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MAGYAR CSERKÉSZ

illnuynr [lurilíuult Tutmulf, fu Íríílu§iíű §fiuulltffi[íl
Telefon: 38-7l. Telefon : 38-71

TARTALOM: I,|oszlopj,: Űjevte lg23. (Vers.) Pintér Jellő: A őerék íiúk. -Shorka: Az etdő. (Jelenet,) - Ezerulester: Winnetou kisétt,.. - Csetkésztestvétiség.

- Hivatalos tész" - BK. : Az |922. év aviatikája, - Az ametikai csetkészet számai.

- A kíscse9készek, - Gillwelí Park-i csetkészvezelők taníol|a,ír?l - Farhas Ggula:
Hadat< útján. (Regéry.) - Ráltzai." A magyar hánytű.- Krónika.- Szetkesztőiüzenetek.

Atjegyzék.'
Cserkészing (1egfinomabb khaki

tennisz flanell) ,__ ___ 2000-23ö0
Inganyag (khaki flanell) métere 760.-
Ruhaanyag (khaki vászon) ,, 1ó00.-
Térdnadrág (kék vászon) cirbja 1500 -Cserkészkalap ___ 1200- 1450
Cserkésztiszti kalap ___ 1600.-
Nyakkendő 1,, zöId szinben 200.-
Őrsi zászlőanyag narancs és piros

szinben ___ 2őO,-
Sip ___ 50.- 80.- 100.- 400.-
Sipzsinor (zöld) 60.-

,, (arany) ___ ___ 100 -Pohár lapos 60.- összecsukható 170-200
Kulacs ___ 200.-
Hátizsák (egy zsebbel, bőrszegély-

Hátizsák (két zsebbel, bőrszegély-
lyel, bőrhordszijjal) ___ 3200.-

Hátizsák (három zsebbel, bőr sze-
géllyel, bőrhordszij 2 karabiner-
rel és 2 karikával) 4500.-

'lornaing (kötött, fehér, rövid ujjal) B00.-
,, (kötött, fehér, fekete sze-

gély, rövid ujj) 800.-
Alsó trikóing (hosszu, hosszu ujjat) 1400.-
Tornanadrág (íehér, vászon zsebbel 800.-

,, (fehér, kötöttzsebbel) i000.-
Termosz l300.- 1620.- 1800,- 2160,-
Alumínium kanáI, villa, darabja 50.-
Acél kés, villa darabja _,_ 7ő,-
Cserkészkalapszij___ 8r.-

2800.-
50_90-95_ 100

ó00.-

Árainkban a forgalmiadó bennfoglaltatik.

Felhivjuk cserkésztestvéreink figyelmét a szál]itás alatt álló pokrócainkra, kor-
csolya és egyéb alkalmas szijjainkra, amelyeket a napi árnál lényegesen olcsóbban
hozunk forgalomba. A készletre való tekintettel ajánlatos a megrendelést sürgősen
megküldeni, meít az emlitett cikkekben az utánpótlás meglehetősen nagy nehézsé-
gekbe ütközik.

Felkérjük összes cserkésztestvéreinket, hogy versenyen íelüli áruink kiváló mi-
minőségéről s épen azért áraink szolidságáról személyesen győződjenek meg, mert
a mások által hirdetett olcsóbb árak silányabb minőségben és kivitelben lelik
magyarázatukat.

Árjegyzékünk csak tájékoztatásul szolgál és a közléskori készletre vonatkozik.
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Ujévte í923.
Mát szapotodnaí< bus nbéveink
Egy újesztendO k<lsaönt rcánk megint.

Ki tudja (es?-e majd k<iszönet benne,
llisz mátis mondjuí< : bfu csak vége (elne,

Mi őolgozank és minőig ftsen álíunk,
Feltámadást. - lem újesztendőt várunk !

Noszlop1l Aba Tilmntér,

A derélr fiúlr.
A derék fiúk: a cserkészek. Nem tudok

elég szeretettel nyilatkozni róluk. Ha látorn
katonás íegyelmezettségüket, kedves szol-
gálatkészségüket, komoly nlunkájukat, min-
Jig öröm fogja el lellremet. Ezek az ifja|<
--:] korszakot képviselnek s a roncsolt ideg-
zelli j jváros tanulóinak tömegébe belevi-
sz.; nevelésünk spártai szellemét. Önként
r,ái,a,t kötelességeiknek teljesitésében el-
_szántak és megbizhatók, szolgálatuk elvég-
zése után vidámak és tisztalelküek. Olyan
ifjak, akikre mindig számithat a haza.

Végigiapozom a }lagyar Cserkészszö-

vetség kitünően szerkesztett hivatalos lap-
ját s esodálkozva észlelem a der:ék fiúk
ügybuzgó munkáját. Csupa elevenség. Ál-
dozatra kész tanárok s a maguk testiJelki
erejét megbecsülő iíjak lankadatlan tevé-
kenysége. Apró társadalmakban a jövő élet
iskolája, A közös célokért való fáradozás
mellett az egyéni képességek kifejlesztése.

Többen kérdezgettek már, hogy a kö-
zépiskolai iíjúság miért nem sorakozlrat
baj társi egyesül etekbe. I\,Iindi g cso dálkozorn
az ilyen kérdezősködésen. Ahol az igazi
valiásosságnak, hazafras szellemnek, szoci-
álís érzésnek, természetszeretetnek, mun-
kának, jókedvnek és engedelmességnek
olyan tűzhelyei vannak, mint aminők a mi
cserkészeink otthonai és táborai, ott a leg"
szebb bajtársi egyesület : maga a cserkész-
csapat. Yirágozzanak is a mi derék fiaink
csapatai érdemük szerint. }tiként vitéz
eleink: küzdjenek tovább is a jó hirért,
névért - s legyen ezután is >a nagy, szé.
les mező s a szép liget-erdő tanuló isko-
lájuk !<

Piutér Jenö,
budapesti tankerületi lőigazgató,

a Magyar Tudományos Akadémia tagJa.

+
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L A tdborlüznél,
A hegedü Íelsirt még egyszer, hos§zan,

utoljára, aztán Béla fáradtan engedte le a
vonót. Egy pillanatra siri csönd lett, csak
a tábortíiz parazsának sziporkázása hallat-
szott. Gyurka a tábortüz őre, íriss rőzsét
dobott apislákoló lángra és a hirtelen vilá-
gosság biborra festette a cserkész arcokat.
Sűrün egymáshoz simulva ülték körbe a
tüzet, az éjszaka hüvös volt, a csillagok
hidegen fénylettek, Itt a bakonyi eidO
nagy-nagy magányában érezték igazán
egymáshoztartozásukat, Hozzájuk még lá-
togató sem téveclt el soha: eleget pará-
déznak évközben, a táborban csak maguk.
nak kivánnak élni.

Most mind a harmincöt cserkészszempár
a paranesnok arcán csüggött. Magafeledten
bámult a tüzbe, mintha valami varázslat
tartotta volna Íogva. Aztán megrázkódott,
felvetette a fejét és körülnézett a fiukon:
az ő bílszke Rákóczy.csapatán. Nem volt
itt egy sem, aki ne volna testestőI-Ielkestől
magyar cserkész; a legkisebb kiscserkész.
től a segédtisztig. Mind egy család z az al-
ispán fia mego§zt|a a pokrócát a hivatal-
szolga fiáéval, a polgárista Bandit a
gimnazista Béla védi a hideg ellen. S
mindegyikben egy közös akarat él. . .

A fiuk várakozva néztek úja. Erezték,
hogy beszélni íog s ők szivesen hallgatták.
Ilyenkor este, a tábortűznél, amikoi min.
den olyan sejtelmes és misztikus volt és
ha.ngjának lágy melódiája átmelegitette a
szivüket.

rFiuk, látom a szemetekben, hogy rnind-
nyálatok lelkében visszarezg az elhangzott
mélabús nóta fájdalma. Kuruc nóta, bújdo-
sók panasza, évszázados és mindig friss
magyar fájdalom. Akkor is égtdk-tábor-
tüzek a magyar hegyek ormain, akkor is

körülheverték hazátvesztett és honszerző
magyarok. Mi ezelrnek a kurucoknak va-
gyunk az utódai, de a mi kezünkben nem
villog véres szablya: mi hitvalló magyarsá-
ságunkat és tisztult embervoltunkat visszük
a harcba. S győzni íogunk, mert erősek
vagyunk. Tábortűzeink íelragyognak ma
már a Bakony évszázados íái között, a
Balaton regés partján. Fényükkel lassankint
bevilágitják ezt a szomoru magyar ugart
és megkápráztatják előtttink a szebb ma-
gyar jovőt!< A parancsnok szeme a messze-
ségbe mélyedt, a fiuk nem mertek moccanni,
szinte megbabon á zv a v árták,hogy íolytassa.
Csak a szemeik fénllettek... lDe lobo-
gásuk ellátszik a szük határokon túl is,
ahol magyar cserkésztestvéreink egyedül,
árván, titokban rakják a magyar jovő foj.
tott tüzíi máglyáját. Legyen ma este övék
minden gondolatunk, minden szeretetünk.
Most még nem nyujthatjuk nekik testvéri
kezünket, nem adhatunk nekik a mi erős-
ségünkből, nekik, a magánydsan, a hősi-
esen küzködőknek. De eljön még az idő,
amikor közös, szent tábortűz mellett éne.
kelünk diadalmi éneket. Eljön, mert akar-
juk l Mert addig nincs iqazi örömünk,
addig nincs igazi pihenésünk ! Hogy így
lesz, erre ad;uk rna kezünket, erre tegyünk
néma fogadalmat !< A,z egész csapat fel-
ugrott. Szorosan körbeállták a tüzet és
kezük összefonódott. A parancsnok felné-
zett az égre és csak annyit modott: ,Ta_
nunk a csillagos égbolt!< Mint villamos
áram bizsergett végig karjaikon a közös
akarat. Mindegyikük érezte a perc nagy-
szerü voltát. A tábortűz hirtelen szipor-
kázva fellángolt. ..

A kezek s:étoldódtak, a varázs megszüttt"
Jancsi, egy magas íekete fiu, a tűz előtt
állva maradt. kérdő tekintetet vetett a
parancsnokta, az bizlatólag válaszolt. Már



túecvAn csERKÉsz

it

i ,ii: jól értették egymást, hogy a szavak
'c:_:e íölöslegessé váttak. A fiuk várakozva
;e;c.tek fel: DA magyar cserkész dala<
i*r:te szavalni }ancsi. Mintha csak a ben-
r _,i llikristályosod5 akaratnak adott volna
i,_::::zest. ,Es én állom a vártát!< hangzott
r :a. meg ujra, hol,íenyegetőleg, hol erő-
: _ _ narsogón, Nem tapsoltak, az itt nem

-,.t szokásban, csak a szemek ragyogtak
:s Pista megszoritotta }ancsi kezét.

Béla álla alá szoritotta a hegedüt és a
:;kból hosszas hallgatás után kettőzött
=;:vel kivánkozott ki a h.ang: ul-esz még
i:kelet Kolozsvár felett, . .< Zűgva vissz-
.-.angozta az öreg Bakony a szétáradó

=elódiát, a szél meg felkapta és vitte

=essze, mes§ze...
}ía este sokáig üItek együtt, de a han-

-aulat komoly és megilletődött maradt, Nem
ro]t kedve serikinek tréfálni, még az örökké
,;idám Ferinek sem, akinek pedig mindig
lalami huncfutságon járt az esze. Csönde-
sen beszélgettek, majd Gézát hallgatták
komor nekibúsulással, akit szüIeivel együtt
nem rég üldöztek ki az oláhok Erdély.
ből ... Végre felhangzottt a takarodó, a
kicsinyek borzongva buitak össze, Olyan
kisérteties volt. A sátrakban kigyuladtak a
lámpák, innen is, onnan is kacagó félsut-
togás tört elő, a tábortűz rőt fényében
hálóinges alakok szaladgáltak ide-oda.

A parancsnok Pistával, a segédtiszttel
beszélgetett3 lKik vannak ma éjjel szol-
gálatban ?< >Eiíélig Vajkó Laci és
Bathó Kálmán a farkasőrsből, keitőig. . ,<

- >:Hcl vannak Laciék?c szakitotta féibe
a parancsnok. - >Jelen !< hangzott a háta
mögött és két fiú bontakozott ki a sötét-
ségből. A haldokló tábortűz sápadtan vilá-
gitotta meg a pokrócba burkolt alakjaikat.

- lHát, fiaim,. aztán jő| vigyázzatok! A
bevásárlók ma délelőtt cigányokat láttak a
közelben csavarogni. Ha a legkisebb neszt
halljátok,rögtön költsetek fel t No, ne ijedj
meg, Kálmil< veregette meg a kisebbiknek
az arcát, aki megrőkönyödötten bámult
rála és görcsösen szoritotta meg a
nagy cserkészbotj át, - >Nem félek én
parancsnok úr!< tért vissza a fiuba a bá-
torság. - rMeg aztán én is itt vagyok!<
motyogott Laci csöndesen. Nagy, erős
grerek volt, trilerős is tizenöt éves korá-
hoz képest, csontos- arccal, melyen csak
:,ag\, íekete szemei voltak szépek, különös
iénvben csillogók. - ,Jól van fiam, jó éj-
szakát l- - lJó éjszakát !< tiszte'lgett a két
1lú és a parancsnok Pistával a sátrak íelé
ment }1ég itt.ott felvillant a zseblámpája,
mint valami óriási szentjánosbogár, aztán
az is kialudt. A táborra mély csend borult.

Laci leteritette takaróját a tábortűz mellé,

leíehüdt rája, két karját a íeje alá tette s
úgy bámult íel a csillagos égre. Kálmán
felpiszkálta a parazsat, rőzsét hozott, rá-
dobta.s azután hideg kezeit melengette a
tüz felett. Néha lopva aggódó pillantáso-
kat vetett a Laci íelé: jaj csak el ne alud-
jék l Hiába, félt egy kicsit, most volt elő_
ször táborban, Most is nehezen enged-
ték el a szülei, különösen az édesanyja,
aki már alig várta, hogy hazajöjjön a nagy-
vakációra. Nem is tudta miért vágyódik a
fia annyira a táborba, ar4ikor náluk otthon,
a gyönyörü birtokon mindent megkaphat,
amit szeme-szája kiván..S Károly hazagon-
dolt a kis kastély széles tornácára, kis
lovára, az első vádászpuskára, az 'ezer

kényeztetésre ! Ha most az édes anyja látná,
amint itt áll őrt a késő éjszakában, f,ázik
és rabló cigányoktól fél!,. . De azért még-
sem bánta meg. _Nem, milyen nagyszerü
itt minden, milyen gyönyörü volt a mai
este is, milyen jó a parancsnok úr, meg
aztán itt van Laci. Laci, akihez már öt
éves rajongó, hálás barátság füzi. Laci, aki
amikör öt évvel ezelőtt elöször szakadt a
pusztáról a városba, mindjárt védelmébe
vette a kis gimnazistát s nem engedte gu-
nyolni senki által, Pedig Istenem, de ügye_
íogyott volt még akkor, Laci pedig már
akkor is olyan komoly volt és erős. }Iin_
denki szerette, a tanárai, társai, de ő őt,
Kálmánt szerette legjobban. Most is egy
őrsben szolgálnak és Laci az őrsvezető...

