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Mlndcn csetkész saiát boltiábam, a Magyaí Cserkészek
.

zetében vásátoí.

Termelö és Értékesitó §rövetke"

Lásd a boriték tltolsó oidalát.

ARA 6.()00 KoHCINA"
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ffi lngyen kapod a,,Magyar Cserhész"1t,
ha 5 úi előfizeíőf szetzell Az igazolí előíizeíő gyüiíőnek ugyanannYi időre,
miní az álíala szetzeíí úi elófizeíők előíizeíése, teliesen ingYen .hüldiüh a
MAGgAR csERHÉ§Z-t, {vidéhre bérmentve).

Aki rnáshép nem índia lapunkaí meg§zerezni, mosí ragadja meg az alkalmaÍ, - Az Ősz,
gzegy;uiiíőí1 előfizeíési dijak egyösszegben uíalandók áÉ a hiadóhívaíal cimére, a szel9énY háÍ,
tapián pedig felsorolandóh ai ú el6íize(ők, valaminí a gyüiíő olvashaíó neve és poníos cime.'

sátor

üsürhíMIffi:,
,. hátizsák

tamn

Az összes felszerelés
és táborozási cikkek az
elismert legjolrb minő-

5,'l0, 15 és 20 kg-os postacsomagokat y,Lix"#'#;ri ilíilllí- ús üIü§l úrdkban.

M.eínI-kávé
rizs és cukor kivételével

bérmentve szállitunk.

í lliaüóhimlal himíalOs ótál: llíllrönanonlríní ü. l. §-f ís tsülütíöil, slomidí hilúíalllsl d. u. {-0 Tsl : l{í[§8l 9{_lg

óranrüves

Budapest, lV. ker., .Apponyi"tér l.

ónnlavtrÁsoK JóTÁLLÁs I\tELLETT,

l csenkészfe|szerclések !

iT:j*j*, §nfimifií ffimrntp
n ll!sls§óbt
üuisüiii-|0tí,is t § zékesfe hérvár

Ára!ánlatot késaségget küldök t

FLöKL és §{AÁ§
Iegrégibb czaküzletébeq

BUDAPEST," Vll ANDRÁ§SY,Ur 13 19e_!qL!gl]cló,b!4,9j,
6SApATFELSZERELESEKNEL Ánnrucnnnnnnyt w!ffi

fi ;BsEnilÉMlllTíL§ffiüETffElIT nililmMlllTÍlR

NAGY mffiNYHÉng,
kaíonai és polgári szabóüzepe

BUDApEET, lv.,
Kecsheméíi ucca 9, szám, félerneleí.

Készit katonai és palgári ruhát, saphát,
cserkész és lnindenneruű, egyenru,hát.
Nag.y válaszíéh szötleíehberr és minden-
fajía felszerelésí cihkekben. Cserkész

vállpán{oh állandóan rahíáron.
TEtEfoN : őÓZőEÉ 104*26.

GERMANN FRIGY§§

a[ENTstK FEREN§
könyvkötészet és albumgyát

BpdapestIV,PapnQveldeu. 6. Tel.J. t61-14

Tan- ée szépiroclalmi könyveket
csetkészeknek a legszolitlabb kötéstól_ r _legd.1-
id;;;"#ffi;;y szesébb kivitelig olcsón készit.

trósépek, számológépek szakszerü iavitása
és iökarbantartása. U| és használt iró-
géirek. Ke!lékek azösszes rendszerü gépekhez

BRE§§ÁN rrsrvÉnrx
Builapost, YtIt. Dugonies-utca 3. sz,

Telefon : József 84 - 94,
t Oserkádzeknek 50ro onoodmény l
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Magyar c§erké§zek !

No pártoljátok a kiilföldi ipart Hozzátarto
zóitolrat, ismer,őseitoket kórjétek nreg, hogy
csak a csapatoknak szétkiildötl, a MAGYAR
LAPVALLALAT előállitásábarr megjelent

' Cserlrész-levelezőlapolron
irjanak, rnelyok egyuttal sorsjegyek. Minderr
egy-két lrónapbarr szép tárgyalr kerülnek lri_
sóisolásra. §orscllási ereilmény a MAGYAR
O§EItt(ESZ-ben lesz kör,zétéve. Gyiijtsétek
nragatok is lapjainkat, ntort a tel,ies szériák
Iragy értéket fogrralr kéltviselni. Tílmogatás
tokat kér;jiik - hazafias iidvözlettel

MAGYAR tApVÁttAtAT
Budapest, Vlll., Baross-uíca |7.
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Mihály Géza
Eudapest, Baross-utea;4l. szám.
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' Cs'íz. I Természetes, hogy sokkal szivesebben
veszürr[<,képekkel, rajzohkal élénkilett táborozási
lreszárrrolót. Gondold meg, ha a M. Cs. 3|*.rélze
tnás,ntás csapatok szárazbeszánrolóját hozná -§zivesett olvasnád? Az u! gondolaí, ötlet, elöretör_
tetés nern érdekel jobban téged is ? 2. 

^ 
rajzokat

a Jiuktól várjuk. -. }l. D. Nagykanizsa, Kedves ösz"
szefoglalásai érzéseidnek, de ez még nem /e vagy,
az utánérzés összeíoglalása ailnak, amit itt-ott
olvastál. Gyakorolj és találd meg hangodat, rnert
tehetség mutatkozik, * 6y. l. §zegod. Nagyon.kö-
szörrjiik, rle sehogyse fért bele. - K. Sándor őrsv.
552. Nagyon mulattató, de hetyesirás, íogaImazás
szempontjából nrég nem való közlésre. De nagyon
örülünk, ha ily eredeti beszámolókat küldötök, mert
ntotivutnait jól fel tuttjuk használni. Add át a ,,leg-
fanatikusabb"-nak is testvéri ölelésünket. - B. l,
§zombalhely. Az emlékkönyv megjelent-e már? -552 csapai. Köszönjük ezépen a 6 drb. fényképet,
de bizony ósak szépek, mert sokszorositásra egyik
se elég jó. - K, B. §zllasb. Szép is, jó is, de eI-
késett ée térnájánál fogva most már nem tudjuk
felhasználni. - M. l. 7. Erös G, l. A fiu- és leány-
cserkészek kölcsönös tisztelgésére az O. L B. m{r
évekkel ezelőtt kimondta, hogy tiszteIgésnek helye
nincs. Ha tehát elöfordul, hogy cserkészleány tisz-
teleg, az tévedésből történt. Az adoit esetben udva-
riasán fogadjuk, de ez nem ntegszégyenités, hanenr
_ ismételiük J egy§zerü tévedés 2. A cikk témája
nagyszerü, de jobb a veröfényesebb oldalakkal fog-
lalkozni. így inkább lehangoló. - M. l. Sárbogárd.
Cgak egy ,"szindarab" volt benne - hál'istennek.
Nem góirdolod, hogy aki azt látná, bosszankodnék
és unitkozna felváltva ? Keress szép mozzanatokat,
küzdelnreket az életbő| és ezeket lrozd szinre, ne
azt, hogy csirkeíogók ltogy hazudoznak jóhiszemü,
rte a te darabod szerint bárgyu embereknek, Ez
senkit se érdeke|.

A 7. Erős Gusztáv c§. nótóiból,
Pályamunlra, Q,. Lg24. jan. szám.}
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a ]}jigyféle új levelezólap_§orrgzat.

Ára tlarrrbrlnkérrt I( 500
Kitüuő lrtrrtonpapirotr rentelr ttyo-
mássr,l. -Ezerrkivül kaplrató móg
a ,,MI rönvtrNyÜNt{;' lev, lapl
ára darabtlnként I( {60

A íáborozás íaríamára
szépirodalmí könyveinh

áráí leszálliíoííuk l

48*5t. Hadak uíián 2í.000 helyeíí 14.000 K
64-67. A íáborszinpada í4,000 . 10,500 K
7Q-72 Csillagszemü fiuhí0.500 , ?.000 K

Kapha{ók:

a Kiadóhiuata.lban.

3, Szirilich ór ilóosy: A cserkészse-
gitségnyujtás kis kátéja. lV. kiadás t,50

4, Kiképzési szabályzal. Vált. lV. kiad. -.805*6. Gerö: A térkép. lt bóv.kiadás 1.20

1.20

t,50

-.80

2,_

2._

e

t,_
39. Kiss: Táborozás II. kíadás -.60

2._

64-67. Koszler Atya: A cserkésztábor
szinpada _--

68. Winnetou levelek (lassozás) ós a Sielés
69. Harangi Láazló: A modern cserkész-

7l*72. Koszter Atya l Csillagszemü fiuk.
(Szindarabok) ___

73-74, §korka Károly :_Kék ég alatt, vers. K
Bödy Zoltán: A magyar zászló,stb. K
P. Olasr Péter S. Ezermester --_
Cserkógz-levolezölapok :

, nA nti íörvényünkn levelezőlap--_
Mülap (kis cserkészplakál) , -__

Ugyanaz, nagy alakban
Baden-Powell arcképe

drb
drb

tábor. Bohózat 1 felv,
70. Kuna lenö: Cserkésznapló --_ -.00

\

7-8. Dr. FodorFergnc: Magyarország íöld-
rajza, |. o. próbaanyag II. kiad. -_:

9-13. MajorD.; Örsvezetók könyve,A M.
Cs. Sz. hivatalos ka|auzáörsveze-
tők munkája részére. ll. kiadás --_

24-25. Lingauor László és Noszlopy Aba Ti-
hamór : Cserkészszinpad'- _--

30. A mi törvénvünk. II. kiadás
31-33. Sztrílich-Mó'csv : Tábori munkák

Jetentékenyen tíovitett tt. kiadás
34-35. §pllenberj: A magyar cserkész

daloskönvve. íl. böv. kiadás
36. Csörgey-§zliáUy dr. Természetismeret

I. rész (Környékünk állatvilága)
38, Mócsy-Jaschik: Cserkészkémia !I. kiad.

-.10_.20
*60
:.50

40-42. Szöllőey; Lovagiasság, ___ __ 2.-
43-46. Dr. Farkas Gyula: Forrongó leikeh, 2.-

47, Erczbruckor A. : Erdö mellétt nem ió
lakni. Cserkészvigiáték l felv. ___ -.5048-5l. Farkas §yula: Hadak utján 2.--

52. Ruházati szabályzat II. kiadás -.4053, Kiscserkészszabá{vzat -.{091-_96, A Magyar c§eíkés' játékkönyve 2.-
57. Különpróba szabályzat - -_- _-: -.4058. Borsiozky: Csősz 1.20

59-6t. Öveges l. ldöhatározás ég id6-
jóslás ___

62. Harangl L.: A két arabus,(Vigj.)
63. Csetkészjelvények és isrnertetőjelek

né _.50,Jlrvn---
rarÉas eyÍIai-e tdrroríi, ti"en.- :_-

Hadványl l(álmán: Napsugár leventék
Buczkó l Törvénynlagyarázat ---
Öregcserkész azabályzat ---
Táviró müszerismeret és kapcsolástan

egy melléklettel
Nógyféle új levelezőlap két-két szinbeu

darabonként ___ K 500
l000 darab ulán 200/u-os etrgedmény.

Dr. Papp Gyula: Cserkészfiuk könyve 1.72
Dr, Virosztek Győzö : Utmutatás az Életmen

tés és Elsö Segélynyujásra balesetben
az orvos érkezéséig _-- _-- K33.COi)

A oMagyar Cgerkésro hiányos évfolyamal:
kaphatók számonként a minrlen-
kori példányszám árában.

§zorzószám: 7OOO

t.50

A &[agyar §serkész könyveí közüE kaphatók:

llnpilníu n íínflífir ürgHírg ilinilíiliunínlíilnn, $uilnnusT, lll. iláti-uíün 0l. í§í" fi
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1925. évi nyári táborolr"
. Vé§9 a nagytábornak, vége a cserkész-
évnek ! Azaz még most is iaiiat az orszá-
§9t ! Mindnyájan 

. kivánósiák vagyunk,
hányan és lrol jártak, de ezt maid "a'csa_
patok maguk mondják el a Éövetkező
számunktól kezdve. Most Eri Etnit tábo.
rozási fótjtkár fog általánosságban iájé-
koztatni bennünket a?. idei }aborozási
idény o-ről.

- Az országos táborozási hi vatal més tel.jes képet nem rajzolhat az idei ráboroÉról,
mert vannak csapatok, amelvek ezután
indulnak táborba, másol< még Űrn kültlötték
meg megszálló és bontó jelenléseiket. Ilyen
tábor 33 akadt. Ezek miatt a tábqrozók
Iétszámára még nincs biztos adatunk.

. Hu..*9gfigyeljük lé.rképen a táborhelyek
eloszlását, igen érdelres- megállapitá§okat
tehetünk, El'sősorban azl, h-ogy'a tábor-
helyek kiváIasztásában bizonvÖs és éven-kint változő diuatot figyelhltünk meg.
Minden évben a Csonkáország egy_egy
táiékát tömegesebben lepik el Ö'sap-aiain-É,
pedig nem is beszélnelr Ólóre össze. Ig2á
nyarán a Bakony és Duna BudapesttőI
9^é!:.eső p_artvidék_e volt a legdivafosabb,
l924-ben a Níátra-Bükk-Heg}alia vonalai
ez idén pedig a Balaton partfi A multban
divatos Bakony vidékén 

- 
és 

-Duna 
mentén

csak elvétve akadt tábor az idén, viszonta Magyar Középhegység etőbb' emlitett
hegyvidékeit elég szép sZámban keresték
fel csapataink. Klilanás jelensép az atföldi
táborkelgektőt ualó tartózkodás." a" áúotai
csapatok leszámitásával alig egy-két régi
csapal vállalkozott alföldi táÉorőíasra. §z
idei táboroknak még^az is jellemzője, hogy
9ok9slp11 kereste íel Csonka-Magyárórszá§
határvidékét és táborhelyüket

néha pát lépéste iiiattet< lel al
idelglenes határvonaltóI.

Áttalános megjegyzéseink során kevésbé
.örvendetes jelenségről is meg kell emlé-
keznünk. Sok csapát tábora elvesziti igazi
cserkésztábor jellegét s inkább hasonlátos

slÁ!,ii.vi. ÉvFoLYAí{. BüDAPEST ,925. AUGUszTUs

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

I
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&§AGYAR
rc§nRKE§Z

szorko§ztó§ó8 : L, Maror-utcl l7. tll; u.
Kl8dóhivÁtal: lV., Váci-utca 62. frz. 6.

