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Cserlrészfelszerelósi osztálya
jelenleg rende]kezik:

Cserkészingekkel drbja
Cserkészkalapokkal ,t

460.-
4I2._

50.*
3q0.-
160.-

Az ingek anJaga erős ílanell, a szövet-
ség által előirt szinben. A kalapok tö-
kéletesen vizmentesek, Azonkivül az
összes cserkésznyomtatványok állandóan
raktáron, a kiadóhivatal által megálla-

pitott áron.

Áraink crak a jelenlegi készletre
érvényesek.

Kések drbja ___ 46-1U0
Sipzsinór drbja ___ 6.-
Szegett nyakkendő drbja ___ ___ 60.-
Szegetlen nyakkendő li __ ___

Rövid térdnadrág
Inganyag métere

Átveszünk minden olyan árut, terményt, amit csak pesti piacunkon értékesi-
teni tudunk. Ha a csapatok ezt megértve, Iehetővé-tennél< a szövetkezetnek, hogy
ne legyen ráutalva teljesen a közvetitő kereskedelemre, akkor

1. Olcsóbban tudná az átukat a íogyasztóhoz juttatni.

?,A nagY forgalom lehetővé tenné nekünk azi, hogv a csapatokat a lelrető
legolcsóbban lássuk el felszerelési cikkekkel.

3. A ,seövetkezet évente a tiszta hasz,on arányában teljesen fel iudna sze-
relni nehány cserkészt di.italanul.
, 4. A szÖvetkezet jobban összeforrna a csapatokkal, a csapatok a szövetke-

z€tte|, aminek áldásos következményei szinte beláthatatlanok.
Régzletelrre kiterjedö felvilágositással készséggel szotgál: Szilágyi Dezsö

ügyvezetö.
iwinden csapat jelentqe be jóelőre, hogy a nyári táborozásokra mire és mi-

lYen mennYiségben lesz szüksége, hogy fennakadás nélkül, kellő ídőben, minden
igényt kielégithessünk.

Telefon: 38-7t. Budapest IV. Váci_utca 46, Telefon: 38-71.

Füszer és c§emegeosztálya
bőven eI van látva mindennel, amire
csak egy háztartásnak szüksége van és
lehet. Áraink sok tekintetben alacsonyab-
bak a napi áraknál. Reklámcikkünk a

szövetkezet által késziíett

. Cserkész-szalámi
tiszta sertéshusból liészült téli szalárni
átlag r0 dekás egész darabokban. Kilo.
grarnnrja 28O korona. Kiválóan alkal-

mas kirándulásokra, táborozásokra.
}eienleg nagl mennyiségü tojásra van
szükségünk. Azok a vidéki csapatok,
amelyek toiással el tudnák látni a szö-
vetkezetet, tudassák ezt azannalr velünk.
Ezzel is segitsék elő a csapatok, hogy
a szövetkezet csakugyan termelÖ és

értékeoitő szöv.etkezet legyen.
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A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Eg:yes szám t0 K.

,,\{ily boldogitó tudat, hogy az én hazám
a leghatalmasabb a földön, hogy a háborúban
mindig és minden körülmények közt a mi
katonáink voltak a legviíézebbek és a győ-
zők;hogy asszonyaink a legszebbeka világon
és nernkülönben igy van ez országunkkal,
tájainkkal, éghajlatunkkal is. A művészetben,
tudományban, iparban és találmányokban a
mi nemzettink fiai jártak elől.

Es mennyire furcsák és különösek más
országok nemzetei."

Halllrattunk ilyen beszédet sokszor és a
beszé|ő bizvást lehetett angol vagy o|ász,
német vagy amerikai, kinai vagy svéd, mert
minden ország népe könnyen ád e módon
kifejezést hazafias büszkeségének.

Az elmult században minden ország elzár-
tan törekec]elt aría, hogy saját módszerével
és saját szorga|mával gyarapodjék. Ritkán
történt, hogy saját határain túrl is nézett.

De mosl luiudeu ueguáltozolt ; az eruieriség
törléuelének eg! uj korszaka kezdődött meg;
a közleked,és és kereskedeletn fejlődéséuel
ruindezek az egled.eh eg! érdekközösségbe
olaadtak és péuzügleikbeu, iparukban egy-
mástól. függöh lettek ugy, hog1 mindnyájuk

szerkesztósé8 és kiadóhiYaial :

Budrpcrt, I., Maror-utca |7. lll.2,
Megjelenik minden hó 1-én.

békéje és jói.udulata szükséges minden egles-
uek haladásához,

A világháború dulása egyaránt durván
rázoít meg mindannyiunkat, világosan látjuk,
hogy megváltozott minclen és hogy új
rend állott be. Eggik nemzet seua jobb ruár
a másiknáL Akár az önfelá|dozás, hű segit-
ség vagy bátor ellentállás kölcsönös tiszte-
letet keltett bennünk. A háború megtanitott
rá, hogy az aruyagi és szellemi uiszouylok
ucodern fejlődése ruellell önmagu.nkat is m,e§

kell reforruálnwnk ',és a ciuilizáció áldósait
értelynesebben felhasznd,luuuk, különben ez a
uad. kiizdelem,, ruelyet sajót í,zlésünk szeriut
rendezliitth, pokoli büntetéshént ti,por el wind-
auulliunkat.

Ha ezt belátjuk és eszerint cselekszünk,
akkor még jő származhatik a nagy háború-
ból; de mindenekelőtt fontos az, hogy meg-
ragadjuk ezt az alkalmat és igyekezzünk
lehető legjobban kihasználni. Törvényhozóink
már megtalálták a formát, de jószándékuk

l) Baden-Powell tábornoknak ez az eredeti cikke,
megjelent 1922 januórjában, mint a ,,Jamboreeu nem-
zetközi cserkészlap vezércihko. Lapunk egyedül van

feljogosilva leforditani és közölni. - A dült betüzést í
szerk. jelölte ki.

,rTempora mutantur et nos in illis." -)

Irta: SIR ROBERT BADEN POWELL.
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Felelős etetkeszlő l
HERMANN GYŐZÖ



48 MAGYAR CSERKÉSZ

csak akkor vezethet sikerre, ha lelket önte-
nek belé, a népek lelkét.

A Népszövetség mindenesetre egy lépés ez
irányban. Szerencsére csak kisebb mérték-
ben tükröződött vissza a nenlzetek közt dúlt
háború következménye a cserk észnlozgalom-
ban a ,,Jamboree" álta1.

Itt láthattuk először saját szemünkkel a
cserkésztestvériségünk nemzetközi kifejlődé-
sét és láttuk, hogy igazán átértettik azt a
cserkészszellemet, amely nem ismer különb-
séget nemzetek, vallások, fajok és társadalmi
osztáIyok között, az a szellem, mely talái,
behatol a Népszövetség lelkébe is.

Igy a lehetőségeknek tág mezeje nyilt nreg
számuakía, Mig tehát mindannyian saiát
haráuk jauáro we.galakitiuh és fejlesztjük
ueruzeti cserkésr:szöuetségeinket, amelyek cser-
készeink jó polgárokká nevelő iskolája, min-
dig szemünk. előtt lebegjen az a magasztos
cél, hogy előbbre vigyük a más országbeIi
cserkésztestvéreinkkel azt a bajtársiasságot,
amelyet cserkésztestvériségnek nevezünk.

Igy nem kis mértékben járulvnk hozzá
ahhoz, hogy \étrehazzuk azt a kölcsönös
egységet és jóindulatot, mely a világot a
béke, boldogság és haladás hazájává teendi.

Forditotta Sebest3lén Im.re.

Magyar cserkész vagyoí<,

|920-bau hollandus cserkésztestvéreink 10.000
holland forint adományából 609:000 koronás
PRINZ DER NEEDERLANDEN alapitványt lé-
tesitettek, nielynek pályázalát most elsöizben
irja ki a kezelőbizottság, melynek tagjai balról
jobbra: HARDY KÁLMÁN sorhajóhadnagy,
szárnysegéd; Dr. SlK SANDOR szövetségi el-
nökünk, Ihr. MtCHlELS van VERDUYNEN hol-
Iandus követ, I. CLINGE FLEDDERUS hollan-
dus íőkonzul, NOVÁGH GYL|LA tanár; a VKM.

képviseletében. .]

A íejemen csetkész.kalap,
Nyalka, szittya módta,
Mínt c§cr-ágon a gyenge lomb;
Ltvalányhaj nita,
A saememben szent haragnak
Sziktázik a (ángja,
)aj (eane a nyomofultnak,
Ki a íajtám' bántja|
Tudiatok meg, kícsíí<, nagyoí<,
Hog-1 én magyar csetkés? vagyok.

Níncs ptrskám, csaí< szöges botom1
De az, - ha kell, - lándsa,
Becsületem v:éőőie az,
H,át senki se bántsa.
Ijallaíosztők, a hazánkat
Elalí<udhattátokr
De tiszta, ép - becsütetünk,
Azt ne táínaőjátok.
Tudiatok meg, kicsíí<, nagyok,
Hogy én magyat cserkész vagyok.

Szembe nézek hővat, f,aggya|;
Bitkózom a széllel.
Nem ijeszt meg se mennydörgés,
Sem a bi:nas eijel.
Csonka ofmon őtszem vagyok
A hajőn meg vészjel.
Résen áIlok, s mig őrködöm,
Haza, hít nem vész eL,

Tadjatok meg1 kicsik, nagyok,
Hogy én magyaí csetkész vagyok.

A mi hajőnk: Magyarotszági
J<lvendOnk ting njta.
Ha fts tárnaő a botdeján,
E|merit a sajtr<a.
De nem kaphat ez a hajó
Léket többé soha,
Mett benne a csetkész s?íve
Lesz ftskötó moha.
Tuéjatok meg, kicsík, nagyok
Hogy én $agyat csetkész vagyok.

Te nagy Isten! gyalázatunk
Utja mát oly hosszu,,
Hogy nem késhet soLáíg már
A nagy magyat bosszu.
S ha meghafsan a csetkész-kiifi,
Rikoltván: "EIóre !"
Míncíen csetkész a gátoa (esz
S botja (esz a tőte,
Es hogy ha ket(, halni is kéiz,
A míndenr e elszánt csetkész.

*

Tudjátok meg, kícsií<, nagyot<,
Én ís ilyen cserkész vagyok.

Légrddi Jenő. .
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A flamingó örs terepszemlét tart.
- A M. Cs, multévi 7. számában hirdetett pályázat I. dijának nyertese. -

Forró nyári nap volt, midön a nyamnyam csa-
pat flamingó örse az oázis pálmái alatt őrsi ösz-
szejövetelét tartotta.

. Órsi omunka' az oázison . , ,

Mindnyájan együtt vannak. De mégsem , . ,

Axax s. örsvezetö nincs jelen, ki nrár két napja,
hogy feléjük se néz. Ezen búsulnak éppen. Axax,
midön az exotikus repülögép segitségével §zeren-
csésen megmenekült (l. Magyar Cserkész Il. évf.
6. sz.) a fenevad elől, hanrarosan étezte, hogy kar-
iai zsibbadnak, könnyü teste pedig mint ólom tö-
meg huzza |eíelé.

Sok tünödés után elhatározta, hogy
mas helyen le fog ugrani.

. . . Elérkezett a pillanat, Zalu alig
gasságban volt.

No most. . . Két kezét gyorsan leveszi a gépröl
s a szabadesés törvénye
szerint . zulunak nem
történt semmi baja, mert a
homokhegy lábánál meg-
pihenő karaván egyik te-
véjére pottyant. Zulu - ki
mindig feltalálja magát

- szépen megköszönte a
karaván szivességét, hogy
ép aíía a helyre tele.
pedett le és moet azon
töri a fejét, hogy merre
istartson...

Végreelindult...

a.r

.)

1

=l

ffi?

Nyanza örsvezetö megnyitja az összejövetelt.
Elsö dolga, hogy megjelent fiainak jópontot adjon,
emelje a valutát. Ennek végeztével rátér a tárgyra.
Fiuk, mi most a II. o. próbára készülünk. Hotnap
kivonulunk a környékre. Mindenki jól figyeljen meg
mindent, hogy a környékismeret pontját könnyü
szerrel letehessük, IVlost pedig a morse betükböl
fogok kérdezni nehányat, Néhány kisebb ügy elin-
tézése után az összejövetel véget ért.

Másnap reggel teljes diszben jelentkeztek a fiuk
Nyanza őrsvezetónél. Figyelmes szerelvény vizsgálat
után elővezették a nyamnyam csapat kedvencét:
Siamot. Hatalmas hátán hamarosan elhelyezték a
liliomos kosarat. Egy iól sikerült huj, huj, hajrá
után Siam megindult.

. , . Már délutánra iárt az idö, midőn az egyík
éberszemü fiu egy fekete pont közeledését vélte ki-
venni a távolból. Minden §zem a közeledö pont
lelé irányult. Egyszer csak - amint a pont köze-

lebb érkezett - az éles szemek ílamingó szineket
ismertek meg a fenevadon vagy karavánon. Nem
volt az sem fenevad, sem karaván, hanem Axax
Zulu segédörsvezetö. Amint felismerték a közeledőt,
diadalorditással üdvözölték, Örömében egy csomó

Huj, huj hajrá. . .

ponttal javitotta a valutát s igéretet tett Zulunak,
hogy szóIni fog Csád parancsnok urnak, hogy a
közeljövöben alakuIó uj örs őrsvezetöjévé léptes-

Pék Károly.
Rajzolta: Vcl6sy Béla.
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Töri a fejét. .'.
sék elő.
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Sopron - civitas fidelissima
- Naplótörcdék, -

lrtei Dr, rroRvÁtrr DETRE

l92l. aug. 17.

Megérkeztünk első nagytáborozásunkró1l
Aggódó szivek, üres iskolák vártak ránk.
Mikor a városba bevonultunk, elhalt ajkunkon
a magyar nóta, tervünket sem valósithatttrk
meg: nem énekelhettük el a Széchenyi-szo-
bor alatt az utolsónak vélt ,,Isten áldd meg
a magyart !" - mert már az entente kezdett
berendezkedni a városban.

Bevonulásunk olyan volt, mint egy gyász,
menet . . .

Ilyen menetben pedig sopronnak elég bőven
volt része ! Julius óta mindennap vonultak a
városházátől és a különböző iskoiákból a
butorszállitó kocsik - ki az át|omásra . . .

halottas kocsik, melyeknek a reményvesztett
városban utoljára már nem is akadt kisérője . ..