Még egy galyat dobott a tizre, azlán
leheveredett mellé a takaróra. Gyöngéden
íöléje hajolt és belenézelt tágranyilt álmo-
dozó szemébe.

lMire gondolsz ?. Suttogva kérdezte és
szinte megijedt saját hangjától. Mintha
csak szentségtörést követett volna el, hogy
megzavatta az erdő végtelen csendjét.
Laci félig íelkönyökölt.

rA csillagokat nézem !< lyz ő hangja is
fojtottan tört elő, >Nézd milyen íensége-
,sen némák és rnégis milyen beszédesek !
Csak meg kell érteni őket!< - Kálmán
borzongvá bujt hozzá közelebb: >És te ér-
ted?< - llgen, tudod miről meséltek ?
Arról, hogy most valahol távol, csinált
határokon túl, szintén ég egy tábortűz,
annál is magyar fiu áll őrt s az is felbá-
mul a csillagos égre lJgyanazokat a csil-
lagokat látja. A szive tele van íájó vágyó-
dással mi utánunk, mert ő is ránkgondol.
S nem jöhet hozzánk s mi netn mehetünk
hozzája. Csak a csillagok beszélnek egy-
másnak egymásról.< - Kálmán vissza-
fojtva haligatta, Olyan misztikus volt ez
az éjszaka, olyan sejtelmes Laci suttogása,
olyan lázas szeme csillogasa. - llátod azt
a sok- sok apró pontból álló fehér sávot,

+



táA.GyAR. csti.KÉsz

mely mint ezüstös országút vonul végig
az égbolton ? Az a Hadakútja ! lsrnered-e
a regéjét?< - Kálmán némán intett nemet
a fejével. - lA székelyek, Csaba királyfi
népének utódjai, hósiesen állták kis hazájuk-
ban századokon át a minden oldalról rájuk
zúduló gonosz ellenséges támadásokat.
Egyszer igen nagy bajba kerüItek, ütört
már végpusztulásuk órája, és akkor nrgy
inségükben Csaba királyíit hivták segitsé.
gül. Csaba királyfi meghallotta, kétségbe-
esett fohászukat, lóra ültette égi oeregét
és megmentette őket. Táltos lovaik ezüst
patkó;ának nyoma az égen az a Hadak-
útja.. . Es az az árva magyar cserkész,
ha éjjel felnéz az égboltra, bizonyára
várua-várja, mikor jelenik meg ujra a sza-
baditó égi sereg. De mi csak vágyódásun-
kat küldhetjük a csillagok urján..,e Laci
elhallgatott, Kálmán álmodozva nézett íel
csillagok közé.

Ebben a pillanatban a sátrak mögött
megzörrent valami. Kálmán összerázkó-
dott: >Te a cigányok !< mondta ijedten.
Laci felfigyelt, megiIletődött hangulata
egyszerre elszállt. - >Bizonyára valami
mókus szaladt végig a galyakon. KüIönben
gyerünk, nézzik meg !o - rNe keltenők
fel előbb a parancsnok urat ?t - >Ugyan
Kálmi, hogy lehetsz ilyan gyáva l? I{ost
már csak azért is gyerünk !< Felugrott.
Kálmán követte, de a kezével megiapo-
gatta, meg van-e a nagy vadászkése.

Most-most, egészen a közelben hangzott
egy nagy reccsenés és a bokrok között
egy elsuhanó sötét alak tünt íel. lNézd,
ott!< reszketett Kálmán. lAz ám!< Laci
erósebben fogta a botját és megindult"
Kálmán utána. lKi van ott?< - Allati dör.
mögés felelt, Laci egy pillanatra megtor-
parrt, de csak egy pillanatra, aztán rendü-
letlenül hatolt tovább a hang irányába.
Kálmán nem mert elmaradni. Nlég egy lé-
pés és az egyik bokor mögüI hirtelen egy
maga§, fekete alak emelkedett íel. A kezét
kitárta. Laci két kézre íogta a botját és
ütésre emelte. A rém hátraugrott, a pok-
rőcz leesett róla és előtttik állt hófehér
hálóingben - Feri Kacagott, kacagott,
hogy maid a könnyei potyogtak. - >No ez
sikerülr ! Hallottam, hogy a parancsnok
úr szólt nektek a cigányok miatt. Sokáig
nem tudtam elaludni, gondoltam, egy ki-
csjt rátok ijesztek. Hahaha ! Kálmi, te még
mindég egész sápadt vagylu - rA meg-
ijesztés nem igen sikerült - nevetett Laai
is - ellenben ezer szerencséd, hogy nem
próbáltam ki a íejeden botom-erejét!n ->Az már igaz, ugyancsak nekem jöttél. No
de most engesztelésiil főzök nektek egy jó
teát. Aztán úgyis én kerülök órségbe

Zoliul|. {álmi ugye hozol vizett< -A három firl a tüz köré heveredett s mig
várták a viz forrását, Feri kalandos rabló
történetekkel szórakoztatta őket. A régi
betyárokról mesélt, a hirhedt szegénylegé-
nyekröl, akik itt lakoztak a Bakonyban s
éjjel indultak prédára. lv ő nagyapjuknál
is jártak egyszcr ott ittak, mulattak egész
éjjel, nagyapja hozta nekik a bort a pin-
céból, még táncoltak is. Reggel aztán e|-
mentek, nem bántottak senkit és nern vit.
tek megukkal semmit.

Laci szórakozottan hallgatta, az e§ze
egészen máshol járt. Kálmán borzongott:
ma éjjel biztosan cigányokról és betyárok-
ról fog álmodni. A teát áhitattal szürcsöl-
ték és a meleg jól esőn járta át tagjaikat.

- rMár éjfél van, megyek felkelteni Zolit,
no meg magam is felöltözködöm!< - Feri
eltünt rz egyik sátorban, ahonnan csak-
hamar álmos dörmögés hangzott ki. Zoliba
nehéz volt életet verni.

Laci még egy utolsó brlcsupillantást ve_
tett a csillagokra melyek ma éjjel olyan
jó barátai lettek. Kálmán pár pillanat alatt
mély álomba merült mellette, de ő még
soká hánykódott álmatlanul fekhelyén.

(Fotytaliuk,)

Tábori imádrág.
(Népdal nyomán.)

Este van már, késő esté;
Estimához gyültünk öscze :

Szálljon égbe hő fohászunk !

Trónod zsámolyához, Urunk l

Leborulva adunk hálát,
Hogy Te ismét egy napon át
Sok veszélytöl megőriztél
S jó munkánkban aegitettél!

Édes Jézus, kérünk Téged !
Tartsd meg drága szüleinket.
Tábor végén hazatérve
Viszontlássuk egészségbe' !

Add áldásod testvérimre,
Minden buzgó s hű emberre:
Legyen Néked dicsőséged,
S adj minékünk békességet l

Könyörüli, óh, szép Hazánkon,
Eledjen fel és viruljon !

Szünjék meg a Csonka.Ország,
Legyen Egész-Magyarország ! t

Dr. Bántakg ÖAan
§l. tlalt| 4, a!, 8IK. oirPst.

}
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örömet akarunk rzcreznl olva-
sóínknak, amikor e jelcnet clsó
részét mutrtóba közöliük, moly
az crdönek cserkérzrzemmel él
szívvel való pompár mcgfestére.

Szereplök : I. 2. 3, 1. 5 cscrkész,

ERDÖRÉ§ZLET. HAJNAL,
!cerkészek jobboldalról jönnek, botokkrl, háti.
:ritokkel, kitárt lelkesedéssel ölelkeznek belc a

tavaazi erdö sugarrr ragyoglrábr.)

Itt nem látszik az évek futása,
nem vénült meg a kavicsos ér. . .

A mély horizont pihegö szinén az
erdö csendje mogtan is zenél.
Tömött bokorban régi fészek rekken.
Csírálrat pattant a gyUmOlcsös ág.
Rothadt avarból zsiros gerjedéssel
életre feslik millió virág.

2 cs.: A régi minden. Illat, fény, szinek
és régi hangon dalol a patak ...

3.cs.: Harmóniába olvad össze minden
s a nótás erdő szinte hallgatag . . .

/ es.: Pedig hányíéle szín szűrődik 'át a
pompás erdő szálfa-húrjain
s a számtalan sok árnyalat-rezgésben
mégiscsak egyként csendül meg a rím.
Halljátok, hogy búg valahol a gerle ?

s hogy fátyoloz más halkfestésú moll t ?

Z É§.

"és

De hallottátok ? tán egy §zarvas bőgött
uiionsva a íorrás íriss vizének.
Eáei'még durvíbb: bölömbika szomszéd
nádesbóI-a zajt igy sikoltja túl.
Í|l mégsem üt eI a többitől, ő is
erdő hárfáján csak egyszerű húr . ..
Ugye, mennyi hang t s mennyi árnyalatban!
KÚltin-trUlOn mind más-más hangulat.
Összeíolyval ug}er mily pompás zene,
mit Ortlli zengéssel ezer húr ad.
Külön-külön tán egl,élénk szín bánt még;
igv, szétziláltan gyönyörüség,keltő.
NÓm lomb, madárdal, patakcsacrogás,
egy szimfónikus költemény : az erdő !

5. cs. : Az erdö l
j, cs, :

4, cs-

-í. 65.

2. cs.
Jcs

mln

színpompós élő költemény !

S rajt az Uristen boltozott e99,
t a Óeeék fényes tündércsarnoka l

4. cs.: Mint újratámadt gyönyörű rege l , ",
l. cs.: Kábitó szinek zsufolt sokasága !

A lelkem véled himnuszt muzsikáz,
Minden parányi lélek mozdulása
tebenned boldog, termő csuda nász.
Örök hozsánna fáid zizegése,
ölelkezés az Uristen honával . . .

A lélek innen könnyű rebbenéssel
a magasságok ma_gasába szárnyal. -a maga§§agoE maga§iiL,e §ZélrrJal.
A sze-Ílő itíen, halljátok ? susogva

,;"i cirógatósan, lágyanLágy, ábrándozó,
finomlelkű nóta .. .

S a rigó, lám,
íortissimo rikolt.

, ,, Halljátok, ott egy
fészek pereméröl

gverekmadárkák
kérése gügyög.

Ugy-", de kedves...
Hallga, valahonnan

a nótazajba bánat
hangja nyög.

Ez is ven itt. Szükséges
árnyalása

a rikító szineknek i

csupán.

4. cs.l Már nem is hallszik.
Fürge dalra gyujtott

a kis szomorgó nagy
sírás után.

i.is: Igen A madár-élet
kurta: nincs

.: i sírásra ... s szebb is
a víg ének -

olyan a zizzenése, mint
kibomló,

örökfolyású lágy, finom
fohász. -Te t imádságos,
tisztafényű élet !

Te l millió kis harmat-
cseppbe' rengő !

Nem íény, nem dal, nem
patakcsacsogás vagy,

pompás, égi templomunk
vagy, erdő !...

5.cs:
Pompás, égi templomunk

vagy, erdő !

4. cs,l Minden szirmon
szent oltár van itten.

3 cs.: Boruljunk le a
selymes, tiszta íűre,

ide van tán legközelebb
az Isten.

íA cserkészek halkan le-' borutnak. Szünel.)

!' íúvoláz:

Efa, rntrnlrárl lrárml srrlyos is, rrroeoll;na,l ajka;don wégezd!
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Winnettoukisért..l
ej ez a cserkésznap.

tár ! Rossz időt ió-
solt julius második
felére és igéretét
kegyetlenül bevál"
totta. Nap-nap után
zuhogott az égiá|.
dás, a levegő le-
hült és a cserkészek
szomoruan tekin-
tettek végig a Ba-

laton tarajos vizén"
Az eovik nao déAz egyik nap délutánján, az alkonyati

órákban szintén ilyen szomorír volt a tábori
hangulat.

Ott gyUlekezett össze a Turulok törzse
a nagysátorban a Vén Főnök köré, aki
már sok tavaszt látott s meséit a fiataloknak,

A beszélgetés és mesélés közben lassan
beesteledett, s a Vén Főnök egyszerre
csair a régi indián világróll a \,Vinnettou-
ról s O]d Shatterhandról, a nagy tvestman-
ről beszélt. §{int kalandoztak egyiitt a vég-
telen prairieken, mint ]ettek elválhatatlan
jóbarátokká... S élénk szinekkel íestette
Ie az indián tábortüzeket, hol a harcosok-
nak szemük, fülük nl,itva és észreveszik a
kozelitő ellenséget. Talán csak egy kis ág-
reccsenést hallanak, s látják a bokor alján
a sötétben foszíoreszkáló, villogó szem-
párt . Óvatosan felbuzzák térdüket,las.
san, mintha csak a fegyveriikkel játszaná-
nak és célbaveszik a. fénylő szempár kö-
zepét , . ,

Csendben, izgatottan hallgatják a fiatal
Turulok a mesét . . . Lélekben ott járnak

mélyén, a sátor alján mintlra rzalóban egy
villogó szernpár íoszíoreszkálna a sötétben.
Vagy talán csak káprázat ? Mert nem veszi
észre senki és tovább folyik a mese . . .

r'/-- <^

fu*,.1\

.-. +* -!--_-" -tr!*_-
Lefekvéshez készülődnek már a Turulok,

midőn az egyik kis cserkész ijedten sza_
Iad a parancsnokhoz:

- Parancsnok úr, hiányzik a teleíon a
parancsnoki sátorban.

s szalad a másik is:
_ Valaki járt az őrségsátorban l

A Vén Főnök lámpával kezében belépett
a paranc§noki sátorba, mögötte a Turuiok
ta)a,

S valóban ! A telefon eltünt, egy öreg
bakkancs szomorkodott a helyén. De el-
tünt az irattáska is a csapatp énzzel együtt . . ,

Valaki járt itt . . . , Valakik kiásták a
harci bárdot !

Halálos csendben áIlottak Az asz-
talon papirlap feküdt, idegen helyezte oda.
A Főnök felvette és fennhangon olvasá:

lwinnettou üdvözli a Turulokat és több
figyélmet vár.<

*ők is a vad nyugaton s a sátor sötét
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Élt pediglen ugyanazon időben a Balaton
partján, a sziklafészke közelében egy másik
tábor. A íelsó részén nagy tűzön rotyogott
a katlan, mely körül varázslók mormogtak
seitelmesen, élénk taglejtéssel kísérve titok-
zatos munkájukat... A sok mindenféle
fúszer és szer után most kellett jelentkez-
nie a kis rejtelmes gnómnak, mely jöven-
dőt mondott, S a gnóm jelentkezett, szel-

leme szétáradt a levegőb.en és iósolt : a
mai vacsora kozmás lesz. Es úgy is ]őn ...

