Még a blzgő hittéritő, Pázmány
is észreveszi, hogy a protestáns Erdély füg-
getlensége egyedüli biztositéka a magyar al-
kotmány fennmaradásának O is azt akarja,
hogy szabad maradjon, mert ,,különben gal-
lérunk alá pökik a német."

Bocskay, majd Bethlen és I. Rákóczy
György alatt a magyarság megvédi a nemzeti
és vallásszabadságot. Nem a saját dicsősé-
gükre törnek. Buzgő olvasói a Bibliának s
Isten akaratát látják abban, hogy Magyar-
ország ne jusson német kézre. Biblia, harc,
tudortrány és munka hatja át életüket s a
meg-megujuló küzdelemben nem lankadvb
hareolnak hazájukért és Isten dicsőségéért.
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,Ne bántrd a magyart.'
A költő Zrinyi Miklós, aszigetvári hős déd-

unokája egyik legkiválóbb alakja a XVIII.
század magyarjainak. Dalia, edzett, bátor, sőt
vakmerő, aki örömét leli a törökkel való csa.
tározásokban s nem szünik meg őt nyugta-
lanitani, még ha meghatagszanak is ezért
Bécsben.

Ritka éleslátással meglátja s ezután szőval,
irással és tettel hirdeti, hogy a magyar a
mrgyarnak testvére, segitségre idegentől nem
számithat, Magyarországot magyar hadsereg-
nek kell fe|szabaditani s nem idegen sere-
geknek, mert ennek nemzeti létünk leszaz ára.

Szomorúan látja, hogy a magyar ellen-
sége a magyarnak, üldözi testvérét, ha az
más vallást követ. Álmatlan éjjeleken át szővi
gondolatait, tanácskozik hiveivel, könyveket
ir s mindig csak nagy céljára gondol: egye-
siteni a magyarságot felekezeti különbség
nélkül. Állandó hadsereget sürget, de hasztalan.

A jó bazafiak megértik igyekvéseit; a

"Szigeti veszedelmet", melyben dédapja hő§i
halálát énekli meg s :lemzetét a bűntől való
megtérésre hivja, olvassák ugyan, de a bécsi
udvar rossz szemmel nézi törekvéseit.

Ekkor sem csügged. A Muraköz védel,
mére várat épit s azt sem a török fenyege-
tésére, sem a német rémült sürgetéseire nem
bontatja le. Maroknyi seregével a török nagy.
vezér orra előtt felégeti a hires eszéki hidat
s ha a német hadvezéreknek bátorságuk lett
volna, meg lett volna a kedvező alkalom a
a török várak elfoglalására, Ehelyett azonban
tétlenül nézték hősies küzdelmeit s már na,
gyon terhére volt akkor a bécsi udvarnak,

mikor egy vadászat alkalmával hirtelen
meghalt.

lgy pusztult e| Zrinyi Miklós, korának egyik
legnagyobb fia, legmesszebbre látó politikusa,
a kiváló hadvezér és lángoló lelkű költő.

Istenért ér gzabadgágért.

Keserü kuruc-nóták szomorúan panaszol-
ják, a magyaí nép nvomorúságát: "Rajtunknémet dúl, rajtunk török jár." Erdőmélyén
hirzódnak meg a bujdosók, kiket idegen rab-
lók otthonukból elüztek s céltalan harcban
tékozolják vérüket.

"Szegény 
legénynek olcsó az vére,

Két-három krajcár egy napra bére

Két pogány ttirt esvTÍ9;snvéstére
omIik ki,a vére."

Lerongyosodva hazájában hontalanul buj-
dokol a magyff vezértelenül. Elete, vallása,
szabadsága mind mind a császártól függ. A
protestáns prédikátorokat perbefogják s mert
férfias állhatatossággal ragaszkodnak hitük-
höz, közönséges gonosztevők gyanánt gá-
Lyákra küldik őket.

Ekkor áll a nép élére Tököly lrnre majd
Rákóczi Ferenc.

Tököly maga is gyermekkora óta bujdosó,
kiváló képességeinél fogva különösen alkal-
mas arra, hogy az elkeseredett magyarság
vezére legyen. Rákóczi pedig az ország leg-
gazdagabb családjának sarja, akit Bécsben
nevelnek Kollonicsék: fény, pompa és gond-
talan élet várakozik rá. Ebbe akarnák belé-
fojtani sokra hivatott pályáját, da nem sike"
rül. Elindul néhány magyar nemes és pár
száz ruthén paraszt élén, akik lelkesedóssel
követik s rövidesen táborában ál1 az egész
ország,

Neve csodás hatással van honfitársaira.
Férfias szépsége, tiszta jelleme, kiváló ké-
pességei s mindenek előtt nagy hazaszere-
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l|nlynn lgu n tlnlal lnnlultígil lútliuú!
A röngyos kiéhezett kuruchad sorra le-

győzi a császári seregeket s Rákóczi zászlői
Bécs előtt lobognak. S . a nemes fejedelern
szerencsétlenségében még nagyobb lelkierő-
ről tett bizonyságot, mint _ a hadiszerencse
napjaiban. Midőn más kétségbeesnék, ő Is-
tenben bizó lélekkel nyugszik meg a sors-
ban és hisz a boldogabb jövőben.

(Folytatjuk.)

Szebb jövendö.
Kárpát csúcsa felvágyódik
A tündöklő azur-kékbe;
A Nagy Alföld messze nyúlik,
Mintha nem is volna vége.

Mocsarait lecsapolták,
A televényt eke vájja.
Homokbuckák helyén zöldül
A venyige fürtös ága.

Szine ékes, háta eidős
Valamennyi hegynek, bércnek.
Belsejök sok drága kincset
Rejt, mint a sziv: nemes ércet.

A völgyekben gyár, malom zúg,
Erő meg ész íognak kezet,
Diadalról diadalra
Vere;tékes munkánk vezet.

D ol gozzatok, haladj atok,
Győzünk, hogyha összeálltok :

U; diesőség, szebb jövendő
Napja köszönt holnap rátok !

j Haaas Istutin,

A dovcri t. sz. c;erkészcsapat indiánus ünnepélyéröl.
Közlil scontmasler Leeming,

Forditotta a ,Der Pfadfinder"-ból :

BENEDlcT JÁNoS.

A bantunégerek tongatörzseinél - amelyek
az afrikai Mozarnbique portugál köztársasági
gyarmat délri részén laknak, még pedíg olyan
helyen, ahová a mi nagyratartott kulturánk
még nem jutott el - az az ősrégi népszo-
kás uralkodik, hogy a felserdült ifjaknak egy
meghatár ozott i dei g tartó prób as zolgá|alot kell.
teljesiteniök, mielőtt a férfiak tekintélyének
és jogainak, de kötelességeiknek is részeseivé
lehetnek.

A téli hónapok egy bizonyos napján, amikor
a Vénus (Ngongomela), a hajnalcsillag sokáig
fenn van az égen - a nap előtt felkeló
Vénus szimbolizálja azt, hogy az ifjak egy
uj élet küszöbére lépnek - a 13-16 éves
fiírgyermekek összegyülekeznek a törzsfőnök
házában. A falu öregei, akik már a régebbi
évek során kiállották a próbát, a jelölteket
a vadonnak egy bizonyos pontjához vezetik,
ahol már a három hórtapig tattő vizsgálat-
hoz megtett€|k az előkészületet. Az ítton erős
szagú íákból tüzeket raknak, s ezeket a

leendő férfiaknak
át kell ugraniok.
A tüzön valő át-
ugrás ismét jel-
képezi a gondat-
lan gyermekkor-
ból való íávozását
és az uj élet meg-
kezdését, ahon-
nan nincs már
visszatérés. Több
más szertartás

után a jelöltek elérkeznek a,,Bizonytalanság
Birodalmába", amit "Sunginak" neveznek.
Itt kell három hónapig a külvilágtól teljesen
elkülönitve élniök és férfiakká lenniök.

Az u. n, ,,Sungiu magas, tüskés cserjéve
bekeritett hely. Az elkeritéssel azt akarják
kiemelni, hogy mindabból, ami ott b-enn leját-
szódik, senkinek sem szabad semmit tudnia.
(Tudtommal európai .ember soha sem látott
Sungit.)

A bekeritett hely kőzepén vannak a tuz-
helyek és kétoldatt álianak a durván össze"
tákolt kunyhók, mely'ek hálóhelyül szolgálnak,

A Sungi lakói a jelölteken kivül azok a
fiatal férfialr, akik az eltnult évben vizsgáztak
és a íalu vénei

Az elmult évben vizsgázott fiatal férfiak
olyán felügyelő-féle tiszt"et töltenek be, ők
kelti§ fel reggel a jelöltekét, ők kisérik el a
vadászatokra; szőval ők ügyelnek reájuk
minden munkájuknál, az étkezésnél stb.

Az öregekbőI áIő tanács íeladata a fiatal
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behszülöttek jólétóről, tanitásáról, de a fegye-
ienrről és a büntetésekról is gondoskodni.

Ennek a vizsgának - Ngomá-nak is hiv-
]ák - a célia, hogy az iíjakat kitartásra.
iegyelemre és férfiasságra nevelje. A teendő
:erJiak sok titkos lormulát és mondást tanul-
nak nreg, amit életükben aztán jól felhasz-
rálhatnak.

Az egész oktatás ideje alatt tilos egy csepp
r,izet is inni. Ellenkezés, az öregek előirá-
sainak és rendeleteinek legkisebb megsértése,
a legkeményebb büntetést, legtöbbször kor-
bácsolást von maga után. Naponta órákhosszatt
keil táncolniok ; tánc közben a flatal jelöltek
a társaiktól .felsőtestükre erős ütéseket kap-
nak, ennek a test edzése a célja.

Délafrikában a junius-augusztusi hónapok
a leghidegebbek s igy éjjel gyakran leszáll a
hőmérséklet a fagypont alá is, Ilyen éjjeleken
az ifjaknak meztelenül, háton fekve, közvet-
lenül a földön kell aludniok és csak vékony
fűrréteggel szabad takarózniok.

Tüzet gyujtani azonban mégis szabad, de
a lábakat nern szabad a íáz közelébe tenni,.
hanem a fejnek kell a tüzhöz közel feküdni;
ez bizony nagyon kinos lehet, mert a lábak
nidegen maradnak. Ha a Sungi közelében
viz is van, akkor a jelölteknek jóval pirkadás
előtt - amikor a reggel a leghidegebb -a vizben kell tartózkodniok és napfelkeltéig
bennmaradniok.

Napközben mindenki a vadonba megy, ahol
a fiatal négerek rendkivüli ügyességet fejte-
nek ki a külömböző vadak elejtésében, Időről-
idóre nagy vadászatokat rendeznek és ilyenkor
a vadat nagy zajja| a vidék magasabban
íekvő helyeire hajtják, hogy ott őket az
,,assagaik"-kal kisebbfajta |ándzsák -nregöljék. Azassagai dobásában és l<ezelésében

- ami a bantunégerek főlegyvere -- ebben
az időben igen nagy jártasságot és biztos-
ságot tanusitanak.

Naponta egyszeí elhozzák a vizsgálanclók
anyjai fiaiknak az egyedú|i táptálékot, valamí
vastagra főtt pépet, ami legtöbbször kuko-
ricakásából és vizbőL áill., Az asszonyoknak
ez eledelt tartalmaző_. edényeket csak egy
bizonyos távolságra szabad a Sungi eléhoz-
niok, ilyenkor ismételt kiáltásokkal jelzik kö.
zeledtüket. A Sungiban |dőző emberek eléjük
mennek, átveszik az ételí és egyszersmind az
e|őző nap üres edényeit is elhozzák. A bő
táplálékot aztán az ifjak a lehető leggyor-
sabban e|f ogy asztják. H ihetetlen, hogy mennyi
eledelt képes egy néger a legrövidebb idő
aiatt elnyelni.

Nem ritkán bizony megesik az is, hogy egy
másik flatal sarjadéknak nincs elég ereje
ahhoz, hogy a ,,Ngoma" összes követelmé-
nyeinak meg tudjon felelni és a próbaidő
életébe kerül. A többiek alig ejtenek el egy

szót is az elhunyt jelölt fölött. A vizes ftjldbe
botokkal és vesszőkkel egy gö{röt ásnak s az
elhunyt testét eiíöldelik;-úg]y,'hogy senki se
gondoljon arra, hogy ott valaki el van temetve.
Az elhunyt anyja is csak akkor tudja meg
fia halálát, amikor az edényt, melyben az
élelmet szokta hozni, eltörve kapja vissza.
sirni azonban nem szabad.

