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Szetkesztői izenetek. - Hivatalos tész.

HlVATALos RÉsz.
Az igazÓrt csup"tJ folytatólagos szám-

sorrendje: 
"

175. Bocskay, Békési ref. főgimn.
176. Nagykún, Karcagi ref. tőgrmn.
!.77. Mikes Kelemen, Fé|egyhází helyi biz.
17B. P. V. P. Pécsi városi polg. fiúiskola.
179. Rákóczi, Bonyhádi ág. h. év. főgimn.
180. Kárpát, Szarvasi ág. h. ev. főgimn
181. Sasfiók, }ulián Egyl. pécsi Inasotthon.
182. Uhu, Naqykállói főgimn.
183. Kinizsi, Szegedi m. kir. áll. íőgimn.
184. Csaba, Békéscsabai ág. h. ev. íőisk.
185. Wekerle. Wekerletelepi áll, p. íiúisk.
186. Zrinyi, Gödöllői kir. xath. főgimn,
787. Zrinyi Mrklós, I., Attlla u. polg. fiúisk.
188. Turul, Bicskei polg. fiúisk.
189. Bethlen Gábor, Nyiregyházi p. fiúisk.
190. Egyetértés,.. Debreceni máv. műhely

Egyetértés Onk. Eq},let
191. Toldi Miklós, V., Alt. Közjóték. Egyl.
tgz. - Váci kegyesr. főgimn.
193. Baross Gábor, Kcr. Munk.-ifl. O. Szöv.
194. Széchenyi István, Miskolci máv. mü_

helyi tanonciskola.
195. O. A. P. Oroshrlzi polg. fiúisk.

A §zövetsóg új szakosztályai.
A Magyar Cserkészszövetségnek az ügytr

az idők íolyamán annyira megnövekedter
és sokoldalúak lettek, hogy ezeknek további
elintézésére a szövetségnek az az egy-két-
eddig intézkedő embere nem volt már
elégséges. Ezért az I. B. leguróbbi űlésén
az országos elnöknek inditványára az úgyek-
nek behatóbb és rendszeres elintézése ér.
dekében azoknak intézését szakosztályokra
csoportositva, felosztotta a szövetség ve-
zetői között, akik ezeket az osztályokat
ezentul felelósségteljesen vezetik.

Igy " következő szakosztályok állittat-
tak fel:

Gazdasrigi szakoszttily, melynek keretébe
tartoznak az összes gazdaságí természetű
ügyek, Vezetője |r. Witz Béla orszáqos el.
nök, Hivatalos órája pénteken ő-7.ig.

Sajtószakosztdly, amely a szövetség iro-
dalmát irányitja és vezeti. Idetartozik a
cserkészet minden sajtóügye. Yezetője dr.
Kardcsony Sdndu társelnök. Hivatalos órájá
kedden 5 -6-ig.

Ünnepségeket rendező szaklsztdly. Idetar-
toznak az ünnepségek rendezése és min-
den a cserkészet küIső szereplését érintő
ügy. Vez<tője Gerö Ldszló társelnök. Hiva.
talos órája kedden 5-6-ig.

Pedagógiai szakoszttíly, amely a cserké-
szet összes pedagógiai kérdéseit intézi.
Vezetője dr. Radvdnyi Kdlmdn. Hivatalos
óráia szerdán 6-7-ie.

KüIügyi szokosztdly, amely a szövetség
külügyeit intézi. Yezetője dr. Molndr Fri-
§yes külügyi títkár. Hivatalos órája pén_
tek ó-7-ig

Közöljük ezt pedig most azért, hogy azt
minden csapat- és cserkészvezelő tudomá.
sul vegye s ezentul az egyes ügyekben az
illető szakosztályhoz forduljon, amelynek
vezetője, személyes rregbeszélés esetén, a
közölt hivatalos óra aiatt készségesen áll
majd rendelkezésre.

Skolta Esperantista Ligo.
Hungaruja Fako.

t. La hungaruja Agento salutas"chiujn membrojn
kaj havas la honoron prezenti al ili chi, - subajn
informjon.

2. Ghis Augusto l-a estis 9 membroj, seC mi
bezonas pli multajn. Se chiui membroi varbus skol.
tojn al mia Ligo, mia volo estus plenumita. Mi
sendas ghoje alighilojn al chiuj, kiui ilin petos.
Liganoj, kiuj varbas novajn membrojn devas skribi
lian nomon kai nombron sur la alighiloi. Mi aten-
das de chiui Liganoi multe da novajn membrojn.
Propagandu la tingvon Esperanto kaj parolu pri
nia Ligo inter viaj trupanoj. Unuvorte: laboru por
nia afero !

3. Mi proponas al chiui membroi, ke iti kores-
pondu kun enlandai Liganoj kaj se estas ebla,
intersbaghu vizitoin. Ni, kvamkvam estas anoj tle
diverzaj trupoj, devas kune labori. Ne lasulatutan
laboron al unu-<lu personoi !

4 Se vi deziras alilandajn korespondantojn,
skribu al mi kaj mi sendos adresojn al chiuj, kiuj
ilin petos de mi.

Mi deziras al chiuj Liganoj bonan laboron kaj
salutas ilin kun §koitfrata §aluto.

K. Markovits, Agento de S. E. L,

Egész éven át nélkülözhetetlen cserkész segédkonyv: A
t56 oldaíon, 70 képpeí. Ára í0

Magyar Cserkész Naptáia í922.

korona.
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Megjelenik minden hó 1-én. - ,

ták és felallitották azokat a retortákat, me.
lyekmindegyikén átkerülve, megkapjuk
az ideális férfir, A férfi ideál elérése áll a
a cserkészet végpontján. A te}jes, az egész
férfi. L testben és lélekben erős, kitartó,
vállalkozó, minden viharral dacosan sz€ín.
benéző férrt; ez az, amit a cserkészet
eredményez. A férf. ,Lélek kiművelésének
szolgálatába áll a cserkészet és ha erre
kiváló, természetszerüleg másra nem lehet
jó. Pedig van egy finomabb, gyöngédebb
lélek is, a női \élek. Ennek a női|é|eknek,
ennek a uői. nemnek legtökéletesebb kimű.
velése szintén elsőrangu íeladat és szükség-
let akkor, midőn a másik nem kinevelése
oly rohamosan halad előre. Mi tehát a íel-
adat ? Az ideális nőt megkonstruálni és
összelrozní mindent, melyen a serdülő
lányt átvezetve, eljutunk a női ideálig.
Természetszerüleg az út és mód, mellyel
a nöi ideált a lányban megvalósithatom,
annyira más és különböző attól a módtól,
mellyel a fiúból ideális férfit nevelhetek,
mint arnilyen nagy a különbség a férfi és a
nő között, a férfi lelkület és a női lelkület
között. - És most újra térjünk vissza az
alkotókhoz Elkezdtek dolgozni és egészen
mást csináltak, mint a cserkészet, mert a.

Megszünt a magyar ' leánycserlrészet !

Az Orsz. Cserkészszövetség legutóbbi
intézőbizottsági gyűlése a leánycserkésze-
tet beszüntette.

E rövidke kis hir megértéséhez a követ-
kezők közlését tartom szükségesnek:

Midőn a kommün bukása után a magyar
cserkészmozgalom óriási Iendületet vett,
midőn nyilvánvalóvá vált a cserkészeknek
mesébe illő mágneses ereie, mellye| az
if;úságot magához vonzotta, midőn lemér-
hetőkké váltak azok a nagy belső és külső
értékek, amil<kel a cserkészet ifiuságunkat
gazdagitotta : mi sem természetesebb, mint-
hogy e fiúknál fényesen bevált cserkészet-
tel alrarták legjobbjaink a leányokat is ér-
tékesebbé, jobbá tefrni, annál is inkaÚb,
mert tudták, hogy a szebb magyar jövő
csak akkor jön el, ha a mind.két nelnbeli
iíjuságot sikerüI egyíormán magas szinvo-
nalra emelni, Hozzáíogtak tebát a munká-
hoz, a leánycserkészetlrez. Egyesek azon-
nal jól, s ezek az alkotók, mások hibásan
s ezek az atánzók.

Az alkotók ! Mit tettek ezek ? Azonnal
észrevették, hogy a leányoknak nem való
és nem is kell a firlk cserkészete. }Ieglát-
lák az első betekintésre, hogy a cserké-
szet megalkotói a cserkészetbe összehoz-
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cserkészetből az ideális férfi kinő, de az

ideális nő sohasem ! Dolgoztak a leányok
között úgy, hogy őket a női tokéletesség
legmagaÜbb fokára elvezessék. - És ez

a munka az egyik fajta oleánycserkészet.r

A másik fajta munka az utánzók mun-
kája volt. Erről csak röviden annyit, hogy
a fiúk számára készü]t recepttel a lányok
között operáltak. A lányok nem lettek
tökéletesebb lányok, de fiúsabbak lettek
és ez egy lány számára hátrány, íerdeség,
hiba. Ez nem lehet a lánynevelésben ten-

dencia. A férfijellemet széppé, nemessé

tévő karakterisztikumok nem teszik ugyan
olyan széppé, nemessé a női jellemet. A
női jellem vonásai mások, s az ehhez elve,
zető út is kell, hogy más legyen. Ezért
volt hibás az utánzők munkája.

És az intézőbizottsági gyűlésen az tőr,
tént, lrogy a fenn előadottak alapos meg,

fontolása atán az utónzókhibás,thles leány-
cserkészetét besziinlette. Nem vállaI felelős,
séget azokért a következményekért, amit a

csórkészet a leányok között eredményez. Es
rosszalja és elitéli azl az irányt, rnely a
lányok között eredményt azza| akar elérni,
ami tulajdonképen a fiúk számára készült.
* Az alkotók munkáját azonban öröm,
mel köszönli az intézőbizottság s örvend,
hagy az alkolókkal telies harmóniában
hozta meg határozatait, mellyel a leányok

Ha tátok tekintek, hazám i\usága,
Felejtem bánatom s s?ivem ujta éledi
Bárhogy sujt a jelea zotd mostohasága,
Reménnyeí kecsegtet iövóben az élet,

Legyetek kitattók, mindíg tetfue készekl
Ezt vfujak tőtetekt ti magyat csetkészekl

Pcsztitva tött teánk - tégen volt - a talát,
Nem Limélt a török, jött aztáa a német,

Ltszenveát időfuől rcgét otszághatát,
Mely kénytelen ti,te a sok ellenséget.
Legyetek kitartók mindig tettte készekl
E.zt vbjuk tőíetek, ti magyat csetkészekl

visszaadták a fiúknak azt, a mi a fiúké, a
maguk számára pedig ma;d megfogják
teremteni a magukhoz valőt, a maguklroz
illőt. Levetették magukról a fiú ruhát, hogy
megalkothassák a leány ruhát.

A határozatok a követlrezők: 1) aleányok
>cserkészq neuet nem, zliselhelneh; a )c§er-
kész< név olyasvalamit jelent, ami kizáró-
lag a fiúké. 2) Cserkészkalapot a leányok

neln hordkatnak; a cserkészkalap fiúkalap,
visszaadják nékik. 3) Cserkészjeluényt (li,
liam) teány new tíízket fel; a cserkészjel-
vény szimbóluma egy speciális munkának,
amit fiúk számára foglaltak le.

Ezek után íelmerül a kérdés, mi történ-
jék a jövőben ? Az alkotóh ruunkájának a

fejlesztése és tökéletesitésel Egyelőre név és

jelvény nélkül, hiszen nem ez a lényeg,
noha ez is hamarosan meg fog születni.

Es addig, mig az alkotók munkája be nem
fejeződik, mig kellő erővel és eréllyel nem

bir, addig az ily irányir leánynevelői
munka továbbra is a Cserkész Szövetség
hatáskörébe tartozik és majd csak akkor
engedi teljes szabadságára, ha önmagát
tökéletesen megtalálva, igényelni fogja a

külörrválást, mint betetőzését eddigi m[ln,

kálataínak.
Witz Béla,

A Magyar Cserkész-Szövelség
országos elnöke.

Az ostot, hogy sujtson uibóí teánk csapott,

S ami szépte épl?lt zotő iőők dacáta:
Lerombolva fotdig - íolő alatt sok halott...
Hazaszetetetnek ml nagy is az ára!
Legyetek kitatiók míndig tettte készek,
E*t vfujuk tőletek, ti magyat csetí<észek t

|maja,
S most belső elíenség, mely csak egymást
Késztet vészesíeíhőt,,, de nem, én mást látok,
Megmo*dul - n€m kesO - az igaz,ság ka!a,
Leigázva ffiegszúrr az öíökös a|ok,
Ha kitattók lesztek1 mindíg íettte készekl
Eat vátiak tőletek, ti magyat csetkészek|

bdró Inkey József.

A nagykanizsaí cserké szekhez

MEGJELENT HARMAD|K levelezölapunk:

A r-ni cörwenyünk.
A t0 törvény kétszínnyomatú művészi tervezelét ilj.
Cerritse'n Vilrtros ké§zílette. - Ára darabja K 6.-,
tOOdarabnál l00/0, t000 darabnál 2J0/o engtdmény,



ÍViAGYAR CSERKÉSZ 2rl

LOVAOlASSAG
} lovaghor. Lovagi erények.

Ui lovagság.

rnrAl §ZŐttŐsy lsTvÁN
Brkie. cserkészíiszí. (Folytatás,)

LOVAGI ERÉNYEK.
Légy résen !

.i régi lovagok a középkor harcias, zor-
::: r,ilágában éltek. Félvad népek fenyeget-

"_:;ot vetett sokszor a gyülölet és kegyet-
.::kedés lángja, Sohasem tudhatták, melyik
:'"anatban kell kardot ragaclniok, ltogy hazá-
.,.;. hitük vagy a bántalmazott erőtlenek
;jjelmére keljenek.

Résen kellett lenniök állandóan. Egész ne-
r:]ésük arra irányult, hogy testileg erősek,
:-arcra készek,. lelkileg nemesek, fegy elmezet-
::k legyenek s egy pillanatig se habozza.
::k. ha küzdelemrőI van sző.

Ezt a jelszőt és ezt a kötelességet örököl-
tük mi tőlük. Bennünket is ellenség vesz
körül, a határokon innen és tul meglapulva
leselkednek ránk. Yárják az alkalmas pilla-
natot, amikor elfog bennünket a gyöngeség
s akkor könyörtelenül lecsapnak reánk.

Oseinknek szokása volt, hogy kardjuk
pengéjére rávésték a család jelmondatát. Mi
nem viselünk kardoi, de a cserkész liliom
alatt ott hordjuk a ,,Légy résen l" feliratú
szalagot és jól tudjuk, hogy ez nemcsak a
Ietűnt századok lovagjainak, hanenr nekünk
cserkészeknek is nagy kötelességet jelent.