M€gjolonlk mindon hó l-én 6s líén.

} gJermeknyaraltatási akciók üdülőtelepei.
hez. Sok apró tünet támogatia ezt a
megligyelésünket, Igy a csapatók nagyobb
részét a táborhely megválasztásában--nem
vezette semmi különösebb cél, hanem

egysaetüen megtagadták a tábo.
t oaásta kinálkoző tegegy szeúbb

és lcgí<önnyebb alkalmat
s oda mentek, ahol a táborozás a legkeve-
sebb előkészületet kivánt. Igen sok eietben
a közeli.környékre, vagy ugyano|yan iel"
Iegü tájra, sőt néhány _-- méÁ u. n.
nagyobb csapat is * régi táborhetyét ke"
reste íe! még harmadszór is. Pedl'g kb.
5_6 évi ciklusban - ennyi időre tehető
a fiuknak a csapat kOteléÍ<ében eltöltött
ideje -Csonka-Magy arorstág mínden

jellegzetes íoldtait| táját végig
(ehetne táborczni

s igy a cgapatok tábora igazi h.onianeretre
vezetne, Ehhez évekre szolo célkitüzés kell
9: megvalósitásukra hosszu és gondos,
fáradságos előkészitő munka. Moz§Otábor
n93. ol{j1. meg ezt a íeladatot, mÖrt egy
Yl99'.. tlzrFa\. ember-, növény- és állat_
földrajzi megismerése csak álÜtábor kere.
tében oldtra!ó T"g. Természetesen elősegiti
a célt az állótáborból a földrajzi, történei"mi,
néprljz! stb, adatok kiegészitésére tett
rövidebb kirándulások a környékre. A ha-
sonló. céllal megszervezett mózgótáborok
is sokat valósithatnak meg az emlitett íel-
adatokból, de azoknak inkaUt az egye§
tájakat összekötő terepek és a már á'eg-
szerzett ismeretek kiegészitése áll inkább
módjában. A honismereI *negszerzése céljából
heués. c.sapat. keresetí táboihelyet. - 

'Egy
másik kevésbé örvendetes jel-enség, hogy
a. csapatok nag_yrésze igen kevés megfigye-
lésröl s közérdekü tuónivalórót tűa---ue.
számolni. Ez is, ,csak arra mutat, hogy
igen hiányzik a határozotl cátkítúzés éé
méginkább a, táborok cserkészprogramjá"
nak tüzetes kere.sztülvitele.

Fcíeíőg sz*tkcsgtó l
HERMANN GYŐZÓ



gs4 fr,rreyen esnnrdsg

Ami a táborok egészségügyét illeti, örven-
detes dolog, hogy se balesetről, se komo-
lyabb megbetegedésről jelentés nem érke.
zett, Az idei sok eső nem ártott cserké-
szeink egészségének, sót éppen a ro§sz
idő edzette meg őket. Csak két csapat
fejezte be a tervezettnél korábban táborát,
a többi mind azt jelentette, hogy a hetes
eső ellenérb a hangulat és a fiuk maga-
tartása a legkittinőbb.

Az élelmezés az állótáborokban keltő
kivételével zavarta|an, kielégitő és jó volt.
A kettőnél is a rossz időjárás okozott
nehézségeket. Ellenben a mozgótáborokróI
több olyan jelentést kaptunk, hogy az
élelmiszer megszerzése akadályokba ütkö-
zött és sokkal több pénzbe került, mint
ahogy előirányozták. Különösen olyan vi-
dékekre vonatkozik ez, ahol sok kisközség
és kevés nagyobb lakott hely van, mint
pl. a Dunántul Balatontól nyugatra eső
vidéke.

A táborhelyek körn5ékének uradalmai,
l<özségei, hatóságai mindenütt nagy támo-
gatásban részesitették táborozó csapaláin.
kat" A szövetségi köszönőlevél nagyrésze
már kiküIdés alatt van.

Már most a részletes adatok a, taval,r i.
hoz viszonyitva a következók, 

,n n 192ó

Állotaborok száma belföldön ti7 1?8
,, ,, külföldön í 2

Mozgótáborok ,, belföldön 27 26
külföldlin 3 14

20t] 220

Négy német csapat kapott Magyar-
országra mozgótáborozási engedélyt.
A Balaton körül táborozott 38 csapat:
Fonyód 9, Aliga 6, Badacsony 6, Szepezd
& táborra| a leglátogatottab hely. Volt
3 tisztitábor Hédervárott, mely összesen
112 tisztet képzett ki. 1 eg;,hetes lrözségi
iamboree 400, egy piarista tábor (8 csapat
350 íővel) és egy hiscserhésztábor (650,
Pécs, Be}v. elemi) a Drár,ánál. Ugyesen
oldotta meg a honismeret kérdését a 168.
szigetvári pcllgári isk. csapata, ntely anyagi
nehézségek miatt nagytábort nem tudva
létrehozni, a videk 4 községében rendezett
4-b napos tábort. Közvetlenül sanyaru
trianoni ,,határaink" mellett táborozott
20 csapat.

Lz l92b-ben külföldön táborozott csa.
patok a következők (a csapalnév előtt a
száma, utána a létszám): 41 Budapest 11,
Svájc; 18 Budapest 40, Wien; 13 Buda-
pest 30, Wien; 307 Budapest 14, Wien;
134 Sarospatak 6, Tátra; 4 Budapest 4,
Wien; 3 Budapest 33, Wien; 141 Pécs 17,
Németország; lX. ker. Debrecen 33, Olasz.

ország; 169 Ujpest 27, Róma, Nápoly ;
14 Esztergom 16, Dunai ut; 146 Tata 46,
Olaszország; 7 Budapest 12, Dunai ut;
199 Budapest 10, Ausztria; 29 Budapest
11, Dunai ut; 3 Budapest 3, Svájc, Olasz-
ország; 4 Budapest 4, Svájc, Francia-
ország; 50 Szombathely 32, Karinthia;
53 Kőszeg 25, Róma; 11 Bpest 8, Róma;
27ts ö. Pallag 6, Hollandia; 1B4 Békés-
csaba 36, Sváic ; 135-272 Budapest 2b,
Olaszország; M. Cs. Sz. 18, Róma; 153
Salgótarján 25, lVien.

külörrösen érdekes és cserkészszerii a
273. ö, cs. utja, amely gazdasági.saaktantll-

' mánlokha' köti össze Hollandia megláto-
gatását.

A részletes számadatokat, megfigyelé--tj1
HI§ZEK EGY ISTENBEN,
HISZEK EGY HAZÁBAN,
HlsZEK EGY I§I,ENI öRöK IGAZSÁGBAN,
HIszEK MAcyAnonszÁc rnlrÁMlnÁsÁseI,l

Pályázatunlr.
Te vagy a parancsnokl

A ,,Pacsirtat' csapat 32 tagja már két hete tábo,
rozott a ,,Kerek Tisztáson". Nagyszerüen ment

minden, mikor a tábor parancsnokának sürgős
ügyben eI kelle{t utaznia: teljes 24 őráig egyedül
kellett hagynia a tábort.

Mielótt eltávozott, magához hivh Karit, a csapat
legrégibb őrsvezetöjét és azt nrondta neki: ,1'e vagy
a parancsnok !"

Krri vezetése nrellett nrinden a legteljesebb
rendben ment. Azonban éiiel tizenkét órakor -
mikor Kari barátunk épen az örséget vizsgálta _
a tábortól néhány száz méterre huzódó vasutvonalon
két kivilágitott vonat haIadt egymással szemben.

,,Milyen érdekes lesz, mikor egymás mellett fognak
elmenni" - gondolta örsvezető barátunk. De -
ijedtében szinte fe|sikoltott - a két vonat egymásra
szaladt, a kivilágitott ablakoh elsötétültek, rőt fény

lebegett a sinek fötött s néhány másodperc ntulva
tonrpa dörrenést, recsegést és segélykiáItást hozott
az éjszakai szellö. Á két vonat összeütközött !

,,Te vagy a parancsnok /" - villant át Kari feién
s intézkedni kezdett. . .

Milyen intézkedéseket tett Kari, milyen paran,

csokat adott a szerencsétlenül iárt utasok érdeké_

ben: nenr tudiuk. Csupán az közismeretes, hogy
Kari a legnagyobb cserkéczkitüntetést - az élet-
mentésért járó cserkészliliomot ,,egy vasuli
gzerencsótlenség alkaImával tanusitott gyors, körüI,
tekintö és önfeldldozd" cselekvéséért kapta.

Milyen parancsokat adtdl volna ki te a fenti
esetben, ha a le parancsnokod mondta volna neked

elutazdsa előtt: ,,Te vagy a pdrancsnok l'
Határidö: aug. 22. Dijak: 50, 30 é3 20.0c0 K.
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Reggelí ima.
Ébteő az etdő. Hús teggcíi szell!
Meg-mcgbotzotja a íák korcnáiát,
Kitátom vágyő íelkemet a íénynek
§ hallgatom csendben
Egy-cgy madátka csattogó danáját.

Ó, dalt akatoí< én ls eldalolni.
Daít, meíyben ott ég a hajna| varáasa
És benne izzik szúzt ragyogássat,
Itju etővel
Egy .ri ketdet bűszke indulása . . ,

Felkelt a r.ap már; Ragyogó sugárit
Hatmat^gy érnánttaí ii'dv özötte minden.
Imádkoznék mélységes ehftattal,
De gyatló aikam
Csak egy stót tud ebebegttir lsten l

Réuész F. Erich
27. Eötvös.

A hatodilr c§erkésztörvényröl.
Kedves }im l 

A cserkósz ,ió az állatoklroz , , ,

Egy még kissé bátortalan cserkész ujon-
cot kérdezgettek ki a cserkésztörvényből.

A negyedik cserkésztörvényt igy hatá_
rozta meg: uEgy cserkész barátságos
mindenkivel szemben és testvére minden
más állatnak, tekintet nélkül arra, hogy
milyen társadalmi osztáIyhoz tartozik."

Pompás íelelet volt, csak a hatodik tör.
vény gyanánt kellett volna mondania"

A cserkész barátja az állatoknak, mtrt
jóindulatu minden 

- 
iránt és a jó cserkész

bizonyára arra fog törekedni, hogy test_
vére legyen ,,minden más áIlatnak", tel-
jesen függetlenül attól, hogy milyen tár-
sadalmi osztályhclz tartozik,

Igáz, hogy egyili-másik állat különös_
fajta teremtés: netrr sok szőr van a hátán,
mig mások gyapjasak, vagy pelyhesek.
De az a körüimény, lrogy az első fajtát
cserkésznek hivják, mig a második fajtát
báránynak, illetve cicának nevezik, a leg-
csekélyebb akadályt sem szolgáltatja arra,
hogy te és ők barátok legyetek.

Valamennyit ugyanaz az Ltya teremtette
és valannennyien részesei az összes javak
közt a legnagyobbnakz az Eletnek.

A bátortalan cserkésznek tehát igaza
volt, mert a világon valamennyi állat és
emberi lény testvér és kötelessége egy-
mással szemben lehetőleg jóindulattal és
megbecsüléssel viseltetni,

Azt mondhatnád erre, hogyha egy
oroszlán a íőcserkésszel találko;ik az B'i-
erdőben, egyáltalán nem valószinü, hogy
ekképen bánik vele - de hát egy oroszlán
sohasem járt városi iskolába. A cserkész-
nek az állatokénál több lehetőségének kell
lennie aíta, hogy valamit megtanuljon
azokból a dolgokból, amelyek mint keresz-

tény erények ismeretesek és amikor a
cserkész alkalmat talál rá, nindig alkal-
mazza is azolrat,

Emlékszem, egyszer megkérdezteín egy
cserkészt, mit ért ő az állatok iránt való
jóindulaton, mire ő a többi fiut íalren-
gető nevetésre késztette ,ezzel a fele-
letével:

- Tessék uram ép ugy bánni velük,
mintha emberi lények volnának.

A többi fta, azt hiszem ugy képzelte a
dolgot, hogy most már egy nöstény macl.
kának ülőhelyet kell átengedni az autC-
buszon, vagy egy vak hörcsögöt gon-
dosan át kell vezetni az utcán.

I)e annak a cserkészfiunak mégis igaza
voh, mert a hatodik törvény alapgondo-
|ata az, hogy épen azzal á jóindulattal és
kimélettel kell bánnunk az állatokkal, mint
aminöt az emberi lények iránt lanusitunk.

Hogy az állatcrk iránt jóindula.tuak le.
gyünk, annak kezdete az, hogy megértsük
őket. De csakis ugy érthet|ük meg őket,
ha tudunk is róluk valamit.

A cserkésznek könyveket kell olvasnia
az állatokról és minden lelretőséget íel
kell használnia arra, hogy megismerie
szokásaikat.

Ismerek egy férfit, aki egész elbien at
a hangyákat tanulmányozja s akit hosszu
hónapokra kihozna sodrából az, ha meg"
tudná, hogy csak egyet is eltaposott kö-
zülük akkor. amikor azt elkerülhette volna.
Ez nem azérl ,íán, mert au illető tulságo-
san érzékeny, hanem mert alaposan ismeri
azt a csodálatos munkát, melyet a han-
gyák végeznek s mert ugy tekinti azok
életét, mint nágy értékü valamit, melyet
nem szabad elvenni.

Az állatokkal való kegyetlen bánás"
módra nem volna soha szüksége senkinek,
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ha szeretné őket, de eléggé §zorr)üru
dolog, hogy a fiuk rnár termószettől ft_,gva
többnyire rosszindulatuak az állatok iránt
s ha Ósak nincs jóéfzés benniik, sokszor
kegyetIenek"

A lelketlenség gyakran oktalanságbói
erecl. A fiuk keresztül_kasul kergetnek
egy lovat a mezőn, vagy egy tyukot az
udvaron, G;,alrran köveket dobnak a ku-
tyára, yagy a maeska íarkára rákötnek
valamit, Azt hiszik, hogy ez iréfa.

Amde ez olyan fajta tréfa, amilyet egy
cserkésznek egy pilianatra sem.,seabad_
megengednie. Minden befolyását fel keli
hasinálnia arra) hogy végéf vesse ezek-
nek a dolgoknak, akár barátai visznek
végbe ilyeneket, akár idegenek.

