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Csonka Magyarország — nem ország nagv értékei miatt magyarul akarjanak 
_ , f tanulni az idegen művelt nemietek fiai ?!
ogesz Magyaror<>z g o  ̂ Jókai, Petőfi, Madách remekeit olvassák

ugyan az egész világ müveit emberei, 
de a saját nyelvükön olvassák, fordítás
ban, anélkül, hogy magyarul egy szót is 
értenének.

De mit csinál az olyan magyar ifjú, 
aki a saját nyelvén kívül semmiféle ide
gen nyelvet nem ért. Még a világiroda
lom remekeihez talán valahogy csak

Tanuljunk nyelveket*
Á m bár az igazi cserkészek előtt nem 

szükséges m agyarázni a nyelvismeret nagy 
jelentőségét, mégis — úgy érzem — nem 
lesz felesleges dolog, ha „A  M agyar Cser
kész" hasábjain is felhívom a mi derék 
cserkészífjaínk figyelm ét arra, hogy „ ta 
nuljunk nyelveke t."

Egyetlenegy nem- ;
zet ifjúsága, sem szó- . .
rwít inkább rá  az 
idegen nyelvek ta 
nulására, m int épen 
a magyar ifjúság.
A mi drága, szép 
mag yar nyelvünk 
e£észen elszigetelve 
áll a többi m üveit 
nemzetek közö tt 
Arra pedig vájjon 
^ikor számíthatunk,

hozzáférhet, — ha ugyan az illető mü 
le van fordítva ma
gyarra, — de már 
ha szűk hazánk ha
tárát csak egy lé
péssel is túl akarja 
haladni, csupa kín 
és gyötrelem minden 
mozdulása, hiába 
erőlködik, senki sem 
ért egy árva szót 
sem abból, amit 
mond. Az ilyen ifjú 
még hazájának sem 

4  ' tehet külföldön sem-
.wí c^-nítyálatot.

l08T irodalmunk
A losonczi cserkészeket. 3-án

mi szolgálatot, mert
megkoszorúzzák dr Síüassy Aladár sírját.
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nem tudja megértetni magát. Az ilyen 
cserkész nem válthat egy szót idegen 
nemzetiségű cserkésztestvérével, nem ve
het részt külföldi versenyeken, nem mehet 
külföldi (nemzetközi) cserkésztáborba, 
nem vehet részt akár itthon, akár kü l
földön összehívott nemzetközi cserkész- 
konferenciákon, nem levelezhet külföldi 
testvéreivel, amit pedig szíve szerint örö
mest megtenne, de a nyelvismeret hiánya 
teljesen megköti magasra törő szárnyait 
s megbénítja nyelvét.

Minden jóravaló japán, török ifjú 
arra törekszik, hogy legalább egy idegen 
európai nyelvet megtanuljon, mert tisz
tában van vele, hogy milyen szolgálatot 
tesz ezzel nemcsak m agának, hanem fő
képen hazájának s csak a m agyar ifjú 
volna olyan rövidlátó, hogy elzárkózzék 
a nyelvtanulástól?

M agyar cserkészek, tanuljatok meg

legalább egy európai nyelvet, de úgy 
hogy azon beszélni tudjatok. A németet, 
az angolt, a franciát választhatja m agá
nak mindenki, hajlam a és tehetsége sze
rint, de legalább egyet tanuljon, akár 
egyet a szláv nyelvek közül.

A M agyar Cserkészszövetség módot 
akar adni arra, hogy a cserkészek nyel
veket tanuljanak. Jelenleg angol tanfo
lyam  van cserkészek számára. Az órák 
már megkezdődtek, de aki még be akar 1 
iratkozni, sürgősen jelentkezzék egyene
sen a nyelvmesternél kedd, csütörtök, 
vagy szombat délután 3 vagy 4 órakor 
a piaristák gimnáziumának V. b) osztá
lyában (féíemelet)-

A jövő iskolai évben többféle tanfo
lyamot akarunk nyitni, ha lesznek jelent
kezők,

M agyar fiuk, cserkészek, tanuljatok 
nyelveket! Ravasz Árpád.

u u iiiiiim iiim iiiiiiiiiiiiim iiim iim m iiiiiim iim m iiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiim u iiiiiiiim m iH iiiir  iiim iiiliiim iiiiiH m iiiiiiiiiiiiiiilliiiiim im iiiiiiii" ’