Mindent a hazáért t
Egy kis magyar fiút neveltetett Bécsben a

esászár mindenható kancellárja, Kollonics
érsek, akinek egy gőgös mondását adták
szájről-szájra egymásnak az elbúsult magya-
rok: ,,Magyarországot koldussá, németté s
végül katholikussá fogom tenni." Hogy való.
ban ezí nrondta-e, nem tudjuk, cle hogy erre
igyekezett, tettei bizonyitják.

Erre az emberre bizták a kis Rákóczi Fe-
rencet. Elszakitották anyjától, testvéreitől,
magyü véreitől.s mindgn erejükkel német-
nek nevelték. Osszeházasitották egy német
hercegnővel s megvoltak róla győződve, hogy
a dúsgazdag főur sokkal inkább ragaszkodik
majd feleségéhez, nagy birtokához, a gond-
talan, pompás élethez, semhogy hazája pa.
naszaira hallgatna.

De nem igy történt ! Magyarország feljaj-
dult, néhány elkeseredett magyar kardot ra-
gadott s II. Rákóczi Ferenc, ki először ide-
genkedve nézte a |ázadőkat, rájött, hogy ő
is magyar. Amazok véréből való vér. S kin-
cset, vagyont, családot feláldozva vállalta az
ő sorsukat.

Siker, dicsőség kisérte vállalkozásukat. S
ekkor próbáIták őt ügyétől eltántoritani. Igér-
tek amnesztiát, még nagvobb birtokot, német
hercegséget, nem engedett. Elküldték hozzá
feleségét. Talán majd annak kedvez, lágy
szavai ellágyitják. Hiába : Rákóczi állhatatos
maradt.

Majd elkövetkeztek a balsiker napjai. A
kurucokat leverték. Károlyi békét kötött.
Rákőczi földönfutó lett, a békét nem irta a|á,
bár megigérték birtokai visszaadását. Lemond
javairól, de nem mond le az igaz ügyről,
melyet képvísel. S midőn eredménytelenül
folyamodik segitségért a külső hatalmakhoz,
szertefoszlik minden reménye, de igazságá-
nak tudata nem hagyja eI. Elvonul anyja és
mostoha atyja után a számüzetésbe, ahol
szegénység és nélkülözés vár tá az addigi
jólét és gazdagság helyett.

ö nzetlenség.

,,Nem magunkért vagyunk a földön",
mondta egy hires angol lovag. Mások javá.
ért mttnkálkodni, hazánk jólétét biztositani,
embertársaink boldogságáért dolgozni : ezek
a legszebb gondolatok. Es nem jutalomért.
A cserkész nem fogad el jutalmat jótettéért,
hanem Istenre mutat, akit egyedül illet meg
a há|a és köszönet.

Igy tettek legkiválóbb elődeink is. Deák
Ferencről irták kortársai, hogy midőn a
kieg.yezést léftehozta, nem fogadott el semmi
kitüntetést s még kiráiya sem adhatott neki
többet egy kézszoritásnál.

önfeláldozás.
Róbert Károly havasalföldi háborújában

történt. Az árulő oláhok egy szorosba csal-
ták a király seregét s a kijáratokat elzárva,
a hegyoldalakról nyíl- és kőzáport zúditottak
rája, Győzelemre vagy menelülésre semmi

-kilátás. De mégis I Előáll egy egyszerü köz-
nemes, Széchy í)ezső, ruhát cserél a király.
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lyal s mig ez néhány hive védelme alatt
elmetlekül, ő fe|áLdozza érte életét.

Számta|an sok példát találhatunk még erre
a multban: Kemény Simon, Dugovics Titusz
és sok más hősünk esetét. De találunk ön,
felá|dozást napjainkban is.

Nemrégiben olvastam egy esetet két cser-
készrő|. Az egyik görcsöt kapott a vizben,
mire a másik utána ugrott, hosszasan kúz,
ködött a fuldoklóval, mig végre őt is elhagyta
ereje. Társát megmenteni nem tudta ugyan,
cle kockára tette érte életét s követendő pél-
dát mutatott másoknak,

Vannak az őnfelá|dozásnak egyéb formái
is. Betegápolás, lemondás mások iavára
kedvteléseinkről, mind mind csekély, de meg,
kapó pétdái ennek a szép erénynek,

(Folytatjuk.)

Nagytábor elött.
(Monoiógus.)

(Naiv kísfiú cserkészruhdban, besurran, kö-
r ülnéz, maj d titkolódzva a k özö nséghez fordul:)

Megszökteml _ A többiek mind elvo.
nultak, de én visszalopóztam, mert látni
szeretnék egy igazio hamisitatlan cset'kész-
tábort. A műsoron azt olvastam, hogy itt
most az lesz, Szörnyen kiváncsi vagyok,
mert én még sohasem voltam nagy tábor-
ban, - pedig nem is hiszik, hogy már
milyen öreg cserkész vagyok ! Idestova
hat egész hónapja, hogy felvettek a csa-
patba és már fogadalmat is tettem ! Az
ám ! De nagytáborban még nem voltanr.
Es nagyon, de nagyon kiváncsi vag5okrá!

(Körülnéz a szinpadon, majd folytatja:)A bátyánr már i4err-igen öreg cserkész,
több n-rint egy' éves, és segédőrsvezetŐ.
Hord itt a vállán (mutatja) egy piros csi-
\pt és már táborban is volt a nyáron. -O mesélte nekem, hogy a cserkésztábor
olyan szép hely, ahol van erdő igazi fák-

kal, patak igazi vizzel és tisztás szép zöld
fúvel, amelyen nagyszerüen lehet hempe-
regni. Aztán egy csomó sátor sok-sok
csérkésszel és még több felszereléssel Jaj,
ha én azt mind el tudnám mondani ! A
kezükben a hosszú hegyes: az bot. A há.
tukon a gömbölyú kövér : az hálizsák. Az.
tán kulacs, csajka, kötél, ponyva, iránytű,
napóra - sok dolognak még a nevét s.em
tudom. Még dugóhúzót is visznek a bics-
kán, de azt önérzetes cserkész nem szokta
használni, hanem belenyomja a dugót az
üvegbe, s úgy hűzza ki azt spárgával. F',ít
igy iria elő az ezermesterkülönpróba. Es
aztán van sok-sok szerszám, meg sok_sok
ennivaló, meg sok_sok minden. Es az mind
belejön a hátizsákba. De nem ám ,igy
össze-vissza belerakva, hanem szép rende.
sen összegyömöszölve. Mrlyen jó |ehet azt
vinnil (Sóhajt, kis szünel, majd élénkenz)

De ez még mind sernmi. Ojjé ! Hiszen
most jön a java l A szerkocsi ! Arra jön.
nek a ládák, a bográcsok és a ponyvák,
olyan magasra felrakva, mint egy hegy.
Nlint egy megyeri havas ! Igen, - ahol
azok a nagy harcok folytak I Es azlán ezt
a hegyet szabad húzni is. De ez már iga-
zán nagy kitüntetés lehet, mert ezt még a
bátyám se csinálta ! (Mind élénkebben:)

De még ez is mind semmi ! A tábort
kell ám látni! I\linden van ott, ami csak
modern, kényelmes és komfortábli. Vannak
utcák és terek, de nem ilyen kövezett,
lranem szép füves. Aztán vannak sátorla_
kásolr, de nem ám lépcsőn kell felmenni,
mint itt az emeletre, hanem lehet négy-
kézláb bemászni.. Aztán világitás is van
igazi gyertyával. Es mohából v-etnek ágyat
maguknak a fiűk l

A legkiváncsibb vag5t6} azonban a
tábori kosztra. Arról beszéltek legtöbbet a
fiúk. Azt mondják, még kozmás tészta is
van tejföllel! Az valami finom lehet, olyat
méq nem ettem.

A,ztán egész délután nagyszerü szórako-
zások következnek. Van hadijáték, moso-
gatás és más efféle. Külön szórakozás a
bevásárlás is. Olyan nagy (mutatia) kan-
nákban hozzák a tejet és az úgy csobog
a kannában, de a cserkész erős, behunyja
a szemét, hogy rre lássa a te;et, mikor a
kannából kiloccsan. (Hirtelen :)

Jaj, Istenem i Mennyit beszélek én, talán
azőta é:zre is vették, hogy megszöktem.
Vissza kell mennem, pedig nagyon szeret-
tem volna mindent lá,ni. De ne mondják
meg, hogy itt voltam, (kéröIeg:) abból nagy
baj lehetne, és én nagyon készülök a II.
osztályú próbára, a nyáron pedig tolni

. szeretném a szerkocsit. (Elszalad,)
FÜGGöNY. Mdrkus Miklós
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Az első magyar cserkésztáborozág
Németországban. (Folytalás.)

Dévénynél ismét sorakoztak a fiuk, rnint
előbb Pozsonynál. Szorongó kebellel vártuk
}íagyarország régi határát s az ott emel-
iedő milleniumiemléket. A hajó megállott,
a csehek kiszállottak. S csodák csodá|a !

A parton kelletleniil, arcéllel mifelénk for-
dulva lassan sorbaálltak és tisztelegtek.

^Yigyázz ! Tisztelegj !í volt a válasz. ,,Fiuk
a magyar cserkész lovagias és ellenségé-
nek is megadja a tiszteletet.e De néhány
pillanat mtrlva már íelhangzott a másik
vezényszó : ,Yigyázz ! tríilleniunri emlék !
Balra nézz l Tisztelegj !n A fiuk balra kap-
ták íejüket és szemiik a mil]eniumi emlék-
re esett, melynek megmaradt ta|apzatát az
álnok ellenség ép most szedte széljel. Jói
lehetett látnunk az ott dolgozó munkáso-
kat. Ki tudná szavakkal kifejezni azt az ér-
zést, mely a látományra bennünket eltol-
tött? De erőt vettünk fájdalmainkon és
bizó lélekkel szólalt meg ajkunkon a kö.
nyörgó ima : nIsten áldd rneg a mag.yart . . .'í

Kevés idő mulva hajónk, a Deák Ferenc
kapitánya kérette magához a parancsnokot.
Oszülő, 60 év körüli, igen rokonszenve§
megjelenésü uriember. NÍagyarul nem tud
jól, németül beszélgettünk. Megrázza keze-
met és igy szól: 

"Tanuja 
voltam az egész

jelenetnek. Viselkedésük oly megható, ün.
nepélyes és impozáns volt, hogy a legtel-
jesebb elismerésemet íejezem ki önöknek,
Erezzék magukat hajómon egészen ottho-
nosan és kérjenek tőlem bármit, aminek
teljesitése hatalmamban áll, teljesi}eni
fogom !"

Megvallom, alig tudtam felelni. A kapi
tány szavai annál jobban meghatottak, mert
tudtam, hogy idegen, dalmáciai származásu.

Bécsben csoportokba verődve, osztrák
módra mentünk a városba. Felültünk egy
villanyosra (ma még 1á0 korona, holnap már
260 korona a jegy ára, mondta a kalauz)

mely végig vitt bennünket a Dunaparton és
a köruton (Ring) s legalább íutólag meg-
tekinthettük Bécs nevezetesebb épületeit,
az egyetemet, íogadalmi templomot, (Votiv.
kirche), a városházat (Rathaus), a Burg_
szinházat, a volt császári palotát (Burg) és
a muzeumokat, a hadügyminiszteriumot. Ez
utóbbinál leszálltunk és gyalog mentünk a
Práterbe hogy az óriáskerékről (Riesen-
rad) tekintsük meg a hatalmas várost és
környékét.

Másnap délelőtt Kremsnél egy osztrák
katonazenekar szállt fel. Elénekeltük a
Wacht am Rhein-t, hisz annyira kivánják
az egyesülést Németországgal. A közön-
ségből sokan megtapsolták, a kővé meredt
katonáknak kidülledt a szemük a hallatlan
merészség miatt - egyéb baj nem történt !

BIzonyos, hogy a német nép nem nagy
örömét lelheti ebben a haclseregben.

Linzbett. osztrák cserkészek vártak ben-
ntinket. Derék,l vallásos és hazafias érzésü
fiuk, liik nagy készségqel forgolódtak körü"
]ötriink másnap történt elutazásunkig. Ro-
mantikus otthonuk van, egy torony leg-
felső szobájában.

passauban winecker Rudolf kalauzol
éjjeli szállásunkra, egy kaszárnyába. Az
óriási sötét terem hatalmas szalmazsák-
hegyei közül nem kis megleperésünkre
német cserkészfiuk kusznak elő, kik elke-
seredetien panaszolják, hogy Ma95,aror-
szágba készülnek, de már napok óta kény-
telenek Passauban vesztegelrri, mert a ber-
lini oláh konzulátus nemcsak a beutazási
engedélyt nem adja meg, hanem az útle-
veleket is visszatartja, hogy Magyaror-
szágba se tudjanak utazni.

Másnap reggel a kaszárnyában tágas
zuhanyftirdőre bukkannak a fiuk. Végig
fürdrk az egész csapat, íeledve minden
íáradság és vidáman dalolva szállunk vo-
natra Regensburg íelé. Néhány kilométer-
nyire a város előtt gyönyörü görög stilü
épület emelkedik a Duna fölé. A Walhalla
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A debreceni csapat a
lipcsei Völkerschlachtdenkmal-nál.

ez, a németek pantheonja, melyet a nem.
zet há|ája és elismerése állitott nagy fiai-
nak. Elhatároztuk, hogy Regensburgból
mi is elzarándokolunk a walhallába.

A regensburgi állomáson Habbel Lajos
az új német cserkészmozgalom (Neupíad-
finder) egyik meginditója és vezetője fogad
bennünket. Negyven,év körüli gyönyörü
germán tipusú férfiú. Allandóan kiséretében
van egy cserkészfiu, aki a zász|őt viszi
utána. Két napi regensburgi tartózkodá-
sunk idejére szép programmot állitott össze.

A.z esős idő ellenére is végigjárjuk a
a város nevezetességeit. A íiuk legszive.
sebben a gyönyörü gót stilü templonrban
időznek. Délben a csapatot a város pol-
gári családjai látiák vendégül, estére Habbel
a Jesuitenbráuhausban nagy szabású cser-
készismerkedési összejövetelt rendez, Két
német csapat kijön a magyar vendégekért
a kaszárnyába, Közrefognak bennünket,
előttünk a regensburgi Neupfadfinderek,
mögöttünk a góthai katonás Altpfadíinderek.
Vidám magyar és német énekszóval vo-
nulunk a városon keresztül a Jesuitenbráu-
hausba, melynek hatalmas terme egészen
megtelik a zsibongó, boldog cserkészsereg-
gel. Előszőr Habbel szólal íel. Orömmel
üdvözli német földön a lovagias magyar
nemzetnek cserkészcsapatát és azon őha-
jának ad kiíejezést, hogy ezt a látogatást
még sok más kővesse. A szives fogadtatást
e sorok irója köszöni ineg. Dr, Farkas
Gyla berlini magyar lector, ki elénk uta-
zott Regensburgig, kiemeli, hogy a magyar
csapat németorszá§i utazásának a mai kö-
rülmények között valóságos misszió jelen-
tősége van.

