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H |VATALOS R ESZ.
A il,íagyar Cserl<észszövetség gazdasági

és pénzúgyi sza\<osztálya az ()rszágos lntéző-
bizottság rendeletére felkéri az összes csaj
patok p a rartcsn ol< ságai t, ltog5, zát számadásai-
kat, különös tekintetlel a kapott segélyről
való e|szártrolásra ol<vetienül decetnber 20-ig
fentí szal<osztály ciIlére ktildjék be. Ezerr
rendelkezésünk elnrulasztása a c5apat további
segélyezésének megvonását vonja rnaga trtán.

Ertesitenr a cserkészeket, hogy cserkész-
kalapok a gazdasági és pénzLigyiszakosztát5
utján megrendelhetok, melyeket december"hó
násodik íelében szállitanak le vízmentes
prima anyagból darabonként 400, tisztit
4á0 l<olonás árban.

Nyonratékosan íigyelmeztetjük a csapato-
kat, hogy tagjaik csakis a i\{ag5la1 Cserkész-
szövetség gazdasági és pónztigyi szak-
osztálya áital kirrdott egyedüli hivatalos érc-
jelvényt viselhetik, s amennviben bárki más
jelvényt visel, azonnal cserélje ki. Ezen rerr-
delkezésünk végrehajtásárrak ellenőrzését a
legutóbbi Intézőbizottság határ ozata értelmé-
ben ellenőrző megbiz<_rttaínl< szigclrúan íogják
teljesiteni.

I. kerület.
7. F'. hó eiejérr valarnennyi keriiletünkbe

tartoző csapatunl<nak kiküldjük az évvégi
jelentéshez szükséges nyomtatványt a jeien-
tés elkészitésére vonatlrozó utasitásokkal
együtt. Ez a jelentés összes mellékleteivel ,

együtt 1922 január 6-ig kerületúnk cirnére
íeltétlentil eljuttatannó.

8. I(erüIetünk a ,,N4agyar Cserkész"-szel
karöltve matinék rendezését vette tervbe a
jövő évi téli és tavaszi szezonban, !-elkérjük
a csapatokat, hogy kész szindarabokkal, ve.
titett képes előadásol<kai, valamint ntagán-
számokkal szereplésre jelentkezu er-rek és küld-
jék meg f, hó í2 ig, cinriinkre rrrindazoknak
a cserkészeiknek a névsorát, akik szindara-
bokban szereplésre válrlal<oznak, Az első
matínét jantrár hó elejére tervezzűk a Városi
Szinlrázban, melynek elől<észiiletei már folya-
matban vatrnak. Minderr e tárgyban l<tildött
érdeklődésre szivesen váIaszolunk,

9. A cserl<észkiállitásra való készülődésre,
a mttnl<álkolásra trvomatékosan íelhivjuk a
csapatpalancsnokságok figyelmét. Kérünk
erre vonatkozólag jelentést küldeni, hogy ké-
pet alkothassunl< a budapesti kerülethez. tar-
tozó csapatok ezirán.vúr nriíkö:léséről. -

10. A,,\ílqval Cserl<észel<'la|<arék és
Hitelszövelkezetq" iizletrészjegvzései a l<elti-
lethez tartozó csa;l.rto1< rószérői a F'őtitl<ár-
ságnát r. hó l0 ig eszi<özöilretők. A jegyzett
összeg az alaktllá;tól szárnitott öt óven belül

Meghivó.
A \,Iagyar Cserkészszövetség L sz. Vén

Cserlrész csapata a nlagyar ősmulttal kap-
csolatos kérdések isntertetésére cserkészek
szátnára elöadássorozatot rendez, melyre a
csapat t, vezetőségét és a cserkészet bará-
tait szives szeretettel meglrivja.

Az előadások helyét lTirlapok utján kö-
zöljük.
B;lépőCij nincs l Iiezdete este 6 órakor.

triőadások sorrencije:
19J1 dec. 5.A hunnok, Dr.FelvincziTaháes Zo|Lán,

rnrrz, ig.-ör. (Gólyavár.)
1921 dec. 19. Az Avarok. Dr. Fehér Góza, tanár.
l92? jan. 2. A bolgárok, Dr, Melich János, e, tan.
,, ,, 16. A kazárok. Dr. Grexa G_vula, tanár.
,, ; 30. A bessenyók, Dr, Németb Gyula e. tan.
,, l'ebr. 13, A kúnok. Dr,. R Nagy LászIó,

könyvt. tisztv,
,, ,, 27. A magyarság eredete és kialakulása.

Gróf Zichy rst,ván,

Aviatikai pályázat.
Irasséí< egy telkeshangú az aviatika hánt

eúekíadest kelta költemény, mely az eszté-
tikai és ltodalmi. szinvonaíat lrl.inéen tekin-
tetben eléri,

Páíyadijak: I. éij. 200C korona,
II. ,, 1000 ,,

A pályázatok benyujtásának hatátiéeje és

heíye l í92í, ércembet hő 3í. Budapest, IX.,
Lónyay-utca, 36, LL'uívat íaldsz, Magyar
A,erc Szövetség.

Kiadóhivatalunk a Magyar Cserkész
szárnaiból vi gs z avá s á rol

II. óvf. l, és 2. számokat,eredeti áron.
. , 

-=..,=.-,=:,--Művészi bribjdtékokat natatott, be a M.
Gyetmektanulmányi Társaság nov. 26-ál
a k,atolíkus kör Molnár-lutca? fehéttermébcn.
A BLattner íestőművész tetvei szeúnt pom-
pásan hatő szilpadon nagy hatást keltettek
Nógrddy László databjai. Abábjátékok meg-
&őemlik a" csapatoí< meíeg étdekladését,
mett a téli innepélyek egy ket nagyszer{t
pontja telik ki be(o(ak, Ha nagyobb ela-
készűleteket (és némi költségct) nem saj-
náínak, a f,enti j át ékok ig az gatő s ága s z íve s en
segitségukte j<in. (II. Donáti gtca 2.sz.) Ha
meg egysz&űbb módon (p1. ktumplibóI
íatagott bábukkal) kis házi szinpadon tté-
íálnák meg iakább mit sem. sejtő közőn-
ségüket (heíyi zamatű csipftelOdeseí<bOí
í<önnyen ki'<eti|| egy-egy ieleaet), miként a
mtrlt téten a\ Lóczy csapat tette, aí<kot
szivesen ad útbaigazitást (saínpadmétetek
stb.) a í8, Lóczy'csapat patancsnoksága.
(I. Maros-utca t7, III. 2.)fizetendő. Főlilhárság,
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MH Felelős szetkeszlő l
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Szefkesztőség és liiadóhivatal :

Budapert, l., Maror-utca 17, ll|,2,
Megjelenilr minden hó 1-én.

A csetkészsport í<érdésg.

A ::rcri:as:vetz|ők, csapatok és azokköz-
l'r,m: ra,atósacrra a Mag7ar Cserkészszóvet-
tg§ 8BíB iÉófrages. itmcaeti munLálkodást
ra$,ajr- A ;scrLcs:,,, czá.ó egász életéte tesz Ío-
s.dJ@r:- r 3tcárá: is mc törcí<szik és mtrn-
baxft LÜrcg::r: c'ai:cj€s E|o;,ia=:eú épitó-

=J:tr_i- e _r.b:E::. i.gi.í,a:: :cr:'goiásnak
ig: rc;:-b, e s .ges: 1e]künk muní<ájával
T&:,J o,3úe_ra. :n:njen erónk megÍeszitése az
3, :nagTal ír, és fétfitipas kítetmeléséétt,
:cxeb,elott hazánknak tiz körmiinkkeÍ valő
r: iep alá sá ert a rágaí o msirb ói, a világ kultut -
c-ctz scámára, Igen erős eszközlirnk efte a
iPrri;jds, melyet új céljair.k szátnáta úi
oagáe;okra ke|l LenéitenünL, Országos fon-
lesságú itt a csetkészet állásíoglalása. Két-
sagtclen köteíesség, hogy kivegyuk ftszunket
Á 313gTaf iÍiúság spottéletének egyftszt a
szaba,őtili tömegsport, mástészt a kizátó-
Ízgos atlétizálás vagy íatbalíozás hetyett az
atletika, totna. csetkészjáték, labőatu,!ás,
itilesíabda, kislabda, tutisztika, hatcszetú
j áték e g y ü t te s tet v sz et ű és iő éiy sz et ii gy akot -
Iásának úi vizeite juttatásábóÍ. Hogy ennek
a kötelességnek étzése é1, mvtatja. a kazel-
mgltban Barcza Imte véncsetkész tetvélek
leíkes támo gatása, kinek kezőemény ezéséte
jőtt létre az okt. t8-án teaáezett, a iövő
ifjuságí atlétika tekintetébea offzegos ie(e*
tóségú cserkészatletikai verseny. Magyar cser-
készek, jól véssétek szivetekbe, hogy ezt az
eÍsó saárntóí az vtolsóig végignézte Íaved-
nökünk, Horthy Miklós kotmáayző út. Ez
jcÍentí tetvönk helyeslését, ielenti a kitún.
tetést és bazőitást egyatánt. Aííjunt< helyt
a iövóben is !

A mí sportoíásunknaí< bel,e keL| kapcso-
lódúa az iíjusági sport ujjátenőezéséneí<
menetébe. Az iskoíai iíjuság számáta decem-
bet közepén megaíakuí a BKAC. (Buda-
pesti Középiskolai Atletikai Cltrb), mety a
tavaszi szezonba már erósen bele log szólni.
Az isí<olán kivi}li, fóleg , a íalgsi iíjuság
számáta,pedig több sz*z nj vezetőt képezr;ck
ki Sirchicít Országos Testnevelési Tanácsí
társelnök itányítása s?etínt, egytészt egy
hathetes tanfolyamo n r" amely decembet elej éa
ét vége| mástészt. egy haíhónapos akadé-
míaí' taníolyamon, amely jan.. í-én keúaőik.

Hatmadik számbajövő téayező, a BKAC.
megalakalása íolytán küIönösen viőéken, a
telnőttek kb,$jai, melyek íőleg kiváló ercd-
ményt (rikord !) elétni t1,1őő cgyes atlé-
tákat kgltiváltak, átlagos tőmegteljesitmé-
ayekte nem álőozhattak.

Ezek :atán a mi utgnk megíehetősen
világos. A buőapesti tanketilet tetü(etén
§,O[eg az aísőosz!ályos ííjúság sportolását kelí
gondoznuní<, mert a BKAC. programmja
bsalc íelsóos ztályosokaak szól, Azután orszd-
gos iíiúsági vetsenyekke| keíl belekapcso-
Iódnunk a spottéletbe, meíyeken minden
csapat úsztveheL Itt nagy az étőem, melyet
az őszi vef seny főmuní<ásai, Barcza és
Remsey szövetségi titkfu az e7őkészitéssel,
Sulyok társelnök a pályán a tenőezésse|
szeteztek, mert megtercmtették a szilátd
alapot egy tavaszi orszdgos cserkész-
atlétikai uerseny számáta. Vegüí a í<íub-
tt éning hely éb e a csetkész csap atok tt énitgj ét
kel| hoznunlr, sohasem a tíkotő, hanem a
csetkészteljesítmény jegyében. (IB)
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I{oinap reggel
l<al,á.clson.t,lírt -

estéién -- rig5,is

ió |cllnl árr tni rr.jerr

tlliir zr ier,eiót is
terlni.

irta : IJ( )l)O \ l).\ li,

ki kell már tenni azt a

tnont]ta érlesapa Szilveszter
nrár le vatl róla kopasztva
c-senrege ós cifraság, nleg

htlI1atja. í,egjobb Iesz ttizbe

I'isia ]ii,<sé elszonlorotiva lrallotta a l<zr-

rácsollr-la haláicis itéietét. l,efekr,és trtátr
ie'iliit, nrivei r.lgr is rllc.leg l,cllt a gl,erekszo-
1láilarr, a}to'i a iir á]1()lr, l]l]](or a testlL]rl(ói
ntlir Itl.ii-i.i liilijtaii, rllég eg1 szer fólcsavarta
a vilianr iénlt, iic3..-i e]i.trcsúzzék a l<edves
jó l<arácscrrviátó]. Szép magas fa volt, ftjlért
a tet(íig, lizircsaI< a papilosláncok vclltak
rajta épsógiletl, amej_\,ek ltörösköriil tj]eltel<

a fát. I-assan letéplreclte lóla a láncoliat, az-
tlitr leireveretlctt h fa aiá és nózte a la tete-
jén ttinclölrlő csillagot. Aciriig nézte, anig a

liarácson.l,fa nlegszólait :

-,, liöszönijnr l'ista, ilo91, rabláncairrrtól
nregszaba.litoitíi1, Nel(enr lrolnap reggel tíiz-
ila]á}Ial Iiel1 nreglralt]<lt,tl, anli kiiliinben e!].\,

ferrl,őfátrak szóp, nemes lralál. De atlclig,

anrig nlég élek, szeretnénr felszabaclitarri

nrillión5,i fen5,íiia testvérenlet, akil< nlég ralr-
sorsban sin},lőclnek a Kárpát erclőiben. lrista
al<arrrál efre az írtra velenr jönni ?

- }lerrrték ért szivesen szólt lrista
átmélko.iva - de hogl,an ' jussak én el
odáig ?

- Az az én dolgonr, csak
ránr és fogózkoelj jó1 Ineg 

^z
Hanenr elóbb n3,isd l<i kissé az

ntásszál föi
ágairnban.

ablakot.

:l-
t'
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] -:,l ei,iá testvcrltéit, az-
:, Szép, csilltigos cj_

. - _.: }riivös a levegő.
- .: :i Iiaráe son},fa törzsén.

, .,-}- két néternyire, a
: . ,.. _iett és hrtss, kireptiit

- . rg ls heg_i,,ét eiőrenyitjtva
- _.,,,: a fén}:es éjszakában,

,: ... :siliagolt.
. :.,q icilött szálltak €l, Pista

. :l .: lasl.ól a l]trnát meg a Tiszát"
::::l liiYilágitott lliskolcot, nlajci

,,..ss:it, halván1 an pisiákoló láttt,
: ,:iiltek észak felé, Iigl,szerre

.: ]ll1\-as heglgerinc álit elébtik:

:, ", .;,i tengernrorajlással följajtluitak a

: - i3.i , Hejh, te nlagJ,ar karácsonyla,
l. ,: i;,_izénk az égből é.s szabadits nreg

, :.: . ,'.l ság'.rnlibÓ1,
, .;:.rli,,son5,fa alálieringett a csillagos

. : l :--i,: i iii, ntirlt eg}, hatalnras Sasnadár,
- ,:.. :: -:ig jtil odatapaclt a törzséhez, bele,
,, . .::_iva az ágaiba. Nlil<or alászáiltak a

-_ ,- .:::r,veli erclejébe, Pista bárrrtriva látta,

: :;eiien a fenl-r,el<en is, nrir-rt tegtlap az

.:,.,::son5,fáján, körösI<örir1 láncok vanrlak
.. ::l,a, tttint rájr"rk tekergőzött fojtogató

.: : . _,i, ;salihog1, nem araílvos papirosllól

..::, , ]lanettr sílil,cls vasláncok, alIelyek csör-
:.:: k:sértetieserr ztigott r,égig a rniiliónli
'.,.., ,i rclrgetegén.

Plsta riigtön nekiállt, tépte a lárrcokat,
- :]: a pa1,-irosszalagot, a7 ágak nregrázl<óci-

:. :. lt.,int fölszaL-radi"rlt csaitogó szártl,al< és

.::.]liák lán.,aikat a Íöltlre. Es min.ien fának
: lelején egv fénles csiilag gi rrlt ki l nintlla
: .;kesitettéli t,oina nlagr-rkat az ujév iinire-
::le. F]s akkor sorl"í1 nregnl,itották vastag
:.;:zsiiket, rrrintlra csalt ajtót vagv köpenvt
:-:l:ali voltla szét clerel<ukon. Némell,el< ttrtaj"

:.iii íel<iidtek rír a közelben alásiI<1ó fclr,ó
: l:,ila, a többiek pedig ráral<ták ajzirrdékaikat"

- }-Icrvá :;iszi ezt a sok l<incset a lc;l1,o ;

- ]ierdezte Pista elálnlóIkociva,

- Hog}, hová - lelelt a karácsonyfi'rja

- :lát lriszen minrlen fol1,ó Xlagvarolszágba,
,. D,-tnáha ío15:ik ! I,1z a scll< fenl,ő nrinc1

:.";gIar karácxlnl,fának terntett, ntag;,arc.lk

neveiték röi és vódték ől<et, ők hát a

lllagyaroknak küldik ajándékaikat.
Volt ott nrir-rdeníéle szép és jó ajándék,

95,ermekjátékok, g5ónyörií íaragott bíltorok,
sőt látott Pista gerelyt, kópját, ptrskatusát
és ág5,útalpát is bőven.