Gyűjtöttünk. . .
O kt. 3í-én és nov. í-én reggeltől estig U6 

urna mögött topogott cserkészfiu és 700 per
sely nyúlt szünetlenül a közönség felé — 
minden “mozdulattal azt hirdetve, hogy 
ha a cserkész szegény, akkor tud magán 
is segíteni. Bizony nem örülünk annak, 
hogy nyilvános gyűjtésre kellett engedélyt 
kérnünk, de nem is szégyenkezünk miatta, 
mert a szegénység nem szégyelnívaló és 
anyagi erő híján sem a szövetség nem 
felelhet meg hivatásának, sem a csapa
tok nem tehetnek szert a legszükségesebb 
felszerelésre. Értjük, ha néhány régi, 
anyagi erőforrásokkal rendelkező, gazdag 
csapat nem óhajtotta az osztozkodó csa
patok számát növelni. A csapatok túl
nyomó része szegény és örömmel gyűj
tött, így az, ami egyénenkínt cselekedve 
koldulás, így együttesen hivatássá fino

mult és a fiuk igazi életrevalósággal ál
lottak helyt.

AZ EREDMÉNY.

Az eredmény korántsem az, amit a 
vérmesebbek vártak, ellenkezőleg, a so
vány remények teljesedtek. A titkári hí 
vataltól kapott becslés szerint az urnák-  ̂
bán és perselyekben főkép egy és kétko- 
ronás bankjegyekben volt hozzávetőleges 
összeszámlálás szerint ÍÍ0.000 korona* 
Pontos eredmény J5-íke körül lesz, mert 
egyedül a szakadt pénz ragasztása, a 
szortírozás, beváltás egy jó hetet vesz 
igénybe. Megváltási jegyekből begy**) 
kb. 13.000 korona, idegen és idegen ke' 
lyegzésü pénzek beváltása után az összeS 
eredmény 130.000 koronára tehető, am1 
bői a költségek és a szövetség részesed f
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sének levonása után a gyűjtő csapatokra 
összesen kb. 50.000 korona jut.

A GYŰJTÉS.
- Nem. sok, de mégis hálás szívvel mon
dunk köszönetét a nemes adakozóknak, 
akik igazán lélekkel adtak, mért tapasz
talataink szerint a gazdagok gyászos zsu- 

> goriságot tanúsítottak és a főadakozók 
tisztviselők, egyszerű emberek, katona
tisztek és a fiuk szülei voltak. Akadtak 

. derűit adakozók, akiknek mosolyában 
láttuk az ifjúság szeretetét és akadtak 
kérgesszívűek, akik a durva szótól sem 
riadtak vissza, de ezek is a menyországba 
fognak jutni, hiszen lelki szegények. A 
fiuk az istenadta biztos ösztönükkel már 
néhány óra alatt szortírozták a,z embere
ket imigyen:
Sovány hölgy _ _nem ad
Kövér, öreg néni _  — biztosan ad
Elegáns hölgy _ ___ egy-két kor.
Fiatal lányok ___ _ mind adnak
Egyszerű ember, hivatalnok önként ad 
Kafonatiszt általában vagy 

simán, vagy kifogások
után ............ -i- — ad

Nehány katonatiszt_ _goromba
Elegáns u r_ — — --- nem ad
Ha prémgaííéros és szakállas goromba
Férü a második napon _kifogásokat

mond és 
nem ad.

Azt hisszük, a látó embernek elég éles 
a tükörkép.'

• FÁKLYÁSZENE
FŐVÉDNÖKÜNKNEK. 