A vizsgaidő vége felé a Sungi közepén
egy magas cölöpöt állitanak fel. Az ifjaknak
minden reggel hátukon fekve, a cölöp tete-
jére kell nézniök,
ahol egy fehér
szőrruhába bujta-
tott aggastyánt
|átnak. Mikor a
nap íelkel,Nagy-
apánkköszöntünk
téged i" felkiáltás.
sal üdvözlik ézt s
ez igy válaszo|:
,,Köszöntlek tite-
ket,gyermekeiml"
Ennek a szertar-
tásnak az a jelentése; hogy a fiatalr fiuknak,
miélőtt férfiikká leszrtek, érintkezésbe kell
lépniök törzsük őseivel, hogy uj életük je_

lentőségével teljesen tísztába jöjjenek.
Az utolsó vizsganap a l,egnehezebb, mert

az ezt Áege\őző éjjelen senkinek sem szabad
a szemét lehunynia, ugyanis az álom az
utolsó ellenség, melynek leküzdését meg kell
tanulniok. Mindennek végeztével felgyujtják a
kun],,hókat és mindent, ami a Sungi céljaira
szolgáIt. Amikor a tüz már mindent meg-
emésztett, megszólal a törzs legöregebbje :

,,Megszüntetek gyerekek lenni; a tongatörZs
férfiai vagytok. Viseljétek magatokat ehhez
méltóan. Nem illik már nektek a földeken
krumplit lopni, mint eddig tettétek. Próbaidő-
töknek vége van, de az összes szokásokról
és a történtekről mindenkivel szemben a
legmélyebb hallgatást tanusitsátok, ellenkező
esetben halálos itéleteteket mondjátok ki."

A ,férfi:vé avatáskor az ífjukori nevét min-
denki leteszi és felveszi a szabadon választott
férfinevet. Az ifjukori néven való megszólitás
ezentul sértésnek, 'sőt kihivásnak számit.

YégúL az összes résztvevók a törzsfőnök
házához vonulnak, aho| az egész törzs várja
őket. Az asszonyoknak és lányoknak fel kell
ismerniök a férfiakként visszatérő ifjakat, akik
három hónap alatt legtöbbször teljesen nteg.
változtak.. Há egy lány azt hiszi, hogy a
hazalért férfit megismeiíe, közelebb lép hozzá
és valami csekélységet nyujt át neki,, mire
a férfi, ha a leány nem tévedett, uj nevén
neyezi meg magát.

Unnepségekkel és táncokkal rekesztik be
a §zertártá§okat, és ezeken nagy örömmel
ünneplik a törzs uj férfitagjait. "
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Megjöttünk ! A bel- és külföldi táborokba kiröppent cserkészek vigan, lesülve
és meghizva bazaérkeztek. És az iskolaév kezdetével kicserélódnek a gondolatok és

tapasztalatok, aztán rajta! máris benne vagyunk a íriss cserkészévben; nézzünk előre
és dolgozzunk . . , A Magyar Cserkész is táborozott, }uliusban váltunk el és a Magyar
Cserkésznek is van mesélni valója a táborozásról; aligha tudja egy számba beszoritani,
marad még decemberre is. Kezdjük tehát:

A magyar cserkészmozgalomnak ielentős táborozási idényére pillantunk ezuttal
vissza. Több mint száz belföldi tábor mellett három külföldi táborozás történt: julius
3-augusztus l6.ig volt oda finnországi táborban l tiszt, 22 cserkész, vezető Ispánouits
Sándor, a 23. Fehéfsas c§. parancsnoka,, július 10:aug. 3-ig volt oda németországi
táborokban 5 tiszt, 52 cserkész , vezető Watlisclt. Oszkár, a debreceni ker. főtitkára i
jtilius 17-aug. 26-ig volt oda angolországi táborban 4tiszt,32 cserkész, vezető esorok
irója, a 18, Lőczy csapat pnoka. Azonkivül 3 megbizott (dr. SlD Sándor, dr. Borsichg
Sándor, dr, Greszler Gyula) képviselte Párisbau julius 22-30 ig a IL Jawboree-n a
magyar mozgalmat, egy cserkész a lGilvel Park<-ban évenkint rendezett egyik 3 hetes
cserkésztisztképző tanfolyamot végezte e| Loudon mellett, a lipcsei vásáron a cserkész-
szövetkezetet két cserkésztiszt, (Bahonyi Gusztáv és Szilágjli Dezső) képviselte, Gerö
László társelnök tanulmányuton járt Nhnelországban, a caubrid,ge-i leánycserkészkon-
gres§zu§on 1 megbizott (Gerely Jolán) képviselte a magyar leánycserkészetet, s mig dr.
Papp Gyala ü. v. elnök és Faragó Ede főtitkár az itthoni táborokat látogatták, kere-
ken 200 uéwet tfjt| járta hazánkat különböző táborokban, az angolaÉ pedig a jövő évre
biztosan visszaadják. a látogatást. - Étzed, kedves magyar cserkésztestvérem, érzed.e
rnekkora erőfeszitéssel tágitottunk egyet a bilincsen, mellyel leszoritanak, hogy áttörtünk
a galád kordonon, melyet suttyomban vontak alattomos kezek minden köré, ami magyar ?
J.Erzed-e a gyönyörüséget, mellyel most már nyugodtan megállapithatjuk, hogy az eg!-
séges ul,aglar mozgalom hatalruas lend.tllettel beállt a uilágruozgaloenba és elfoglalta az
öt wegi.lletö nemzelközi poziciót. Ez most már tény és a Magjlar Cserkész, mely először
lúzte zász|ójáta ezt a célt, tiszta lelkiismerettel állapítja meg a sikert. De ez csak alap,
rnelllre *nég ezután kell épiteui l

Ne áltassuk magunlrat l A tlégteleu fontos nemzeti gondolat, mely azokat fűti,
akik a LÜlÍöldjárást terveztélr, előkészitették és a főcserkész űr őnagyméttósága támo.
gatásával keresztiilvitték, még nem talált megértésre minden csapatná1, minden cserkész"
szivben. Sem az angol, sem különösen a német és a lengyel táborozásra, melyek
lrésőbben kerültek tető alá és amelyek anyagi áldozatot csak a személyi kiadások ere"
jéig jetentettek (úgy; hogy az itthoni táborozás is többe került), a kitiizött határidőig
ég))eúe,l ielenlkezés senl. lörtént ! SzeméIyes rábeszéléssel sikerült a németek által kitűzött
határidő utolsó pillanatában négy csoportot ös§zeállitani, mert nem ígen hittek a terv
heresztülvihetőségébeq a tervezett lengyel táborozás pedig, noha _ hangsulyozzuk-

}
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a szükséges ö§szeg rendelkezésre állott, jelentkezés hiányában elmaradt, Más jelenség
volt azután az, hagy a névsorok |ezárása után megrohanás történt, holott az országos
I. B. még kora tavasszal tudomásul vette a terveket. Meg hogy ilyen kései jelentkezők
élénken sajnálkoztak s tán most is rlesajnálkoznak< . .

Magyar Cserkésztestuér! Ha] van az egyetemes cserkészmozgalomnak nemzelí.
hivatása, úgy nincs jobb tér ezt szolgálni, mint elmenni külföldre évről.évre, meghor-
dozni szent szineinket, nótakincsünket, miként az idén, végig Európán, rlgy a jővőben az
egésztsil,d,gon ! Oh, mi láttuk, mit jelent az, végigmagyarázni térképünket útközben Londonig
és Helsinkiig. Mi láttuk a gyűlöletfolyamot, mely szünetlenül felénk hömpölyög minden
világtájról, de lattuk azt is, hogy még bántóbb és ártóbb aközölry / Cselekedj hazádért,
te rhonvédő kis magyar<, úgy, hogy tiszta házat épitesz szivedben az igazi emberies_
ségnek, az igazi műveltségnek és azután szellemed erejével' szállj szembe gyűlölettel és
közönnyel, legalázatosabban megvallva büneidet a jó Istennek, de törhetetlen hittel
isteni hivatásodban - a magyar hazáért. Oh, mi láttunk ineglett embereket sirvafa-
kadni Pozsonynál, Komáromnál, mikor zenekarunk rázenditett, hogy lHazádnak ren-
dületlenül< és láttunk elszörnyüködni angol képviselőt, mikor megmutattuk térképen a
mi rbékénketr. Mit gondolsz, testvér, nem kellene ulinden cserkészcsapatnak, minden
évben részben külföldön táboroznia, s részben itthon más nemzetek cserkészeit tábo-
rában vendégül látnia ? Ne hidd, hogy ez lehetetlen. Az önteuéken1 kazaszeretetnek semmi
sem lehetetlen. Fogadást kötnék veled egy hónapon belül: ha kitüzném célul, mondjuk,
hogy l924-ben Amerikába megyek táborozni a csapatommal, akkor ott leszek: fogad.
junk . s ezenkivül te is íogadj. Önmagaddal fogadj, hogy táborozásodat mindig
azza| a célkitüzéssel rendezed, hogy mennél több haszna legyen belőle - hazádnak.

S végül csak egy szóval: semmit sem kell szégyenkeznünk külföldön a magyar
fiú miatt; megállja az a sarat napban, esőben, éjjel, nappal, jókedvben, komolyságban,

- ezért az iíjúságért csak érdemes dolgozni ? Dr, Herwaun Gjlőaő

t8l

Teljesen lehetetlen, hogy egy számban hogy mi nem egyszerű turisták vagyunk s
beszámoljunk az összes bel. és külföldi nem is nyaralni megyünk. A fiúk i§átérez.
táborozásokróI. De fontos, hogy hasábjain- ték, hogy missziót kell teljesíteniök, cl kell
kon minden csapat beszámoljon táboráról. vinnünk a magyarok széretetét és vissza
Kérjük tehát a további jelentéseket és a kell hoznunk cierébe a külf<rld rokonszen.
lapzártáig rendelkezésünkre állott anyag- vét és barátságát.
ból adjuk e számban, ami elfért. A külföl- Ezt igértük, erre tettünk fogadalmat és
diek közül a finnországi és allgolországi igy is cselekedtünk.
beszámolókat itt adjuk: Az út.

t!! _ , t Majd elindul a hajó. Az útvonal Bécs, Linz,

Az etsö il:#-1Íi#iT,*oo,o,,, i3,H,:,, *,l;s;3j,:l':;',*i:i"t *ír";ü::
lndulác az ,,Ezer tó országába". j:k,.majd elszélednek és nyugodni térnek.

. Igzl.nya.rán a Magyar_ cserkészszöu"t__::g [:il ;t"*"# ,;iliff3!';*,1"#jiifiiif:képviseletében. érintkezésbe léptem a 
_ 
finn i;i;ie.;;;;i.t" t 

"."t "dik 
felül. Felelős_cserkészvezetőkkel 9:3rt1.* megálla.podásta .egg"r"ii.t iri^ " szülőknek, a szövetség_jutottunk, hog.y 1922 

_ 

július havába_n 25 ;?:';'ár-"l"r.""t s elsősorban szeretett
_magyar cserkészfiú- érkezik nyári láboro- ;;;r"]";;;k.' De erős bennem a hit, a
zásra.

. A- legneh.,zebbet,. a.z anyagi íedezetet " §:§§i?í!ÍÍ'ili§í'#fli-,:':l,fiÍf;:T;j
|,ltUsyi iro{a .munkája, a magyar íőcser- .,rikatá.i"im, az én cserkészfiaim erre sok
le9l^j^O19]|ábó] szerezt" _*"_g. reményt nyujtanak. Mind igazi cserkész,

í922 július 3_-án, délufán 5 órakor a cser- izig-vérig á.gy", firi. Ertenei a muzsikáj
kész íúvószenekar indulóia mellett_ elh_ag}- ho| és vilameirhyien énekelnek. Komolyak,
tuk meghitt otthonrrnkat s kivonultunk az de ha kell vidááak és bohókásak. Bejzél-
indulásra készen álló dunai haióhoz. nek külíöldi nyelveken, legalább is németül.

Tudatában voltunk már akkor annak, Nem dohányoznak, aniiaÜoholisták és mér-
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: Magyar és finn

tékletesek az evésben. Erősek, edzettek és
egészségesek. Ennek tudataban aztán meg-
nyugszom.

_ Pozsönyról, Dévényről visszafelé szólok,
Bécsben a helyi cserkészszövetség kikül-
döttie vár és íogad. Rövid dunai íúrdőzés
után a város megtekintésére indulunk.
Csupán néhány óra-áll rendelkezésünkre s
igy csak a főbb útvonalakon járunk s a
ritkább nevezetességeket tekintjük meg.
,persze a práter elrnaradhatatlan s benne
az óriáskerék. Ujra hajóra száIlunk s Linz-
felé tartunk. A 'hajón utazik az osztrák
cserkészszövetség , elnöke is. Előbb én
vagyok .a vendége, rövid eszmecsere után
ő látogat meg bennünket a íedélzeten s
kívánságára se vége se hossza a magyar
nótának. Linzben ismét cserkészek várnak.
Dunai íürdő, a várcrs megtekintése, mint
Bécsben, Meglátogattunk egy cserkész-
ottbont is, mégpedig a katolikus templom-
tororty legeslegtetejében (azelőtt tűioltó-
torony). Szakácsunk gulyást főz nekünk és
az osztrákoknak. Nekünk izletes, jó, ma.
gyaros étel, nekik szolratlan, erős. Uti po-
gácsánkat azonban már ők is jó étvággyal
fogyasztják.