Benn a sátorban ezalatt csendben folyt
a beszélgetés. Az öreg íőnök is csendben
gondolkodott s végül is megszólalt:

- Ássuk ki a Turulok ellen a harci bár-
dot, kik közelünkben tanyáznak .. .

A baglyok örömmel fogadták e tervet is,
mert hiszen csak az volt fontos, hogy
végeszakadjon az unalmas, esős életnek.

A tábor egyik kis zugába mentek, hol
egy a földbe szúrt kis táblácska jelezte :

lltt nyugszik a harci bárd t< Az öreg
fönök ünnepélyesen kiásta, meglóbálta feje
fölött és megkezdődött a harci tánc.

A harci lelkesedés közepette két sötét
alak hagyla eI a tábort és elvesztek az
erdő sűrűjében .. .

vacsora után a sátorban ismét csendben
beszélgettek, midőn egyszerre csak bagoly-
huhogás hallatszott és a következő pilla-
natban egy sáros alak bukkant íel a sátor-
ajtóban.

- Uíí ! - kiáltá meglepetten az öreg
főnök.

A kém belépeti, mögötte a társa. S me-
séltek, miközben a fiatal baglyclk feszült
figyelemmel, lelkesedve hallgatták az öreg
harcosokat .. .

- A turulok úgy viselkednek, mint a
tapasztalatlan zöldíülüek. Benn ülnek a
nagy wigTvamban, táboruk őrizetlen . . .

Wirrnettouról, a nagy indiánról mesélt a
főnök, meg gyanutlanul énekeltek: a sátor
alján fejem benn volt. Elhoztuk a teleíont,
az irattáskát, melyben a főnök fegyverét és
a törzs papirnuggetjeit őrizte, íelforgattuk
a tábort: a kihivás megtörtént . . .

Megelégedett huhogás hangzott a tá-
borban. ***

A harci bárd egy teljes éjszaka és más-
nap délelőtt ki volt ásva.

Meglepetten állottak a turulok a sátor
ajtajaban. Odagyülekeztek mindnyáian és
hire terjedt a többi merényletnek is. Semmi
kétség, idegenek jártak a táborban, akik
kihasinálták a turulok sátgrbeli szórako-
zását ... És azt is tudták azonnal, hogy
a látogatók csakis a baglyok lehettek.

A bagoly törzs ezalatt lepihent. Táma.
dástól még nem kellett tartani, viszont ők

támadásukat holnapraThalasztották. Csak
a két őr sétált kint a va|t sötétségben iz.
gatottan a felelősségtőI.

Megérkezett a kém is, de társa hiányzott.
Foglyul esett.

Eppen átadták az örséget, midőn hirte-
len füttyjel hangzott a hegyo!dalban.

A két régi őr elindult a hang irányában.
Egy hossztr alak világitotta a környéket,
mintha tájékozódni akarna. Az idősebbik
őr rögtön megismerte s felkiáltott:

- Hiszen ez a mi Tunnel testvérünk !

Kiderült, hogy a Tunnel, ki hosszú,
magas termete miatt a prairien nyerte
nevét, most érkezett tűzparipán a nagy
városból.

'i"*.,l\
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Azután nem is történt semmi különösebb
az éjszaka folyamán.

Reggel a harcra éhes baglyok egyéb.
lrént is éhesek lévén, nagyszerű étvá§gyal
íogyasztották el a kakaós reggelit és éperr
az utolsó duplázók vették ki részüket,
midőn a kémek egyike nagy lelkendezve
rohant vissza s pihegő hangon beszé]ni
kezdett valami nagyszerűről :

- A turulok mosakodni mentek a Ba_
latonhoz, csak alig néhányan maradtak a
fogoly őrizetére , .

Nagy lett erre a riadalom és az öreg
íőnök gyorsan összeállitott egy vállalkozó
csapatot. A fiatalok lelkes tűzze| megkö-
ze]itették és megrohanták a tábort,-hol
nagy harc fejlődött ki" A turulok főnöke
egymaga öt bagollyal küzdött, ravaszul
elhúzva a küzdelmet, mig a Balatonnál
mosakodó turulok íutva megérkeztek és
most már tuinyomó erővel estek a bagoly
támadóknak. IrTagyon gyászos eredménnyel
hagyták el a baglyok a tábort. Oten ma-
radtak közülők íogságban, a kinoszlophoz
kötözve, csupán a régi fogoly használta fel
a zavart szökésre és nyugodtan hazasétált

A többiek utána szaladtak, de már nem
érték el. Túl került a kis patakon, mely
mögött már a bagoly őrszemek tanyáz-
tak.,.

o*it

Délíelé egy bagoly harcos jelentkezett a
turul őrszemeknél, íehérkendővelkezében.

reggelizni,
Közben a baglyok is

öreg íőnök megfeddte
zöldfülűeket és az öt
szabadulást,

tanácskoztak. A,z
a meggondolatlan
fogolyra bizta a

winnettou eközben a Turul táborba
osont és alig néhány lépésnyire kűszott az
első wigrvamhoz, szemben a kinoszlophoz
kötözött íoglyokkal. Egyszerre oldalról fel-
bukkant egy turul harcos és megpillaniotta
egész hosszaságában a hasaló Winnettout,
aki rögtön látta, hogy felfedezik és hama-
rosan készen volt tervével: elmenekül a
táboron keresztül, Csenclben maradt tovább,
mig a turul el nem kiáltotta:

- Bagoly a táborban !

Abban a pillanatban \,Vinnetiou felpat-
tarit és nagy ugrásokl<al a tábor közepén
termett.

Meglepetésükben a Turulok egy másod-
percre megállottak, s a nagy csendben fel.
hangzott Winnettou §zava :

-_ A Turulok harcosai zöldfülüek" lVin-
nettou a táboru-kba megy és nern tudják
elíogni !

Hanem lett is eztttán nagy riadalom !

A foglyok örömükben éljeneztek, kiabáI.
tak a turulok azonban még jobban túl-

Felvezették a táborba és néhány perc
mulva ismét működött a telefon a két törzs
kőzőtt. A törzsfők tárgyaltak egymással,
megáiiapitották a béke íeltételeit és meo-
szüntették a harcot. Ezermesler ,rrrn}?r.

Mi is az az "Ingonjama" ?
Az ingonjama az egyedtili ,,dal", amelyet

Angliában járt csapatltnknak ott megtanulnia
sikerült. Hiába nőtáztr"rnk órákhosszatt, nem
lehetett megszólalásra birni az angolokat: az
volt a refrén, hogy ,,nagyon szivesen hallgat.
juk, de nri nem tudunk ilyen vigak, kedé.
lyesek ienni." Végre graultnofollból, melybe
maga Baden-Povell főcserkész énekelte bele,
megtanultuk a íentcimzett zltlullaffer lmrci
clalt. Az angol ebben is főkép az exotiku-
mot keresi.

A csapat körbe ül a tábortiiznél, taktusra
veri a térdét és hős harcosát dicsőitvén,
imigyen magasztalja:

Ingonjama, gonjama
Invabu !

Jabu, jabu,
Invabu.

Magyarul:
' Ő nagy hős, ő oroszlán,

oroszlán l

Sőt még annál is több,
ó vizilő. (1S)

S Uiro'riy- Wi""&tuu Óte alttutr hárman,
négyen is, hegy megragadják, azonban ő
sem volt rest és nagy lendülettel bele.
szaladt az egyikbe, aki félreperdült írtjából"

harsogták őket.

- Fogjátok meg ! Elréje !

:
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H IVATALOS

. Intózöbizottsági határozatok,
l . A cserké sztiszti :,l tzsgáztahás mó dozatai :

1. §. A cserkésztisztek vizsgáztatása kerü.
leteknél, külön e célból Qsszeállitott bizottság
előtt történik.

2. §, A vizsgáztató bizottság a követke-
zőkből áll: 1. a kerüet elnöke, vagy társ-
elnöke., 2. az országos ellenőrző.rnegbizott
vagy ennek javaslatára az M..Cs, Sz.-kikül-
dötte. 3, végül két a kerülethez tartozó cser-
késztíszt, akik a. cserkészti"szti vizsgát letet-
ték és a bizottságba meghivásuk idején csa-
patmunkát végeznek. 4,: ke.rületi, íőtitkár, ő,
a jégyzőkőnyvvezető. ,

3. §. A vizsgá|tatő bizottság elnöke,a ke-
rületi eln§k vagy társelnök, aki az egész
vizsgáztatást,vezeti és maga is kérdezhet.
Ugyanigy kérdezési joga van a bizottság
többi tagjainak, a jegyzőkönyvezető kivéte-
telével.

4. §. Szavazati joga csak a vizsgáztatő
cserkósztiszteknek, az elnöknek és a íőtitkár-
nak van.

5. §. A bizottság a jelöltek vizsgájának
elfogadása tárgyában a megejtett vizsgálat
után szótöbbséggel dönt. Egyenlő szavazat-
számok esetén, a bizottság azon'fe!ének sza-
vazata döntő, amelyhez az elnök csatlako-
zott.

6. § A cserkésztiszti vizsgának két része
van: elméleti é§ gyakorlati része. A gyakor-
lpti rész megtartását is ugyanazon bizottság
eszözli.

7. §. Ha a vizsgabizottság a jelölt vizsgá-
ját nem fogadja el, a jelöltet a vizsgának 6
hónap mulva leendő megismétlésére útasitja.

8. §" A cserkésztiszti vizsga anyagát ilie-
tőleg a kíképzési szabályzat IV. feje2ete ma-
rad érvényben. A vizsga tárgyai közüt azon-
ban különös súly be|yezendő a) a cserkész.
törvény alapos, mélyreható ismertetére, b')
a cserkészmozgalom céljának átértésére, c)
a vezetők és őrsvezetők könyvének alapos
ismeretére, d; a' fiukkal való gyakorlati fog-
Ia\kazás (paedagőglai érzék) megfigyelésére.

9. §. A vizsgálat napjának megállapitása a
ker. I. B. feladát irányaÁó, azonban a vizs-
gáztatások jelentkezése ese,tén havonta tar-
tandók meg.

10. §. hz otsz. ell. rnegbizott vagy helyet-
tese a vizsgáztatás befejeztével a ielöltek
képesitése,tárgyában vé}eményt nyilvánithat.
A bizottság határ,ozata ellen nyilvánit'ott kii.
lön véleményének felfüggesztő hatálya van,
Az ilyen jelölt a fogadalmat le:-nem teheti,
igazolványt, nem kaphat, a cserkésztiszti
viásgának megismétlését __a, M. Cs. Sz.,tő!

kérelmezheti, mely őt á kebelében alakitott
,,e|lenőr ző cserké sztisz ti vizsgabizotts ág " - 66"
utasitja. Ez a vizsgabizottság et|enőrző vizsga-
bizottság eltenőrz| vizsga idején a kérelme-
zővet közli és -0t 

\evizsgáztatja. Meg nem
felelése esetén az ellenőrző vízsga napjátó!
számitott egy éven belül a cseekésztiszti
vizsgára nem bocsátható.

11. §. A vizsgára való jelentkezés a ker.
főtitkári hivaíalnál eszköz|endő. ahova a ké-
rés.mellékleteképen a Sz. Sz.IV. f. l. pont-
jában megkövetelt elófeltételek igazolására
alkalmas iratok is egyidejüleg beterjeszten-
ooK,

12, §. A vizsga eredményéről a vizs5!áz6
bizottság minden alkalommat, a vizsgáztatási
jegyzőkönyv másolatának bemutatása mellett
a Szövetségnek jelentésf tesz, illetőleg a
jegyzőkönyvet és a vizsgáilat eredmépyét
tartalmaző jelentését a' beküldött tiszti igavo-
lási kérelrnek mellé csatolja. A szövetség!
közp onti ell. vi zsgabi zottság v izs gáztatásának
eredményéről az illetékes kerületet értesiti és
az O. I. B.-nek jelentést tesz.

13. §.14 vizsgabizottságok, a vizsgí:ra je-
lentkezettekről állandó névjegyzéket :vezetnek,
a legíontosabb személyi adatokon kivül a
vizsga eredtnénye is beirandó.

14. §. A segédtiszti vizsgaanyaga a ,tiszti-
vizsga,,rrrelyet aLonbaa a vizsgázott csapat
parancsnoka vesz ki a jelölttől; a, fogadaloml
mal együtt.

2. Szövetségitisztviselő saját csapata ü§5té-
ben el nem járhat, hanem minden olyan eget-
ben, amikor a csapattisztiés szövetségi tiszt-
viselőí minőség valakinél bármety. okból össze-
ütközésbe kerű|, az illetőnek kötelqssége ezt
a körülményt a M. Cs. Sz.-nek béjelenteni,
amely helyette, mint szövetségi tisztviselő
helyett más szövetsógi tisztviseló kilrüldésé-
ről gondoskodik.

& A csapatok vagy más cserkészala.&ulat
által rgndezett cserkészün,nepélyt a rendező
bizoítság, illetőleg az illetékes csapat szer-
vezőtestület előzetesen a Magya1 Cserkész-
szövetségnek, illetőleg a kerületeknek beje}en-
teni .köteles. A bejelentésben az ünnepély
ideje, helye és tárgysorozata, valamint lehe-
tőleg a szereplők nevei tüntetendö fel. Aa
Ünnepségre a },íagyar Cserkészszövetség ille.
tékes keri,ilete a kerület ellenőrző rnegbizottat
vagy annak útján más hivatalos,képviselőt
küld ki, akí az ünnepély lefolyásának cser-
készszerűségé| e||enőrzi és annak: lefolyásáról
a kerületi elnökségnek, a cserkésztörvények
megsértése esetén pedig az országos ellen. -

őtző megbizottnak is jelentést te.sz.
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4. A 12 éven alóliak cs'érhészkedésének
elnevezésére négy inditvány volt ; apród,
farkaskölyök, bocs, kiscserkész. Az I. B.
16 szóval négy ellen a kiscserkész nevet
fogadta el.

ő, A l,eárytcserkészet megszüntetéséről ho-
zoLt határozat uégrehajtósát az I. B. a
leánycserkész Intéróbizottság ujabb kérel-
mére hat hónapra felfüggesztetté azzal"
hogy ez a|att az idő alatt meg kel,I alliotni
a leánycserkészet külön orsiágos szer-
vezetét.

l. Javitások: a decemberi számban 20O.
szám alatt közölt csapat székesíehérvári, 204.
szám alatt köz.ölt pedlg veszprémi; Budapesti
I. kerületi Fehérsas,téri csapat száma 205.

2. Elveszett tí1gyak: A kiállításról ,vissza-
maradt egy naptáviró. Május hó 25.ike óta
a hivatalos helyiségben maradt ,egy szem-
csiptető. '
' 3, Felkérem a budapesti csapatok parancs-
nokait, hogy szolgáIaios cserkészt értesités
szerint pontosan küldjenek, hogy fennakadás
nélkül bonyolíthassuk le a kiértesítéseket.