A hivatalos íogadtatás után még sokáig
maradtunk kedélyes hangulatban együtt és
énekkel, zenével, tréfákkat rnulattattuk egy-

Az Óriáshegységben magyar cserkészjárás van;
Közli a debreceni csapat.

mást. Fiaink nyelvén, törve vagy folyéko<
nyan gyorsan megeredt a német szó és

hámar Beteettek migukat az új helyzetbe.
(Folytatjuk.) Wallisck Oszkár.

A szókesfehérvári csorkó§zek útja Eogens,
burgtól a Leipzigben való találkozásig,

Elindultunk Regensburgból jul. 16,án 'l,
1O-kor Farkas Ggu.la d,r. németországi
cserkész megbizott ]<iséretében és d. u. 2,
kor megérkeZttink Nürnbergbe. Itt megte-
kintettük a Lorenz, Sebaldus és Frauen
templomokat továbbá a várban lévő muze,
umót, hol a középkori törvénykezés kinzó
eszközei vannak elhelyezve. Felkerestük
Dürer Albert szü|őházát és este elindultunk
Berlinbe.

Kiutaztunk Karlshorstba, ahol egyes
cserkésztiuk családjánál voltunk e|száLlá,
lásolva, köztük Martin Voelkel lelkésznél is,
ki a Neupfadfinderek vezére. Másnap a
cserkészeink pihentek. 19-én beutaztunk
Berlinbe, megtekintettük a Magyar Intéze,
tet, az Arzenált és a császári palotát.
Tiózteletünket tettük Dr. Ew.merick Gwsztáa
berlini magyar követnél, ki igazán atyai
szeretettel fogadott s az egész csapat részére
kis tizórait csomagoltatott be. Ebédre ber,
lini cserkész csaláóok láttak vendégül. Dél,
után az állatkertet tekintettük meg. Estére
ismét karlshorstban voltunk. A hamarosan
összeütött kis íootball mérkőzésben minden
fáradság mellett mégis a magyarok _vittékel a patmat. Másnapot ismét Berlinben
töltöttük.

21-én Potsdamba utaztunk. Itt megtekin,
tettük, Augusta-Viktoria császárné siriát,
Das Neue 

-Schloss és Sans Souci nyaralót,
Ebéd étteremben, melyet a potsdami Neu-
pfadfinderek adtak. Utána kirándu]ás a

-
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.{ német cserkésztábor pénze, Köz|i a debreceni csapat.

",l,-ansee-re, fiirdés. E..jl.t." cserkész csalá-
: - ináI voltunk elszál]ásolva, a}iiknek fíai
rz, n idóben már Magyarország íelé tar-
: :lak. 22-én vissza Berlinbe s onnan
].1.-arnemiindébe, ahova este 'A 6-kor meg-
::keztünk. Itt Walter Sackuanu a St.-Ge-
_:gsring cserkészek parancsnoka íogadott,
> átkisért a Warnov íolyó tulsó partján
_e,;ő barakk táborba, hol ősi germán cere-
- -lnia mellett a legszivélyesebben üdvö-
z,]:ek bennünket a táboroző St._Georgring
z: Dr. Bru.no Hilliger Bundesíeldmeister.
l::rdés és pihenéssel telt el ezután az időnk
:7-ig. N'Iég tovább is maradtunk volna, de
]tr, Miiller Lipót 26-án értünk jött s fájó
szivvei búcsút vettünk német cserkész
:estvéreinktőI s a fönséges tengertől. Ber-
_;nen keresztül 28-án reggel Leipzigbe ér-
keztünk. Itt Erich l{lotz a Wandervogel
_{ungenbund egyik vezetője kalauzolt és
gondoskodott ellátásunkró}. A cserkészek
megnézték a muzeumot, Reclam nyomdá-
ját és a Völkerschlacht emlékét.

Manger Erníl. ,
l Németországban táborozott csorkószek

builaposti csoportja,
A 16 cserkészből álló csapat Regensbur-

gon át Drezdáig közös vezetéssel haladt.
ltt a pesti csoport a szászországi Zittauba
került, ho| Georg Klotz vezetésével a város
Wandervogeljeivártak rá. Enekszóval vo-
nultunk a. gyönyörü |ugendheimbe, hol a
város, a társadalom és a vöröskereszt kül-
döttei fogadtak és pompás uzsonna várt
reánk. Még aznap este Zíttau ]<ies üdülő
he|yére,Johnsdorfba utaztunk tovább, aho| az
ottani }ugendheirn fenyővel és lampionnal
diszitett otthonában nyertünk otthont, a
bennünket kisérő Wandervogelekkel együtt.
Itt jul. l7-2b-ig táboroztunk, egy és több
napos kirándulásokban bejárva a környék

természeti és müvelődési kincseit. A batár
pár kilométerre húzódrk délnyugatra, igy
cseh területre is átmehettünk, a Csorbai tó
fekvésére emlékeztető, de kevésbbé vad-
regén5,es Tannersteichhoz. Oybinba,n a régi
középkor beszédes emlékeit tekintettük
meg és egy partos hegyi erdőrészben be-
rendezett szabadszinházat, bol a zittau-i
szintársulat tartja nyári előadásait. Shakes-
pere nA hogy tetszikü-jét játszották. A
fiukra, bár nem mindent értettek, nagyon
erős ben_yornást gyakorolt a teljesen új jel-
legü élmény. Más kirándulásaink alkalmá.
val Herrnhutba Iátogattunk el, hol a huszita
üldözés idején ide menekült valláslrözös-
ségben élő testvérek és nővérek patriar-
kális életberendezkedésével ismerkedtünk
meg. Hirschíeldeben a szászországi hatal-
mas központi villamos telepet, Zittauban a
fejlett szász ipar hatalmas gyártelepeit,
szövő és vasgyárait szemléltük meg. 25.én
búcsúul kis uzsonát rendeztünk egy-zittaui-i
polgári otthon termében, hol a sz7sz Wan.
dervogelok szülei, kik a mi cserkészeinket
többször vendégül látták és sok mindennel
elhalmozták, szép számmal jelentek meg és
virággal diszitették asztalainlrat. A kedves
délután valóságos magyar ünneppé szélese-
dett. A íiuk felváItva énekeltek, szavaltak
és zongoráztak lélekből hajtott magyar
dalokat. Egy pár német dalt is a némét -könnyező, meghatott - vendégekkel együtt.
Másnap reggel a Sáchsische Schweizben két
napos kirándulásra indulva 26-án csatla-
koztak a főcsapathoz Drezdában, s velük
együtt haladtak további utjukon.

Hátlap.

Dr, Müller Lipót,
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Ne íognánk hozzá az ebédfőzéshez ? Magyar gyerek megüli az ökröt is l

5. Keg bárándi táborából.

Német cserkészek Magyarországon.
Lz elmult nyáron nemcsak a mi cser-

készeink vitték liliomos zászlójkat messze
határokon tul, hanem itthon is láttunk ide-
gen cserkésztestvéreket vendégül: a nagy
német nemzet fiait. Hogy ők voltalr az
elsők, az nem véletlen, hanem szimbolum,
összetartozandóságunk szimboluma. }Iint-
egy lrétszázan jöttek a birodalom minden
részéből, mindenféle irányból és a legkü-
lönbözőbb szövetségektől. Sajnos Német-
országban nincs meg az ifiusági mozgalom
annyira sziikséges egysége s ez - vala-
mint a vendégek nagy száma - a vendég-
látó szövetséget bizony kemény próbára
tette. Hogy ezt a próbát kiállta, az első-
sorban a szövetség vezetőségének köszön.
hető, igy Hampel társelnöknek, aki fárad-
hatatlanul járt kelt a németek érdekében
és Faragó Ede főtitkarnak, aki nagy szere-
tettel éijel nappal rendelkezésükre á}lt.

Etsőknek a Neupíadfinderek 22 cserkésze
jött, berlini és potsdami fiuk, A szövetség
a dunavecsei láborban helyezte el őket,
abo| igaz testvéri íogadtatásra leltek és
teljesen beleilleszkedtek a táborrendbe.
Sokat ]áttak és sokat tanultak. Aztán még
gyalog elmentek Kecskemétre: vonzotta
őket a magyar puszta, melyről már annyi
romantikus mesét hallottak odahaza. Itt a
kecskeméti cserkészek vendégei voltak.
Hajón ataztak haza augasztus közepén s
azóta mindig nagy magyar utjukról álmo.
doznak és arról a szeretetről, mellyel nálunk
találkoztak. A másik csoport, 110 sziléziai
Wandervogel Felsőmagyarországon át gya,
log iött hazzá\tk és első állomását Debre,
cenben tartotta, ahol a nemes civis város
valósággal tejbe-vajba fürösztötte őket.
Együtt táboroztak, a debreceni cserké-
szekkel a Hortobágyon, aztán három cso-
portra oszolva nekivágtak Erdélynek, a
Bácskának és a Dunántulnak. Kissé kalan,

dos vállalkozásuk csak részben sikerült, a
románok és a szerbek vajmi szeretetlenül
bántak velük. Legalább annál inkább lát,
ták a magyar és a balkáni kultura közötti
kUlOmbsé§ét és megértették, mit jelent
számunkrá országunk kétharmadának el-
vesztése.

A harmadik csoport, a szász Wandervo-
gel-|ungenbund 49 tag|a 15 csónakon jött
Pasóautól Budapestig. Felejthetetlen látvány
volt, amint kis flottiláiuk fellobogózva,
hadirendben beevezett Budapestre. A szö,
vetség vezetősége ünnepélyes fogadtatást
rende}ett számukra, amelyen a német kö,
vet képviselője is részt vett, Másnap Fehér,
várra'utazlak, hol a város és a kerület
pazaru| ellátott vendégei voltak, azlán pár
napig az ,EIőre< (főréál) és a ,Rákóczi<
íkóráskedelmi) csapatok közös ősi,i tábo-
iat"n pihenták ki nagy utjuk fáradalmait.
A Németországból ekkorra már visszatért
Előristák mint- jó ismerősöket üdvözölték
őket. Tábor után bejárták a Balatont és
gyalog eljutottak egészen Pécsig. Vissza-
iövet Budapestet nézték meg magyar cser_
"készek kaláuzolása mellett, akik egy meleg,
bensőséges délutáni összejövetelt rendez_
tek számukra, Végül a negyedik csoport,
a nagynémet cserkész szövetség t2
cserké-siéből állt, akik beiárták Ausztriát
és Grácon át jöttek mihozzánk, ahol
Aligán a íürdőközönség szivesen feledtette
velúk az osztrák koszt soványságát. Pesten
a regnumisták vették pártíogásukba a jó-
kedvti berlini fiukat, Úgy hogy azok a|ig
tudtak elszakadni magyar testvéreiktől.

Ez a német cserkész-,,járásn rövid kró,
nikája, mely azonban mindenképen arány-
ban álI az eredménnyel. Barátságok szö,
vődtek, melyek egykor gazdag gyümölcsö,
ket íognak hozni. A németek megismertek
bennünket és mi öket. Aztán a 200 német
íiti szétoszlott a birodalom minden részébe
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Magas látogatás a konyhán. 5. Keg bárándi |ábora. Hiv a nyár, hiv a tábor l

ü
és hirdetőiévé vált a magyar barátságnak
és a magyar igazságnak Tudomásunk van
róla, hogy az iskoláixban mindenütt beszá-
moló előadásokat tartottak, amelyeken az
egész,iskola ifjusága megjelent és. mig ez-
előtt a német iíjuság mégcsak nem is tu.
dott a magyar cserkészet létezéséről, ma
nincs elótte megbecsültebb név a magyar
csel készénél.

Lz ő, ez. Keg. cserkészcsapat
ezidci ötödrk önálló táborozása Zalaapáti
közelében lévő Bdrdnd major mellett a
Za|avári Szt. Benedekrendi apátsag erde-
jeben folyt le.

Julius hó 4-től 28-ig tartott és a csapat-
ból 60-an vettek részi. A csapat kész ki-
dolgozott programmal indult táborba, mely_
nek középpontjában a tábori verseny lebo-
nyolitása allt. A. verseny pontjai voltak:
morse, méta, sátorverő, ének és atletikai
versenyek, melyek a tábor 3 hetének élénk
változatosságot nyujtottak. A napi' elfog-
laltság ezen versenyek köré csoportosult,
gyakorlatok a ver§enyekre, kirándulások,
gyakori füidés a húsz percnyire levő Za|a
folyóban, esténknét pedig a iabor poezisét
alkotó tábortüzi dalokon kivül napi meg-
beszélések és előadások töltötték ki á prog.
rammot,

A csapat közben nag1,obb kirándulás
keretében megtekintette Keszthelyt, ahol a
79. sz. Festetich cserkészcsapat látta ven-
dégüI a csapatot és Héviz íürdőt, ahol
meg is íürödtünk,

Biicsuzás keretében tisztelgett a csapat
Bdrdos Remig partnonhalmiíőapát és Kroller
Miksa zalavári apát elótt s az ünnepség
beíejezéséül áz apátság vendégül látta
ebédre *az egész csapatot.

A tábort szülőkön kivül - kiket megha-
tátozotí,,íogadónap".jaitrkon láttunk ven-
dégül - meglátogata Kohl Medard püspök
úr is, ki lelkes beszéciet intézett a csapathoz.

A Szövetség részérő| Papp Gyula orsz,

ülyv. elnök, dr. Hampel Antal ker. elnök,
dr. Megyercsy Béla min. biztos,Fatagó Ede
és Bakonyi Gusztdv főtitkárok látógatták
meg a tábort.

A tábornak állandó résztvevőie volt Gerő
Ltíszló szöv. társelnö}r, csapattiszt,. ki a
gyakorlati élet sok jó o1dalával ismertette
meg a csapalot.

A csapat fegyelme jó volt. A hangulatra
jellemző a kezcietnek és magánhaszÁálatra
3ó tábori u;ság, mel5r 2 számban jelent
meg >Tábortüz< néven; azonkivül szerzelt
és átirt nóták egés7 sora,

Rendezett a csapat egy éjszakai hadi_
játékot is, amely a Gerő László cserkész-
tiszt vezetése alatt álló csoport győze|mé_
vel végződőtt. Számcsatás hadijátékok ren_.
dezése pedig napirenden volt.

A tábor egészségi tekinterben is kielégitő
volt. Két nagy< bb meghülésen kivül csak
a szunyogok okoztak ,sebesüléseket., Az
előbbi két beteget a zalaapáti-i h. orvos -ki véletlenül cserhésztrszt is volt - Hof-
hauser dr. vette cserkésztestvéri figyelmes.
séggel kezelés alá.

A tábort Velősy Béla parnok vezette
gazdag programmal.