Linz után már a németországi. Passau
következik. Mivel itt cserkészek Íincsenek,
éjjeli szállást. a hatóságtól kértem. Késő
este érkeztünk mesr de várt'ránk egy
rendőrtiszt és 4-5.ösével szállodákban
helyezett el bennünket. Másnap siettünk a
várost megtekinteni, mert szép és csinos
fekvésű hely.

PassautóI Leipzigig, illetőleg Berlinig már
vasúton folytattuk utunkat. A vonatból is
sok újat és érdekeset lát a szemlélő, ugy
hogy a hosszú út, a nagy távolság is rövid-
nek.tűnik. Ntegbámuljuk Leipzig hatalm4s
pályaudvarát, az.ott ura}kodó rendet, tisz.
taságot s az óriási forgalmat, mely minden

cserkészek együtt.

fennakadás nélkül bonyolódik le. A város
nagy arányairól is fogalmat alkotunk ma_
gunknak, amikor vonatunk csaknem kiiiül_
járja.

Következik Berlin, a nagy szélresfőváros.
KépzeIetünk sebesszárnyú sasként csapong,
mint lesz, hogy lesz. Mitíogunk megnézni,
l1i jOn támogalásunkra. Végre berobógunk.
Siet felénk Farkas Gyula clr., aberiini égye-
temen a: magyar nyelv tanára s a legbarát_
ságosabban üdvözöl bennünlret. Bemutatja
a berlini magyar társaság kiküldötrjeit s a
íogadásunkra megj elent német cserkészeket.
A város vendégei vagl,unk, szállásunkra
megyünk s bár már este van és fáradtak
is vagyunk, dal nélkül le nem feküclhetünk.
Másnap Farkas korán felkeresett s vitt
bennünket Potsdamba. Vasárnap lévén,
igen sokan niennek a volt császári nyaraló-
helyre s nagy érdeklődéssel nézték a magyar
fiúkat. A potsdam melletti erdőben felke_
restük az o|t tanyáző német cserkészeket
s igy módunk voÍt rá, hogy rövid német-
országi tartózkodásunk alatt velük is köze-
]ebbről megismerkedjünk. Ebédeltiink, iát-
szottünk,'mulattunk, énekeltünk, félváltva
német és magyar nótákat. Kedves, barát-'ságos találkozás volt, soká felejthetetlen
lesz, Még egy nap állt rendelkezésünkre s
ezen a muzeumo]rat, gyűjteményeket s az
elmaradhatatlan wertheimer áruházat te-
kintetttik meg.

Stettinben a város helyettes polgármes-
tere, Hakue, tanügyt tanácsos várt ránk,
valamint Rwszhay ezredes, a magyar hadi-
íoglyok intézőségének a vezetője. Kalau-
zo]tak benniinket, velünk voltak állandóan

"s gondoskodtak szórakozásunkról is. Stet-
tinben egy felejthetetlen jelenetnek voltunk
a szemlélői. Magyar fogoly tisztek érkeztek
Rigából. Ruszkay ezredes megkért, hogy
jelenjünk meg mi is a hivatalos-fogadásnái.
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A magyar cserkészek megérkezése Helsinkibe, 
.

Amikor a pályaudvarra értünk, a von_al már
bent álloti s-amikor a kocsikban ülő fog-
Ivok meghallották kürtösünket, hanyatt,
Éomlok Ügráltak ki vaggonjaikból ,s l,em
tu'dtak hová lenni a csodálkozástól. A dísz,
elVonulás, a tisztelgés, elől magasan a
magvar nemzeti zászlóval, valamennyiüket
Úoriáyet re fakasztotta. Rövid be§zéddel
tidvolöltern őket, majd elénekeltük a Hym,
nust s a magyar Hiszekegyet, amit először
hallottak. Niinzeti szalagot s a,város által
adományozott dohányt, lzivart s frissitőket
osztottunk ki közöttük. Ehhez hasonló meg,
ható jelenet életünkben is kevés fordul eIő,

LéleÉemelőlég hatott a fiúkrasa tisztekre

,egYaránt' Az"Ariadnén"
, Stettinben szálltunk a,z lAriadne< teng_eri
haióra s indultunk vágyaink netovábbja
reÍe. R. két és íél napig tartó tengeri út a
legkellemesebben telt el. Az új ismeretkör,
a iok külföldivel való együttlét, a számos
kereskedelmi hajó gazdag.váItozatosságot
nyujtottak a szemnek é9 új meg új tárgyat
aá etmeil<edésnek. A hajón a szokásos
nagyszerű étkezés volt. Odafelé a tenger

".Örid"., 
mondhatnám teljesen nyugodt volt.

Nem isv azonban visszaíelé. N,íásodik nap
elkezdÖit borulni, dörgött és villámlott s

zúgni kezdettek a tajt€kzó. habok. .Az uta_

soÉ valamennyien kabinjukba siettek §

bizony ha akárták, ha,nem, mégis^meg,
kaptái< a kinző tengeri betegséget. S cso-
dáiatos, a magyar fiúk nemJsak nem érzik
rosszul' maguÜát (néhány kivétellel), _ha.nem
megjelennik a vaisoránál, a többiek helyett
is 3Z"t UelaXmároznak s a kapitány mulat_
tat"ására még tánccal egybekötött hang-
versenyt is iendéznek a hajó zongorater-
mében' 

Heleinkiben.
Mespillantiak Relal eszt várost, ahol ki,

kötünT, m a j d'Finnország m ellé. érünk..Saj át,
ságos 'ala[a partok, zöld szigetek között
húdunk, végre megkerülve néhány külső
erődöt, befor-dulunk a déli kikötőbe s meg_

A magyar fiúk íinn cserkészleányokkal,

érkeztünk llelsinkibe, az Ezer tó országá,
nak csinos íővárosába. Messziről észre,
vesszük a sok cserkészfiút, a még több
cserkészleányt; fetsietünk a hajó íedélze-
tére, elénekeiltl* a Hymnust, a finnek nem-
zeti: dalukk"Í feleln-eJ.: kürtösünk fújja a
tisztelsőt. az ő dobosuí< hasonlóan cselek,
szik. Ek8zben kiköt a haió, mi a száraz,
földre lépünk s következili a legőszintébb
testvéri' üdvözlés, ölelkezés, ismerkedés,
És ebben a percben, amikor magyar cser,
készek, finn 

-partra léptek, a finn,rnagyar
közeledés, a iokonság gyönyörű eszmé;e
óriásit haladt a megv,alósulás felé.

Hatalmas érdeklödés mellett énekelve
vonulunk szállásunkra s további finnországi
tartózkodásunk az ünnepeltetések folytonos
láncolata.

Én ugy gondolt'am, hogy finn földre ér-
kezv e,.ie"lkátesünk e gy cséitesztáb ort, ahol
azúáÁ' elvonulva a riyilvárrosság elől, csen-
des. békességben töIiünk el néhány hetet,
Azónban a íinnek kész programrnal álltak
elő, mely szerint felkeiessük Finnország
legszebb"helyéit, városait, falvait, hogy igy
tis-zta, igazi "képet nyerj tink Finnországról,
De meg a finnek nagy sokasága is szeretne
látni bennünket s igy a rengeteg meg,
hir,ásnak eleget kell tenni. A,z egész gT.szágr_a
szóló ingyeies vasuti ieggyelájándékoztak
meg s k3i cserüés z ka]rauidrásá mellett el,
indirltunk. Jellemző eset történt az egl,ik
vidéki alloirásoir. Ouluból Tampereba
menet Finnország legszebb nyaralóhelyén
rövid ideis állt a." voiat. Ei|el- lévén, vala,
mennyienizundikáltunk. E§yszer csak íel,
ébresitenek és kérnek, hÓly jőjjek ki a
perronra. Ott nagy tömeget látok magam
Ölőtt, kti"ttik a fiiirek hírel irojat, aki egé,
szen'követelőIeg szólt ttozzárn, . 

hogy hol
vannak a'fiúli, rOgtOn jőijenek ki, mert a
íürdővendégek és"a k6rriyék takói.latni
szeretnék őket. Nem használt semmi ma-
gyarázkodás, a íiúkat fel kellett köItenem,
áÉit retatomban meg is ielentek az érd?k-
lődők előtt s közkívanaira énekeltek. ud,



l84 MAGYAR CSERKÉ§Z

vözlőbeszéd, virág, a kisebbeknek cukor és
gyümölcs, sok kézszoritás és még több
lüdvözlet a magyaroknak< felkiáltás i amint
megtudtam, lf l órai továbbidőzés után in.
dult csak eI a vonat. Hasonló eset történt
több is, csak más változatban.

A tulajdonképeni finnországi utunkról
az 9gyik közelebbi számban a} utinaplók
egyik győztese fog megemlékezni.

A táborozás mérlege.
A fanulmányúton velem együtt 22-en

vettünk részt, Es pedig : a Fehérsas csapat.
ból 12, a Lőczy csapátból l, a Levénte
csapatból 1, a Keg csapatból 1, az Árpád
csapatból 1, a Csilléry csapatból !, az'Er-
zsébetfalva Szt. István csapátból 1, Szeged-
ről 2, DebrecenbőI 2 cserkészfiú.

A más csapatból iött fiúk megtartották
rangiukat, de tényleges beosziást nem
nyertek. A külföld előtt egységes csapat-
ként szerepeltUnk. A résztvevOt< korá t2
évt9| 22-ig terjedt. Volt közöttük egyetemi
hallgató, több gimnazista, polgári ]skolai
tanuló, néhány felső ipariskolai növendék
és. egy taúonc. A szüIők íoglalkozását ille-
tőleg inkább egyszerű tisztviselő és iparos
családból való fiúk, akiknek anyagilag is
sokat jelentett, hogy a láborozáioí ré-szt-
vehettek.

Az egészségi állapot kielégítő volt. A
tengeri betegséget leszámítval csak néhány
gyomorrontás, fejfájás fordult elö s házi.
orvosunk, Géber egyet. hallgató segített a
szenvedőkön. Komolyabb baj csák egy
esetben történt. Torokgyulladás.

Az időjárás kellemes, inkább hűvös, mint
meleg volt. A fiúk, hacsak tehették, de
Iegalább is minden tartózkodási helyen
egyszer megfürödtek, részint a tavakban,
részint a speciális finn gőzfürdőben (sauna),
amelytől eleinte ugyan húzódoztak, de
később megszokták

Utaztunk tengeri és kis haiókon, móto-
roson és vitorláson, autón, hintón, paraszt-
szekéren, gyors- es tehervonatoni gyalog.
S mindezt a fiúk a legnagyobb kitáitassál

Az Imatra vizesésnéI. A finnországi táborozásról, Házi zenekar,

Gyülekezés a]magyar hangversenyre.

végezték, a fáradság legkisebb jele nélkül
s talán még inkább a kicsinyek, rnint a
nagyolr. Dacára gazdag prográmmunknak,
mely kora reggeltőI késő estig tartott, hű-
ségesen teljesítettük mindaz1, amit finn
házigazdáink előírtak. Ta]án nagyban hoz-
zájáru|t ehhez az,a körüimény, hogy napi
raunkánk igen változatos volt. Ntindig más
helységben é_s 9ás környezetben, egy-egy
városban csak 2-3 napig tartózkodtunli s
onnan is ki-lrirándultunk-a környék szép-
ségeinek megtekintésére. A sok gyár, ipar-
telep megtekintése nagyon ér-dekelté a
fiúkat, valamint a speciális helyimúzeumok,
gyűjtemények 

. is, Megtörtént, hogv egy
papirgyárat 9jjel 12 órakor (nappáli vi|a-
gítás) szemléltük meg, mert irráskülönben
nem jutottunk volna hozzá, elmulasztani
pedig nem akartuk. A helyi cserkészekkel
való megismerkedés, beszélgetés, tanács_
kozás, szórakozás, cserkészotthonok mer"
.r"rnrárá" í;gI;Ü le azonkivül időnk fu
részét. Néhány estén pedig mi szórakoz.
tattuk nemcsak a cserlrészeket, hanem a
nagyközönséget is, magyaros cserkészprog-
rammal.

A finn és magyar üdvözlő beszéd, a
Hymnus, a l1iszekegy, a magyar zeneszer-
zemények zongorán és hegedün, magyar
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táncok és finn dalok, cserkésznóták és
mókák tették gazdaggá a műsort. Ezt nem-
csak én állapítottam meg örömmel, hanem
a lapok is. Ritkábban tánc is követte az
estéll,eket, ezt magyaros szokás szerint
csárdással kezdtük, amit először a fiúk mu-
tattak be, majd a finn cserkészlányok is
hamarosan eltanultak.