Részjegy jegyzéai felhivás !

_ $ _,Magyar Cserkészszövetség Országos
Intézőbizottságának 1922. december hó l5.én'
k_elt határozata alapján a Magyar Cserkész
ifju:4g! lap és a Magyar Cseikész könyvei
kiadásával járő anyagi terheknek és felejős-
:_9.gl"t_ átvételére egyelőre 500,000 K alap;
tőkével a cserkészvezetőkből és a cserkészet
barátaiból megalakúl a

Maggar Cserkészszöuetség hiad.óuállalata,

_ . 
Az_1l9v!őke biztositása 1000 darab egyen-

lillt 09O (ötszáz) korona névértékü re{ijeey
kibocsátása utján történik. .

. A jeglzést ]evéIben Gerő Lász|ó szövetségi
társelnökhöz kell bejelenteni s egyidejüleg a
jegyzett_összeget a Magyar CserÉész iriuúgi
lap, 3 l 42B. sz. postatakaréki csekk szám|ájáía
kell befizetni (a befizetés bármelylpóstahiva-
talnál esZközölhető, csekklap a kiadóhivatat-
ban rendelkezésre áll, kivánatra kiküldjük).

ESr..99v9n^ (csapat, őrs) jegyezhet egy
vagy több 500 koronás részjegyet.

Az első aláirások eszközlőii,- mint alapitó.
kat, a. Szövetség azzal a joggal ruházti fet;
hogy kinevezzék az első vezetőséget s dönt-
senek résztj egyzők jegyzéseinek -elfogadása

_ _A jegyzések mielőbb, de legkésőbb 1923.
február 20-ig eszközlend,ők, Ez el nern fo.
gadott' iegyzésekre teljesitett befizetések e
határidő elteltekor póstatal<aréki úton vissza.
utaltatnak. Az elfogadott jegyzések .teljesitői,
nek ug.yanakkor megküldetik az atakuló gyü-
lés meghivója. .

Felhivjuk mindazokat,, akik a cserkészsajtó
sorsát szivükön viselik, hogyha a cserkész-
irodalom szükségessége felől valóban meg
vannak győződve, - vegyenek részt jegy-
zéseikkel a tőke összehozásában s nyerjék
meg résztvételre mindazokat, akik igaz,
őszinte barátai ügyünknek. ]

Idegenek, kivülállók résztvételét nem ki.
vánjuk, vállalkozásunk mindenkor altruista
jellegü leend, a nyerészkedést ezentúl is ki
fogjuk zárni's igy a befizetett tőkéknek biz-
tositásán kivül csak a minimális kamatozta-
tást igérhetjük. ,4a alapiróh.

Közlemény.
A budapesti kir. törvényszék, mint cég.

biróság l922. november 17.én kelt Cg 167ő3
számú végzésével a
Magyar cserkészek lakarék- és kilelszöuelke-
zete ruiilt az Országos Központi Hitelszöueí-
hezel lagja cégeta kereskedelmi társas cégek
jegyzékébe bevezette.

Erről az alapitó jegyzésben résztuett lagohal
azza| a figye|meztetéssel órtesitjük, hogy
jegyzett tőkéjük zlp,részét és az izletrészen.
kinti 10 korona jáiulékot - amely felerész-
ben a tartalékalap növelésére, íelerészben a
felszerelések fedezetére szolgál :- l923. féb.
ruár l-ig a szövetkezet 49593 csekkszámlá-
jára - aürennyiben még eddig be nem
íizették volna * annál is inkább fizessék be,
mert a befizetés elmulasztása eglfelöl, win-
den touábbi felhiuás nélkül a szövetkezetből
va\ő kizárást vonhatja maga után, másfelől
a februárbán megtartani szándékolt közgyü-
lésen teljes jogu tagként csak azok jelenhet-
nek ffi€g, akik kötelezettségeiknek eleget
tettek.

Itt emlitjük meg, hogy az alapitő jegyzék-
ben (1922. január 29,) résztvett l'79 tag
2646 í|z|etrészsze| s ez a szám 1922. decem-
ber 20,jg 27Z tagra és 426a üzletrészre
szaporodott.. A jegyzelt összesen 426000 K
úzletr észtőkéből ugyar.l ezen i dőponti g 38 l 967
k be is fizettetett.

Az üzletrészjegteket - azoknak, akik jegy-
zésüket teljesen befizették, a közglülés után
szolgáltatjuk ki. Az űzleftészjegy ek össaeuon-
lak |esznek, azaz - az egyes darabok mel-
lett - 5, 10, 2ő, 5a,l00 darabos egyesitett
úzletrészjegyek adatnak ki.

Tekintettel arra, hogy az úz|etrészjegyek
előállitási költsége a tagokat terheli s,így aki
például 3 iz|etrészt jegyzett, az 3 izletrész-
jegyet kap, de akinek a jegyzése 5 vagy t0
vagy 25 stb. darab, az csak egyetlen oknrányt
(összevont üzletrészjegyet), s igy csak egy
úzletrés4egy nyomtatvány költsége terheli -igen.ajánlatos, hogy .azoknak, akiknek jegy,
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zése nem 5, l0, 25, 50 vagy l00 darabra
szőL, egészitséh ki jeggaéseiket ezekig a darab"
számokig.

Uj jegyaések természetesen mindenkor be-
nyujtlratók és jegyezhető egy űzletrész
(100 K + l0 K) vagy ennek többszöröse.

A szövetkezet üzIetrészek fontosabb ágai
ezidőszerint:
' a) betélkezel,és': takarékbetétekre 6 o/o-ot,

kötött betétekre 8 0/o ot fizet
, b) biztositásoh: speciális ág a cserkész-

, baleselbiztositás
c) hitelrywjtás: (kihelyezés l92l. decem-

' ber 20-án 890,000 K).
I(özelebbi felvilágositást mindenről az igaz-

gatóság (Budapest 11r., Váci utca 62. I. 15.)
készséggel nyujt, , Aa igazgatóság.

Az irodalmi rizottsf teri annak a meg-
ál|apitását, hogy a lap szellemi tartalma nem
tartozik a bizottsilg hatáskörébe, hanem a
szerkesztőségbe, érte a szetkesztő felelős.

Minden olyan üggyel tehát, amely a lapunk
szellemi tartalmára vonatkozik, mindenkor a
szerkeszt őséghez forduljwrk.

Kimutntás azokróI a ctapatokról, melyok
még mindig nem iolőfizotők.

8. E. R, K. I. E., 1l. Bocskay, 13, Fehér-
.6sr 3l. Kossuth, 34. Turul, ,36. Herman
Ottó, 93. Erő, 94. Szent István, .99 Mátra,
100. Bükkös, 105, Dunaföldvár, 109. Apponyi,
l13. Ref. egyház Monor, 143. Központi, l48.
Ev. igkola Tab. l49. Róm. kat. iskola Tab,
150. Iparostanonciskola Tab, 15l. Turul, l62.
lrinyi, 163. Turul, 169., t73. VI. ker. föreál,
178. P. V. P., 1B0. Kárpát, 190. Egyetértés,
193. Baross Gábor, l94. Széchényi István,,
198, Pál, 200. Szent Lász|ő. Összesen 29
csapat. Végtelenül sajnáljuk; hogy nincs mó,
dunkban ezeknek a csapatoknak köszönetet
mondani támogatásukért, együttórzésükért.

Szerh,.

A 177.,,Mikesu csapat tévedésből került
a decemberi kimutatásba !

.,,;i:i

Forrongó lelkek. Cserkészregén1l, iría
Farhas Ggnla. A ,,Maggar Cserkész" köryl-
uei 43-46 szárua. ifj.Gerrilsen Vilutos raj-
zaí.ual. 160 old,al, ára 100 korona.

A szegény az azőta megszünt székesfehér-
vári "Törekvésünk" hasábjain jelent meg.
A ,,Magyar Cserkész" a karácsonyi könyy.
piacot, gazdagitoíta most könyvalakú kiadá-
sával, hogy értékeit minden magyar csekész
számára hozzáíérhetővé tegye. Ertékére külö-
nösen jel|émző, hogy egyidejüleg német
nyelven is megjelent. Szerzőjének hozzánk
való munkatársi viszonya nem engedi meg,
hogy szivünk szerint ünnepeljük, legyen sza-
bad mégis feléje kiáItani a messze idegenbe:
köszönjük !

Lovagiasnág. Irta Szöllős1 Istoán, az 1.
Brkie tisztje. A ,Maggar C;erkész" hönguei
40-42. száma 100 oldal. Ara 100 korona.
20 képet és',cilnlapol rajzolt kozzá Bánszkj;
Zollán. cs. liszt.

Nagy örömmel adunk hirt arról, hogy a
karácsonyi könyvpiacon megjelent ez a kiad-
ványunk, mellyel utat mutatunk az uj lovagi
eszme. követőinek. Programmunkhoz hiven,
pozitiv irányitást kap e nernes; könyvben
vezető és cserkész egyaránt. A magyar tör-
ténelem ragyogó jellemeinek fényénéL vezet
végig a szerző a lovagiasság iskoláján, a
régi és az űj lovagiasságon. Nem lehet tel-
jes magyar,, cserkész, aki eszméit szivébe

Lósy régen t Kalandos cserkészregény
Irta Nógrády László, Budapest, 1923.

A cim és csak a cim kényszerit arra,
hogy íoglalkozzunk vele, E hadábokon
mái a tavaly megjelent >Háború a Bala.
tonon( regényénél is megjegyeztük, hogy
csak a cégér, a cimlap á]tat >cserkész< re-
génnyel, de a tartalomból kitünik, hogy a
Óserkészettel semmi közössége nincs.

A szerző keclves diáktörténetet irt az
ifjúságnak, fordulatos érdekes olvasmányt.
Ennek kritit<ájára nem térünk ki. De tilta-
kozunk az ellen, hogy e történetnek a cser-
készethez valami köze lenne. A szerzőnek,
a rajzolónak, a házi biráló bizottságnak
egyaránt sejtelme sincs a cserkészetről.

' Valami divatos áramlatnak gondolták, rnely
köntösnek kapós lehet. Ez az üzleti érté,
kesités, a cserkészeszme pellengérre álli-
tása; ami nem méltó dolog, A rajzoló és
a biráló nem köteles ismerni a cserkésze-
tet, de a. szerző részéről bántó az a sem,
mibevevése minden cserkészszerüségnek.

A mozgalmat érezzik támadottnak ezze|
a felületességgel és véclekezünk ellene.

A regényben kb. 500 cserkész 60-70
km-en játszik, itt szerző utasitása szerint
kürtjetlel fujnak le (!); előbb csinál,
nak haditervet, aztán uálaszlanrik <csapat>.
parancsnokokat (35. lap); a jelölésnél Csike
és Csomó szegények - hűen a szerzői
utasitáshoz - összeverekedni készülnek (37.

F(oI{YVEp<
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l"p); a cimlapon nagynehezen odaraj_
zoltak egy kajlakarimáju népházi sárga
)panamaszalmakalap< utánzatot a tavaly
óta megsárgult ruháiú cserkész fejére, de
belül már rnegint fehér és kéksaphások sze-
repelnek; arról azonban szó sincs, hogy
az őrs, a raj,, csapat íogalmat csak egyszer
is helyesen használná, két év kevés
volt ahhoz, hogy megtanulja azt az egy-
szerü dolgot, hogy lőrs< az nem személy,
hanem 6-8 tagú egység slb.

Kár volt cserkészregénynek neüezni.
Hogy rnit tartunk cserkészregénynek, azt
mutatják a megjelent Gyököss5t és Farkas
regényeink és a mai számunkbankezdődő'
új Farkas regény. (/8.)

Dr. Teleki Pól gróf-ilr. Bezilek-ilr.
Karl : Zsebatlasz 1923. A Magyar Föld-
rajzi Intézet az idén 190 oldalon, 9 szines
és számos szövegközti térképpel és ábrá-
val adta ki nagysikerü földrajzi évi beszá-
molóját. Főcserhészünk betegágyából irányi_
totta a íöldrajztudomány mai állásáról tá-
jékoztató mű szerkesztését, mely a nagy-
közönségnek, tanárnak és tanulónak egy-
aránt kielégiti érdeklődését. Főcserkészünk
cikkén kivül, még négy cserkészember
közleménye található benne. Dr. Cholnoky
Jenő egy. lanár, ki annyiszor nyilatkozott
szeretettel a cserkészet mellett, lA íöldrajz
fejlődése az utóbbi években< cimmel, dr"
Prinz Gyula egy. tanár, a cserkész-csajka
tervezője >Térképek az ál|am szolgálatá-
ban< cirnmel, dr. Fodor Ferenc egy. m.
tanár, íőcserkészi titkár ,Az angolszász
nagyhatalmak< és lapunk szerkesztője >A
cserkésztábor geografiájac cimmel cikke-
zik. A Zsebat|aÁzt-melegen ajánljuk. Ára
12S korona.

Az itgyetlen pltlyka.. . Az alföldört figyel-
tem meg egy alkalommal kb. 20_22, csa-
patban |egelésző pulykát (az alföldön általá-
ban fehér pulykák vannak). Egy közelükben
kapargá|ó csirke,, meglátva egy kövér szemet
az egyik pulyka előtt, szemtelenül felkapta
és elszaladt vele. A pulykák sem voltak res-
tek és a meglopottnak egy rövid haragos
hluh-kluh kiáltására, mint egy jeladásra, ül-
dözőbe vették a magányos csirkét, hogy
bosszut álljanak megrabolt társukért. Ez azt
bizonyitja, hogy közöttü[ nagy az ősszetaítás,
Sorba mentek avezérúk után ésegy sem kisé.
relte meg, hogy rövid uton a tolvaj elé kerü.l-
jön. Ha a csirke kanyargott, ók is mindnyáian
úgy követték, mint a kanyargó libasor, ami
azt bizonyitja, hogy a pulyka elég ostoba
állat. Figyeljéteh meg, hogy ha őket üldözik,

Dr. Károlyt János: illagyar nomzetl káté.
A Magyar Középiskolai Tanárok Nemzeti Szöveh
sége pályázatán elsö dijjal jutalmazott pályamunka.
Budapest, l922; 62 oldal.

Ami a mai nemzedékben öntudatlanu| él ; Ma.
gyarország megcsonhítá§ának világtörténeti gyalá_
zata, annak minden idók számára öntudatossá kell
válnia, prófélai hitvallássá kell kiépülnie, amely
nemcsak egy-két irrcdenia jeIszóban, hanem az
egész magyarság legjózanabb öntudatában, tudo-
mányában és sportjában, ünnepeiben és hétköznap_
jaiban benne lobog és teljesiteni fogja világlörléneti
hivatását. Az irredenta eszmének ehhez a beépité.
séhez járul ltozzá dr, Károtyi János könyve és a
magyar cserkész, aki nem jelszavaknak, hanem
tényeknek, elhatározásoknak és tetteknek embere,
nem mulaszihatja el, hogy hazánk mai sorsának és
jövöjének kérdéseiben a Iegalaposabb tájékozást
meg ne szeíezze. A Nemzeti Káté a történelenrirás
obiektív adatain tárja fel elöltünk a trianoni béké-
vel megpecsételt helyzetet, amelynek mindennapi
kérdéseire meg kell tudnunk adni a íeleleíet. Ezek-
ben a feleletekben van a nemzeinek tulajdonképeni
irredenta esküvése, amely el nem halkulhat, mig a
nemzet fiai önrnagukért gondolkozni tudnak.