M int éles napsugár vílágitott a szí
vünkbe nagybányai Horthy Miklós kor
mányzó ur Ófőméltóságának legmaga
sabb elhatározása, hogy október 31-én, 
vasárnap este 7 órakor a királyi palota 
belső udvarán fogadni fogja hódoló fel
vonulásunkat. Dacolva hideggel és szél
lel, pont 7-kor ezer cserkész vonult be

fáklyával, lampionnal, katonazenével az 
oroszlánkapun át á belső udvarra. Az 
őrség fegyverbe állt, a csapatok fővetést 
vezényeltek az őrség előtt. Benn az er
kéllyel szemben állt a katonazene, jobb
ról balról hosszú vonalban á parancsno
kok, a zászlók és a csapatok arcéle, ol
dalt és hátul a közönség. Fényképészeink 
nagy bánatára ezt a történelmi jelentő
ségű tényt, hogy az ország kormányzója 
először fordul élőszóval a cserkészifjuság- 
koz, nem lehetett a sötét miatt megörö
kíteni, mi azonban őszintén sajnáljuk, 
hogy nincs fényképező gépünk, a mi örö
münk, lelkesedésünk, a mi kígyult lel
kűnk megrögzítésére. Szívünkben a büsz
keség tábortüzei soká égnek majd, mert 
elmondhatjuk, amit a magyar ifjúság 
a mílleníum óta nem mondhatott el* a 
legelső magyar ember nekünk élt egy 
negyedóráig és mi tomboló éljenzésünk
kel szeretetünket hozhattuk el neki.

A Himnusz után Rávasz Árpád elnö
künk az arcvonal elé lépett és a követ
kező beszédet mondotta *

Főméltóságu Kormányzó Ur!
A Magyar Cserkészszövetség a 

mai napon először yette igénybe a ma
gyar társadalom adakozó készségét, 
midőn Budapesten gyűjtést rendezett a 
szerény anyagi viszonyok közt élő 
cserkészcsapatok felszerelési költségei

n e k  részben való fedezésére s így annak 
a nagy nemzetnevelő munkának segí
tésére, amit a cserkészet végez.

Kegyeskedjék megengedni, Főmél
tóságu Kormányzó Ur, hogy mint a 
Magyar Cserkészszövetség fővédnöke 
előtt kifejezésre juttathassuk hódoló 
tiszteletünket és ragaszkodó szerete- 
tünket ez alkalomból.

Jól esik lelkűnknek, ha aZ anyagi 
eszközök táisadalmí utón való előte
remtésének munkája közben felfrissül
hetünk abból a tiszta, nekünk nagyon
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drága erőforrásból, amely Föméltósá- 
god magas támogatásának s á cserkész
mozgalom iránt való jóindulatának 
tudatából* fakad.

Úgy hisszük és úgy tudjuk, hogy a 
világszerte mindenütt bevált nagy ifjú 

. ságnevelő mozgalom, á cserkészet alig 
végezhet valahol hatalmasabb és i^a- 

építőbb munkát, mint Magyaror
szágon. Meg vagyunk győződve, hogy 
a cserkészek jelszavai a „Légy résen** 
és a ,Jó  munkát" egy országban sem 
fejezheti ki a dolgozni kívánó ifjúság 
lelkét és óhajtásait igazakban, mint 
hazánkban. Magyarországnak minde
nekelőtt dolgozó emberekre van szük
sége, s a cserkészet dolgozó embereket 

- akar nevelni, olyanokat, akiknek az 
ĉ§rye** az erényük, hogy kevesebbet 

beszélnek és többet cselekednek.
Hitben erős sziveket, hazafíságuk- 

ban rendíthetetlen lelkeket s erejükben 
* ° ac™  és ^oI8’°s karokat kíván az

uf Magyarország. Hűséges,' becsületes,
kitartó, tísztalelkü polgárokra van 
szüksége ennek a hazának.

Ezeknek a nagy és szent eszmé
nyeknek szolgálatában áll a magyar 
cserkészmozgalom. S e nagy szolgála-

' Í!,llír S k*AIiatf I? as ’ S ü I y t  és meS: nembecsülhető erkölcsi erőt ad az a büszke 
ílf, a« „8Y  Főméltóságodat tisztelhet- 
jük Szövetségünk fővédnökeképen.