El]átásunk igen jó volt. Meg is yan az
eredménye, 3-1ó kilóval híztak, magam is
hat kilóval gyarapodtam.

A íegyelmet illetőleg nincs panaszra
okom,

A finn nóp küIönös mély hálával visel-
tetik azok iránt, akik a haza védelmében
estek el. Mit mi sem bizonyit jobban, mint-
hogy nem találni várost, falut, ahol a sza-
badságharcban elesettek sírja íelett emlék
ne állna. Mi minden városban felkerestük
a hősök sírját s kegyelettel adóztunk em-
léküknek, amit finn rokonaink igen jó szív-
vel és megelégedéssel vettek tudomásul.
Altalában iparkodtunk a helyi viszonyokhoz
alkalmazkodni és minclenben uey csele-
kedni, mint ahogy az a finneknél szokás-
ban van.

Sok újat 'és értékeset tanultunk a finn
cserkészektől. Megismertük a finnek íel-
tétlenül haza§as munkáját. Láttuk a leány-
cserkészek praktikus, az életre nevelő mű-
ködését és társadalmi, jótékonysági tevé-
kenységét. Eszrevettük az elléntmondást
nem ismerő engedelmességet nemcsak a
saját, hanem a más csapatbeli folebbvaló
irányában is.

Mint mindenütt, a finneknél is bizonyos
körök nem jó szemmel nézik a cserkészek
hazafias munkáját, ismét mások nemtörő_
dömséggel, közönnyel viseltetnek irárnyuk-
ban. A mi ottani szereplésünk nagyban
hozzájárult ahhoz, hogya nagyközönséget
közelebb hoztuk a cserkészekhez. Ezt a

i.:

}íonyhasegédszolgálat a beltingei táborban.
Közli: a 18.

A zászlónyertes sátorFebédel. Beliinge, Anglia.
Lóczy cs. cs.

finn cserkészek vették észre először s
boldog megelégedéssel hozták tudomá-
sunkra. Az egyik ujságiró a következő
szavakkal íejezte ezt ki lapjában: rA ma-
gyar cserkészek finnországi útja kiszámit-
hatatlan nagy haszonnal járt a finn cser-
készintézményre.< Ez a tudat minket is
nagy boldogsággal tölt el s ebben látom
igyekezetünk legnagyobb sikerét.

Ezzel átadom a finn cserkészek szere-
tetteljes üdvözletét a magyar cserkészeknek.

Ispánoxits Sáuilor.

Táborozás Herne-bayban (Anglia).
- A r8. Lóczy Lajoe csapat berzlmolója. -

(Résztvett 4 tiszt és 32 cserkész. Tisz-
lek: dr. Hermann Gyözö parancsnok, dr.
Fodor Ferenc 33. cs. parancsnok, mint a
Il. raj, Janson Vilmos l8, cs. tiszt, mint
azl. taiparancsnoka és utóbbi, mint pénz-
táros, Dánrit András zeneakadémiai tanár,
mint a zenekaí parancsnoka. Cserkészek:
a te)ies fúvós és vonós 1cigányos) zene-
kar, ö§szesen 28, kettő a lL, egy-egy a
2, BKG. és 33. Cholnoky csapatból. ln-
dulás: július 17, hétfő délulán 6 órakor az
Eölvös-térről j\1. F. T. R. hajóval, érkezés
augusztus 26-án, szombaí, déIután 9 óra
15 perckor ugya.noda, Bele
eset nem volt. Atlasos hízás
15 perckor ugya.noda, Betegség, fegyelmi
e§et nem volt. Atlagos hízár: 5 kg. Beosz-eset nem volt. Allagos fllzas c xg. beosz-
tás : 3 raj á 12 cserkész. Utirány: Wien,
Passau. Maínz. Köln. Rotierdam. Vlissin-Passau, z, Köln, Roiterdam. Vlissin-
g€f,, FoIkestone, Dover. Vendéglátó a
doveri 23-as csapat, p4rancsnoka John
cartis szénkereskedö, Erkezés Doverbe
július 24-én délután 9 óra 30 perckor,
indulás táborba július 29-én délután 3
órakor Herne-bay-(öböl)be, onnan vi§sza
Doverbe augusztüs 12-én dólután. lndulás
Londonba augusztus l8-án reggel, vissza
2l-én délutánfhazaindulás augusztus 22-én
Folkestoneból délelótt 10 óra 30 perckor,
útitány Rotlerdam kihagyásával ugyanaz.)

Valljuk meg, még az indulás után sem
akartuk elhinni, hogy ebből a tervből,
melyet tavalyi mozgótáborunk egy késő
augusztusi délutánján, menetközben fenn a
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Fogadalomujitás _ angol szokás szerint minden este - a beltingei táborban.
zászlóval szenrben.(balról) álló tiszt John Curtis, az angol cs. pnoka. l{özli: a t8. LÓczy cs. cs.

}
Vértes ,,Öregbükkjén", az e|tszáradt alsó
fenyőágakon aranyozottan átszűrődő, mo-
solygó- napsugár 

-biztatására főztiink ki,
ily gyorsan, alig egy évi munka után, ilyen

"rideg< valóság legyen. Sőt, a terv meg-
fiadzott. Kibővült s már két csapat elment
finnhez, néinethez. Most július 17-e, indulás
napja van.

A IX. ker. á1l. főgimnázium előtt együtt
van a isapai, }ól íes*t, mit tagadjam. Á-sal-
gótarjáni csapattól remekbe készített dísz-
fokos nemzetiszín szalagjá meglibben a
parancsnok kezében, a dobos rákezdi, a
zenekar belevág e§y indulóba, az utca
utánunk szalad, rsten veled hat hétre,
ócska gimnázium, életel megyünk tanu]ni !

Az indulást, az útirányt tudjátok, hadd
ismertessem 'érzéseinkel a hatheti távoilét
alatt.

szobtól kezdve elszorult a szivünk: tud-
játokl Pozsonynál mái nem állhattuk, bele-
zengtük a Himnuszt és boldogan figyeltük,
hogy fonnl,adt nénikék is hogy integetnek
a padlásablakokból: ott ujbóI megfogadtuk
s Dévénynél megerósitettük, hogy lesz ez
még máskép is. Ausztriábari nem tudta az
ember, sírjon e vagy nevessen. Egl,ik eey
citromot vett: 3ü00 horona, nevetni kellett ;

az utcák tömve autókkal és egy darab
kenyérhez jegy kell, sírnivaló. Egyik osztrák

azt mondta : a magyar korona három lrónap
a|alt a mienkhez (Ziirich : 0:J02 !) jön, a
másik azt mondta : rettenetesen vagl unk,
s ez nem lesz máskép, amig önök (a ma-
gyarok) be nem vonulnak rendet terem,
teni. Németországban a cserkészet nem
tud egységes Ienni, szétszakad politika,
világnéiet stb. szerint; a. nép szenved, de
méltósággal és ez az é\eterő megerősített
minket is. Hogy megalázottságában is van
kedély a német szívben, mutatja,_ hogy
vámvizsgálatot, szállást, különkocsit stb.
kimuzsihátttlÉ magunknak, FéInegyedik osz,
tállyal, személyvonattal kocogtunk át az
orsiágon, padlón, várótermekben háltunk,
visszaútban is s ez oly természetes volt,
hogy mikor Kölnben a nagyszerű Colping
haúi egt üres termét kaptuk szállásul,
óriasi vólt az öröm l hinluitóztlnÉ, sőt le is
vetkőzünk, no, kell-e ennél nagyobb gyö,
nyörűség ? I\,Iainzban nyomasztó volt a
gőgös francia megszállás, Kölnben vala,
mivel enyhitőbb az angol rnegszállás, de
Hollandia az álmok országa volt számunkra.
Végre egy háborútól meg nem nyomoritott
orúág. Minden tiszta, §íszes, vidám arcok,
ióltápiáit- testek, redőzetlen homlokok és
mindez biciklin. I{ert itt öreg és fiatal,
sovány és kövér, nő és férfi, patricius és
péklegény mind biciklin jár. Vágyódtunk

l



MAGYAR csER.K8sz l8?

Magyar cserkészek a konyhán.

az országba, illetve állapotai után - egész
az uzsonllakávéig. Mert amint megtudtuk,
hogy egy kávé zsemlyével 200 magyar
korona, igyekeztünk elérni a tengert, bár,
no valljunk, egynéhányan rettegtünk is az
ismeretlentől. A hajón el' is ment a fele
>kezet mosni<. Itt is rázenditettünk ,,köz-
kivánatra< (becsületernre !) egy magyar
indulóra, hát uramfia,'rögtön töri'át magát
az I. oszt. odasereglett tömegén a mi IL
osZt,-ra egy uta§, csák úgy szédül utána
a felöltője l >magyarok, magyarok !< és öIel-
get sorra egy honfitársunk. Jólesett ! A ki-
kötésnél Folkestoneban az angol himnusz-
szal üdvözöl;ük az angol barátokat; hogy
lerepültek a kalapok ! A lelktinkbe markolt
a látvány: az angol szereti hazáját és tisz-
teli királ.yát!

'Nagyon hamar összebarátkoztak az angol
és magyar fiúk ! Csak - minő párhuzam -

Közli: a 18. Lóczy,csapat.-

az angoI cserkészgondolat egészen más,
mint a magyar.

A mi szálas fiaink óriások a 9-14 év
közötti angol fiúkhoz; amikor együtt sétára
indultunk a városba - elől a magyar selyem
cserkészzászló; óriási piros-íehér-zöld szalag-
gai a fején - nemcsak a zászlőnl< áll öllel
az angol felett, hanem sajátságosan fest a
kép, amint egy.egy angol egy-egy magyar-
ral karonfogva jár, mintha a gyám járna
gyámoltjával, Azután: a mieink tanult fiúk,
az inteliigencia fiai, nyirotthajúak, tiszták,
az angolok munkások fiai, elemisták, csap.
zotthajúak, nem kinyaltak. Minő ereje van
itt a cserkészeszmér.ek, hogy minden ezer
lakosra egy cserkészcsapat jut és ezekben
van dokkmunkás, soffőr, banktisztviselő,
szerelő, lakatos, keres|redő stb. igen gyak-
ran eg) ütt a fiáva].

(Folytatjuk.) aS.)

.--- --_._*-, --- -,1

,]

Csemegeosztás Beltin geban. KözIi; a 18. Lóczy cs. cs Zászl ótíszlel gés re g gel 
"
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Ngmzetközl cserkószot. - Esy világbéke mozgalom.*A háborus gyakorlatok helyot-
tesitóse. - Á oJalmboreesií nyelv.

(Kivonat Baden-Powell Róbert ,,Time§|. Vlll. l9-iki cikkéböl.)

Három érdekes tapasztalatra tettem szert
az elmult hetek folyamán, mely bizonyos
nézőpontból tekintve, érdekes anyagot
szolgáltat a gondolkodásra, A nemzetközi
kongresszusokra vonatkozólag értem ezt,
melyet a cserkészek Párisban, a leánycser-
készekCambridgeban és az rerkölcsi nevelés
ligáia< Genuában tartott.

Altalános tapasztalat szerint az ilyen
konferenciákon nagyhangu beszédek hang-
zanak el, nagyon kevés, vagy éppen semmi
eredménnyel, j elen esetbett azonban megálla-
pithatjuk, hogy kivétel történt e szabály alól.

A cambridge-i leánycserkészkonferencián
huszonnégy nemzet képviselői vettek részt,
mintegy íélmillió leánycserkészt képvisel-
tek. Alapgondolataiban e mozgalom egye.
zik a 1iúk cserkészetével: a részletekben
teljesen különbözik. A konferencia a leg-
fontosabb alapkérdéseket iárgyalta, mely
teljes idejüket lefoglalta s rnelynek végső
eredm_ényeképu.r_ megszületett a leányok
cserkésztestvérisége is.

A párisi konferencián a nemzetközi cser-
készmozgalom nagy lépéssel haladt elöre,
midőn a résztvevők, mintegy 30 nemzet
képviselői, egy akarattal, lelkesedéssel tet.
tek íogadalmat a cserkésztörvényre, kezü-
ket emelve a cserkészzászló felé. Mindenki
érezte, hogy ez a konferettcia mintha meg-
nyitotta volna az utat a szebb, dicsősége.
sebb lehetőségek felé,

Ez az út pedig nem vezethet másíelé,
mint a nemzetközi békektrltusz ápolására.
Níindenki békét szomjazik: az egész világ
ióléte és boldogsága függ ettől. A nagy
háboru borzalmas anyagot nyujt a vizsgá-
lódásra. Es ezen békeúeretótót a nemze-
tek sorában nevelni kell. Mint régebben
iíjú nemzedékek a háboru jegyében nevel-
tettek, úgy kell átalakulnia ennek minden
népnél egy újabb nemzedéknek a béke-
szeretetre való nevelésére.