Ugy gondoljuk, hogy a Nemzeti Kátét minden-
dsetre őrsi órák és tábori esti megbeszéIések lár-
gyává kell tenni és elengedheleilen, hogy minden
cserkészün.k ezekröl a kérdésekröl tájékozva legyen.
(R. M. 3; Öreg Fecske csapat.) ' Kreutzer"Á,

A ttszta férfiús;Ég, Irta dr. Tóih Tibamér. IV'
b_óvitelt kiadás. ("E|et'.nyomda,) Ara 250 korona.
.Nem ismerek magyar könyvet, amely annyi érzék-
*el nyúlna a nehéz kérdéshez, mint ez. mondtl
úla Sik §dndor. Igazi megtísztelés az olvasása és
minden serdült cserkésznek eI kell olvasnia. Har_
sog a könyvból a rettenlö erö, a belsó meggyözó-
dés ereje. Egy részét sem lehet kivenni, nem 

-lehet

belőle szemelvényt adni, olyan egy, olyan egész,
mint a megmintázott szobor. Slilusmüvészete meg_
kap és többé nem €reszt el. A rajzai kevésbbé giké-
rültek, meosze az elöadás mögött maradnak, szinte
szegónyeseknek éreztük őket.

A könyv biztos vezetö minden szavában, ame_
lyekböl kiáradó szereletnek lehetetlen ellenállni,
Ósak a romlottság vonhatia ki magát atóta. Tanitásá
ti§zta és határozott, mondhatiuk. erélyes. A könyv
ualóságos jótétemény, melegen ajánljuk. (í8)

nrilyen magatartást tanusitanak s hogy egy
csomóba menekülnek-e j

A legtöbb élőlénynek van kezdetleges nyelve.
A pulyka, hazavartalanul szedegethet, akkor
csak ritkán és csendben, egyszer-kétszer
hallatja a fenti hangot, ha háborgatják, sok-
szor és kiabálva. Figyeljétek meg, hogy más_
kor egymás között hogy beszélgetnek, F. E.

A Magyar Cserkészszöaetség hiadóaóllala-
tál, főkép azok kedvéért szerveztük, akik
ismételten meleg, őszinte érdeklődéssel kér-
dezték: rniben segithetnek, hogy gyakrabban
megjelenő és még terjedelmesebb lapot kap-
janak. Az a hitünk, hogy csak cserkészpénz-
ből is meg lehet azt csinálni. Figyelmezte-
tünk.ehelyt is mai íelhivásunkra azzal,ítogy
bis dat, qui cito dat l 
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Mit határoztak párisban?
Tájékozásul közöljük azt a 15 pon.

tot, melyben a július hő 22-1ő1 29-ig
Párísban tartott világértekezlet a maga
határozalail összefoglalta, Olvasóink
enrlékeznek rá, hogy Sik Sdndor dr.
tiszteleti tag vezetésével háromtagú
bizottság képviselte Párisban szövet-
ségünket. A szöveget külügyi titkárunk
szíves fordítása szerint adjuk.

Harminc nemzet 140 képviselője a követ-
kezőket határozta:

1. Szavazások alkalmával minden nem-
zetnek hat szavazata van, melyek az eset-
ben, ha az illető nemzeinek ÍObb szövet-
sége van, azck között osztatnak meg,

2, Kilenctagú végrehajtóbizottság váIasz-
tatik, melynek feladata, hogy a kétévenkint
tartandó konferenciák között felmerülő
iigl,eket elintézze. A következő koníeren-
ciáig megválasztattak: Carpegua Mario
grőí, Harupton lorg, Herríck T. Myrou.,
Li.bberath Ebbe őrnagy, Marlg H. grőf, Si.r
Alfred. Pichford, Schiff L, Mortiluer, Saojsih
A, B. dr., Teuber lwre. A bizottság feladatai
a következők: A kellő viasgálatok meg-
ejtése után és a bejegyzett szövetségekkel
való megbeszéIés atán az elismerésért és
bejegyzésért foiyamodó szövetségek fe1-
vétele, Amennyiben három nemzet ellenzi,
a íelvétel kérdése a következö konferencia
elé vitetik. A kör,etkező nemzetközi konfe-
rencia beosztásának és programmjának
nregállapitása. A nemzetközi iroda pénz-
ügyeinek íelülvizsgáiása, A nemzetkőzi
iroda igazgatójának kinevezése és hatás-
körének megállapitása. A nemzetközi kon-
íerenciák képviselete a kétéves vacuum
alatt és a nemzetközi iroda vezetésére
szükséges szabályzatok és változtatások
megállapitása, A bízottság megüresedett
helyeinek újra betöltése, A íőcserlrész és a
nemzetközi iroda vezetője ex ofricio tagjai
a bizottságnak, azonban szavazatuknincsen.

3. A konferencia újbóI elismeri Sir Robert
Baden,Porvell.t, mint a világ főcserkészét és
leszögezi abbeli meggyőződéséto hogy a
Scouting for Boys-ban leíektetett elvek oly

alapvetőek, hogy alkalmasak az összes
fajok és nemzetiségek által való elfoga-
dásra. A cserkészet megalapitójanak kife_
jezi há|áját, mellyel a világ ezen módszer
feltalálásáért és annak az összes nemzetek
között való terjeszléséért tartozik.

4, A kongresszus azon meggyőződésé-
nek ad kifejezést, helgy az 1920. évi londoni
,.Jamboree" határozata folytán íe]állitott
nemzetközi iroda és annak első igazgatója,
Martin H. §., igen nagy érdemeket szerzett
a különböző nemzetek szövetségei között
létrejött testvéri viszony előidézésében és
ezért Martin úrnak há|áját fejezi ki önzet-
len munkálkodásáért, látóköre szélességeért,
tapintatáért és udvariasságáért, melyeknek
ismételt tanujelét adta,

5. A koníerencia háláiát fejezi ki mind-
azoknak, akik a jelen összejövetel előké_
szitésén fáradoztak, a frarrcia kormánynak,
Páris városának, a francia bizottságnak,
Marty úrnak, a tolmácsoknak és segitőik-
nek és végüI mindazoknak a fiatal cserké-
szeknek, akik küldöncökként és más módon
tettek szolgálatokat mindenkor értelmesen,
udvariasan és szolgálatra készen.

6. A konferencia kiíejezi azon óhaját,
hogy mindazokkal az intézményekkel és
személyekkel együtt működhessen, akik az

. iíjú nemzedék boldogulása és egészséges
nevelése érdeké'nen dolgoznal<,

7. A, konferencia elbatározza, hogy a
fiatal,Ieányok azon mozgalma, mely a leány-
cserkészetnek felel meg, ne használhassa
a cserkész elnevezést, vagv valameiy ehhez
hasonló kifejezést, mely alkalrnas arra,
hogy a cserkészmozgalommal való össze-
tévesztésre adjon a jkalmat. Ugy látszik,
hogy a legjobb eredmények akként éret-
nek el, ha a két mozgalom teljesen küIön-
váltan, azonban teljes egyetértésben dol-
gozik,

8, Tudomására hozandó mindazon érde.
kelt hatóságnak és személynek, aki gyer-
mekvédelemmel foglalkozik, hogy a cser-
készmozga|om az iíiúkori bűnözés hathatós
fegyverének és ellenszerének hasenáIható.
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9. A liliornnak, mint nemzetközi cser-
készjeivénynek elíogadása lehetetlen, mivel
egyes országokban (nevezetesen Francia-
clrszágban) a liliomrrak politikai jelentő-
sége van.

l0. Ezentúl a ,,Jaulborer" csak írancia és
angol nyelven jelenik meg és az i|y módon
rryert oldalak több közlemény megjelené.
sére szolgálnak.

11. Nem kivánatos, hogy a e:erkészet
kötelezővé tétessék.

12. A lehetőség és az egyes nemzetek
6ai érdekeinek szem előtt tartásával azon
országokban, ahol több szövetség működik,
ezek törekedni fognak az egyesülésre és
amennyiben ez nem volna lehetséges, meg
{ggn"t egyezni egy lrözös külügyi meg-
bizott személyében.

13. Tekintettel a cserkészvezetők neve-
lésének azon lehetőségeire, melyek a íő.
iskolai,,öreg cserkésza egyesÚ'ésekben
vannak lefektetve, a konferencia elismeri
és továbbfejlődésre hivia fel a oFőiskolai
cserkészek körétí, mely a cserkészeszme
fejlesztésére kiválóan alkalmas.

14. Az egyptomi, iraki és albán cser-
készszövetségek elismertetnek és a nem-
zetközi iroda kötelékébe felvétetnek.

15. Mexico és Sziria ily irán5,ú kérése a
végrehajtó bizottsághoz téíetik át,

f,usilfini ús llútngíor§Iíli ínnilsllnlnínln.
_ Az elmult nyár végén nekem is alkalmam
jutott, hogy az osztrák és német tábori
é|etbe nyerjek bepillantást. Ré:i vágyam
volt, lrogy a mi munkánkat ös§zehasónlit-
hassam más nemzetekéivel. Tapasztalatai-
mat szárazon közlörn, mert itthoni tábor-
látogatásaim meggyőztek annak szükségé-
ről, hogy egymást kell először megismer-
nünk.

Szeptember hó 7-én indultam el Buda-
pestről és másnap Bécsben voltarn, az
osztrák ször,etség irodájában. Három napi
ottartózkodás ulán, mely idő alatt főleg
vezetőkkel voltam együtt - kirnentem egy
XIödling melletti tiszti táborba, ahonnan
Németországba, és visszajövet Salzburgba
utaztam. Itt szintén cserkészekkel töltöttem
rövid időmet. Az osztrák munkába tehát
Bécsben, a NIödiing melietti tiszti táborban
és Salzburgban nyertem bepirlantást, ha
ez utóbbiakat egyaltalán ide soro}hatom,
mert ők a Deutscher pfadfinder Bund-hoz
tartozn ak.

Cserkészekkel keveset voltam együrt.
I\,Iindig udvariasak voltak és előzékenyen
vezettek városaikban. Jó kedélyű és jó
lelkületű fiuknak látszanak. A nagyobb fe-

gyelmezés híánya, mint Németorszógban,
itt is észlelhető.

Egy alkalommal éjjel érkeztem meg
egy pályaudvarra egyedül és ismeret.
lenül és gondolkozva álltam meg, hogy
mihez is kezdjek, - de hamarosan ott
termett egy fiatal ember, cserkészíesen
üdvözölt és felajánlotta szolgálataitr mert
látta, hogy idegen ember vagyok. ,,A cser-
kész, ahol tud, segit és minden cserkészt
testr,érének tekint.( - Itt éreztem először,
hogy mit jelent egy mozgalom világszer-
vezettsége, de önkéntelenül is arra gon-
doltam, hogy igy íogadnának-e engem az
oláh s a cseh cserkészek is?...

Meg kell még emlitenem, hogy majdnem
egy egész napot töltöttem együtt egy
írancia vezetővel é§ négy cserkészével.
Az értekezés nyelvén, a németen kivül még
a fononrimika összes létező jeleit is hasz-
náltuk" Azonban §em a kedélyes'beszéd-
mód, sem a fiuk állandó jókedve sem bir-
tak velem ,.,mindent(' elfeledtetni. Mődling-
ben esőben, sárban találtam meg a tábort,
egy hatalmas fenyőerdő szélén, ivóvíztöl
nefi} mes§ze, fürdő vizük azonban nem volt.
Sátrak hiányában deszkábóI épitett házacs.
kákban laktak. Az ajtotol jobbra és balra
egy-egy szalmával bélelt, kb. 40 cm. magas,
vékony fenyőszálakból készitett ágyakon
fekiidtek. A házacskákat nem vonták be
kátránypap ir r a|, ezér t az eső v iztő| átivó dott
deszkák a levegőt dohossá és egészségte-
lenné tették. A tábor terüIetét a sár rniatt, a
közelből hozott töIgy levelekkel szórták
fel, s az.utakat is ezze| tették némileg jár-
hatóvá, Epitett tüzhelyet használtak, hor-
dozható vas fedőlappal és ajtóval ellátva.
A tüzhelyeket az esőtől egy deszkatető
védte meg. Főző edényerket s az evőesz-
közeiket a tető alatt elhelyezett egyszerü
fiókos állványra rakták. A táborban össze-
gyült szemetet messzebb fekvő helyekre
vitték, mert oit]étemkor a szenrétgödrök
még nem készültek el. A táborozás célja:
tisztképzés és a különböző nemzetek egy-
táborba tömöritése által na világbéke gon-
dolatát szolgálnio' az angol >Gillvell
Park< tábor után, melyet az utolsó rész-
letig lemásoltak. A tisztképzés módszere
abban nyilvánuit meg, hogy a résztvevők-
nek elsősorban a jó cserkész minden teen_
dőjét keilett elvégezniök, tehát mint cser-
kész fiuk szerepeltek.

Még annyit, ha a komoly osztrák törek-
vésekben önáIlóság is lenne, akkor mun-
kájuk ígen értékes volna.

Eszembejutnak ismét a salzburgí cserké-
szekn hogy osztrák létükre elszakadtak
saiát szövetségüktől és csatlakoztak a test-
vér német mozgalomhoz, mert ez nagy
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nemzeti önérzetet lehel íeléjük, erős
nacionalizmust, amely erőt és indittatást is
ad és .önmagából is tud táplálkozni és
csak ezért fog tudni romjaibóI ujból fel.
épülni is.

Bécset elhagyva, Berlinbe utaztam, ahol
dr, Farkas Gjlula németországi megbizot-
tunk bemutatott a Neupfadíinderek vezéré-
rének Martin Voelkelnek, aki egy este va-
csorára is meghívott és ez estén feledhetet-
len kedves vendégszeretetét élveztük.

Házigazdánk vacsora után üdvözölt
bennünket és a magyar cserkésztestvérek
íránti vonzalrnuknak és szeretetüknek
adott kifejezést. Mi is válaszoltunk. A köl-
csönös kedves üdvözléseken felmelegedve,
házigazdánk gitárral kezében s a fiuk ma-
gasan csengő szoprán kisérete mellett
öblös, mély, kellemes, féríias hangján el-
énekelt egy pár régi, szép német dalt. A
német lovagi öltözékekhez hasonló sötét
cserkész ruhájában s gitárral kezében a
régebbi szebb időkre emlékeztetett.

A gyertyákat elfujják, kigyulad a villany
és én az elmult századokből hamar vissza.
térek. Erős a fény, bántja a szememet és
a kultura nekem most harcot jelent.