- \'álassz belőle magaclnali - ntonilta
a Pista fenl,iiíája.

pista r,álogatni kezciett a sok szép holnli
között és óppen egy strdár cserkészboton
á1loit llleg a tel<intete. \Iár ki is akarta
n.l,rrjtani trtána a kezét, nril<or hatrgokat hal-
|olt, az édesarrl,ja szavait:

_. ltt valr, itt van Pista a karácsottvfa
alatt. XIár el nem tudttrk képzelni" lrová tün-
hetett ez a g1,erek l Hát itt altrclt a fa alatt.

Pista fölnyitotta n szetl-tét ús feliilt. Iiissú
bódrrlt volt a feje a karácsonyía mély gl,arr_

tás illatátir1. Sziilei ott álltak fölötte és talllla
segítettéIi,

- i.tro ezt a karácsonl,fát igazán ki kell
trrár ailni liijtiizelrri - trloncJta az apja -ntár csal< baj r,an vele és sentmi ajándéli
sincs lrrár rajta,

- De nlég . . . még eg}, cserkészbotot
aclott nekenr,.,

-- Pista, hiszerr te nrég áirrlodol - szólt
nz apja,

Pista csal<ttgvan iiresnek találta a tetr5,e-

rét" Aztán a szép sr.tclár karácsonvfára tel<in-

tett és Inegöl,r,endve szólt :

- 
()h, ltiszen eg1, cserkészbclt pontpásan

l<itelik belőle l Ez |esz a liarácsotrr,fa utolsó
ajándéka nekenr,

üe aztán eszébejtrtott, ltog1, rian ntég a
Iiárpátban is rengeteg ajlinriél<kincs, a fenr,óífa

testvéreinél, csal< el kell,,menni érette.
A eserkészbot nrajcl tttegntutntja az rltat.

l]t

ll
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- Regény. - lrta:

A, halgyiijtő zsinegen egv-két nyonrorult
piros szárnyít keszeg, eg_v-két szúrós szárnl,ti
clurbincs íjckándozott. lnkább nracskának,
mint embernek való halak voltak bizony
ezek,

Arató l-ajkó azonban a gonclos gazdaasz-
szony örömével vette el ezeket az aprőbb
lralakat is a fiúktól. Egr. zsinegre fűzte feí
valamennyit. A hosszú zsinegen aztán been-
gedte őket a tóba s eg1, biztos karóhoz ki-
karőzta a vizben vigabban rrszxáló lralacs.
kákat.

- Jő lesz ez lrolnap rántva, ha nla este
még fogtok hozzá.

- Persze, lrogy fogunli. Naplenlente után
lelret igazán horgászni, Akkor a nag.yobb
lralak is megn-rozdr,rlnal< a tóllan. Iiercsgélnek,
szinratolnak. Horogra is l<eriilnek 1. - biztatta
Itlyitrai Jancsi a kon_l,ha-vez,ért, a kvártél5,-
nrester Arató Lajkót.

Iiedvezett az idő" |gazán lralászásra való
szép estével l<öszöntött a palotai cserkészekre.
Az ég valamennyi csillaga kikönyökölt a
maga mennyei ablakába s úgv nézett le a
földre. Szinte szil<tázolt a tejrit. Egyetlen
tévedt bárányfelleg se csavargott a pttszta
f(ilött. I'anaszos krugatással szürke clarvak,
majd siralnras gágogással vadluclal< htiztak
aa égen, a nrillió csillag képével ringó Fehértó
fölött A nég1, cserkész-ha|ász csenclben ha-
lászgatott.

i{ögöttí,ik a parton nég5,- 61 cserkész ttizet
rakott, azt heverte kiirül, rnesélgetett. A
táborban pedig a Jóska tárogatós tárogató-
jából hLrllámzott ki a szebbnél_szebb nla-
gvar clal.

Bihari cserl<észtnester a l<ét őrsvezetővel
sorra megnézt*, }tcg3, megy egyik halászrralr
is, nlásik halás:rnak is a halászás.

- I\,Ii ttjság il,íiklós ? - szólitotta n]eg a
lrorgát leső Hecii [{iklóst.

- Pszt.

- Ahán I

Csakugyan hal járt a horog körül. Nini,
a zsineggel vizen usző parafa bukdácsol. '

Hai kapkoclja a horgot. Niegint vizszinen varr
a parafa. Elengedte a hal a horgot. I'ersze,
órratos. Csak a giliszta trtárl nytrl, kap kis
szájál,aí. A vizen ring-ó parafa mindetr mcrz-
ciulását elárulja s lizi jószágnal<, a7 ttsz(l-
pecsenl,énel<, ahogy Arató Lajkó |1ilrja a
halat. De hopp, viz alá meriilt az egész
paraía, n}.,eli a viz a zsineget is, ilenekülne
a hal - a gilisztával. Ohó, cie a horgot is
bekapttrk halacska, halacska, nemcsak a gi-
Lisztál. Rántja is nrár ki Hadi N,{iklós. Nieg-
van, 'fakaros Potyka vágódik a selyem fiíre
a parton.

-- Lehet vagv félkilós ! * monclja Gida.

- Több az I _. hiszi a cserkésznlester,

- Csak tovább N{iklós I

S épperr akkor értek ii.vitrai Jancsil-tt,z,
nrikor Jancsi a tábortiíznél hevető fitiknak
kiáltott:

- Gyertek csak lranrar I

- N{i baj ?

"- Senrmi. Nag5, hal van a horgon. }lár
pofáiába hútztanr a horog kanrpóiát. De neltl
birom kirántani. Nern engecl. Irogiátok erő-
sen a rttclat, a zsineget. ltt, tli. lgy. G;,orsan
1evetkezenr.

S csak úg1. vetette, szőtta le magáról a
rulrát Jancsi. Aztán belerrgrott a vizbe,

- N{it csinálsz, Jancsi ] - szólt rá a
cserkészmester.

- N.{egl,ek a hal rrtán" l{a a zsineget a
htlrogrírddal rángatonl : eltalálja szakitani a
horogra keriilt erős hal. Netn oda, llttda,
Nern azért nőttem ón fel a liőrös partjárr.
I\{egi,,ek a zsineg mellett, ig1, ni, befele, Jól
fogjátok liint a rildat. Ha röviclebbre fogom
a irorgász(r zsineget: nehezebben szakad el.
Igazel 

.

- Nag,r,szerii i Llgyes vag}: l - biztatta
Gida.

.- No, nrost már engeclsz.e pajtás, har-
csa, vagy csul<a l<oma ? Gyere csak levegóre l

Harcsa lesz. I.{agvot, nagyot ránt" De csak
jön. _Jön bizony. Igy, igy lrarcsa korra.

Es lassan, lassatl a rövidre fogott, két
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, :. ,, :: :s.-egge]a part felé tartott
,-

:,. 11e:-,'eiek ti is kijebb, kiiebb
. . .. ,'g,,-, Itt van a hal. Látjátok ?

:1 ,.,:gr,, öi kilós a drága jőszág.
,_ ^l-.,|-_l-: ,.:.. ,=.\r]ljK.

- ::"; _;,,,ai 1átszott a hatalmas har-
, ::.:, tlszta vizben, Olyan közel

- :,:,,,:: s olyan rnagasan uszott. Hol
-.,, 'l_:ira, hcl hátra akart rugtatni.

= ,;::...t neki. Mikor tlrár egészen a
. é:: r,,eie Jancsi : jobb kezének

;, ,:s:i és ügyesen belecsapta a har-
: _ :,. _.;ába s úgy ellielte ki a kétség-
. , ,salkodó, r,éiiekező halat a partra.
: , az:án haresa, - mondta Jancsi
-:s;keséggel.

], .. -]ancsi, te kapod belőle
.-. _.;-.ap ! - biztatta Jancsit a

-_ ra:ó I-ajkó,
,a:, hogy nenr lesz itt a szegedi

_;,:anv ezen a lakománl - rrtosoly-
. e rkészIttester.
.-:ös fujta a takarodót a táborban.
,'a::csi tigy vitte haza az öt kilós
... hátán, nlintha csak valami elásott
_alászott volna ki a }"ehértóból.
:: Jancsi álmában még éjszaka is
::. birkózott, viasl<odott.

-!. Sanyi S:e,tle r1gJ/o_i . .,

-;ii,,sllalotán több házba nagy vidárrrság. .: _,::. .{ pl6|9{ai cserkészek leveleit o]vas-
.:.:_: a szülők, testvórek, Jól vannak hát;
: ---1 az iJő ; gyorsan nrulnak a napok.

iial;ai Sanyiéknál is nagy volt a sürgés-
.-:^-- Sanyi irt. Olvasd csak é,Jesanyja"

_". Éie te is; Piroska"

- }1it ir ?

- .ló1 érkeztünk meg; jól töltjük az
:.:: u.lra és ujra csókolom kedves jó szü-

.. r n;eleg szivét, mert rnegengeclték, hogy
-se:iész lehessek. Gyönyörű a Fehértó. Nagy
. 1:. hogy nincs csónakunk és nem csó-
:a,iázhatunk. Csókolom l)iroskát is- Sanyi.

- De kedves, jó fiú, mióta cserkészl--
l- -:f \-eZ€tt édesanyja,

- Nekem Gida küldött egy képes leve-
:: - -.apot. Leíényképezte Gida a tábort. Nézd
:.:i, anl,ukám.Tessék csak megnézni, apu-
i::, i:: van az egyik sátor előtt Sanyi is.

'1a_J kitépte a két finom öreg, az apa
:". :: an_\,a a képeslevelezŐ-lapot Piroska

- \íirtasd lelkem.l sszebujtak nrinci a hárnrarl. I}gy néz-
.;:él-i,,,l<épezeít tábort, I(özben f'iroska

sugott valaniit édesapjának, alri felkapta
szép, ősz lejét:

- |gazad van, 
'Piioskánr, Hogyne ten-

nénl meg.
S már kint a takereskedő deszkatelepén

csomagoltak is. I{állai vidáman beszélgetett
egyik emberével :

- Gábor, rendben van minden ?

- Igen.

- Az evezőket is becsomagolták ?

- Hogyne.

- Tehát holnap korán reggel belog Sán-
dor, Kiviszi a llőbányai állomásra a csoma-
got En már telefonáltam Rőbánya alsó pá-
lyaudvarra az á|lomásfőnők úrnak. Felveszik
gyorsárúnak. Berakják az egyik gyüjtőko-
csiba a szegedi személyvonatnál. lgen, visz
a személyvonat gyiijtőkocsikat is, lJaga el-
utazik Szatymazra. Ott kiváltja azonnal a
csolnakot. A maga nevére lesz feladva s
akárhol fogad.egys kclcsit. Nenr szabad nézni,
nribe kerül1 Erti :

- É]rtem, nagyságos rrr.

- Elviszi aztán a csónakot a kocsin San3li
úríinak a palotai cserkészek táborába. }{aid
nlegnlondiál< ott, nrerre van a Fehértó. 1\ctja
uár azt ott bizonyosart tttindenki, hol van a
cserkésztábor. Ezt a levelet a kőbányai ál-
lomásfőnök r.rrnak adja át, ezt a szatynazi-
nal<. Vig.yázzan rá pétlz van benne. Aztán
szóval is köszönje t]leg nevemben szives
figyelmüket. A raktárosoknak és munkások-
nak is adhat borravalót.

- Ertem, nagyságos ur.
*- Aztán maga az első vonattal visszajöri.

- lgenis.
Gábor nrár Szatynaz feié járhatott a

csónakkal, mikor kint a táborban Gidához
siindörgőzött Sanyi. Ciida észrevette, hogy
valanrit akat az ő nrelegszivű cserkésze.
Blztatta hát:

- il,,Ii az Sanyi l'

- szeretnék valanrit kérdezni tőledGida.

- Ki vele, ki vele.

- Estig megjárnám Sándoríalvát.

- h,,íit akarsz ott ?

- Szeretnék sürgön5,özni haza,
. Gida meghökkent.

- Csak nincs valami bajod !

- Oh, hogy volna ] - mosolvodott el
Sanyi.

- Mit akaísz hát sürgönyözni?

- Olyan üres ez a !-ehértó csónak nél-
kül. Szeretném meglepni a fiúkat, Níegkérenl
édesapámat, hogy küldje el valahogy ide az
én csónakomat. §zt, azt, ame|yikkelaSzent-
Endre-szigeten voltunk egyszer. Bizonyosan
megteszi ezt az én jó édesapám.

.- Körülményes volna az, Sanyi.

- Bizzttk csak éclesapámra.

- Nenr bánont. Siirgönyijzhetsz.

az első
szakács-

]ii

iii

l,
]
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- De ne szólj senkinek, Gida. \Ieg aka-
ronr lepni a fiúkat. Az |esz az én napom,
rrrikor vizre ereszlhetem \tt az én csónako-
rtrat, 'ludod, hogy tizenketten is elférünl<
benne. Egyik nap a kőszáli sasoké, másik
nap a fehér bárányoké lesz. Jő lesz:

- t,ta neked ez öröm, nekenr is aq;
öröttr iesz a fiúrknak is.

Nekivágott 1iát Sándorfalvának Sanyi.
Arató l-ajkónak csak annyit niondott:

- Jó vacsorával várj, I-ajkó.

- Níeglesz, Sanyi !

falán éppen a, sándoríalvai postán a sttr,
gönyt adta fel Kállai Sanyi, amelyben édes,
apjától :a csónakját kérte, mikor a Kállaiék
hűrséges Gáborja a Fehértóhoz kőzeledett az
oly igen kivánt csónakkal. Nem is gonclolta
Sarryi, hogy édesapja már első levelező,lap-
jfua is , nregörvendezteti őt ezze| a keclves
álanaéttat. Gábor peclig nrár látta is a kocsi
tetejéről a cserkészek sátortáborát:

- ^\z a, La! mutatott a szatymazi
fuvaros a sátrak felé.

Gábor megöriilt. Oh, hát eljtltott rendel-
tetési helyére a csónakkai. }Jogy féIt ettől az
irttól. Es nrilyen simán rnent nTirlden, Igaz,a
pénzt nem sajnálta. De hát rigy parancsolta
a nagyságos úr.

_{ kocsis rnegállt a sátrak nögött :

- t,íögérköztiittii.
{iábor leugrott a lrocsiró]. [iidát isnlette.

Látta egy.szer-kétszer Sanl,iéknái. ()t kereste:
rneg is találta hatnar. Bátran köszörrt neki :

"-_ Jó napot ílrfi, Nem ismer': Iiállai
nagyságos rir kiildrjtt. Gábor vagyok. Csó,
rtakot iroztaIn.

vizre eresztették. De mindjárt l{j is kötötték
a parthoz,

Gábor egyre nyLlgtalanabbul tipegett-iapo-
gott, nézett jobbra is, ba]ra is. Cida jól
látott minclent. Nevetve szólott tá az öreg
nlindenesre :

- Ugy-., ntaga Sanyit keresi ?

_ Hát - persze ! - háláll<odott Gábclr.

- Ne féljen, megvan ; jön minrljárt.
Betrretrt Sándorfalvára. Eppen rrrost adja fel
édesapjánal< a siirgönyt, }rog1, kiilrlje ej ide

- ezt a csónakot, ni l

A fiírk is nagyot nézlek. Gondolatban
nrindnyájan trregöleiték az értiik íáradozó
cserkészpajtást. De ió firi is az a Sanyi.
De jó enrber az eclesapja !

- r l akart meglepni benrreteiret, tiítk, ez-
ze\ a csónakkal. \lost azlán mi lepjiik nieg
őt - ajánlotia Giila.