Kegyeskedjék elfogadni ez alkalom- 
boí az egész Magyar Cserkészszövetség 
nevében kifejezett kódoló tiszteletünket 
és ragaszkodó szeretétünket, azzal a 
kéréssel, hogy kegyeskedjék jövőre is 
magas támogatásával kitüntetni a ma-

sztvbö ,ovó óhajtással, hogy a Min-

d a f m í n d e r á l d l s L ? ^
. A ,2ár‘ “ ávar magas falai ünnepélyesen 

visszhangoztak az érces hangon elmon

dott szavakat és örömtüzre gyűlt szemek 
fordultak a palota erkélye felé, mikor 
Ofőméltósága beszélni kezdett:

Nagy örömmel veszem az ifjúság 
felvonulását, íeltéve, hogy ebben a hi
degben nem hiil meg senki. Síép munka 
volt az, melyet az urak végeztek az 
ifjúság lelkében. Ismerem ezt a szép 
mozgalmat és remélem, hogy a lelke-  \ 
sedés nem lesz olyan, mint a fáklya 
lángja itt, mely hamar, elég, hanem- 
végigkíséri a cserkészeket egész életün
kön, Nagy szüksége van a hazának 
jellemes férfiakra, a kiművelt észre 
ép úgy, mint az érdes tenyérre. Remé- 

. lem, a közönség is hozzájárul fillérei
vel a. mozgalomhoz, mert eire szüksége 
van és a magyar ifjúság minden áldo
zatot megérdemeli Magam is támogatni 
fogom ezúttal a Magyar Cserkészszö
vetséget és legyenek meggyőződve, hogy 
minden mozgalmuknál a hátuk megett 
tudhatnak. Nektek, cserkészfiuk, köszö
nöm tisztelgéseteket, Isten áldása kisér
jen munkátokban.
Háromszoros dörgő éljenzés felelt a 

nemes szavakra, a zenekarral elénekeltük 
a Szózatot és a csapatok előkészültek a 
díszmenetre. Feszes tartásban kb. 35 csa
pat vonult el a kormánvzó ur előtt, aki 
minden parancsnok tisztelgését fogadta. 
A menet eleje, már rég kijutott az orosz-t 
lánkapun, az udvar három oldalán sűrűn 
meneteltek a csapatok, amikor még min
dig állt egy csomó csapat és várta indu
lása sorát. Künn az őrség újra fegyverbe 
állt, a csapatok fővetéssel haladtak eí 
mellette, a Szt. György térről pedig han
gos énekszóval egyenkínt hazavonultak.

AZ ÖSSZESZÁMLÁLÁS. 
Hétfőn, nov. J-ín este 7-je az urnák ás per

selyek együtt voltak a titkári hivatalban és meg
kezdődött a számlálás. Eleinte egy bízotttág 8 
emberrel, majd kettő 8— 8 emberrel, 10 óra tál
ban kettő 6 -6  emberrel, 11 óra tájától kettő



3—4 emberrel számlált. Egész éjjel folyt a munka 
így, másnap folytatódott kissé lassúbb ' ütemben 
és este félkét táján fejeződött be. A Hangulat 
10'órakor ékes volt, J2-kor álmos, éjfél után 
meg víg. Ravasz elnök estétől éjfélig, Sulyok 
0* v. elnök éjféltől másnap d. u. 1-íg volt jelen, 
majd ismét az elnök úr váltotta fel befejezésig. 
Az estétől reggelig számlálók, Adamovíts, Fár- 
per Pál, Sckumy cserkésztisztek az egyik, Sulyok, 
Sckrank és a szerkesztő a másik bizottságban. 8 
óra Hosszat versenyeztek az első ezresbankóért, 
vj'8£c . reggel ötkor Sckrank titkár kiáltotta el a 
„Tkalattá^-t. Hamar és folyton gyarapodott azon- 

a f,vegyeskereskedés(* és a „muzeum“ . Az 
előbbibe került az idegen, idegen lebélyegzésű 
és a szakadt pénz, bélyeg, ércpénz (csodálatos,

üiujieíüj uüiKiURUitHljaummniíjUD suüü ümuuiímüiiuuriJiu > t;
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ilyenkor mennyi a 2, JO, 20 filléres), az utób
biba a jámbor svindlerek adománya : Lysofornt 
plakát, számolócédula, fületlen gomb, villamos-  
jegy, cigarettacsutka, meghívó, bon, csokoládé-, 
gummi morzsa és lejárt vasúti jegy , de a rikor- 
dof mégis á köv. adomány tartja:

NYUGTA
1 K, azaz egy- koronáról, mely őszzeg
GíoscH Míkály temetésén leendő ha- 

rangozási dij tejében befizettetett.
Újpest, 1910. évi V11/2U

X. Y. felügyelő.
T íz évig várt ez a derék újpesti, amig „ér

tékpapír j4t‘* elsűtkette. Dr. H. öy .