Egy vasárnapon kirándultam az egyik
csapattal, ezt a napot a sportnak szentelték
és a nyillövéstől a sulyclobásig minden
sorra került. Egyenlően kellett mindenkinek
résztvenni a sportban és játékban. Az
ebédidő előtt egy órával fogtak csak
hozzá a főzéshez. Mindenkinek dolgoznia
kellett. A vezető 6-7 fluból álló csopor-
tokra osztotta fel a csapatát. Minden cso-
port egy rögtönzött tűzhelyen maga íőzte
meg egy aluminium lábasban ebédjét. Ne-
kem az a kellemes sz€rep jutott, hogy
végig kóstolva birálatot mondjak az egyes
csoportok főzt|e felett. Azonban akóstolási
adagokat, oly nagyra szabták, hogy a har-
madik adagon túl már nem birtam. Ebéd
után még égy.két tréíás játékot játszottak'
s azután vidám nótaszóval indultunk haza-
íelé. Utközben az eső előI egy erdő lomb.
jai alá menekültünk, ahol két szép mélabús
nótával búcsuztattak el, mert másnap már
haza utaztam. Gyorsan teltek el napjaim
Németországban. De különösen a kirándulás
napja. A fiuk örökös jókedve, vidám mun.
kája, harsogó kacaja elröppentette az őrá-
kat. A csapat két fiatal vezetöje, mindig a
fiuk közt mozgott. Ke,reset beszéltek, de
mindent megmutattak és fóleg jó példaadá-
sukkal neveitek. Csupán a fegyelem kis
hiányát állapitclttam meg és annak részben
ta|án a vezetők fiatalsága az oka. Idősebb
vezető igen kevés van Németországban, s
azok is inkább szellemi irányitást adnak.
Az iskolák nem görditenek akadályt a

munka elé, de nem is kímogatják azt.Ezen
okok _s a nagyobb szervezettség hiánya
küzdelmesebbé teszik a mozgalom munká-ját a nemzet és vallásellenes eszmékkel
szemben. A cserkészet a németek nemzeti
hibáit is kiválóan javitja. A háborúban mi
a német katonát mindig megbizhatónak és
bátornak ismertük s ezt ő is nagyon jól
tudta, ez a tudat azonban legtöbb§zör nem
büszkévé, hanem gőgössé tette őket és
ezt csiszolja le a cserkészet ugy, hogy a
német cserkész szeretetteljesebb és sze-
rényebb a nem cserkész németnél. Eltérően
az osztrákoktól, ők igen keveset vesznek
át az angoloktól s ezt nemzeti nagyságuk
és erejük érzetében teszik, mert tudnak
egyénit, önáliót alkotni.

Az öregebb tisztek sokat irnak, vitatkoz-
nak és kisérleteznek, ezalatt a fiatalok vég-
zik a gyakorlati munkát, természetesen ez
a munkabeosztás mo§t nem eredményez
még gyors fejlősést, de ugy látom, hógy
két-három év mulva hatalmas fejlődésnék
fog indulni ez az egész nagy német moz-
galom, mert erős alrarattal dolgoznak. Ezt
a nagy akarást, ezt az erős és szivós
munkakedvet elhoztam nektek magyar test-
véreim, hogy sokszorosan kamatoztassátok,
hisz talán még igy is kevés nekünk.

Faragó Eile

Egy angol cserlrélztegtvér magyar
levele.

A mi .öreg cserkész' szabályzatunk is már tetó
alatt van, de az angol egyetemi hallgatóké mégis
sokkal fejlettebb. Az egyes kollegiumoknak nem-
csak csapatuk, hanem klubjuk van (College Scout
Club), melyben mindenki a megfeleló szakosztáIy-
ban dolgozik. A tagok mind roverek, azaz öreg
cserkészek. Sok magyarbarát angol ismeröst s;er-
zett a kinnjárt magyar csapat, de egyre §em volt
oly hatással, mint John D, Bodger testvérre, ó a
canterbury-i Szt. Ágosion C, S. C. tagja, Sok szíves-
séget tett odakünn és most oly cselekedetét em)ít-
jük iöl, mely élénk cáfolata annak, minthaazangol
nem tanulna idegen nyelveí. Már ottlétünkkor minden
találkozáson leckét vett a magyar nyelvböl és aztán
magyar szövegú levelezöIapokat küldött utánunk,
most meg egyik magyar íiúnak születésnapjára
magyar levelet irt. Bodger íranciául is beszél, a
magyar cserkész ,ál"-neve ,kisasszony". Ime a
levél : (Eredeti helyesirással,)

Legkedvesebb Mademoiselle!
Fogadja legszivélyesebb szerencsekivánatai-

mat születésnapjára. Remélem és kivánon, hogy
folytassa ily nagy szeíenc§ével pályáját. Csatolva
talál egy kis csomagot egy egyszerú ajándékkal,
melyet, remélem gzivesen fogad el tólem. Az
Öné (az angol nenr ismeri a tegezést) szeretet-
tel szeretetteljesen John (János).
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,A fogalmazás nem magyaros, de az autodidakta
haladása megható. Azlán egy csomó ,fénykép és
levelezölap mellett még egy hétoldalas angol levél,
melyböl a csapatot és a címzetlet érdeklö részeket
mellözve lriemeljük a kör,elkezö részt; ,.. . vettem
magyar szótárt, amit igen nehéz Angliában krpni.
Remélem hamarosan csak magyarul irok. Tanulom
az Önök nyelvét. Ön jól ír angolut, ezért kell (musl)
nagyarul tanulnom, hogy saját nyelvén írbassak.
Olvastam néhány költőjüket, az nagy gyönyörilség
volt. Különösen szeretém Kisfatudy Károly, Vörös-
marty Mihily, Arany János, Tompa Mihály, Petófi
§ándor, Gytrlai Pál, Szász Károly és Tóth Kálmán
verseit." (Hibátlan helyesírással !) Menti magát, hogy
nem felelt gyorsan, mert, cricket-kapitdny, evezös-
kapitdny helyettes és tagja a tennisz-, IovaglQ-,
labdarúgó-, ökölvivó-, hockey- és úszó-klubnak.
Reméli, hogy jővö évi bakonyi táborunkban részt-
vehet, addig is nJó munkát" kíván és nlégy ré§en.-
nel üdvözöl. Okvetlenül kér egy magyar nlelvlant,
hogy hamar nregtanuljon magyarul.

Magyar Cserkészek ! Ápoljátok más nemzetbeli
barátaitokkal az összeköttetést, ez mérhetetlen ha-
szonnal jár az egész magyarságra. Küldjétek be
azoknak a leveleknek másolatál, amelyeket közér-
dekűeknek véltek, hogy mindnyájan megismerjük
közlésük által barátainkat. (18)

IV. éufoljam. Egy
pillanatra hadd álljunk
meg az Új év és év.

folyam kezdeténél.
, A rohanó fejlődés-

ben egy hátratekin-
tés és egy megálla-
pitás. A hátratekin-
tés: Töretlen úton
egyenesen jöttünk.
Szép volt. A meg-
állapitás: a vlag
legkellemesebb fog-
lalkozása a M. Cs.
szerkesztőjének len-

kiadóhivataltól, hogy ,25.rc legyen ám lap,
mefi az expedició négy napig tart!" Á, szer-
kesztő, mint geografus, nagy tisztelettel van
az ,expediciő" sző iránt, megretten úgy l5.
táján és elvisz egy csomó kéziratot a nyorn_
dába, ott elmondván, hogy ,,25.-re legyen
ám lap, mert stb." Erre megijed a nyomdász
és visszavág; ,,akkor 20,-ig itt legyen ám
minden kézftat, mert négy formánk van, négy
napig kell ny9mni és egy nap a hajtogatás,
fűzés, leszállitás(. - Nosza rajta, másnap
kap a nyomda még vagy egy számra való
S,ézfuatot, amit rögtön kiszed. Közben 18.a
lett. Ivíost jön a ,szerkesztésu:

Első affér. Megszorongatom a szövetkeze.
tet, küldje rögtön az űj fuakat a hirdetésbe,
különben stb. Megigéri, nem küldi. Feleme-
lem az árakat 3-4 szeresre, csakúgy ,,szern-
re'. Nekemjön, micsoda stb.: ,,ilyen olcsón
sehol nem lesz árulva."

Második affér. Nekimegyek a klisécsináló-
nak, hogy ,nem tudunk tördelni, küldje rög-
tön a kliséket, külömben stb_." Megigéri, ncm
küldi. Tiszteletpéldányt viszek azonnal az
egész évfolyamból (ráadásul egy-egy naptárt)
a fotogr afáIőnak, a r ajzo!őnak, a retusálónak,
a maratőnak, a gittelőnek, a szegecselőnek,
a küldöncnek, a sógorának, az ángyának és
a ,,sógorom unokaöccsének". Gazdasági hi_
vatal nekemjön, micsoda stb. ,,A takarékos.
ság 62,423lGh. és p. ü. szám alatt már meg
lett mondva."

Harmadik affér. Huszadika. Lapzárta, A
szerkesztő lapzár, a tördelő tördel, Jönnek a
rémek: akik elkéstek. A költő rajzoí, a cik-
kező költeményt, a rajzolő novellát hoz, be-
telefonálják ,,holnap tizre" a hivatalos rova-
tot, a segédtiszt cikke a leánycserkészetet
reformálja meg (szakértő!), a fűzfakirály ,egy
maiék" ,,termést" miskulanciázik a nyom-
d,ába azzal, hogy ,nem kell mind egyszerre
közölnio. Ez a sotozat mind ,rsürgős", nfel-
tétlen", "okvetlen", "kell" és,,muszáj". Erre
jön a ,,slussz".Atördelő lapzár,a szerkesztő
tördeli a kezét és nekifog ndolgozni". Eltor.
Iaszolja az ajtót, két revolveres őrt állít eléje,
befűt a 

"terméssel" , négy napig korrigál, re-
videál, beszél és kidob, rendületlenül veszek-
szik a nyomdásszal, aki ,sietni kell'kiáltás_
sa| az összes elavult (suttyomban félretett)
szedéseket és hirdetéseket be akarja surran-
tani a lapba, veszekszik a gépmesterrel, aki
sajnálja a kliséket mosni, hogy ne lehessen
észrevenni, ha az aviatikai képet a regénybe
tördelték, és a]tiszta élvezet őráit éli, mikor
nyomás közben üzemzavar cimen az elektro.
mos áram ,,sétáIni megy".

Negyedik affér. A lap kész. Mínden benne
van, arni nem kellett volnaiés sikerült min.
dent kihagyni, ami fontos lett volna.

Hátigykészülünk... (18.)
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ni. Csupa elismerés-

sel jár. Ma legalább úgy látszik-és ez úiabb
erőfeszitések záloga. Drága,,megszáliott{
poétám, Szabolcska Miháty, hogy is énekelted:

Amik akkor fájón megsebeztek
Messziről a szúrő töviseknek
Ágai is, mind rózsaszirom l

,&,
Többen kérdezték, minő uton-módon készül

a ,Magyar Cserkész". Nos, idehallgassatolr:
a fürge szerkesztő (aki előre lelkesédik min_
den számért, utólag meg soha egy számmal
sem volt teljesen rnegelégedve) a hónap 10-
től kezdve mindennap kap egy-öt boiot a
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.i A Berlin-Moszkvai vonal meg-t nyitása az Oroszországgal való
közIekedést könnyitette meg.
Ez az út öt és fél napig tart
va§uton, repülőgépen egy napig.

A leghosszabb légivonalakat
a franciák épitették. Az egyik
Közép-Európán keresztül Kon-
stantinápolJig, a másik Aírikába
n},ulik át. Az előbbi hazánkon
is átvezet i 370 lóerős Henry
Potez és Spad gépek repülnek
rajta.

Páris légi kiktitője: Le Bour-
get forgalma 5700 gép volt

Az 1922. év aviatikája.
Az 1922. éuel, a rcpűlőgépnek a köaéletbe

ualó bcil,Icszked,ése jellemzi. Rendszeres légi
posta s személyjáratokat bonyolítanak le
mind az öt földrészen, sok ezer kilométer
hossztl vonalon, úgyszólván teljes bizton_
sággal.

Hat uómet forgalmi vállalat 13 vonalán
19 féle tipusri katonai repülőgépből átala-
kitott fedett ülésű közlekedési gépeket és
hatutasos Sablatnig és Junkers fémgépeket
használt.

A készülékek 1922-ben kereken 1,800.000
km, hosszú utat repültek be, 10.000 utast
és 190.0C0 kg. postát, c§omagot szál}ítot-
tak. A lipcsei nemzetközi árúvásár (tnár-
cius 4-14) alkalmával négy vonalon 1236
embert s 62.000 gr. csomagot röpitettek.

ereiű Handley Page, a Vickers Vimmy és
De Havilland 18.

A postaszáUitá§ a gyors közlekedést nél-
külöző gyarmati vonalakon, különösen
Bagdad és Kairó között, valamint a nagy
távolságokat _közvetlenül összekötő légi
utakon, igy Eszak-Amerikában volt élénk.

Számos légi útja van a délamerikai álla-
moknak. Légi közlekedés van Kinában,
Ausztraliában, a Fohíöldön is.

Légi kirándulásokat rendeztek Páris kör-
nyékén, a Hudson mentén stb. és az azt meg-
fizető emberek fentről gyönyörködhettek
az alattuk elvonuló táj szépségeiben.

Az aeroiparban különösebb fejlődést ez
évben nem láttunk. (Megjegyzem a németek
keze meg van kötve. Kezük s nem az
eszük !)

A postagépekbe 250 -400,a sportgépekbe
30-i50 lóeios mótorokat épitettek be.

L rekord.oh közül ez évben csupán az
időtartamot és evvel együtt a távolsági
eredményt döntötték meg, Bossoúrout és
Droukin' francia pilóták- Irét 350 _lóerős
Renault-mólorral fólszerelt Farman, Góliáth
géppel egyfolytábal 34 óra, 14' 7|'-ig re,
itiitbx. -Játati 4b t0 krn. hosszú utat tettek
ineg. iÁtlag 133 km.) A többi rekord állása;
: Sebesség: 3/*3 km. óránként, íelállitotta
H. Jawei 450 l. e. Mars I. gépen.

Maíassóg egy utassal : 12436 m., elérte
Mac Readi 400 l. e. Lepére gépen.-rei'spínyol aviatikusnalr sikerült az Al,

i 16.000 személlyel, t75.0C0 kg. te-
herrel. A gyümölcstől az ékszerig,
a libamáiúl a gépalkatrészig:'minden.el"
képzelhető cikket szállitottak.

Lz an§olok Európában csak a csatornát
átszelő í2ó km.-e" London_Párisi vonalat
tartották üzemben.