A halottas kocsik látása sem markolt szi-
vembe oly nagyon, mint mikor azt sirta ntin-
denki : ,,Költözik Magyarország !"

aug. 20,

Utolsó István király-ünnep a haláIraiíé|t
Sopronban. Együtt volt a város apraja,nagyja
a szentmisén, együtt vonult a Petőfi-térre,
hogy még egyszer és utoljára ti|takozzék
Trianon ellen.

Ezen gyűtésből sajgó magyar szivemben,
révedező elmémben csak az utolsó magyar
szónoknak utolsó szava maradt meg: ,Sop-
ron, wei neln búcsúzu,nh!"

alg.29.
Szt János fővételének napja . . . a mohácsi

csatának 395. év[ordulója. Sopron igazi
gyásznapja l,

Tábori mise után a hatóság felvonul Szé-
chenyi szobra elé. Rövid beszédet hallunk...
a szemek könnyben vannak . . , Bucstizih
Magyarország.

A haza testén egy vérző sebbel több lesz
a mai naptól kezdve.

A magyar nemzet képviselete kivonul. A
katonaság itthagyja utolsó üdvözletét a Szé,
chenyi- szob or tal apzatán : z öld koszoru gy ász,
szal bevont nemzeti szalaggal, rajta az utolsó
vigasztalás : a uiszontlátásra I

szept. 7.

Temetnek - a fölkelők közül. Ezek visz-
szaszoritotlák a betörő osztrákokat, de vitéz,
ségüket hárman hősi halállal fizették meg.

Végigvonul a gyászmenet a város főutcáin.
Ott van az egész város. Magyarruhás lányok
ballagnak a három koporsó mellett. - A
polgármester beszél a sirpál . . . és búcsúzik
a holtaktól l ,,N{enjetek fel most már az égbe
és kérjetek igazsógot a ,nagJ/arok istenétől
a sokat szenvedett magyarnaktí

E naptól kezdve szentély lett a három sir.
Magyarruhás lányok járnak ki a sirhoz na-
ponkint. A sirra napról.napra több könny és
és virágeső hull . . .

dec. t4.
A kegyetlen Trianont enyhitette Velence.

Reggel 7 órakor már egy templomba sem
lehetett beférni: mindenki odatartott, hogy
még egyszer elsirhassa magyar keservét . . .

Boldogasszony Anyánk...nagy inségben
lévén, igy szólit meg hazánk. . . ne feledkez-
zél.eI szegény magyarokról t

Es szállt az ének a magyarok Istenéhez..
A templomok nem tudták befogadni a hivő-
ketl tehát az u,tcáh falai is uisszkangoztáh:
ue feled.kezzél el . , .

A sok magyar sziv most egy volt az imád-
ságban, egy volt a zokogásban. A Himnusz
hangjai között váltunk el egymástóI, de élt
szivünkben a remén5l, hogy ugyanezen ak-
kordok úrjra egybehoznak bennünket.

dec. 17.

A népszavazás eredményének kihirdetési
napja. Dél óta már senki sem tudja l]yu-
godtan végezni rendes napi rnunkáját. Beszél-
getnek, találgatjáL<, hogy hány százalék lesz
a magyar akarat.

Már be is sötétedett. .. félhatkor azonban
megszólalnak az orsolyiták harangjai . " . a
domonkosoké,, . a bencéseké ., . rákezd az
evangélikusoké . . . beleszól az öreg szent \íi-
hály harangja. .a szürke nénike...és
sző|tak egy á||ő óráig, szó|tak a megmaradt
és elszakadt magyar szivekhez egyaránt. A
ruagyarság sziuében kigltltlt a remérty ttilá-
gossága ! . ,.- Mindenki érezte a magyz.rság felkelő nap.
jának első üdvöztetét, . . tucita, hogy kegyel-
mes volt a magyarok Istene.

Nem is titkolhatta senki sem a másnapi
istentisztelet en a hálahönny eket.,

1922, jan l,
Sopronnak még eddig nem volt ily boldog

újéve. A város zászlódíszben. Templomba
siet mindenki : hálát adni az uiéu első uapján,.

Oh, majd ha a Kárpátoktól az Adriáig
megismétiődik minclez. . .

1 1 órakor talpon volt az egész város ;

várja az átadás örvendetes pillanatát. Meg-
indui a menet. Olasz katon ák vezetik, utánuk
francia zászlóa|j tipeg, rnajd az angolok_Iép-
delnek. Es jönnek a magyar bakák is ! Ugy
marsolnak, hogy az ellenlábasok is megérez-
zék az ő bevonulásukat

Az egykori ellenségek most tisztelegnek
egymásnak és elvonulnak ellentétes irányban
-Amikor jelentik avárakozó tömegnek, hogy

a jegyzőkönyvet aláirták, íelzúg a Hinlnusz,
beieáarsog a katonazene és a harangok is
újból elzengik a magyar sziv hál'á:át.
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A magyar katonazene is vis§zanyerte jogát
az újbőI magyarrá lett Sopronban,

Este fél 6 órakor az ősi várostornyon táro,
gató harsog, Nem búcsúzik Rákőczi kesergő-
jével, nem toboroz Kossuth indulójával de
biztat, hogy . . . közeleg az óra t. . . amikor
majd megszólal Kassa, Nagyvárad, Szabadka,
. . . Kolozsvár felett is a nagy nemzeti éb-
resztő ., .

Mint a havasi legelők pásztortizei, úgy
gyultak ki erre a város összes ablakaiban a
rernénnyel telt hála beszédes gyertyái.

Fényben l3szik az egész város. Az ember-
tömegek hol itt, hol ott énekelni kezdik a
Himnuszt, más csoportok pedig a templo-
mokba mennek, hogy hálát adjanak a ma,
gyarok Istenének.

Majd megindul a nagy fáklyás menet.
Sopron 34,000 nyi lakossága -- a katona-
zene hangjai rnellett - ?negind,ul a nag),
ueqzeli feltámadás első hörmenetére,

Este úgy ,érezlűk, hogy a porba sujtott
magyar nemzet megtartotta az első feltáma-
dási körmenetet.

jan, l0.

A bizonytalanság nehezen távoző éveinek
népgyüléseiben az utolsó felvonás játsződott
le ma a Széchenyi-szobor előtt.

Felvonulnak a helyi testületek, gyülekez-
nek az ország minden részébőI érkező kikül-
döttek, megérkezik a kormány embere is a
Himnusz akkordjai közötl.

A város és vármegye diszgyülésén sok
szép gondolat hangzott fel; az örömtől
és boldogságtól sok magylr sziv könnyezett,
de nekem legtöbbet mondott a Széchenyi-
szobor előtt elhangzott parancs: ,,Vegyétek
Ie a gyászsza|agot a lobogóróll"

Erre megdobbant minden magyaí szive a
trianoni határon innen_ és túl és ott a szobor
alatt hallani véitük, amint Széchenyi ünne-
pélyes komolysággal újra bizíatja nemzetét :

,,Magyarország-lesz ! Sopron a mienk!!l"

Óranaptár.

Zsebóránk lapjára
rajzoljink be tussal a
megfelelő számok me119
az ábrán látható pon-
tokat. H a őr ánk nincsen,
készitsük az egészet
kartonbóI. Mikor tudni
akarjuk, hogy milyen
napra esik valamilyen
dátum, például a jövő
év karácsonya; akkor
a következőképen :á-
runk el.

l(arácsony december 25-ére esik, tehát a
12. hónapra. A 12. számnál négy pontot
találunk s ezt hozzáadorn a dátumhoz,
25 + 4: .29, A kapott számot elosztom
7-tel. Ha maradék nélkül oszthatő, akkor
vasárnapra esik a kérdéses nap. Ha a mara-
dék 1, akkor a hét első napjára, tehát hét-
főre, ha a maradék 2, akkor a hét második
napjára, tehát keddre s igy tovább. Jelen
esetben 29:7:4 s a waradéh 1, tehát
december ZÓ-ike a hét elsó napjára, tehát
hétfőre fog esni.

Más példa : Június végén táborba akarunk
indulni, számitsuk ki, milyen napra esik
Péter,Pál napja, június 29.

Június a hatodik hónap. A VI. számnál
három pontot találunk. 2§ + 3 : 32. Har_
minckettőben a hét megvan négyszer és marad
négy. Péter Pál uapja tekát a két negyedik
napjára, tekát csiitöt,tökre fog esni.

hz Y. számná| nem találunk egy pontot
sem, ekkor tehát csupán az illető dátumot
kell elosztani a fenti módon.

Végezetül eláruljuk, hogy a fenti naptár
csupán erre az évre szól, Hogy miért, és hogy,
miként kell átalakitani l923-ra, azt a lelemé-
nyes cserkészkobakokra bizzuk.

szlrilick pál.

a
l

?

Tedd, amit énl
Cserkészjáték.

, A vezető az őrssel körben letelepszik. Blő.
vesz egy ceruzát, vagy fadarabot s miután

. a fiukat figyelmeztette, hogy mindenben utá-
nozzák őt, a jobb kezébe fogott ceruzával
valami egyszerű alakot rajzol (például kört),
azután minden feltünés nélktil bal kézzel,
nyujtja át szomszédjának a ceruzát, ezze|
a felkiáltással : ,,'ledd, amít én l'

A fiuk ezután egymásután megprőbálkoz-
nak a rajzotutánozni, de a vezető csak annak
a mozdulatait találja jónak, aki őt mindenben
utánozva, a ceruzát szomszédjának bal kéz-

ze| adta át. |gy megy körbe a ceruza, mig
a vezetőhöz vissza nem tér, aki most más
figurákat (négyzet, kereszt, különböző betűk)
rajzo|va, a ceruzát mindacldig körbe adja,
mig a játékban résztvevők mindegyike észre
nem veszi s nem utánozza a fbrtélyt, a,rni
néha elég hosszú ideig eltart.

Igy lehet felhivni a fiuk figyelmét arra,
hogy a cserkésznek mindent észre kell- vennie.
Igen természetes, hogy ezt a játékot, ugyan-
azokkal a fiukkal ebben a formában csak

.l, '
a

{F
egyszer lehet eljátszani. - sz!.
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A cserkész kötélhid.

l. ábra.

-- Mire kell ne-
künk hid? - kér-
dezhetné valaki.
Hát pedigazok, akik
több nagy táboro-
záson vettek részt,
tanusithatják, hogy
sokszor megfizethe-
tetlen egy jó közle-
kedési eszkőzapa-
tak másik partján
elhelyezett kony-
hával vagy más
e8},éb cserkészépit-
ményünkkel. Egé-
szen bizonyos,
hogy, ha elég fa-
anyag áll rendelke-

zésünkre, akkor előnyösebb szilárd hidat
épiteni, azonban ez a kedvezó eset ritkán
fordul eló. Milyen jó ilyenkor, ha elővesszük
a drótkötelet s nehány bot, kötél és cövek
felhasználásával egy pár perc alatt kész a
hidunk. (1. ábra.)

A cserkész-kötélhidon a két magasabban
kifeszitett kötél csupán egyensúlyoz ást a szo|-
gáI, súlyunkat az alacsonyan kileszitett drót-
kötél tartja. Ennek nem kell tútlságosan vas-
tagnak lennie, 6 mm. vastag teljesen megfelel
még ,,tetemesebb" igényeknek is. A kötél két
végére készitsünk hurkokat, amelyeket a leg.
jobb összefonással elkésziteni. A kötélössze.
fonásnak a gyakorlati életben mindenki nagy
hasznát veszi, ezétt nagyon érclemes meg-
tanulni. A tanulást közönséges kötélen kezd-
jük meg, mert a drótkötél szálait lapos harapó-
fogóval és kalapáccsal kell keztilni, hogy a
kivánt irányban húzócljanak.

Hogy a köté1 összefonható legyen, legalább
három szálből kell állpia. Kötélvégeket úgy
íonunk össze, hogy mindkét végükön 5-6
centiméter darabon felbontjuk (lásd I. ábra)
s úgy illesztjük azokat össze, hogy a két
kötél szálai váltakozva feküdjenek (lásd III.

ábra'). Az összefonást az egyik kötéllel kezd-
jük el, amig ez elkészül, a másik kötél végeit
összecsavarvaI megerősitjiik, hogy utunkban
ne legyen.

Az összefonás menete az, akár két kötelet
fonunk össze, akár hurkot készitünk, hogy

minden kötélvéget a következő sz6l a|atí,
majd fölött vezetjük el s ezt folytatjuk mind-
addig, mig kötelünk elfogy (tt. ábra). Mikor
az egyik oldalon befejeztük, ugyanezt elvé.
gezzűk a kötél nrásik végével is.

A kész hurkot valamilyen puha fémmel
,,bélelhetjük", hogy a beleakasztott kötél vagy
cövek ne sértse meg. Ez el is maradhat, ha
vigyázunk, hogy a hurokba a vastag cöveket
úgy helyezzik be, hogy a drótkötél szálai
ne törjenek meg. Az egyensúlyozásrá hasz-
nálandó kötélnek nem kell vastagnak lenni,
mert hiszen súlyunkat a drótkötél tartja,
azonban biztonság kedvéért nem árt, ha
egyedül is megtart bennünket s igy minden
eshetőségre biztositva vagyunk. Még két
rövidebb, gyöngébb kötél is szükséges,
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amelyek segitségével a cserkészbotok felső
végeit rögzitjük, hogy az egyensúlyozásnál
a két kötél fejünk fölött ne csapódjék össze.

A hid felverése a következőképen történik :' Az áthidalandó árkon vagy pátakon előbb
egy cserkésznek valamilyen módon át kell
jutni. Ha ez megtörtént (kerülő, úszás) a szük-
séges hidanyagot és szerszámot átdobáljuk
(cserkészbot, négy cövek, egy balta és egy
rövid kötél szorítókkal). Ugyancsak átdobjuk
a három kötél végét is, amelyeket a tulsó
parton lévő cserkész a bevert cövekekre
erősit. Mikor ez megvan, következik a dróh
kötél megfeszitése.

2, ábra,

Ha a drótkötélen súly van, az lenyomódik.
A drótkötélnek a vizszintes síkkal képezett
szögét nevezzik el a-nak. Ha a súly a kötél
közepén van, akkor a kötelet rögzitő cövekre
a következő két erő fog hatni : l. A vizszin-

tesen ható erő, amely : } "ote 
a. 2. Afüggő-

legesen a föld felé h atő erő, amely :f;. U^

tehát mi mind a két irányban ható erőt egy-
írányúvá tesszük azáltal, hogy a drótkötél
alá fadarabot teszünk, akkor a cövekre ható

összes erő : ? *? coQ a.Ebből következik

(mivel cotg 00 -'oi), hogy csak súlytalan drót-
kötelet lehetne vizszintesen kifesziteni, azaz
mi.nél inkább ki,feszitjük a drótkötelel, annáI
naglobb stit@ kat a cöuekekre.