A háborqs nevelés, a különféle hadijá.
tékok egyenértékét könnyen megtalálhat-
juk. Minden nemzetnek vannak nemzeti

iátékai, adjunk az iíjúság kezébe váIoga-
tott könyveket, melyek tengeri és száraz-
fötdi kalandos történetekről mesélnek, me.
lyek a repülésrő!, az erdő-mezőrő.l, hegy-
mászásról stb. beszélnek. Az ifjuságot bár-
milyen irányban lehet nevelni és megtalál-
ják hőseiket ezen a téren ís éppen úgy,
mint másutt. Az ilyen témák is megragad-
ják az iíi{rság fantáziáiát, származzon az
a világ bármely tájáről és igyekezik azo-
kat utánozni, A football pld., mely Angliá-
ból származik, az egész világ ifjúsága kö-
zőít népszerü. A cserkészmozgalom ter-
mészetes elterjedését bizonyitja ez is. Ez
minden másnak íelette áll, mert sokoldalú,
a kézügyességet éppen úgy magában íog-
lalja, mint a sportokat, s emellett erkölcsi
tartalommal bir. Alkalmazható minden vér-
mérsékletre és éghajlatra. Alkalmas fiúk-
nak, leányoknak 8-18 évig, tekintet nél-
kül a társadalmi osztályokra, emberfajtákra
és vallásra, a maga szertartásaival, forma-
ruhájával összehuzza az ifjuságot és a
testvériséget neveli beléjük.

Azon nézetet, hogy a világbékét a nem-
zetkőzi irodalom ápolásával is biztositanunk
kell, a cserkészmozgalom már megvalósi-
totta. A nemzetközi cserkésziroda négy-
nyelvü lapot bocsájt a világ minden tája
felé, s minden nemzetnek megvan a maga
cserkészsajtója. Sőt az 1920-iki Jamboree
a nemzetközi cserkésznyelvet is megterem-
tette egy érdekes jargont, mellyel jól meg.
értették egymást és jobb név hiján rJam-
boreesi<-nek kereszteltek el.

Bármit határozzon is a Népszövetség,
vagy más hasonló autoritás a nemzetközi
nevelés érdekében, ne veszitsék szem elől a
cserk észmo zgalom ezirány ű tevékenységét.

Mindez viziószerünek látszik, de hiszen
minden ilyen, ha l0 évre előre tekintünk.
A két cserkészkonferencia már sokat való-
sággá változtatott s amellett, hogy a cser.
készek saját hazájuk jó polgáraivá válnak,
megnyithatják a szebb, boldogabb lehető-
ségek utját is.
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Anche tu Roma!

- Signore I Zabba mennek a lovak l

- No l Bocsáss rneg !

Annyira elaludtam, hogy csak erós rázásraébred-
tem fel. Az öreg Fracnói villa még örcgebb, magyar
származásit portása keltegetett.

Ágyam nrellé már ki volt készitve a cserkészru-
hám. Gyorsan megmosakodtam és nemsoká,a indu-
lóra készen vártam az értem jövő olasz testvért.
Pár perc mulva, pont íélhétkor érkezett meg. Köl-
csönös bemutatkozás után elindultunk.

Nagyon kiváncsi voltam a mai napra. Hosszas
utániárás és keresés után sikerült összeköttelésbe
lépnem a 

"Boy-Scouts'-okkal. 
Mára pedig megsze-

roztem az engedélyt egy kirándulásban való rész,
vételre. lgy etképzelhetö, hogy nagyon kiváncsi
voltam.

Mintegy 'l0 percnyi út következett, a régi Porta
Pretorián át pedig már látszott is az iskola kivi-
lágitott ablaksora. Az iskola udvarán maga a főpa-
rancsnok, Salvatore Satvatory togadott. Bemutatott
egy örs parancsnokának, aki viszont a csapatott-
tronOa veietett. Itt igen szivesen íogadott a többi
fiú is. ValóJi cserkészszivességgel segitett nekem
mindegyik, már amiben tudott. Az egyiknlegéppen
tolmácsul ajánlkozott. Én ugyanis csak két és fél

hónapja voltam Rómában s igy még csak törve
beszéItem az olaszt. Ö aztán megmuta|ta a íelsze-
relésüket, mely apróra egyezik a mienkkel, bemu-
tatta sorra a fiúkat, elmagyarázta a rangielzést stb.

De nemsokára trombitaszó hallatszott s a fiúk sza-
Iadtak le az udvarra, hol egy-kettöre íeláIltak s igy
indult4k az épületben levö kápolnába. Mise után
itmét sorakozó s három csapatba osztva elindultunk.
Egyik csoport, a legfiatalabbaké vitlanoson ment,
a második és harrnadik gyalog, csakhogy külön,
böző utcákon. Találkozás a Szt. Pál templomnál
vott, ahonnan majd a szt. Calixtus kápolnához
indulunk.

Én a második számú csoporltal mentem. Ezszál-
litotta a sátrakat, A mi kis, háromszemélyes sátra-
inkhoz hasonló sátraikat vállukra rettók és gyors
ntenetben indultak az e|ől haladó parancsnok után.

Én Sign. Salvatoryval mentem s nragyaráztant
neki a csapatbeosztásunkat, tavalyi táborunkat s
annak minden eseményét el kellett mondanom
Mikor viszontó tette ezl, arra az eredményre jutot
tunk, hogy a kettö teljesen hasonló egymáshoz.

Eközben eljutottunk a Colosseumhoz. ltt találkoz,
tunk egy másik cserkészcsapattal. Ennek a felsze-
relése már nagyban különbözött a mienktöl. Barna
kalap, zötd ing, kék nadrág piros nyakkendö.Mikor
meglátta öket parancsnokunk, egy iobbra álot csi-
náltatottés öket messze elkerülve, haladtunk tovább.
Magyarázatot kérve erre, azt a feleletet kapíam:
nEzek a cserkésznév legocsmányabb bitorlói. Csak
kivül hordanak cserkészruhát, Belülól egészen
másképen néznek ki. Fogadalmat nem tesznek,
órsi órájuk, kiképzésük nincs. Csak kiránduhi és

gyakorlatozni szoktak. Ezek különben az úgyneve,
zett nacionalisták.ú

Meg kell itt jegyeznem, hogy tényleg igaza volt.
Érdeklődtem hozzáértöknél és ott még rosszabb
bizonyitványt adtak róluk. ,

Megérkezvén a Szt. Pál templomhoz, már ott

találtuk a fiatalok csapatját. Voltaképen nekünk
kellett volna elöbb odaérkeznünl<, de az elöbbi
kerülö miatt ök értek oda hamarabb. Nemsokára a

harmadik csoport is megérkezett és clindullunk
végcélunk, a kápolna felé.

Hamarosan odaértünk és gyönyörú képet nyújtott
a kora reggeli órákban a vidék azzal a sok ösz-
vértöl vontatott talyigájával. A kápolna egy domb
aliában feküdt. Nem messze töle volt kiszemelt
táborhelyünk. Hamarosan letelepedtünk. Ördögi
gyorsasággal verték íel sátraikat. Hat perc a|ait,
pontosan mértem az id,őt, készültek el az egész
táborral. Alig hogy készen volt, máris neki kezdtek
a főzésnek. M:nt olaszok, nem i§ fözhetlek mást,
mint a nemzeti ételüket: makarónit.

Ebéd után megkezdödött a iáték. lsmét három
részre oszollak. Egyik rész a náluk is nagyon nép-
szeríi futballt űzle, a másik_ és harmadik rész
egy hadijátéknak kezdett neki. A rendes feladat
volt kitűzve: egyik párt iámad, a másik párt ,véd.
Mivel én a játékot szemlélni, nem iátszani akartam,
egy dombra álItam az egyik íöparancsnokkal és
onnan figyeltem a többieket, Törlénetesen a táma-
dókat. Ezek ugyancsak jól végezték dolgukat. Váll-
szalagos hadijáték lévén, egyenkint támadtak rá
ellenfe,leikre s ha valamelyikük veszedelemben for-
gott, rögtön segitségére sietett egy másik. így loly_
ton jobban közeledtek felénk. Már maidnem elér-
ték a kitúz.ött célt, midön egyik oldalról egy tarta-
léksereg lámadta meg őket. Ezek mind kipróbált
veteránok voltak. Egy gonrolyaggá alakulva, heves
orditozás és o]aszoknál megszokott laglejtések
között igyekeztek egynlás vállszalagjait letépni.
Mikor már tényleg fölénybe kerültek a lámadók s
avédók rnár vagy halva feküdtek,vagyfutva mene-
nekültek, megeredt szörnyü erővel az esö. Aki volt
Rómában, illetve ltáliában, jól tudja, mit ietent egy
tavaszi zápor. Pár pillanat alatt mindenki bórig
ázoIl, kivéve azokat, akik még idejekorán a sátor
alá menekültek. Ahogy a sátorban gubbasztotlam,
arra gondoltanr, milyen találó lenne mo8t a jó ma.
gyar cserkészdal: "Ugy megázlam, hogy cipömben
csini.csónakáztam.'t Bániam is eléggé, hogy nem
hoztam magammal kabátot.

Nemsokára elállt az esö és mivel még volt kilá-
tás egy ujabb zuhogágra, gyoís meneteléssel meg-
indultunk hazafelé, Az úton visszafelé is íolyton
beszélgetve haladtam a parancsnok mellett.

Azt magyarázta.nekem, hogy Róma nemsokára
egészen meg fog hódolni a cserkészetnek, oAnche
tu Roma', ahogf ő mondta koltoiteg.

S a Colosseumnál már azzal válttnk el, hogy a
következö kiránduláson szintén részt fogok venni.

Mdríí!-Mantuano Tamds,
Bpesti 2. K. G. csapat.
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Mérés, becslés.
Az l. orzt próba 4. a) pontjának ányaga

Távolságok, magasságok, térfogat, súly,
és űrtartalom mérésére szolgáló mérték,
egységek a méter, kilogramm, litér és ezek=
néi. többszörösei, avagy hányadosai. A
mérés végrehajtására különféle egyszerű,
vagy finomabb mérőeszközöket és mérő.
műé2ereket gyártanak. A legtermészetesebb
méiőeszköz a szémmérték. Lz emberi sze,
met sok és állandó gyakorlattal igen pontos
méréseket megközelitő becslésre lehet ve-
zetni.

Táuotságok becslése. A távolságohat tér.
képről vagy lelépéssel méri a cserkész. A
felnőtt ember átlagos lépéshossza 75 cm.
Minden cserkésznek pontosan meg kell
állapitania és meg is kell jegyeznie átlagos
lépéshosszát. E célból sík, egyenes orsz{g-
uÜn két kilométerkő között, vagy a vasuti
pálya testén - hol nemcsak a krlométerek,
hariem a héktométerek is-számozott karók-
kal vannak jelöIve - számoljuk lépésein-
ket. Bal lábbal lépünk ki és mindig bal
lábra számolunk, az eredményt pedig (neert
kettős lépést számoltunk) kettővel szoroz,
zuk.- Például 1 km. távolságra számoltunk
7l5-öt, tehát 1430 iépést: ]_000 : 1430:0,70,
tehát egy lépés átlagos hossza 70 cm.

Egyéb mérési eszközeink a lábunk hossza,
testmagasság, hüvelykujj szélessége, nagy
arasz (kinyujtott karokkal közép§ő ujjak
széléig mérve), kis aíasz) cse,rkészbot
(melybe 1-10 cm, 50, 100, 150, 200 cm,t
bevésünk). Ezeket az egységeket véssük
emlékezetünkbe.

Szemünk gya{<orlását kezdjük kis (t cm,
től 20 m-ig) távolságokkal és magasságol<,
kal. Nagyobb távolságokat azután ugy be-
csüliink, 

- hogy összehasonlitjuk ezeket a
mértékegységeket a meghatározandó távol,
sággal vagy magassággal. Minden sétánkorr,
vagy kiránduláson utirányunkba eső tár-
gyák távolságát becsüljüx és ellenőrizzük
Iélépessel, hogy eltaláltuk.e. Mindig lég-
vonálat értünk távolság alatt, vagyis két
tárgyat összekötő vizszintes egyenest, ma,
gasság alatt pedig ,függőleges egyenest.* 

Ne Éefolyásoltassuk magunkat társainktó],
mindenki válasszon más táígyat. ,

Ha előttünk fékvő tárgyak távolságát
már biztosan tudjuk becsülni, akkor két
oldalt fekvő tárgytávolságának megáIlapi,
tását gyakoroljuk. E.zmár nehezebb feladat,
legnehézebb pedig oly távolságok becslése,
rnélyeknek két végpontját nem látjuk eg1'.
szeire, vagy melyek között u. n. holtterek
(át nem látható területek) vannak.

Igen nagy távolságokat szemmértékkel

felezünk, há még ez is nagy, akkor ezt
ismét felezzük, becslésünk eredményét az,
után megfelelően kettővel vagy néggyel
szorozzuk.