Majti folytatta:
Gábort elbtrjtatjuk az én sátramba.

-{ csórrakot vigyétek csak oda a sás |<özé-

Ott nem }átszik. \,-acsora után aztán majel
Jóslia beleiil a csónakba néhányunkkal s
tárogatősző nteliett kievezürrk a tóra,

í
]

í

- Csónakot? - csuclálkozott Gida.

- Piroska kisasszon_v azl üzeni., hogy

- ő külclette. nlert azt irta lraza Sanyi úrfi,
hog.y : kár, ilog.1, nincs itt csónalr s nem
lehet csóná\<ázni a }iehértórr. No, nrost már
Iehet I

Ezt az üzenetet nlár többen hallották. A
kocsihoz siettek. "\ ponrpásan becsorrÜgolt
nagy csónakot leenrelték a l<ocsiról, kisza-
baelitották erős brrrkolalából és iliela intésére

- _laj, r-le jó lesz. (Folytatj uk.)

t íat| ú ttríí úff.t-íítti íílF-

LevéI a }ézuskának,
Most irom íeveíem a kis Jézuskának;
Karácsony aapjáta ugyan mit kivániak }

A magyar Jézuska olyan szegény már má,
Mit is metjek kétni, Karácsony napjáta?

Yam nékem tavalytó| egész új létképem,
Egész uj, - őe azétt mágse m tetszik nékem;
Ú1 h"*rt taizoltak kegyeílenil úja
S azt mondták ez Iesz a magyarok hazája|

Volt nekem egy ftgi, kopott kis térképem,

Egyseer pajkosságból seéleit (etéptem ;
A saomszédunk íia csak nevetve né?le,
Hogy kezem hazámat áatabokta tépte.

Szemem most eí ócstr<a, beteg holmit néz!,
Milyen kát, mily csonka, tépelt ez a tégi,
Úi^t 

^egre' 
kétek, - szomorú az nékem,

Kedvesebb volt, szebb voít, a tégitétképern|

Nem kéreí< hát semmit,-mégis sokat kétek,
}J.iszen az enyém volt s enyérn íesz,mig é(ek,

Jéntsoml Nekem csak az a,kivánságom;
}íozd vissza a ftgi, ép Magyatországorn !

I,{oszlopy A, T.
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Közgyűlés és kongre§§zu§.
l : . .. :- _,zgalmunk történetéberr nT ég

r:- j -: . : e],l ollan eseménv, mel,v a
fi 

" 
j .] -:=:,ié::Zlntlzgalom egyiégét, a vi-

i:d : - ' ,.-a: ,s t:stvéri megértését, (jssze-

igazitották, sráliásjee g_r el e]]átták. Szom-
haton l<éső éiszaliába nr úlott a szo}gálat
de a fiúk buzgón liitartottak, nig az utolsó
vonat is bei-obogott.

szrlrrrbaton este a pantol étterem hiilön
szobáját zsúíoiásig rnegtöltötle az ismelke-
drik st_lrege és midőn a beszélgetés meg-
kezdrldött, biz,on_1, rnozdtrlni sem Iehetett.

A vita a tiszt, a segédti.zt és cserkész
viszonyárril folrt dr. Herntantl Gy(íző in-
diiván_i,a liapcsán, mellnek er.ednrényét a
számtalan felszólalás és vélemény után a
következőkben összegezhetjük.

Csapaton beiü} a viszonyi csupán a már
rlegier,ő szokások és viszonyok szabályoz-
hatlák. Ezek cqapatclnként r,áltoznak. egr_
séges szabállok lételitése nem vo]na he-
lyes. A csapaton kir,üli kapcsolatokra nézve
azonban feltétleniil egységes alapot kell
teremtentink. A cserkészeir és őrsvezetők
mindenkor te4ezzék egymást. tisztekre és
segédti.ztelire vonatkozóiag a társadalmi
szokások irán,r,,acló1<. _fisztek és parancsno-
kok megszóirtásánál mindeniior a rangfoko-
zat és az ,,i|ru szó használatos, .Jelentések_
ben nrindenkor a >tisztelettel< jrasználarrdó.
Szolgálatban tegezés nirrcs. A parar'csnok,
tiszt és s.egédii-szt cserkészeit mirrdenkor
tege7-ze, 

i! * ,i!

A szövetséq rendllir,iiii i<özqyiílése vasár-
nap 1 t órakor liezdíjdijtt a ,> (]ólvavár<-
ban. lro1 eiőzőleg a keriiietek fijritkárai és
tisztr,iselói tartottak rnegbeszélést az ad-
mirrisztráció ttljes eglségesíiése t;irg1;{§3p,

"n
Keg csapat felvétele.

A liözgyíilést Sln
SÍndLrr, szri vetségiink
elrri!ke n_r,itotta meg
mirqasszárri1,6]{-s1 és
mé]v hatástr beszéd_
jé;ei:

-\ mag;,ar Hi-
szekeglet ttlrindtirk el
és í!tln kezdher em
m,i.sli én sem szavai-
m,Jt, dl. 1lLlz,z,á tC.szem!
h,r,r_1, rretrlcsak iiisz_
szr_ii< ilagvarrlrszág
íe't á,lll irdását. il a n ern
as^z:ri;Tt,is aliarunl<
éllri . Zelrrpiéni e;lr ik
kiilrc mlr yében, vtlgul
n-iesét tntlrtd el. Az
észalrí r,ii]é|icken h ét
if,ú l<ijzJ. itogr t,ltll er-
1ék a rrá'aszttl't kezét"
L. á bszá rljaili ka l clly
g) orsan ha];,rdnak,
irclgy egl,másrrtán el_
rnarad a lábrrk. liezük,

.:.: ::;,n bizclnyitotta volna. mint a
- -:- j,t án mcgtartott közgyűlós és

_-:-;:-ziiszli kongresszus .[óÍormán egész
.t - ".:.-.:varország cserkészete ta]álko-

i ]-,:. :.fele nézetek, eltérő felfogások,
tr] : :i: iI.Evitatására, kiegyenlitésére ntost
] -.:.. ",kalom nvilott, Ha vatrnak és- : ; i :s szembenálÍó ve]eménsek, eql,ben
ii - -:;--ii megegyezett : csak egy nlag§ar
- :i:',eges cscrkészmozgalomról ]e]-ret

l , ;. - :; Cl:erkészszijvetséget 
- 

mitrdenben
;"tr: - .aintlnk, segiterriirrlr i<ell, A lriizgi,iilés
':-,, :s.ll bizonyitotta. hogy a l<iizpr-}nti
-::- :.tesett már a rnegpróbáitatásrlir ve-
:]: , :i- s ha ]assatr is, de tervszeriien ha-
": = .< :e ijlt iriorr, a fejlődés iránvában.

] -.,- i.ngeteq munka vár rá és rninden
: _:..; a.sára,,de biztiln reméjhetil< az eíed-
-':*_ ', mert eg,",s:lge_t és a fegyelrrret nleg_
:-1 ' :.erkészgárdálr állana|i háta rnögött,
-_, ::.::k,.)r réseri,

A _irizgi íilés és kongre,"szus lefolyá,sáról
,: --_ a':braliban szárncllunk be.

*+
.,:rlbaton és vasárnap cserl;észcsapa-
szorqaltnlsan teljesrtettek szo)gálatot

,,,audr,arokon és az érkezőliet irtba-

>1j

: -;

kész az ebéd.
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regge'lig együtt tartotta volna a ielkes
tárgyalókat, ha más liörülrnények nem
forogtak volna fenn,

Mindenki visszasietett mtrnkálliodási he-
lyére s most már itt az idő a sok megbe-
szélt terv megvalósitására. végrehajtására.
Lelkesen tárgyaltunk, rTlost a kivitelberr is
ennyi .ióakarat és tcirekr:és vezessen mind-
nyájunkat és méltán reméliretlük, hogy a
szép tervek sorjában testet is öltenek. (se )

t._llttú.illtll.tl.!r@....-,l.....J-._!-.r.,_._,!!*ll];..;ilE.:!!lrxiDNii

HlsZ}.K F:GY lstENBEN. IrlSZt]K Eü\, ilAlABAN,

ltlSZliK Eü\, ls,l,ENl óR(lK lc.qzsÁcHnx,

!l I szli K ]víA C \,.{ Rtl tt szÁ c l, E t.,t,Á rI n n,,t s Á g.l r*.

[lünnm Unttiliilnt ntlltlio,

í_

f

törzsük és végül a célnál ]evő kovácsmű-
helybe csak a két fej gurut be. Az eg5,ik
az iillőre qurtrl, hol a rnesebeli kovács
úijá kalapálja, a másik előbb a kohóba
megy. Teljesen megujulrla indulnak vissza
és mikor eimaradt testrészeikhez érnek,
azok felugranak és helyütre.nöpek. Haza,
térve ujra egész emberek, de uijá ková,
cso]va, N{agyarország is igy. van most,
elniaradt keze-lába, de reméllük, hogy
tnegelevenednek az egyes részek és he,
lyükre trgranak. Vállaljuk hát a rege.másik
részét is, mert hisszük, hogy csak akkor
fog ez bekövetkezni, ha a fej a tüzbe
megy és az üllőn ujjá alakul. A kemény
önnevelés az az iiltlő, melven Magvaror,
szág ttj|á sziiletik. -A szünni nenr akaró taps trtán Popp
Gyula dr., szövetségünk ügyvezető elnöke
az úi alapszabáiyokat ismerteite és az ez-
zel kapcsolatos inditványokat, melyeket a
közgyűlés egvlrangítlag elfogadott A kö-
vetkezőkben Papql Gyula dr. az 1919-től
hozott határozatokat olvasta fel kivonato,
san, melyekre nézve kodifikáló javaslatot
tett. Többi jar,aslataival egl,ütt egyhangu-
lag fogadta el a kilzgyűlés"

A közglűlés ezze| tulaidonképeni tárgy,
sorozatát programmszeriten kimeritette és
végezetiil a hatóságok, miniszteriumolr kép-
viselői üdvözölték az egyhegyülteket. {}sót,si,

Xa,.gg tábornok a honvéde]mi, dr. Vis:ota
Gyula a kultuszmíniszterirrm, Bltc::e Istvárr
a főváros iidr.,özletét tcllmácsolta. Kurafióth
}enő ny. állarntitlrár nagyhatásli beszédben
a céllör,észet gyakorlását aján}rltta.

}izután az elnök a közgyülést berekesz-
tette és mindenlii sietve távozott, hogy a
délutáni i<otlgresszusra eriit rneritscrt.

*x;r
A cserkésztiszti i<ongressz_ttst dé]után 4

óral<or rrgyancsak a (iól_yavárban Schelhett.
Oszkár, a nyugatrnagyarországi IIL l<eriilet
tigyvezető elnöke, mint kongresszusi elr-rijk
nyitotta meg.

A szövetkezeti eszmérő| Bogclán István
tartott érdekes, isn-lertető előadást a most
megalaktrlandó,,Magyar Cserkészek Ta-
liarék és Hitelszövetkezeté'(-vel kapcsolat-
ban, melyre egy nap alatt mintegy száz-
ötvenezer korona jegyzés történt.

Dr. Papp'Gyuia előadását arról, hogy
van-e szükség'reíormokra és melyekre,
vaiamint dr, Witz BéIa társélnökét arról,
hogy mimódon tehetjük nemzetibbg ma,
gyarabbá a cserkészetet, hosszú és beható
vita ki,ivette * ']. *

Este félnvolc utánig tartott a tapaszta-
}atok, nézetek megvitatása s a sok érdekes
és megbeszélésre méitó téma talán másnap

igy bbőetik ki a Szent Pétet tetén egybe-
gyült népnek a pápaválasztő Konklave
ercőményét és az uj pápa nevét. I|yenÍajta
rcményteljes örömnrel hhdetünk mi most kí
egy esemémyt. Az örömról (óh tettentö heíy-
szűkelj tészletesen nem szólunk, csak a
nyefs változásokat ielentlük, őe kétiük
csetkészeinket, olvassarraí< a sorok kozt is.

1, A Cserkészffu, a nyugatrnagyarotszági
III. ker. hivataÍos íapja, í)22, januárius
í-ve1 megszünik. ElóIizetöit a -\Iagyar Cser-,
kész veszi át, kiadóhivatali szetvezete a
Magyar Cserkész kiaőóhiyatalává alakul át
a lII. ket, tetiíetéte. Ette a terillefue tehát
rnínden szétküláést szombathely i kiaőahiva-
talunk útján eszközlünk, következőleg min-
den kiadóhlvatali nggye| oda kell fotdulni.
A szellemi ftsz közvetitéséte peőig kerüIeti
szerkesztőség aÍakul"

Reméljük, hogy , ilyen kerúleti szerkesz-
tóség mind en ketiletben fog alakalni és

ezek mankáia nemcsak lényegesen meg-
könnyití a Magyar Cserkész szetkesúőségé-
nek msnkáját, hanem egyedüli megolddsa
annak, hogy lapunk valóban azzá a nagy
csetkészlappá |egyen, amely cél lelé kezdet
óta íejlődik Hangsúlyozzuk, hogy sehol
kényszettől nincs s?ó, a csetkészeszme azt
sugalltarhogy az egységes magyat mozgalom
így kivánja', tehát így tettúnk. A fiagyat
Csetkész boldog büsakeséggel íagaája meg,
hogy így megerösödve, mocsoktalant| viszi
előre hóí,ehét zászlaját, e!őre a győzelemig I

l:
|,

í
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A íelvidéki magyar cgerkérzeL

,r.; =.szakitottságban élő felvidéki magyar
l.:,.-=s::tról rég hailottatok. N,Ia már a rég-

- -,:1 :,;lőnek látszik az a bo|dog időszak,
:,: t: : k.lzvetlenül a nagy háború elótti
*,:hie:l. a'rimbóba haitó magyar cserkész-
- ::ea,:n leglelkesebb katonáiul a vidéken
::]€- a Fe]vijék lelkes n]agyar diáksága
:::; _ ; ::. aine'!v ifjúság a gyönyörií kis-
, a, ..:,\ :gazi k,ll:urlevegőiében élve, nrinden
: ::- a ieghaniarább volt képes be-
í;:_<-]::l: a B::Japest által kezdeménye-
::-.,. ' -SiJ =.,:-3l:::ak'la,

?:: : -:. ,--:.,.,.;;; ;:.eg_!,,ar :|júsága él !
:]i a *i:a :-:-:3::j 5 az )tóL,,bi évek
- 1,.:, *.::-:- -:_:;-."i:_ t,,;e:k::'éL;- :]l3g-
: ;:- , : _--: ::-] ::J_ =..:.: .:, l,ag-
!_._ :: :. :.;-:.i ia,-',-_:S..ga '..:an a régi
_,:::á: .: . , :-_:: kal,,,i,.. rla nlár igen-igen
i:i: :*.:i:;.: ,,,egeznek és murrkáiuk lratása
: -: ,,,á.ls ;1:tlságának új csapatokba tömö-
,_...=:e: ls jelentkezik !

-._:lönösen szép munka tolvik; Losoncon
i l _ :sei,késszel, liimaszonrbatban 100 cser-
k:sszei Kassán 66 cserkésszel. A komáromi.i :agii, az eperjesi 60 tagti, a rozsnvói
!5 tagú csapat mind nagv lelkesedéssel dol-
g.zjk a nagv célért.. Egészen új csapatok
l,arnak Pozsonvban, Ersekujváron, Beszterce-
iarr,án, Galgócon stb. Jellemző a nagv fel-
lendüIésre, hogy egyes helveken, kellően
tleg nem szervezett. de a közös munkába
belekapcsolódni törekvő egv.egy őrsnyi kis
.sapat is a zászlő alá szegőclött.

A csapatok egymás között igen meleg
érintkezést tartanak fenn. sűrűn tartanak elő-
adásokat is, különösen az anyagi eszkőzök
előteremthetése céljából s a közönség ntin-
dig igen szép számmal jelenik meg ezeken
az é|vezeIes és üdelevegőjü cserkészelőadá-
sokon. Jól sikerült a losonciak téli előadása
és nyári nagy ünnepélye, a rozsnyóiak ked-
ves majálisan a kassai leánycsapat s a ko.
máromiak többször megismételt kabaré.
előadása.