3. ábra.

Mivel az egész súly a drótkötelet tartó
cövekeken nyugszik, a cövekelésnek igen
erősnek kell lenni. Tegyünk a cövek előtt
keresztbe egy llz méter hosszú fát, melynek
kéi vége előtt egy-egy cöveket verünk be.
Puhább talajban még több cöveket is alkal-
mazhatunk. Egyszerűbb, de szintén erős
lecövekelés a 3. ábrán látható.

A lecövekelést a parttól minél messzebb
kell végezni, hogy a part széle ne szakadjon

be. A drótkötél alá fadarab<lt teszünk, mert
különben a kötél. bevágódik a föIdbe.

Ha hidunk készen van, eíőször megterhe-
lési próbát kell csinálnunk E célból ráállunk
a hidra, miközben figyelemmel kisérjük vala-
mennyi kötelet és cöveket és az esetleges
lazulást megigazitjuk. Huzanrosabb haszná-
latnál naponként meg kell vizsgálni hidunk
állapotát.

A kötélhidnak előnyei: l. Igen könnyen\
magunkkal vihetjük az egész épitési anyagot
(a drótkötél L-l-llz kgr.). 2. Akárhol fetver-
hetjük. 3. Elkészitése rövid ideig tart (l0 perc).

A hidhoz szükséges anyag: l darab 8-10
méter hosszú hüvelykvastag drótkötét,2 darab
t2-16 m. hosszú kisujjvastag kenderkötél
feszitővel, 2 danb 7 m. hosszú kisujjvastag
kenderkötél feszitővel, 4 darab cserkészbot,
6-12 darab cövek, 2 darab tönkölő vagy
balta, 2 darab fadarab, , 

:;:,:'::!,{.Z';

,;Egyéni alrció. "
Adázul ellenzünk minden egyéni akciót, ha

a cserkészmozgalom egy-egy }ényeges kér-
déséről van szó. Most olyan egyéni kezde-
ményről adunk hirt, melynél eltérünk állás-
pontunktól éppen a magyar mozgalom érde-
kében. Ennek a mozgalomnakegyik befotyásos,
nemes, de kispénzü barálja, akit csak késóbb
szabad megneveznünk, 500 (ötszáz) koronát
adott & szerkesztőnknek, akinek ezért a
következő elrnefuttatást kellett meghallgatnia
(zárje|ben a szerk, véleményei):

- Adok ötszáz koronát (szép), mert több
nem telik (kár). Ebből majd házat épitünk
(eszed tokja), persze ha majd l0 millió lett
(vagy úgy). Az igyvezető elnök azt mondta
nekem, hogy átmeneti elhelyezkedés már
50-60.000 korona költséggel lehetséges
(nekem is). Már most, azt csak hamar össze-
adjuk t ? (úgy ?) Beszéltem egy csapattal, mely
,,Magyar Cserkészház alapot't akar inditvá-
nyozni, úgy, hogy rendezendő ünnepélyének
100/o-val megkezdi a gyűjtést (azt a csapatot
nagyrabecsülöm). Ezt rögtön minden csapat
követni fogja (hiszem). A kerületekezer módját
tatáhatják az alap gyarapitásának (hogyne,
hogyne) és mire vagy nrásfélmilliónk lesz,
veszünk egy ,,egyelőre" házat, s onnan, már
rövid idő alalt, át lehet költözni az e célra
felépitett cserkészszékházba (de nem a Lipót-
mezőre épitik ?). Ez biztos, nyugodt fejlődési
folyamat (ja, ja), melyet ötszáz koronám
megindit, ezért kérem, juttassa el illetékes
helyre. (Kérem, máskor is szivesen.)

E,zt a ki-, sőt bemondottan csodáshatású
ötszáz koronát a titkári hivatalban bárki meg-
tekintheti - (tiz koronáért).

+
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A magyar cserké§zapródok szabályzata

- Szotkesztette: dr. Kerkai Józeeí piarista tanár,
§zeged, 1921. _

,,Szegeden rnár két év őta vezetema cser.
készapródcsapatot azon harlnad.ik rendszer
szerint, melyet kedves szetkesztő úr taga-
dásba vett a februári számban" irja Kerkai
parancsnok úr Szegedről. Nos, örülünk, hogy
hirt adhatunk az apródpróbálkozásról is:
lapunk hasábjain kell találkozniok a vélemé.
nyeknek. Azért foglalkozunk részletesen a
8-12 évéÉift ügyével ismételten, hogy dön-
tésre érleljük. Semmi célja annak, hogy min-
den helységben új, önálló rendszer keletkez-
zék, annál kevésbbé, mert a nemzelközi kap-
csolatot elejteni, a Wolf-Cub ntozgalmat
íigyelmen :kivül.hagvni végzetes hiba volna.
Ha még van valahol bár,minevü ily rendszer,
hozzák mihamarébb tudomásunkra, hogy a
döntést alapossággal előkészithessük.

A jelen szabályzat 13 fejezetből és egy
függelékből á11. - l. A cs. a. mozgalom
céIja : hazafias alapon előkésziteni a 6 - l2 (l)
éves ifjuságot. - 2, Szeraezet: 6-10 fiú:
sátotalja, vezető a hadnagy, helyettes az
alhadnagy, pénztáros : sáfár. Legbensőbb
vezeLő a nagyasszony, ki által adott virágtól
ered a s. neve. 3*3 s,:nemzetség (éléna
kapitány, helyettese a főhadnagy),2-2 n, :
törzs (élén a íőkapitány és a vajda). - 3.
Jeluények.Ideiglenesen: Bocskay sapka és s.
szin. Tervezve : apródsapka (fehér forgóval),
dolmán5l (meggypiros), nyakkendő (zöld),
nadrág (fűzö1<1), cipellő (piros) ill. csizma,
diszkard (l). - 4. Rangjelzés, Apród (eredeti-
szin), inas (l ezüst csillag), legény (2 csillag),
sáfár- (3 csillag) ielvény al-, főhadnagy és
hadnagy arany csillagokkal stb. - 5. Név.
minden cs. apród felvételkor egy ősmagyar
nevet kap (pl. Botond), teljes név pl. : A
Zrinyi Ilona hadbéli vitézlrő Botond legény a
Lilio m- sátor aljáb ó1, Ré czeyn é nagyasszon}rom

szolgálatjára. - 6. Tisztelgés, Azonos a cser.
készekével. Jelmondat: Csülökre magyar !

Köszöntés: Áldás hazánkra, - felelei: Az
Isten velünk. - 7.Feluétel,próbák, Jelentke-
zés a vajdánál, felvétel után 3 havi (9 éven
alul minden idő kétszeres) inaskodás, mely
után megfelelő magatartás és 3 remek alap-
ján inaspróbára bocsátható. Ennek 7 pontja
van, legfontosanb a 4.: ,,Túzetesen ismeri a
hun-magyar mondavilágot." Hat havi legény-
kedés után leteheti a B pontból álló legény-
prőbát, melyek elseje, hogy ,,tüzetes vizsgát
áll ki a. magy41 nemzet történetéből." Erre
ünnepéIyes igérettétel következik (szövege és
szertartása egész eredeti). - 8, Összejöuete-
lek, glüléseh. Négyfélék: a) kistanács (heten-
ként 1-1 sátoralja), b) nagytanács :szer.
(az egész csapat kéthetenként), c) diszgyülés
(havonként), d) látogatás a nagyasszonynál.

- 9. Az apród és a nagyasszon!. Az apród
kéthetenként a hadnagy vezetésével látoga-
tást tesz a nagyasszonynál és ott beszélge-
tést folytat1-1a. Azapródélet; A testvéries-
ség részletezése..-1l. A tesli neuelés. Rend-
gyakorlatol<, játék, sport. - 12. A cserhész-
szelletn Alapja a tizenkét (!) parancs (a füg-
gelékben). Nemzeti, szociális, esztétikaineve-
Iés részletezése. - 13. A wjda. A csapat
lelke, irányitásátől függ és kell is függnie
mindennek.

Függelék, A cserkészjellem 12 parancsa:
1, Győzz ]e mindenkit. 2. Ne állj meg soha.
3. Ne csüggedj soha. 4. Ne tégy kevesebbet,
mint amennyit tehetsz. 5. Légy világosság
és példakép. 6. Csak munkádra légy büszke.
7. 

^|li 
szavadnak. 8. Fizesd meg adósságo-

dat. 9. Légy testvére a szenvedőknek. 10.

Szeress mindent, ami szép. 1 1.:Becsüld meg,
ami hasznos. 12. Tiszteld a törvényt.

Ismertettük a rendszert, nrely eredeti ma-
gyarságrá törekszik. Kritikájára csak a töb-
bivel eg5rütt térhetünk majd rá. (í8.)

ö

}
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oApród"-é vagy,,farkaskölyök"?
Néhány szavam volna a Magyar Cserkész

f. é.2, sz,-ban megjelent ,,Cserkészapródok"
ó. cikkhez.

Az apród szó történeti jelentése más, mint
amit mi a farkaskölyök névvel ki akarunk
fejezni. A középkor leendő iovagja: az ap-
ród, irni, olvasni, imádkozni tanult úrnőjétől,
akinek szolgálatába állt. Majd megismerte a
lovaglás fogásait, a nyergelést, a fékezést, a
fegyverforgatást is. Egyoldalú a kiképzése,

Ha az apród szóval a céhrendszet inasá!
jelölik, szintén csak egyoldalú munkálko-
dásra szoritkozó fiút nevezünk el vele. Már-
pedig a farkaskölyök a cserkészéletre elő-
készülni, a természetet megszeretni, ép testü
és lelkü, kitartó, munkaszerető, :ő polgárrá
akarja magát kiképezni, mennyivel több
oldalú az elfoglaltsága. Mennyivel más a
jelentése.

Ne a külsőt keressük, mert hisz a mille-
niumi kiállitás angolja, aki bajusztalanul, an-
golosan borotvált képpel, diszmagyarban jött
eL bozzánk, a magyar külső mellett is angol
maradt. Igy, idegen név utánzása mellett,

idegen külsővel is szinwaglarrá tehető a
farkaskölyökmoZgalom. Nálunk a köztudatba
annyira átment a farkaskölyök elnevezés,
hog1, a már más fogalmakra lefoglalt apród
ngvet bajos volna behozni.

A ,,cserkész" sző is utánzása az angol
boy scout- (a latin filius scrutans - ku|ató,
cserkésző fiu-)-nak, még sem jutott eszébe
eddigelé senkinek sem annak megváLtozta-
tása, á magyar gondolkodásnak jobban meg-
felelő más szőval való helyettesitése. Ugye.
bár, a cserkész öltözete idegen, nemzet|<özi,
mégis viseljük, mert praktikusabb, mint a mi
magyar viseletünk, miért változtatnók meg
tehát a farkaskölyök nevet, ha az angol,
francia, német, hogy többet ne'emlitsek,
magáévá tette. Mi is követhetjük őket, mert
nem a név fontos, hanem a belső tartalom.

Réuész Amadé dr.
Megiegyzés, ÁUl,ttrtni nem lehet'sem a

középkori apródot, sem 
^z 

inast, csak kerelet
alkothat a név, mely ,,nem fontos." A scout
kémlelőt jelent ; a ,,cserkész" szót tudomá-
sunk szerint általában kitünőnek tattják. -Szcrk.

1

rt_

+
Keg.

felvétel e.

Répássy
a

szakács.

}-

A májuci cserkészlriáIlitáara és cser-
készjátékra részvéleIét ujábban bejelentette :

20. Erődi (Noszlopy A. Tihamér kb. 30 tag-
gal) 82. Zrinyi (Szeged, dr. Kerkay Jőzsef.)
l lB. Turán (Kecskemét, Mihálkó Béla, 50
cserkész), 24. Akarat (Rácz Márton),43. sz.
Munka, Debrecen (dr. Márton Béla 24-30),
120. Robinson (16, Novák J. Lajos), l2l.
sz. Kecskeméti ref. fg. (16-1B, név nélkül),

33 Cholnoky (dr. Fodor Ferenc, 50), Nagy-
kállói Uhu (Szilvási János, 16).

A kiállitáson résztvevő csapatokat kérjük,
hogy márc. 20,-ig szerkesztőségünkkel közöl-
jék, hány m: fal- és asztalterületet igényelnek.

A Kiailóhivatal közli, hogy a Schrank
és Gyökössy-féle regényből néhány csinosan
kötött példány kapható 50-50J koronás
árbanl 1Füzött példány'ára 40 korona.)



66 MAGYAR CSERKÉSZ

Üzent a világ főcserlrésze !

A ,,Magyar Cserkész" meghivta a május
25-én tartandó országos játékra és az utána
következő cserkészhétre a cserkészmozgalom
megalapitóját, Sir Róbert Baden-Poaell-t, az
egész világ főcserkészét.

A főcserkész válaszolt és igy üzen nektek
magyar cserkészek :

,,)§agyon örülök, hogy a magyar cserkész-
mozgalom fejlettségérői hallhatok és az önök
nreghivását szivesen elfogadnám, ha sajnála-
tomra nem esnék ezidőre már megállapitott
cserkészelfoglaltság om.

Nagyon hálás vagyok az őnök Lapjának
hozzám juttatott példányaiért és a naptárért és
szivből kivánom önöknek a legjobb sikert
munkájokban."

A 1,IVlagyar Cserkész" ezuton is tolmá-
csolja Sir Róbert Baclen- Poruell-nak hatvan-
ötödik születésnapja alkalmából, melyet feb-
ruár 22-én ért nreg, a legjobb és legőszin-
tébb jókivánságait. §. 1,

A nyári cseretáborozásról.

Berlin, |922. ian. |2-én.

A ,,Níagyar Cserkész" ez évi első számá-
ban veti fel azt a nagyszerü eszmét, hogy
a magyar itjuság lépjen közvetlenül érintke.
zésbe az vgyanazokért a célokért küzdő kül-
földi ifjr-rsággal és ezt az érintkezést csefe-
táborozások alakjában látja megvalósitható-
nak. Hogy e gondolat tettéválásának követ-
kezményei mil5zgn nagy horderejüek az egész
magyar cserkésznlozgalom fejlődésében, azt
valóban fölösleges ecsetelni.