,:!!ii:íui!:!;rníii<;;!!ir.!!ffi!::ii!n!ii::!n!ii!tí!mii!íiiiiíi;i:!íi]!!i!i!ií:j!íiiiiiiiíiniii!iiií!iiiiuiin0ainii!M;iiií!nmi!iii!Uiiiiif!iiiimii!iiiififiiiH

fi Mai Ifjúsági Bongregánióli“ cserftészcsapaíainah rOiid ffiríéneíe.
Cserkészcsapatunk, mint kongregációnk 

egy szakosztálya* 1913 március íió 25-én 
alakult. Aíapító-paracsnoka Erőss Gusztáv, 
alapító tagjai a kongreganísták voltak.

Lég első.fogadalom tételünkön 1913 május 
22-én 14 cserkész test vérünk tett foga
dalmat. Munkánk fokozatosan fejlődött 
t*gf7* hogy már êz év augusztusában első 
nagytáborunkat is megrendezhettük. Aug. 
2 —14-éíg Füszfő—Balatonalmádi—Bala- 
topfüred—Tihany—Révfülöp—Badacsony 
Szigliget— Keszthely— Hévíz—Fonyód— 
Boglár— Lelte— Szemes—Szárszó —Föld
vár— Siófok—Kenesse útvonalát jártuk 
végig. N ov. 30-án a R. K. csapattal 
együtt rendeztük első zászlószentelésseí 
egybekötött cserkész-ünnepélyünket a 
Rákóezíánum aulájában.

1914 ápr. 15-én Sz^nt Cyőrgy ünne
pélyt rendeztünk, mely alkalommal, 
Baden-Poweí-hoz küldtünk üdvözlő táv
iratot s kaptunk szívélyes választ. Jun. 
21-én szabadban rendeztünk ünnepélyt. 
Mindegyik ünnepélyünk szép számú kö
zönséget hozott össze s sikeres propa
ganda volt az akkor még alig ismert 
mozgalmunk mellett.

Ez év jul, 5--í9-éíg. Bihar hegyvidék 
és.. Hortobágyon rendezett , csapatunk 
kettős áílótábort. (Útirány: Budapest— 
Kolozsvár—Zichy barlang—Nagyvárad^— 
Debreczen—Hortobágy— Eger— Budapest 
volt.)
0  1914 aug. és szept^ben a mozgósításnál 
a bevonulok kalauzolásában, * a. sebe- 
suítszálíításokban a B. Ö. M. E. mellett, 
a Vöröskereszt-kórházakban, mint kül
döncök vettünk- tevékeny résárt. .  ̂ ^

1915 ápr.. havában a Szociális Misszió
társulat Németvölgyi úti kertjét ástukfel. 
Június 7—10-íg Nógrád—Díősjenőf- Csó
ványos—Börzsöny —■ Szalfea Garamkö- 
vesd ' Párkány — Esztergom útvonalon 
mozgó tábort, j«n . 2i 30-ig; Lelédhídma- 
jor mellett álíófábort rendeztünk. • 

Ugyanezen év őszén megalakítottuk 
az Öreg Cserkészek Társaságát"'mely
nek "tagjai 1915 dec. 8-án újítottak ünne, 
péíyésen fogadalmat. __ „

1916 tűn. 19—30-íg csapatunk a K. t .
G. csapattal együtt rendezett tábort ismét 
az Ipoly partján Leíédhídmajornal.

1916 őszén elsőkként siettünk az erdélyi 
menekültjeink k a r o lá s á r a ,  segítése^,
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(Hat B. I. K. cserkész egy* szerkocsival 
volt a legfelső a Keleti pályaudvaron.)

1917 ápr 29-én rendeztük a vílághá 
ború alatti első nyilvános ünnepélyünket 
a Széchenyi begyen az ez alkalomra felvert 
táborban*

1917 jun. 28—jul. 9-ig a K. E. G. csa
pattal ismét az Ipoly mellett de Vámos-. 
míkola nagyközségnél táboroztunk.