A tá,uolságok becslését a világitás és kör,
nvezet befo"lvásolia, miértis számirásba kell
vÉnnünk, ho§y tis2tá (hideg) időben, esőben
és hóviharbáá, vagy közvetlenül eső utáni
napsütésben a tárgyak nagyobbaknak, a
távolságok tehát kisebbeknek látszanak,
mint bórus, vagy épen ködös időben, 

_

RövidebbneÉiat;Üt< a távolságokat, ha a
nap.hátunk mögött van, egyforma szígű,
világos felületek, mint víz, homok, rét, vetés,
hómtző felett, hegyről lefelé, vagy hegy,
nek, vagy pedig ha a közbeeső területet
nem látjuk (völgy, szakadék).

A tárgyak távolságai nagyobbaknaklátsza,
nak: a"-nappal szemben, iótétszínű felüIetek
(erdők, iszápos lápok) íölött, keskeny, hosszú
Ütukon, szűk völgyekben, a)konyatkor, nagy
:forróságban, végüi, ha térdelve, vagy íekve
becslünk.

A távolságokat céllövészet szempontjából
következőkópen oszály ozzák :

0 tól 80) lépésig kis távolságok,
801-től 1600 ,, kőzép ,

l601-től 2600 u nagy In

A céllövészet csak akkor lehet eredmé,
nyes, ha az irányzékot a távolságnak meg-
fót"tóen állítottuk be. A távoIságbecslés
svakorlása a következő módon célszerti :

[Útalti.,t ki küIönböző irányokba egyíorma
magásságú nagyobb cserkészeket 50, 100,

20O- stb. iepes -távolságra, ugy, hogy a kü-
1önböző megvilágítás, környezet stb. hatását

;s észlelhessük.
Álló, fekvő, térdelő helyzetből kell a kü,

lönböz'ő tavólságokat emlékezetbe vésni,
nevezetesen pedig azt,. hogy a különböző
távolságokban mit tudunk még egy cser,
készen 

'rnegkülönböztetni, s mily _nagynak
látiuk. PeÜaul x lépés távolságban még
látbm a szemét. fülét, y lépés távolságban
már csak a kalapot tudom :elválasztani az

arctól, stb. Ezekét a mértékegységeket vés-
sük jól emlékezetünkbe. Szabalyokat adni
nem lehet, minden szem látóképessége más_,

a gyakorÚí ezt a képességei feilesztheti,
mi§a megerőltető rajzi munka, s,ok olvasás
,osiz világítás mellett, visszafejleszti sze,
münk éles látását,

Ha az 50, 100, 200, 400 lépésnyi távol,
ságokat a íóldcin szemmértékkél mérni tud,
iuf, a nagy távolságokat oly arányos ré,
".""kr" kellÖsztani (pL felezni)ramely részek,
nek hosszát szemmértékkel ineg tudjuk ál,
lanítani.''A becslés legyen §yor§l de megfontolt.

A gyakorlatók eredményeit az őrsvezető

o
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cserkészeiről egyenként szerkesztett lapokba
iegyzi íel. E lapok a következő rovatokat
tarta|mazzák: Kelt, idő, mért - (becsült) -távolság, magasság, terület, súly, hiba 0/o.

Hozzáférhetlen tárgyak távolságát követ-
kező módon határozzuk meg ,egyszerű

mérés útján:

;,, i-I_D 
.

A pontból AO meghatározandó irányra
merőlegesen lépünk 40 lépést e pontban
(B) botunkat a töldbeszúrjuk ; tovább lépünk
20 lépést,C-ig. Ezt a pontot is megjelöljük.
C-ben jobbra félfordulatot téve AC-re merő
legesen haladunk addig, mig D pontban a
BO egyenes meghosszabbításába érünk.
Minthogy BC: AB:L:2, következőkép
CD:AO:I;2, vagyis CD távolság épen
f,ele az AO távolságnak.

Magasságok mérésére legegyszerűbb az
a módsler, melyet az északamerikai indiá-
nusok alkalmaznak. A meghatározandó
tárgytóI oly távolságra mennek, hogy íelső
testükkel előrehajolva szétterpesztett lábaik
között a tárgynak, például íának, épen
még a csúcsát láthassák. Ennek az á|lás-
pontnak távolsága a íatól kLtrülbelül meg.
íelel a fa magasságának.

Tekintettel azonban arra, hogy nem min.
denki szeret vagy tud ily testgyakorlatokat
végezni, ajánlok egy másik egyszerúi mód-
szert is.

Cserkészbotunkon bevéstük az I-2 mé-
tert, tehát pontosan lemérheliink a fának
talppontjától H_tól K-ig 10 métert, itt két

méter hosszú cserkészbotunkat a földbe-
szurva tovább mérünk HK vonal meghosz-
szabbításában addig, mig [, pontban meg-
talál|uk azt a pontot, melyben a fa csúcsát
és a kétméteres cserkészbot csúcsát (N)
összekötő egyenes a HL vonalat metszi.

HL : tlM - KL: KN,vagyis 14: HM :4:2
a keresett magasság HM : ' \'O : 

',

egy kis matematikai tudással sokíéle módon
lehet megoldani, a cserkész azonban nem.
csak mérni tud, hanem kilűnő lávolság-,
magasság-, terület-, súlybecslő is. Szemé-
nek látóképességét állandóan élesíti; szem-
mértékének fejlesztésére pedig minden al-
kalmat megragad. Ezt könyvből megtanulni
nem lehet, csak komoly és állandó gyakor-
lattal lehet 1ökéletesíteni. Lehetőleg napon-
ként, bármily rövid ideig is, gyakoroljuk a
szemmértékünk fejlesztését, mert ha a gya-
korlatot hosszabb időre abbahagyjuk, kész-
ségünket elveszítjük.

Szemünk és emlékezőtehetségünk egy.
idejű gyakorlására ajánlom a következő
gyakorlatot. melynek a praktikus lrasznát
az. életben igen gyakran fogjátok tapasz.
talni.

Cserkésztársadnál először vagy látoga-
tóban. Feltünés nélhül vésd memóriádba a
szobának beosztását, a berendezés (ajtók,
ablakok, bútorok) elhelyezését, magássá-
gokat, méreteket.

Hazaétve rajzold le emlékezet után pon-
tosan méretekkel azt, amit magadnak meg-
jegyeztél.

Ha megtanultad eg} szoba rajzát emlé-
kezetben tartani, akkor gyakorold kisebb,
majd nagyobb lakások, házak, utcahálózat
tervrajzát memória és szemmérték alapján
lerajzolni.

Idegen városban vezeIi| és térkép nélhül
kitűnően fogsz tájékozódni, ha megszokod
ezt a gyakorlalot. Nem ,feladat ez, hanem
mulatság, torna, melyet apró sétákon, ki-
rándulásokon sokféle módon lehet variá]ni.

Nemcsak távolságok és magasságok,
hanem térfogatok becslését is gyakorol-
nunk, kell. Minden területet szabályos geo.
métriai idomokra (1ráromszögekre, négy_
szögekre) lehet bontani, az alapelemek
mértékét becsülve kiszámítiulr a területet.
Ürtartalonl, becslését is az alape!emek becs-
lésével számitjuk ki, 1lz, 1, 1rl, literes üveg
nagyságtlt megjegyezzük magunknak. Epp
igy szerzünk gyakorlatot a súlybecslésben
is, ha |lz kg, 1 kg. liszt, kenyér, rizs, hús,
burgonya, 100 kg. gabonanemü, kőszén, 1
kocsi fa stb. mennyiségét, tömegét, egy
20 grammos levélnek stilyát megjegyezzük
magunknak és összehasonlítjuk ezekkel az
egységekkel a meghatározandő tömeget. ,

Villatnoson becsüljük meg, hány ember
van együtt, kis facsoportban hány ía, q,
csordában hány állat, egy vasutl vorlat
hány kocsiból áll, stb.

Az életben igen gyakran fogjuk komoiy
hasznát venni becslési képességünknek,
melyet szórakozás közben, játszva saiátít
el a jó cserkész. Gerő László
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.Mi különbaég van a gyárműiirar és a kézmüipar között?
Régente, midőn a technika még nem

fejlődOtt ki anrlyira és nem nőttek -a gyá-
rak gombamódra, mint manapság, a kis-
ipar sokkal jobbanl virágzott, Má már a
gyári tömegmunka 

-annyira elnyomja a
kisipart, hogy a kisiparor az á|ta|á ké§zített
tárgyakat csak nehezen tudja értékesíteni,
mert a gyári olcsóbb készítményekkel nem
veheti fel a versenyt. A gyárakban ugyanis
tömegmunkát végeznek, tehát olcsóbban
tudjík előállítani az egyes tárgyakat, min!
a kisiparos. Igaz ugyan, hogy a kisiparos
az á|ta|a készített tárgyba úgyszólván egész
]elkét önti bele és hogy sokszor művészies
dolgokat készit, mégiÓ- az emberek nagy-
része az olcsóbb termék után nyúl, -ha

mindjárt nem is oly szép és tartós. A gyár-
ipar tömegmunkát végez és raktárra dol-
gozik, a kézmíiipar, viszont épen csak a
megrendeléseket végzi el. Az elObbiben sok
százra menő ember, mig a kézműiparban
csak 3-4 embgr dolgozik.

Ha bemegyünk egy gyárba és megfigyel-
jük az ott dolgozó munkásokat, azt fogjuk
észlelni, hogy közöttük igen sok a gyermek.
és a női munkás. Ennek oka, hogy a gyár-
ban gépek _dolgoznak, a munkásnak csak
ezekre kell felügyelnie. Igy például egy
butorgyárban a gépek kész butoralkatrésze-
ket vágnak ki, melyeket már.ceak össze
kell illeszteni. Mágként van a dolog az
asztalo'smühelyben' Ó t a, asztalosok miguk
dolgozzák fel a íákat, maguk gyalulják a
deszkákat és saják kezükkel készítik a szép
és tarlós butorokat. A gyáraknak azonban
hátrányaik is vannak aá-em.beriségre, Igy
például a gyárban dolgozó munkások idó-

vel léleknélküli gépekké íormálódnak a sab-
lonos munkától. Egy amerilrai mérnök,
Taglor, javasolta ugyanis azt a rendszert,
hogy egy.egy szakmában előállitandó cikken
ne egy, hanem több nrunkás dolgozzék.
Például a cipészmúhelyben a cipőt ne egy
munkás készítse el, hanem a cipő minden
részét más és más kéz állítsa elő. Ettől a
sablonos munkától a munlrás egyoldalú lesz,
ugy hogy a rá kiszabott munkáir kivül mást
már nem tud elkészíteni,: mintegy géppé
változik. A gyáralrnak árnyoldala még a
sok ragályos betegség, amely az alkalma-
zotlak között könnjlen dulhat. A gyári rossz
levegő legtöbbnyire rontja az ember tüde-
jét, azért a gyári munkások között nagy
számmal vannak lüdőbetegek. Ez könnyen
észrevehető. Ha figyeljük őket, látni fogjuk,
hogy sok a sápadt és sovány, mellük
beesett és egyiknek-másiknak talán a lépése
sem az a íéríias, határozott lépés.

A kétfajta ipar közti küIönbségek meg-
világitására talán még íel lehetnq,hozni azt,
hogy a gyáripar az elkészítés gyorsaságát
tartia legfőbbnek, mig a kisipar a munka
pontosabb és aprólékosabb előállitására
tÖrekszik' 

Manninger Béla,
pr. id. cserkész.

NB, A magyaróvári iparos tanonciskola 69. Baross
csapata idöközönként egy-egy tételt kap kidolgo-
zásra. liyen volt a fenti is,

Magyaróvár,
Jó munkát l

cserkészüdvözlettel
Krizsdn Bé!a,lölilhár

a 69. Baross cs, parancsnoka
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Paiíásl Ha iól aharsz iárni, éneheld a
,,Cserkészdaloskönyv" indulóií !
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Tiszti öszejöveteleket l
A testvéries érzés és az együttes, egy-

öntetű . munka előmozditása az inditóokai
annak a szép tervnek, mely célul tűzte ki
egy,,cserkészház" építésének problémáját.

Epen ezért gondoltunk arra, nem volna-e
lehetséges és megvalósitható (lehetőleg a
főváros közelében) egy, két- vagy négy.
hetenkint egyszer megtartandó tiszti össze.
jövetel ? Ezen az összejövetelen minden
alkalommal egy, esetleg több értekezést
tartanának a vezető által felkért vendógek
vagy ajánlkozó tiszttársaink a cserkészet
ügyét előmozditó, általános tárgyról. (Pel-
dául próbapontokról, aktuális cserkészkér-
désekről stb. stb.) Ezt azután vita tárgyává
is lehetne tenni S általában, az összejöve-
tel idejét fel lehetne használni több kérdés
megbeszélésére; különböző kiképzési és
nevelési ellentétek kiegyenlitésére, melyek
igy sokkal közvetlenebbül volnának meg-
szüntethetők,, míntha írásban intéznénk el
azokat,

Főként pedig az egy városban, egy hely-
ségben levő tisztek megisrnerkedhetnének
egymással s igy mód volna tá, hogy a
csapatok közti testvériesség sokkal na-
gyobb mértékben létrejójjön.