Leforditottam a cikket németre és bentu-
tattam az itteni német vezető köröknek. Az

lyet valóban alig nrertem remélni, noha pár
hónap alatt elég alkalmam volt meggyőződni
a német cserkészek nreleg magyar rokon-
szenvéről. De német testvéreinl< nem álltak
meg a lelkesedésnél, hanem a bennük g5,ii-
keredző tárgyilagossággal mindjárt a megva-
lósitás terére léptek. Máig 15 csapat jelent-
kezeít körülbelül 300 cserkésszel a csere-
táborozásban való részvéíelre, Egyesek kész
terveket küldtek be, az egyik bajor csapat
pl. saját csónakjain akarja megtenni az utat
a Dunán s i. t. Persze mindegyik német csa-
pat ugyanannyi magyar cserkészt látna ven-
clégül Németország leglestőibb tájaira.

A terv megvalósitása mindenekeiőtt anyagi
rrehézségekbe ütközik és azért hosszas, gon-
dos előkészitést igényel. \lihelyt a németek
terveikkel készen vannak, eljuttatják a Ma-
gyar Cserkészneh, mely hívatott lesz hazai
részét lebonyolitani. A nehézségek minden-
esetre megoldhatók. A kedvezményes vasuti
szál|ítás, utlevélmegkönnyitések mindkét rész-
ről kieszközölhetók és nta már minden ma-
gyar csápat van abban a helyzetben, hogy
táborozásán egy őrsöt vendégül láthat és egy
válogatott őrsöt kültöldre küldhet. Es éppen
a németekkel való belső testvériség a mi
legeminensebb érdekünl<. Az ifjuság közti
érintkézést is megkönnyiti a nyelvtudás, mert
hiszen nálunk minden diák tud többé-kevésbé
valamit németül. Itt .peclig máris jelentkeznek
nálam német cserkészek, akik magyarul akar-
nak ianulni. Hiszem, hogy a \Iagyarországra
készülődőkből rövidesen egy nyelvkurzust
állithatok össze.

Tehát, magyar cserkészíiuk, készülődjetek
a német táborozásra ! szeretettel várnak ben.
neteket a Keleti Tenger erdős partja, a szász
Svájc, a bajor hegyek !

Es rnég egyet I A N{agyar Cserkész leg-
utóbbi számában közölt külföldi cimek laj-
stromában fájdalommal nélkülöztem - és
azt hiszem, nemcsak én - a németországi
cimeket, pedig a német cserkészekben élénk
a vágy, hogy magyar testr,éreikkel közvetlen
érintkezésbe lépjenek. Vannak köztük is szen-
vedélyes bélyeggyüjtők, no meg a magyarok-eszme olyan lelkes fogadtatásra talá|í, ame-
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nak sem árt, ha gyakorolják magükat a né-
met levelezésben. Talán mondanom sem kell,
hogy szivesen közvetitek mindennemü cser-
készlevelezést, állandó összeköttetésben lévón
irni vágyó német cserkészfiukkal (cimem :

NW. 7. Ungarisches lnstitut der Universitát).
A német szövetség központi irodájának cime:
Deutscher Pfadíinderbund, Berlin W. 50.
I{r"rrfürsterdamm 243, Farkas Cynla.

Megjegllzés. A német cimek - sajnála-
tunkra - nem álltak renCelkezésre. A leve-
lezés technikai lebonyolitásánál ügyeljünk a
mult számunkban megadott utasitásokra.
(Szövetségünkön keresztül.)

Lengyel testvéreink célja is azonos a mienk-
kel: a tettre késznek lenni, jelszavuk :

,,Czuwaj|" tl-ésy résen !)
Ciotkosz Adám, a ,,Plomieníe" lengyel

cserkészlap szerkesztője és a mozgalom
egyik lelkes vezetője révén tolmácsolom len-
gyel cserkésztestvéreink üdvözletét és jókivá-
natait az L922-es táborozáshoz.

Rwh Györg1.

A lengyel cserkérzetről.

A cserkészet a vitéz és szabadságszerető
lengyel testvéreinknél e*yidőben keletkezett
a több! északi országokéval. Mint ismeretes,
Lerrgyelország annakidején három nagyhata-
lom uralma alatt áLlolt; a tulajdonképeni
Lengyelországban az orosz deszpotiznus
honolt. A bürokratikus felfogású oroszok nem
értették meg a cserkészet világraszóió jelen-
tőségét s csak a külsők után itélve, a tábori
élet len titkos, Lengyelorsz ág felszabaditásár a
irányuló összeesküvést láttak. A lengyel
cse rkészszövetség (,,ZwiEzek F{ arcerstrv a Pol-
skiego") csak titokban folytathatta munkáját
az orosz nregszállással szemben. 19l8 barr
Lengyelország minden orosz befolyástól meg-
szabadult. A cserkészm őzgalom tulajdonképen
csak ekkor indulhatott fejlődésnek: napról-
napra alakultak ujabb csapatok és a fiú- és
leánycserkészek száma Lengyelországban
jelenleg meghalaclja az 50.000 et.

192[ jírliusában Lembergben cserkésznap
volt, melyen 5000 cserkész velt részt. Mult
év nyarán a csapatok nagyszabású táborokat
rendeztek, melyek nagyrészét J. Pilsudski, a
lengyel cserkészek fővédnöke, Lengyelország
köztársasági elnöke is meglátogatta, Haller
tábornoknak, a lengyel szövetség elnökének
kiséretében.

A finn cserkészparanctnolri
tanfolyam üdvözlete.
Ispánovits Sándor urnak

a finn Cserkész Szövetség nagyrabecsült disztagiának
Budapest.

kivánva Önnek szerencsét és áldást az
ujonnan kezdődő évre, köszönöm ugy a saját,
mint cserkésztestvéreim nevében az ujéví jó,
kivánatokat. Eppen befejeztük a csérkész-
tanfolyamot Helsinkiben. A taníolyam 3 na,
pos volt és a következő anyagot ölelte fel:
szülőföld és lakhe15,ismeret, a villamostechnika,
a gyermekvédelem, testgyakorlás, a tengeri
cserkészet, madárisnreret, könyvtárkezelés,
esperanto nyelv stb. köréből.

Azonkivül a cserkészek részére diszelő-
adás volt a Nemzeti Szinházban, a Mozgő,
szittpadon ós a Nemzeti Muzeuntban. h részt-
vevők között emelkeclett és reményteljes han,
guiat uralkodott. Tegnap este volt a tanfo-
lyam ünnepies befejezése zászlódisszel. Ezen
az ünnepélyen a. legnagytlbb szeretettel em,
lékeztünk meg Önről, barátunkról, cserkész-
testvéremrőL és egész Magyarország cserké-
szeiről. Mellékelve kütdjük mindannyiunk üd,
vözlelét. EtUnt a tavasz és a világosság
jegyében, várva a fölséges nyarat, amely
magával hozza a cserkésznapokat (kcrngresz-
szus) és a magyar cserkészeket.

A legszivélyese.bb üdvözlet Önnek és cser-
kész üclvözlet az On hazájabe|i cserkészeknek.

Cserkésztisztelgés kifejezése mellett
Ester Au|anko

és a mellékelt iven még 76 aláirás.

i

l

§

A balkézfogás jelentősége.
Nem cserkészkörökben lépten-nyomon hallja

az ember a kérdést: rniért fognak balkézze|
kezeí? Mi ennek a magyarázata és eredete ?

sok n-rindent beszélhetn énk erről az érdek-
lődőknek, de szolgáljon magyarázatul csupán
a következő.

I\,íozgalmunkban világszerte használatos a
balkézfogás. mint ismertető titkos jel. Pró,
báljuk csak balkezünket nyujtani bárkinek:
a jobbkezét nytrjtja és nagy zavarba jön.
Ha cserkész, ugy egészen természetesen
nyujtja balkezét, nem ütközík meg. Minden-

esetre van benne romantika, ami a mi moz-
galmunkban oly nagy szerepet játszik. De
szimbolikus jelentőséggel is bir : a szivhez
közelebb á||ő kézze| köszöntjük szeretettel
testvéreinket,

S nézzük csak gyakorlati célját. A bal-
kéz, ez az elhanyagoit kéz ime a jobbal
egyenrangusittatik és dolgozik ő is. S mig
a ba|kéz kezet fog, a jobb résen áll,"'nlindig
tettre készen! A cserkész igyekszik jobb-
kezét nlentesiteni a sok munkától és balját
gyakorolni, képezni, hogy azután azt is nrin-
denre használhassa.
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A gonclolat senr-
1t ntiesetre sem tij, de

nem|is ez a lénye,
ges egy gyakorla,
tilag jól a|kalmaz,

ható valaminél, Egynémet tudós,
aki az inkák és azlékok nagy
kulturájának feltárásán dolgozik,
megemliti, hogy ez az erősza-
kosán megszüntetett nép többek
közőtt a csomóirást is ismerte.
A levéliró inka éles késsel vágott

hosszú, keskg6y szijdarabra egyedül vagy
csoportosan egymás mellé kötött csomókat
a|kalmazott, amelyek szavakat és mondato-
kat képviseltek. Sőt n]agyar forrásra is
hivatkozott, a csomókötésnek irásként valÓ
felhasználása bizonyitékaképen. Eltekintve
a mindert feledékenyek főmesterei által gyak-
ran alkalma zott zsebkenclőcsomóra, nrelynek
egyedüli végzetes hátránya, hogy egy másik
csomó kötését is szükségeli, amely arra hiva-
tott, hogy az első csomó jelentéséről meg ne
fe\edkezzék annak alka|mazója - a cigá,
nyokat kell felemlitenem, nrint a jelcsomÓ-
kötés isrnerőit és alkalmazőit. Jőzsef főherceg
(az idősb) a ,,Cigányok" cimű munkájában
szintén emlitést tesz bizonyos lószőrre kötött
csomókról, melyeket az íttmenti fák kérgébe
túzve, jelként használnak a vánclorcigányok.

Ezeken a tényeken okulva, rájöttem arra,
hogy zsinegre, madzagra, hosszú, vékony
szijra, sőt szükségből borostyánszárra, kvtsző
növényekre egész leveleket irhatunl< csomók
segitségével. A jelcsomókötésnél vagy előre
nregállapitott jelzéseket vagy a cserkészetben
ősrégi időktől fogva alkalmazott \tlorse,féle
jeleket vesszük alapul.

Az alkalmazott csomók kétfélék : kicsinyek,
vagy egyszerüek és nagyok, vagy kettősek.
A kettős csornókölésnél a zsineg a hurkon
egymásután kétszer hlzandő át, miáltal a
ciomó a rendesnél kétszer nagyobbá lesz.
A kis csomók a ,,Morse" pontjai, a nagy
csomók a vonásjelek, Egy betü jelei szorosan
egymás mellé kötendők. A betüket alkotó
e§Ómócsapatokat körülbelül két centiméter

E§\,!§iúS[afi $F*§EtEK.
üres köz választja e|; a szővéget
kétszeres betüköz, vagy egy ,,kettős
hurok" jelöli.

Az igy megirt cserkészlevélnek az
a nagy előnye is megvan, hogy el nem ázik,
ha megázik, össze nenr gyürőclik és - non
plus ultra ! - .gy koromsötét, vihar előtti
nyári éjszakán egy fekete posztóból készüIt
sátor fekete belsejében, éjféli 12 órakor,
békebeli fekete kávé szürcsölgetése közben
is ,,megirható" vagy elolvasható, amely műt-
velet nem is utolsó gyakorlat tapinlóérzék
fejlesztésére.

ffi rTű
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De az sem utolsó, hogy az igy megirt

levelet - ó borzalonr! - nadrágszijnalr is
lehet alkalntazni, amely körürimény egy eljö-
verldő harcias,,harcszeríi" fortél_r,ai között
nlajdnem előkelő helyet biztctsit nragának.
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* TABCROZI\AR A
PALOT
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- Regény. - !rta:

- Edösapám, anyám! Jajjaj.

- t{i az? - kiá|tottak fel egyszerre
többen is.

- Miská leesett a tárőL.

- 
"Hogy nlert odamenni? Hát otthagl,ta

a malacokat ?

Azért mászoIt fel, hogy idelásson.
megláthat így valamit. Jaj, de leesett.
a lába.
Jajjaj! - ájuldozott a tr{iska gyerek

édesanyja.
A cserkészek azonban éberek voltak,

I(etten gyorsan közrefogták a íélíg elatétt
asszonyt, Böncsök Gyula és Arató Lajkó
erős és ügyes karja emelte és vezeite a tán-
torgó teremtést. Mellettük termett Gida pa.
rancsára Kállai Sanyi is az éterrel.

Gída a mentőtáskát kapta magához és
Bence Tónit maga nlellé intette:

- Szaladjunk l

Rákiáltott a vészhirt jajveszékelő stl-
hancra is ;

- Gyere, vezess ! Hol van Níiska ?
Szinte e|állt a lélekzete a tanya egyszerű

fiainak, Most vették észre: milyen komolyra
|ordult hirtelen a cserkészjáték. Milyen sze-
retettel, hozzáétíéssel élesztgetik az elalélt
anyát Arató Lajkő, Böncsök Gyula és Kállai
Sanyi, Már fel is nyitotta szemét a szegény,
megrettent asszonv :

- Hol van N{iska ?

- Bent van a tanyán. Nlindjárt ott le-
szünk.

nr
i?\ )u,,W

í}
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OYÖKÖSSY ENDRE. (ll. folytatás.)

- Nem halt meg ?

- Csonttörés nem halál még. Majd be-
kötözi Gida. Kutyabaja se lesz.

-- Jaj, Istenem l

Es Gida rnár csakugyan be is kötözte
N{iska gyerek lábát, mire odaért éclesanyja
is a háronr cserkésszel.

- Juj, édösanyám.

- Nagyln fáj kisfiam ?

- Már hogyne fájna,

- Nem is fáj olyan nagyon, Miska ! -szőlt rá erős hangon Gicla.
N,Iiska megszeppent. Hol Gidára nézett,

hol édesanyjára:

- Nem is fáj olyan nagyon, édösanyám !

- No, Iátod.

- Kocsira kellene tenni a fiúrt, ispán úr
s be kell vinni Szegedre valamelyik kór-
házba. Az én kötésem csak ídeiglenes kötés.
A kórházban gipszbe teszik a törött alsó
lábszárt. Igy marad csak egyenes a láb. Két
cserkész bekiséri.

Derék fiúrk. Megyek és kiildöm a
kocsit.

.Az emberek nrincl valahányan szeretettel
néztek Gidára, a palotai cserkészek vezér4re.
N'Iiska gyerek anyja pedig észrevétlenül meg-
csókolta Gida l<ezét.

- Áia.la meg az Isten,l
Az atyafiságos magyarok könnyezve bó-

logattak.