,Mert hiv a Kárpát s kéri szivedet."
5. Keg. (Gerö L. felv.)
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i35 nemzet képviselői a Sorbonne kapujában.
Az első álló sor baloldalán reverendában dr. Sík Sándor magyar yezetőkikiildött, jobbválla mögött dr. Borsiczky Sándor,

cikkiink irója, ba|váIIa mögött dr, Greszler Gyula tolmács, Síktól jobbfelé állnak: (jobbkezefclől,) A, Foucharte spanyol,
T.M.SavinSc.deFranie,deSalinestbk.Sc,deFrance,SirBaden-Povellfócserkész, (bal l,államögöitHubertS.
l{artin,anefrzalköziirodaigazgatój^),Takaji.egy,tanát jap6n,Z.Baltaziskapitány görög. AfezesülőalakAhdulla
SalamiEffendiegyptomi,utánaLtsei8bedetEcl,Union,franciaé§aYisszanező deGroot van Embden hollandus,

A párisi cserkészkongre§§zus t922-ben,
A Jardin des Plantes hatalmas. íáinak

leveleit már bizonnyal hullatja az Osz, aki-
nek nyomán ellenben a friss és tiszta leve-
gőben jól esik most vjsszaemlékezni az
elmult nyár forró idejére, mikor a párisi
növénykert még zöldelt és vigan pompá-
zott benne a c§erké§zet liliomvirágja . . .

A kongresszus rendezősége valami bámu,
latosan finom, ösztönszerü tapintattal tette
ide a világ cserkészeinek kongresszusát.Itt,
ahol minden jelenség a nagy Természet
örök erejét és gyönyörüségeit hirdeti, a
cserkész világkongresszu§ úgy pompázott,
rnint egy nagy diadalmas tábortüz a hegyi
fenyves tisztásán . . Harmincöt nemzet
képviselői voltak jelen a kongresszuson,
melyet a hires Sorbgnne egyetem diszter-
mében nagyon diszes közönség jelenlétében
nyitott meg Baden.Povell Róbert tábornok,
a világ főcserkésze l922.ju|.23-án d. u.
pontban 3 órakor. Jelen volt a köztársaság
elnökén ek kiküIdöttj e, Franciaország néhány
marsallja és a diplomáciai testület jó ne-
hány tagja is. Az óriási terem zsufolásig
tele volt, a jelenvoltak száma kb. 6000-re
tehető, melybőI kb,400-an lehettek cserkész
egyenruhában. A kölcsönös üdvözlő beszé-
dek után 14 pontból álló művészi zene és
szavalatsorozat töltötte be a kongresszusnak
ezt a megnyitó ünnepségét, a mely a test-
véri cserkészegyetértésnek és a nagy nyil-
vánosság örömünnepének volt mondható.

A julius 24-29-ig terjedő hét a nehéz
munka jegyében folyt le. Reggel pontban
10 órától 1/, 1ig .sőt l-ig; délután 3-tól
'l, 7-ig vagy hetig állandóan együtt üIt a
koníerencia, lrogy a hivatalos programm
legkisebb pontját is gondosan betartva,

ezen a téren is példát adjon minden idők
cserkészkoníerenciájának. Ez a hivatalos
programm nagyon gazdag volt. Szó esett
mindenről, ami bennünket csak távolról is
érdekelhetett, Lz előadók alaposan kimeri-
tették tárgyaikat, magas, ideális szinvona-
lon tartott előadásaik mégis gyakorlati ala-
pon és gyakorlati módszerrel igyekeztek
megoldani a legégetőbb problem ákat, Az
előadások után szabad vita indult meg min-
den esetben, Ezek a viták azonban soha
át nem lépték a cserkésztestvéri szeretet
által önként felállitott korlátokat és egyéb-
ként is nagyban hozzájára|tak a kérdések
tiszlázásához. A Jardin des Plantes őslény-
tani intézet egyik csinnal berendezett elő-
adóterme sok nemes gondolatnak volt szü-
lőhelye azon a munkahéten; délelőttonként.
Es sok nemes érzés 'bontotta ki szárnyát
az egymással való testvéri érintkezés alkal-
máva]. Már magában véve az az egyedüI-
álló értékü tudat, hogy ez a konferencia
az e|ső békés, sőt testvéri hangú ésérzésű
társaság a véres világháboru |ezajlása őta,

- kimondhatatlan gyönyörüséggel tOltötte
be minden résztvevőnek lelkét. Hiszen az
egész világ cserkészei voltak ott együtt
azon a nehány napon; a világ miden tájá-
ról kiktildOtt testvérek, akik a szeretet alap-
ján tárgyaltak egymással. Igjl meg lehetrre
oldani az emberiség legégetőbb problémáit
is annyi bizonyos !

Az előadássorozat íőbb pontjái: a fiukl
a tiszt, majd a társadalom, majd a Wo]f-
cubs és az öregcserkészek kérdései voltak.
Egészen elvont formáju értekezések voltak a
cserkészet pszihologiai alapjairól, a cser-
készet és az élet törvényeinek megegyezé-
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séröl, valamint a polgári nevelésról iartott
e:őadások. Gyakorlatias témák: a nemzet-
tsözi iroda kérdéseinek megoldása, az
.i:si rendszer, lisztképzés és a próbák vol-
ta;. }íindezeknek a speciálisan cserkész,
érdekú kérdéseknek tárgvalásainál és azok
tárgr-alásai után is a magyar kiküldöttek-
nek az volrt az_ érzésük, hogy ítjat neua looz-
,::tttak haza. És éppen ez--az 

-egyik 
nagy

tanulsága a párisi világkoníerenciának :

ri:eg*vóződést szereztünk arról, hogy mind,
az áúit mi itthon, a mi nagy lelkesedésünk
e:e:é,;el és a szeretet érzésének lángjában

==ga,i,,ttunk, mindaz örök érvényü, mély,
:::!s. sz:.árJ, }Iegg},őzödtünk, hogy rnind-
if a:_lt r:ii a mag},ar cserkészmozga|om-
.:- sz.i:nei és sérthetetlen sarkigazságok-
:-;li tarilrtrnk. azt annak tartják a vílág
: . ::_ :se;sészei is.

§ =.ás:.i tar:uiság az,hogy csak a nem,
r:: :.ers;=ze:nek van létjogosultsága, Lát,
:,r:::s .zen a k-,nterencián, hogy a cser-

'::7:e::Tér:s:g, 
a szeretetnek ez az egye.-

::_ =_::s.:=s.---_t'akor,ati mozgalma csakis
-:-Ie:. E-1::r. e. es csakis igy ]ehet nagy
;i - - -, z'^'-..- a nilianatbán elveszti-á__-=
- : :::: st:=l És ele:é: 1nii!9r valami lan,
:;: _.. s=-_=ies i==.zetkÖzj.:g9:. alakulna
e:. S"tr.;:;é- .;- ,;:i1,llnk hátrább a többi
:dfi;.t :*=_-;==l=_i=_ \=_ ". számok
il]i:fuíTá: ía - :: i.:,:;, iÉ-a-jl§. :]a.neln a
: :: :-: : .'- . .:: :s::-,,::;. a.--. r-e..]-
::; : ;:r j:r=-:...,.,.-::-._Á,; -,::,g.Ó Tág]l.a-

,: ], i l j : ::: ::, : _-_1::. sZ,,-:lnr-aló szikráit szitja,
: - _ ,--:: -.-É:.:: r,aavságjs reménykedéssel,
:=.-,,..J=. ::i:te]: :nindig van akkora, ha
. 

"=_ 
...r,.-: : i, n-.int a tÖbbi nagy nemze,

i.:=s ;s.rkészei, \e feledjük, hogy a nem-
!=i=j i.i{§ versenvében a magyar cserké,
:_.: s:;kal nag1,obb sullyal íog mindig
.ze;e;e.nl az áilagos magyar társadalom,
nál. csa; azl az összetartást őrizzik meg,
a=i ::r_.t meg van közöttünk.

\apnái világosabban fel kelt előttünk az
i4az-.ág eze.n a konferencián,_ hogy 

_ 
kell

;ennie egy jegecesedési poninak, ami köré
az egés2- magyar nemzeti cserkészet ki,
kristályosodik. A főcserkész kérdésének meg-
o.dása életbevágó egész cserkészetünkre,
hiszen vezér nélkül lehetetlen az egységes,
másszóval az erős megnyilatkozás.

A cserkészmozgalorn alapja az őrsi rend,
szer, az örsök vezetője pedig a tiszt, aki
példaadásával kormányozza a maga kis
Üadseregét. A tisztek tis-ztje pedig a Tőcser,
kész, akinek szintén példájával kell a tisz,
tek eiőtt járnia. Minden fócserkészek fónö,
ke a világ főcserkésze Badelt-Pouell Róbert,
az őszhaju ifju ember, aki igazí mintaképe
,lehet minden cserkésztisztnek; minden
,cserkészfiunak. A párisi konferencia egész

tartama alatt úgy viselkedett a mi kedves
öreg barátunk, hogy a legjobb fiunak is
dicsőségére válnék. l{intaképe az öreg-
cserkészeknek. Ugj, látszik, hogy a vén_
cserkészek problemája tényleg őt is nagyon
érdekli és életével akar tanuságot tenni
elméletének igazságáról. Erre vall legutóbbi
könyve a Rovering is, a mely páratlan a
maga nemében.

A kongresszus kiállitásáról kell még né-
hány szót szólanunk. Bámulatos szépségü
voLt az az anyag amit a cserkészlelemé-

: nyesség összehordott abban a két kis szo-
bában. Cserkészügyesség, gyakorlatiasság,
szépség és erő mindenütt. De mégsem volt
az a kiáIlitás olyan impozáns, amilyen lelre-
tett volna, aminek az oka a részvétlenség
volt. A kiátlitás leghatásosabb része az
amerikaiaké volt, amely összeállitásánál és
szervezettségénél fogva őszinte csodálko-
zást váltott ki belőlünk.

A nevezetes kongresszust iul. 29. d. u.
, B-Povell főcserkész zárta Le, Zárőbeszédé-
nek föbb gondolatai voltak a következők;
Á cserkészet célja, hogy jó magaviseletű,
boldog, jóked,oű polgárokat teremtsen. A
koníerenciának az volt a hibája, hogy na.
gyon sok volt benne az elmélet, kevés a
gyakorlat. Pedig, ha túlsok lesz a cserké-
szetben az elmélet, akkor filozofiává válik
a felnöttek számára, amit feltétlenül el kell
kerülni, A koníeren cia határozatai kőzüI azt
tartja legfontosabbnak, ami a leánymunká_
nak teljes elkülönitésérő1 szól, amely azt is
kimondja, hogy a leánymunkára még a
cserkészet szót sem szabad alkalmazni.
,,A cserkészet legíontosabb mozzanata a tá-
borozás. A tábor a legnagyobb adomány a
gyermek részére, Fizikai és lelki egészség
ápolása, jellemnevelés a tábor célja, A cser-
készet kulcsa a szabadban van. Főkérdés
a jő vezető kérdése. ÁllandO lisztképző
táborok állitandók fel az angliai Gilvell
mintájára. A cserkészet alapjai most már
le varrnak íektötve, most már épiteni kell.
IÍpitsen mindenki saját országában. Edzze
magát minden cserkész, hogy testileg is
erőssé váljék. §z erős emberek legjobb
iskolája a hegymászás. Szeressék a cserké_
szek a hegyet, amire ha íelmásznak a lel-
küket is felemelik az égre. Ez nagyon fon-
tos, a természet megism,erésével érti meg
az ifja az Egyház fiIozafiáját,"

A világ íőcserkészének zárőbeszéde után
,,Ipizé( volt, vagyis ünnepélyes tiszti foga-
dalom tétel, melyet a jelenlevő cserkész-
tisztek B-P. kezébe tettek. Nagyon érdekes
és cserkészeknek örökké íeledhetetlen lát-
vány volt az összeíogódzkodott embergyürü,
amely egy test egy lélekképen küIdte a
fogadalom szavait a kör kölzéppontjában
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álló, szeretett főcserkész íelé, akinek kéz_
szoritása vo|t azutolsó hullám azon az ér-
zéstenyeren, amelyen ió két hete hányó-
dott a cserkészek lelke.

A cserkésztestvériségnek ez az érzése
volt a legerősebb hatása.a párisi koníeren-
ciának. Az anyagi érdekek háttérbeszoritása
mellett csak a jóság felé törekszik a mi
Ielkes társaságunk, amelyben nincs kor-
]át, nincs külömbség, hiszen egy asztalnál
]áttuk a tényleges tábornokot a tényleges
szakáccsal . ..

A cserkészet a lelkek heliotropizmusa,
amelyben a szeretet a m€gmagyarázhatat-
lan erő, amely minden izünket a látás, a
világ, az élet csúcsai feié viszi. Egyezik ez
a gondolat a párisi koníerencia előadó ter-
me menyezet freskó|ánalr gondolatával:. az
Embert legősibb idők óta egy megmagya-
rázhatatlan erő viszi a Fény felé.

Hisszük, hogy a cserkészet hatalmas
közlekedési eszkőz a magyar hegyek csú-
csainak elérésénél a mi Fényünk t'elé ve-
zető tövises uton,

O.Sg.

elé egy más tíszt terjesztette az inditványt,
hogy legyen kiscserkész. Nem kapotttöbb-
séget. Az életben meg közben terjed a név
és a használat alighanem erősebb lesz,
minden vitánál. Nemsokára majd kérdezni,
fogjuk: hogy is akarták elnevezni valiimi-
kor a kiscserkészt?,*

Tiszti összejövetelekel nélkülöznek a íővá-
rosi csapatok. A >illagyar Cserkész< eIó.
akarja késziteni a szövelségi tiszti össze-
jöveteleket és a helyzet megbeszélésfue az
összes pesti és pestvidéki csapatok tisztjei
részére összejövetelt tűz ki nov. 10-én,
pénteken d. u. 6 órára a ref. fg. Bethlen.
csapatának otthonában (lX., Lónyay-u. 4c).
Felszólitjuk a tiszteket (segédtisztek nem),_
sziveskedjenek megjelenni. Tárgya ! dr."
Bdnlakyinditványának keresztülvitele, mely
lapunk szeptembert számában jelent meg,

slatisztikdt állitott össze a kiadóhivatal
az előfrzetésekről. Eszerint a leglanyháb-
bak a főváros csapatai, s magasan fetettük;
állnak a vidéki ciapatok. 25 csapat egy"
példdnyban sem fizet e/d s több, mint 60
csak egy példányt járat, köztűk csapatokn
melyeknek 5-6 rajuk van. Tehát a csa-
patok íele még nem vilte keresztül az I.
B. határozatát, hogy minden raj köteles:
egy példányt járatni. de lehetőleg minden
őrs fizessen eIő. Ezeket a mulasztókat
decemberi szdmunk közölni íogia. Most jön
a szerkesztő statisztikája : most 20 belsó
oldalon jelenik meg a lap, minden úi 1000,
előfizetőnél négy oldallal többet adhatnánk-
6 számra va|ó kéziratunk van előre, az
irók sokkal szorgalmasabbak. Vajjon mikor
kerül sor ezekre és ha nem, méddig lesz:
még életben a szerkesztő,? (/B)

)

A csetkészhdz kér-
dése égetőbb, mint
valaha. Yajjon lehe-

tetlen dolog, hogy
cserkészépitész,
cserkészmunkás

stb. megfelelő agi-
tációval íelépitsetr?
Minden erőkifejtés-
re a]kalmasnaktart-
juk a magyar cser-
készeket, még a le-
hetetlen dologra is,

- Do, ime itt egy
lehetetlen dolog, pe
fogjuk derékon?