Az összejöveteleken való elnöklés veze-
tésére talán Iegalkalmasabb meqoldás volna,
ha Budapesten a Cserkészszövetség igen
tisztelt társelnökeit kérnénk tel (természe-
tesen íelváltva egymást) ; a vidéki helysé-
gekben peclig az egyes kerületi parancs-
nokságok tagjait, illetve, ha ilyen nincs, a
korban legidősebb tiszteket (ellenőrző meg-
bizottakat, I. B. tagokat stb ).

A lrelliség kérdése szintén elég könnyen
volna megoldható, amennyiben havonként
egy-két esti órára valamely elég tágas
csapatotthon könnyen meg,szerezhető volna.

Ugy gondolom, hogy ilyen tiszti össze-
jövetelek nem lesznek fölöslegesek, hanem
egészséges előmozditói lesznek a cserkész
kulturának és a cserkészideá|tökéletes meg-
valósitásának. Ezze| a reménnyel ajánlom
jelen soraimat tisztelt vezetőségünk s kedves
tiszttársaink jóindulatába,

Dr. Bánlahy Ötlőn,
cs.-tiszt, 4. sz. BIK. csapal

Áz elsö eserkésztiszóversenyt szeptember
17-én reirdezi meg a szövetség. A rende-
zés élén dr, Papp Gytla ü. v. elnök áll, az
előkészités óriási munkáját Herczegh József
a VIII. G. cs. parancsnoka véEzi. A sport-
belileg i5 naqyfontosságú ií,úsági versenyt
a Magyar Uszószövetség nemcsak kész-
séggel engedélyezte, hanem a helyszini
szakszerű lebonyolitást is vállalta, Fővéd-
nökünk Horlhjl Miklós kormányzó irr őfő-
méltósága, d.r. József főherceg úr őfensége,
Beli|ska honvédelmi és Klebelsberg közok-
tatási miniszter önagyméltóságaik, a Zsolnay
gyár, a Szöaelkezet és a Magjlar Cserkész tisz.
teletdijakat, a szövetség cserkészieIvénnyel
díszített érmeket lűztek ki. Szinhely a Rudas-
íiirdő. kezdete délután 4őrakor. A versenyre
dijtalanul kivonul a 78. Lőczy csapat íúvós
zenekara is. Belépőjegy cserkészeknek 20,
másoknak 40 korona. A verseny méltatá-
sára még visszatérünk.

A Cserkészszövetkezet képvlseletében az
augusztus végi lipcsei vásáron résztvel' Bakonyi
gazd. fötitkár és Sziltigyi ügyveze|ö, cserkésztisz-
tek. Jártak München, Nürnberg, Berlin,Drezdauián
Lipcsében (Leipzig) és ott eredményes bevásárlást
és rendeIést eszközöltek.

A berzsenylek idel táborozása. A szombathe-
lyi 49. Berzsellyi cserkészcsapat az idei nyarat is
igyekezett tcljes mértékben kihasználni. Nagylábo-
rozásra azonban a tanév végével gyenge kilátásunk
volt, mert a csapatpénztár nagyon üresnek bizo-
nyult. Mint az égből iött segitö kéz, ragadtuk meg
a Magyar Mezögazdák l(ereskedelmi R. Társaság_
nak azon felszólitását, hogy Tab mellett elterülö
l200 kat. hold szentlászlói erdő hársfavirágiát kül-
földre exportálás céljából, ió feltélelek mellett ter-
meliük ki. Nem haboztunk és julius l-én kisded
csapatunk, kb. 28 fővel, teli reménnyel utnak indult.
Reményeinkben nem csalatkoztunk, mert kitartó,
erős és szivós munkával rövid l0 nap alatt42ezer
koronát szereztünk. Ebből leszámilva az utazási és
és élelmezési költségeinket, megmaradt tiszlán 23
ezer koronánk, melyet részben a csapat íelruházá-
sára, részben fáradságunk Siófokon való kipihené-
nésére és azigazi nagytáborunkra forditottunk. Ha-
zatérve a "hársfa táborból", nagytáborunk előké-
szitéséhez fogtunk, melyet, tekintve a nagy utazási
köItséget, SzombatheIyhez közel,a müemlékéröl
nevezetes Ják mellett, a "Figyelö' cserkészcsapat
néhány tagjának bevonásával haitotlunk végre jul.
29-töl aug. !6-áig,

Nagytáborunk ió sikeréröl és annak egyes epi-
zódjairól még külön is be logunk számolni. táborunk
csinosságáról és szépségéről számos látogatónk
beszélhetne. Vendégeink tisztelelére két izben ren-
deztünk tábori ünnepélyt, melynek egyikén a hely-
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beli 4s. sz. Rákóczi lestvércsapatot is vondégül
láttuk. Hog} táborunk mily jól volt felépitve,," mu-
tatia az a körülmény, hogy a közelben, vizszükség-
Ieteink kielégitésére jó kutat ástunk (Pintyóke mód-
szere segitségével) és a konyhánk minél jobbá
tételére kemencét épitettünk. A táborozáson negy-
venen vettünk részt. Az elókészitö és táborlrontó
táborozássa| együtt épen három hétig tartott. Ki-
adásaink oly minimálisak voltak, hogy a jó kosz-
tunk meltett mi is hihetetlennek tartottuk, ázonban
megmagyarázza a szövetségnek természetbeni oly
nagyszerü támogatása, amely liszt, zsir és cukor-
nak olcsó áron való rendelkezésünkre bocsátásával
kiadásainkat tetemesen alábbszállitotta.

A batat ciszterci fógimnázlum zászlő-
szentelése, Csonka-Bács-Bodrog vármegye haza.
lias tisztikara megható módon a*dta tanujélét Baja
vátosa és az ifjuság iránti szeretetének. A bajai
ciszterci főgimnázium l57. sz, Damjanich cserké§z-
csapatának ugyanis gyönyörű szép zöldselyem c§er.
készzászlól ajándékozott a Patrona Hungariae és a
liliomos cserkészcimer képeivel. A nehéz zöldselvem-
böl készült és drís aranyozásu, múvéezi kiúitelú
zászlőt .az intézpt hagyomány_os évzáró ünnepségén
lenkölt beszé<l kisérÖÍében áota at az intézét igaz-
gatóiának, dr, Kürti Menyhértnek Szabovlievics
Dusán dr., alispán. A cserkészcsapat azután-foga.
dalmat. teít, hogy a zászlól szenn! nélkül megőrzi.
Másnap a gyönyörüen feldiszitett templomtéren a,Tedeuní után Gonczlik Kálnrán dr, pápai kamarás,
belvárosi plébános az egész város intelligenciájának
§ a megye küldöttségeinek jelenlétében felszentelte
s a báios nyoszolyólányok sorfalától övezett zász|ő-
anyának, dr. Vojits Eerencné uriasszonynak, Baja
thjfv. város polgármestere fenköltlelkű feteségének
aranyszege után a megyei és városi hatóságok, a
hadsereg, a kalocsai éisek, a úrczi apát, a Magyar
Cserkészszövetség, a társadalmi és jótékonyiági
hörök, a megyei és városi elökelöségek illesztették
bele a zászló díszes rúdjába ezüst szegeiket. A
Magyar Cserkészszövetséget dr. Hampel Antal, ny.
államtitkár t. elnök, Papp Gyuta ü- v. elnök és
Faragó Ede, orsz. ü. u fötitkár képviselte az ün.
nepségen. Az anyagilag és erkölcsileg szépen sike-
rült ünnepélyt az intézet zenés tornaversenye lejezte
be a Sporttelepen. (c.)

Á l19. sz. gserkészcsapat rövld története.
A jászapátii kir. kath. főgimn.-ban két izben alakult
cserkészcsapat, de mind a két izben anyagiak
hiánya miatt csődöt mondott. 1921-22-ik tantvbenaz intézethez került Ács Sándor tornatanár, aki
akadályt nem ismerve,48 tagból álIó cserkészcsa-
patot szervezett. , Elöadások, gyüjtések és egyéb
akciókkal közel 60.000 koronát gyüitött, amel-yböl
minden cserkési kapott erós cserk&ziirget'és kalápot.

1922. juníus 5 én tartott felavató ünnepélyen -mivel a cserkészparancsnok éneket és ze:nét is
tanit - c§eíké§zzenekar, énekkar, zeaére zászlós
szabadgyakorlatok, szavalatok, korlátgyakorlatok és
cserkészszindarabokból álló műsoros éstélvt rende.
zett, amelyen a i<özönség tomboló tapsai aátak kife-
iezést meglepetésüknek, mivel az intézetben azelőtt
zenei, tornai élet egyáltalában nem volt. A csapat
szerzelt nagybögöt, van berendezett asztalos múhe-

A cserkésztrombitás küttjelére íél perc alatt nyil-
egyene§ két sorfal várta öfenségét a páholyból,-
vezényszóra tisztelgett s öfensége az egész soron
keresztül tisztelegve távozott el.

A nyári vakációban hiányos íelszerelés és anya-
giak hiányában tábotozáson nem vehetett részt,

E 62, sz. "Pálliy" cserké§zcsapat t920. lX.
14-én alakult 12 fiúval két örsben. IX.27-ével a
M Cs. Sz. igazolt csapatai közé soroltatott. Dec.
l9-én a soproni testvércsapatokkal ünnepélyes
fogadalomtétel volt a vármegyeház disztermében.
l92l. január íolyamán a ro§§z, nedves időjárás
miatt csak elméleti elóadás - résztvettünk egy a
gyógynövények gyűjtéséről szoló elöadáson - és
praktikus kiképzés volt. Márc. l3-14-én Csepregen
c§erké§zpropaganda előadást lartottunk, bemutatva
svakorlali és elméleti tudásunkat. 23-án éiieli pva-gyakorlati_és elméleti tudásunkat, 23-án éjjeligyaKorlall es elmelett luoa§unBat, Zs-an eJlell gya-
kórlat a Deák-kút környékén gyönyörú időben,
hangtáviratozás és fényjelzéssel, 26-29-én cser-
készelöadást tartottam a 66. Báthory.csapattal Fertő.
Szt-Mik|óson és Eszterházán, hol-a herceg vendé-
gei voltunk. Onnan gyalogmenetben Széplak-Hegy-
kö-Hidegség-Balfon át Sopronba. Aptilis 2-ánkö-Hidegség-Balfon át Sopronba. Aptilis 2-án
résztvettünk a Magy. Turista Szöv. "A Magas-Tát-
rá" -ról szótó előadásán, 22-29-én szakelőadás azrá" -ról szótó előadásán, 22-29-én szakelőadás az
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lye. - Profaganda kirándulást rendezett előadá-
sokkal esvbekötve lászladánvba és lászherénvbe.sokkal egy Jászladányba és Jászberénybe,

elsösegélyről. Május 4-5-én gyalogmenet Nyéken
át Doborjánba, EjjeIezés, Liszt ház megtekintés.
Menet Csávára. Agyaggyár. Vonaton vissza. Május
14_t5 - l6 : Gyalogmenet Kabold:-Lárrzsér, tábo-
rozás a rom alián, vissza kerülövel Kabold- Sop-
ron gyalog, 20. án szakoktatás azelsösegéIyrö|, kötö-
zés a kórházban, 28-án: Róth erdötanácsoselőadá_
sán a gyógynövények gyűitéséről. Junius 3.án hadi-
játék a 6l, Zrinyiekkel Fertö-Bozon. Junius hóban
isk. vizsgák miatta munka szünetelt. Julius 8-19-ig
mozgótábor Felsöór-Borostyánkó-téka, hol elö-
adást tarüotttlnk, trrottkő -Kősze g-Csepreg - Sala-
monfa-Zsira-Füles Sopronkeresztur-Sopron, -mindent gyalog Sopronig; betegedé§ nem volt; ez
alkalommal 3 fiú letette a II. o. próbát,Aug.4-16.
Nagytábor Gyulakeszin, onnan kirándulás Csobánc,
Tomaj, Badacsony, Szigliget: Közben 3 fiú a tI. oszt.
próbát lelette; betegedés nem vo!t, l7-én segédke-
zés az iskolai holmi csomagolásánál Sopronban,
Majd Ostenburg örnagynak sigédkeztünk küldönc-
szolgálattal. Miután a tanév csak .októberben nyilt
meg, csak okt. 29-én volt azelsö összejövetel. Nov.
4-én 14 fiúval szaporodott a létszám, l9- 20.án
cserkészkongíes§zuson voltam Budapeslen. Dec.
hóban segédkezés a népszavazásnál. (l92|-ben
összesen 7 kizárás vott,) Mechle József cs. p.