- Hogy rnég ilyen cliákok is vannak l

I(ét cserkész : Böncsök Gyula és Bence
Tóni a tanyálr maradt Niliska mellett. Majd
ők kisérik be, meg "z édesapja a fiút a sze-
gedi kőrházba. A többi cserkész visszament
a táborba, Még oda se értek egészen, mikor
Nyitrai Jancsi felkiáltott:

- Fiúrk, ar-rtó jön a kisteleki orszá_guton.

- Csakugyan. Bizonyosan Szegedre megy.
Fogjuk le. Hadd vigye az be Miskát Sze-
gedre l - inditványozta Kovács Gabi.

- Igazad van, Gábor l - clicsérte meg
Kovács Gabit Gida.

Az országuton két oldalt felállottax kato-

Hátha
Kitört

D
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nás rendben a cserkészek. köztük volt a
cserkészmester is. Gida szólalt meg:

- Itt várjuk meg az autől. Majd ha kö-
zeledik, Kovács Gabi forgasd körbe a
zász|ói; de persze kiáLlsz az országút kö,
zepére,

Gida szeme ragyogott és aztán könnyel
lett tele. Oh, hisz édesanyját kellett kisegi-
teni a bőrüléses szép autóból.

- Edesanvám ! - csókolta, ölelte Gida
is édesanyját.

Gida, a palotai cserkészek vezére, Piros,
kát melegen üdvözölte s igy szólott ltozzá:

- A jó Isten küldte. Nagy szükségünk
van az autóra. Azonnal Szegedre kell vinni
egy kis magyar gyereket a tanyából. Eltört
a lába. Bekötöztük. De valamelyik szegedi
kórházban kell sürgősen elhelyezni. Ugy-e,
beröpülhet vele az autó ? Egy óra mulva itt
is lehet ujra.

- Hát szabad tőlemilyet kérdezni, Gida}
Igaza van, Piroska ! - mondotta

Gida.
Es a tanyás magyarok nagy álmélkodá,

sára agépkocsi, vagy ahogy ők hivtákezt a
csudaszerkezetet: töftöíkocsi futott be Mis-
kával, édesapjávat és a két cserkésszel Sze-
gedre.

A táborban pedig nagy volt az öröm, az
izga|om, Piroskát vallatták a fiúk, hogy is
iött ő most ide közéjük ? Milyen pompás
gondolat volt ! Meddig marad ? Szép,e a
Fehértq a tábor ? Jó szinben vannak,e, meg-
|átszik-e rajtuk a táborozás? Alig győzölí
felelni piroska.

- \{a itt maradunk. Ugy- e, néni ? Apu,
kám és anyukám úgy engedett el, hogy -
holnap otthon kell lennünk.

. j Hrma. sátort verni, fiúk ! - adta ki
a parancsot a cserkészmester.'- Itt lesz a sátor l '

- Ugyan beviszik,e Miskát Szegedre ?

- kérdezte Erdei Kari.

- [teviszik-e ? Be kell vinni ! - zendült
me§ a Gida hangja komolyan.-- Hátha valami gróf autója az az autő?

- reszketett nyugtalanul Supi Gyuszi.

- Ha a királyé, akkor is be kell vinni
Szegedre Miskát, úgy-e, cserkészmester úr ?

- repesett Kállai Sanyi.

- Be bizony !

S már egyre jobban lehetett látni a kö,
ze\edő gépkocsit.

- Ketten ülnek benne - kiáltottak.

- Asszonyok !

- Jól sza|ad az
mondta Emődi Peti.

- Ugorj az útra s
rendelte el Gida.

}

az ördögszekér ! -
integess, Gabil

Kovács Gabi az országútra röppent s
forgatta, forgatta körben a fehérbárányos
cseikésálobogaL ez autó egyre csendesedett.
A gépkocsibán ütők arca is kezdett kibonta-
koini. A kocsivezető porfogó pápaszeme már
jól látszott. A porköpenyeglen ülő két nő
-arcán 

látyol lengett. Kállai Sanyi nyugtala-
nul mozdult meg:

- Gida, hisz ez a mi autónk. A mi nagy
oiros séokocsink. Hisz ezt az autót Lajos
iezetii i mi soffőrünk. Látod: Piroska jön,

De kivel ?

- Piroska jön! - ínotyogta csendesen
Gida.-'-Á n"gy gépkocsi'megállott. Piroska vidá-
man ugiótt- ki belőle, Kállai Sanyi meg-

ölelte, áegcsókolta kis hugát. A fiúk pedig

harsányan kiáltották:

- Étjen Piroska t

-

W\Ar,Í*
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Iís csinálták is már a sátort Gida édes-
anyjának és Piroskának a palotai cserkészek.
Fris,s szénávai bélelték ki. Oh, micsoda jó-
illatú a friss széna. A tanyáról került virág:
tózsa, bazsalikttm, viola, Azzal fonták körül
a kis sátor aitaiát. Két cserkészkulacs hirte_
len virágvázává varázslódott át. Egyikból
három vérvörös, a másikból három hófehér
szegíü s egy-egy száL sárga rózsa ontotta
édes illatát.

Arató Lajkó pedig a két kuktáva| főzte a
vacsorát. Yigyázai, Lajkó, most tündér eszik
a főztödbőL Ne legyen nagyon erős az a
finom báránypaprikás. A halat úgy süsd ki,
hogy piros legyen, mint a rózsa és puha,
mint a foszlós bélű friss kalács. Ilyenformán
beszélgetett magában Arató Lajkó.

Gicla pedig Piroskának köszöngette ara-
nyos figyelmét, hogy eljött; hogy e|llozta,
azután maga mellé ültette az ő szegény
özvegy édesanyját.

- Hogy is vállalkozott erre az útra, édes-
anyám ?

- Ha Piroska igy akarta! - felelt sze,
liden és boldogan.

- Magának akartam nagy örömet sze,
rezni, Gida l - mondotta Piroska.

S mire Szegedről visszaérkezett a gép,
kocsi: Lajos, a soffőr s a két fáradt cser-
kész, Böncsök Gyula és Bence Tóni is va-
csorához ülhettek Gidáékkal. Piroskána.E és
Gida édesanyjának tányért szereztek a tany án,
de nem fogadták el.

- Mi is cserkészek vagyunk ma, úgy-e
néni ?

- Azok bizony"

- Ugy eszünk, iszunk,,alszunk. mosak-
szunk, mint maguk, Gida. Es holnap reggeli
után gépkocsira ülünk. Lajos jól vezeti az
autót: délre otthon leszünk s a néni is ná,
lunk ebédel.

A vacsora izlett minclenkinek. Arató Lajkó
és az egész,,konyhakülönitmény" alig győzte
a dicséretet elrakosgatni a fejében, a szivé,
ben. Kállai Sanyi hamar tLzet gyújtott. Hadd
lobogjon a szép pásztotlüz. Meg is csóna-
káztatták a szép, csendes alvó Fehértón
Piroskát és a Gida édesanyját a cserkészek.
A tábortüz mellett pedig megsző|alt a Timók
Jóska tárogatőja, az aratő I-ajkő hegeciüje.
ZengetL a Hörömpő Gida szép éneke. Egy,
egy áthúző vadlúd gágogott bele a da|ba, a
nótás csendbe. A darvak is búsan krúgattak
egyszeí-egyszer, A tanyákról a farkaspofájú
kutyák vakkantgatása kisérte a tárogatő méla
dalait, de nem zavarta. Reggelig őrt á||í a
sátor előtt egy-egy palotai cserkész. Fél-
óránkint váltották fel egymást, Igy majd
mindenkire sor került reggel hat őr6ig.

IÍs olyan gyorsan etmult ez a na§, ez az
este, ez az éjszaka, ez a regge|. Már ott áll

a sátor előtt a csúpa virág piros autó. Lajos
várja utasait: Piroskát és Gida édesanyját.
Es bírg a gépkocsi dudája.

Míg látják a fiúk: kendőt lobogtatnak.
Gida szíve szeliden dobogja:

- Be szép nap volt ez !

V.
pusztaszereu,

Augusztus 19.-én délután Gida a tó part-
ján sétálgatott a cserkészmesterrel. Beszél-
gettek.

- Mit szől hozzá cserkészmester úr, azt
szeretnéln, ha ma estefelé átsétálnánk Puszta-
szerre, Ejszakára ott ütné.nk tábort. Holnap
lesz István király napja. Ünnepeljék meg a
palotai cserkészek ezt a napot Pusztaszeren.

A cserkészmester beleegyezett.
;- Akkor gyülekezőt fúvatok.
Es Timók Jóska kürtjén felharsant a

gyülekező. Hamarosan együtt voltak a palo-
tai cserkészek.

Gida hangja csendült meg:

- Fiúk, vacsora előtt tovább megyünk.

- Ma ? - kérdezték többen is csudát-
kozva,

- Igen, ma. Tehát nem innen, SzatymazróI
utazunk haza holnap délben. Még ma fel-
szedjük a sátoríát, elsétálunk Pusztaszerre. , 

"

- Pusztaszerre? - szikrázott a cserké-
szek szeme.

- Igen, Pusztaszerre. Ott hálunk meg
s onnan megyünk majd holnap a kisteleki
állomásra és úgy utazunk haza,

- Eljen, éljen, éljen l ..

- Nem sok időnk van. Ot óra harminc
perckor gyülekezés teljes felszereléssel és öt
óra negyven perckor indulunk.

A fiúk készülődni kezdtek.
A tanyán is híre futott, hogy még ma

elmennek a cserkészek. A hírre ki is csődült
a tanya minden ijafla a Fehértóhoz.

Sanyil Gida szólitotta meg
Sanyit"

- Parancsolj, Gida.

- Mi Lesz a csónakkal ?

Bizd rám, Gida. Hé, gyerekek t

kiáltott..a szájtátő gyerkőcök felé Kállai
Sanyi. Oten is szaladtak kozzá!

_ Te, Sandri!

- Hallom.

- Hívd ki a béresgazdáí ide.
Szaladt is már Sandri gyerek. A sátrak

pedig közben eltüntek a Fehértó partjáról.
A sátorlapok szép rendben belekerültek a
hátizsákok ölébe. A szalmát egy csomóba
összeseperték, elégették. Az itt"ott ásott
gödröt betemették. A tóban elkeritett fürCő-
zőbő| a leszúrt póznákat, és a rákötött zsi,

,

":}

aír.,

neget kihúzták, leoldozták. (Vége köv.)
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6, MAGYAR CSERKÉSZ

:

Levél a szerkesztőhöz, Igen tisztelí Szerkesztó
Ur! A,Níagyar Cserkész' legutóbbi szánrában
cikket olvastam, mely ismételten felhivja a magyar
cserkészeket a külföldi cserkészekkel való levele-
zésre, Ez nagyon helyes,. de sajnos, csak kevós
esetben hajtható végre. Es pedig azért, mert a leve-
lezés leginkább idegen nyelveken, angol, francia,
spanyol, esetleg német nyelven bonyolitható le,
mely nyelveket, azt hiszern, a német kivételével
kevés rnagyar cserkész beszéli. Pedig mily liönnyen
levelezhetünk a különbözö országok cserkészeivel,
ha megtanuliuk az Esperanto nemzetkózi segéd-
nyelvet. Az oly fiuk, kik e segédnyelvet isnterik,
több ország cserkészeivel levelezhetnek, mint akik
például csak angolul beszélnek a rnagyaron kivül.
Mig az angol, francia stb. nyelvek megianulásához
évek kelienek, addig az Esperanto segédnyelv hat
hét alatt tökéletesen elsajátitható. A levelezést pe-
dig igen megkönnyiti a ,,SkoIta Esperantista Liga",
mely Angotországban van. E ligának öt célja van :

l. Terjeszteni a c§erkészeszméket az e§peranto
segédnyelv útján.

2. Terjeszteni az esperanto segédnyelvet minden
ország cserkészei között.

3. Létesiteni esperantóul cserkészirodalrnat.
4. Kiadni nemzetközi cserkész ujságot.
5. Ápolni a testvériség közös érzését a különböző

országok ifiusága között.
A ,,S. E. L" tagiainak érnteket küld, hogy meg-

kezdhessék a levelezést, Ezérí a magyar e§peran-
tista cserkészek saját érdekükben lépjenek be a
,,S. E. L."-be s mind tanuljanak meg esperantóul.
Akik beakarnak lépni a ,,S. E. L.-be, azok irjanak
a §zerkesztóségnek és az továbbitja belépésüket

A leendö és tényleges vezeiók teljes számffal
vettek részt i Krrimer Gyula lőmérnökön, aki a ke-
rület ü, v, elnöke és Csincsek igazgatótanilón kivül
nagyobbrészt tanárok: 20 debreceni (l hölgy) és
1O környékbeli Nyiregyházáról, Hajdudorogról, Püs-
pökladányról, Nagykállóról, Berettyóujfaluról és
Hajdunánásról, továbbá s.-tisztjelöltek és idósebb
cserkészek

Szorrtbaton dut. 2 órakor a helybeli c§erké§zek-
kel szemle volt, este pedig társasvdcsoía. Vasárnap
1l-kor a kiküldöttek a Székely Társaság szép ün-
nepélyén vettek részt. - Nemcsak a cél elérése, a
végzett cserkésznrunka biztató eredményei, de Deb.
recen vendégszeretete is örömet jelentett a szövet-
ségi képviselőknek, kiket egy helybeii nagyas§zony
látott el magyaros iószivvel, cserkészfia láthaló

, büszkeségére, - Az eredrnényes tanfolyanr techni-
kai lebonyolitása zökkenő nélkül, cserkészpontos-
sággal ntent, anti az elnökön kivljl Wallisch Oszkár
ker. titkár, .1.1ahó ü, v. einökhelyettes és Debreczeni
Ferenc gazd, titkár fáradozásánák eredménye,

Eletmentés. Rohonczi Mór, ciszt. r. fögimn.
tanár, ki a nentrég alakult l57. sz, BCF. (Bajai
ciszt, fg.) csapatnál müköctik, január 26-án, saiát
egészsúge veszélyeztctesével kinrenlette a Strgovi-
cáből Schwartz Erzsébeí és 1lona urhölgyeket, kik
elótte szakadtak be a jégen és elmerültek a jéghi-
deg vizben. Lélekjelenlétének és gyors nrentési
nrulrká.iának eredményc, hogy a hölgyeknek semnti
bajuk - a halálos iiedség nrellett - neln 1örtént.
Ez a szép cserkésznrunka magában birja jutalmát.
_ Dr. Gondrin Felicicln císzt, r. fg. lanár, a l57.
cs cs. parancsnoka. - Fiuk! Tisztelegji

Fécsról kedves hiradást kaptunk a ninap.'lan. számunkban a pécsi ciszt, fg. csapatáról irt
iudósitásban a szerkesztői ,)cenzllra" folyanrán a
szerkesztó hibtijiból valaltogy kialakuIt az a Eoí,
hogyla cserkészek Horthy-ünnepet rendeztek, Lriszló
Béla, a 10. pécsi főreáliskolai esapat órsvezelöje most
kedves szerénységgel nregállapitja, hogy az ünnepély
lIolly ötnagyrendezésében folyt le, nent a cserkészek
rendezték. - De ennek keretében kitettek nragukért
a cserkészek l Uj Gyu|a fóreálisk. iornatanár veze-
tésével tornagyakorlatokat, Dobos László, a 10. sz.
c3apat paíancsnoka vezetésével gyorstáborozást és
tüz,lltógyakorlatokat mu,lattak be, (ó szervezle meg
a tiizoltótanfolyamot is,) még pedig az összes pécsi
cs. c§apatok együtt, ami a cserkésztestvériségben
való összeforrást éiénken nrutatja, Renréljük, hogy
ez tnaratl az aítani ntunka alapja továbbra is.