A fiuk sokszor rnadáríészkek után néz-
nek és eiszedik az összes tojásokat, sőt a
fészlret le is verik. Ez a cselekedet nagyon
kegyetlen s a cserkészeknek minden fiut
meg kell akadályozniok abban, hogy
ilyesmire vetemedjenek.

A cserkésznek meg keli próbálnia, }rogy
igaz barátja legyen az állatoknak, mind a
nagyoknak, mind a kicsinyeknell. Büszke-
séggel fogja őt eltölteni az a lényl hogy
az állatok nem félnek tőle, mert rájöttek
arra, hogy nem akarja őket bántani.

Az állatkertben gyakran lehet látni egy
idős urat, amint kiterjesztett karokkal áll
s a galambok a fejére és vállaira szállnak.
Ez az öreg ur husz éven keresztüI állan-
dóan látogaita az állatkertet s a galambox
egyre jobb,an rnegismerkedtek vele és
biztak benne, mert ő a barátjuk volt,

Ugyanezt lehet tapasztalni az állatkerti
őröknél is. Ezek a legvadabb állatok közé
bemennek és a kezeikből etetik azokat.
Az állatok isrnerik őket és biznak bennük,
mert hosszu ideig megértőknek és jóindu.
latuaknak találták őket. Azt tapasztalták,
hogy azok az ő barátaik,

Meg kell mondanod csapatodnak, hogyha
a fiuk valamilyen állatot tartanak otihon,
ne csupán a szokásailrat tanulmányozzák,
}tanem mindennap szenteljenek eg5,-két
percet arra ir, hogy kivánságailrra és
szükségleteikre is gondoljanak.

Nagy foku lelketlenséget tanusitanak a
kutyákkal szemben azok az emberek, akik
azt hiszik, hogy szeretik őket. Ha egy
őrsvezető azt mondja, bogy szereti az
őrsét, sok módja van arra, hogy erről
megfelelő bizonyságot adjon; vaj jon cser-
készmunkájában társai kivánságainak tel"
jesitésére törekszik-e, avagy mindíg csak
a sajái kivánságára gondol ?

Epen ilyen a próilája egy állat tulaj-
donosának is,

A kritya nem tudja rnegrnondani, hogy
neki testtnozgásra van sziiksége, de a
cserliész, akinek kutyája van, rrrin<lennap
arra fog gonrlolni magábán, hogyan teheti
1eheiővé kntyája részére azt, }rogy nteg-,
sétáitassa.

A kutyák iránti ie]ketlen bánásrnódnak
egyik megn5,,ilatkozása, hogy megláncolva
tartják őlret az udvaron, azért, hagy őriz-
zék a 'házat. Sok kutvá.t napról napra
lekötve tartanak ilyen nródon anélkül,
hogy szaladgálni engednék. Az iiyen
kutyák elsatnyulnak, e}vesztik összes jó
tulajdonságaikat és rendszerint elva-
dulnak.

Vannak azonban olyan esetek, ámikor
egyes állatokat és rovarokat m€g kell
ölni. A marha, a julr élelmünkre szolgál-
nak, mig másokat, mint a darazsak, legyek,
patkányok és viperák, a halálba kell l<ül-
denünk azért, mert ártalmasak.

Ez esetekben azonban a cserkésznek
minden tőle telhetőt nreg kell tennie arra,
hogy egy ilyerr állat, vagy rovar megö}ése
íájdalom nélkül történjék.

De végtére és mindenek felett : a cser.
kész nemcsak hogy nem fog semmi kárt
sem tenni az állato]rban, hanem arra fog
törekedni, hogy sok jót tegyen velük.

Nem fogja szégyenleni, hogy előugorjék
a járdáról és vállát a küllőknek fe.sziise,
mikor látja, hogy a ló mily küzködéssel

A csetkész j6 az áIlalokhoz.

halad előre a sáros időben. Ha a ló meg-
csuszik, a cserkész homokot szór eléie,
hogy igy képes legyen jobban nekilátni
a huzásnakl vag} ha látja, hogy egy ló
leeitette az abrakostarisznl,át, íelveszi azt
és visszahelyezi. Ha az országuton l<övet
vágy téglát talál a kerékvágásban, elveszi
onnan és eldobja.

Általában magáni^k a hatodik cserkész_
törvénynek egy egész kön1 v ke}lene
s neked szenr előtt kell tartanod, hogy én
ebben a levélben a tárgynak csak kis
részleteit hozlratom fe]. Valamennyi törvé_
nyünk közí.ez a legszebb, mert azt jelenti,
hogy egy cserkész szükségét érzi annak,
hogy behatóan és nemeslelküen tanulmá-
nyozza teremtett-lény társait,

oszinte cserkésztestvéred :
Roland,
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§ose halunk meg !

Olvastuk az ujságokban, hogy - bizonyára ala-
pos okokból - mindeníelé az egéaz világon az
enrberek tizmilliói követelíék népszavazás vtján az
alkohollilatom elrendelését s gyakran jelennek meg
hirek azokról az erőfeszitésekröl is, anrelyeket
amerikaiak, svédek, norvégek, íinnek az alkohol"
tilalom fenntarlása és a csempészés megakadályo,
zása érdekében szárazon és vizen, söt már repülő,
gépen és tengeralattjárókkal folytatnak, Ezeket a

hireket a ,,száraz" vagy ,,nedves" uiságok a maguk
álláspontja szerint sokszor elíerditve közlik. Mint-
hogy az alkoholizmussal, ezze| a nagyon elterjedt,
pusztitó népbetegséggel szemben való áilásfoglalás
minden magyaí eserkészt érdekel, kikiildtük lapunk
tudósitóját, hogy beszárnolhassunk olvasóinknak,
hogy milyen dllrisponton vannak az alkohollal
szemben a cserkészek az egész világon s idehaza,
Magyarországon,

Tudósitónk elsö utja a szövetségi külügyi hiva-
talbu vezetelt, ahová az egész világ cserkészhirei

összeíutnak g alrol az ügyeket
még a diplomatáknál is szokatlan
udvariassággal intézik, Kérdé-
sünkre a következö íeleletet
kaptuk: Sok országban határo,
zottan a teljes, köteleaő abstinen,
tiiít val|ják és követik a cserké-
szek, igy p|, Lengyetórszdgban,
ahol a szeszes italoktól és alko,
holtól való tetjes tartózkodásra

Jagadatmat tesznek a eserkészek,
Németorszdgban, ahol egy nagy

nemzeti hiba ellen küzdenek vele,

vagy Ámerikdban, a Skandináv
államokbán és Finnországban,
ahot az áIlanr törvényei mondjáh
ki a szesztilalmat. A többi or,
szágban a cgerkésztörvények nem

tiltják határozottan a §zesze§
italok logyasztását, leginkább
azért nem, mert már a köztudat-
ban benne van & §ze§zes italok
mérgezó és romboló hatása, tehát

magától értetödik, hogy a nemesebb ideálokat kö-

vető, serdülö íiatalság távoltartia nragától a minden,
napi mérget"

Azl a cserkészparancsnlkoí, akit meg akartunk
kérdezni, a csapatolthonban kerestük fel. Epen az

egész csapat együtt volt § a paranc§nokot ebből a

zsibongó, barátságos körböl szakitottuk ki néhány
peícre,

- Iirr a magam részéról nem iszom szeszes ilalt

- válaszolt kérdésünkre *, cserkészeinr pedig ter,

mészetesen külön utasitás nélkül is az én példámat

követik. Nekünk, nregcsufol1 magyaroknak, minden
erönkre szükségünk van, ha nem akarunk elrnaradni
a népek nagy veí§enyében. Már pedig az alkoho!
nem erösit ég nem élénkít, hanem épen ellenkczöleg

gyengit és elkdbít, lgaz, hogy az italos embernek
szaporán forog a nyelve, .de ki tagadhatja, hogy
,,sok beszédnek sok az a|ia!'| lgaz, hogy egy-két
pohárka bor után látszólag könnyebben megy pl. a

favágás, de félóra mulva sarokba is veijiik a lejszét,
mert jobban izlik hüsölni a fák alatt, Azt pedíg,
hogy hideg idöben a páiinka vagy bor melegitene,
már a legkisebb cserkéEz is enyhe kifejezéssel
,,gyökeres tévedésnek" fogja neveu,ni, Az iszákosság
tönkre ieszi az egyént, a csa}ádot és a nemzetet,
Minthogy pedig nagyon nehéz ezen a téren a kellö
mértéket betartani, azért legiobb, ha íelnött korunk-
barr is lel7'eqen.kerüljük e Bze§zeo italok éivezetét.

Az egyik készülő nagytábor Jöszakticsat kerestük
fel ezután, hogy megtudjuk, miképen vagyunk a
§zesz€§ italok élvezetét,ei a cserkészttjbarokban.
Látogatásunk alkalmával a nagy hatáskörü férfiu
szobáiából tiíokzatos, duruzsoló moraj juiott íü-
liinkbe; caloria, fehérje, szénhydrát, lejadag, kettő-
negyven, hat, huse . . , Ellogódva kopogtunlr, de a.
föszakáes a

száliitóleve-
lek ée köIt-
s égvetések
halrr:iaza kö-
zül barátsá-
go§an sie-
tett üd.röz -

lésünkre,
* Kériek

alásan, min.
dig szivesen
állok a Ma-
gyar Cser-
kész rendel-
kezéséte"
Ani az al*
koholt illeti,
természete-
§en §z€§ze§

ilalt a td-
borba nen
viszünk és
nem iszunk"
A sok ok közül élelmezési okokból azért nem, mert
a mérgező, alkoholtartalmu ital az egész§ég€§ emb€r
számára nem tápláIék, Ami kis cukor, meg mhláta
van egy liter borban vagy sörben, az egy evökanál
porcukor vagy liszt táplálóértékével egyenlő s igy
nerncsak mérgezö volta, hanem drdgasdga miatt
sem vehetö táplálóanyagként számitásba" Ugyanis
t l. bor 15 ezer, l l. sör l0 ezer korona, ezzel

szemben egy kanál cukor 240,. egy kanál liszt
l l0 korona, vagyis l l. bor árából l kg. cukrot
vagy 2 kg. lisztet vehetünk. Emellett, ha valaki a

napi t/z kg. kenyéradagot pl, sörben akarná meg-

inni, egy huszonötliteres hordó sört kellene minden,
nap elfogyasztanian ha pedig az én !00 eserkészem"

Il
á\

,,Borban van
az igazság|'

,S én állok, a riagyar éiszaka éjjclilóre!l'



988 MAGYAR CSERKÚ§Z

nek két hétre szükséges 6 q liszt caloriamennyi-
ségét sörben akarnám a táborba vinni, a 35.000
sörösüveget csak négy teli vasuti teherkocsiba
tudnók berakni s a lisztre elöirányzott 4,200.000 K
helyett 330 milliót kellene a sörgyárnak kilizetni.
Igy nainden fiu csak a napi kenyérért a jelenlegi
42.000 K helyett csekély 3,500.000 koronát fizethetne
14 napra.

A caloriák világából kissé zugó fejje| távoztunk
s elhatároztuk, hogy legutoljára megkérdezzük ma-
gukat a íiukat. ,,A nép szava Isien szava !" Mit
mondanak a cserkészek? A jamborista örsvezetö,
akit nregkérdeztünk, egy kis ideig gondolkozott,
azalán igy válaszolt:

- Parancsnok ur, én addig, amig tanulnrányaim-
mal el nenr készülök, nem i§zom semmiféle 8ze§z€8
italt. Azért nem, mert mi, magyar cserkészek, nem
a puhaságot, hanem a kemény étetet választottuk.
A mi idedlunk uz acélos iznu, piros arcu magyar
iíju,,,akinek gyözelem a harca s kinek szemében
dalol a jövö", nem pedig a sápadt, cigarettázd
mámort haiszoló suhanc. Elvünk: koncentráció és
nem szétforgácsolódás. Mindent, ami ettöl elválaszí,
tehát az alkoholt is, kerülnünk kell.

Legutolsó informdtorunkkat egy kírándulásról
hazajövet ismerkedtünk meg. A pöttömnyi legény-
kének cserfalevél volt a kalapján s kerek arcából
mosolygó, tengerkék szentpár ragyogott a világba.

Mikor íeladtuk a kérdést, szentmel láihatólag zavar_
ban volt. Bizonyára most nyilatkozott elöször a
sajtó előtt,

- Igyék vagy ne igyék a cserkész szeszes itall,
Pisti ? - kérdeztük.

- Bácsi kérem, az édes apám i§, meg a pa.
rancsnok ur is azt mondotta, hogy növésben levö
gyereknek a bor rneg a sör különösen nem való,
Most nár én is tudom ezt, de nem is fogoh érelt
ségéig egy korlyot se inni, de még azután ge.

különben sem izlik a szeszes ital.

Elválásunk ulán elgondolkozva ntentünk hazafelé,
amikor nagy veszekedés zajára lettünk figyelmesek.
Az egyik korcgma előtt egy toprongyos férfi ütle_
gelte a feleségét, egy sápadt, barázdált képü asz.
szonyt, aki haza akarta hivni öt a korcsmából. Alig
lehetett a dühöngöt megíékezni. Mennyire lealacso.
nyitja az emberi lelket az alkohol l Pedig ez az
ember sem akart iszákos lenni, fiatal korában
ez az ember is csak egy-két pohárka bort vagy sört
akart inni és ide iutotl !

Magyar esetkéwek, ne vcgy{lk kezürtkbe a
m&gező poharat l Ml ncm a mámoct, bancm a,
|dcálokal kercseűk l Tísata t-e||et, cós akarettal
esctkéstbecsülctlc| aLatgnt volgálaí Isteooct,
harán&oaL, cmbcrtátsaínknat l

Dr. Spilenberg György,

Néhány 3ző a,
Az ólomöntés elég egyszerü dolog. Nenr kell hozzá

sok minden, csak egy kis türelem, meg ügyesség,
máris jó iövedelmi íorrása lehet a csapatnak,

A formát venni kell, mert készi_
tése körülményes" Fontos kelIéke,
hogy a két darabia szorosan illesz_
kedjék egymáshoz. Használatkor
erős szoritókapocs tartja össze.

Olvasztókanalat nragunk is ké-
szithetünk, Nagyobb bokszos-skatru-
lyának a íedelét az egyik oldatán
kifelé görbitve csurgatót csináIunk
rajta, másik oldalán erős, hosszu
drótból fogót csinálunk neki. E fogó
végét vagy ronggyal csavarjuk körül,
vagy fanyélbe ágyazzuk.