A nyáron a losonciak 50 tagú csapata
hatodik nyári nagytáborát tartotta V ih n y én.
A két hétig tartó, pompásan sikerült táboro-
zást a mozgalom barátainak segitségével az
egész berendezkedés, élelmezés nagyszabású
volta és pontossága jóformán mintatáborrá
avatta, amelyet a testvércsapatok kiküldöttei
is meglátogattak. Kiilönösen a nagy sátor-
hiány miatt a losonciakon kivül nrég csak
a kassai csapat táborozott két hétig Alsó-
]\{ecenzét határában, szintén jóI nregszerve-
zett táborban. A többi c§apat is tett a tábo-
rozás pőtlásaképen nagyobb kirándr,rlásokat
a F'elvidék gyönyörű tájaira.

A legutóbbi időben több helyen leány-
csapat is alakrrlt, ígv Losoncon, Kassán,
jionláromban, Rozsnvórl. llegfelelő, komoly
vezetes nleilett a leánycserkészetre is szép
.1övő vár és jelentősége elvitázhatatlan.

A Felvidék magyar csapatainak egy erős
szerv ezetbe, Szövetségbe tömöri tésére i s m eg-
történtek az első nagvjelentőségíi lépések.
N{ár 1921 lavaszán a Losoncon tartott csa,
patközi értekezlet e|hatfuozta a,,Szlovenszkói,
N,Iagyar Cserkészszövetség", megalakitását.
Az első nehézségeken átesve minden remény
nleg van arra, hogy a cseh és nétrret szö.
vetségek mellett végre a magyar is meg-
kezc]heti rég várt működését.

Természetes,hogy az egyes csapatoknalt, .

de még inkább a szövetségi szervező nrun
kának ugyancsak sok nebézséget keli le-
győzflie, amig jelentős eredményeket képes
felmutatni. De vannak odaadó lelkes vezetői,
kötelességtucló, a felelősséget érző közkalo-
nái a mozgalomnak s igv a jó Isten segitsé-
.gével a göröngvös, nehéz utat, ha nenl is
könnyi.i, gondtalan szívvel, de hűséges ki-
tartással járják a Felvidék magyar csapatai. 

,

A magyar ifjúság erős szervezetet talál
a cserkészmozgalonr keretei között, abol
magyarságához mindig hiven,, megértésse,l
mindent<i iránt, de megértést követelve a
maga számára, dolgozikn-fáracl, fajának bol-
dogságáért. A N{agas.Tátra bércein, a feny-
vesek ölén, a vágmenti várak és l(rasznalrorka



fok*n magyar cserkészek dalolnak rnagyar
nótákat most is s a városokban is az éae-
kelve vonuló tylryyaí csg.rkészcsapatok elé
bo'dog sietséggol "r,,"* u" 

"o,*o*(i.rr..)

selője kifejtette véIeményét, hogy hogyan akar-
ják megvalósitani a cserkészetet, miben látják
annak lónyegét. Olyan volt azaz összejövetel,
nrint a régi világban lehetett egy zsinat, a célkö.
zös, de aa eszközök, a módok különbözők, ez
szemrnel Iátható volt. Fókép a neupfadfinde-
rek s altpfadfinderek közt jutott kifejezésre
a különbség. Az altpíadtinderek Ausz-
triában inkább nenrzetköziek. Nérrretország-
ban inkább katonáskodók, a neu-pfadfinderek
a nónret egység feltétlen hivei. A központi
vezetóségnek hatásköre tisztán gazdasági, a
szellemi irányitás, a vezetés az egyes cso-
portok kisebb szövetségei kezében van.

Este azután, nrint nrár mondtam, tábortűz
volt, .a fiűrk énekeltek, tűzbeszécleket .tar-
tottak, üdvözölték ekkor általam a ,llagyar
cserkészeket, ekkor történt aztán az avatás
s a fogadalomtétel is.

},tegkapó jelenet volt látni a pattogó t,űz
mellett álló lronroly fiúkat. Miért ne jöhetnénk
össze mi is magyar fíírk rnegismerni, nreg-
becsülni egymást ?

'Lorenzen am Lessachtal, 1921 julitrs 20.

A gráci cserkétzeknél.

" . ..haleheteljövök" - ezzel vá]tanr el
Villachban. a gráci cserkészektől s nrost 6
órai vasuti utazás, 26 km gyaloglás után
az Alpok egyik legszebb helyén Lorcnzen-
ben nregilletődéssel nézem a szonrszéd hegy-
ormokat, a }{onte I'er Alba kopár oldalát
fürkészenr, hiszen a világháboru nag5l 1t]5fi-
nak szinhelye ez.

Norbert barátonr pedig csak lovábbmagyaráz
s em]ékezésemben látonl, amint a hátunk mö
gött, a lrétemelete§ épiiletben sebesültek van,
nak, anrint reggelenként, a Bár lépésnyire levő
tenretőben úrj sírokat ásnak s .olvasom ,Yáczi

r]
1,

}-riesaoh, l92 l . julius 14- 16.

Meghivásra jöttern Karinthiának ebbe az
ősrégi fészkébe, mel5let az elmúlt szánad
ujitó munkái nressze elkorütek, csak a vasút
s az utolsó gazda házába is bevezetett villa-
mos világitás mutatja az jdők jelét, a jelen
állapotát, a többiek a középkort elevgnitik
tne8.

A háromszoros védőbástya a hel5lség
körül sertetlenül áll, épúgy, nrint a salzburgi
püspökök v,áta a heg}oltlalón, melynek tövé-
ben a város elterül. Pici kis ablakok, szők
utcák, az utcák kercsztezésénéi régi kuLakaz
ittfelejtett nrultat ábrázolták a német biro-
dalonr minden részéből szenrlére idesereglett
cserkészfiúknak.

Evek óta igy van ez, nrinden nyáron ieg-
alább eg5lszer valamely történelmi nevezetes-
ségű helyen szereznek érvényt a testvériség
gondolatának. Itt ismerik meg egynrást messze
vidékről a fiúk a délutáni játékokon, meg a
versenyeken, ahol a jutalonr a cserkész-
lányoktól- készitett szallag.

Az esti tábortűznél régi német népdara-
bokat s táncokat elevenitenek fel, - amit úgy
szeretnek a helybeliek is - régi enrlékek
élednek fel írjra, a krrplék, az olcsó muiaísá-
gok rovására.

NIa délután kezdődött n]eg a vezetők gyű-
lése a legszebb zőld aiztal mellett, a hegy-
oldal egyik szép tisztásán, itt beszélték meg
az égetóen fontos vitás kérdéseket. Első
pillanatban látn i lehetett, hogy
itt is komolyan veszik a cser-
kószetet, melyet elsősorban
a nagy német egységért való
ielkesedés jellemez,

vannak korosabb fiírk-
ból álló csapatok, akik min-
denütt, ahol megíordulnak,
feledésbe ment régi népszin_
miiveket adnak elő. A fiata_
labbak igen komolyan veszik
a szolgálatkés;z, áldozatos
élet sar,kalatos pontját, a napi
jó cselekedetet; a zsidók
Ausztriában és Németország.
ban is különálló csapatokban
tömörüInek. \{áspap délelőtt
folytatták a megbeszélést,
minden eg}Ies csapat képvi_

István, 1918. évi julius, fej-
tövés . . ." a gráci fiírk tisz-
telik a íemetőt, nem játsza-
nak erre. A sirokon, - köz-
tük sok a magyar - gondos
kezek munkáját látni.

A Nlonte Per Alba 3 óra
innen, kemény ürt, de megéri.
Az út elején van az új olasz
határ, a Gail folyó zúgő
vize jelzi ezt, oldalt elhányt
töltényhüvelyek, konzerves
dobozok emlékeztetnek a
nagy háború izgalmas nap-
jaira. A nagy csendből éle-
sen kirí a magasban kóvá-
lygó keselyűk vijjogása, nem
messze ott van az első
ftrtóárok- vége, jóllehet mát
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látni az elhagyott állások raktárait. N,linden

Úgy maradt, anrint itthagyták az összeomJás-
kór, fehémemü kötegekben rohad itt, a kis
káyha a rakárban nyitott aj$§val várja, hogy
be5-.i;,*<ar,ali nlert 2000 nr-nél nragasabban
valnrri az 'aj"ások s itt hirleg lesz án az
é._re-

. . . 3=r:: Fai,tog a Iűz s a beomlott, el-
Lá,íiin: :iásuk§gn ,,új" katonák járnak.

l-ilnaioj,ott - ,,fel a tetőre ..."
"q L,,,zeli völgyekben felhők feküsznek,

trÁlj6: :edig a felkelő nap első sugarai
b-;c: ia:gosan dicsérik a német fiúk a le-
d,uga,jgr:u] szép kilátást, köröskörül a linzi

-,:z-_. cl::ia, nlessze délkeleten, ahol az ég
:É:t:l€ a földet éri, víz tiikre csillog, az
. A;r:a". \ekik szép kilrátáq nekem a nagy
:t_. a nagv remény egyik állonrása: hallga-
::i;, 'rusuiok, hiszek, nrert Rátolr gondolok,
:1églar cserkészek.

,:t:s'cruckban, Salzburgban rnindenütt,;a::ak cserkészek s azoknak csinos taka-
:,:s c,::ho::aik, ahol nreg lehet szá|lni éjjelre.

_{ :;::k nlegmutatják a várost, szivesek,
=;,rigáia:készek, rTencsak a látványosságo-
ka: .á:.:k, ntel_veket elvégre moziból, könyv-
:-:_ is :::egisnrerhetünk, hanem a \egér.
;eitese'ci;et. a legiontosabbat, az embert
::ekirves közien. Papp Ferenc.

f línrym üsrrfiOsl hffiíCIslt,il,il fu üiBlIü.
, Cserkészirodaími píogfamműnk bcváltásá,
ban hatalrnas Iépést jeleúkatácsonyi Liáít-
víayalnk sotoaata, melyckkel esemdnydús
II. évíolyamúní.at tezfujuk, Olyan fuakat
saaúttrnk meg, amelyek a iegszegénycbbc,k
számáta is tehetóvé tesaik egy-egy dúsan

ilíust tt ált, c§ino§ Lülsejú étőekleszitő rc gény

megszeuését. Karácsonyi soroaatcnk a Í<Ovet-

kező t Magyar Cscrkész könyvei ,

7-8, Dr. tr-odor: Magyarotsaág
íal&ajza áta 12 trorona.

9 -l3. Major: Cserkéstórsvezetök
könyve ára 32

'+ 
- l8. P ay s o n- S c h r a n k : Mindent
a hazáétt, Ameríí<ai cserkész-
rcgény. ___ áta *a

19-23 Gyökössy Endre: Tábo-
rcznak a palotai cser&ésaek.
Etedeti magyaí Cserkésare-

*ny 40

Minőezeket mát szétkildttk.
Decembetben jelenik még rneg

?, Schrank: h hatcszetü II.
jeleúékenyen bóvített kiadása
áta -- --- 16

2+-25 Csetkészvetsek és s?ín,
darabot<. Gyajtemély: Bodor
Alaőát, Noszlopy A, T ihamét,
Sik Sándgr és Szöllósy trstván

versciból stb. 
'6 

l
Yégn| megjelenik a

Magyar Cserkész Napídra
í922,rc, elsö ilynemű kiaőiánycnír, mely

a cserkés?mozgalom előtehalaőásánaL mol-
gató gondolatainak, íeladatainak tikte iesz.
Szetkesztőie Schrank Endre, szetkesztóségünk
tagia, és a hónap kazepén ktilditik szét,

Előíizetőinkn<k
TELJESEN INGYEN

ujévi ajdndékul kiÁőjttk eí III. évíolyamunk
í, sztmávaí a }Iagyar .Cserkész

SZINES MÜMELLÉKLETÉT
hétszinö, móvészi kivitelben. ALi janrrárius

elsejéig még előíizet, szintél meg{<apja

ujévi aiánőékunkat. Mások számáta a tal-
disznek kiválóan alkalmas képet, és a be-
[őls, késznlt (eveíezőtapokat tendes bolti
&on szá\litjuk.

t
l

I

l

Csipker ózsa az út széléí\ . , ,
Elmsnt a tyúk avás&ta,..)

Csipkerózsa az út szélén,

A Baglyokhoz tattozom én.

A Bagoíy órs a 1egelsó,

En vagyok az őtsvezető,

Örömme1 én ha í<iáltokr

Sení<i oIyant még nem Iátott.

Ne m,fog ki mi rajtrrnk senki -
Cgupa öröm cserLész Lenni!

A 49. Bercsényi cs. nótdiból,

,
l

üserkészvizsga Borsodnáclasilon. 103. R.M,§,T,cs,
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ltlagyarország földrajza cserkészek számára
I\íost ielent meg Fodor .tr'erencdr,egy. m. tanár,

cserkésztiizt tollából az I. o. próba 7. pontjának
íeldolgozása, rnely a középiskolák lV. és Vlt. oszt.
anyagával is egyezik. Ata.t2 korona, Amint áz ár
beszél önmagáért, tigy beszólien a fizetérL au
alanti - találomra kikapott - mutatvány.

FoLDMÜVELÉS, ÁrlatteNYÉszTÉs.
Magyatorsz ág mezőgazdasági állam. Ennek

okailíaldiének 95oln-a termóföld, a ínagyar
ságot hajíama a mezőga?őasági élethez
vonEza, úgy hogy a lakosság 63olo-a. ma is
óstermeíó 1 az ipatosodásra küIonösen a ma,
gyarság lakta alfOldeken nincs m€g s€m a
kellő hajtóeró, sem a mrrnkás kezekben nincs
fclesíeg, A mezőgazőálkodás íotmáját té-
kintve, sajno s, hazánÉ,b an m ég n agy t észt ktil,
tefiesen müvelík a f<llóet és ncm kettszetit-
leg, mint pl. Olaszországban, }l.ollanőiában.
így azatál kevesebbet is termelúnk, mint
íalőjeink minósége azt megengedné. Ennek
akai a Í<lima széIsóségei, az öntöző csator-
rr.ák hiáraya, a szikséges gépető, a kevés
munkáskéz. De mát rendkival solrat haladt
al otszág ebben a lekintetbert is, az átvizek
elleni véőekezés, a belső vizek (ecsapolása

tetén anlyit végzett, mint egyetl en_eutópai
állam sem. Ettebiszkék lehetünk. A termó-
tetűlet megosalása elég szeteaesés, íele
saántófOíd, egylegyeőe eldő, a háttalévő
egynegyeő íele legelő, Iele pedig tét, szől|ő,
kert, nádas. Ncm ilyen szetencsés a birtok
megosz!ásar.mivel különösen magyat vidé-
keken igen sok a nagybirtoí<.