A M. Cs, Sz központi irodájának - a szö-
vetségi hivatalnak áItalános ügyrendje megjelent és
az| a !m. 29 iki orszítgos főtitkári értekezlet letár-
gyalta. It{ost a keriiletek szólnak hozzá s ezulán
kerül az országos I, B. elé.

A tatai kegyesrendl fögirrrn. ll6. Révai
cserkészcsapat február 2-án tartotta avatási ünne-
péiyét, anrelyen dr. §ik Sándor, a i\lagyar Cserkész-
szövetség,, elnöke is ntegjelent legnagyobb örö-
münkre. O mondott magasszárnyalásti beszédet a
litrknak. E beszédóben feltüntelte a cserkészek
hivatását és a cserkészmozgalom céIját, Végezetül
felszóliiotta a fiukat, hogy a csapat parancsnoká-
nak, Varanics József tanár urnak a kezébe tegyék
le a fo3adalntat. A fogadalotn letéteIe után a jelen-
levők ajkárót élienzés zúgott fel. A nagyók, azöre-
gek fellelkesedtek a7.cn, hogy a kicsinyek mily
nagy dologra tesznek fogadalmat. A müsoron levő
zene és énekszámok után ,,A gelencei fényjelek"
cinrü szindarabot adtuk elö. A szindarab és az egész
ünnepély, noha'kezdők vagyunk, sikerült. Líost
ped.ig, megkezdve a cserkésznlunkát, arra törek-
szünk, hogy hazánknak és az egész társadalomnak

Angliába, cserkészíidvözlettel
Markovits E cserkósz.

Ttsztitanfolyarn Debrecenlren. Febr. 4-én és
5.én teljes elókészület után kétnapos tájékoztató
tanfolyam volt a lX. kerület vezetői részére, mely
teljes sikerrel járt, mint az az a|ábbiakból kitünik.
Faragó Ede főtitkár és a szerkesztő az alábbi elő-
adásokat tartották: l, Megnyitó. 2. A cserkészet
alapgondolata, elterjedése és magyar szervezete. 3.
A törvény és fogadalom, 4. A kiképzés ([lI., IL, i.
oszt.) és módszere, különpróbák. 5. A cserkészet
gyakorlati programmja és egyéb lehetőségei l tábo-
rozás. 6. A jó vezető és viszonya a cserkészhez.
7. A cserkészet faitái (apródok, leányok, vén- és
vizicserkészek). 8, A fegyelem, büntetések, kirán-
dulás, kihallgatás, őrsvezetői és tisztképzés; iroda.
lom. 9. Hogy fogjunk hozzá? (az első szervezés).

A tanfolyam Szomjas Gusztáv főispán irodai he-
lyiségében folyt le, aki az igazi magyar úr nyájas-
ságával híritott el minden köszönetet. Ady Lajos
tank. fóigazgató a tanfolyam legbuzgóbb hallgatója
ünnepélyes igéretben, szivvel-Iélekkel nrellénk áilt.
Dt. csűrös Ferenc kulturtanácsnok Debrecen város
nevében rninlen segitséget megigért. Kratocllwill
tábornok, körletparancsn'ok ugyanigy nyilatkozott,
Lépes ayőző ezredes, lestnevelési elnök, minden
előadást vé;ighallgatott, Résztl,ettek a helyi előkelő-
ségek közül még a közép- és pelgári iskolák igaz-
gatói, Laczdk s. tanfelügyelő, dr, Révész Imre ref.
lelkész, akik kivétel nélkül megigérték a tánrogatást. hasznára váljunk. Rieger Mihtily őrsv. j.
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Szekszárili cserkészek. A csapat két rafta.
oszolva dolsozik. Raiparancsnokok : orbtin Ferenc
és Kemény 7.|ibor. A" fiúk készülnek a ielöltpró-
bára. A ciapat l4 tagja tett decemberben fogadal-
mat. A fogadalnti ünúepélyen mecsekszabolcsi cser-
késztestvéreink is képviselve voltak. Hadseregünk
toborzásakor csapatunknak két derék és tevékeny
tagja ment el kafonának. Ezek Rektorisz Lajos
titkár és pénztáros és Apáthy József st. Most láza,
san készülünk ünnepélyünkre, melyet a nagybőjt-
ben tartunk meg. Bajó Ptil
A nagykanlzsai rótn, Lath. főgimn, 74. sz

nTÖrehvés" §§erkészcsapata legutóbbi ünnepé-
lyérót a Zalai Közlöny igy ir:

,,Kevés ilyen esténk volt ! A nézőtéren oly elö-
keló és váiogatott közönség melyet nem igen
lálunk együtt ünnepélyeken ; a szinpadop a gazd9g,
változatoi, szines müdorban pedig minden oly töké,
Ietes, olv kedves és abszolut értékü volt. A kivá-
lóan 'sikérült müsor eqybeállitása s az egész est
izléses rendezése a ci-erkészcsapat vezetöjének,
§zücs Imre tanár urnak. agilitásáról és rátermeltsé-
géröl tesz ianuságot. OrömmeI hallotiuk az ő be-
§zámolóját cserkészeink eddigi munkájáról, mert
ahol oly c§endes, de céltudatos munka fo|yik, mint
náluk, 

-ott a siker elmaradhatatlan. Mikor ugylát-
szik, hogy iátszanak, akkor is a hazáért dolgoznak.
Pro patrla est dum ludere videmur - mint a szó-
nok mondja. Ma iátszó cserkész, holnap vasvitéz,"

Előadták Radványi l Magyar cserkész dalát is a
köyetkezö rendezésben: Háttér Márton raizának
gondolata szerint. A magyar cimerre borulva 2

, cserkész, otdalt sátor, előtte táborl,üz (villany-
nyat). Gyérpiros világitás. Hazafias énekek köz-
beszövésével (elöl 

"Bérces Kárpát ormán' ; az elsö
versszak végén az ismétlése. ,,Töretlen nagy hittel
nézek elóre- szavaknál a Hiszekggy: Hiszek Ma-
gyarorszá91 feltámadásában. - oEs lűröm az eröt{
stb-nél "öszi harmat utánn egész halkan a szava-
lás közben. - .Fejem lehajtom .. . s hallgatom"
azavak után ,Hazádnak rendületlenül", - ,Csak
egyre tünik" után ,Légy híve, óh magyar", -,,Készen leqyek, ha mozduí a Kárpát"-nál kürtriadó
és ,,FélviláPlal'szembe.szembe szállva . . .". (Végén
még halkan á Hiszekegy.) Nagyon tetszett a közön-
ségnek és meghatódott. Végül a Cser]<észindulót
énékelte a főgimn. énekkar. Az ünnepélyen árusi-
tották a M. Gerkész levelezölapjait és fényképeit,
melyeknek nagyon örült a közönség.

Kétéves az .rErődi" csapat. Febr, hó 12-én
volt kétéves évfordulóia a 20. sz, Erődi Cserkész-
csapat megalakulásánák. A budapesti X., százados-
uti polgári fiuiskola tanulóiból alakult csapat e
rövid idő alatt igen szépen íejlödött, Néhány szám-
adattal mutatjuk be az évforduló alkalmával az
Erődiek fejlödését és munkáját.

t920 február l2-én a Iétszám l tiszt és 6 ujonc.
1920. márcíus l5-én 3 tiszt, 6 fogadalmas cserkész
és t2 ujonc. 1921. nyarán 4 tiszt és hatőrs. Tábo-
rozáson-résztvettY3 tiszt és 32 cserkész. Jelenlegi
létszám: 4 tiszt, 14 őrs. A csapatnak önképzököre
és atlétikai oszlá|ya is van már. Alakulóban van a
csaoatkönvvtár és zenekar. Az elmult nyáron Fo-
nyidbétatőtepen, gróí Zichy Béla hirtokán táboro,
zótt a csapát. Áz évforduló atkalmával csapatkiál-
litást és músoros estélyt rendeztek, melyről legkö.
zelehbi számunkban számoIunk be.

A csapat szervezése és kiképzése lerén Pirovszky
Lajos tanár cserkésztisztnek, a csapat vagyonának
gondos kezelése körül pedig Vasanits Gyula tanár,
cserkésztiszlnek vannak érdemei. Megemlékezünk
még e helyütt a csapat egy kiváló őrsvezetöjéröl,
Ferenui Mihálvról is. aki a mult évben derék cser,
készmentőinek-támogatásával, egy ünnepéty alkat-

Az Erödi-cserkészcsapat l920-ban.

mával támadt tolongásban tizennégy €§etben nyujtott
sikerrel elsö segélyt. Mint kitünó szakácsok-éide-
melnek külön emlitést lglódi Imre és Szalai ]ózset
örsvezetók. Ezek készitették a táborban az izleles
ételeket a csapat cserkészeinek és a vendégeknek.
A nyári élelmezés vezetóje Eadn Pá| cserkészti§zt
volt. A c§apat ré§ztvesz a tavaszi harcszetün és, az
országos cserkészkiáIlitáson is.

Noszlopy A, Tihamér parancsnok
A szegedt 82-es ,,Zrlnyl,' cserkészcsapat jan.

5 és 6-án d, u rendezte a szokásos karácsonyi
ünnepélyt. A rideg tornatermet a szorgalmas cser-
készek kedves, meleg otthonná alakitották át. A
szinpad -- melynek anyagát Szeged lelkes nagyke-
reskedöi adományozták - a mindkét napon nagy.
számban megielenö közönség tetszését mindén
tekintetben kivivta. Maga az ünnepély mindenféle-
képen élvezete§ volt. A szereplők közt ott látjuk a
82. csapat szine-javát, A műsor nindkét nap a kö-
vetkező volt: Dr. Csaba Jenö cs. t. úr hazaszere.
tettől lángoló beszédje vezette be. Utánna egy kvar-
tett négyszólamú féríikarra elénekelte dr. KerAay pa-
rancsnok vezetésével Sik-Turry cserkészinduIóját.
Hausner Béla saját kölleményét szavalla el hatáso-
san, Majd /eress M. segédtiszt.. n:elodrámája és
monológja következett. Gdbor O, st, és Vtírnay I,
elöadták hegedü-zongorán Hubay,,Magyar Egyve-
leg"-jét. Szünet után Radvdnyi Ká]mán 3 felvonásos
iftusági szinmüve, a ,,Gelencei fényjelek,' kövelke.
zett. A felvonások közt a fentemlitett kvartett nru-
|attatta a közönséget. Az előadáson konferált Öye-
ges cs, t. úr, a szinpadot és a szindarabot lankadat-
lan buzgalommal Jagsich cs. t. úr rendezte. A min-
denképen impozáns ünnepséget a fiuk tánca íejezte
be. A zenét a cserkészcsapat cigányzenekara szol-
gáltatta. A nagyszámban megjelent közönség pedig
abban a.meggyőzödésben távozott, hogy mi cser-

, készek mindenféleképen megérdemeljük azt a bizal-
mat, mellyel eddig is megajándékozott bennünket.

Agócsy L, és Rózsa á. tudósitók

A !2. Vándorsas cserkészcsapat vasárna-
ponkint szorgalntasan dolgozik a PálvöIgyi c§epp-
kóbarlangban, közben nem felejtkezik meg a szép
téli sportokról sem. Csapatunk otthonában is szor-
galmas munka íolyik ; a fiuk készülődnek az orszá-
go§ cserkészkiáIlitásra lelkesedéssel, buzgalommal.
Egyik tanfolyam a nlásikal éri, lázas a sürgés-for-
gás. Az elmult hinap szenzációja a 3napos má{rai
kirándulás volt. Gyönyörü hóban gyalogoltunk l4-én
PásztótóI - végig a Mátra hegységen Gyöngyösig.
Podgl,ászainkat szánkókon húztuk magunk ulán. A
szállás kielégitő volt. A kirárrdulás fényesen ,;:";:''.