Az olvasztandó ólmot ajánlatos
ötvözni (pl, ónnal), mert a tiszta
ólomból való figurák vékony részei
nagyon hamar elhaiolnak. Viszont
a kevés ólmot tartalmazó alakok
tulságos törékenyek. Rövid próbálgatás után a
keverési arányt könnyen eltaláljuk.

Megolvasztásnál addig ketl várnunk, nrig a ke_
verék halványpiros szinüvé lesz. Ellenkezö esetben
vagy még ulközben (t. i. a tüztöl a formáig) íagy
meg, vagy pedig kifut a íormából tulságos hovült.
sége miatt.

ólomöntécről.

A szoritókapoccsal összeillesztett formát tete-
öntve, néhány percet várunk, ntajd a fornrát széjiel_
fe§zilve, az ujdonsült alaknak fölösIeges részeit

óvatosan Ietisztogatjuk, A hulladékot
ujra felolvaszljuk,

lme, ezzel az egyszerü munkával
is nagy örömet szerezhetünk sok
apró embernek l

A baloldali nagy ábra az ólam-
katona rnintáját ábrázolja. A felső
részén látható az öntölyuk, amelyen
a iorró ólmot kell beönteni. Az óIom
a trombitaalakucsövön folyik tovább,
mig a forniárlak a homoru részébe
ér. A pontozott vonallal rajzolt ló_
alak és lovas magát az atakot
mutatja" A ló orrán, lábán és farkán
látható kis csövek arra szolgálnak,
hogy rajluk a levegö el{ávozzék. A
fcrma mellsö részén a szoritókapocs
látható, mely a két részt (az ábrán

jól látható) összetartja. Az alsó kép külön a szo.
ritókapcsot illuszírálja. Anyaga erős, rugalmas pléh.
A íelső az öntókanát, Az elsö részén jól látható a
kidudorodás, nlely az öutést teszi könnyüvé. Vastag
drótfogantyuja spirálisan van összecsavarva és a
kanál hátsó részén van a két vége összeerösitve.

Fülöp Péter őrgv. 2l3.
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The piper of pax.
(Ze pájpgt of pek§z : a békeharsonás.)

Baden-Powell élettörténete,
Forditotta : MoLNÁR FIiIGYES dr. G,otytatas.;

A charterhouse-i iskolát azza| hagyja e1,
hogy Oxf<rrdban folytatja tanulmányait.
Történetesen azonban a íelvételi vizsga
nem sikeriil. Ennek dacára mint rerldkivüli
haligató vetette volna fel magát, ha vélet_
lenül nem hall ielr,ételer,lröl a lradseregbe"
Nagy meglepetésére 700 jelerrtkező és vizs"
gáző közül a másodi}r lovassági helyet
kapja meg és ezzel elkerüli a két éves
elókészitő tanfolyamot és egyerresen bevo-
nul egy lovasezredhez. Családja nem volt
gazdag, ezért elhatározza, hogy saját jö_
vedelméből él ffi€9, amit a lovasságrrál
csak ugy érhet el, ha áthelyezteti magát
Indiába, ahol több a fizetés. Juniusban
hagyja el az iskolát és okróber 30-án már
utban van á 13.ik huszárezredhez Luck-
norv.ba (India) ahová mint alhadnagy vo-
nul be, 1876-1883-ig van Indiában, köz-
ben betegsége íolytán hosszabb szabad-
ságot tölt Angliában. 1B78-ban lriváló ered-
méhnyel teszi le a müszaki vizsgát. Részt-
vesz a gyakori lázadások leverésében és a
legkülönbözőbb sporteseményekben egy-
aránt. Szenvedélye a vadkanvadászat lóhá-
ton, melyben dijakat is nyer. 18B3-ban
kapitány és ezredsegédtiszt. A következő
évben az eztedet áthelyezik Natalba, Afri-
kába. Legközelebbi 6 hónapos szabadsá-
gát néhány társával Inhambane közelében
tölti nagy vadkanvadá.
szaton. Miután ezredét
l 88ó ben Angliábahelye-
zik át, t88ti/7-ben teszi
meg azokat az utakat,
melyek élményeit ,,Egy
kém kalandjai" c. köny-
vében közölte. visszatér-
te után két hét alatt ujra
szervezi Lord Woseley
íelkérésére a lovassági
gép fegyveroszta gokatés
az év végén már utban
van Délafrika felé, ahová
egyik nagybátyja v ezér-
kárába vonul be a zulu
Iázadás leverésére. _ -
Résztvesz Dinizulu főnök

elleni expedicióban és itt haIlja legelöször
az Een-gonyarna éneket. A következő nyá-
ron egy közös angol-bur bizottság tagja,
mely a Sri,aziland.ban felmerűlt kérdések
dörrtésére küIdetett lri. Találkozik Krüger.
rel, a dólaírilrai köztársaság elnökér,ei és
megismeri Dólafrikának ezt a részét is"
Késóbb nagy jelentőséget nyert tervezetet
dtllgoz ki, mely közvetlenül a hadügymi-
niszteriumba kerül. 1B9O-ben főnökét, Sir
Hcrrry Srnith-t kineyezik jVlalta korrnány-
zőiává és B. P. követi őt. Itt különösen
mint az állomásozó katonák és tengerészek
barátja tünik ki" Clirbolrat alapit, hangver.
§enyeliet, ünnepélyeket, rnulatságokat ren-
dez, melyeken gyalrran ínaga is fe}lép
(egyszer nagy sikerrei női ruhában). Há-
rom évvel később isnét bevonul az lror-
szágban állornásozó 13-as lruszairokhoz.
Utközben íelsőbb paranc§ra végigjárja
Tunis_t és Algir-t. A következő hadgya-
korlatokon bolonddá tartja az egész ellen-
séqes lraderőt azza|, lrogy néhány lovasa
mögé hosszu, a íöldre lógó gallyakat köt-
tet. Ezek peísze ilriási poríellrőt idéznek
eló és rnagulr után vonják az egész elien-
séges lovasságot" Közben pedig szépen
elfogja a fedezet nélkül naradt tüzérséget.
A jelenlevő vezérkar főnöke erre hivat-
kozva küldte ki 1895-6-ban az Ashanti
expedicióba.

Ashanti-nak nevezik azt a nagy erdős
területet, mely Afrika nyugati partján az
u, n, Aranypart vonala rnögött terül el.
BenszüIöttei ellen 50 év alatt ez a negye-
dik büntető expedició vált szükségessé. B.
P, őrnagy feladata volt ehhez a benszülött,
angolhű lakók közül haderőt szervezni,
mely a helyi viszonyokkal ismerős lévén,
a haderő zömének elónyomulását késziti
elő. JegyzeteibőI kitünik, hogy a király
napi 10 shilling, a íónökök 7'l, shilling
zsoldot kaptak. Hogy legnehezebb mun-

Igy fest a táboí Zápor után reggel 7 óíakor,
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kája alatt küldönccel kapta táviratilag azt
a kérdést a íóparancsnohtól, hogy jelen-
tése miért van sima papirosra és nem az
Il29 sz, blanketlára irva, ezekről a nehéz-
ségekről naplókivonatai mulatságos, de hű
képet adnak. - Egy hónap mulva bevo.
nulnak Prempeh király íővárosába. A benn-
szülöttek ,,Kantanky"-nek nevezik, a nagy_
kalapos embernek és 30 évvel később
t924-ben a wembley-i kiállitáson is igy
isrnerik. Erdemei élismerésetil alezredei
lesz.

1896 április 2B-án kapja rneg az értesi-
tést, hogy május 2-án Southamptonban
hajóra liell szállnia csapatokkal Matabele-
land iránnyal. Ott erősen szorongatják a
benszülöttek a cecil Rhodes alatt álló an"
goIokat. Kevésszámu kisérővel kikémleli
az ellenséges haderőket a Matopo-hegy.
sógben, mely utjánal< eredményeképen
elfogják csaknem az egész benszülött
haderőt. Ezen alkalommal kerül abba a
helyzetbe, hogy egy embert, Urvini törzs.
főnököt kivéqeztessen, ezért haditörvény-
szék elé akarják állitani. Parancsnoka vé-
d.e|mére kel és csupán vizsgálatot folytat-
nak le _ellene,, melynek eredményeképen
íelmentik. Any|ának azt irja errőI-: ,,Visz-
szatekintve az eseményekre, ugyanigy cse-
lekednék ismét, (bár ez brutáliinak látszik)
azonban ez sok fehér és szines emberéIet
megmentését jelentené ismét '' Ös..zesen
mintegy 700 méríötdes ut után Rhodes-al
vonatra ül és visszatér Fokvárosba.

Visszatér Angliába ezredéhez, de alig
van ott pár napig, midőn kinevezik az
Indiában állomásozó ó-ik gárdadragonyo§-
ezred parancsnokává. Nagy kitüntetés a
40 éves alezredes részére. Nagy anrbició-
val lát uj munkaköréhez és legtÓLb gondja,
hogy embereit minclenképen iOl lalsa -el.

Tehenészetet, szóda vi zgy i,r at, 
- 
kenyérgy á_

rat, clubot, üdülőtelepet, uj egesziegúgyi
berendezéseket, stb. aIapit. Emellett iro"
dalmilag tevékenykedik.- Ebből az időből
származik azamondása, hogy" ..én
sem tudok időt találni, de ha neá találok,
ákkor csinálok időt azzal, hogy korábban
kelek íel."

1899-ben kritrkussá kezd válni a helyzet
Délaírikában. Azt a íe]adalot kapja, h-ogy
Becsuanaland és Rhodesia hatáián t űierőket szerveazen, melyek egy esetieges
háboru esetén a bur háderOk-át addig'- le
tudják kötni, arnig az erősitések a Fotrióla.
ről megérkeznek, A rábizott határvonal
500 mérföld. Védelmére 2 hadoszlopot
sz_ervezt me]yek közü] az egyik Mafeking
városa körül van elhelyezve. Október 9.én
már megkapja egyik kémjétől az értesitést,

hogy a bur haderők átlépik a liatárt. 12-én
proclamálja a hadiállapotot a városban,
mely parancsnoksága alatt áll. l3-án már
körül volt zárva a város, melynek védelme
1000 felkelő íehérre, 4b0 rendőrre, 350
feltegyverzett lakóra, 75 önkéntesre, 468
íegyveres benszülöttre, 5 db. kis tábori
ágyura és egy páncélvonatra volt bizva.
Ezeket ostromo|ta 9000 bur 7lábori ág)u_
val és 9 Maxim-ágyuval.

Rengeteg' szenvedés, éhinség, veszteség
után sikerült [.ord Plumer hadoszlopának
az ostromoit várost 7 hóna.ppal később,
május 1?-én felszabaditani. O lett a nap
hőseu rniután az egész birodalom aggódva
leste hónapokig tarió hősies védekezését.
Victoria királynő elisrnerését vezérőrnagyi
kinevezéssei íejezte ki. 100 nreg 100 üd-
vözlő levél özönlött, melyelrben a legkü-
lörnbözöbb társada]mi osztálvok emberei
a legkülömbözőbb módokcrn 3Űttattak kite.
jezésre elismerésükeí, áz egyik a g),erme-
két, másilr a csikóját, nyulát, vagy fehér-
egerét nerlezte eI a hős után.

Egész Anglia várta, hogy otthon üdvö_
zölhesse, azonban nem tucl elszabadulni.
Anyja és nővére látogatják meg Fokvá-
rosban, A clélafrikai csendőrséget szervezi
meg: 190l okt" lZ-én kihallgatásra rendeli
VII. Edrvard király, htlg5l a Batlr-rend ke-
resztjét és a délafrikai emlékérmet saját_
kezüleg tüzze a mellére. l902-ben megkö-
lik a békét és feladata 

^z 
egész terület

rendjének kidolgozása, mely akkora volt
mint Németország és Franciaország egytitt.
Még egyszer rengeieg munka, rengeteg
utazás vonattal, kocsin, lóliáton,

(Folytatjuk.)

Édesapaíll . . o

Edesapám rnindig mondta i

Jáfi csak fíam iskolába"
T anittatLak emb et séggel,
Rád teí<intek reménységgel . . .

Eímentem az isko!ába,
]"anultam ís * de hiába!
Kevés gőzzel, kcvés kedvvel,
Éppen hogy nem buktattak e\.

De mióta csetkész lette m ? l
Itt a nyoma jegyeiment
Tiszta jeles, ió sincs bcnne
S'cserkésletélv hait slivermbe' . , .

,,98. Szőkefy.'1
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A repülőgép szárnya és futószerkezete.
Repülés közben a rnodellrepütőgép sulyát

szdrnyak viszik.
A készüIéknek l vagy 2, sőt több szárnya is

lehet. A szárny főbb részei: a bordák, tőtartók vagy
gerincek, az otrléc, keret s ezekből alkotott vázat
befedö anyag, EIóbbieket barnbusznáil, fapálcikák,
halcsont, aluminium, aeél, réz s vasdrótból állitjuk
el$ utóbbi vékony kelme (batiszl, selyem stb.),
vászoll és papiranyag, nagyobb modelleknél esetleg
boritófa (furnir).

A szárny arányos, könnyü, egysZerü, emellett
szilárd legyen, Lehetőleg osztatlan, teljes szárny-
felületet készitsünk, nrelynek a törz,shöz való erösi_
tése könnyebb és bizlosabb, niint a megszakitolt,
osztott felület lelszerelése. Alakjának meghatározá.
sánál és megépitésénél 1különösen a nagyobb,

{ jtr6 ! 4i.t7,he*,,2/mlkce /e

60 cm. teíjedségen felüli szárnyaknál) a már rész-
ben megismert, részben itt következó elveket kell
szem elött taríani.

A szárnyfelület nrélysége (szélessége Il" ábra d])
l m-nél kisebb terjedségü gépekn'' .nn.k l/r-er
nagyclbbaknál 'it-a.