Ugyancsak julíus hónapban halt hősi 
halált az orosz fronton Erőss Gusztáv 
paracsnokünk s Stadler Nándor test
vérünk, alapító tagjaink egyike*

Szeptember hóban a Magyar Cserkész- 
csapatok Háborús Bizottságának meg
alakításában, okt* 14-én a H. B. által 
rendezett nagy Csapatközi ünnepélyen vet
tünk részt.

1918 ápr. 7-én csapatunk ötéves fenál- 
lásának emlékére rendeztünk szép sikerű 
ünnepélyt.

Jun. 17 30-íg Lórév község meílett a 
Csepel szigeten táboroztunk. E tábo
runkban készített a Star filmgyár 300 m. 
hosszú filmet, mely 1918 és 1919 évekbem 
mint „Egy nap a cserkésztáborban . . . t* 
az összes fővárosi mozikban előadásra 
került.

Aug. 15—19.Aközött Selmeczbánya kör
nyékét jártuk be és megmásztok a Szit- 
nyát.

November hó elejétől kezdve budapesti 
és vidéki cserkészcsapatokkal együtt szor
galmasan dolgoztunk a Cserkészszövet
séggé átalakuló Háborús Bizottságért.

Télen át küldöncszolgálattal segítettük 
a Kér. Szoc. párt II. kerületi szervezési 
munkáit.

1919 márc 9-én ismét fényesen sikerült 
ünnepélyt rendeztünk, melyen cserkész- 
filmünk is előadásra karült.

1919 márc. 31-én szervezőtestületünket, a 
kongregációt,©„feloszlatták", otthonunkat 
bezárták s így a szó szoros értelmében 
az utcára kerültünk. Cserkészmunkánkat

-mégis folytattuk. Az őrsök az örsi tagok 
lakásán jöttek összes mindenféle statárium 
rendelet ellenére is megtartottuk a csapat- 
összejöveteleket, hol a Királyi vár kert
jében,^ hol a Kíssvábhegy elhagyatott 
bányáiban. (Folytatjuk.)

CSERKÉSZMÜHELY. |
10 erdei fa , , , (Folytatás.)

14. Ulmus campestre L. (Uímus glabra 
Míll.) Kopasz szil. Levele .kerülékes, 
válla ferde, gyakran a gyertyán levelére 
emlékeztet, kifejlődve bőrnemű. Virágai 
tömött csomókban a levelek kifejlődése 
előtt kora tavasszal fejlődnek. Termése' 
szélesen kártyás, szárnyas termés. Fája 
értékes, esztergályos és kerékgyártómun
kára használják.

Irta és rajzolta i FODOR FERENC tanár.
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* • •  • • • . • HÍ REI NK^
A  M agyar Cserkész december 

15-ével rlyítja meg uj, második félévét. 
- Uj. díszesebb köntöst kap, jobb papírost, 

nagyobb alakot. Azok aZ előfizetőink,
' akik első hívásunkra a zászlónk alá áll

tak és november 15 íg jelentkeztek, 50 
koronáért kapják egész évre (legkésőbb 
1921. nov. 15-íg) lapunkat. Azok, akik új 
félévünk kezdetéig, dec 15-íg fizetnek elő, 
egy évre (legkésőbb 1921 dec. 15 íg 80 
koronát fizetnek. Uj félévünktől a lap ára 
az általános folytonos drágulás miatt újra 
mérsékelten emelkedni fog. — Az uj 
alak számára

címlap pályázatot hirdetünk• 

Feltételek: 17, legfeljebb Í8 cm. széles, 
5, .legfeljebb 5'5 cm. magas tusrajzot ki 
vánunk, mely e méretek többszörösében 

„ is elkészíthető. A gondolatot lehetőleg 
tartsuk meg. (Álló cserkészalak átöleli a 
hármas halomból címerpajzsban kiemel
kedő kettöskeresztet — jelvényünk jel
mondatunkkal). A cím „A  magyar cser
kész** lehet egy vagy két sorban írva.