Hubert S. Nlartirr, az angol Internatianal
Bureau vezetöje, angol külügyi megbi2ott januárban
hosszabb tartózkodásra Délfranciaországba ment
és febr. 15-én foglalta el ujra hivatalát.
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Molnár Géz6t, a pécsi felsö kereskedelmi
iskola cserkészcsapatának parancsnokát a halál ki-
rasadta muködésé körébö[ r922 február hó 9,én.
Sz-erény, csendes ember csak egy éwel azelött jött
haza orosz fogságból, lelkileg ugyszólván megtörve.
A íelsö kereskedelmi iskola tornatanára s a c§er-
készcsapat vezetöie lett. Csapatja ügyét mindenkor
szivén vlselte, nágy ügyszeretétte|-kezelte . . . A
társas éiintkezésbén borongós, fáradt ember be,
nvomását mutatta. szivében haza hozla a szibériai
oírszták halotti csendiét és végtelen szomoruságát
iis megölte a vágy a- szebb é§ loOb után. Elment
28 évével az élettje belefáradva pihenni, haza ntent.
A pécsi c§erkészc§apatok szép számmal kisérték ki
utólsó utjára. Requiescat in pace! Révész Amadé.

lll. KERÜLET.
A szombatlrelyi Berzsenylek furcsa. kis ván,.

dorlást rrégeztek ai otthonukkal. A földszint egyik
kis szobáiában volt az elsö otthonuk több mint egy
éven keresztül. l92l, novembet hóban elvették
tőlúk Ekkor mit volt mit tenni, az iskola
partlásfeliáróiának egy 4 lépés hosszít és két lépés
izéles szábaó térségét lefoglalták otthon §zámára.
Felvittek két asztalt, ugyanannyiszéket s márezze|
be is volt butorozva a ,,padláslyuk", mint ahogy
elnevezték. A beiárato1 eiyik hidsátor lapjtval zár-
ták el és kivül rápingálták, a ,,Berzsenyiek otthona",
Közben mesérkézeít Pintyöke Pál,'a csapat volt
oszlooos tasTa. aki más otthont aiánlott. Terntésze-
iesen' mi ezi'riem vettük figyelémbe. De majd ő
bizonvosan be fog számolni á Magyar Cserkész,
nek, miután a eserkészfiú megszünt. - Nekünk
oedie becsületes otthon után keliett néznürik. Az inié,
iet iÉazsatóiának kérésére a városi tanács a pincé,
ben -két..terúet alakittatott át. Karácsonyi ajándékul
megkaptuk az úi otthont. Ennél szebb aiándékot
ne,ii id várhattu-nk volna. Beköltöz!ünk. Szép kis
utat tettünk meg, míg ide eliutottunk. Földszintröl
a oadlásra. onnán le a pincébe. De ni ezzel nem
soi<at töröóttink. Fő volf az új ottlron. Hozzáfogtunk
a berendezéshez. A villanyt a pince tolyosóiáról
,,behúztuk". Most aztán nekifogtunk a munkának.
Felosztotte.k a hete1, Szerda és szombat a kerületé,
kedd és péntek a csapat irodai ügyeinek van szen-
telve, a tÖbbi napokon az örsi munka folyik, vasár-
nap délután csapatösszejövetel van. A csapalunk
szérvezete most a következö: a) csapatszervező
testület, b) csapatparancsnokság, c) csapatvezető,
ség, d) esétről-esetre magalakuló becsületbiróság,
e) raiok, f) örsök. (De cirkalnras ! - Pintyőke,)
Tovább folytatiuk most a fényképészeti, könyvkötö,
térképérzeti, szakács, asztalos különpróbákat,

(, za)

A 69. cs. megalakulása Szombathelyen az
október9-iki első csapatösszejövetel alkalmával
törtéot, Megalakultak az örsök és pedig: l. Vadga-
Iamb., 2. Bago|y- és a 3. Varju.örs. Az iparosifjak
jórészt hiányos képzettséggel, de annál nagyobb
ámbicióval és szerelettel csüggenek az ügyön és a
legnagyobb érdeklödéssel kisérik úgy az örsi, mint
a csapatösszejóvetelen történö megbeszéléseket.
Minden csapattag köteles volt karácsonyig 1C00
korona névértékü használt postabélyeget, 5 kg.
ócskavasat összegyüjteni és a karácsonykor ren-
dezett vásárra egy-egy saját kézimunkát eladásra
kiállitani. A csapat pénztára is igen szépen gyara-
podik, arni Ieginkább a tagok buzgóIkodásának
köszönhetö. Már ezideig felszere!ésükre 4000koro-

A ?2. Bocstay-csapatot _ a zalaegerszegi. m.
kir. négyévfolyaúú f iÜ felsökereskedelmi iskola
tanári káia szervezte l920. julius 18-án, Neuvírtlt
János tanár vezetése mellett.- A_c§alat elsö 

"tagiaiiSZO. szept, 8,án tették le a,fogadalmat .JeTyg,
ünnepség'keretében, Októberben volt próbaidös
tetveiet.iSZt. május 22,én lisztelgett a csapat gróf
Mikes lános szonibathelyi megy.éspüspök előtt. -Horíhi Miklós kormáiyzó úaÓföméltósága.l92l,
iuniuí 5-én meslátosatta-városunkat. Bevonulásakor
'sorfalat álltunk"és d'étután a sporlpályán, felvonulás
után szabadgyakorlatot nrutatott be a csapat, .me-
lvért a kormTnvzótól külön dictéretet kaptunk, A
áagytáborozásón csak l0 taggal vett részt a _csapat,
Á'Táborhelvtink Monostorap-áiiban volt. Az új isko-
iái óv-teztíetén ismét iel'titteket rettünk fel, akik
iótkós munt a után legkö2elebb fogadalmat tesznek," (72)

79. Festetics csapat története. A keszlhelyi
kai.- premontrei lőgiinn. igazgatóságának .régebbi
óhajá volt, hogy a iserrésátei rneghonositsa. Az
192Ö-2l.' tan?vbett végre az akadályok nem lát,
szottak leküzdhetetleneknek s a főgimnáziunt a
cserkészcsapatot megalakitolta. A Szombathelyen
l920. nov. 4-1z-ig ta}tott cserkésztiszti tanfolyam
után dr. Janzsó FYerenc tanár, november 29-én a
szülők és érdeklődök nagyszámú hallgalósága elótt
ismertette a mozgalom -Íényegét, fontosságát és
rendszerét. Megaiákulás után,-kedden testnevelési,
csütörtökön éne*k, szonrbaton a próbákszerinti kikép-
zésben részesüIt-a csapat. ldöközben 79, számmal
isazolták. gróf Festetich Györgyről, a Georgicon
ajaoitóiáiól"nevezték el és véitnöliül gróf Festetich
Gv'Orsvt't, az intézet egykori tanitványát kérték fel.
Ai tin--nepéIyes fogadiíonrtétel l92l. junius 19-én
ment vésbe. Az ui tanév e]eién 18 főröl 30_ra sza-
porodolis a Sas-l Sólyom-,' Vadgalamb,őrs nrellé
á Turul-őrs Iépett. O[tóber 30-án pedig az egész
csapat fogadalrlrát ünnepélyesen megujitotta. _

( - zsó, 79,\

nát gyüjtöttek. A folyó kiadásokat az önként me
aiánlott havi feienkénli l0 kcrona tasdii befizetét
nat gyültottek. A tolyo kladasokat az onkent meg-
ajánIott havi f9jenkénli l0 kcrona tagdii befizetésé-
bö| felezzük. Orsi összejöveteleket és csapatössze-

HIVATALoS RÉSZ.

I. I.elhivjuk az összes leánycserkészcsapa-
tokat, }rogy pontos cimüket, csapatszámukat
és a csapatnevüket a szövetséggel halaclék-
talanul közöljék.

II. Figyelnreztetjük az összes cserkész-
tiszteket és segédtiszteket, hogy tiszti, ille-
tőleg segédtísztiigazolványaikat csak az eset,
ben kaphatják ki, ha ,,Jelentkezés tlszti vizs,
gára" ürlapjukhoz .,Cserkésztiszti igazolási
kérelem" iirlapjukat is mellékelik. Ezek a
nyomtatványok a kerüietnél kaphatók.

I1I. Egyszersmind kérjük, lrogy a már
kiállitott cserkésztiszti és segédtiszti igazoI-
ványokat azok sorszánának heLyreigazííása
végett a szövetséghez haladéktalanul bekül-
deni sziveskedjenek. _

A 128. sz. ,,Thökölyí6 cserl<észcsapat szer-
vező testülete a VII^ ker. Thököly-uti állami
fiu felső kereskedelmi iskola. parancsnokai :

Sándor János, Nagel Ede, Postacim: Bpest
VII., Thököly-ut 48. Telefon: József 16-3ó.

csapatössze-
jövetelekei hetenkint egyizer tartunk. A fegyelmező
rendgyakorlatot és a tornát a tornacsarnokban
végezz|jk, (- dn, 69,)
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Pályázati hirdetmérry.
A Magyar Cserkészszövetség 609.000 koro-

ná5 ,,Prinz der Neederlanden" alapitványának
t92t. évi 34.500 kor. kamatából a Prinz der
Neederlanden alapitványt kezelő bizoltság
f. évi február L-énhozott határozata alapján

öt lriyáló erkölcsi magatartást
tanusitott cserkészt jutalmaz egyen-

kónt 6900 koronával, továbbá
ugyancsak Hollandiából kapott kisebb össze-
gekből és azok kamataiból tizenkét ceer-
kéazt egyenként 1000 lroronáva! Szent
György napján.

Jutalomdijra páLyázhat a Magyar Cserkész-
szövetség kebelébe tartoző csapatoknak min-
den fogadalmat tett cserkésze, aki szegény-
sorsú Úagy vagyontalan szülők gyermeke és
a cserkésztörvények értelmében különösen
kiváló erkölcsű.

A pá|yázati kérvénynek tartalmaznia kell:
t. A folyamodó nevét, lakóhelyét (cimét).
2. Cserkészcsapatának nevét, fogadalom-

tételének helyét és idejét, a cserkész rangját
(munkakörét).

3. Eletkorát és a teste fejlettségére vonat-
kozó, adatokat (test magassága, súlya, mell.
bősége kilélegzés után, belélegzés után, felső-
kar vastagsága egyenes tartásban és behaj-
litva).

4. Az esetleges betegségérőI orvosi bizo-
nyitvány csatolandó.

5. Az apja és anyja foglalkozását, a szi-
lők évi jövedelmét, vagyoni belyzetét.

6. A kiskoru testvérek számát, azok korát.
Az ad,atok kelyes uoltát, továbbá a folya-

modó cserkész erkölcsi kivalóságát a pa,ra%cs-
nok igazolia, illetve a folyarnodót érdeme
szerint a jutalomdij elnyerésére javasolja.

A pályázatok a Prinz der Neederlanden
alapitványi bizottságnak cimzendők s folfu
éui április hó 1-i.g aMagyar Cserkészszövet-
ség cimére (Budapest, IV., Váci-utca 62.'sz.)
hiildend,ők aj ánlottan

Erlesitós. e Magyar Cserkészek Takarék
és Hitelszövetkezete, mint az OrszágosKöz-
ponti Hitelszövetkezet tagja, köztuclomásra
hozza, hogy a szövetkezet müködését a sző-
vetségi központi irodában Budapest IV.,
Váci-utca 62. megkezdte. A jegyzett üzlet-
,részek beíizetése a Szövetkezet 49593. sz.

: postatakarékpénztári csekkszámlájára már
teljesithető. Takarék betétek és kötött beté-
tek elíogadtatnak, kölcsönigények bejelent-
hetők.

Az ujabb belépők belépési nyilatkozatait
kérjük mindenkor a hó végéig a _ szövetke.

zet igazgatőságához eljuttatni, mert a tag-
felvevő igazgatősági ülés minden hó első
keddjén van. (A kiirt versenyre tekintettel,
a belépési nyilatkozatok csapatbélyegzővel
ellátása ajánlatos. Az alahulósban résztuetleh
ru.ár rnost bejelentketik, koí! jegyési.iket
welgik csapat jauára liiaánják elszámoltatni
a uerseugben.)

A befizetöhqlyek szervezése sziníén lolya-
matban van; ugy szövetségi kerületi ós
megyei szervek, mint egyes csapatparancs-
nokságok igényelhetik befizető helyként való
megszervezésüket. Ez irányu bejelentésükkel
szintén közvetlenül a szövetkezet igazgatŐ-
ságához kell fordulni.

A lengyel cgeiésztestvérek
karácsonyi üdvözlete a magyar

cserkészekhez.
Még január 6-án érkezett meg ez a szép

testvéri üdvözlet, melyet a magyr cserké-
szek nevében a Magyar Cserkészszövetség
azonna| meleghangú átiratban viszonzott :'

A L""gy.r C."rk

189li4294. sz. Warszawa (Varsó), l92| dec,24.

Drága Testvéreink l
' Az,ősrégi pogány korszakban a barátság

jelképezésére egy szokás uralkodott Nagy-
lengyelországban: a kenyértörés szokása. Ez
a szokás a kereszténység által szentesitve, a
mai napig is fenmaradt köztünk és az ,Isten
születésének ünnepén gyakoroljuk, karácsony
napján, amikor a jóakaratú embereknek békét
hirdető Nagy Szeretet világrajöttének emlé-
két ünnepeljük.

A Szentestén tehát Lengyelország minden
kunyhójában és palotájában ott csillog a
barátság és a szeretet jelképeül a rokonok
és ismerősök kezében a betört fehér ostya-
darab és nyomában csak úgy árada szivélyes

:jókivánság.
Mi, cserkészek,. mindnyájan testvérek

vagyunk s ezért ezen a szent katácsonyestén
a Lengyel Cserkészszövetség messzihegyen-
völgyön túlról nyujtja_ felétek a kovásztalan
kenyeret és kivánja, hogy a mi nagy ideánk
az egész emberiséget meghóditsa és az összes
nemzeteket egy egymást szerető családdá
forrassza .össze.

Légy résen !

Szopocskó s. k. Glasz'H. s. k.
a külügyi oszt. vezotője. a cserkészfiuíőhadiszállás

Ilelyreigrrzitás. A tUr.c.ni fa- és fém-
ipari szakiskola csap4ta nem ,Zíillyiu, hanem
,,Irinyi".
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A Magyar Cserkészszövetség március l}-én,
vasárnap délelőtt 11 órakor, a Budai Apolló-
Szinházban (Széna-tér), a oMagyar Cser_

készház" ópitési alap javára
Matinét rendez.

uŰson:
1. Himnusz. Előadja a 18. Lóczg cserkész-

csapat vonós zenekara,
2. Megnyitó. Mondja: dr. Sik Sálld.or, a

Magyar Cserkészszövetség elnöke.
3. Nem tört kettéakard. Szava|ja VargaE.
4. Svájc cserkészete, utána a Magas Tátra

tájszépségei. Vetitett képes előadás. Tartja:
Barcza lwra

5. Ünnepi beszéd. N{ondja ProhószhaOttokár
püspök.

6, Regős énekek. Enekli Jacobg Antal,
7. Fohász, Elmondja Papp-Váty Eleruérné,
8. Erdő mellett nem jó lakni, Cserkész-

vigjáték egy felv. Irta Erzbrltcketr Aladór.
EIőaőják a piarista főgimn. cserkészei,

9. Magyar tr-Iiszekegy. Előadja a 18. Lóczy
cserkészcsap at zenekar a,

Jegyek 30, 50 és l50 koronás árban vált-
hatók a Magyar Cserkészszövetség IV., Váci_
utca 62. I. l5. íőtitkári hivatalában.

A matinéra a csapatok egyenruhában,
zászIőva| jelennek meg. A csapatokban részt-
vevók száana március 6. este 6 óráig a
szövetségbe jelentendő be. Cserkészek hozzá-
tartozóinak s vendégeik számára helyeket
március 6 i8 tartunk fcinn.

Javitás. A 143. MOVE. központi csapat
parancsnoka Madarász Kálmáu, postacime
L, Attila_u. 8. I. 2. Kuua Jenő a 90. sz,
csapat tisztje, A 144, csapat parancsnoka
Schrnidt Istuán. Februári számunk kimuta-
tásában a parancsnokok neve felcseréll sor-
rendben szerepel.