Kis modellrepülőgép készitésénél a szárny egy-
szerü siklap is lehet. lgy készithetjük akként, hogy
négy vékony pálcikát, a szárnybordákat egynrástól
egyenlő 1ávolságban egy vagy két szintén vékony,

a szárnyterjed.
ségnek megfe-
leló nagyságu
fötartóhoz erő-
sitünk (2, ábra).
Másik mód sze-

int a pálcika" vagy drótbordákat vékony drótszállal,
ílletöleg forrasztással a szárnykerelet megadó
kemény réz-(villany-)-huzalhoz rögzitjük (3. ábra)

Nagyobb készütékek szárnyainak mogépitése
már alaposabb nunkát követel. Bordákat sürübben
alkalnrazzuk, a

szárnynak meg,
íelelö görbiile-
tet adunk. Lili-
Brtthal, a sár-
kányrepülés
pcyik uttöröje,
kisétletezései közben megállapíiotta, hogy a (lefelé,
görbitett felületek jobb hordképességgel birnak,
mint az egyen€§ felületek. .A hajlás nagyaágát, azaz
a íelület nrélységének két átellenes ponlját össze-
kötő hur és a gölbe felület elülsö egyharmadában
revő Iegrnagasabb részéböl e hurra lebocsájtott
14eröleges távolság viszonyát a szárnymélység t/rr,-e

§s t/zo-a között szabiuk nreg (l. ábra ó).

Az is bebizonyosodott, hogy a felemelö erő
nagyságát a felületek vastagsága is befolyásolja.
Igy alakultak ki a vékony proíilu szárnyak után a
nagy íelhaitóerövel biró vastag felületek. Ilyen a
Junkers, a Fokker stb. repülögépek szárnya,

Vaslag profilu szárnyak legnagyobb vastagsága
(l. ábra c) - a szárny. elsö egyharmadrészében *

a szárny nélységének 0,16 része. A szárnyak gör.
büIeléí, keresztmetszetének vas|agságát - gerinc-
hosszával együttvéve, tehát a felület alakját - á
bordák adJák meg. Bordák helyzetét a gerincek
biztositják.

Szárnyak megépilésének egyik módja, hogy a
szárny elülsö részét képezö orrlécre bordalemezeket
erösitünk, mclyeknek szilárdságát a felsö részükön
rájuk ragasztott gerinc biztositja. A kiIépö élnél a
bordákat rézdróttal kapcsoljuk össze (4. ábra).
Közelebb jutunk a helyes szárnyépitéshez, nikor
e|őre elkészitett minta után két keskeny boritófa-

pL7+1-2 5 áb.a a1

szalagot közbeíllesztett megfeleló alaku kis fadara-
bokkal ragasztunk össze (5. ábra a, ó). Másik mód
szerint annyi a borda vaslagságának megfelelő erö-
cebb, vagy a v€temedé§, görbülés elkerülésére
szálaikkal kereszt.
ben enyvezett vé-
kony boritófale-
mezt fogunkössze,
amennyi a szárny felépitéséhez szükséges. A kivánt
profilmintát (6. ábra) a könnyités céljából és a
gerinclécek tészére kivágandó részekkel együtt
papirra felrajzoljuk s a lemezköteg egyik oldalára

felragasztjuk. Ezulán a belsö részeket, majd a prolil
alakját lombfürésszel kiíürésze|jük, lesimitjuk.

A felület vázának (rrrínt a modell többi részének)
összeállitásánál megerösitésül ragásztószert, enyve,
zett cérnát és drótot használunk. Csavarok, szegek
nehezek s gyengitik a szárnyrészeket.

A íelület végeit lekerekiijük (7. ábra), vapy a
széleken a többi bordáknál rövidebb íerde határ-
bordát (8. ábra) alkatmazunk. Ugyanis a szegletes
részek légellenállás szempont|ából hátrányosak, de
meg a szárny vége felé a terhelés is jóval kisebb,
§ a fölös részt elhagyhatjuk, Legöntbölyitésre iv.
alakban rneghajlitotí nádat, rugalmas rézdrólot stb.
használunlr,

M"r;.*



}

21Z nreGyen csERKBsz

A szárny hosszában az orrléc helyett a bordák
eleiére vastagabb papirlapot is haithatunk (5. ábra).
Leszálláskor legtöbb esetben a szárnyvégek a föld-
nek ütköznek, ezétt a szárny megóvása cé|jából a
szárny legszélsö bordáihoz rugalmas anyagból ivelt
ütközöt szerelünk (9. ábra).

A szárnyvázat elkészülte után fedöanyaggal gon-
dos a n b evon j u k akként, n"u' 

"'":,i:'"'u',','r§'",Ír1

O. ál,a

egyenetlenség v.
kiálló rész ne le_
gyen" A selyem-,
másoló-, peíga-
ment stb. papir
könnyen ránco-
sodik. - Ennek
meggátlására a

pápiranyagból
készült felületet
firnisszel vonjuk
be vagy íixirozó

segélyével vizzel lefujjuk. Megszáradása után a
papiros megíeszül, a szárnyíelület sima lesz, A textil-
nemiieket benzinben oldott hig parafinnal kenjük be.

A szárny nrinden dmg területére legíeljebb l5 gr.
sulyt számithatunk.

Repülés csak jól kiegyensuly<lzott készülékkel
lehetségea. Az eddig elkészitett modellrepülógépünk
sulypontjának nlegkeresése utánt a szárnyat akként
erösitjük te-
hát a törzs-
höz, hogy az
elülsóegyhar-
madréEzen e

kereszlül vo-
nuló képzelt
egyenes, az u. n. nyomvonalban lekvö nyonrás-
középpont a sutypont függőleges vonatában, esetleg
mögötte föléje essen.

Jól feihajtó elérése céljából a szárnyat 30-80
(legteljebb 12tt) §gállitást szög (l. ábra cr ) mellett
erösitiük a törzsre. A modell egyensulyát növeljük,
ha a szárayakat nyilszerüen (2 végét hátrahajtva)
épitjük fel. A szárny 2 végét megerösitésül vékony
acéldróttal, kis készülékeknél cérnával a törzs suly-
pontjafelett levő nterevitő drbochoz (l9. ábra) kötiük.
Ez lehet a törzstécen alulróI átütöít gombostü is,
de rendesen gutaalaku szerkezeti rész. A szárnyat
alul a futószerkezethez erösitjük. Ügyeljünk a kikö-
tésnél, hogy a lelület nirrdkét oldala a be_, illetve
kilépési éle előIról való szenrlélésekor egy vonalban
olvadion össze. Merevitö árboehoz erösitiük a törzs
eleiét s végét is, nehogy a felcsavart, leszülő gumi
azt meggörbitse,

l Törzslécet ccruza lregyén rLlátánrasztjuk, 1,á8y a törzslócet
§susztátlrató zslnórra felfii8geszlfe acldig állitiuk, mig félre-
billenés nólliii1 nregáll, Flz alátÁn:asztási vagy felfiiggesztósi
l)elyén ],an a g,úp sulyponija,

z Görbo feliiletii szárnyakotr rrz enreló erólr ererlóje nelll -
lIliilt a sik í'eliilcltelrnJl - a felület hiizepélr, hanetlr rendes be-
álliiási szög n};[lelt auLlrli eltilső hrrmr,li!a,r lóp f,:i,

Kétfedelü gópeknél a szárnyak egymástóli távol-
sága egyenló a azárny mélységével. Az alsó szár-
nyat a törzsléchez szereijük. a felső szárny helyzetét
a szárnybordák és gerincek összeillesztési helyéhez
erösitett párhuzamor vagy egymást kereeztezó acéi-
rlrót, fatámasztórudak és mereviiőhuralok biztositják,

Törzsléc végére épitjük a JarokJelületekel, ame-
lyek a repülögép egyensulyozására, illetve kormány.
zására szoigálnak,

A modellrepülőgép egyensulyát repü|és közben
küIsö behatások zaÍarják, Bár a feladatának meg-
felelöen jól elkészitett, felszerelt szárny a modellnek
már bizonyos egyensulyt bizíosit, a hossztengely
körüli egyrnásra merőleges (vizszintes és íüggélyes)
ki,lengéseket az egyensulyozó feliilctek szüntetik meg.
Megkülönböztetünk (vizszinles\ csillapitó felületet és
(tüggöleges) vezérsikot.

Csillapitó felület (l0. ábra) a kezdök kisebb,
egyszerübb modelljeiknél és akkor, ha a lószárny-
felület nyomás-
középpont|a egy,
beesik a gép suly,
pontjával, egye-
nes, slk íelület,
ként készithetó
el, nráskülönben
a föszárny szer-
kezetéhez ltason-
lóan prof ilozva
állitjuk össze, de

nrindig a szárny,
felület beállitási szögénél
a törzsre.

Vezérsikok egy§zerü siklapok, melyeket a csilla,
pitó íelüIet íölött helyezünk el"

Az egyensulyozó íelületeket a szárnyak végéhez
kiköljük. Oldal- s magassági kormányok alkalmazása
íelesleges. Avval * ha csak nem drótnélküli elek_

tromossággal - nem irányithatjuk repülógépünket.
Pontosan, türelmesen összeállitott, jól kipróbált
modell irányitó szerkezet nélkül is berepüli utiát -
ha arra elegendő hely van,

A rnodellrepülőgép megépitésénél nagy gondot

ad, a futószerkezel elkésziíése,
Futószerkezet segélyével gurul a íelemelkedéséig

és teszállása után a készülék a földön előre, a

földreéréskor íellépő eröhatásokat íeIfogja, csökkenti

és az aránylag nagy erövel földnek ütközö gépet

vagy annak részeit megóvja az összelöréstöl, gör_

bütéstől, A nodell ez erósen igénybevett része

ezért különösen célszerü erös, de enrellett termé,

szetesen könnyü legyen. A futószerkezet kerekeinek

a készüIék sulypontja atá kell kerülni. Kerekeket a

törzzsel összekötő támasztórudak elegendö magasak

legyenek, nehogy a légcsavar íorgása közben a

földhöz érjen, Az ütódé§ hatásának csökkenlése

céliából a kerekeket gunrmirugókkal erösitheljük a

tengelyhez. A modelll, de különösen a légcsavart

biztosabban óvjuk meg a törésektól, ha a futószer,

kezetet a készülék elé jó elöre kinyuló szántalppal

egészitjük ki, (Anyaga: vékony szálu vörösíenyó atb.

Pw
,to aió>a

kisebb szögben erösitiük
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A íutószerkezet épitöanyaga (kb. 2 mm.es) drót,
ía, spanyolnád (6 mnl-iq), bambusz, aluminium,
nagyobb gépeknél íém stb. Legegyszerübb fuiószer-
kezet a meghajlitott rugalmas nádszál. Erös íonáIlal,
2 nád,szál alkalnrazása esetén farudacskával vagy
dróttal biztositjuk a kiegyenesedés ellen. Első eset.
ben a kerekek felvételére a nád végét késsel be-
hasitjuk annyira, hogy azok könnyen íoroghassanak
benne, azu!án a gombostü- vagy vékony dróttenge-
lyének íelvételére szolgáló lyukat furjuk keresztiil.

Második esetben a nád haj-
lását biztositó lapálca vagy
drót végére helyezzük a ke.
rekeket.

Közepes nagyságu gumi_
modell íutószerkezetét mu_
tatja a ll. ábra. A támasztó.
rudak felerösitése nrár na_
gyobb gonddal történik, A
rudak végére közepén lelapi_
tott alunlinium- vagy réz_

csövet huzzunk, vagylenlezzel körülcsavarjuk akként,
hogy a kinyuló lernezrészt ellapithassuk, miáltal
gzerelésre alkalmas sarut nyerünk. A körülcsavart
lemezt pontozással rögzitjük a |ámasztórudhoz,
Biztonság fokozására a
futószerkezetet dróttal
kötjük ki.

A 12, ábra gunrmi-
rugós megoldást ntutat,
Kb. 4 ntnr-es alunrinium
drótot megha|litunk,
melynek helyzetét alul
kemény acéIdróttal biz-
iositjuk. A szétágaző
f ulószerkezetre gttmm!
zsinórt erösitünk vagy
erösebb gummigyüri,ii
huzzunk fel olyképpen, hogy a kerék tengelyét a
z§inóron keresztül vagy a gumnrigyürürr belül át"

dughassuk (i2. ábta ó),
A tengely oldalra va|ó elntoz-

elulása ellen a gtrmnti kiilső oldalán
megerősitett tárcsákat vagy átlós
kikötést alkalnrazunk,

Nagyobb nrodelleknél az egy.
kori Farman, Blériot stb. repülő-

gépek íutószerkezetei szolgálnak alapul (l3. ábra).
Fábót, nádból készüló futószerkezet keréktengelyé-

hez gummival erösithetjük meg a szántalpakat, tly
gépeknél a kerék külön rugózása szükségtelen,
melt a leszálIásnál fellépö nagyobb ütödéseket
ugyir,a szántalp veszi Íel.

A futókereket _ a kivilelétől s a gép sulyálól
függ - kenény papirból, lombfürészfából, deszká-
ból, boritóíából, lemezböl stb. készithetiük. ÁtmérőJe
kb. 3-5 crn. A kerék tömör legyen. A küllős kere-
kek amellett, hogy azt gyöngitik, még a káros Iég-
ellenállást is fokozzák. Ha mégis küllós kerekekkel
ügyeskedünk, ugy azt kupos papir- vagy vászon-
íelülettel vonjuk be.

A tengely helyén a kerékagyat megvastagitiuk.
Egyik vagy mindkét otdalán íatárcsát tagasztunk rá.
Elönyös, ha a kerékagyat rézhüvellyel béleljük ki.
Kerék helyzetét a tengelyen íém- sttl. tárcsával,
csavarral biztositjuk. A fulókerékre gunrigyürüt
vagy szelepgurniból késziíett gumitönrlöt is sze-
telhetünk. A kerék bárnrely kivitelü e!készitésénél
törekedjünk könnyüségére, mert elleni<ezó esetben
a jó| elkészitett modellünk egyen§ulys, biztos repíi-
lése vallja káráf.

A moclell hátsó részét gurulás közben s le§zál-
láskor kis csuszószerkezet, rugalnras sarkantyu védi.
Legegyszerübb alkatrésze a motlellrepülőgépnek.

Hátrahajló bantbusznád (l4. ábra) drótszáIlal ki-
feszitve, vagy nreggötbitett acéldrót, nrelyet mindkét
végével a törzslécbe §zuíunk. Sarkantl,u írelyett
kereket is alka|mazhatunk.

Jó munkát l

Daedulus.