Nlezőgazéaságunt<at tekintve az otszág a
kővelkező tetmőtetületekte oszlik Sít<ságí
tipusú termótetületünk, az allöláekte jel-
1emző a ki(teties mezőgazdaság; íában sze-
gény, 1r.limáia elsösorban a gabonatet meléste
kényszeúti, Gabona fOtOsíege igen nagy,
ugy hogy nemcsat< a tObbí tetileteket látia
el gabonával, hanem évenkint átlag 400
millio K. éttékű gabonakívíteíünk is volt.
(Ossees kivitelnnk 1le ftsze.) Fűtőanyaga,
tája, szene nincs, ezétt nehezen ípatosodik.
A dombvidékí tipusú tetmelőterületekte
iellemző, hogy mezőg azőasági szikséglet eb e
nézve a íegOnállóbbak. Sem gabonaíOíOs-
Iegüí<, sem hiányak nincs. Buza helyetl
inkább ro?sot, kukoticát, zabot, bstgonyát
termelnek. Gyiimölcs termelésük és gyümöÍcs
kivítelük jeleltékely. Tüzelőszete, épitö-
aíy aga elégséges, JóI ip arosod ik, Hegy vidéki
tipusú tet&leteinken kcvés a keny&mag
tetmelés, ezeket az Alíaldektöl szenik be,
csetébe fát, ásványi anyagot, gyapjúi, ipat-
cikkeket nyúitanak. Etósen ipatosodnak.
kísebb meőencéinkben átmeneti formáí<kaí
taÍálíroatrnk a három előző tipas kozott.
Fő jövedélrrri forrásuk a gyümöícstetme7és
és az ipat, bányászat,

Ha tetményeiak mennyiségét tekirntjíjk,
a tetmés súíyba való tekintettel igy követ-
kezneki széna,, takarmányrépa, kukoúca,
butgoly a, btií<Lriny és csalamád é, cékott épa,
búza, átpa, zab, tozs, h&velyesek. Tetúlette
nézvc tegelsó helyen áll a búza, széla, ala,
tán a kukoúca, azatán a többi sremcs ter-
rnés1 végüI jönnck a burgonya, tépaíélék,
Tetmésátlagaink atánylag gyengék, gyen-
gébbek, mint a soványabb íalda, őe jobban,
müvelt Németországban l búza 13 g, ío?s
t2 q, árpa t4 q, aab 12 q, Lukorica í8 q,

burgonya 78 q hektáronkínt. - Termöföldünk
kitinő, külónösea a folyók menti hordaíék
talaj. Igen jó a levegőbőI íehulíó porbOl
képzadatt tősztalaj ís (Dunántúl, Titel kfu,
lyéke, Aradmegye). Az AlfOldOn nagy
tetileteket Íed az agyagtalaj. a vályogtalaj,
mindí<ettó jő búzatetmö, áe még iobb a
húmuseos íekete íölá. Legutóbb erósen ter-
jeőnek az Alftiíd szikesei, s tericdésütet
még alig tadják inegakadályozni. A futó-
hoáokot az Alíalá nagy tészén megkotottek
már (Nyirség, Deliblát, Duna-Tisza köze)
s most szallOt, gyümölcsöt letem, erdót visel.
Nern termó tetületeink kőzetei köziúl a
gránit és gnájst (3 ásvány kevetéke) alkotja
tegmagasabb hegységeinket és mátlásukból
|esz a legiobb tetmőtalai i a mészkővet egyitt
(Baőaihigység) kitünö épitöany ag, A bazalt
legíiatalabb egykoti valkeniaink kőzete
íBalaton mente), kövező anyagnak kitünó.
Homokk<l t<evés van ai otszágbanz {Mára-
mafos m ) a Kárpátok külsó lejtői azonban
homokí<<l6ol álíanak. Ezeknek a közeteknek
a íelületét is többnyire málladék fieői,-úgy,
hogy ezek sem terméketleatetiletet<, hanem
az- alacsonyabb leitő§ O n szőllókct, gyümöl-
csösöket hordoznak, a magasabb tetiletekct
eiáa íeői. A szólló az otszág tetlilletélek
t<ortilbeltil másfél százalékát fedte. Megcson-
kitásrrnk után is nagy részüL megmatadt,
úgy hogy az otsaágnak egyik legfObb iOve-
delml íoirása. Nem úgyoaz etdők, amelyek,
bót csupán 16 0lo matadt a micnk. Ez ewik
legnagyobb csapásunk. Ezért most az AlfOld
kőeáí,' szikes iészét kel| beíásitangnk.

líazánk tíllattenyésztésének három tiptrsa
van: hegyipásztort<odás íoláhok, tatélek,
tótok't, alf Otdi szilajpászt otko dás (Ho rtobágy,
Bugac) végill az istállő.ő állattenyésztés, Az
€lóbbi ósdi fotmák t<oz<itt íolyik, nem hasz,
nálja ki kellaleg a havasi legelőket, a má-
sodit< mind szükebbte szotu7, mivel az ősi
tegelők eke alá kerülneL, az utóbbfua lehe-
zen téthet rcá a magyat akültelies gazdel,
kodás melíctt. Jelenleg (őtenyésztésünk és
sertés áltományuní< Iriváló, cllcnben a havasi
legelak elv eszt és év el isbteny észtésüntr na gy
tésze elveszett.

]L

ii
ltl

!í'1
|. i

1F
tl- l

:i;,ti.

irl-
!nt
J
|-
I



MAGYAR CSERKÉSZ 2ó9

,

Reggeli'szabadgyakorlatok,

ErIg ltratiilü§. -- TfiáI lúilídlütth!
\léltán elmondhatja ezt netrr egy cserkész-

vezetrí, vagy cserkészközponti hivatalnok,
::-]:kor a Maggar Cserkász november 1. szá-
:::ának vezető cikket elolvasta. Boldog voltam,
1,191, olvashattarn ez aranysorokat, hogy
,.,egre napvilág,ot |áthattak e megszívleiendő
gt,nJoiatok, amelyek fél évvel ezelőtt nég
leszélyeseknek látsaottak több cserkés zv ezető
eiótt l

Legyünk őszinték és szabadjpn felerrrlite-
::ünk még a) egy-két tényt, meTyek akadá-
.,.,ai voltak a belső épitésnek és D) néhány
gondolatot a zavartalanabb előrehalarlás biz-
:ositására.

a) Tobben a cserkészet liulegét eg},ediil
;: acrólékos kicsinyeskedíí leiratokban, elő-
;e;;esztésekben, nyilvántartásban és havi je-
iertésekben |áttál<, mintha éppen ez vo|na a
_egiőbb kelléke a cserkészetnek. Pedig én a
cserkészet lényegét a parancsnok és cserké-
szeinek szeretettől egybekovácsolt családias
liszonyában látom, amely magában foglalja
a cserkészet összes többi kellékét. Aki igy
gonclolkozik, az nen1 akar a disztinkciók zür-
zavaros sokaságával, rnilliméternyi pontos-
ságú méreteivel, a különböző jelvények, ér-
nlek, plakettek kitüzésével, rikitó őrsi szi-
nekkel jeleskedni. Volt nrár avalás, midőn
nenr hiányzott semmiféle sallang, csak
az ujoncvizsga. Tudtak nagyjából katonásan
lépni, de az erkölcsi, és jellembeli javulás
homoly szándékát keresve is alig találtuk.
\ külsőségeknek vajmi csekély köze van'a
lellem kiíejlesztéséhez és lélekneveléshez !
Ezt hiába, csak belülről lehet eredményesen
kezdeni !

.{ cserkészet továbbá uert. életkiuatás,
arrelv nrellett a fiúk minden kötelessége meg-
szünik. A diákcserkész elsősorban diák, tehát
nen] lehet őket kirendelni a legnagyobb
nrunkaidőben á késvejáró vonatokhoz bizott-
ságokat fogadni, hogy ezután ezek figyelembe
se vegyék őket stb.

\lalóban mulasztás terheli a régibb cscr-
Écs:tezelóhel, akik midőn a háború után trj-
'+ii életrekelt a raar4alom, nem ismertették

18. és 33. cdapattábor. oktatás esős idöben.

a maguk eljárását és nem tették közzé több-
éves tapasztalataikat a több heiyen is rneg-
induló cserkészlapolcban. Igy történt, hogy
akik a cserkészettel foglalkozni kezdtek,
azoknak végig kellett vergődniök a kezdet
nehézségein, végigvinniök a csapatot a jó és
rossz próbálgatások egész sorazatán. (V. ö.
Cserkészfiu I. 2, sz, l5--i6.)

b) De hogy a mecldő kritika vádja sem-
miképen se érjen, néhány gondolatra nrég
kiilön is kitérek. A halacjás legfőbb biztosí-
téka a mennél gyakoribb eszfficcsere, akár
élőszőban, akár _cserlrészlapban. Igy rz elő-
zetes hozzászólások folytán jól felkészüive
jelenhetnek meg a parancsnokok a ktEglii-
lésen. Ilyen kettő.háronr is ,lehetne évenként.

A nagy6b5 látogatottság biztositása érde-
kében ne iegyen a közgyülés mindig Buda-
pesten, hanem tartsák vidél<en is. lgy majd
a vidék intézetei is jobban érintkezhetnek a
cserkészvezetők gárdájáva1 és talán jobb
vélenlény alaktrl ki náluk a cserkészetről !

Például meg kellene bes3éIni a. VKXI.
tatotárggszaporitó yeudeIetei-alapján beálló
helyzetet.

A szü,lőhbelt. pedig kisebb-nagyobb cser-
készünnepélyek, cserkészdélulánok rendezésé-
vel, kirándulásokra való meghivásokkal kel-
lene fokozni az érdek|ődést. Ezt előmozdit-
hatja a parancsnol< látogatásaival a szülői
háznál, ami a fíu tökéletesebb megisnterését
is eléggé biztositja.

lgy azulán a parancsnok több és több
tapasztalatot szerez, melyeket ügyesen fel-
használhat a cserkészlapban, Ez pótolhatja
körkérdésekkel, a feivetett émákra adott vé-
lemények tartalmi vaglz teljes közlésé,lel az
esetleg elmaradó közgyüléseket. De arra ok-
vetlen szükség van, hogy a parancsnokok

- a cserkészeszme érdekében - nyilvános-
ságra hozzák tapasztalataikat és közöljék
észrevételeiket.

A cserkészlap legyen irányitó a csapatok
munkájában, melynek állásfoglalását az egye-
temes magyar cserkészmozgalom érdeke ve-
zeti, ezért csapatok és vezetők fogadják jó.
szívvel akkor is, ha az egyénileg kényel-

D
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XVIII. Uncle Sam gyöz.

A szerencsés meneküIés után, midőn a
kémeki terveit oly sikereserr nreghiusitották,
sót részükre a szökést is le}retetlenn§ tették,
két bátor cserkésztirtk, ltob és \,Ierritt a mó
torcsolnakon nagy ívben visszatért a Bar-
ren szigethez és táboruk nrellett kötöttek ki.

A további teendőket nrár nlegbeszél!ék.
Elsősorbarr a Peacenraker-t kell rltegnrenteni
a robbanás veszélyétől. Azonna] a tenger-
a|attjárőhaz, siettek s mirrtán rrleggyőzőcltek,
lrogy Barton rnóg nem tartózkoclik a kör-
nyéken, a villatllosvezeték felkutatásához lát-
tak. Sötétben ez nehéz feiadat lett volna,
félretéve tehát rninden óvatosságot, zseb-
lárrrpájuk lényénél kutatták át a tengeralatt-
járó hangárja rnelletti partot. Mintegy ötperc-
nyi szorgos keresés után nlunl<ájtrl<at siker
koronázta: a vezetéket nlegtalálták, cselkész-
késükkel gyorsan két helyen átvágták és a
hárorrr-négyméternyi elvágott drótot a közeli
bokorba haiitQtták.

.{'vezeték tenger felé eső vége becsílszott
a vizbe és bizonyára a tengeralattiárón a
robbanóanyagná| végződött, a másik a szá-
razföldön hLrzódott a bokrok közé. Nerrl so-
kat törődtek ezze| tovább, l<rjzvetlen céljtr-
kat elérték: a végzetes elektronros szikta
már nem veszélyezteti a haiót.

csak rnost siettek a z:lszlős sálrához,
Az ébererr' alvó katona rögtön magáhtlz

tért és izgatottar-r hallgatta Rob szavait, aki
röviderr elbeszélte a történteket.

- S tudia-e, ki az az enrber, ki lrrirrdezt
nregcselekedte i Aki elárulta a hazáját? -kérdé végül ltob.

- Iiöziilürrk való lelrne ? Nerrr is seitem !

- Bat,torr, a gépész|
Hargreaves zász|ósmeglepetten l<iáltott fel,

- Hogl,an j Barton, a íeltaláló legbizal-
rrrasabb enibere ?

- .\ bizilnviiékok e fekete hőrtáskában
t,arlnal< r,álaszolt Rob, - tle hag.l'juk
nrindezt későbbre. I{ost gyors cselekvésre
varr szril<ség I]arton taián nrár nregérl<ezett
és ha a robbantás nem sil<eriil, gl,anrtt íog,
§ nem lehet tudni, nit cselekszil<,

Feikeltjük Barrt, a ntatrózokat és a
sasokat. l]artont ei kell fognunk.

- De ne feledkezziink nleg Berghoffról
senr, aki társával a szigeten bizonyára a me-
nekü]ésről gor-rdolkozik. Csónal<juk nincs
Llg},all, tje Irem lelret ttrtlrri . . .

- Igazad van Rob | - 
yá|ttszolt a zász-

lós- Először Barton, azutátl ől<.'I'áviratozz
azontlal a parti renclőrségnek, hc,gy embere-
inket átadlrassult.

- S most mr_rnkára fel ! - feiezi be
}1erritt a tanácsltozást, s tlrinc]hárman fel-
adatukhoz láttak.

Csal<hanrar az egész tábor talpon volt. A
hajnai pirkadt n-rár kelet felől, halr,ánrrl r,örös
sáv ie]ent meg az ég aiián és a szürkület-
ben a trirgyak körvonali.ri l<ibontakc,iztak.

Barr, a rrratrózok és a cselkészek felhá-
boro.iva éItesültek Bari,,n árrrlasáról es leg5'-
vereiket felhozva, eg_\, részü},< a íeltalálór,a1
az élüliön, a tengeraiattjáróhoz rohant, nig
a zászlős a többi táborozókkal a sziget fel-
kutatásához fogott.

Bartonnak eddig serrrnli nycrnlát senr ]átták.
Rob. feladatához hiven, 'a clrótnélhLjli ál-

lornás kis bódéjába tarlott, hc.rl zr kag1,1ókat
fttléhez, illesztve, szorgalttlasan hivogatta a
parti renilőrség állonlását, de úg1,1álszl|t- az
úgyeletes kissé elszunditcrtt, nlprt választ
rrerrr kapott. Nugy igyekezettel, szakadatlanul
adta ]e a hivójelet, mely te]ies fig1 elnlét
lekötötte, niidőn háta nrögött egy durva hang
kiáltott rá:

- Nerlt urondaná meg, ntiért ez a llagy
igvei<e; et ?

Flátrapilialltott és. nreg.löbbenve nézett a
ilühös, rrlaglrból kikelt arcra:

- }3altorl i

- Igclr, én vagyok! Ostoba tacskó, hát
ntég mirltiig l<eresztezec] utall}at. Elvágod a

drótrlt, tltost ttleg a rendőr,séget akarod rárrr

r_rszitani. El onnan a géptől mert . , .

liev<llvert szegzelt ilob nlellérrek. Az első
pillanatban lttlb nreglepetésében zavarba iött
i helyzete vaióban konrollyá -vált 'látsaitól
segitséget nem várhatotl, az,ok a szigeten és

v tengera|attjárőnál keresték a gépészt és
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nlost ő ki volt szolgáltatva az áruIó fegyve-
rének. Ez azonban csak rövid idei§ tartott:
a viharedzett őrsvezető csakhamar vissza-
nl,erte hidegvérét, átvillant agyán a mene-
külés lehetősége és nláris a kivitelhez fogott.
Erélyes hangon, haragosan válaszolt Bar-
tonnak:

- Lelőhet, ha hazaátulását még gyilkos-
sággal is tetézni akarja. l,,Ieghiusilottanr aljas
terr,ét, a tengeralattjáró megmarad, a kénre-
ket eifogják és maga is elveszi méltó bünte-
tését hitvány árulásáért.. . Százezer dollár-
ert eladta hazáját !

- Hailgasson ! - hördült fel bószülten a
gél:ész, cle nem jrrtott tovább beszédében.

Rob észrevette, hogy le akarja lőni. Nlár
a íavaszt szoritotta egyik újja. Naglz fialag-
jában, vagy talán végső kétségbeesésében
véres boszr-lt akart állni . . . Ebben a pilla-
natban llob hatalmas trgrással rávetette ma-
gát s kezét egy iitéssei félrecsapta, a revcllver
elsürlt és a goiyó a deszkafa|ba fúrródcltt.

A ki)vetkező pillanatban a két ember
élet-ha]álkiizdelernben henrpergett a föltlön. A
revolver kiesett Barton kezéből s most nlár
az tig5lg55§g és izmok ereje dönthették el a
kúzdelrnet Rob érezte, hogy erős, elkesgre-
dett ellenfélre akadt. csakhamar alulra ke-
rült, bár minden erejét, n-rinden logását latba
vetette, kézze!-Iábbal dolgozott, nridőn Bar-
tgn eg_vik ökölcsapása homlokán találía,
Erezte, nrint hagyja cserben ereje, nrint sö-
tétiil el körrilötte minden, nlidőn isnrét erős ,

fájdaimat érzett, a második csapást és el-
vesztelte esznréletét.