E ? l. Zrlnyi-cserkészcsapat Zalaeger§zegen
1920. aug. 2-án alakult meg és szept. 8 án 26-án
tették le a fogadalmat Huhn Gyula parancsnok
vezeté§ével. Szeptemberben még sok kirándulást
rendeztünk, melyeken a cserkészet alapismereteit
sajátitottuk el. Téli hónapokban dr. Ealtisz Miksa
cserkészorvos lartott sorozatos elöadást az elsö-
segélynyuitásról, A parancsnok helyét késöbb Szé-
kely László dr. hittanár foglalta el. A másodosztá-
lyú próba l92t, február 6-án volt. melyen 25 cser.
kész felelt meg a követelményeknek. A tavasz beáll-
tával gyakrabban tarlotlunk kirándulásokat a vidék
környékére. Többször rendeziünk ha,rcjátékot a hely-
beli "Bocskay" csapattaI együit, Aprilis l9.én 13
próbaidös c§erké§zünk letette a fogadalmat és az
nap €gy jól sikerült műsoros estélyt rendezlünk.

Fontosabb esemény volt még a sümegi kirándu-
lás és Eorthy kornrányzó úr látogatása, aki elött
jóI sikerült szabadgyakorlatokat mulattunk be.

Nagy nehézsépek és fáradozások árán sikerült
csapatunknak' résztvennie a nagytáborozáson. l0
napig táboroztunk. Szelidnszlry Nándor megyei cs.
szaktitkár úr vezetésével. (7l)

ahol mé§'cserkészctapat nin-cs.- Nagy szolgálatoi
tett a helyben tartoit III. országos úszókongresszus
elókészitése és rendezése körül. Legszebb-szolgá_
tett a
elökéselökészitése é§ rendezé§e körül. Legszebb szolgá_
latuk volt Józseí íöherceg ö_fensége, fia József Fe-latuk volt József íöherceg öfen§ége, íia József Fe-
renc főherceg és Gömbös Gyula nyug. államíitkár
fogadtatásánál. Meleghegyi László pserkégzörsveze-fogadtatásánál. Meleghegyi László p§er-kégzörsveze-
tövel beszélgetett is. Két órai tartózkodás után
ófensése ismét a cgerkészcsapatot óhaitotta látni.ófensége

,ett i§. két órai tartózkodás után
acserkészcsapatot óhaitotta látni.
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Az első (builapesti) cserkészkerület el-
nökévé még júniusban egyhangú lelkese-
Céssel d,r. Harupel Antal nv. h. állarntitkárt
r,álasztották meg, aki igy egyszersmind a
i\í. Cs. Sz. tórselnöke lett.

A .Cserkésztíbor', Doró Gábor és Schrank
Endre kéthetes nyári cserkészlapja, szeptember
l0.én, adta búcsúszánrát. A lap nagyon bevált és az,ügyes gondolat reméljük folytatást nyer - jövőre.
A Magyar Cserkész szeretettel üdvözölte ,,lionkur-
rensétu, szeretettel támogatta és szeretettet vesz

"",búcsút töle: a viszontlátásra !

, lll. KERÜLET.
Az utcára kerül a III. kerúlet. A llI.kerület

nrár több mint egy éve hivatalos otthon nélkül ten-
,gódik. Eddig hol itt, hol ott kapott rövid idöre
helyiséget Legutóbb (ez már a harmadik hely) a
49. Berzsenvi csapatnál ,volt elhelyezve." Innen
'jsnius hó elején a-Vasvármegyei Népgondozó Szö-
vetség egyik nélkülözhető szobájába vándorol. Szé-
pen be is rendezkedik, midón a város felszólitotta
a Népgondozóval együtt, hogy a helyiséget üritse
'ki. A kerületnek nem volt hová ,,vándorolnia', nem
költözött ki, ott maradt. Most aztán könnyen meg_
eshetik, hogy kirakják az utcára. (- za)

Öregcserkészek megszervezése. A tlI. kerü-
let aug. hó 25-éa tartott intézó bizotlsági gyűlésén
,elhatározta az öregcserkészek megszervezését, A meg.
szervezéssel Vargha László ker. fótitkárt bizták meg.

A 6l. sz, Turul cserkészcsapat nevét "SzentAsztrich"-ra változtatta és ennek elismerését kérte
a szövetségtöl.

Hol táboroztak a }erület csapatal? 48.
Rákóczi - Giczháthalom, Veszprémmegye;, 49. Ber_
zsenyi - Tab, Somogymegye és Ják Vasmegve;
50. Hunyadi nem táborozott; 56. Figyelő _ ]ák,
Vasmegye, a 49. Berzsenyi csapattal; 53. Jurisich
- Repceszentgyörgy, Vasmegye; 54. Eszterházyés
56. Lehel nem táborozott; 58, Hollós Mátyás _
'Csopak, Zalamegye; 6l. Zrinví, 62. Pálííy, 63. Ber-
c§ényi, 6 í. Turul, 65. Petőf i, 66. Báthory, 67. Deák-
kuti csapatok a soproni Főtitkársággal közös tábo-.rozásttartottakCsepregközelében. (Zeszk.)

Kiadótgíaidonos : A Magyat Csetkészszőveíség.
F'eleíős Liadó l Dr. Papp Gyrría

Nyomta l Ftítet és Társa.kőnyvnyoo,dáia
Yezeíéséft lele7őgl .Fátet Dállel.

Bsdapest1 VII., Akácfa-utca t3.Te(. Józseí 106-20

A szctkezztő a tábotozía írtáai viszontíátás alka!-
oából raeteg szctetetlel üővőzl| ősszes csctkésztest-
v&eíl. Goadoljcnk arra; hogy az etőgyatagodást,
őt ága ea,íékű ly áti}.ííb ot o zásaínkat leszáailltt a t
halaóéktalaull új célokétt való mgnkába kell állí-
tangak, A magyar csctkésaesan,ééú valő munLánL
egy peícrc gem állhat a,eg, iőiietek tőtetíco íittel,
tlszta sz|vve(, gazőag (étekkel úi mankára, ió
mgotára t

Ceglédi Kossulh-cserkószek. Hálás köszönet az
augu§ztus eleji üdvözletért, a meghivást küiföldi
utam miatt sajnos, csak megkésve kaptam kézhez. -A helytalenül cimzökhöz ! A lap szellemi részét illetö
összes levelezést a szerkesztó cimére kell küldeni:
I. Maros-u. 17. alá, a lap anyagi részétillető összes
levelezést a kiadóhivatalnak: tV. Váci.u. 62, l. l5,
Aki mindkettónek ir egy levélen, magának okoz
késedelmet. portókimélesböl azonban lehet külön-
kűlön papiroson egy boritékban irni akármelyik
cimre. - 6y. l. Nagykanizsa. Köszönjük a külde-
ményt, alkalmilag felhasználjuk. A képek nem elég
élesek. -_ H. J. lgazgató úr. Köszönjük a küldeményt,
alkalomadtán §zivesen felhasználunk belö|e - F. N.
szókesfehérvár. Azt kérded. miért nem hoztunk tudó-
§itá§t a szép ünnepségröl ? Mert nenr ludtunk róla
és mert senki sem küldött róla egy solt §em. A
.Magyar Cserkész" szellenlileg tertnészetesen 1ei-
jesen független a szövetségtől és ilyféle ünnepségre
meg illik hivni, Ugve nem kivánhatod, hogy olya§-
miről iriunk tudósitást, amiröl csak hallomásból
tudunk. Ezt az lrói lelkiismeret nem engedi.

A KIADOHIVATAL ÜZENETE
A nyomdai és szállitási költségek ujabb nagy.

mérvú emelkedé§e arta kényszeriti a kiadóhívaialt,
hogy szeptember elseiétól a Magyaí Cserkész elö-
íizeiési diiát, az egyes példányszámok árát és egyes
kiadványaink árát felemelje.

Szept. elsejétő| az évi elófizetési dij 240 kor.,
az egyes lappéIdányok ára 24 kor,

A kiadványok árában elóforduló változások a
hirdetési oldalon vannak.

A fent jelzett árváltozásokra való tekinletlel,
nagyon kérjük bizományosainkat, hogy a még birto-
kukban levö, eddig el nem kelt kiadványaink jegy-
,zékét sürgősen küld!ék be a kiadóhivatalnak, riehogy
kénytelenek legyünk az egész bizománynak magasabb
árával megterhelni számlájukat.

Előfizetöinket figyelmezteljük, hogy ha elófize-
tésük lejárt, azonna| ujitsák meg, különben nzgy
költségeink nlialt a jövöben nem küldhetjüka lapot.

cserkészüdvözlettel a kiadóhivatat.

esonkd §Yíaggarorszdg - nem orszd.g
6gész éYCagyarorazőg - menngcrazdg !

Flóberí -íegyverekeí
és hozzáva|ő lőszert
jutányosan száIiit

knébl Ferenc
puskaműtves

Budapest, Baross_utca

&
Javitásokat elvállalok.

I(éziratot
ncm adunk vitrza.
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c§ERKEsz
ESTVEREKI
Mindennemű cserkészfelszere-

lési cit<ket legj obb minőségben és
legjutárryosabb árban a Magyar
Cserkészek Termelő és Ertéke-
sitő Szövetkezetében (Budapest,
lV. Váci-utca 46. sz.), vagyis a

SAJÁT BOLTOTOKBAN
szerezhetitek be. Ha,minden
cserkésztestvér szükségletét a
saját boltjában szerzi be, lehe-
tővé teszi, hogy a szövetkezet

évente több szegénysorsú
cserkész testvért

felszerelhessen. Mielőtt valamit
vennételi, bizal ommal fordu§atok
a szövetkezet vezetőségéhez.
(Budapest, IV., Váci-utca 46. sz.

'releton: 38-71,)

MEG.rELENT
A

Ára 30 tor. leánycserkészet
útmutatója

Összeállitotta a leánycserkész intézőbizottság.

t MnTtn [§il,ltÍM llÜiltuH.
Eddig megielent számai:

'. 
MÁRKUS: Csetkésztábot. t6,-

2. SCHRANK: A hatcszetü
(Il. bOvitett kiadás) . . 3O._

3. SZTRILICH és MOCSY: A
cserkészsegítsé gnyuj tás t<is
kátéja. II. kiaőas, %.-

4, Kikép z ési s z abály zat, Il.kiaő. í 6. -5-6. GERo: A tétkep. .. 24.-
7-s. MAGYARoRSZAG FÖLD-

RArZA. Itta át, Fodor Ferenc
egy. m. tanát, csetkésztiszt,
L osat. próbaanyag. .24.-

9-í3. Maior D.:' önSvezETóK KöNyvE
A M.Cs.Sz. hivatalos kalauza
őtsvezetők mar.kája ftsi&e 5a.-

í4-í8. MINDENT A HAZÁERT
Ameúkai esetkésategény.
Angol ercdetibőí fotd.:
§chrank Endre . 50.-

|9-B.TÁ\BoRoZNAK A
PALOTAI CSERKESZEK
Etedeti ma gyaf csetkészt egély,
Itta l Gyö,kóssy Endre . 50.-

24-25. csERKEszSZINPAD
Itta: Lingauet Lász(ó és
Noszlopy Aba Tihamét. .30.-, 26-29. MAGYAR c§ER.KÉ,sz

NAFTÁP.L ,922 . lü._
30. A MI TÖRVnNvÜxr 6"-

3,-33. TÁBoRI MUNKÁK
Irták: Sztrilich PáI és
dr. Mócsy János. . 40.--r

34-35, SPILENBERG: A ma-
gyat csetkésa daloskönyve 40,-

36-37. (Sajtó alatt.)
38. Dr. MOCSY: Csetkész-

íizika és kémia ., . . 20.-
39. KISS:: Táborczás , . 20.-

I nnilnom, fiiaüúhilatalunlrlnn lll. üiili-utnn 6l. l. 1!. l

Mcgidíentek a Magyar Ccerkéez aűvészl,

FALIKEPEI, MULAPIAI ÉS
LEVELEZO_LAPIAI
őt szíoben, kartonra lyoínva.

Hatatmas qővelhítőetíL a magyat csetkés?-
mozgatom c g y s é g é t és íazaíias cseíekvó

jellea,ét.

A íalikép en 27|42 cm. nagyságban1 az
otthon gyöny6tű őilszq dtb.-Lént K 20.-

A, aúlep án, a Magyar Csctkész nagy-
zágában . .K 10.-

A [evclezőlapok áta darabonLéot K 8.-
t00 drb. 2ó0.- &or., 1000 dtb.. K 2a00.-

Mcgieíent eddíg két sororat levelezőlap,

MEGJ ELENT
A

Magyar
cserkészvezetők
Könyve.
Ezerkeszíeííe : SlK SÁNDOR.

556 oldal
Ára a kiadóhivaíalban 250 horona, a íor-
galomban 350 horona, fameníes papiroson- karíonboritékkal 450 korona.

f,'ráter ég Társa Budapesü