7

Adatoli az ango| c§efkész§zövetség évkönyvéből.
Az angol LÍrályság teftleíén 688? csetkészc§apat, 3959 kíececttés?csapat, őssresco 2B7 557 csetkés,
Gyatoatokon 254a ,, 997 ,, ,, 

'3ó.08' 
,,

Egréb kűlíőIdőn 34 ,, 19 ,, ,, 
',600 

,,

ö.rr"r"o
MérlegslámÍa végősszege 34 milíifuő, ebból érdcLesebb.bevétilakl adományoL cca 480 milííó, fiagya.
tékot cca 2l5 m'illiő, karaatok l mlllittü íelszete!ésl üz7ol jőveőelae 2 nlií!ífud. Érdekesebb kiadásoÉ r
tlsztvlsglŐk Íizetése cca 1900 míÍlíó, postakőltség l?0 millio, sajtószolgálat 260 mlll|a, wcrr.bley-i Jam-
botee ŐeÍÍcit t600 ailltó, dáo,íai Jamboree kőliségeí 245 o.líliő, tisztképző táborok kóItségeí l rrrllllátd"

Vagyon értékpapiroLban 50 mlllíárd &orona"

Zne,e,,'/i áréác

!Z. ah.a
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Meí}et . . .
Szük hegyí ösvény,
Alatta 7!g az öwény.

Fcnt égi nagy hegyek,
At uton én ís ott megyek,
Megyeí<. Mclíettem uj tömeg
Vándorol. Mögöttem öreg
Iíiu, vén. .. Csak iön-jön tovább.
Es *enneí< íassan, csöndbcn ók,
Mig elétik a b&c íokát
Mfu tégőta menetelók.
Az idő ncm éttük ját tovább,
A széí nem mlattuk hatlgat el,
Az ősz se adja át botát,
A tel neí<ií< esaí< bút, csak hót íehel"

:
Es mi csalr rójuk az utat,
A srívünÍ< az, mi célt mutat,
A fátadt hulíámsirba dőI,
S mi iárunk-íeptiní< egyte fal.
A szél ha zugt az induló
ViIíám ha jő - csak elfutó.
S mi járunk egyte-egyte íöt,
A, ífuadt htrllámsirba do!.
A saivünt< az, mi célt mutat,
§aemünk míndig csat< fényt kutat,
Keresünk tényt, mi melegit

Egy ezteőéve játurtk ítt. . .

- 

,, ^"" ""', ,

Jó-e a ,,cserkéczvitorla" ?
A ,,Magyar Cserkész.' 1925, II. l5-iki számában

ajánlott vilorla a következö szemponlokból esik
kifogás alá.

Az emlitett vitorlával nen lehet szélbe állani,
mivel az árbóc a vitorla közepén van. Gyorsan
leengedni szinlén nem lehet, igy megvan a valószinü-
ség, hogy folyóvizen, ahol a szél igen gyorsan vál-
tozik, a csónak felfordul, mert a hirtelen szélroham
a vitorlát hirleIen megíorgatja, anélkül azonban,
hogy a csónak követni tudrrá. Egy cserkészvitorlának
a biztonság szempontjábóI vagy tudni kell élével
beállni a szél irányába, yagy az átbócra felhuzott
vitorlának hirtelen leereszthetönek kell lenni, vagy
pedig ugy erösiíjük meg, hogy igen könnyen fesz.
telenithető (pl, rudatkézzel rőgzilik). Afenti három
tulajdonságok egyikével okvetlenlil kell rendelkezni
egy vitorlának, ,különben nem mondható biztosnak.

Egy cserkész,
aki kétszer tett meg 600 km.-es utat a Duná!.

Cserlré§zproblémálr.
Az idegen.

A hatalmas platánok alatt vidám urak
és hölgyek fecsegték el a délutánt ; a
pázsitos tér közepén szökökut szórta ég
felé szines vizgyöngyeit, az emelvényen
íurcsa, szláv ütemü zene szólt. Atsiettem
a téren, amikor. sötétrulrás, nemezkalapos
csapat vonta mágára figyelmemet. Szabá-
lyos menetben vonulták át az uccán; a
vezetőjük épp rnellettem metrt el. Láttam,
amint bozontos szemöldökü szeme csodál-
kozva siklik végig a kitüzOtt cserkészjel-
vényernen. És hirtelen hallom a hangiát is,
amint harsány idegen szavalrat ropogtat
és egyszerre harminc gyerekarc néz íelém.
E{szégyeltem magam : ezek itt nekem, az
idegennek tisztelegnek, éreztetik, hogy
cserkészek vagyunk mindannyian és én
megfeledkeztem erről a természetes és
törvényes kötelességről. A csapat tovább-
vonult s én elgondolkodva folytattam
utamat.

i{ásodszor Nagyvárad kellős közepén,
a piactéren találkoztam velük. Más volt a
ruhájuk, más fiuk is voltak, de mégis:
cserkészek. Nem volt rajtam ,jelvény, el-
hagytam valahol és akkoriban a magyar
ember, ha okos volt, nem igen viselt
magyar izü jelvényt a gomblyukában.
Es most, a multon okulva, én voltam az
udvarias: feszes tisztelgésben mentem el
mellettük. A csapatot vezető fiatalember
végignézett rajtam, gyilkos és kemény
pillantással s aztán hátat forditott és
valami meghatározhatatlan nrozduIattál
adta jelét végtelen megvetésének és
utálatának.

Utulszor pedig a Hradsin vén várának
aljában akadtam össze velük. Kedves
német kisérömmel sétálgattem a görbe,
kanyargós uccákban, amikor egy nyitott
ablaku teremből ismerős nóla hangja
szürődik ki felém. A szövegéből per§ze
nem értettem egy árva szót sem, mert az
cseh volt; de a dallama á fejemben mo-
toszkált. odaíordultam a barátomhoz;

- Ejnye pajtás, mit énekelnek idebent ?

- Hát még ezt sem ösmered ? A Bánk
bán bordala ez, nagyon szeretik idekint.

Lábujjhegyre emelkedtem- és belestem
az ablakon. Odabent, iskolapadok között
megint csak furcsa szabásu ruhában cser-
készek ültek. Harmónium állt előttük s
amellett egy fekete reverendás pap, az
vezette az éneket.

Es ekkor harmadszor, talán a legerőseb-
ben szállt föl bennem a kétség: mit tegyen
a magyar cserlrész, lra idegen, rellensé-

-€n 
:
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ges6 cserkésszel kerül össze" Hiszen a
cserkésztörvények közt ott van rA cser-
kész minden cserkészt testvérének tekint<.
Aztán pedig megcsendült bennem a rnin-
dennapi imánk ,,Csonka Magyarország nem
ország, Egész trlagyarország rnennyország".
S éreztem, hogy tép és kinoz ez a kérdés,
amelyre olyan nehéz választ adni.

Később, hosszu téli délutánokon, érett-
eszü pajtásokkal összeülve elbeszélgettünk
ezekrói a dolgokról. S a vita közben kris"
tályosodott ki a véIemény;

A magyar cserkész, ha kint vatr bárme-,
lyik olyan államban, amely N{agyarország
testén osztozva nőtt naggyá, az egész
magyar cserkészet képvi§elője, sulyos
kötelességekkel e]halmozott reprezentásá.
Es ezekről a kütelességeltről nem szabad
sohasem megfeledkeznÓ. Mindig ugy kell
viselkednie, mint amikor a harcszerünél
veszélyes terepen lruszik át az ember;
minden idegét megfesziti, mert minden
bokorban, minden fa mögött ellenség rej-
tőzhetik. Yigyáznia kell, nehogy óvatlan
pillanatban rajtakapják és harcképtelenné
tegyék.

De ez legyen az egyetlen gát, amely
elválasztja cserkésztestvérétől. A krisztusi
életideált kell megvalósitani itt is - a
leghatalmasabb fegyverrel kell küzdeni,
amely még,soha senkit sem hagyott cser-
ben: a szeretettel. Nem tudom, olvastá-
tok_e a Wilde csodaszép meséjét a ke-
ményszivü óriásról, akit meglágyit, meg-
hódit, lefegyverez a gyermeki báj, a
tisztá szeretet. Ha olyán esetteI álltok
szemközt, mint amilyen a román, nagyvá"

Augwsztus
jYiaglar

t, Az Onzágos Magyat Répzúmüvészctl Társúlat
alatgtó gyíilése 186l,

2. Nagy §ándor tábotnot PasLlevlcs clíenéboa
caatál vcdzlt Debtecannél 1849.

3, Az otah hadsereg bcvongl Budapeslte 1919,
4. Az els6 kétkamatís otszággyl3lés Pcstcn 1298.
5.'§7esseíényi elíoglalia Murányvátát Saéchy

l|dátlátót 1644,
6. Gróf Ráday Gedeoo &óItő aegÍ.al 1792,
7. A &assaí iogakadémia megnyíltL ló60.
8. Kótcscy Fcrcnc gaúlctlk t79a-bca.
9. A magyat geíeg dőalő vetesége Temesvír

mellett t849.
t0. Lavotta János meghall 'íályar^ 1820,
tl, Ilttnyaói Jáaas ltllála Zilm,onybal 1546,
12. A mohácgl díadal 1687.

t3. Mátyáo klrály bevonul Bécsu|ficlyta 1487.
14" Scmmclwcls világhltü magyaí otv6r meghalt

l865-bca.
t§. Vórósmatty .Z*lán írrtáre'í mcglelcal& t825.

radi cserkészeké, ilyenkor a szeretet az
egyetlen eszköz, anrellyel elérhettek vala-
mit. Nehéz az llyen önmegtagadásnak a
gyakorlása, de a célért érdemes s ha valaki
elvégezte a íöladatot, elmondhalja magá-
ról: ,,Ez jó rnulatság, férfimunka volt""

Az a látszólagos eilentét pedig, amelyet
a szofisták szeretnének meglelni a nem-
zetkőzi cseíkészség és a mag5,ar§ág között,
semmivé foealik szét, ha bálran szembe-
rrézünk evvel a problémáva|. Ne lásd a
cseh cserkészben a c§ehet, a románbán a
románt, hanem csak a cserkészt, Yagy azt
hiszed, amikor Baden.Powel1 tábornok
agyában megszületett a boy scout.ok
eszméje, akkor csak egy percig is gondolt
atra, hogy határo}<, szerződések és más
egyéb lélektelen dolgok elválaszthatják
egymástól ,az igazi szellemi testvéreket ?
Ami forma, ami ]élektelen papirmasé a
földön, az csak nem lehet akadáiya a
"szellemi egybeforradásnak, a lelkek egy
másra taIálásának.

Gondolkodj igy: En neked, cserkész-
testvér, akiről nem tudom, hogy hivnak,
mi a nemzetiséged és milyen nyelvet be-
szélsz, hegyhátakon át, drótsövényeken és
e|lenséges gonoszságon keresztül kézszo-
ritásra nyujtom a kezem. Hiszek abban,
hogy testvérem vagy és ha az emberek
rosszakarata, elvakult gyilkosok gazsága
el is választ ideig.óráig - ez csak apró,
mu]andó gát, amely nem szakithatja széj-
iel lelkünket.- És ha igy is gondcllkodsz, amint a szád
beszél, akkor cserkészmódra cselekedtéI.

Tábori Pál Zt. sz. cs. cs.

JYoptúr.
16. A línchld alapkőíetétete 1842.
t7, A kotonát clÁssák Otsovánál íB49.
18. Bclglád úagyar kéz,rc jat l7|7.
19. Katona István tórténetltó halála Katocsán

l8lt-be*
20. Endre hetceg acgÍl^aít Avelsában í345.
2l, Thőköly dlaóala Zeffieslnél !696.
22, Szőkely Bettalan meghalt t9l0.
23, Zempléll Tlvadar le stőmúvést aeghalt l9l7,
24. Kőlcaey Fetenc mcghalt Csekén tB38.
25. Bcthíen Gíbot etdélyl íe|edetmet magyáí

kfu álíyá villstt|ák l 620.
26, ll, Enőte [,elesrtes hadifualaa lndat l2l7.
27. Romáro,la haőat lizen Magyarországnak t9l6,
28. A helobllrgl béke II. Endrc és az oszbáb

ictccg k6zt t29l.
29. ]Mohácl t526.
30. Jcrlelcs MiLlóg lelsgebadúl a tóróL ortrom?ár

al6l 1532.
3l. Ocrtay árrllága t708.
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A Cserkészszövetség közponija auguszíus hó 15-töl
itleiglenesen lV, Váci ucca 62. szám, földszint 7. alatt
található.

köszönet az idyözletekért. Az idci tábo-
runkból is sokan üdvözölték a szerkesztőséget.
Cserkészek is, csapatok is. Ez mutalja a belsö vi-
§zonyt, amelyben a ,,Magyar Cserkész" a közönsé-
gével van, ezért hálás köszönetet mondunk vala-
mennyinek. Ne.künk közönségünk szeretete a mi
eröforrásunk. Udvözletet küldtek : 7, Erös G, cs.
Pa§sauból, St. Weisshaus és Fodor Andrds (magyar-
amerikai cserkészek) az óceáni hajóró|, Tólh L, sl.
Berlinböl, 84. és I5l. cs. csapaíok Balaton'elléröl,
a debreceni mozgótdborozdlr Rómából, 87. Tural cs,
Zánkáról, 29. Solymtir cs. Belegröl (Somogy), §zél/
Sdndor Gibraltárból és Dániából, a l9B. Ptjl cserké-
szelr Kenyeriből, l|lechle József és §/. ld/etbsltaus
New-Yorkból, dr. Mdrkus Miklós és a 7. Eröss G.
cs. tisztikara Bátorról, a /X. cs, kerillet tisztikara
Nyiregyház.áról.

Az 5. I(EG. cserkészcsapat ötven tagja ezen
á nyáron a trianoni határ közelében, az Abauj-Torna
vármegyei gyönyörü Szádvárrom tövében, a Ménes
patak nlellett táborozott. A csapattal táborozott
Török E, cs.-tisz-t vezelésével a 299. sz. Szt. Józseí
csapat hat tagja is, kiknek ez volt első táborba
szállása. A tábor épitkezése hamarosan elkészült
s a hátraler,ö időben az egye§ ra.iok egymással
versenyezve dolgoztak sátruk ügyes berendezésén,
izIéses diszitésén. Egész kis parkok keletkeztek a
sátrak köríil. A foglalkoztatás főpontjai a több
pontból álló rajversenyek lebonyolitása s a kerülcti
Jamboreera való általános készület voltak. Dacára
a niaidnenr rnindennapos esőnek -- nlely azonban
a vidátnságon, munkakedven nenr tudott győzni -,sikeriilt kirándulnunk az Aggteleki cseppkóbarlang_
hoz, táborunk környékének tegnagyobb nevezetes-
ségéhez. Felejthetetlen hatáasal volt ntindnyájunkra
a krumpliföltlek, erdei ösvények mentén ötletszerüen
huzódó ugynevezett országhatáron tett séta, A kör-
nyék intelligenciája nagy megértóssel viseltetik a
cserkészmunka iráni. A tábor julius 7-30-ig tartolt,
parancsnoka Ve!ősy Béla voIt.