Ebberr a pil}ana.t.ban egy erélyes hang
szólalt nieg az ajtónál:

- Adja meg magát, Barton l

Barton odapillantott: három puskacső nre-
redt rá ! Nem vá|aszalt, de Barr, aki az
egyik fegyverrel az ajíőban állt, borzadva

pillantott a, gépész sápadt, kétségbeesett
arcára.

Barton egy érteinletlen kiáltással felenielte
R@ot és trraga. előtt tartva, az ajtóh.oz
rohant, egyenesen a három íegyver elé, hol
nagy erővel a háront íegyveres}rez hajitotta, kik
rrregdöbbenéstikben fegyverüket eiengedve,
nregkapták az eszmélet|en fiút. N.,lidőn mg,guk.
hoz tértek, Barton nár messze rolrant a
parton,

- 
'I'ubby maradjon Robnál, Donald nleg

én, gyorsan az árttlő után ! - kiáltott Barr
és Dönalddal együtt, fegyverrel kézb_qn,
ntári§ Barton nyonában íutottak, nliközben
Tubby két riasztő lövést adott a levegőbe.

Izgalmas üldözés kezdődött. Barton;, az
élet-halálkiizdelem után kalap nélkül, lobogó
lrajjal, szakadt, gl,űróclött ruhában, nrint egy
őrült menekült, nyomában két e|szánt iildözóje.

Közben az egyik matrőz az üldözőkhöz
csatlakozott, több iövést adva Je a nreneki.i-
lóre, aki a távolságot megtartva, rohant a
parton, mitlőrr veje szenben hirtelen a zász-
lós bul<kant fel cserkészeive].

Előlrői is elr,ágták a menekülós útját, a szi-
get belsejéből meg két matróz sietett elő, fegy-
verre\ kezében : Barton minden oldalról körül
volt fogva. Kétségbeesetten pillantott körül
és rör,ii1 habozás.trtán az egl,etlen irány, a
tenger íelé vette íutását. Szal<adazott föld-
nyeiv, sziklás, magas szirtfok nyúltitt be ott
az őceánba, nrelynek olclaián a megtörő ha-
bok évszázadok óta folytatták ronrbo]ó mtln-
kájukat,

Sziklár ől- sziklára u grálv a, a szi rt fok ra érk e-
zett és megdöbbenve pillantott alá a rnóly-
ségbg hol a tenger zajlott, örvényiett. Hátra-
nézett: ülclözői lépésrííl-iépésre közeledtek.
Hátulrrji a haiálr várla: az álulő biintetése,
előlről egy rrlásik halál, a tenger mélysége,
a zttgő habok, melyek összetörik azt, ki
hozzáju|< merészkedik.. . Rémülten nézett
körül, szabadu]ás után, vatl kifejezéssel
arcán, midőn a közeli szikla,mögül Barr
bukl<arrt e|ő tátsaival és erélyesen rákiáitott:

- Ac_lja meg magát 1 Áruló l

Bartorl, ki mintha ecldig habozott voina,
hátraforcjult s }rangosan kacagva felkiáitott :

- Soha ! Soha l

. S nrost oly megráző. esenrén3l történt,
n-relyre szenltanui mindenkor borzaclva gon-
c1olnak vissza. Yelőtráző sikoltás renregtette
nreg idegeiket és Barton eltűnt a szirtfokról . .

I,Iinclnyájarr a szirt szélébez roilantak és
n-regilletődve tekintettek a mélységbe alá, hol
az áruló végzete, aki önmaga íelett itélt, oiy
rettenetes módon beteljesedett.

Szerrreikkei kutatták az őrvénylő huilárrlo-
kat, de a gépész eltűnt: a mélység elnyeite
zsákmányát
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- A rer-rdőrség űttban van l -- ielentette'fubby az elijsietii zászlősnak, aki nrögött,
még az eiőbbi eserttények lratása alalt, a
tóbbiek is a táborba érkeztek.

- És lt.lb: - l<értlé Donalc1 aggódr,a.

- Eszrtréletre tért, betln a sátorban
lelrszik. Első segélyberr részesült.

Nehárry pillanat nlulva a sasok fiatal őrs-
vezetőjúk sátránal állottak. \lerritt benrent
hozzá és a fiúk türelnletlenül várták odakünn,
rrridőn végiil is itob lépett ki a sátorból :

- ,,tJncle. Sam" győzött l - kiáltott íelé-
jük leikesedve és sorra kezet fogott fiaival,
akik örönrükben majdnern szétszedték, midőn
látLák, hogy vezérüknek semnri komolyabb
baia, bekötött fejét leszánitva, nem történt.

S nrost következett a nagy beszámoló, a
nyotnozás, kutatás elbeszélése, a szigeti ka-
land és a nrótorcsónak története, melyet
izgatottan hallgatolt a tábor minden tagja.
Merritt, cle különösen ltob, ünnepelt hős
ett. Hargreaves zászlós és a feltaláló rrreg-
ölelte a két cserkészt és hálás szBvakbat"l
nondtak köszönetet bátor trragatartásukért.
Rob egyszerüen, szerényen válaszoit:

- }Iindent hazánl<étt cselekedttink ] |sak
kötelességünket teljesitettük.

S midőn a két bátor ifjúl a jól megérde-
trteit pihenőre tért, megérkezett a rendőrök
mótorcsónakja s a két mótorcsónak rencl-
Őröl<kel, matrózokl<al megrakva, csal<lrantar
úrtban vott a sziget felé.

Nem iriLrk le nlár a kutatást, lieresést.
Heves ellenállás rrtátr, mely két rendőr sebe-
sülését vonta nlaga után, Berghoff és társa,
bilincsekkel kezükön, ritban voltak a part
Íelé, hog}, megérdenrelt büntetésben része-
siiljenek.

-\i-\. Irmét otthon.

A fenyegető veszély elmult s a tenger-
alattjárő kipróbálása nyugodtan fol_ytató-
dott" Cserkészeink derekasan megoldották
feladatr-rkat és nrost ntár kellenres tábtlrozás-
sal, vadászattal, nrunl<ával és a tengeralatt-
iáró tanulmárryozásával töltötték idejüket.
Barr és a zász,|ós nrinderrt megcselel<edtelr,
hogy kellemessé tegyék napjaikat. Rob ki-
pihente fáradságát és a kötés hatnarosan
lekerült fejéről, De nrintha nrégis megválto-
zoit voina. Gyakran kereste fel a nragányt
s sokszor szórakozattan válaszolt bajtársai-
nak. I,íég a zászlósnak is feltünt :

- il,íi történt ezzel a tiata| sassal ? -mondogatá nragában.
Sétálás, vadászat közben borzadva kerül-

ték a végzetes szirtfalat, hol a tenget az
áruló holttestét rejtette.

Berghoff és társa va1lott, ile valiomásrrl<
1ítokban nlaradt A firik csak annyit tvdtak

nteg, irogy an:.az enrlékezetes első megbe-
szélésen valóban Berghoff volt a titokzatos
trregfigyelő, aki egyik társával azonna| a
szigetre utazott és Bartont, akit nlár régeb-
ben ismert, igéretekkel, pénzze! e]kábitotta.
.\ százezer ciclllár, a halálos pénz, Barton-
nal együtt lrerült a mélységbe.

Egyik nap Rob különös jóketivvel fordult
a fiúkhoz és vigan emlitette i

- Holnap kirárrdulunk sasok a mótcrroson
az egyik szonrszéd szigetre. Reggel, korán
indulás !

S az őrs félrehúrzódva:, egész nap siigott-
búgott. Itob beszélt, ntagyarázatt, a többiek
ámuiva, örvendve hallgatták.

A kirándrrlást bejelentették a zászlósnak
és a feltalálónak, alrik készséggel egyez-
tek bele.

- A fiűlk megint töril< valailrin a íejüket,
akárki ttteglássa ! - monciá Hangreaves a
feltalálónal<.

A sasok nlásnap reggel elindultak és csak
a következő nap délr.rtán érkeztek vissza. A
zász|ós ntár komolyan aggódott értük. Lát-
csővel többször vizsgáIía végig a szemhatárt,
nridőrr a csónak végül feitiínt .a tengerel].

- Sok közölni va]ónr vaí} Onnel -- szólt
}tob a zászlóshoz, nidőn az asztal nte]lett
illt a liirárrclrtlók íáradt csapata és a késői
ebéclet fogyasztotta. Hargreaves kir,áncsian
tekintett a firrk és }tob arcáta, tllely valanli
iinnepéiyes öröntet árLrlt el.

- ('srrpa frii és kir,áncsiság vag5,clk -válaszolt.
Az egész társaság hallgatott és ](ob az

iinnepélyes cserrclben megkezdé beszédjét.

- A ,,Brigand" tragédiájának rrtolsó fázi-
sát nyomoztarn ki őrsömrrrel a kiránduláson,
Bizonyára ernlékszil< zászlős ú,r a papirosra,
nlelyen a titkos jelek voltak. On nem sokat
törődött vele, én azonban nyugalmas időkre
számitva, gondosan megőriztem: hiszen az
elefántcsorrtok titkát tartelmazta. Napokig
törtem fejertret nrostanában és úgyhiszem
n-rindenkinek feltűnt szórakozotiságom, nríg
végre néhány nap eiőtt a nyitjára jöttem és
nagy nteglepetésemre nlegállapitottam, hogy
az a sziget, ltc1 az elefántagyarak el lettek
rejtve, a közelünkben van és mótorcsónakon
néhány óra alatt elérhető. Ekkor határoztam
el, hogy őrsönrmel kirándulok, de rnig rnin-
dent fel nem cleritettünk, jónak láttam hall-
gatni ., . A szigetet meglátogattuk és sze-
nlünk elé tárult_v nagy tragédia befejezése.
\{egtaláltuk a','Brigand mohlepte, elrothadt
csónakját és borzadva szemléltiik nem nlesz-
sze tőle azt a két csontvázat, melyről nlár
a iuha is szertefoszlott. il,Iellettük két pisz-
toly hevert. A két áruló, úgylátszik, egymás-
\tözött veszett össze s mindkettő iroltan ttta-
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raJt a kúzdőtéren, A Brigand ldkósai mincl
elpusztultak . ., l Es néhány órai kutatás
.:ián megtaláltuk az elefántcsontot is elásva,
Je jó állapotbarl. Hatalmas kincset fedeztünk
iel, melyet az őrs közös elhatározással a
tengeralattjáró cél,jaira, hazánk érdekében
a;ánl fel, Csak el kell szállitani. "

***

- }Iégis csak legjobb itthon ! - jegyzé
:leg Donalcl, midőn az esős őszi időben, a
l,:gan lobo3ó kandallótüzet köíiilülve, Rob
_-e;ejezte kalandos kirándulásuk történetét,
:rreil,et Duvall hadnagy, a sasÖk régi, jóba-
rátja ol,y nagy érdektődéssel hall§ltott. \

Ott ültek ismét a meghitt őrsi otthonban,
iol a hatalmas saskesetyií ol}z biiszkén
::kintett alá íjaira.

.\ Peacemaker próbái befejezőtltek, az
e]eftintcsontot elszállitották, nrelynek értéké-
:ől az órsi alap is tekintélyes dollárösszeg-
gel szaporodott. A fiúk hajőra szálltak és
,J:thon szüleik, jóbarátaik ölelő karral ós
t-iszkeséggel várták a íiatal hősöket, akik
:e:tekkel valósitották meg a jelszót: .,,N4in-
jent a hazáért|"

\agy ünnepélyesen avatták fel a legfiata-
ialb sast, aki a próbaictőt oly derekasan
kiáliotta. Rob t(tzte fel ,Donald mellére a
sesck jelvényét a lilionl mellé.

S a lrosszú télen át Hargreaves zász|ősés
3e:r is meglátogatta őket a most már még
r -,b'can, kényelnresebben berenclezett őrsi ott-
:.::ukban, lrol hcssz4n, órákon át elbeszél-
g3:iek a nyári élnrényekről: a rossz emlékek
:,.á: elmosódtak, csak a kalandos, a szép
:,_aradt meg.

,Jsak Tubby panaszkodott olykor-olykor :

- Csak legalább azok a kétszersültek
volna ehetők a Brigancion !

Levél a szerkesztőhöz.
Igen lisztelí Szerkesztő Url Tervbe vettük rnég

évelején, hogy karácsonyra kiáIlitást és vásári fo-
gunk rendezni lombfűrész-famunkákból, játékokból.
Hogy ezzel is szolgáljuk a nemzeti gondolatot, a M,
Iparnrúvészet idevágó cikkeit, képeit használjuk fel,
Ugyane célból irtam a M. Iparrnűtvészeti Társulat
Igazgatóságának is. 3 napra rá már hoz a posta
onnan szép mintalapokatsaz igazgató olyan szives
levelet irt, amit szeretnék az összes csapatokkal
köz.ölni, A levélből kiveszem e sorokat:

Nagyon örülünk, hogy hozzánk fordult a
b. levelében foglalt kérésekkel és eleve is
kijelentjük, hogy készséggel állunk rendelke-
zésére, mert az ifjtiság míivészi nevelésél,
tehetségeiknek helyes irányban vaIó kifejlesz_
tését a nemzetiikultúra szempontjából mi is
alapvető fontosságít kérdésnek tattjuk. -Ezért szivgsen megteszünk minden tölünk
telhetót, nemcsak a fótisztelendö Tanár Ur
parancsnoksága alatt álló cserkészcsapat ér-
dekében, de örömmel ldtnók, ha módot lehetne
taldlni az orsüg egyéb cserkészcsapataindl
is, a műhelymunkának megfelelő keretek kö-
zött vaIó megszervezésére és művészí irányi-
tására.

Vannak a cserkészműhelyekben felhasz-
nálható eredeti raizaink is, amelyeket azon-
ban, mint egyetlen példányokat, nem adha-
lunk ki kézböl. Ha valaki ezeket nálunk
lemásolja, a rajzok és minták rendelkezésre
állnak. _ lsmételjük és kérjük, méltóztassék
teljes bizalommal Társulaíunkhoz fordulni a
jövőben is minden idevágó kérdósben.

G y ö r g y i Kálmán, igazgaló,
Tek. §zerkesztő urnak cserkészüdvözletemet

küldöm.
?4. Törekvés, Nagykanizsa. Szűcs Imre,

kegyesr, tanár,

A sopronl bencés fögimn. cserkészeinek
életében ez év második felében kiemelkedö poniok :

a Nagycenken tartott 2 propaganda elóadás, a 4
napos eszterházi, a 2 napos margitbánya_ruszti
kirándulás próbatáborozással, a I\{OVE népünne-
pélye, gulyásfózés, cserkészirodalmi múködés, kü-
lönféle hazatias és társadalmi szo|gáiatok. különö-
sen leguíóbb, a nyuqatmagvarországi mozgalmakkal
kapcsolatban, a miórt a föispántól és városparancs-
noktól meleghangú elismerést kaptak, cserkész-
könyvtár és gyógyszertár létesitése fókép adomá-
nyokból, az otthon további felszerelése, _Résztvett
a'csapat a IlI. kerület nagy táborozásán Zalahaláp

i

l

a csapat a lll" t{erulet nagy laDorozasan zalanalap
mellett, Szentkírtnál, kedves és nagyon alkalmas
terene*. A két heti nasvtáborozásnak násik felét,

C s ll,:::- §ftagy arorazdg
6géaz i€qyarorazdg

_ .nam 0?8zq,g

-.menngorazóg

a pannonhalmi íóapát irr költségén, Tihanyban és
Sornogyban (Szántód) töltötték. - Nyugatmagyaror-
szág bízonytalan sorsa miatt megfogyott az inlézet
ifjú§ága. A-cserkészet is elvesztelie tagjainak felét,
ai<it pedig nraidnem minct lI., ill- I- oszt. c§erké,
szek volták. A- l6 törzstag az elköltözött lyceum
átvett cserkészeivel 27,Íe vaporodott. de ezek
visszatérvén az íriból megnyiló intézetükbe, helyu-
ket jelöltekkel töliöttük bé. hz örsilés csapatgyillé-
sekén egyrészt az újoncpróbára való készülés, más,

terepetl. A két heti nagytáborozásnak_.ntásik felét,
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íélzt a továbbképzés folyik. A különpróbák közül
mosl a.,,könyvkótészet és a cipészet van sofon, a
karácsonvi vakációban az asztalos és lakatos ntes-
terségekhez kezdünk. - A nyugatmagyarországi
zavaro§ viszonvok folytán csak egy l napos kirán-
dulást tehettünk : Ruszlon Ecker borlermelőnek egy
tábla szólejét szíireteltük le.