La-Manche-on át egy hét alatt átlag 150
készülék repült 1.40d" utassal. Legforgal-
masabb hét volt augusztus 14-20 ig, mikor
is 209 léglármű 1.9,6 személyt vitt át,

A forgalom lebonyolithatására ejje]i
iáratokat Ts beallitottak-, melynek biztonsá_
g at fenyj el zők, táj ék o zt'^lő víl ágit ó to.rnyok,
iaaioatt-omasok felalli tasával növeiték.

Leghasználtabb közlekedé.si g!,vi2* ",
ó200-tlg. hasznos súlyt elbiró 2X4ó0 ló-
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lanti Óceánt Lissabon, a Kanári-szigetek
és Rio de Janeiro között átrepülni.

Egy tervezett földkörüli repülés azonban
kudarcot vallott. A kezdeményező angol
pilóta Ross Smilh az indulás előtt pár
nappal lezuhant. Utána Blake őrnagy akarta
megvalósitani a tervet. Elindult, de az Tn-
dián keresztüI való repülésekor a monszum
szél a gép.et és Blake egészségét is meg.
rongálta, mire kénytelen volt útját íélbe-
szakitani.

A repülögépnek katonai. szerepe az ,igaz-
ságos békeff kierőszakolása után mindig
szem előtt áll.

Angliának 1940 katon4i gépe van (t18
tipus), repüIőcsapatának létszáma 32 000
ember. Franciák hadigépjeinek száma 3000
íelé jár. És a nemz-eték Népszövetségbe
tömörülnek !?

Az évnek legfontosabb eseménye a *nótor-
nélkilli sárkónrytal elért eredmény volt, mely
|ázba hozta az aviatika iránt érdeklődőket.

A német diákoknak sikerült a levegő
mozgásának, a széL energiájának ügyes ki.
használásával vitorlázó sálkány gépp el hosz-
szabb ideig a levegőben maradni. A dicső.
ségre szomjas franciák ebbe nem n;ugod-

tak bele és az ltford-i angol siklóversenyen
3 óra 22 perces repüléssel a rekordot
egyelőre maguknak szerezték meg. Ugyan-
ekkor az ango| OIle1 egy utassal 49 percig
lebegett.

Ezek után nézzük a tni auialiktiuk ügyét,
A rnagyar repülés eszközeit is elpusztí_

lotta az ellenség. Irigy szomszédaink be-
folyására húzta-halogatla a tilalmi idő meg-
szüntetését, mig végre november l8-án ez
is megtörtént. A korlátozás ugyanaz, mint
a németeknél: katonai gépek nem készül-
betnek, a íorgalmi repülőgép teherbirása.
legföljebb 600 kg. lehet, maximális sebes-
sége 170 km., emelkedési határa 4000 m.
és csak négyórás repüléshez szükséges
benzint vihet magával.

E íeltételek alapján épülnek gépmada-
raink.

Ezek ellenére jövőre a magyar légi vona.
lak íorgalmáról is beszámolhatunk. Buda.
pest világforgalrhi szempontból rendkivül
kedvező helyzetű. A kontinenst átszelő
legtöbb légiút a legrövidebb úton rajta
mehet keresztül, a gazdaságos kereskedelmi
repülésnél pedig a takarékosság fontos.
Magyarországnak ez adja meg szerepét az
aviatikában. BK.
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Lz amerilrai cserkészet számai.
Az amerikai cserkészszövetség a júliusr párisi kongresszuson nagyszerü kiállitássa| szerepelt, mely_

nek anyagát bö reprodukciókkal egy íüzetben ismertette. Dr. Borsiczky, orsz. ellenörzö megbizott, az
egyik magyar kiküldött szivességébőt közöljük belőle a következö adatokat:

Csapalszervezök: az összes íelekezetek egyházai, a nyilvános és magániskolák, a kollégiumok, ke_
reskedelmi alakutatok, a testvéri egyesülések, a munkásszervezetek, a hadsereg, az ifjúsági körök, a ke_

resztény ifitilági egyesületek stb.
Tevékenységük iránya a hidegvért és önsegélyt kifejleszteni a csetekedve tanulás elve alapján. Fej.

leszti a vezetői képességet oly feladatok útján, melyek egyéni felelösséget ielentenekésegyéni.találékony.
ságot kivánnak.

A nydti és téli tdborof erösen szaporodnak és nemzeti értéküek,
69 féle érdem- és különpróba-jelvényükvankülön-külön müvészi oklevéllel. Eddig több mint 325.0C0

ielvényt adtak ki. Ebból tg2l-ben 110.836 darabot, az |922-ik év elsö öt hónapjában 57.600 darabot.
Főkép tüzoltó-, úszó-, elsösegély-, utász-, tábori munka-, életmentö-, rnadárélet megfigyelö-, atléta_ és
szerelö-jelvényt.

A tengeri cserkészet, az irodalom, a vezetóképzés, a könyvtárügy, az egyenruha kérdéseinek ren-
dezettsége és feiletleége mellett kiemeli, hogy a salíd együttdolgozik a szövetséggel és hogy irók, művé_
szek állandóan bányásszák a cserkészéIetet.

Pénzben 192l-ben beíolyt: a cserkészek beiratási dijaiból 122,816,73, a helyi tanácsoktól okleve_
lekért 21,706,2l, a helyi tanácsok hozzájárulásából 200,655,8l, ajándék t1,550,82, árusitási haszon L03,28.2.49
dollár, összesen 460,0t2,06 doltár, magyar pénzben kereken egy millidrd és 60 mitlió koronal Ez állott
a szövetrég rendelkezégére. Ezenkivül a 605 helyi tanács a kb. 3 millió dollárnyi (ti,9 rnilliárd magyar
korona !) költségét helyi hozzájárulásokból fedezte.

Létszdm: 550.03C tag.' Ebböl cserkész 425,000, t9,3l5 csapatnak van 57,945 megbizotlia, tiszt
18,623, segédtiszt 19,645, szöv. megbizott 2350; 605 helyi tanácsnak van 27.603 lagja, nemzeti tanácstag
813, végrehajtó bizottsági tag 28.

- Iroda, l92l-ben a szövetséghez étkezett 822,234 ügydarab és elküldött 2,234,225 darabot, 3Q795
látogatót fogadott. Ford.: fí.
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.dikiscserlrészelr.
A Magyu Cserkész tavalyi cikkei

elökészítették a kiscgerkészek munká-
iának szervezését. Az anyag teljesen
összegyült, bizottsághoz került és - el., sűlyedt. Ujból elövesszük ezt az égető
ügyet, meIy most már nevet kapolt, de
tartalma szabályozást még nem nyert.
Ismertetjük Molncir Ldszló B. R. K. I. E.
parancsnok tervezetét, melyet a ,Ma-
gyar lfjtlság" 1922ianuári száma teljes
egészében közölt, Cime: A oboc§"
tervezet.

A,medvebocs" (egyszerűen,,bccs").munka
cé|ja az, hogy alkalmassá neveljen és fejlesz-
szen gyermekeket a cserkészéietre. A ,,bocs"-
munka célja, hogy: l, edzelté, erőssé, 2.
gyakorlativá és erőssé, 3. ideális lelkületű,
mindig jókedvú fiúkká nevelje azokat a 9 - 12
év között lévő gyermekeket, kik a következő
feltételek alapján jelentkeznek felvételre:

l. Betöltött kilencedik életév, 2. Megfelelő
testi fejlettség,(orvosi vizsga), 3. Szülői bele-
egyezés. 4. Jó iskolai bizonyítvány,. (esetleg
tanitói vagy tanári véleményezés). Általános
tudnivalók: A ,bocs" munka tulajdonképen
cserkészovoda. l0-12 rbocs" alkot egy
családot. A családot a családfő vezeti. Ez
idősebb (lehetőleg I. oszt. cserkész). A család-
főnek természetes érzéke és gyakorlaii tudása
legyen a kicsikkel való bánásmódhozés azok
egyéni neveléséhez.

A családfő kötelességeinek, a család munka-
rendjének, a kiképzési tervezetnek általános
ismertetése után a obocs"-próbákat tárgyalja,
Ezek állnak: 1. Szervezeti tudnivalókból
(törvény, jelszó, igéret, szeívezet, tisztelgés,
jelvények, különpróbák, induló, családom és
induló ismerete). 2. Nemzeti ismeretekből
(zászlő, .cime r, H i m n usz, Szőzat, m agya r rege -
világ, Arpádok története, hazánk fö|drajza,
Hiszekegy): 3. Szolgálati ismeretekből (egyen-
ruha, ruhagondozás, rendgyakorlatok, síp-
jelek, útjelek, helyes magatartás, önméretek)
4. Bocsügyességből (csornók, egészségápolás,
tájékoződás, megfigyelés, kézügyesség, tábori
munka). 5. Hasznos tudnivalókból (környék-
és terrnészetismeret, vallási ismeretek, előadás)
és 6. Játékismeretből.

Ha a fiú készen van összes vizsgáival,
akkor a ,,bocsu_csáavatás eLőít egész napra
ki kell mennie egyedül a szabadba meghatá-
rozott feladattal. Utjáról, működéséről jelen-
tés hozandó. (Legalább l0 órát töltsön kint
egyedül,) Játszva tanítsunk l Ez a legfonto-
sabb és ne feledjük el soha a célt : cserkésszé
nevelni testben és lélekben.

A szorhosztöség liö-
szönetet mond mind-
azoknak, akik a kará-
csony és újév alkalmá-
ból annyi kedves jó
kívánsággal, elismerés,
sel és buzdítással fel-
keresték. Bocsánatot
kell kérnünk: tavaly
még egyenkint váIa-
szolhattunk, de most

t

annyira megnövekedett számmal szemben
legyen szabadegyetemes cserkésztisztelgéssel
annyit mondanunk : köszönjük, álljuk a váríátl

A budapestt áll. "Madách 
Imre" főgimná-

zium cserkészc§apata 1922 áprilisban alakult nreg
fótisztelendő Zstgovits Béla dr. parancsnok tir
vezetésével. Kedvező fényt vet a csapatra, hogy
tagjai közül senki se bukott meg. Cserkészmun-
kánlat is lendülettel folytattuk: eddig hatmincan
tettek újoncpróbát, azonkívül tizenöt egynapos és
három kétnapos kiránduláson voltunk, Miután a
§zövetség .,Madách 199n néven igazolt kedves ün,
nepség keretében avattuk fel december 3-án az elsö
liz- íiúi, December tizedikén teaestélyt rendeztünk,
melyen kis és nagy cserkészeink elöször remegtek
a sáját készítésú izinpadon. A csapat létszáma 57
és hát örsre, illetöleg két rajra van felosztva.- 

aerö Ldszlő.
A 20. sz. Eródi és 5. sz. §zent Brzsébet

cserkészcsapalok együttes kiálIitást rendeztek
1922 december hó 7- ruén a X. Száz.ados-úti pol-
gári iskola tornaternrében, Mindkét c§apat október
Óta állandóan készült a kiállításra, amely úgy anya-
gílag, mint erkölcsileg szép sikerrel iárt.

Az Erődi csapat kiáltílását Noszlopy Aba T.iha-
mlr parancsnok iendezte, a leánycsapat munkáját
Dötsch Aianka tiszt vezelte, a kiállítást Noszlopyné
Ltber Margit raizíanár áIlilotla össze. A fiúk fa, és
vasmunká[at, sátor és repülögépmodelleket, lomb-,
fűrészmunkákat és raizokat, §öi }őrmunkát is állí,
töttak ki, a leányok léginkább kézimunkát és szép
számmal raíia kosármunkákat.

A kiáliítást december ?-én d. u. 4 órakor nyi-
totta meg Zilahi,Kiss Jenö dr. székeslővárosi tan-
ügyi tanácsnok kedveü meleg szavakkal. A lanács
nókot és vendégeket Havas Mih(íly igazgaló, a
csapatszervezö testület elnöke üdvözölte.

A kiállítást megtekinlők soraiban ott vollak
Ripka Ferenc dr. a székesfövárosi gáznlúvek iga_z-
gaióla, a csapat védnöke és neje,".BÚzdth Jdnos dr.
székesf§városi alpolgármesíeí, kormányfőlanác§o§
neje, Edes Fndre székesfóvárosi lanácanok nele,
Liber Endréné, Festetics Ptillgróí, a székestövárosi
iskolai cserkészcsapatainak parancsnoka i§. (20)
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Á "Szekszárdt Leánycsefké§u ek.. december
hó 9-én a Horthy_akció javára iól sikerült ,,Mikulás
délutánt' rendeztek. Bdlintné Lőrinczv Ida tanár-
nönek, a csapat vezetöjének rendezése osztatlan
sikert aratott. Az ünnepéiy végén felavatták a csa-
pat hat új tagját, kikhez a M. Cs. Sz. kiküIdötte,
Faragó Ede tőlilkár úr intézett meleghangú beszé-
det. Az ünnepély anyagi sikere meghaladja a 20 00J
koronát.

A nagykanlzsei 74. 8z, "Törekvés" csapat
(kegyesr. fg./ igen kedves, hangulatos tábori besiá-
molót küldött be. Minthogy a bövebb beszámolók
közlését decemberi számunkban beíejeztük, a Tö-
rekvést is, a többi tertvércsapatot is, metyeknek
közöletlen beszámolójuk van, arra kérjük, eléged-
jék meg azzal, hogy nri gyönyörködtünk benne.

A 55. Cholnohy Jenó csapat újpesti ottho.
nában karácsony másodnapján bensöséges kará-
csonyi ünnepélyt rendezett dr. Fodor Eerenc paranc§-
nokának vezetése mellett. A csapat azon van, hogy
megvalósítsa a második cserkészfúvószenekart, a mely
dicsöségre eddig mások sikertelenül pályáztak.

A 5. Regnum Matlanum csapat december
2l-én uzsonnával egybekötött karácsonyfa-ünnepélyt
rendezetl, melynek hangulatát a fényes díszítésú
karácsonyfa, beszéd-, ének. és szavalatszánrok ad-
ták meg.

A t60. lVlátyós kiráIy csapat december 30-án
a budai katolikus körben tizenkétszámos jósikerú
ünnepélyt rendezett, nrelyen az ünnepi beszédet
B. Boér Céza parancsnok mondotta.

A 15. Bethlen csapat december 17-én nagy-
sikerii zászlóavatási ünnepélyt rendezett, melyen a
három zászlól dr. Ravasz László püspök áldotta meg.

Az 58. Jurisich csapat (kőszegi bencés fö-
gimnázium) december 8-án szinielöad7st rendezett,
melyen a .A megnemértett szív" című 3 felvonásos
vigjátékot iátszották A szöveget idegenből Szövényi
VllL oszt. cserkész írta át. a zenét Gleim Hugó
VIll. oszt. cserkész szerzette'.