I. * díj 1Ő0 korona és a közlési díj 
II. ,, 50 ,,
in. „ 20 ,, •
Beküldési határidő december hó 8-ika» 

Eredményhirdetés a  dec. 15-ikí számban.
A soproni bencés főgim názium  Ber

csényi ég T örü l csapatainak kismartoni kirán
dulás in  a parancsnok úr ismertette velünk a 
kismartoni ifj. szárad történetét és egy cserkész 
humoros leiolvasást tartott. Szárazvámból gya
log mentünk két falun át Kismartonba. Itt az 
ifj. század kíséretével megnéztük az Eszterhásy 
könyvtárt, a parkot és ebéd után a hercegi sír
boltot és a kálváriát. Egyórai gyálogíással meg- 

, érkeztünk Szárazvámra és ónnak vonaton jöttünk 
vissza Sopronba,. Tburner Ágoston ■

fögimn. V. oizt. tan.
A fosohezl Magyar Közlöny két szá

mát böngészték át a minap Molnár László test
vérünk, a Brfcle parnókának szívességéből. A

lap a betolakodott zsarnok kényszerítéséből, va
lahol „Lucenec“-ben 'jelenik meg, persze a lap 
belsejében csakis a történelmi és egyedül helyes 
magyar helynevek szerepelnek. Az október 6-i 
számban sok egyéb érdekesség mellett egy hir 
beszámol arról, hogy a fogban, cserkészcsapat 
okt. 3-án,, egyidőben a mi vérmezői ünnepsé
günkkel díszszemlét tartott és megkoszorúzta Dr. 
Szilassy Aladár sirfát. (Lásd cimképünket.) A 
főgimn. rajztermében pedig zsúfolt sorok előtt 
bábszínház előadás volt. Előadták „A hős cser
késztük^ csodás történetét, cserkészénekkel, 
muzsikával. — Az okt. 20-i szám a rimaszom
bati csapat látogatását beszéli el, mely viszon
zása volt a losonczíak látogatásának. Délelőtt 
Szilassy sirját látogatták*9meg és hangversenyt 
rendeztek, délután labdarugó mérkőzést játszot
tak. Cserkészüdvözletünket küldjük testvéreink
nek, telkeink nem ismernek demarkációt.

A kismartoni áll. polgári fiúiskola
ifjúsági századát látogatták meg okt. 31-én a 
soproni bencés főgimnázium cserkészei, akik 
nemcsak szoba és elméleti cserkészek akarnak 
lenni, hanem az élét küzdelmeit is meg akarják 
ismerni — önmagakon. Kirándulásuknak legna
gyobb értéket biztosit az a szeretetteljes fogad
tatás, a melyben a polg. fiúiskola lelkes igaz
gatója és ifjúsági századinak parancsnoka- a ki
rendelt diszszázad élén részesítették, továbbá az 
a testvéries szeretet, a mellyel egész nap kalau
zolták és hazatértükben Kishőflányig elkísérték 
őket. Az embernek szive-lelke őrül, midőn 
látja, mily eredménnyel jár a jó parancsnok 
működése. De támogatja az igazgatón kezdve 
a tantestület minden egyes tagja a legnagyobb 
odaadással. Hiszen az ifjúságnak testi kiképzése 
is a nemzeti érdeket szolgálja.

Á sopr. Bercsényi és Turul csapatok 
parancsnoka. •

A k e c s k e m é t i  ünnepséghez. Kaptuk 
a kővetkező levelet: „ A M , Cs. 8.■ a

taID1í  J f f ! f r t o t t  prep. mozielőádást Ta-
r /^ A n d o r  főreáííak. tanár, a Szövetség pénz
tárosa tartotta. A Bocskay-csSpat különítmény 
£ d ig  Or. G í «  tani,,
vezette/*

_  uA hlhA  A á—7. sz. közölt külügyi hír 
Osztrák Cserkész Szövetség aggsteiní 

azeaint az Nemzetközi Cserkész Sző-

4 r __ ifa* fifní VOit B£. •
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13. kérdés. Milyen állapotban kell a  
fényképet beküldeni, Hogy le lehessen 
közölni?. '

Válasz: Lehetőleg nagy kontraszttá,
közönséges — ha lehet, 'matt — celíoídín 
kópiát kérünk. Méret mellékes. De lehet 
lemez is.

14. kérdés. Milyen tintával kell a köz
lendő rajzokat megrajzolni ?

Válasz: Legjobb a tusrajz, de lehét 
tinta, vagy ceruzárajz is. — Méret: a 
reprodukció mérete, vagy annak több
szöröse.