*

A rangjelzés nem jó helyen van, mond,
ják itt is, ott is. A szám lepattan, a gomb
iepattan, a hátizsák sziia a vállat vágja,
ai ing megsérül tőle, meg katonás is, meg
drági is. Talán a külföldi minta lenne jó,
balvállvarratból lelógó, szines 10 cm-res
pántlikák' 

*

Apród.e vogy farkabkölyök? Ez volt ió
ideig a kérdes. A meglevó í. csapatv_eze,
tők-is, az űj a, csapatvezetők is védték a
maguk igazát. Majdnem észrevétlen ma-
radT Sztókay győri cs. tiszt inditványa,
lrogy legyen ---kiscserfrész. 

Most az I. B,
A 27, Eötvös csapat ndrága" holmijai (szerkocsíi

és cserkészek) az utcán.

,}
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A falu cserlrészei szólnalr.
1922 julitrsában csodálatos dolgok tör-

,,tntek a Bükk.hegység hatalmas erdeiben.
.§:::,i tavasszal csak karcsu szarvasok és
:ürge őzikék jártak a sűrűben, most víg
J,",e rmekkacaj, nóta csengett, trombitahar-
s _ Eott naphosszatt, e ste pedig lobogó tábor.
t:z íénye űzte messze a sötétséget, fan-
tasztikus árnyakat velilve az erdő íáira,
A komor nagy hegyek érdeklődve rázták
b_,zontos homlokukat, midőn a kósza esti
szei]ő tovalibbenve halkan ujságolta: Meg-
'littek a,napsugár fiai, a tiszta élet lovagjai ...
az apátfa|vi réten sátrakat vertek fel, kony-
hát épitenek, keresztet, oltárt állitanak .. .

új élst lesz itt most, szebb, tartalmasabb
;]et. A rétet szegélyező nagy fák bólogatva
fúzték tovább az ujságot: pesti cserkész_
frúk ezek, a Regnum l\{arianum >Pacsirta<
csapatának a tagiai. De még ennél is töb_
bet tudtak a bohó pintyőkék, akik a táborba
is be.beröppentek s azután csodálkozva
mesélték a figyelő őzikéknek: nemcsak
cserkészek ám, hanem vannak köztük apró
kis emberkék:8-10 éves csizmás, furcsa
ruháju kis fiúk is, aranykalászos jelvény-
nyel a mellükön, és azok ép úgy dolgoz_
nak, főznek, imádkoznak, tisztelegnek, mint
a komoly cserkészgyerekek. Vaijon kik
lehetnek?... Vajjon kik lehetnek? kér-
dezték tovább a szarvasok is, és zugó erdő,
csevegő patakok, komor, sziklás hegyek,
mind mind megkérdezték: Vajjon kik le_
hetnek ? Amit az apátfalvi erdő pintyőkéi
és szarvasai nem tudtak megérteni, azt
elmondom én neked, ha egy ici-picikét
rám figyelsz !

A Regnum Marianum >Pacsirta< csapa-
tának idei apátfalvi táborozása korszakot
jelentő pont a magyar cserkészet történe-
tében, mert most jelent meg először igazi
kemény, komoly c-.erkészpróbán a magyar
cserkészet legujabb hajtása: a falusi cser-
kész. A magyar cserkészmozgalom első 10

esztendejében főleg a középiskolai iíjúsá-
got karolta fel és mégalkotla azt a nap-
§ugaras, gyönvörű világot, amely eredeti.
ségre, romanrikára, belső lí-ilrtető energiákra
és végső, nagy céI;ára nézve messze felül.
multa már a kezdemén3 ező angol és ame.
rikai mozgalmakat: a magJar diáhcserké-
sze tet.

Ernellett törtük a íejünket, sokat, sokat
tanácskoztunk a mozgalom kiépitéséről,
midőn egyszerre a na§y Alíöld kbzepéről,
a bácskai homokbuckák híres falújából,
|ánoshalmáról diadalmasan felhangzott a
büszke kiáltás : megvan a folytatás I lneg-
sziiletett a falu cserkészeI

A magyar társadalom legszámottevőbb
része a falu magyarja, a nagybajuszú,
keménykarú, kevésszavú becsületes föld-
művelő rpolgáru, aki a magyar íölddel
vivja ezeréves küzdelmét, hogy belőle az
életadó kenyeret kikényszerítse 1 a magyar
iflúsági mozgalom tehát íélmunka mind-
addig, mig a magyar íalu gyermekét figyel-
men kívül hagyja. A magyar ifiúság ko-
csijának tengel},e két keréken ryugszik :

a diákságon és a falusi iíjúságon 1 ha aztán
még a rudat is: a munkásvilágot, a tanonc-
iíiúságot hozzákapcsolhatjuk, akkor igazán
lkész a kocsiu és bátran indulhatunk vele
a szebb magyar jövő felé.

Feltámadt a magyar lélek másik ma-
dara: a vártlsi cserkészet testvérmozgalma,
a falu cserkészete, és'a kis >levente<, a
íalu cserkésze, testvére a liliomjelvényes
diák cserkészn ek.

Amilyen idegenkedéssel nézett egymásra
eddig a város és a falu embere, o|yanigaz
komoly szeretettel fognak a jövőben talál-
kozni a íehér cserkészzászló alatt, mert
meg fogja érezni mindkettő, hc.gy akár
csizmában, akár pantallóban jár is, akár
>aggyon Istennel<, akár lalászolgájá<-val
köszön, eg_vképen megalázolt, gyűlölt, ke-
§erű, szenvedő magyar mindkettő és végre
is egy pillanatban, egyszerre fog kitörni
belőlük a tehel vezér koponyarepesztő,
turáni vad haragja. De hogy ezt a kemény
öklöt igazí acélos hajthatatlan férfilélck
mozgassa, arróI gondoskodik a magyar
cserlrészmozgalom, Eddig a diáktársada-
lomban igyekezett az arra való fiúkból
talpig íérfit csinálni. Kell, hogy a jellemes,
vallásos, magyar inteliigens osztály mellé
odaállíthassunk egy hasonlóan kinevelt, ki-
művelt, gerinces paraszttársadalmat. Ezt
csinálja a falusi cserkészet.

Ezt a cserkészetet dolqoztam át János-
halmán a falusi iíjriság számára: 20 éves
nevelői munka minden értékét elhoztam
magammal a íaluba, s itt megismerve a
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Papák és cserkészek közös iátéka. (Pócsmegyer.)

falu magyarjának lelkét, gondolkodásmód-
iát, intim életét, összes jó tulajdonságait és-összes hibáit, ezek a|apján építettem fel a
magyar falusi cserkészetet: a íalusi férfi,
iellémek kialakításának s a jövendő nagy-
itilű paraszttársadalom kiépítésének a mű-
vészetét. Az én falusi cserkészetem öntu-
datosan vallásos, jellemes, ízzőan magyar,
és kiművelt eszű paraszttipust al<ar terem-
teni. A íalusi cserkészeket ,rleventéknek"
neveztem el, A leventék tízparancsc sokban
hasonlít a diákcserkésztörvényhez, de a
falusi nép lelki szükségletei szerint, sokkal
többet mond és sokkal mélyebben jár, mint
annaz,

1. A levente egyeneslelkű és mindig iga"
zat mond. Becsületében feltétlen bízni kell.

2. A vallási kötelességeit örömmel telje,
siti; lelkét féltve őrzi és gondozza, bár,
hová kerül is.

3, A levente ismeri és szereti hazáját és
magyar testvéreit, Büszke arra, hogy magyar
s ihazáért dolgozni és meghalni tud.

4. A levente testben és lélekben tiszta.
5, A levente keményen fegyelmezi magát;

uralkodik indulatain, mindig nl,ugodt és
jókedvű.

6, A levente mindig pontosan teljesíti
kötelességét; szorgalmasan és örömmel
tanui és dolgozik.

Közli a t20. Robinson csapat.

7. A levente 18 éves koráíg szeszes italt
nenr iszik és nem dohányzik; - soha nem
káromkodik.

8. A levente szüleinek és fellebbvalóinak
feltétlenül és szívesen engedelmeskedik,
még ha nehezére esik is.

9i, A levente mindenkivel szemben gyen,
géd és udvarias; ahol csak tud, mindenkin
segit.'ÍO. a levente szereti és megérti a ter,
mészetet; jó az állatokhoz és kíméli a
növénveket

Errd a cserkésztörvényre tett íogadalmat
1922 husvét vasárnapján 20 kis jánoshalmai
levente: a legelső íalusi cserkészek, Ugyan-
akkor szenteliük felr azt a gyönyörű selyem_
zász\ót,a cserkészmamák ajándékát Készen
van a' jelvényünk (tervezte ifj. Gerritsen
ViImos)'is: cóerké.ililio* formájára stili-
zált három buzakalász, az őket összetartó
magvar szent koronával és a cserkészjel-
szó"vál, amelyet dagadó kebellel hordanak
a kis ieventélr és büszkén éneklik a nótát,
hogy:

Mellemen a cserkészjelvény de csillog l

Szebben ragyog, mint az égen a csillag.
Leng a zász|ónk ; büszkeségtől ragyog á §z€ff€fi ,.,

, Ezt a zász|ót mindig bátran követem.

Esvenruhdnk még nincsen. A terv szerint
zsinZios magyar kábat, ú. n. Kossuth nyak_
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cendővel, magyar nadrág rámás csizmával,
k:s íokos a kézbe, a íejünkön pedig árva-
_ánl,hajas magyar kalap. Mit szólsz hozzá?
i-a egy ilyen délceg, barnára sült arcu kis
Jslpat végig vonul az Andrássy-úrton H"j,
rlgy fognak bámulni a jó budapestiek!

Hát még ha azt látnák, ami a ruhán
beiül, a szívünk belsejében van ! }Iinden
kis levente szíveízzó magyar vulkán: sze-
ret'ük a hazát és magyar fajunkat. Tiszta
lelkünk, cserkészbecsületünk és magyar
bazánk: a három nagy eszmény, amelyért
az éIetünket is odaadjuk !

A csapat tagja lehet minden íalusi gyerek,
aki a mértéket megüti s a háromheti próba.
időt és egyévi jelöltséget jól kiállotta.
Gazda-, iparos és úri fiúk vegyest vannak
benne, hiszen a mozgalom célja, a faluból
minden igazi értéket összeszedni. Levente
marad a,falu gyermeke egészen az eskü-
vője napjáig ; a_kkor egy, az ,Oreg cser-
készek klubjá(-nak megfelelő egyesületbe
)ép át. Erős tendenciála a mozgalomnak,
hogy az iskolába került leventéket a közép-
vag,v íelső iskolák végeztével nem engedi
a várostól felszívódni, hanem mint falusi
értéket ujra haza hozza művelt paraszt
vagy iparosnak, hadd emeljük a magyar
íalu nivóját.

Most a mozgalom még gyermekkorát
éli. |ánoshalmán, ahol egy éve dolgozom a
fiúkkal, 30 kis leventém van, akik közül
18 még elemista; a többi diák, inas vagy
a gazdaságban segit az édesapjának. Ezen.
kivül van még Levente-csapat a bácskai
Mélykúton, Horvdth tisztelendő úr vezetése
alatt, Tompán, ahol Dobrovicz Antal egyet,
hallgató szervezte meg, a szabadkai pol-
gármester és íőügyész urak lelkes támo-
gatása mellett; szépen folyik a szervezés a
zemplénmegyei Pá|házán és Vily_pusztán,
amerre tavaly a,,Pacsirtáí-immal táboroztam,

A magyar nép lelke érzi az íi egész,
séges áramlatot és kezdi beszír,ni a jövő.
üde levegőjét, mely a mozgalomból árad.

>Hát aztán úgy otthon mit csinálnak ?l
akarod kérdezni ugy.e ? No várj. röviden
az is elmesélem. Hát először is minden
vasárnap litánia után gyűlésünk van,amelyen
megbeszéljük az elmult hét történetét, meg-
hallgatjuk az őrsvezetők jelentéseit (7-9
fiú egy őrs. mint a diákcser]<észeknél) és
megáIlapítjuk a jövő hét programmját; a
parancsnok beszél, majd éneklünk, aztán
játszunk egyet: métát, kiütőt, körbe rókát,
vagy a sok testedző nnagyarjáték egyikét;
íutballt nem játszunk. Ha eső van, attól
sem ijedünk mes, olyan szép készletünk
van bzobaiátékokból, Este, mielőtt haza-
mennénk, a szobámban levő 1B0 kötetes

levente-könyvtárból kap minden fiú egy
könyvet olvasni,' Hétközrrapokon minden
délután 4 -b-ig bejöhet hozzám, aki akar,
ott aztán játsszunk, fúrunk, faragunk. Köz-
ben gyarapitjuk a levente növény- és bogár.
gyűjteményt, gyűjrűnk gyógynövényeket -épen tegnap kaptam 1200 K-t, n1olcnapi
bodzagl űjtés eredméqyét - a tavasszal
pedig nagy selyemhernl,ó-tenyésztést csi.
náltunk, melynek eredménye (35 kgr, I. és
Z kgr. II. rendű gubó) 5070 kor.; ebből
augusztus hónapban 20 levente 3 napos
tanulmán1 utat csinált Budapestre, ahol a
Regnumi >Pacsirták< fogadtak és vezették
őket. Alinden kis leventének van egy pesti
cserkészbarátja, akivel levelez és ismeret-
lenül barátságot Löt. Ezt küIönben tgvább
is íejlesztiük: minden újabb alakuló falusi
cserkészcsapat wilaszt nrugdnak egy didk-
csapatot s a csapatbardtsdgon belülaz egyes
cserkészek és leventék közl benső, meleg ba-
rdtstig fejlődik mojd ki a levelezés utjdn.
IIa levelező bardtot szeretnél, irj nekcm egy
Ieuelezőlapot ; sőt egyes jelentkező cserkész-
csapatoknak is ki fogok jelölni egy.egy le-
ventc csapatot. Aranyhid a falu és a vdros
lelke között!

Mellékesen megjegl,zem még a belső
munkára vonatkozólag, hogy van egy kis
takarékunk, ahol összespórolt pénzekből a
rendes 2-300 koronás összegek mellett
1000 koronán felüli betét is szerepel. Mit
sző|sz hozzá?

Egy évi munka után az idén nagy pró'-
bának vetettem alá a leventéket, a leg-
jobbak közül nyolcat elvittem a bélapát-
fabai 2ő napos cserkésztáborozá§ra, ahol
a Regnum >Pacsirtáival< egyiitt,. igen ke-
mény, erős tábort éltek végig. Es a picik
nagyszerűen beváltak.