Cserkészek munkája a cserkészházért,
Meghajtjuk a ,Magyar Cserkész" Iobogóját a deb-
receni l72. Erő csapat előtt, ameiynek tserkészei a
mult esztendőben konyhakerlet művellek meg és
ennek jövedelnréből l5C0 koronát küldtek be a
cserkészházra, Tényleges munkájuk gyümölcsét
nemes és megértö szívvel adták - mily szép szim-
bólum - a jövő építkezéséreI

A 28. Szent István csapat táborozó ün-
nepétye. December 3-án tartotta az erzsébetfalvai
28-as csapat láborzáró ünnepélyét. Az ünnepély
célja az volt, hogy a szülök és a csapat barátai
elótt bemutassák a táboti élet mozzanalait. A tábo.
rozásról Kacsina Istvdn volt táborparancsnok szá-

sufnit (azért nem irom okamra"; ntert ez igy van
az irattárban megörökitve s nem akarok kegyelet-
sértést elkövetni) béreltek és seját maguk be is
bútoroztak. A bútor állt egy szekrényböl, melyet
tiz koronáért vettek és egy polcból, ahová az ujon-
cokat ültették. Közben a parancsnok bevonult s
csak l9l8 végén jött haza, A jelenlegi otthon elég
nagy is, villany is be van vezetve, igaz, hogy vizes,
de legalább nem lakoltatják ki a csapatot.

Szenlmíklóssy Istvdn.
Ezévl címlapunk megint Hampel rajzművész

kiváló munkája. A Lomnici csúcs hű rajza föIött
kettős kereszt ragyog, elötle elszánt arccal a ma-
gyar cserkészfiú.-Be-lsö új címlapunk ifj. Gerritsen
Vllmos műve. Pozsony váia felé-Lehel kürtjébe lúj
a magyar cserkészfiú.

lX. KERÜLET.
. A l72. sz. Eró csapat nov. t2-én nyitottameg
új otthonát a debreceni ref. íögimnáziuniban" Eb-
ből az alkalomból músoros tea-ciélutánt rendezett,
melyen a helybeli összes csapatok képviselték ma-
gukat. A vendéglátó ,,Erö" cserkészek bőségesen
hordtak össze sütenrényt s a teritett asztalok mel-
lett mintegy hatvanan töltötlek kedves órákat együtt.
Szóló és kari zene- és énekszámokon kivü,l komoly
és vig szavalatok. is voltak. - A csapat két cser-
késze: Borsos Arpád és Thury László egyébként
,,Cserkész Hiradó" cinmel litografált lapot indi-
tott meg, melyet havonkénli megjelenéssel. a helyi
és kerületi csapatok bevonásával állandósitani akar-
nak, ha a szükséges szellemi és anyagi támogatás-
ban részesitik cserkésztestvéreik. .

A debreceni reforrn. leányközépiskola Lórántfiy
Zsuzsánna leánycserkészcsoportja első l4 tagja
december 2-án tette Ie nagyon szépen sikerü!t ün-
nepély keretében a fogadáImat. A kerület egyik
lelkes védnöke Revész [ntre dr, ref. lelkész tartott
nagyhatású ünnepi beszédet. A íogadalmat Debre,
czóni Ferenc kerületi el]enőrző rnégbizott vette ki
s az országos leánycserkész intéző bizottság nevé-
ben Viktar Drzsébei országos eIlenörző buzditotta
az új cserkészeket egymás iránti szeretetre, hogy
ama lelkes nagy családirak, melyet a leánycserkészek
alkotnak, méltó tagjai lehessenek. Nagyon ügyesen
adták elő a leányok Törók Tibor intézetítanár ked-
ves, gondolatokban és érzésben gazdag.Mese a
tábortiiznél" címíí darabját, Ugyanciak az ö sikerült
átalakításában énekelte az énekiar a cserkészin dulót.
A szereplök közül különösen dícséretie néltóak
v.oltak Balczer llonka, Huszár llcna és Rózsa Lenke,
Unnepély után teát és magukkészítette pompás süte-
ményeket szoigáitak fel a vendégeknek a leány-
cserkészek, megmutatva igy, hogy nenrcsak szavalni,
énekelni és zongotázni, de sütni főzni is nagyon
jól tudnak.

A 162. sz. lrlnyl csapat december 9-én jól
sikerült házi ünnepéIyt rendezett, ntelyre a he|ybeli
csapatokat is nreghivták,

Áz összes debreceni csapatok december
l0-én összejövetelt tartotlak a \Iáv. gépiavitóműhely
szinházi helyiségében. A téli hónapokra lervezett

molt be. Szentmiklössy Istvdn,
$ ,

Áz erzsébelfalval cserkészmunka hétéves
évfordulója. Bármily hihetetlennek hangzik ez a
cím, már hét éve annak, hogy az elsö cserkész-
csapat Erzsébetfalván megalakult. Ezt a hétéves
évfordulót ünnepelte meg a 8. sz, E. R. K. l. E.
csapat december l0-én tartott szeretetvendégségén.
Ima nyitotta meg az ünnepélyt s maid Bálinth Béla
parancsnok bibIiamagyarázala ulán beszámolt a hét
év történetéról: l9l3 nvarán két őrs alakult. 'de
ezek még nern voltak igaái cserkészek, l9l5 nyárán
egy-két vezető belátta, hogy a csapatot meg kelt
reformálni, Bementek tehát a B. R. K. E. csápat-
hoz tanulni. Ez év december 5-én volt az első
logadalomtétel s ettől a naptól számitjuk az erzsé-
betfalvai cserkészmunka történetét. Ez a komoIy
nrunka azonban nern telszett rninden liúnak s lgl6.
ban télen már cgak három cserkész ntaradt Erzsé.
betfalván. De ez a három nem c§üggedt el. Egy kis

összejövetelek goydolatát Kramer Cyula keriiIeti
elnök vetette fel. o és csaoatia volt a szívee házi-elnök"vetette te[ Ó es csapatja volt a'szíves házi-elnoK veielle Tel. U es c§apat]a voll
gazda is. Min'denki csészévei, haragazda is. Mindenki csészévei, harapnivalóval fel-
szerelve jelent meg s az ,,Egyetértés" cserkészek
tőzték az illatos teát. Szavalat, énel zcne mellett
ió hangulatban voltak együtt parancsnokaikkal a
fiirk s mikor oszolni ,,l<ellett", úgy érezték, hogy
nrég egy két ilyen együttlét s Debrecen minden
cserkésze igazán jó ismerös cserkésztestvér lesz.

Caonka ilíaggarország - nem orazdg
6géaz éY\aggarorszdg - tnlnnyország l
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i A magyar iránytű,
lrlal Rdnzai E. Péter 1Veszprém).

_ Szervusz, Plsta ! szólitotta meg
Gábor egy optikus kirakata előtt rrézde-
géló osztálytársát. -Mit akarsz vásárolni?

- Iránytűt nézek. Szeretnék venni egyet
íölszeielésem kiegészitésére. Van derék-
szijam, jó kulacsom, vászonraltúzott térké-
p€B, összecsukható késem s villám, de
iránytűm még nincsen.

-- Okosan teszed, ha kiegészited cser.
készfelszerelésedet. Lásd, nekem már van is.

_ Azonban nem találok olyat, mint
aminőt óhajtok. Magyar felirásút. Mert tudj'
ísten, elfelejtem az idegen ;elzéseket vagy
legalább is ugy érzem, nem vagyok biztos
bennök. Elíelejtem, összezavarom. S ami a
fő, magyar gyártmányút vr:nnék.

_ Az igaz, A te nézeteden vagyok. S
nagy kár, hogy magyar jelzésűek ritkák,
vagy n€m is tudclm készítenek"e nálunk ...
mindenesetre az idegen jelzésüekkel kell
-beérnünk, mig sajátunk nem lesz. De se
,b"j, egyelóre jók ezek is és a íő, hogy
segitségtinkre legyenek táborozásainkkor.
Maldan, ha megváltozik a világ sora, ily
.kicsinységeket is magyarrá változtatunk !

- Lásd, ez igaz, rajtunk mulik, hogy
.rninden mássá legyen ! A magyar cserké-
,szek hivatása, hogy a jövő másként le§sen.

- De tudod-e, Pista, hogy azok a német'betűk, azaz: O. W. N S. még azok is
_magyarok a mi szemünkben az iránytűn?: Nem értelek t

- Nézd - magyarázta a kirakatüveg
-elött hévvel Gábor barátjának, miközben
összedugták fejüket és Gábor mutogatott az
iránytű íelé. - Lásd! az az O. betű annyit
íesz, hogy Ost vaqy Osten : kelet. Mivel
abban az irányban kel a nap és amint'iassan emelkedik fel-fel, a magasba szórja,
osztja mind jobban az ő á|dő magyar su-
.garait.

- Lásd, az O. betűvel átellenben van W."Ez meg annyit tesz, hogy West vagy
'Westen : Nyugat. Vagyis nyugaton száll
le a nap, eltűnik tüzes koronája és amint
,rnindjobban és jobban látóhatárunk alá száll,
annál inkább leszti sugaralt.

- Kelet és Nyugat között fönt van észak,
vagyis mint látod az iránytűn az N, betű.
Jelentése Nord, vagy Norden. Lzaz északon
hideg van, nagyon is hideg, olyannyira,
hogy télen kétjegesrnedve bundáiába bur-
kolódznak az északi lakók, nyáron t. i. az
ő nyarukon az egyihet levetik. Szép nyár
lehet ez ugvebár, hol az éghajlat örökké
aord.

- Kelet meg Nyugat között lent van Dél,
azaz Süil vagy Süden. Az iránytű óralapjárr

az S, betű. Ott délen mindig meleg van,
mivel a nap melegen siit, Lekerül otí az
emberről nemcsak a kabát, de még a mel.
lénv is l

l E.d"ke. ez, Gábor, amit te niondasz !

Hogy megmagyarositod e német neveket,
és hogy megrögzrtetted j elentésüket ben nem,
amit eddig megjegyezr.,i nem tudtam ! Kö-
szönöm ezt neked.

W. P., Szekszárd. A ludósítói nregbízást
ezennel megadiuk. Jelszó : mindenröl, de röviden.

- T. T., Budapest, A nrult számból a tördelés-
nél szorult ki. Nagyérlékü művét örömmel ismer-
tetlük. - Dr. Il. D., §opron. l. Hálásan köszö-
nöm. 2. Lassankint maid fe)használjuk. A régebbi
történelmi cikknek sohase tudiuk - soíát ejteni. A
mo§t jelzett cím crábító, persze látallanba nehéz
hozzászólni. A versek kedves helyi feldolgozások.
3. Átadtuk a kiadónak. 4. és 5. ÚgyanúgyT Keleti
munkája nem jelent meg. Beküldött gépirásos pél-
dányból ismertettük. - B. PáI, SzeLszárd. Hálá_
san köszönöm, drága Palikám, meleg szived csele-
kedetét, Ha lehet, felhasználjuk a képeket, azt ma
még nem tudhatjuk. A Jamboree_t a külügyi hivatal
szivesen megrendeli számodra. Ára számonkénl 6
pence, ami ma 275 magyar korona, _ G. L.,
Budapest. Lendületes, bizakodó strófák, szívesen
olvastuk - ezzel elégedj meg egyelőre,

Klaőj a : A Magyat Caetkée z s z6v etsé g Ll. d óváí íaíata

Nyomta : Frátcr és Tátsa &őnyvnyoodáia
Yezetécéft íelelőc l Ftátet Dá,r;lel.

Budapest, VII., Atácía-gtea 13,Te(. Józseí 106-20

A [íagyar Cserkész I. évíolyamának 2. és
II. évfolyamának 7, és 2, számait példá-
nyonként 50 koronájával vlsszavásárolja a

kiadóhivatal

rt FARKAS GYUL^A.:

f onnoNcó LELKEK.
cssnxÉsznEcÉxy.

líj. Gcrritrcn rajzlival
Ána roo KoRoNA

ér 2o0lg fclór.

lzgalmas cseletcvény Lerctébcn tárgyalja egy
nemesszivü, de íéLtelen hajlarnu fiu megtisztulását
a cserkészeazme által,

lgazi lcincse iíjúsági irodalmunknak.
Minden caerkésznek el kell olvasnia és ncmea,

élvezetes olvasmány minden magyar fiu számára.
A l55 oldalas regény a Magyar Cserkéaz t<óny-

vei 43-46, számu íüzete.
+-



tlFl#i

A,níAGyAR csERKÉ,sZ" röNIyvEI
1, Márkus: Cserkésztábor.___ 16.-
2. Schrank: A harcszerü. ll. böv. kiad. 30.-
3. §ztrillch ós ilócsy: A c§erkészse-

gitségnyuitás kis kátéja. ll{. kiadás 25.-
4. Kiképzési szabályzat. lll kiadás 25.-

5-6. Gerö: A térkép. ll böv. kiadás 40,-
7-8. Dr. FodorFerenc: Magyarország föld-

raiza. I. oszt próbaanyag 24.-
9-13. MajorD.; Órsvezetók könyve A M.

Cs. Sz. hivatalos kalauzaőrsveze-
tök munkája részére

l4-18. Schrank Endre: (angol eredetiböl
ford.) Mindent a hazáért, Amerikái
cserkészregé ny-_-

l9-23. Gyökössy Endre: Táboroznak apa-
lotai cserkészek, Eredeti magyar
cser készregény. __

24-25, Lingauer László ée Noszlopy Aba Ti-
hamór : Cserkészszinpad

26-29. Magyar Cserkész Naptára 1922 ___

30. A mi törvényünk 6._
31-33. Sztrilich Pá| és dr. Mócsy

Tábori munkák
34-35. Spilonberg: A

daIoskönyve
36-37. Természetismeret. (Sajtó alatt.)

38. Dr. tócsy: Cserkészfizika és kémia
39. Kiss: Táborozás

40-42. Szöllösy: Lovagiasság. __, ___

43-46. Dr. Farkas Gyula: Forrongó lelkek,
Cserkészregény .__ l00.-
A Ieánycserkészet utmutatóia. Ösz-
szeállitotta a leánycserkész-inléző-
bizottság ___ 30.-
§ík Sándor: A Nlagyar Cserkész-
vezetók könyve 350._
fameníes papiroson kartonbor,

40.-

20._
2o.-
lc0._

50.-

30.-
l0.* §F 200/o felár l aü

Kaphatók lriadóhivatalunlrban, IV., Váci-utca 62, L 15

Y-

§{
NJ
cí)
UrF

Ej\
\*,
§
§ clcsó háíibőröndök !

erős viíorlavászonból, bőrrel szegve _- pohróc,
és gallér hülsö megerősiíéséhez szühsé.
ges bőrbui(aíéhkal, szabályozhaíő hord-
készülékkel

Hevederből készülí
válsziiial darabonkéní 860 K
Erős bőrből lloo K

Cserhészcsapaíoknah nagyobb véíelnél árengedményl

llinilan s§ütltÍM ;:-;ffi"§il"JTff§&";í,á,1,|§,l,ái|"3,i+:í%:":;si-,Íffi!"il::fr"JÍ

',:f,#Z?l'i,"j.",1-","Tn:í3;§eil:?§J[:ti:§?*1iilil:fi!,?.",Í; l!0Iu!§l!I§!ü!Ig§$

X'ráter ég Társa Budspo§t,