Leánycserkészet van alakultiban Sopronban.
Az orsolyiták gimnáziunrának növendékei annyira
rnegszerétték a cserkészetet, hogy felkérték csapat-
alakitásra Horváth Detre drt, aki tavaly még taná,
ruk volt. Horváth dr. elfoglaltsága nriatt egye|óre
csak a szellenri irányitást vállalta, de há sikerül
megnyernie valakit a tanárnók közül a csapatveze-
tésie,'a tavasszal nyilvánosság elé lép a csapat.

h/íAGyAR
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' Á borsodnádasdi 105-as cserkészek He-A 98. sz, ,,Blóre" _csa.pat tijból megnöveke- *".-egy"té". Égy egész isztendönek készülii"
dett. Már 3 raja.van,_Két új parancsnokot is üdv.-ö- áe*, iái"iéxó..ue}, i§nienyá ei vágl,a valósuttzölhet csapalunk,,,Miiller L_ipót é,s, xIanger Emil_ *.c'.'"yTiö;;, i"it%i az ilju,borsodnáóásdi csapat
tanárnak személyében, és fontosabb kinevezések i;;i.;,;í.;;é;;ü';;gi'tau'ori útjiira elindult. N,em
történtek, Korszakalkotó eszmét váltott valóra__a kö;ötil;l;i"nisvctlii{ok. haneni eIenli iskolásck,
parancsnok úr a könyvkötő, lakatos és cipész kii, i""iőrtiirori"ii.Tr_t5 év kóriili cserkészek: íirik
lönmunkák_ megszervezésével. tr'arkas parancsno^k , él;i.á,;yóú u"evuien, szakadtak el a szii]öi házttlt,
l,r.lr"9i!.és tajuezetók számára hetenként 9gyszer i h;si;láúi i;i;;;;i,'a;erteszélete i étjenek.
ktilön kiképzési órát tart, l92 l. okt. l6-án d. e..rr i -Á rés"zben Ínnrnó nasv tábur el§ó ítlomása
óra.kot__ünnepelte.,meg csapatunk.az elsö évfordu- ) pa6rváiárá ubrt."Űr,"Jaiá-§áorori"- 

"luotrnt. 
ua.-

lóját íót sikerütt ünnepóllyel. (Székesfehérvár.) . ;;p fi-g!-rk.)itlnri-pá.aotír,ro"i. lie,,ti itnate Laszto
A 74.sz,,,Tórekvés,. cs. csapat Nagykani- : becsüleles, gazdrilkodó a neyé annak _a ió magYar

zsón fogadalómtételt rendezett, amely úrgy;Óikerült,' embernek, aki otthonát 8 . napra veliink osztolta
hosv csík iavára válhatott üevúnknei<. Szr7cs lnrle, nreg, Szénatartrija volt a hálónk, udvara a napPali
ke§yesrendí tanár, prrancsndti ZO ujoncpróbása íett és ebédlő szobánk.
to§áoitmat, oeruti,i si/. sándor sioveiségi einök, Parádfürdön feltiinést keltett kis csapalunk,
inigrátogatta a cgipat-átthonát, lebilincselö:nyálas-. Cserkészleányainkró1 egyáltalán ne.m akarták el,
seg?.r eT kerivessóggel eibesiétgetett a liiikta|, hinni,. hgcy - |e.anygt<,.mggbá_rnulták. és élvezlék
s.iuiitre kötve a j6'iserkész köiel:sségeit, nrald az előadoti cserkésznótákat, r,allásos, ltazafias éne-
eInlékül ezekel a sorqkat irta, amelvek-most rtlár keket és indulókat.
ÚÓkeretezve függenek az otihon fálán: ,,A jó _A.parádi tartózkodás .alalt megtekinlettük a

.iÖirrérit a, 1eITe'mri,tlogv naey teleÉ iakik 6enn" a. fíirdÖtelepet, a volt I(árolvi kastélvt, a tirnsós és
n nigv let.t fis oúgor.6án ny-Úatt<orit nreg kifelé. lúgos forráiokat, az ü1,9.ssyárat. a sasvári kastél'l't
t,elkiidrneretes kötéÉsségtel|ésités az is[olában. és az. l0l0 nlé(eres Ké.kest. Egpen. lrog1, kilel1..a
tökéletes pontosság és iegyetem, engedelmesség ny.olc napból. Koni-Irai lelsze.r,elesünket hazaküldÖt-
egész léleÉtel l _e7 a hárőírr főjÓle a'ió cserkési tük, megte,llek a hátiz-.ákok jó 5 napi eleséggel s
c§apatnak ! Ezt kivánont a kaniziai cserkészeknek indult tovább a c§apat
192i. szept. 25, enlékére, siereiettel Sik Sándor." _.. Egy ryrpi kénl,elines út Sirokig, ott éijeli szállás,

Kispásterr hét csapat alakult. Legrégibb o [lásnap. Egerbakián keresztÜl lnenve, érkeztÜnk meg

Szent lstván cs., metyegy hónapig táborozott a Ba] ::_9l'.éTijllosba,. Egeíbe, A kettÖs.rendekben be-

iitonnír, -,"iuiin- .b/Eíus tinirissat mirrd a 80 :9l,il9.t._töj9|1i|pig egyenruháscserkészcsapat nle_

taqia sikeresen feiezte ne áz isiotaevet, parancÜiá l:l:l9:,:'e össze.futott 97: u\ca ne_n9, ti,tllt]ta} 
"}1

-rl|oei 
r,aloi.- _ Á jii"vi cr;'iüJ- pi"-or-i, ilii ablakok .... a város bámulta a falu népet. A ket

Gyula tanár. - R l,eveiie--iiliiriűnr<Ii Ós. rs ev;n I1:t1'^:r\19:|an fujla a cse.rkészmenetet, a.do-
teíi.ili"r.uor alakult. ve,óib', iii- Eőiii rúan. 

''-" 
if"ir#,á,í[1"3,'í.iíull;',,"",'u;li,.1,Tii,'Tií,'í;

Á magyaróvári kegyesrendi fg, 70 Széchenyi lstuán igazgató látott vendégül.
cserkészcsapata ismét felvettea belső épitÖ.rnunka Egerben ll napot töltöttúr.k Fénypontla, ottlé-
f.lnalát. A nagytáborozásról, Tapolca mellöl aug. tiinknek kimagasió esemént,e az Ersek tir előtt
l7-én tért traii. ret hónapi pihenésutánújotthont való meg!elenésünk volt. t'ogadta a cserkészcsapa,
szerzett Krizsdn Béla ft. útr. Magyaróváron a 70., tot, nreghallgatta az énekkai cserkészdalait. elbe,
Széchenyi l., Il. cs. mellett 1ery rég álakult nleg a szélgetétt l,élünk, végiit megáldott és bősége_sen
Baross Gábor csapat. A gyéként,fonást és szalIna- rneg,vendéeelt Benedek tsélc
ntunkát fűszerezik a rneleg kis'otthonban fei-fel-
csendüló dalok, melyek szorosabbra lűzik azt a '.

ili'i§ji#i[[li"n- bennünketszeretetben,mint 
ffi

,,, "*,,T 
t i:;f,JJ í$,:íJ",ii ",,?;Ílí",i i i;j:,:%I,; a

í,'áín,J Tt:,,o."ff §'i,"^},il'í,'lu",1'i'rlll, i?;ll ffi
teltek fel. A pusztitó é§ romuoió oláh kezek által ffii
Ievegóbe röpitett hitlak már újraépiilve, büszkén :::]
hirdétik a magyar lnunkát. Az íinnepi aktusok kű- *,i_'.
lön a vasuti éi-küIön a közuti hidnál zajlottak le. í,fi,':luir a Ya5ull oJ 

^ulull 
q Av/.url luullql -qllvllu§ lv, ii:,: , -.ry,- Y:i'lilia9t,_,.* , *§ l

Miután a délutáni labdarug,ó mérkő.zés eqvit_lr__1lj- frfr1.:" : " '', . -,'lT"T":."--* " .."* - -4jét kötéssel látták el és a-hires Tokaji rt, borpin,
céjében megcsodá)ták a 24 hl-es üveghordót, --
g;zaág tanuTságokt<al, boldogan tértek Íissza. . A 103. esapatEgerben, + jelzett'Benedek Béla Pnok.
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Fogadalomtétet az 52. Ztinyi,eknét. 192l,
noventber 5, - irja lázas sietséggel Papp Zoli cser-
kész a naplójába: .;Ma van aza nap, mikor én fel-
esküszönl arra a fehér, liliontos zászlóra,,." A
cserkészotthonban együtt vannak a kis Zrinyiek.
Jön a parancsnok r]ir és isnrerteli e fogadálonr
fontosságát. Hivására öt fiú előlép s a csabat elótt

Varga parancsnok vezetle. A iáték az I. tai.iaváta
dőlt el. A csapat eddigi kék-féhér szinét kéÉ-vilá-
gos rózsaszinre vá|toztatta. (-za.)

Á IlI. ter. otthona. A lll. ker. nov. !-töl
kezdve o(thon nélk.iil áll. Helyiséger még ezideig
nem sikerült lzerezni. Igy azián mit volt-niit tenni,
szövetkezett a Berzsenyi, csapaltal, összetellék
nincstelenségüket s nrost együtt-vannak egy ,,pacl-
lásly.uk''-ban. lgy lesz a serirmiböl valanri,(-- ii;

.leteszi a fogadalmat. ]{arcsi.

J

, Belmissziói könyvárjegyzék. A Beíhánia
körl,vkereskedés az összes belmissziói egyesü|etek
kiadványait és sok egyházi kiadványt íeiölelö ár-;egr-zlket adott ki, melyet, a közelgó karácsonvra
§3.ó lekintettel, minden érdeklödónek ingyen és
bJrmentve megkülr1. (Budapest, VllL. Gyulai Pal-u, O;

. . Csapatlap. Eszméje már nem ujkeleíű. Módot
*e ln..,uitaníaz ifjú nemzedéknek, a csefkészirodaloín
, .,,.,endó rttunkásainak a próbálkozásra, a f ej ődésre,
-,.rI az írás g1,,akorlata teszi á késöhbi mesteít,
}Iás szempontból a csapatlap erös összetartó ka-
;lcs is a csapat tagjai között és iigyes vezetés,:...eil.a csapat helyes szellentének irányitóia, E
:e:T mar sok csapatnál bevált és legujabban .,Ezer.
-.s:er cserkész,' cimen a 13. sz. Ezermester csa-
r1: a]a]itott iir.en lapot, rfelyet megfelelö irányi-
13s grelIett cs:rkiszek irnak, szerkesztenek és
i_.lsztrá]nak.

Á buJei ll, sz. Bocskay az idén három he-
life:l laDorozoit. Az l, csapat Szeretett paranc§noká-
::<. F_lij.i, Béia tanár úrnak szülöfalu!át, a veszprém-::i..,i. D:,cit §á,asZtotta táborhelyéül A tábort
:::' E,:ji;; es a taiun átutazó gróf 'r\,likes 

szonr-
:r::9 _ r:s3,ók is nre.látogatla. A csapat aug.
1i-r: _i,:f : :rz:. Brdaoeitre. Óe három őrsvezetőle
:. 3e;l,_:cr s*i::i:z:' seg:95a].lgo]ták a Ba]aton
íifu:r;iir- ]r]Ii : ;,e.:]E a __ c_§apat táboíát néztékn. !. :, :ir]i: r !í e§ :elresű E.-r,jl.ni,€ne§ch
'" *'':: :_-.: l:: i: a::- a :::' ?:-:-:.: .:a

: : : :: :! . t}

A lll. kerület einöksége és a csapatok egy rész"e
Tapolcán.

_ . 5t. Figl,etók. Az új tanév kezdelén nf m igen
folyt a munka a csapatnál, mert az iskolai nrt,i'ka
sok időt lefoglatt. Ennek ellenére tartottak hároín
csapatösszeiövetelt, ahol bizony sok derék cserké-
szük ntár nem jelenhelelt meg, mert nrásfelélávoz-
tak. Ezért csökkenteni kellett az őrsök számát öíle.
A csapalös§zeiövetelek vezetését .l'icsy Tibor s.
tiszt. az iroda vezetést IIj71, Rudolf s. tiszl, s az

E]enrer s, tisz-t vette ál ka.)

l

III. KERÜLET.
19. Berzsen1,i csapat. Nagy csapás érte sze-

3i,:rv 3erzsenvieket. mert a kedves kis otthonuklól
n:gf_lsztotta óket az iskoll, A munka azonban
;: -,";< rendesen tovább, mintha misem lörtént volna,
.\1ls: :nár mind a négy örs ver§enyez, A Rókáknak
::r:l az oidalukat, hogy a Harkályok őrsi nótát
. :::e,glak." Condoltak egyet, ha a.Harkályok'tudnak
:.l-:it. t;:iért ne tudnának ők is, Es tucltak, A ki-
vlnuláson már fujták is, hogyl

Róka a nri órsünk neve.
Ravasz is a természele;
I\lint' a róka, loppal járunk,
Erdő, mezö a lakásunk,

Minden ne§zre jól figyeltink,
ivlindent meglát a mi szemünk. -Becsületes minden tagja,
Róka-őrs c§ak raita-rajta l

Erre csak megmozdulnak a Bagiyok és a Zer,
gék is l Mult hó .29-én gyakorlatot tartott a c§apat
a közelí erdöben, ahol nag1,obb hadijátékot ren,
tleztek. Két.két raj állt egymással szemben. Az L
rajt (Harkály, Bagdly} Buzá s,]tiszt, a u. rajt pedig

Á zalaegerszegi 80. Csán1, csapat parancs-
nokságát, melytöl Fluhn O,yulá zalar- nrásodtil}iár
elfoglaltsága miatt megváIi, Forgdcs lstr,án lllove
titkár tette át,

A mosoni Fótit[árság kebelében új csapat
alakult, mely a lll. ker, ötöclik iliírmunkás cserkész-
csapata. Paraítcsnokságát a mosoni főlilkár, Krizsaiz
Béla főgimn. tanár vette át. A csapalot a nov..hó
I2-én taított I B. ülés igazolta 69. számnak.
Neve : ,,Baross Gábor.'{

A tapolcai összlábor helye.

Soproni cserhésziótitkárság. A,,Cserkész-
fiír" lE, . szánrában tévesen jelent meg az a hir,
hogy trlriedrich Viktor soprohi fötitkái tisztségé-
ről lemondott. Ugyanigy tévedésen alapult az a hir
is, hogy a Vasi Főtitkárság beadta lemondásál.
Mindkét tényezö zavartalanul működik.
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§lmváltozás. A tll. kerületnek szánt ügyira-
tok, mivel régi helyiségéböl kikóltözött, a következő
cimre küldendök: lll. kerület, Szombathely, Her-
ceg.szálló l. em., 9. ajtó.

Dlcséret. A lll. ker.-töl a szombathelyi 49, sz.
Berzsenyi cserkészcsapat dicséretet kapott, mert
lelszerelésének elszállitására önként vállalkozott.
lgy a keitilet átköltözése költségmentesen történt
meg. A cserkész - ahol tud - segit l

A nagykanizsat 75. Árpád cserkészcsapat a
közel iövőben cserkészünnepélyt és ezzel egybe-
kötve cserkész képkiállitást szándérozik rendezni.
Ezért kéri az összes c§apatokat. hogy iényképeiket
sziveskedjenek ez alkalomra kikölcsönözni. (Cim:
í5. Arpád Cserkészcsapat Parancsnoksága Nagy-
kanizsa. Potgári fiúiskola,)

A kószegi54. sz.Eszterházy csapat Nemes_"
gulács (Zala m.) meliett, a Gulács-hegy lábánál,
augu§ztus 4-í7 -igtáborozott. Résztvett 2í cserkész.
Lakás sátorban. Fürdés na
tíink. Ellátás i

s naponként. Magunk fóz-
cserkészies volt. pénzünklíink. Ellátás igazán cserkészies volt. Pénzünk

kevés. Egészségiigy, kifogástalan. Kirándulások:
Gulácshegy, Badacsony, Badacsonytomai, Tördemic,Gulácshegy, Badacsony; Badacsonytomaj, Tördemic,
Szigliget, Csobánc, Szentgyörgyhegy, Tihany, Ba-
latonfiirerl_ kimentettünk a badacsonvi haióállomá-
Szigliget, Csobánc, Szentgyörgyhegy, Tihany, Ba-
latonfüred. Kimentettünk á badacsonyi haióállomá-

í,
:

i,
]i

1

t

son egy fuldokló leánykát. Eloltotluk Tomajnál az
égő vasuti talpfákat, (Bravó rövidség ! - Szerk.) .