HIVATALOS RÉSZ
A titkári hivatal áthelyezése: A Magyar Cser

készszövetség T itkári Hivalala f. hó 15 étöl kez- 
dődöleg Budapest. I., Győrí-ut l. II. em. 15. sz. 
alatt,. MárkilS Miklós .ü.'v. főtitkár lakásán fog 
működni.. A hivatal régi címére irányított kül
deményeknek az uj címre való . továbbításáról 
.gondeskodás történt. - A pontos és zavartalan 
munka céljából a titkári, hivatal csak csütörtö
kön délután 4 — 7-ig fogad feleket. -Egyébkor csak 
Írásbeli beadványokat veszünk.át. Ezért kérjük 
a csoportokat, hogy minden igazolási: ké elmet 
és egyéb • nyomtatványt szolgálati lap v. levél 
kíséretében küldjenek be.

Titkárság.
niiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiitiiiMiiitiimiiiiiiiuiiiiiiitiimiiiiumi.

. Gazdasági Hivátal közleményei..
6. . Bóthegyek ára t darábonkxrit 10 korona 

(20°/(Kal olcsóbb, mint a kereskedői' ár.) í ' 
f i  . Pilis - hegység 1 : 75,000 ' méretű tétképe 

á 12 korona;
-  Börzsöny hegység 1 :75,000 méretű térképe 

á 8 k >rona í
Buuai hegység 1 : 75,000 méretű térképe 

á  4 .korona, j . .
Z. *At miftörvényünk* táblája kartonon 20 

- korona, felié* papíron 10 koronáért kapható a 
G. H.-ban. Színezve 5 kor.-val drágább. (40X60 
cm. méretben.)
,-,3 - J elVényank Wi?m és *«eirko«orii.
37X45 cm* nagyságban clfcésíült. CsapiHoljo- 
gókta kiválóan alkalm aitató. Áta 5 korona 
színezve 10 korona. *

*0- Magyar Cserkész" valamennyi saima 
egyenkint is kapható a G. H.-bah.

IMlll
Kiadótulajdonos i  A Magyar Cserkész Szövetség. 
Nyomatott t Fráter és Társa kön^vnyomdárában’ 

Budapest, VII., Akácfá-at^á 13 *
Telefon : József 106—20.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Thurner Á. Sopron. Arra- kérünk, írd' meg 

-nekünk is a ,,kismartoni ifj. század történetét**, 
valamint tudósíts munkája természetéről.

4  szerkocsi pályázat résztvevőinek. A szer
kocsi pályázatot a modell megépítése és kipró
bálása nélkül nem lehet eldönteni. A műhely 
munkatorlódás folytán januárius előtt nem lesz 
készen á felépítéssel. Legyetek tehát addig tü
relemmel. Egy módja van a gyorsabb eredmény
nek. Építsétek meg a modellt magatoki

M A G Y A R  C S E R K É S Z ”
kapható a következd helyeken:

A titkári hivatalban: í. Győrí-út 1. II. 15.
A gazdasági hiv.-ban: II. Batthyány-utca'59. 
Magyar Cserkészek Termelő és Érték. Szöv. 

IV. Váczi-utca 46.
Saphtr Árpád könyvnyomdája, X . Simor-u. 9.

* cserkéSz-csa'pat',
-r  X111’ Főhe*ceg Sándor-utca 28. -
Toldy Ferenc könyvkereskedése, ll. Fő-utca^ 
Tisza testvérek könyvkereső, II. Fő^utc*- .
12. Vándor Sas cserk. csap., X. Simor-utca 

elemi iskola
^ “ ^onia Turista Egyes., III. Szépvöígy-u. 82. t 
Fülöp Ferenc, V ili. Német utcai polg. fiuisk. 
Frész József, VIII. József-utcai órásipar és * 

mechanikai szakiskola 
Watzek Vilmos, V ili. Józsefvárosi pályaudvar 
Németh. József könyv- és zenemű keresk.- 

I. Fehérvári-ut 10, • '|

IBIau Jakabné dohány-tőzsd., I. Fehérvári ut 42; 
székely dohány-tőzsde, I. Fehérvári ut 47.

A. két kiadóhivatalban: M
IX. Mester-utca 65. I. em. (főgimn.) és 
I. Maros-utca 17. III. 2.

Előfizetések ugyanezeken a helyeden vagTT 
bárítiely könyvkereskedés ütján '