Kis öcsikém, ha kis csizmás fiút látsz 3
arany kalásszal a szíve felett, meleg barát-
saggal nyujtd neki a kezedet, Óert a,
neked ]elkedről fakadt drága testvéred, a
magyar iövendő másik kis munkása!

Dr. Koszterszitz József,
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Az angol trónörökös a cserkészei
között.

- 60.000 crcrkórr tirztclgórc október 8-án. -
_ Nagyszerü kép volt szombaton reggel
Londonban, az Alexandra palota terén.
Anglia legtávolabb eső részeiből elősereglő
15,000 kiscserkészt és 45,000 cserkészt
látni. Péntek éjjel több mint 1000 cserkész
aludt a trónörökös palotá|ának 35 szobá-
jában, A palota kapui egész éjjel nyitva
voltak az étkező cserkészeknétr, atriX ki
gyalog, ki kocsin ki biciklin, de legtöbben
vonaton jöttek meg. Nagyszerü teljesitmé-
nye volt ez a szövetségnek és a vasuti
társaságnak, amely erre a célra külön vo-
natokat inditott.

Másnap d. u. 3_ra volt kitüzve a trón_
örökös megérkezése, de ezelőtt egy órá-
val Baden-povell íőcserkésznek vicomte
de la panouse átadta a francia becsület-
rend parancsnoki keres zt.iét, miközben kard-
iával megérintette mindkét vállát és kétfe-
lől megcsókolta. Mind fedetlen íővel áIlot.
tak, miközben a Lewisham cserkészzene.
kar eljátszotta a Marseillaiset.

A trónörökös, a Prince of Wales, pont
háromkor cserkészruhában Sir Godfrey
Thomas úrral jelent meg.

Itt Duke of Connaught, Lord Hampton,
, Mr. C. C. Branch, Mr. Percy Arnylage,
Lady Baden-Povell és General Manager
foqadták. Majd a cserkészek elénekelték a
rGod Bless the Prínce of Wales< kez-
detü dalt, a kiscserkészek pedig a nagy
iivöltést hallatták. A vezető kialtásará-:
,Dyb, Dyb, Dybc (Do Your Best: tedd,
aTi tőled telik !) 15,000-en igy feleltek;
>We'll Dob, Dob, Dob< (Do Our Best:
megtesszük, ami tőlünk telik !) Majd a trón.
örökös kezdett beszélni:

kiscserkészek: Már sok kiscserkészt
láttam, de még. ennyit együtt nem láttam
és még sohasem hallottam ilyen kiáltást,
Micsoda kiáltás ! Egész nagyszerü volt.
Örültem, hogy haIlotÜm a kiálÜst, me|y azt ,

mondja - tedd a legjobbat ! és tegyétek
is mindig azt, amit a vezető mond. Tegy_é-
tek a legjobbat munkában és játékban. Es

ne felejtsétek jó munkával segiteni az
embereket, de főkép az anyáitokat. Ne
íelejtsétek el soha, hogyha a legjobbat
megtettétek, jobban már nem tehetitek.

Azután a vizi cserkészek néhány men-
tési gyalrorlatot mutattak be.

Ami a fogyasztást illeti, csak néhány
adatot mondunk. Elfogyott 80,000 csomag
biscuit, 10,000 egész kenyér, 5000 liter
süritett limonádé (mely 50,000 liter vizhez
elég) és 1 tonna tea (mely átszámitva
2,400.000 magyar koronába kerül !)

A magyar szövetség átiratban üdvözöIte
az angol cserkészeket.

(Angol lapok rryomán.)

Uszók ! Előre a magyar cserkész
dicsőségéértl

Áz egész világ cserkészei között nem-
zetkőzi úszóverseny folyik. Alább közzé-
tesszük feltételeit, melyeket az I. B. okt.
6-án elíogadott és magyar részrőI c§apatát
benevezte. Minden tehetséges úszó idejét
50 méterre a parancsnok a szövetségnek
haladéktalanul jelentse be, hogy a csapat
összeállitható legyen.

A nemzetközi tiszóverseny íeltételei a
Monsieur G. de Hasque, a belga cs. sz.
elnöke által adományozott ezüst pajzs,
nemzetközi vándordijáért :

1. A csapat 10 cserkészböl áll, akik felerészben
l903. XII. 3l. után, felerészben 1906, XIl. 3l. után
születtek.

2. A csapat egy kerület csapataiból válogatható
össze. Ebben az évben más csapatversenyben nem
vehet részt az a cserkész, aki a jelen versenyben
indul.

3. Legalább 3 hónapos cserkészek legyenek a
csapat íagiai.

4. Távolság: 50 méter, uszható nyilt, vagy zárt
uszodában. Folyóvizben legalább á távolság fele
uszandó ár ellen, azonban nrindenképen egy frr-
dulóval kell uszni, miután egy íelfüggesztett jelzést
érintettek az uszók, Folyóvizben fél pályán tegyen
a ielzés. A helyi rendezök belátására van bii,zva,
hogy az ár ellen való úszás az elején, vagy a végén
legyen-e.

5. Fordulóban máshoz, mint a jelzéshez érni tilos.

-
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i Si::r íejessel, A távolság attól a ponttól szá-
*,:,:: j, mell,fuIett a versenyző állott.
- .\í::,llen fiú egyedül ussza végig a távolságot,

:: :: iet idó;rrérő méri a másodperc t/i-ig teriedö
:::::ssággal, Ujabb induló nem indulhat addig,
- ; az idö pontosan megállapitva nincsen, Azidők
: iszeadandók és az összeg adja a ver§eny ered-
-:nyét, Ha két eredmény egyforma, az egy őrsből
:, -, csapat megelózi az egy rajbóI, ez az egy c§a-
:z:\ól, ez az egy kerületből összeállitott csapatot,
Ieg_ves csapatnál az győz,amelynek tagjai fiatalabbak.

S Postán közlendö az eredmény, a versenyek
pontos leirásával, melyek a par.-ságok által igazo-

landók, továbbá a fiúk életkora é§ annak igazolása,
hogy minden cserkészmódra íolyt le. Az eredmé-
nyeknek f. é. december 3l_én éjfélig kell beérkez-
niök Antwerpenbe.

9, A versenyzók teljes (nyaktól való) uszóruhában
tartoznak versenyezni.

10. Ugy a versenyzökröl, mint a versenyekröl
fényképeket köszönettel vesznek és az összefoglaló
illusztrált ielentésben közölni fogják.

1l. A gyöztes csapat neve az eredeti pajzsra
vésetik, mely a londoni íővezérségen öriztetik. A
csapat az eredeti ezüst pajzs bronzmásolatát kapja
emlékül.

!
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A. légjáró eszközök látószerve.
Irta: BoRBÉLY KÁROLY.

II. A felvótel módozatai.
A felvétel egyik módja a repülőgép tör.

zsén áthajolva, ahhoz nem érve, kézben
tartott készülékkel történik, azonban soha-
sem a mótor kipüfiögő oldalán, hol a túl_
meleg levegő, de még inkább a gázköd
miatt elmosódott, életlen kép adódik.

Kihajlásnál erős széláramlattal kell meg-
küzdeni, de a vidék jobban megfigyelhetó.
E móddal a képszerű, bár térképnek nem
használható vizszintes és ferde felvételek
eszközöltetnek.

A, úzszintes felaételnél az optikai tengely
vizszintes, a |emez íüggélyes irányú. Igy
alacsonyabb magasságból fényképezünk.
A lemeznek csak a íelét kihasználjuk ki,
mivel körülbelül középen lesz a láthatár
vona|a; az objectiv sülyesztése vagy a
lemez emelése á]tal azonban kedvezőbben
is kihasználható. A felvétel tárgya nagy
távolságban van, ami a gép magasságával
váItozik. Pl_ 2o00 méterről 30 cm gyujtó-
távval 6,7 km-re esik a felvétel tárgya, a
közelebbi tereprészek a képen nem lát-
szanak.

Ferde feluételeknél az optikai tengely és
a lemez is ferde helyzetü. A{int a vizszin"
tes felvételnél, a vidék emelkedése s a mé-
lyebb része könnyen megkülönböztethető,
de méreteiben nehezebben 1ratározható meg,
mert minden része más-más léptékün ezen-
kívül a magasabb pontok messzebb, mé-
Iyebben íekvők túlközel látszanak (3. ábra)"

Az eltérés annál nagyobb, minéI távolabb
van egy pont a repülőgépből a földre
eresztett képzelt egyenestól,

Más módon a repülőgép alján levő nyi-
]áson keresztül végezhető megrögzitett ké_
szülékkel a f,iiggélyes feluétel, mikor az ob-
jectiv tengel1, íüggélyes irányú s a lemez
.t,izszintes hel.yzetű.

*y'

A nyert képen a távolságrrk aránya
egyenlő a valósággal és a szögek nagy-
sága, melyben pl. két út keresztezi egy-
mást, a képen is ugyanaz. A vidék kiseb-
bitett, hű mása és ezért mint térkép hasz-
náIható.

A lépték a kamara gyujtólávolsága s a
íelvétel pillanatában levő repülési magas.
ság által határozható meg. Ha a gyujtó-
táv:F.:zb Cfil,, a magasság:M:1500
méler, akkor F.; M.:0,25; 1500: 1 : 6000,
tebát 1' cm. a képen 60 méter a valóság-

ban. 100 m a termésr"tu"n:1#:1,6? cm
a képen.

Ha a nragasság ismeretlen, ez alapon ezt
is kiszámithatjuk, ha a lefényképezett vidék
léptékét ismerjuk egy jó térképről.

Pl. ha a fényképen 5 cm táv a valóság-
can 240 méter, akkor a lépték:5 :24,0Q0:
1 :4800,

-,4
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M,: lépték: F. -- 4800: 25:1200, vagyis
t200 m. magasságból tOrtént a felvétel.

A leveendő terület nagysága növekszik
a íelvétel magasságával és csókken a gyuj,
tótáv nagyobbodásával (2 ábra 1.2l0. old,)
Négyezer méter magasból ha F.:25 c_m. a
Iemlzre 1810X2720 m., F.:50 nél 1000X
[400 m. és F.;70-nél ,7z0xlC00 rnéter
nagyságú terület kerül.

Függőleges helyzetü kamarával készit,
hetjük-a sőrozalos felaételehet, midőn meg-
határozott időközök betartásával nagy
vidéket ösrzetartozóan fényképezünk Ie. A
légjárműnek egyenlő ma§assagban a he"
lyés irány betartásával kelt repülni. A ke,
reső (t. ábra §) íelső részén belépő |el-
legzetes tárgyat (templom stb.) megfigye-
lik és számitják az időt, mig az a kereső
alsórészén eltünik. Ez idő|,lőzőkben törté-
nik a lemezeknek egymásutáni megvilá-
gitása.

A felvételek egymásba nyulnak, vagl is
széleiknek kis része a két egymásután kö,
vetkező képen lesznek lathatók; ezá|tal
pontosan egymáshoz lehet illeszteni azokat.

Oly helyeken, hol sok légi harc volt a
háborúban, aulom.atihttzalt, miihödő féuyké,
pezőhésziilékkel végeztek sorozatos felvételt,
melynéI szükségtelen volí a készülék keze-
lése. Egy órai repüléssel több mint 100
km hosszú és 5 6 km. széles íöldsávot,
tehát a BalatonnáI is nagyobb területet
lehet megrögziteni ekképpen.

Külön kis légcsavarral hajtott szerkezet
segélyével filmfeluétel eszközölhető. A íel,
göngyölitett fiIm alakváltoztatása miatt e
felvételek ponto§ térkép készitésére nem
alkalmasak.
- Közön.éges kézze| hajtott kinó íelvevő

gépek is beépitlretők a repülőgépbe.
A felvételek kidolgozása szakértelmet

kiván. A íelvételt kikészitő f eljegyzései
alapján dolgozzák ki a negativot és az
egyes vidéknek legjobban megfelelő papi-
rosra iörténik a lemásolás.

(Folytatjuk.)

A, 4. sz. B. I. r. csap&t 10 éves jubi-
louma. Október 8 án rendezte a csapat
tizedik nagytáborának záróünnepé'yét. A
szerény, de bensőséges keretek közt meg-
tartott előadás volt a záróköve egy tizéves
munkának, melyet minden évben a meg-
ismétlődő nagytábor tetőzött be. - Az
idei nagytáboron szinte látszott a Iubile,
umi hangulat. Pakssal szemben, a Duna
partján ülöttük íel tanyánkat _40-50-en.A tabor közepén magas zász|őrűdon a
magyar zászló leng, a Quna partján három
csónak ring kiköt,le. Tábori életünk szép,
pé, emlékeietessé tételén nemcsak pi, lra-
nem a környék falvai is, különösen Géder,
/akmunkálkodtak, amennyiben vasárna,
ponkint ebédre vendégül látták csapatun,
i<at s több alkalommal buktát s más tész-
tát sütöttek számunkra. A csapat e jóin-
dulatot két jól sikerüIt, változatos műsorú
tábori ünnepéllyel próbálta meghálálni,
mely alkalmakkor iátékainkban a falubeli
fiúk is résztvettek. Vasárnaponkint együt,
tesen hallgattunk szentmisét, melyen egyik
tiszttársunk szép orgonajátéka, a fiúk éneke
és ministrálása járult hozzá a vasárnap
méltó megünnepléséhez. Hasznos ipari
munkát is 1udtunk végezni: a templomi
orgona fujtatóját megragasztottuk. A tabor,
bói gazdag élményekliel telve tértünk haza
s új erővel fogtunk hozzá, hogy a jövő
tiz év munkáját még szebb, jobb s töké-
letesebb cserkész szellemben kezdhessük
meg s haladjunk vállvetve esy új deceni,
umon át egy lépéssel közelebb a magyar
cserkészideál felé. Dr. B. O.

A tapolcai ?3. sz. Bacsán;,i csapat a7augusz-
tus végén Tapolcán megtartott baiatoni vándor,
kiállitá§on mogyoróágakból, bazaltköböl készített
tárgyaival elismerö aklevelet érdemelt ki ; vezetöje
Gruber Ktiroly pedig izléses munkáival ezüstérmet
nyert.

Jó munkát t címen a szombathelyi 49. Ber-
zsenyi csapat 1921-22-től gépírásos ,, jelentést"
adott ki, amely szerint a csapatnak l920 január-
ban 32, februárban l6, márciusbán 46 (l), l922
ianuárban 72, szeptemberben 36 tagja volt, Pénz-
tárí forgalma l92l szeptembertő| 1922 augusztus
végéig: bevétel 97, 69,56, kiadás 92,766 6|l, marad,
vány 4,102'36 korona.

E 4. sz, B. I. K. csapat október 8-án tartotla
tizedik na:ytábori záróünnepélyét, melyen Klss
József paralcsnok kiosztotla a jutalmakat.