I. KERÜLET.
l. Kerületünkbe tartozó csapatok szántára

távbeszélő és távirótanfolyam<_rt rendezünk,
melyre jelentkezni a csapatparancsnokságok
utján lehet március hó 10-ig. Felkérjük a
csapatparancsnokságokat, hogy oly l5 élet-
évüket betöltött cserkészeket küldjenek e
tanfolyamra, akik az elektrotechnikában már
elemi jártassággal birnak és szakszer(t kikép-
zéshez kedvet éreznek. A tanfolyamon szak-
emberek tanitanak és a megfelelt cserkészek,
amennyiben I. oszt. próbájuk már megvan,
a különpróbajelvény viselésére jogot nyernek.

2. Niegfelelő számtt jelentkező esetén a
Vörös Kereszt Egyesület területünk csapatai
tészére mentőtanfolyamot rendez. Felkérjük
a csapatparancsnokságokat, hogy a jelent-
kezők névsorát velünk sürgősen közölni
sziveskedjenek.

.A, Magyar cserkószek takarék- és
hitelszövetkezete,

mint az Országos Központi Hitelszövetkezet
tagja jar-ruár 29-én tartotta alakuló közgyn-
lését az ország minden részébő| egybegyült
alapitók jelenlétében a Magyar Cserkészszö-
vetség központi irodájában Budapest, lV.,
Váci-utca 62, l, 15, mely ideiglenesen a hitel-
szöveíkezet helyiségéül is fog szolgálni.

Az a negyednrilliós alaptőke, meiy szövet-
kezeti alapitások terén szinte szokatlanul nagy,
csak előrevetitett képe annak a nagyfontos-
ságú gazdasági tevékenységnek, mely a ma-
gyar ifjuság ezen, a maga nemében első
iníézményére vár.

Országos ifjtrsági takarékpénztár lesz ez a
hitelszövetkezet, de ezenkivül a cserkészet
gazóasági vállalatainak (ternrelőnrűhelyek,
irodalrni kiadóvállalat, játék-, mű- és házi-
ipari terme]és) központi bankja, pénzügyi
szerve is.

F"oglalkozni fog a banküzlet nrinden ágá-
vai, de különösen azokkal, amelr,,ek művelése
az ifjttság érdeke, Igy a rendes betétüzletág
mellett a haláridőre (5-10év, 20 éves élet-
kor, nagykorírság stb ) esetére kötött, maga-
sabb kamatozású betéteket külön üzletágként
fogja kezelni. Biztositási osztálya pedig a
rendes, valamennyi biztositási üzletágra ki-
terjedő biztositások nlellett kijlön cserkész,
biztositásokat köt baleset következtében elő-
áilható hdráI vagy rokkantság eseteire külö,
nÖsen kedvező íe|tételek mellett. (Alacsony
dijszabás, egyszeri dijfizetés, 8-20 éves
korig érvényesség.)

Minden iíjunak érdeke, minclen cserkész-
nek kötelessége, hogy szülői beleegyezés
a|apján betépjen e hitelszövetkezetbe. Egy
űzletrész l00 korona, belépési és alapitási
költség üzletrészenkint l0 korona.

Az 1íjuság belépésének megkönnyitésére a
szövetkezetminden cserkésznek, aki legalább
két üzletrészt jegyez és jegyzésére annak
20 száza\ékát, aáaz a belépési és alapitási
dijjal együtt legalább 60 koronát azonnal
befizet, teljesen ingyen egy névre kiállitott,
20 éves életkoráig érvényben maradő és bal-
eset folytán előállható rokkantság esetére
szóló balesetbiztositási kötvényt ad.

A nemes cét érdekében a cserkészet és a
magyar ifjuság minden jóakaró barátjának is
kötelessége a cserkészek hitélszövetkezetébe
belépés. Erre különben maguk a cserkészek
fogják kérni a szüleiket és a mozgalom tá-
mogatóit, mert azok a cserkészcsapatok,
amelyek l922 október 3l-ig 10.000 koronát
meghaladó üz|etrészl jegyeztetnek és fizet-
tetnek be, versenyben vesznek részt, melynek
első dija 5000 korona táborozási segéIy.
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utián továbbit minden levelet külföldi eserkésztest-
vérhez és Ie is forciifletja. Ma már minden nyelven
van levelezónk - kerül a gárdából. - F. F. J.
rr0. §§apat. A négyböl kett§t felhasználunk,
köszönet. 

-- St. Zrinjl, B. J. Érdekes napló, de
nekünk hosszú és a képek homályosak.

- Iil. B. P. §zegszárd. A "tábori élet' igazsá-
gait nem vonjuk kétségbe, egytöl-egyig helyesek,
de - bocsáss meg -- ötletszerüen nem hozhatjuk ,

ki. Azdnkivül szabá§zatot c§ak akkor közlünk, ha
telies.

Á szerkesztő kérelmére eddig-a debre-
ceni Ix. ker. volt szives válaszoíni és ottani
szerkesztőűl Debreczenl Ferenc gazd. titkárt
küldte ki, akit örömmel üdvözlünk.

It!. Zaka §ándor, Hódmezö-Vásárhely. Azt
irod ,,Kedveé ,Magyaí Cserkész !" líjú szivem_izzó
melegével üdvözöilek, ,midön a kedves ,.c§er-.
készftu" helyett Te jelentél meg egyszerú laltom-
ban fénvló és,i tűz svanánt, hogv vezess - cseí-
benhagyás, migcsalié nélkül --á magyar jövendö,
a magyar boldógulás szentcélja felé l Ha Te velem
leszel,-biztatsz, bátorilasz, nern habozok, nem kétel-
kedek soha semmiben. Hiszem, hogy ezt vallja
minden olvasó barátod. Légy velünk-e vészteljes
napokban s akkor nem ismerünk csüggedést, bör-
tönt. melv minden oillanatban kisért bennünket.
Szivem óinden öröinét öntöm eléd s kivánom,
hogy minden diadalmas utadon mindenütt megértés,
szeretet fogadion. Te vezess ,bennünket a szent
.harcban, eztréves hazánk feltámasztásában. lsten
segélien nemes utadon ! lsten hozott ! Ha te meg-
értld sok árva beléd vetett bizodalmát, nem lesz
,földünkön küzd<í; szenvedö orsz,{g s az eliövendó
nagy'idökben feltámad édes hlzánk : Magyaror§zág.
,Fönt az égben. sok hő9 halott szemében öröm-
könny rag-yog s a vén Árpád megdicsöiiiten mo-
solyog . . ." Ktdveg Sanyi: ölel a Magyar Cserkész.

- Sch. M. parancsnok úr, Veszprém. Kedve§,
tehetséges munkák, mind felh4sználiuk az ujonc
kir,ételével. Ehhez a már kiegyenesitett cserkész
rajza kellene ellentétnek. A ,,Történet" a jövő szám-
ban jön, Hálás köszönet a parancsnoknak és meleg
buzditás a szerzönek l - P. K. 12. csapat, Buda-
.pert. A kliséket kiadóhivatalunk a szövetségi
helyiségében bármely nap délután 

'-tlz7 
közt ki-

adja. Számlát postán egyenlitettük hi, butorokat már
beszereztük, az iparcsarnok nem alkalmas. -Il1. D. Budapest. Igaz: ,a1,onnal kijavitjuk: az
Orsvezetők könyvének t2l. oldalán, a 34, vezény-
szónál, a lap aliától számitott 5. és 6. §orban ,,bal"
helyett ,.jobb" olvasandó. A helyes szöveg,tehát:
,,. ,. iobb |ábukkal föIlépnek a kettösök jobb olda-
lára," _ Th. Á. §opron. Rég esett ilyen bosz-
szantó saitóhiba, mint multkoti üzenetünkbgn ; kér-
;lek szépen, olvasd ehelyelt mi, azt, hogy mh. -Dr. H. D. Sopron. Hálás köszönet. Az egyik nrost
iön, a nrásik-a következö számban, az-értesitöi
'beszámolót májusra nagyon kérjük, az évkönyvi
cikkröl levéI megy. - P. Karcsl, §zombathely.
A hireket felhasznáItuk, a vers és az,,Egy kép"
még nem érett meg a irvomdafestékre, de-mind a
kettö nemes szivedet éó gondolkodásodat dicséri.
A két rajz ötlete jó, sőt, biavisszimo, de még sokat
lkell gyakorolnod az arcok raizolását, Köszönjük
munkádat lapunk érdekében. A kért 2. számot azon-
nal e_lkíilritük. Nagyon helyes: ,,Egységben az erő."
- N. J. Kecskcmét, Redves Pista! Mindig szi.
veeen látunk és nagy figyelemmel olvassuk el min-
den sorodat. Mostani kéf versed áitatos, kedves és
öszinte, de ennél sokkal több k-ell, hogy közöl-
hessük. Erö, közvetlenség, meg egyebek, miknek
neve egy szóval: müvészet. * Ift. Z. S. Hóal-
mezö-Vásárhely. Könyvkötésról már irtunk,
szivés engedelmeddel má! lapban használiuk fel.
A napirosnak mind a két oldalára nem 

-szabad

irni, ézz_elsók bajt okoztál nekünk, ne tedd máskor.
- P. V. Eger. - A Magyar Cseíkész a szövetség

kéziratokat
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A KIADÓHIVATAL ÜZENETE. .

A kiadóhivatal uj helyiségében: Váci-utca 62.
I. 15. mindennap 5- 6 óra között van hivatalos óra.
Kériük agy az elóíizetőket, mint a btzományo§okat,
valamint kiadványaink rendelöit, hogy minden_pénz-
beli küldeményt csekklapon küldienek be. Csekk-
Iapokat minden példányhoz mellékelúnk. Mester-
utcai kiatlóhivátalunk az átköltözköcléssél megszünt.

A lll. kerület csapatait és cserkészeit kériük,
hogy m,inden megrendeléssel a, Magyar Cserkész-
irodához Szombathely, Hollán Ernö-tt.2. fordulianak.

Kladótulaidooos : A Magyar Caetkéstezővelség.

Nyömta t Ftőtcr ésTfusa Lőnyvnyomdáia
Badapest, VII- Atácfa-utca 13.
Teleíoa l }őzseí 106-20.

Mughivó.
A budapesti ]X. kerületi állami Fáy András
főgimnázium 18. sz. Lócz1l Lajos cserkész-
csapata 1922. évi március hó 5-én, délelőtt
1l2ll..őrakor, a Magyarság-moziban (Mester-

és gr. Haller-utca sarok, tulajdonos
özv. Lemberkovitsné)

cserkészÜnnepélyt
íendez a kővetkező műsorral:

t, Hlmiusz. Elóadja a csapat ének- {g 2gnekala.
2. A.csapat hdroméves multja. Tilkári jelentés

U*tlitz Agosttól.
3. Drdla: Szerenade. Elöadja az öreg íiuk raiá.

ból alakult vonós ötös.
4. A parancsnok felszólalása.
5. Hándel : a/ Minuetto. ó) Musetta. c) Gavotta.

Elöadja a vonószenekar,
6. rtibori képek, É,nekekkel, 30 vetitett karrika-

turával,
7. Kurucnóídi?. Előadja a csapat zenekara,
8- A cserkészjtiték. Eredell filmmel a csapatról.
9. Cserkészfiuké a jövő. Induló Horváth Sándor

alezredestöl, bemutalja a vonószenekar.
. Az összes ének- és zeneszámokat Póka Gvula

tanár, cserké sztiszt vezényli.
Belépődii szeméIyenkint 30 kor., vigalmi adó 3 kor
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Edd.ls megielent számbi :

í. MARKUS: Csctkésztábot . 6.-
2. SCHRANK: A hatcszeúi

(II. bóvített kiadás) , 
'6,-3. SZTRILICH és MOCSYr A

csctkész se gitsé gnyu j tás lrís
kátéja. II. ktadás. E._

4, Kiképzési szabályzat II.kiad. 6.-
5-6. GERÓ: 

^ 
étkép. t2.-

7-8. MAGYARoRSZAG FÖLD_
RA]ZA. Itta dt. Fodor F cte§c
egy. m. tanát, cserkésztiszt.
,I. oszt. próbaanyag. . 

'2.-9-É. óRsvEzETóK KöNYVE
A M. Cs.Sz, hivatalos kalauza
őtsvczetők munkája Észéte 32,-

í4_rs. MINDENT A HAZÁERT
Ametika| csetkésztegény.
Angol ercdetibőt ford.:
Schrank Endrc . 40.-

í9-B.TABoRoZNAK A
PALOTAI CSERKÉSZEK
Etedet| tnr"agy at csetkészt egény .
Irta; Gyökössy Endre . 40.-

24-25 CsERKÉszszINPAD
Irta: Lingauet László és

Kiadóhivatalunk a Magyar Cserkész
rzámaibó! vi eezav ár á ro l

Il. évf. t. ,ée 2. számokat eredeti aron.

Ajdnlok elsörendü viharerös és vizhatlan
anyagböl teljesen előirds szerint készült

Gser{cész ka{apok af
viharszij j al elldtva darabonként

260 korondérf.---.
Elsőrendü jó munkdért felelősséget vdllalok.
§zíves megrendelést kérve marado? tisztelettel .z

Iíj. OSKOVICS FERENCZ kalaposmester
tö bb cser k észcs a p at k alap szti ll ttój a

Hódmezövúsdrhely,

ismét lrapható

til[§lBlt l§TllÍll

Cserlrészlralapolr kószletben

Csapatolrnak engedméry,

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

R ilnüfin [§[nffi§l llülltllH.

fillhntú: llinüúhilalnlunltlen l. llntOyttlgn 1l. lll. l.

Noszlopy Aba Tihamér.
26-29. MAGYAR csERKÉsz

NAPTÁRA í922 . .32._
30. A MI TÖRVÉNvÜtqr +._

A ,,Magyar Cserkész"
I. évf . (1-I1 sz.) kapható a kiadóhivatalban

36 koronaért.
*

A,,,MAGYAR C9ERKÉ,SZ,,
elöíizetési dra;

Egy évre 120 kórona, évenként 12 szdm.

kiadóhivatatok:

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

IV., Vdci-utca 62, I. I5.

"Mcgiclcatek 
a Magyar Cgcikérz a,ővésa|

FALIKEPEI, MÉraPIAI É§
LEVELEZO-LAPIAI
6l vlo,ber' kattonta nyomvá.

Hatalmas ctővclhfudetlk a nagyat csetkész-
rnoígalom e g y s é g é t és lazaí7as cseletvő

iellcm,ét.
A faíikép fua 27|42 cm. nagyságban1 az

otthon gyönyőtó d7sze1 dtb.-kéat K 20.-
A millap ára; a Magyar Cscrkész oagy-

úgában . .K r0.-
A (evclelőlapok fua. databonkéot K 

'.ó0t00 dtb. 180.* kot.r t000 dtb.. K 1600.-