TörökszentmikIós. A csapat julius elején
Szabó Andor parancsnok vezetésével szép ünnepélyt
rendezett, antely a közönségnél osztatlan tetszést
aratott, A cserkészmüsort §ods Kálmán ipartestületi
elnök záróbeszéde lejezte be,

Esperantista Junrrlaro cimen kaplunk egy
ifjusági lapct, amely Madách remekét; ,,Az ember
tragédiáját" közli esperanto forditásban. Ennek
nagyon örüIlünk, csak ne szerkesztenék e lapot
Leitmeritzben és lehetne a magyar segitségével is
valamit érteni abból az esperantóból l Mikor meg-
szerkesztettéh,elfelejtetlek a magyar nyelv papriká-
jából tenni beléje.

Budapest. A 4V, Br. Eötvös Loránd vén cs. c§.
parancsnokságát a csapatstatutum 8. p. értelmében
megeitett választás egyhangu eredménye alapián a
következó tanévre Vas Jenó 42. Turul cs. t.-töl
Vaskó Andor 7. Eröss Guszláv cs. t. vette át.

Gödölló. A kir, kath. reálgintnázium kebelében
alakult I86. sz. Zrinyi cserkészcsapat Zatsl:,ó Cyula
reáIgirnnáziurni tanár, c§..parancsnok vezetésével }i-
rándulást tett a Dunánlulon. A szülők szerény anyagi
helyzete nriatt a c§apat ezidén táborba nenr száll-
hatott. JuIius 8-án hajnali négy órakor indult ulnak
a 20 föból álló lelkes kis csapat s déIelőtt l0 órakor
érkezeti Ralatonalmddí fürdő állomására. A fürdö
megtekinlése és fürdés után a kilátóról tájékozódott
a csapat a Balaton környéke lelól. Este Veszpréntbe
érkezve, a honvédlaktanyában talált szives vendég-
fogadásra, s másp,ap d, e. rnegtekintette Veszprém
látnivalóit: a várát, a Gizella-kápalnát, a székes-
egyllázal, a muzeumot, a sporltelepet, mig délulán
végigutazott a Bakony legszebb részén s Pannon-
halmánál állott meg, hogy ott nregszemlélje a fő-
apátság látnivalóit. Este innét továbbutazott Györbe,
hol különösen gyárakat: vagon-, csokoládé- s csipke-
gyárat szemlélt nreg, majd csónakkirándulást tett a
Rábán s Dunán. Két napi györi tartózkodás ulán a
csapat vi§szatért otthonábá.

Egy kis statlsztika. Budapest székesf6várog
területén (l. kerület) egyrnagában 8l cserkészcsapat
működik. Utána a legnagyobb a pestvidéki kerület,
melylrek 2'2 kőzségben összegen 38 csapata van.
A többiek igy következnek nagyság szerint: Szom-
bathely l t7 helységben 33, [)écs: l5-ben 29,
Szeged: l3-ban 29, Debrecen: 12-ben 25, Miskolc:
ll-ben 24, Székesfehérvár : 8-ban 2l és Kecskernét:
l3 ban 20. (Az öreg-, vén- és kiscserkészcsapatokat,
az igazolás alatt levöket és szünetelóket nindenütt
figyelnren kivül hagyva.) Leglöbb csapat van egy
helyen Budapest ulán a következö városokban:
Szegeden, Pécsett, Debrecenben, Miskolcon és
Kispesten 8-8, Székes{ehérvárott, Sopronban 7-7,
Szonrbaihelyen, Györött, Nyiregyházán 6-6. Leg-
nagyobb csapat a 3. sz. Regnum Marianum, lnely
13 raiból á|l. Legtöbb igazolt tisztje a 2. sz. B. K.
G.-nek van: 28. A tisztképzö táborok közül a
tavalyiban 17-en, az idei e|sön 26-an, a nrásodikon
42-ei, a4-en48-an vettek részt Hédervárolt. A ketü-
letek közüt csak a szegedi rendezett kiilön tiszti-
tábort, metyen a keriilet összes tisztjei résziveitek.

Gyöngyösötl a 99. sz. Mátra"csapatnáI junius
l4-én lélekenrelő szép ünnepély volt. A fiatal, ujon-
nan átszervezett csapat 32 ifja tette le a fogadalmat.
A nagy nehézségekkeI küzdö gyöngyösi cserkészet
§okat kö§z(inhet Luddnyi paranesnoknak. Nagy se_
gitséget talál munkájában Fraszt cserkészliszlben
és dr. Bdnhegyi hitoktatóban, ki a fogadalmi ünne-
pélyen is szép beszétlet intézett a cserkészekhez.
Az ifju felavatottaknak, 32-nek és a ll idösebb
cserkésznek szomoru alkalma volt másnap igazi iő
caerkészmunkát végezni. Városukban szokásos nagy
tüzvészek egyike volt junius l5-én, hol ,halálmeg_
vetö bátorsággal rohantak az égő háztelőkíeo, men-
tették a legszegényebbek dolgait. lgazi ió munkát
végeztek, méltó a dicséretre.

Budapest. A IX. k. Fáy rg.-ban az évzárő-
ünnepélyt ezidén a l8. Lócsy-csapat rendezte jun.
29-én. változatos műsorán különösen a szimfonikus
zenekar szerepelt Póka Gyula cs.-ti§zt vezetésével.
A tanév utolsó akkordia tehát a cserkészet volt.

Magyar Erdőgazda a cime Bor§od-Oömör-
Heves erdészeti egyesületi lapjának, amely Onczay
László szerkesztésében iuliusi 7. számában vezető
helven nagy cikket közölt báró waldbolí kelemen
tollából ,,Cserkészeink a magyar erCöben(' cimmel.
Ha nincs is módunkban csak kivonatban is közölni
a szeretetteljes cikket, a gondolalár,al va!ó egyet-
éríést meg kell rögzitenünk, Ez a gondolat: segitsék
a magyai erdötulajdonosok (kincstári uradalmak)
a cseikészeket minden módon, hogy alkalmuk
tegyen az eídőt meg§zerelni, hogy a magyar erdó
apóstolainak sorába lépjenek.

_ _.._..*;bEíPj
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A Magyar Cserkész rendktvüli szármalnak
utcai árusltására alkalmi cserkészrikkan.
csoBat keres. Az I. ker. jamboree ideién, szept.
5-8-ig, a M. Cs. naponkint rendkivüIi jannboree-
számokat ad ki, összesen négyet, ,,Igric" citnen.
Ennek (és csak ennek l) utcai hangos szóval való
árusitására 20 cserkészt kérünk, aki reggel 7-1l óra
közt meghatározott helyen adja el e tapot. Minthogy
a rendörhatóság névre szóló igazolványt ad, aug.
22-én déli lE óráig a kiadóban jelentkezzék 20 na-
gyobb cserkész. Diiazás, Irdsban jelenisék be a
következó adatokát: név, csapat, születési év és
hely, foglalkozás, lakás, szülő neve, vallás, (lV,
Váci ucca 62.)

Huber <lr. váci földbirtokosnak e helyütt is
hálás köszönetet kell mondani azért az önzetlen
támogatásért, nrelyben a váci cserkészfiukat része-
sitette. Huber dr. l6 cserkészfiut szerelt fel teljesen
s már eddig is több millióval játult hozzá a váci
piarista csapat kiadásaihoz.

Diósgyőr. A 750. sz. Nagy Lajos király vasgyári
csapat l§24. dec. 2-án bontotta_ ki zászlóját. 5 havi
próbaszolgálat után letették a fogadalmat ünnepé.
lyes keretek közt Balázs Gyözö ker. kiküldött kezébe
JÖlenleg 5 örsünk van, kili közül 12 III. o. cserkész.
és 28 iélölt. A csapat megalakulása érdekében ki-
feitett fáradhatatlan munkáért hálás köszönettel tar-
toiunk Kerésztes Vencel felügyelő és Vanger Vilnlos
igazgaló uraknak. Parancsnok: Bányai Laios.

A 18. Lóczy LaJos és 242. IlLáv. Törekvés
cserkészc§apat julius 6-28-ig Fehértón táboro-
zott. A l8. csápat 46-os, a 242,24-es.létszántmal.
Mindkét csapat'4 napos hike-on velt részt. Három
örs feladata 

- 
Kiskuntialasnak és környékének meg-

figyelése volt, egy őrs Jánosh_almát és vidékét.járta
né. Szép aúyagot gyüitottet< össze faunából és

Magyaróvár. A 70. Széchenyi-csapat szomoruan
ielenli Amminger Sdndor cserkészének, VI. o. rg.
tanulónak, haláIát. l924 julius 27.én lelt logadalmát
a hegyeshalni táborban, lg25 julius 27-éi szenve-
dett ki a győri kérházban. Már az iskolában is
íolyton feifájásról panaszkodott, de baját nent lud-
ták föIismerni. Senki sem sejtette, hogy halálos,
gyógyithaíatlan betegség fészkel agyában. Mire a
bajt föl lehetett ismerni, hamarosan végzett is vele:
27-én reggel agyvérzése lámaelt, nrely véget velett
szenvedéseinek. Temetésén négy cserkészcsapat
vett ,részt: a hegyeshalmi Avar, a magyaróvári
Baross, Klauzál és Széchenyi. Cserkésztenrétés volt.
Koporsóján cserkészkalapja és fehér lilionr, körü-
lötte nrindenütt virág, csupa íehér virág.

A debrecent gr"a;tudémtáról jun. 15-iki
számunk 202. oldalán közölt felhivásnál nem okt.
l-t8-at kell éríeni beiratkozási időpontul, hanem
szept. |-l8-at.

Magyar Dobermannosok egyesiilete l. hó
30. és 3l-én Siófokon nemzetközi rendórkubtauer-
senyt rendez, Belépődij t0.000 K. A versenyre 5to/o
nenetkedvezménnyol lehet ulazni a déli vasuton és
50.000 K-ért teljes napi ellátást kapni Siófokon.
Ragadjuk tehát nyakon Dobermannunkat, akarom
mondani az alka|mat és menjünk Siófokta - szi_
malot és nyonrolvasást tanulni. Aki menni óhajt,
jelentse Balogh Rezsö urnak (Vlll, Baross ucca 7?).

Budapest. A 3. sz. R. M. Fecske csapata jul.
l4-én a Regnunr udvarán kerti ünnepélyt rendezett,
amelyen egy komoly és egy vidám cserkészdarab,
továbbá cserkészmutalványok, ének és csatakiállások
tették a ntíisort változatossá. A közbejött zivatatt
és íelhöszakaclást cserkészleleményességgel kiját-
szották s félórás késéssel, amely alatt mindent átszer-
veztek, fedetl helyen íolytatni lehetett az előadást.

Ez lntézőblzottság junius 22-iki gliiléséből
kifolyólag felszólitja a csapatokat a csapatbecsület-
biróságok lnegalakitására a Cserkészbecsületbiró-
ságok szabályzata és a H. R. 1925. lI. 4. szerint.
Az"alakulást a kerü|eti titkári hivatalnál jelentsék.

VIII. KERÜI ET"

A kun szentmártoní polgárt fluiskola
,,Zrinyi" sportköre és a 850. sz. ,,Kunok" cserkész-
csapala iunius 21-én a Kőrös mellett nagyszerü
torna- és fogadalomtételi ünnepélyt rendezelt, Az
ünnepélyen közreműködtek nrég a Beniczky-Fiu"ott-
hon ienekara, a §zentesi fögimnázium és a török-
szentmiklósi polg. isk. cserkészcsapala. A Szövcúség
részéröl Faragó Ede ügyv. elnök, a kerüleltől lrányi
lstván gazd. fötitkár voltak jelen.

Ókécske. A 215. sz. Szabolcska Mihály csapat
május 21-én cserkészavaló ünnepélyt rendezelt,
amólyen fogadalmat tett 6 cserkész. Az ünnepélyen
dr. Ravasz László püspök, a nagytanács lagja (iel-
vénnyel a mellén) és Klein Gyula ker. ü. v. e|nök
nagyhatásu beszédet intéztek a cseíkészel.hez, Az
ünnepély a Tisza partján folyi le,

§zolnok. A 196. reálgimn. Damjanich cserkész.
c§apat junius 20-án fogadalomtétellel_ kapctolatban
cseikés-zünnepélyt rendezett, D. e. 7 őrakor ünnepi
istentisztelet voll. Az avatóünnepély d. u. 5 órakor
kezdődött Dr. Vörös István üdvözölte a csapatot.
Az uioncok fogadalmát Faragó Ede vette ki.

Tanyai lészlet.

' 
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A halasi hilre-ról. L. 18.

flórából, számos rajzot készilettek és szép felvéte-
leket csináltak. A beszámoló ünnepségen kiállitásra
kerül a gyüjtenrény. A tábor alatt megvalósitoltuk
programmunk egyik legfontosabb ponlját, az őrsi
akadályversenyt, ámi szintén négy napot vett igénlbe.
A tábort tanson Vilntos parancsnok vezelle.

Budapest. A 3C6. sz. ,,Sz€nt Adalbert" csapat
iunius 28-án nyitotla neg lI. kiállilását. A kiállilás
az örsök közötti veí§eny efedménye, melyben a
,,Sas ör§" kerüIt az elsö helyre.