Tornászó gyufarkatulya,
Egy gyuíásdobozt körbeadunk, vizsgá|ja

meg mindenki jól, hogy nincs benne semmi
varázslat. A dobozt azvtán óvatosan kezünkbe
he|yezzúk vizszintesen. A skatulyát rejtelmes
szav akka| elvarázsoljuk és azután dirigáljuk.
Szépen emelkedik íüggőleges heiyzetbe, majd
lefekszik. Tetszés szerint. hravaszság abban
vagyon, hogy midőn a kézfejre helyezzükr'
kezürll< bőrét a dobozba lrissé becsipjiik

--
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TrrrT ,"r.y, Ceiil údvözlése Szekszárdon a
i[ülluum tg l :::eál Okt. t-én d, e. volt, mikor ?

tq||lllll, llm]]i]í -i:. ! ; si j]aíd magyarságot hirdetö me-
|WlluMlllllllllt]lbl, ':s:;,.::, katonásan lépdet ki 32 diszbe
illilllllililtiusr],n: :s:- i - :: . 

,: a bátor, edzett ifjú Magyaror-
üry .:,::i, -i_,a::annyi leány, a szép, a bájos,
Illrífimü]!;:i|ln : . §: -r _\1ak§arország. Követte öket Tormay
,]uq"lr. :s .--:::::s-kisérete] Rovticsné Nagy Lulzá
l]ütítlttttrlll'l; :=re :- :. T,ir rn a1, beszélt, lélekzet visszaf ojtva
riluwi@" ;.:a:,:::, n:ndenki.

{l :,:3i,s;3í]i ifjúság Tormay esti ünneplésében
llll 1§;§ i: [.l:.t magának. A cserkészfiúk fehér vi-
:illi|lul.1 {,".::::k bo:jukra s mint tettrekész gárdisták
ülllffilür e :egl,eházba a diszgyülésre.: ]z:z: ílnepély rendezése Kovácsné Nagy
-.iil :É :,: ;. :sk, igazgató eszméje volt. Ennél szebb,
:ílllr* {::r:sebb képetaligha mulat fel a selyemli-
51i: ._o -l;. ;áros emlékekben gazdag albuma.

Bdlintné Lörinczy lda,
i*e}könvveidet, irkavédöidet, irómappádat

s] : r:.:. s-1 magad ! Megtanulhatod e hasznos
mu.í:::;;et szakSzeríien, ha a szövetség központi
:lí,jli: , -:i f ordusz, mely a munka szervezőjének
,, 

- - __-_f :^," : :_<lují,

5 13. sz, Ezermester csapat nyári táboro.
a.l:,;_--, :észletesen beszámol a Cserkészttibor meg-::i :€]i száxla, melyet a 9l. sz, hatvani Turu-
l;.-{:. .:\üít adtak ki. Abalatonaligai egy hónapos
, : :, ,::crmán minden epizódját megörökitette a: . --'_.:t ujság, melynek 3-4 számát számonkénti t ] -,1 ráért szivesen bocsájtja mindenki rende]ke-

:es,a.,e 3 csapat paíanc§noksága.
{, isz új íeladatok eléállitotta a csapatot. Be-

{,: ,::;:i uj otthonába, szervezötestülete a Magyar
", ;:r Ojpgyár illetve közvetlenül annak önmüve-
:*. köre lett s a csapat ujoncai Iegnagyobbrészti a,:: ifjumunkások éi munlások gyérmékei köziil,I:*_::k ki, Igazi cserkészmunkára nyilik mosti i_L:-, me}ynek sikerét a minden oldalról meg-: ;:ruló jóakarat mellett|különösen Szieberlh Imre

- -::n5k és Bernoldk máv. gépgyári telügye|ők lel-l.; :árt[ogása biztositja. Októbér 15.én, meghivott
, : : - nség elött mutatkozott be a csapat egy kis
:;.e:.;eszelöadás keretében, mig most nagysiabásúi: tlsztán cserkésztárgyú elóadásra készülődik,*:1er uj kis cserkészszindarabok, mókák, komoly
::::t3k stb. kerülnek bemutatásta november 19-én,
in::inap délután 5 órai kezdettel, a nráv. gépgyári
::1-, 57infglgmben, melyet az egyesületi zenének 30
:::; zenekara tesz még vonzóbbá. Ezen előadásra
..;;ek már is kaphatók az I. cserkész kerület tit-
;ir: hivatalában lV,, Váczi-utca 62.

Öt t Ctig Szent András szlgetén. A kőb(í-
:_;L:i községi polgári fiuiskola l20. sz. ,,Mogyar
P: linsonok" cserkészcsapata ez évben a Szent And-
:as szigetén lévö I'ócsmegyeren, - Leányfaluval
szenben, - táborozott. Atáborparancsnoka 19oud.É
- _,zsef Lajos festőmüvész, tanár volt, A fiuk a tribori
::lllségekre semmit sem Jizettek óe. Minden kiadást,
- az utiköllséget is - a caapatpénz{ár fedezett.
A táborozás kitünöen sikerüIt ; az egészségi áIlapot
mind az öt héten át kifogástalan vo]t; az élelmeiés
;:dig oly bőséges, hogy a fiuk minden délben, - a
:rbor vendégeinek nagy mulatságára, - verseny-
ei,.'sí rendeztek, A íózést a parancsnok neje végezíe
nindenki legnagyobb megelégedésére, 8 cserkész-
kuktával. - A pócsnregyeri derék magyar lakos-
sag körében nagy szeretet vette körül a fegyelme-
zett csapatot. Nemkevésbbé örömmel szemlélték a
csapatot a Leányfaluról naponként átránduló elő-
keló fürdővendégek. Táborunk mindvégig legked-
veltebb nyári kiránduló helyévé lett nemcsak a fiuk
szüleinek és hozzátartozóinak, hanem ezek révén
f :i K1 lJnyának is. Táboru: knak rnajd minde nnap

voltak vendégei, kik gyönyörködtek a gyakorlatozó,
úszni tanuló, íürdözö, játszadozó és a tábori napi
munkát végzö cserkészeinkben, kiknek legnagyobb
része a taborozás alatt tanult meg úszni. Eenyvessy
Ferenc rector úr egy izben cseresznyeszüretre, k_ét
i4ben pedig almaszüretre hivta meg a csapatot.
Armay Lajos főiegyzö úr élelmiszerekkel segélyezte
a táborozást. Két apa : Panyrík József asztalosmes-
ter és Kneísz Gergely szobafestő mester az egyik
vasárnap nagyszerü halpaprikással vendégelte meg
az egész táboít a megjelent vendégekkel együtt.
Táborozásunkat a íőváros l5.000 K-s adománya,az
iskola tanári karának 2.C00 K-s hozzájáruIásíés a
Kóbányai Takarékpénzlár l00 K-ás újévi ajándéka
tette lehetővé, amiért is a csapat nevében leghálá_
sabb köszönetünket fejeztük ki mindazoknak, kik
nekünk ez oly kellemeó napokat szerezlék, Mind-
anttyiunknak felejthetetlenek lesznek a pócsmegyeri
táborozás e szép napjai, nrelyek alatt a íirrkkaI
együtt iátszó apák megfiatalodtak, a komoly tábori
munkát végző fiuk pedig megférfiaso!_tak._

Oreg Robinson,

Rözsehordás a tábortüzhöz. (Pócsmepver),
Közli a t20. Robinson tsapat. ""

. A 18. )őprv.csapat (|X. ker. áll. fg.) meg-
kezdte az őszi befelé munkálkodást. l1 séeédtisz1-
jelölt készül vizsgára,3 kiképző 3 uj örsöt készit
elö jelöIt próbára, résztvesz a szövetségi telefon és
mentötanfolyamon, S277nip2g& Alajos órw. könvvkölő
mühelyt vezet most már kiképzett munkások-kal, a
fúvószenekar áttért a klasszikírsokra és ikibőviilt,
mellette pedig egy uj, teljes, fiatalabb fúvószenekai
kap kiképzést ia fúvósok száma ma 45), .a vonós_
z_enekar. l9 taggal.állt fel (6 prim l) és mellette még
28 vonós kap egyidejüIeg oktatást; megszetveződötf,
mint uj hajtás. a kat. egyházi énekkar 4 szólamra
26_ íaggal, a. csapat műénekkara pedig 42 laggal
(l6 szoprán !) l5 cserkész a parancsnot<kal egytllt
Mr. Fishertöl angol ,órákat ve§z együtte§en-, az
ünnepnapokat a szabadban töltjük és bevezettük a
Halácsy-féle ,,Turul" Iabdajátékot. Végül, szept. 18-
án megalakult az öreg fiuk raja l7 taggal, mely
okt, 22.én állapito|ta meg alkotmányát. t18l

Cserkészek elózetes fogadalomtétele. A
györi ll. számu álL polg. fiúiskolában oktdber 6-án
iskolai gyászünnep keretén beliil három csapat, két
csetkész és egy kiscserkészcsapat 1etle le az előze-
tes fogadaIttrat. A három megalakult csapathoz
Sztrokay Laios, a föparancsnokságra felkért tanár
intézett leIkes szavakat. _ A cserkészcsapatok pa.
rancsnokai : Sztrokay Lajos, Gyulai László tanár'ok,
a kiscserkészcsapat parancsnoka Bóbik lmre lanár.
A csapa.tok ,.lrinyi János' nevét, a gyujtó íöltaláIó-
jáét fogják viselni.
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Parancsnok és cimváltozás. A 7.8z,,,Erös
Gusztáv" csapat parancsnoka z Bdrdos Lajos cst,
cime: Budapest, l. Kékgolyó-u. 15. ll, 13.

Népjóléti Vánilorktóllitás Pályázalal, Az
Országos Stefánia Szövetség és a Faluszövetség
falufeileszíési és népegészségügyi hiátIitásainak
vezetősége több tételben 25.000,- koronát tüzött ki
oly modJllek, szerkezetek, képek stb. jutalmazására,
m lgek a leghatásosabban és tanulságosan fejezik
ki és szemléltetik a falufejlesztés tenniválóit egé§z-
ségügy, múvelődés, épitkezés terén, a többtermelés
ház.iipar, kertészet és a rnezögazdaság különbözö
ágaiban. Ilyenek a falusi óvoda, bölcsőde, kőrház,
örtözőrendszerü kertészet berendezése, célszerii
baromfiólak, méhkaptárak kis model|jei, a falusi
műkedveló eIöadásokhoz legcélszerübb szinpad
rnintája, falurendezési tervek stb.

A nyilt pályázatok határideje december '!.
Részletes pályázali íeltételekkel szolgál a Vándor-
kiállitásrk rendezösége VIIl. Vas-utca 19. földszint.

A l45. sz. Központi cserkészcsapat. (pa-
rancsnok Madarász Kálmán), és a l58. sz. Arpád
cslrkészcsapat (parancsnok Szabó Zoltán), julius
12-étóI augusztus lZ-ig együtt táboroztak a heves-
megyei Pusztadinnyéshát közelében a Tisza part-
ján. Nászay lstván föintézö, a nti szeretett Nászay
bácsink támogatott bennünket erejéhez mérten oly
mrgyar vendégszeretettel és megértéssel, ttogy az
ö pártfogásn nélküt nem teli volna oly kellemesen
az a 4 és fél hét, melyet a magyar folyó, á Tisza
partján töltöttünk. Ezidén is testben és lélekben
megerösödve és a természet szeretetébe elmélyedve
tértünk haza kis cserkészállamunkból. (l43.)

A 6. szómt ,Az Eró" cserkészcsapat jól
sikerült nagytábort rendezett a 9-es §zánlu ,,O. R. E."
testvércsapatta|, Puq3,tavacson, a Fülöp szász coburg
és góthai herceg O fensége birtokán, iulius 15.-
29-ig. A tábor vezetóje SzőÉe lrnre ref. theologus,
plíancsnok volt, kinek leghálásabb köszönettel tar-
tozunk.

ltt emlitjük meg, hogy csapatunk uj cime: II.,
Ostrom-utca 6. l, 12.

IX. KERÜLET.
^{, finnorszógi táborban a kerület részéröl

Bessenyei Lajos és Tankó Béla cserkészek vettek
részt. (|72, sz. cs,)
A németek debrecenl foga,tásában a hely-

beli csapatok táborozni nem ment cserké§zei nagy
buzgóságot feitettek kí. Ugy ezek, mint a külföldön
levők szülei a legnagyobb szivességgel láttak ven-
dégül 1-2 német Wandervogelt. A fiúk jórésze
buzgón irogat azóta egymásnak.

A 89. sz. Turul l9 caerkésze Lénárt János
parancsnok vezetésér,el 14 napi mozgótábort ren-
dezeít Abrujszántó, Pere, Hernádszentandrás, Szen-
drö, Rudóbánya és Aggtelek vidékén. A cseppkő-
barlang b:járata előtt öt napig álló táborban vott.

A 182. sz. Uhu 15 cs:rkésze Szilvási János
parancsnok vezetésével iul. 5-t6-ig táborozott.
Szerencs, Miskolc érintésével Szendrön, a róm.
kath. iskolában szállott meg 5 napra. lnnen kítn-
dulva az ormóspusztai szén_ és a rudóbányai vaa.
érctelepot tekintették m3g. Maid a 89. Turullal
indult tovább Aggtelekre s szintén öt kedves em-
lékíi napot töltött a barlang környékén. Az utolsó
napon 3l km.t gyalogoltak az oUhu{-k.

A 43. sz. murrka-csapat dr. Márton Béla pa-
íancsnok vezetésével l92J. julius 24-aug. l0,ig a
,,=."r"..1§i ,.f: .gy

Cdonka iltagyarorszdg - nem orszdg
69éaz ,fltagyarorazdg - mannyorazdg ,|

fK

V. L. A tábori naplórészlet igen "helyiérdekíi."
- Pintyökének felolvastam egyik ,,versét", s úgy
elbúidosolt, hogy most nem mer a közönség elé
léphi" - K. P. Eeztergom. 1. A rangjelzés külön
pánion van; ezt htizd rd inged vállpántjára és a
szám helyesen áll. 2. A rovásirás teljesen n]egvan.
Fordulj érle av 1. Brkie. csapalhoz, Vlll Fhg. Sán-
dor-u. 28. 3. Oszi cserkészjáték nem lesz, országos
kiállitás a tavaszi 10 éves jubileumi szövelségi hét
keretében tervbe van véve. 4. A cserkész szerkocsi
tipusa még nincs meg. A l\tagyar Cserkész elsö
évfolyamának pályázala nem juttatta düIőre, Jó
leirásért fordulj a 33. Cholnoky csapathoz, Ujpest,
Mezó-u. 26. Föisk. szociális lelep, 5. Az űgyesség
fejlesztésére alkalmasabb az .iijas nyilazás, Inert a
nyilas puskát megtámasztjuk Oseink lóhátról csak
íjjal lőhettek, ezt kövessük. Kész felszerelés Ker-
tész Tódornál, lV., Szervita-tér - B. L. l. §zek-
szárd. Nagy sajnálatunkra - elkésett. Minden na-
gyobb közlemény szánlára a lapzárta l5-én van.
Ezután csak hirek helyezheíök eI. Ezért csak kivo-
natot adhaltunk. - E. tanár úr, Miskolc. l94. szám
alatt igazoltatott, ._ Dr. K. l. Mély hálával köszön-
jük a ké§zséget és a rovatotszivesenrendelkezésre
bocsátjuk. Lapzárla hosszabb cikkeknek l5-én, ké-
peket " meg éIouu kérjük. _ V, A., V, V., §ch. Ö.
Hogy örültünk volna a két szép cserlrészjáték pil-
lanatfelvételnek - május végén l ,,Az erdö meséic
is - sajnos - elkéstek - H, J. 39. Dallamos
80rok, erótlen ver§. Az ilyesntiből könnyen lesz
nyafogás vagy játék a szavakkal.