Horváth Dezsó cserkésztiszt a 49, Berzsenyl
csapathoz kapott beosztást, ahol már megkezdte a
csapatnak céllövészetben és vivásban vató ki-
képzését"

Á veszprémi főgimnázium cserkészcsapatá-
nak, parancsnoka nem dr. Pusch Odön, hanem
Schmidt MiháIy.

Repüllőgépmodeleket éc alkatrészeket
késtit a Ker. Mínisterium megbirálábó|
Körmendy Ódoo, íí., Fazekas-utca S. Több-
ítle kivitel, modellvetsenycn őijat ayett
gamrnítorziós gépeÍ< úgy tanclásl, mint szó-
nkoztatőcélta, Ugyanezek a gépek íégmo-
toros haitóeróvel ís Í<aphatók. Etedeti gépek
kicsiayitett utáazatai, melyeí< diszes c*ívi.
telaknéí íogva aiánőéktfugy gyanánt kúlö-
nöscn aíí<aímasak.

Gapek íreyezett lak&sán bármií<ot -meg-

tetrinthetók,

Munk áta fel!
Készü§ünlr a cserlrérzkiálliláera"

A,Iár többször megemlékeztünk a cserkész-
kiállitás tervéről, melyet most a ,,N{,agyar
Cserkész" hivatalosan felvett tavaszi prog,
rammjába. Országszerte nagy érdeklődést
keltett ez az érdekes terr, és a nagy§za,
básír mego]dá§t most már csak a csapatok
megértésén, cserkészeink szorgalmas téli

munkáján mulik, hogy, cserkészeink héz,

iigjlessé§ lerén, is megáltiák a sarat: ezt kell
most bebizonyitanunk fényesen, a magyar
cserkészekhez méltóan

A kiállitási tárgyak száma oiy sokféle,

hogy igazán csak általános trtbaigazitást
adhatunk. Minden oda kerülhet, ami cser,
készvonatkozásút, eredeti és érdekes, Cser,
lrésztáborok, hidak, sátrak, kunyhók, külön,
fele terepek modelljei, cserkész ,,szabadai,
makr', szobrok, érmek, festményeko rajzok,
saiátkészitményíí naptávirók, telefonok stb.

i\(ásik nagy csoportot alkotnak a tizéves
mozgalrnunkra vonatkozó történeti emlékek.
Rengeteg anyag áli szétszórtan itt is ren-
clelkezésünkre.

}anuár hónapra tervezzük a kiállitás
ren,]e:ő bi:oltságátnt mega}akitását, mely
lrivatla lesz az egybeg5ülő anyagot ren,
dezni, megbirálni, kiállitásra elókésziteni és

a kiállitást művészi izléssel rnegrendezni.
Ha valamel ycsapat megíelelő számu tárgy,
gyal ielentkezik,' egy csoporban önálló
kiállitást rendezhet, A kiállitást esetleg

*vásárral kapcsoljuk egybe, mely a csapat

nyári táborozását mozdit3a elő.

A kiállitásra vonatkozó terveket és ötle-
teket szivqsen fogadunk, s felkérjük a csa-

patok para'ffisnolrságait, sziveskedienek
szerkesztőségiinket értesiteni, hogy milyen
tárgyakkal állnak máris a killitásra készen
és márciusra mit'bocsájtanak rendelkezé,
sünkre, Minden támogatást és érdeklődést
szeretettel togad a ,,Magyar Cserlrész".

Átt;on tehát mindenki munkaasztala mellé,

furjono faragjon minden testvér a' mühely-
' 

ben, mert á tél ugyan még hosszít de

végül eljön az idő, midőn a nemes ver-
sengés keretében megnevezhetjtik az igazi
§z€rmester csapatot" 

_.é.

Megielent:
A CSERKESZINDULÓ.

SIK_TURRY l Firrí<, tel a íejjel,",

Kottája küIön lapon, négys zólamú
négyeskarra databia 3- K.

50 pélőáry 120 korona.

Sik S ándot ket "i sttőfáiávalt'

Kapható kiaőőhiv atalunkban
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a -]aralti embereknek !
* Minden Iapszáninlal

-.e3vünk elöre é9 rylöj9s Legry9_c_vl9x{

- Dr. ll. D. Soproh, Kiilön hálás köszönet a nre-
leg sorokért és a dolgozatért. Most már rueggyö-
zódés eddigi feltevésűnk,, hogy külön ,,Vezetők
lapjál" kell életre hivnunk. Ebben az irányban az
a prograntntunk, hogy a tavaszi kiállitással egybe-
kötött országo§ harc§zeíű alkalmával évkönyvel jelen,
tetünk meg, melvnek hivatása, hogy kiindulópon§a
Iegyen a vezetők lapjának, A problenták megláígya-
lá§ának sikere dönti eI a kettéválaszlás idópontlát.

- Vincze pnok lir, Scirospatak. A Zsiros-Balhó bájos
cserkészindu]óiál, 2 kedves figyelnlessóget nagy
örörnmel köszönjük. A,lár fujjuk szerte és eltestzük
a gyiijternénybe, A közgyülési üdvözletet átadtuk. -B. Arptltl, Sümeg, /Vlinö igazolványt kivánsz ? Tudó-
sitói igazolványt pnoki láttarnozással kérj, azonnal
megy, - P. K. bzomballtely 'lme zenekrilikusunk
véleménye, melyben a tied I., az elolvashatatlan
aláirásir teslvéré ll. alatt szerepel. I. A dallarn nenr
kifejező, a tartalmat nem juttalja étvényre. A E.,
4. és 6. mondat elég jó viszont az egészhez lnérten
mozaikszerü, hiányzik az egység. ll. Nincs meg a
gyászdal (koniot) jellege, nrég ünnepélyesnek sem
mondható. Inkább tentplomi ének, minl gyászdal, -Gyakorold to,1ább kétségtelen tehetségedet l Kedves
leveledért köszönet. Nincs mért nreníegetned rnagad !

Pornpás dolog a flamingó-flinrangó eset, sorát ejtjük,
de majd nregrajzolva. - R. L. stiszl, Pécs. Meleg
köszönet ! Szóhoz fognak jutnil Hanem valami dzsin
szeszélye úgy intézle, hogy a fejléc lársaival együtt
a mult hélig feküdt oit, ahol hátrahag"ta. Igy rnást
kellett sorolnunk ebbe a számba és kérünk egy-
havi türelmet. - Mindig előre és fölfelé. Kérjük
teljes cimét és rögtön megy válasz,

Irodalrni pályázat.
Kúlfóidi ínagyat csetkészlap a ,,Magyar

Cserkész" tévén pályázatot hhőet minden
í^agyu csetkész és diák számáta. A pályá-
zatban való tömeges úszvéte| Livánatos
annáI is ,inkább, mett a lap nélkülOzi a
dolgos muní<atársak nagy tábotát § igy
céljai el&éséte igénybe óhajtja venni az egész
magyat ifjúság támogatását,

A ptiIydzat tdrgya: Meg nem állapitott
tetjeőelmű, komoly vagy htrmoros ptőzai
elbeszélés (tehát tő,v!é novella vagy hosszabb
mú), a csetkész vagy áiák életbőt vett
tátggyal,

Hatdridő: í922. í,ebtgát 1. Edéig kell az
idegen kézzel vagy géppe| itt pályázatot
a ,rMagyat Cserkésa" szetkeszlőségébe be-
kaldeni.

Az I. pdlyadij. 300 kor. a II. l50. a III.
í00 korona, A pályázat ercőményét Lapunk
mátciusi száma közli.

A pályázat nyiít, őe 1eiet a munkákat
jeligés boritékba zátt névve| is beadnil

Kiadótrrla|donos l A Magyat Csetkészszívetség
Nyomatott l Ftátet és Társa &őnyvnyomdáiáabal

Brrdapest, VII., Akácía-utca 13.
'Telefon t lőzseí 106-20.

]

l

]

]

=;e;ijiik titjára_lrt ry3!,o] ry
:a eredményekre visszatekinleni,

i 92l kariicsony ! tsékességaföldönajó-

nem érünk

a,sak men_

::k elöre, új és rij celokat]Ll|órly4,1y1 J§y

:::lr:kon. eiöre, amig * , tnaid akkor rneg-

:..;nk ] Öiszes magyar cserkés zvérein kn ek

::inkás. l,idcim szil,ve1 kivánunk bé!§!ég.§
. --irls i*a.r"rlt :

i., :< :,::idaz,:kat. akik ve]ünk leveleznek, hogy
: - :'.,. :- : : s:;:;=* sz :, j iöz:eményeket elkÜiÖníteni

. i:"c. -::vata,i köZIemén!,ektől, Ha
:_,:cs::as,i si!. hü]denek be, akkor

::::: ",a: :,,:s;rak ;rni a rende]ése.

. .: -. :<' ::, ::a. 1 i:.':a:a
:; ]' ::-:,. ":,:', a;serkészek

: -:" ::r i:::,iÉSzt€S€r,bűnÖS
.-..:.., ,,,a;lnai; a gonosztól tel-

.',1 :a],,szeiü. egvüttes erófeszité-
::_ _l íe:i!ax akarunk ]enni, Iátiuk a,_ _l íe:i!ax akarunk lenni, Iátjuk a.. _ _\ !:. i id^ dN4l ullÁ ,§lltll, ldrjuÁ d

: :;::j:ká5an és hiszünk önmagunk-
ársainkban, Ez az álíogő és meg--- : e::ars3lnNDan. LZ az alíogÖ es meg-

..: : ali,zi< a dolgozatból. - N. A. T, A
:-.:l.^; *^ll^.. ^^- L^^--llL^l:.,t,::a:.zott értéker mellett sém használhaljuk

,,:a.,v sajnálatunkra - az élet nagyon
::le]löl a bék:sséges megnvrtgvás hiánv-

. - ,:dj_\ Dó.!ll4]dIulrKtd 
- 

dL Élca lrd§yUll
.' : ': :'i ::le]lól a békességes megnyugvás hiány-
- _. : :c,:tetés. Kedves Ferim. bevallorn könv--. : :c,:tetés. Kedves Ferim, bevallorn köny-

:: .-, : te.:véri fájdalnron, az érzelem melegsé-
: - :: . i: í, jezés nenr miivészi lrrég és kissé
,.:::".1]:s ls. - K. I. Budapest. Bocgásson
:: :: :::_;<érdésröl irt cikk alapeszméjével tel-::- .< ;l€íiünk, de lüreImet kell kérnünk, Akéz.
: . .-:.i özönlése nrost ntár zuhogás, el va-

_ - .. ::::.tve és sorrendet kell tartanunk, A ianuá-

;. j.9l Át r u ll Á. 
- 

Íl.
:!ak a külüsvi rnesbi

Raoosvdr. 
-Kivánsá-

_i, :_,,,:i]t e)lgn6g, kérjük. - B..J. IIL ker, A
_ :e?.nVt hálásan köszönjiik, Kérjük sürgÖsen a
_ :e: j,,i példányszánrot ielezni. A két rajz is jön,
_ :e?inVt hálásan köszönjíik, Kérjük sürgÖsen a
_ :e: j,,i példányszánrot ielezni. A két rajz is jön,
_:.:::et kérűnk. _ A. Zsolí, Raposvrir. Kivánsá.

.. :,,]al.i a küiügyi rrtegbizott útján tettünk - öröm-
,e, - eleget. - Zs. J.tandr úr, Ptiszíó. A huszon-. - Zs. .|,tanar,3, - crcge[. - Zs, .l,tanar ur, raszíO, A nuszon--:;.,edik óráharr futott be. Köszönjük és a kéziratot

='|esszük Részleteset levélben vágy a következő
i:a:ban Forró üdv. - S:üc.s Itttre't'anrir úr, Nalr, Nagy-

öszön jtik,
cserkész-

:. : :r:sa. ]J indkét küldeményt hálás szivvel köszön
au elisneréssel egyiitt. A verskötet - cserk,
:::o]ó3ia - a legiobb írton van, karácsonyra lesz"::] és egy trj szindarabot is hoz. A szindarabok-
:.. i i_s rtrár kihoznánk egy tucalot, ha lenne holyünk.
. Ie,rózlatik 1átrri. a gytiitönrunta folyik é§ igi.
-.: önös kilüIrtetésnek vennénk szíves segitségét. A
i:l,döit nriisorokat, szives engcdelntével, a szavaló-
.:_:l1'iünk bevezetéséné1 szárrdékunk íe]használni.
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Ajdníok elsőrendii uiharerős és vizhatlan
anyogból teljesen elöirtis szerint készült

Crqr{rru kr{rprk rí
viharszijjaI elltitva darabonként

2 6 0 k oron(í ér{. z\.-_-,
Első rendü jó munkúért felelősséget atíllalok,
§zives nrcgrendelést kérve maradok tisztetettel l,

Iíj. OS KO V I C S .F E R E,Y C Z kalaposmester
tö b b cser k ész cs tt p at k a la p szrl l I t tój a

Hódmezóuúsdrhely,

Mindennemü

crerkész felszerelés

minőségben

ismét kapható

t|Jü§[il,l
sportüzletében

Brrdapest
IV. Váci utca 9.

Telefon: 79-CI4,

Eddig megjelent számai :

í. MÁRKUS: Cserí<észtábot. 6._-
2. SCHRANK: A hatcszeti. 8.-

(IL bcivitett kiadás saító alatt.)
3. SZTRII.ICH és MOCSY: A

csetkészs egitsé gny u jtás kis
kátéja. II. kiadás. 8.-

4. Kikép,zési szabáIyzat ILt<iad. E.-
5_6. GERO: A tetktp. ,2,-
7_s. MAGYARORSZAG FÖLD_

RAjZA. Irta dt, Fodor Fe renc
eg,y. m tanát, cserkésztis*t.
1 oszt. ptóbaanyag. . l2.-

9-í3. ÓRSVEZETÓK KÖNYVE
A M. Cs.Sz. hivatalos kalauza
őrsvezetők munkája tészéte 32.-

14-|s, MINDENT A HAZÁÉRT
Ameríkaí csetkész,tegény.
Angoí ercdetibőt ford.l
§chrank Endre

í9"23.TABoRoZNAK A
I§TInil PALOTAI CSERKÉSZEK

Etedeti magyaf csetkészr egény,
Irta l Gyöí<össy Errdre . 40*

l{iadúfiiualallin[[an l. filatns.ulün 1l, lll, l.

§Y(incíen clerí(é8z g

Magya.r cserkészek
Termelő ésErtékesitő

Kérdezze meg a kivánt cikk árát,
mert árje gyzők nincs.

A ,,Magyar Cserkész"
L évf , t t-1l sz.) kaphatö a kiartóhivatalban

36 koronáért.
,*

A .,MAGYAR CSERKESZ,,
előfizetési tírtt:

Egy évre 100 korona, évenkéní ]'2 szdnt.

Kialtóhivatalok :,

I. Maros-utca 17, IlL 2. (póstac,inú és
IX., Mester-uíctt 65, ,l,

t tlltfiTtn s§ffillÍM ilülltllH.

{ Cserlrészkalapolr ta:zletben

CsapatokE!. errgedmény.

szövetkezetében

a rís círo {.

8udapesf tV, ?Jdci-uíca,*6.

Je{efon : 3S-7I.

&ffimffiw
POLITIKAI NAPILAP

BUDAPEST, Vlii, szENTrtRÁLvt-u- zs,o,

Feielős szetkesztő: KOCSÁN rÁRoLv.

n'ráter és Társa }ludapost