Szeged. Adatok a 82. sz, Zrinyi csapat lörlé-
netéhez; A c§apat ez évben részlvett azY.ker.
Békéscsabán tartolt kerületi napjain. Az ott lefolyt
versenyeken lassózásban l. és 2., kézügyességi
versenyben 2. és 3., kulacsadogalóversenyben 3. lett.
Juniusban résztvetlünk az urnapi körmeneten. Julius
3-23-ig a,,Jamboree-e|ókészilö piarisla összlábor-
ban" vollunk 38-as lélszámmal. - A csapat idei
belsö munkájának eredménye: 3 sli., 2 rv., 5 őv,,
l2 sőv., 20 fiu tett különpróbákat, 28 fiunak van
meg az I. o. próbáia, 22 fiu tett lI. o. próbát és
l fiu ujonc. A csapat |elenlegi létszáma 57. l. G.
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MAGYAR CEERKÉEZ

hiadványainak iegyzéhéí
lásd a zöld boriíék 4-ik oldalán t

tAytlÁ8ox :

Első ma'gyar hangszergyár:

stowasser
oserkészcsapatok szállitója

Budapest, l l, Lánchld.u. 5
HAil 0sItRE{_olismort l6gJo bb'gyártmányok.

HUROK lggjobb mlnósóg.
8zak8zorü oikéstlióso.

RADlo,
készülékek és alkatrészek gyári lerakala

oRloN vlLLAMossAGl R. T.
Budapest IV, lrányi u. l3. ret. József 148-48.

Akkumulátorok, anódtelepek, villamos
zseb- és kézilámpák.

a:elr
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Előnyös árban késziíeh meg-
rendelés szeriní őrsi és csapaí sátrakat.

Fesziíököíelek, szalmazsákok állandóan
takíálon. ElsÖtondtl vlzmsnle§ ponuváI(
:: elÖnuös köIcsöndli melleíí. ::

Vidéki megrendeléseheí poníosan eszközlöh.

IFJ. I.ÁszrÓ GYULA
Juta- és Kenderforgalmi Részvénytársa3ág

Butlapest, V. Nádor.u.20. Tel. : 160-82, t63.16

1

i: Fiúk ! Leányolr !

A sápadí arcba vérí, a lágy izmokba
erőí, a csoníohra husí ad a a

szent István

}( alálakivonal
i EEE!ó, Gyógyszeríárakban,, drogeriáhban és iobb csemege-'kereshedésekben.
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K O Irtr \a V E K. fiiihc",;;f;x!;:i:;;,1i$j:i3íly"1nji!T'[a",.
Magyrrr csorliószvozotők Könyve. Mikor Xsjl:ffit"h,t|.,-#*'írTt,,íjT]il.i.Tijii-li;Íi,T,e sorokat olvassátok, hatalrrras iramban ámrt 'a -óserrészi'ei 

az l. o, pióna lotóteiéis tuoniá
hullarrak ki az ivelt a gépből és augusztus kell,.Ez hívatalos kiadás; a sajlószakoszlály a szö-
végével kezünkben lÁi a rég öhaltott vetség nevében megbizta

lI. Íiiadas. Szégyelnénk cserkésze*knek arról 'fenresi GYÓzó
beszélni, milyéi könyv ez. Ugyanazok és szerkesztöt, akinck segitségére volt

yl sI91i9tr ségitetteÉ Sik Sónáőrt, a szet, 
fönrunkaíárs, urur}#',i}EoráÍlulntittinr. i,t.kesztöt és a vezetők könyve minden rész- '""'íJ'tiüiil,ité;'"mé' áugusituJ zs_;g Ieiretsóges a

letében hozzáidomult a jelenhez. Az ára keaveznrenvei- lo.oTo [orona áro-n, Bolti "áron

olcsóbb lett, 56.000 korona helyett a lI. 15,000 koróna le9z_ Ps, augusztus 25 után nrár csak
kiadás egy példánya 40.000 koronába lierül. elen az áron szállitjuk, 

^ . ...

§lp|*,i'oogo*Á, uegetot u úiuaor,Jnl ,n.no6;;",í;;i"ö,:d'i;"#,f:Íá',Í:i,ifÍ,'ili*l',is'J*ff;:lV, Váci rtcca 62. i,lri-üii,iiiitánieuan nágymÖ§yerivitéz Raics Károiy
A Falu, a 13ódor Antal dr. szerkesztésében ir veiércikket ,,Rajongó elszánlság" cinrmel. A_ laP

megjelenő 'szépen illusztrilt negyivái- rolyóirat, gazrlag .tartalmábán á cserkész is sok érdekes-
juniu§ 6. számában is sok tanulnivaló akacl cser- séget ta|ál.
i észe,r,ber srán,ára. Mindia.t vezelöhelven Hcsviúái -A Nemzet. Szegedy László szerkesztésében
Kiss céza dr. rnonoki rl t"ttéJi li- Í"ir...-TinÜÚ jelenik nreg folio alafiban 3 ive9 ,,A Nenrzet", kül-
összehasonlitást a népiskolai testneveiés, Í cséil&_ 

-sejében 
9Iy. arányokkal,, aminÖkke.l . nrég magyar

szet eJ u iuuunl"j"gyéület közt. Anrit az'tintozéiiőt, szépirodalói, táísádalmi lap nem jelent l]9c. De
a páúorrnadirioi'rrigv átar a ,uáevii *itarot ]r, betóö tartalma is fölötle. gaz{ag. és változatos.
nrind érdekes a rni §y'ánrurlkra is.-'De ktilonlsóri Gárdonyi, Herczeg, Llmp^é_llh,^Pintér. JenŐ,_Péterly
egyek vagyLrnk abban, hogy a magyar falu kulturá- neve m_ellett §zánlonként 25-3a lr0 e§ ROllO mUVe-

;at* mirrTeni móg tóil t.nni. ve| találkozlnk. JuIius.l5-iki^és augusztus.l.i_dupla
A budapestt tankerúlet 6. sz. É,rtesitóie s'á\á!u.Y,!:!,^eiyenkint 25,00O korona, A Nemzet

az l9Z4_25, tanévröl pintér lenő ar. tunt er.'iii rnost sailóalap9!-cyüit1 melylr,en_ adonrá.nyával bárki
Iőigazgató szerkesztésében ielent rneg. Kozti a riTzl résztvelr'eL A kiad-ó 

'cime: 
VIII, Szentkirályi u., 23_,

éifetri- sierrreLvl,-*,iűooerj, istoiii,'iróailnri adi_ __ Die _§p_ur_ in ein deulsches. Jugendland. A
trkat és teszáin'otot<at. Cseri<észetröl nenr esilriió Neuptadfin-derek lapja számról-szánrra csinosodik.
benne. Részletesen beszánrol a Pintér lenö föisl. Kedves, szines boritékja, 8 belsÖ szines hirdetési
áttái nregiion";ÚÓii tanut,i,invi u.o.nt,"tíoi,- "r§_ oldala 

'és l6 fehér tártalomoldala van valantivel
tyefnÓÉ!}on}brú t atáia volt 3 év alatt: ltt az'oiáiá- kisebb nagyságba,n,.mint a..{l. Cs. H_gU9lt Lehmann
gezesnót'iévéoésuot fir"ráa1 a-'Fiy ig. rz+.-i.l (Potsdamf és Ottheinrich_.Wag.,,el lFreibutg) szer,

, Á statisztikái adatok sróriní sz tóre§istbrioa,Í i<esztik. _Megrendelni íéIévre 1,80 márkáért lehet
,1 ,

Pályázati eredmények,

l

Dugó Jani pályazatunkra a kövelkezők múvei ér-
keztek be : iíi, I'esta_ Frigyes 3, Böhm Frigyes 2,
l'rank Rálmán 67, Abrahdm Károly 82, Gelley Pál
3, Reichardt György 3, Czeiner Géza2, Csucskovits
Velimir 52, Magyarka Ferenc 82, Kepes Pál l7l,
297. sz. IV. őrse, ögszesen 13. Részletes eredmé-
nyeket szept,-i ketlös számunk közöl.

Milyen a hótakaró Magyarországon ? cin ü pályáza,
tunkra (M Cs. l0. sz. máj. l5,, l5l. oldal és M. Cs.
13-14 szánr jul. l.,2l2. trldal) két értékes válasz
érkezett Szombathelyről (F'aragókéc és Menydörgő
52.) Kérjük a tovtibbi udlaszokat! Szepíember l.én

lezáriuk és szeplemberben kíildjük el a jutalmakat.
Mind-en helyes válasz iutalmat kap t

Morse páiyázatunk m-egfeitése:. 7 ez_er.fi.ul mo1qa!.
tak Áes a ŐUnttasai cseíké-sznapok. 3 kör. - Senki
sem fefretté meg helyesen t Hiába no, nem ludiuk
a ntorsejeleket !

Pálváz;t nálvázatra. A határidöig beérkezett két
dolgoáat: a2 égyik - mi lehelne más? - kercszt,
reiiuénv. melveT'szept. l.-én közölni logunk, Szer,
,Ői" a|a?aon Rttren'S, R. M. {isztje; a másik kép
és'mórse reitvénv. melvet Cs€/ényi Adám, Budafok
266, szerzetÍ. tvtlíitlettót kéljúk, irja meg, mikorlól

neddig óhajtják g M. Cs. 'l. évi
néldánvait és mely cimre,' Mit iénvkérezet{ le a kém ? A vá-
|aszokbóf azi tátiut<, hogy a klisé
rosszasága nem 

-engedeíf kiindulási
poniot i nregfejtönek. .Az.. összes
megfejtések hibdsak. Különös, hogy
tOtiÜeír vélték a Rákos r p. u.,t látni
a képen : ez nincsrajía. Ujra közöl,
iük á képet, a rnegfeiléshez pedig
i<ét tempbniot nyujlurit<: vagy a kép
balfelsöl vagy a-kózépalsó mezeié-
ben tevíi fűlr vonalrbndszerből kell
kiindulni Í Aki ezekután aug, 25.-ig
meefeiti, a M. Cs. negyedévét kap,
ia áttian az idöben, aóikor óhajlia.
i,l, ha október t.-igielőlizelelt, úgy
októbertől- decemberig.
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IV. Váci-utca 46. Budapest, II. Corvin-tér 7.
tdl. .lózsgf t5l_a3 Postatakarékpénztári csekkgúmla: 47827. TeleÍon t36-34
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Központi |roda és áruraktár: ll., Gorvln_tér 7.Bgnde|éseket és leve|eket kériük lde cimezni.

,:i

Zsebföző fn Iiteres
Uta;ó főző ,/r litere§
Alum|nium csaika 40-ó0.000
Vajtartó üvegbetéttel ___ 30-40-50.000

50.000

l5.000
l3.000

t2.000
5.500

30.0ú0

Mélvtányér ,--
Vajaskenyórtartó
§zappanlrrló
csavarmenetes doboz

Citromprés __-

Só- és paprikatartó __-

KonyhaböOre

16 _18_30-36.000
30.000

10 -l6.000
-_- 7-9-12_15.000

l0 000
l0.000

l0- l2.000-{-
F.l

F{
(rr
a, *i:
cj i.,
E o-'

§}
<3

Toiástartó --- 7.000

Lapos ivópohár fogóval

, n fogó nóIkül

Villamos zseblárnpák: száraz elem-_-

lzző --- ---

Örszecsukható pohár 10*t3.000

Villamos mellónyzseblámpa
Akasziós zseblámpa tok

F hangu századkürt 350.000
Kíirt zsinór 35-65.000
Tábori takaró használt, alkalmi vétel l50,000

Flgyölem.
l. Meg nem felelö árut visszaveszünk.
2. cseikésztiszli ruhát mérték szerint részletre

ig száIlitunk,
3. Árainkban a forgalmi aetó benfoglaltatik.
4. Bendelóseket kérjük ll. Corvin-lér 7. szám alá

clmezni.

Cserhészielvényekeí csakis a szöveíségnél leheí beszetezn7.

Részleííizeíéshez a szervezö íesíiileí írásbeli ióíállása szühséges.

Ariegyzék.
cserkészIng (khaki)

I/a. molino 28-as szám 100.000

29-es sz-tól felfelé számonként2500 K-val drágább
Flanel (khaki) métere 30-40.000
Köpper (khaki) _-- 4ó.000

Csorkészkalap L teljes bőrözéssel 120.000
I. vászon szalaggal 100.000

lI. , , 80.000
Tisztikalap lla, l60.000r angol mintáju 180.000

Nyakkendő zöld szegett -_- 14.000

Tábori sapkr vászonból -__ 26.000

Levente sapka 4ó 000

§ip .:_ ___ 6-0-18-2ó.000
, eredeti angcil gyártmány-_ 20-2ó-80.000

Sipzsinór fehér, zöltl és barna 8.000

Cserkészbot 18.000

Tiszti bot (iégcsucsos heggyel) 80.000

Kötött lábszárvédö 6ó.000

Derékszij l/a. 60_c0.000
Nyakkendö karika bőr vagy csontból --- 8.000

Tiszti kalrpszli lla. --- 20.000

Örsvezetöi kalapszij I/a. ___ ló.000
Csorkész kalapsrlj l/a. 12.000
Viharszij t0.000

Cserkószkér U a. 12- 26 - 80-46-66-70- 90.000

Málha szij ___ _;_ 12.000

Tiszti és parancsnoki kés --_ _ ó0-60-120000
Krnál-villa(összecsukható)nickelezett rO.C00

Caeikósznadrágvászonbó l l00-120- 1{0- l60.000
Vadászvászon l40 cm. l méter 100.000
Tiszti ruharrövet,(loden) l40 cm. 240-&00.000
Tlszli paszomány (arany) métere 24.000
Válípánt felgombolható _-- 12.000

Paszomány (vörös) --_ 12,000

§uitág (elóirásos zöldes-barna) mélere 4.000
Hátizsák jó minöség 160 000

, I. igen erós __- r?6-800.000
. l. vizhatlan ___ 180-820.000

Gyapjupokróc _-_ -__ ___ r00-200*240-800.000
Szalmazsák --_ ?8-96.000
Számok 1.000

Turistacipü (legfin. anyagbó}) 35-38. sz. BOO.fi)O

39_{6. " B?ó 000

Tábori ásó _-_ 10.000

Táborl kulacs (aluminium) 3ó.000

'n.rrog 
r/l l. 60.000, '/u |. óó-7ó.000

Leánycserkész ruhaanyag l méter 30.000

. nyakkendö.-_ 14-20,000
§ipzsinór 8.000

Kalap _-- 80-120.000
Csgrkósztiszti ruha mandrsettás iérdnadrággal
mérték szerint részletre l öllöny1.150-t,4P0.0ü0
Aluminium áruk:
Tábori förö állvárrnyal 200 000

nBecord" főzö két edónnyel 100.000

Élglmiszer doboz 45-70 -90-t00- l25-130.000
Étothordó -- 80.000
Kulacs huzaltal ,-_ 100-000

lln$e al EűrB. ir.tofu§l