E- N lr]-Ll\]_-lZ

ii A KIADÓHIVATAL ÜZENETE.
Nyomatékosan kérjük előfizetöinket és bizomá-

nyosainkat, hogy mindenléle pénzösszeget 3l428.
számú csekkszámlánkra sziveskedjenek befizetni.
Csekklapckat kivánatra szilesen küldünk.

Kérjüt< a remittenda küldeményeknél a bizomá-
nyos |ontos cimét feltűnöen kiirni, mert ellénkező
esetben a rentittenda értékét nem irhatjuk az illetö
bizomlnyos javára.

Tisztelettel figyelmeztetjük a t. parancsnok§ágo-
kat, hogy az I. B. hatfuozata alapján kötelesek a
Magyar Cserkész-t minden raj számfua legalábtt
egy-egy példányban megrendelni. Elöfizetést csak
l923. aug.3l-ig terjedőIeg fogadunk el. Negyed-
évek tohát szept. t, dec. l, m,irc. t, jún. l.

Hátralékosainkat, akik elöfizetési dijjal vannak
hátralékban, felkérjük, hogy tartozásaikat szivesked^
ienek haladéktalanul kiegyenliteni.' Azok a bizományosain"k, akik a G. H, 4a4lrc22.
felszólitásának nov. hó 6-ig eleget nem tesznek,
nov. hó 7-én bizományi számláluk egész összege
után a kiadványok magasabb árával terheltetnek meg.

Tudatiuk, hcgy lev, lapjaink új, harmadik soío-
zata művészi kíadásban megjetent Kapható dara-
bonként 6 K-ért. Száz darab vásárlásánál l0, ez€r
darabnál 20 százalék engedmény.

Ertesitjük mindazokat, akik a Segitségnyujtás kis
kátéját megrendelték, de nem kaphatták meg, mert
kifo§yott, hogy a harmadik kiadás november eleién
megielenik. Nóvember hó folyamán kijön saitó alól
a Térkép rnásodik kiadása is. Mindazok, akik ref-
lektálnak ezekre a füzelekre, sziveskedjenek újból
megrendelni, hogy minéI előbb megkapják.- Novemtier l:től össze§ kiadványaink ulán 20
száza|ék felárt számiiunk.
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MAGYAR CSERKÉSZ

HlVATALos BÉSZ.
Kérem a T. Parancsnoksáqokat, hogy

_ , \1agyar Cserkész. htvatalos részét
:;,, eimesen olvassák végig, mert annak
._-julasztása a Szövetségnek külön portó,
. ::;3€t jelent.

_ ;:szte]ettel íelkérem a kerületi, me,
_ : :ilkárságokat, hogy gyüjtsék össze

.:,..:;_s:-rI az olyan táborozásra alkalmas
: ;ir:, ahoI sátrak nélkül, tehát erdész,
, i:::. i,agy más egyéb használ,ható üre,

,: - : ._ epületben leányok táborozhaíná,
] : : A szeméIyes elókészités lehetővé tétele
::.ix §érem a korai közlést.

}í nden cserkésztiszti vizsgára jelent-
zz1- l,,aZZZ magával a kerÜlet és a szer,

: ] _ teStület áltaI véleményezett ).Jelent-
., :::s Cjerkésztiszti Vizsgára< és <Cserkész,
, ,::: Igazolási Kérelem< ürlapokat és egy
:;:;.: fenyképet.

nos, 155. Szilvássy }ános, 156. törökfalvi
Török László, tb7. Kgzma István, 1b8. dr.
Herczeg János, í59. Mészáros Kálmán, 160.
Hergloz Jenő, 161 Miklós Ervin, t62,Pet-
rényi Győző, 1tl3. Dem.|anoviclr Endre,
16+1 Horvath Dezsö, 165." Bányay László,
166. Szabó Bertalan, L67. Rudolf Rezső,
16t. Marczinkievicz Andor, 169 Viktora
Gusztáv, 170. dr, }aschik Sándor, 171. Kom-
iárhy László, Iiz. Varga Ernő, 173. dr. Fo-
áor-Ferenc, 174. Márkus Miklós, 175. Si,
minszky Ervin, 176. Regős Józsei, 178. dr.
Csaba Jenő, 179. Klein Glula,180. Vöröss
!őzsef, 181. Siegescu Miklós, 182. dr. Ha,
Íász Pál., 183. Gundrum Zo|tán, 1B4. lovag
Fuchs Károly, 185. Fornr,vald József, 186.
Krizsán Béla, 187. Szücs Imre. 188. Hor-
váth Detre, ],89. Pavetics Ede, t90. Níar-
ton }ózsef, 191. Edőcs Pál, 192 Csontha
LászIó, 193. Sá.mson }ózseí, 194, I\lészáros
György, 195. Oveges }ózseí, 196. lvÍuzsi
Ta-nos,-- 197. Wenich Gyula, 198 Czibulás
László, 199, Scherer István, 200. dr. Zsiga,
vits Béla, 201. Kriszta Pál. 202, dr. Ker-
kay József, 203. Jagsich János, 204. dr"
Gregorich lzidor, 20b. Kis József, 206,
Szamek }ózsef, 207.Bátky Miklós. 208. Du.
kovics Lőriacz, 209. Bátori József, 2L2.
Neuhauser Frigyes, 2l3. Molnár Frigyes.
2I4. Győrffy Lász|ő, 2lő. Novák Józseí
Laios, 2t6. Prnkert Ferencz, 217. Me]kó
Gyorgy, 218. Hesz lstván, 219. Schmidt A"
Isiván, 220. itj. Brém György, 221. Kuthy
István, 222. Vincze Károly, 223. Mihalkó
Béla, 224, Szabó Gyula, 225. Skrobanek
Ferenc, 226. Lrky Zo|tán,227.Makray Pál',
228, dr. Radványi l{álmán, 229. Krompe,
cher László, 230. Szabó Zsltán, 231. Sá,
tonyi István, 232. Dobó László, 233, Feledi
Kalinán. 234, Persa László. 235. Balkay
Ernő, 236. Seiíert Ottó, 237. Vidovszky
Kálmán, 238. Tantó Józseí, 239. iíj. Nádai
Tózseí, 240. Fényes iván, 24í. |ákab Ár-
pád, 242.Torok lstván, 243.Payer Ferencz,

.244. Murczell Lajos, 24ő. Sz. Tóth Ger-
ge|y, 246 Ravasl-Endre, 247. Révész Fe-
i'"nt. 24B. Galbos Sándor, 249. Katona
M,klbs, 250, Klinda Pál, z'cl. Somogyi
Lászlő,

6. llz országos I" B. a kerület előter,
jesztésére a 12, sz. >Vándor §asc csa_patot
Íeloszlatta. - Pöschl Gyula névre kiállitott
cserkésztiszti igazolvány elveszett, megta,
lálóját kérjtik, hogy a titkári hivatalnak
küldje be. Főti.tkdr

= Sok csapat elmulasztotta nvári nagy-
:: ::ának körletébe eső csapatok parancs,

_ i.it megiátogatni s a megyei és kerületi
.arságokat értesiteni ottlétükról. Kérjük

_ ;őbén ezen cserkészszempontból illendő
.rást betartani, annál is rnkább. mert a

=,;. viszonyokkal ismerős cserkésztiszt a
.-, -:lzásokozta akadályok elháritásában

",.,,- Segit§égükre lehet,
: Tisztivizsgát tettek: 98 Kovács Mik-

_:. 99. Lévav Józseí, 100. Fritz Lász_|ő,
.,1, Bakonyi GÚsztáv, 102. Fridrich Vik,
::, 103. Pásztor Imre, 104. SchelkenOsz,
jar, 105. Vas Béla, 106. Fábiá,n Lász!ő,
lr,r7. Bánszky Zoltán, l08. Vas,Jenő, 109.
{:ss József, 110. Eörsy Nagy Arpád.. 111.
P1,len-berg 

'Lászlő, L12. Gyölgy _Vilmos,
1 i3, Horváth Nándor, t14 Krisz Ferencz,
iló. Ruh Gyórgy, 1l6. Klugesherz József,
i l7. Röder Alfréd, 118. Balusz Károly,
1i9. Kacsina lstVán, 720, Balázs Sándor
Pát, 121. Schulek Tibor, I22 dr. Baum,
gartner Alán, 123. Janisch Tivadar, l24,
Éartos József, 125, Wallisch Oszkár, 126.
Debreceni Ferenc, 127. Handlovich Miklós,
128. Kunst Zo|tán, 129. Révész Amadé,
130. Schmidt Mihályl 131. {Jhrovits Andor,
132. Müller Lász|ó,133 Molnár Tibor, 134.
Farkas János, 135. Erdélyi Bertalan, 136"
Havranék }enő, 137, Kühnel }ózseí, 138.
dr. Zsinka'Ferencz, 139. Harsány Györs"y,
t4O, Horváth Zoltán, 141. di. Kanszlry
}íárton, 142, Kanabé Dezső,, 143. Pöschl
Gyula.'L44. Zöld|őzsef, 145, Werner _Gyula,
146. Hidassy Dezső, 147. Mathea K_ároly,
148. dr. Banlatry Ödön, |49. Lányi I,ajos,
1ó0. Tangl Harald, 151, Csurqay János,
1ó2. Dubrávszky Róbert, 7b4, Lénárt }á,

Kl.óótírlaidonos t A Magyat Csetkészazővetség"
Fbleíős kladó l Dr. Papp Gyota- Nyomta : Fráter és Tátsakónyvoyomdáia
Yezetéséú íelelőgl Ftáter Dánlel.
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Magyar Cselkészek
Termetó és Értékesitö szövetkezete
lV., Váci-utca 46. Telefon: 38_7t.

Arjegyzék.
Cserkész ing khaki flanell 2000.-
Cserkész ing vászon 1500.-
Cserkész térdnadrág kék vászon
Cserkészkalap - -Cserkészkalap tiszti
Lábszárvédő - - 585.- 2100.-
Nyakkendő Á zöld szinben

,, I zöld, narancs, piros szin
Sip (on, egy hangu) -- -Sip (csiga)

2350.
l700.-J
l500._
1450.-
1600._
2500.-
200.-
250.-.
50._
80._

Sip (két hangu)
Sip-zsinór zöld
Sip-zsinór arany

Aluminium kanál, villa drbja 50.-
Acél kés, villa drbja 75.-
Cserkész kés (kicsi, egy pengével) 45.-
Tisztí kalapsziii l l0.-
Cserkész kalapsziij - --: B5.-
Viharsziii --- - 35.-
ÁsO UOri'okkal - 35O.-

100._
60. _

l'ráter ós Tórsa Budaput,

Kulacs |20.-
Cserkész pohár 60._

cserkészbot l00.-
Cserkésztiszti bot 50.- 90.- 95.- l50.-
Khaki flanell métere 760.-
Khaki köpper (ruhaanyag) métere l500.-

Az ingek ,és kalapok árai még emelkedni fognak,

ajánlalos tehát a szükségletet minél e]őbb beszerezni.
Árjegyzékünk csak tájékoztalásul szolgál és csak

a közléskor meglévö készletre vonatkozik.

\-
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MEGJ ELENT
A

Magyar
Gserkészvezetők
Könyve.
Ezerkeszíeííe : §lK SÁNDOR.

Ára a kíadóhivaíalban 250 horona, a íor-
gal'omban 550 korona, fameníes papiroson- karíonboriíékhal 450 korona.

Árainkban a forgalmi adó bennfoglaltatik!

MEGJELENT 
A

.{ra 3o kor. teányc serkészet
útmutatóia

Összeállitotta a teánycserk ész iÁtézőbizottság.

n ilnniln 8§BRll[M ll0lltuül.
Eddig megielent számai:
í. MÁRKUS: CsctLésztábot, í6._
2. SCHRANK: A hatcszetij

(it. bóvitett kiad,ás) . . 30.-
3. SZTRILICH es MOCSY: A

csetkészsegitsé gnyuj tás í<ís
kevja. II. kiadas.16,_

4, Kiképzési szabály zat. Il.kiaő, 16. -5-6. GERO: A tetkep, .. 24.-
7_s. MAGYARoRSZAG FoLD_

RArZA. Itta át.Fodor F etenc
egy. rn. tanát, csetkésztiszt.
L oszt. ptőbaalyag. .24.-

9-t3. Majot D.:
óRsvnzrToK KoNYvE
A M. Cs. Sz. hivatalos kalagza
őtsvezetők mulkája úszéte 50,-

,4_,8. MINDENT A HAZÁÉRT
Ametikai cserkésztegény.
Angol ereőetiből ford. l
SchtankEndre ..50.-

í9-B.T^BoRoZNAK A
PALOTAI C§ERKÉSZEK
Et eőeti ma gyaf cserkészt egény.
Irta: Gyökóssy Endte . 50.-

2+-25. CSERKESZSZINPAD
Irta: Lingaaet Lilszló és
Noszlopy Aba Tihamér. . 30.-

26-29. MAGYAR c§aRKEsz
NAPTARAí922 ..r0.-

30. A MI TÖRvÉNvuNr 6_
3í-33. TÁBoRI MUNKÁK

Itták: Szttilich Pál' és
dr. Mócsy János . 40.-

34-35. SPILENBERG: A ma-
gyat cserkész dalosí<önyve 40.-

36-37.(Saító alatt.\
38. Dr. MOCSY: Csetkész,

íizika és kémia. . 20.-
39. KISS : Tábotozás . 2O.-

Megiclentek a Magyar Cgerkész aüvészí
FALIKEPEI, M llleP IAI ÉS

LEVELEZÓ-LAPIAI
ől szilbell tartonta oyoínva.

A faííkép áta 27|42 cm.. nagyságbaa, az
otthon gyónyőr,lit őisze, dtb.-ként K ZO.-

A aílap áta, a Magyar Cserkész nagy-
ságában . .K 10.-

A leic(ezőlapok áta darabonkéat K 3.-
100 dlb. 250.-- tor., 1000 drb.. K 8800.-
Megietent cddig hárOm gororat levcletőlap,
Okt. végél neg|elen'l tli levelezőlzpslk:
A mi törvényünk, a,úvésal \éttzilllyo-
matbaa, iíi. Gertitsco n|za atáo'. Ara drbon-
kéat 6.- koroaa. l00 drb o1,i1 1Qo7o, 1000

drb atán 20o,rg eo,ged6,ély.


