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trfieghivás.
Az 1898: XXIII. t-c. alapján alakult Or_

szágos l{özpontí Hitelszövetkezet kötelékébe
tartozó Magyar Gserkészek Takarók ós Hitel-
szövetkezete, mint az Országos Központi
Hitelszövetkezet tagja, 1923. évi április hó
5-én, d. u. 5 órakor, a Magyar Cserkész_
szövetség központi irodájában, Budapest, IV,,
Váci-utca 62, I. cm. 15 alatt

rendes közgyülést
tart, me'yre a tagok az alapszabályok 37. §.
értelmében meghivatnak'azzal, hogy határÓ_
zatképtelenség esetén a közgyülés ugyanott
l923 április 14 én d, u. 5 Órakor tartatik meg.

NAPIREND.
l. Mult évi üzleteredményről szóló jelentések

tárgyalása.
2, Zárszárnadások megvizsgálása és a felment-

vény megadása.
3. Mérleg megátlapitása.
4, Tiszta jövedelemröl való rendelkezés.
5. Az igazgatóság 2 tagjának választása.
6. Felügyelő bizottság 3 tagjának választása.
7. Netaláni inditványok,
Alakuláskor 1922 október hó 8-án a tagok

száma í7, úz|etrészeinek száma pedig 402
volt, az év folyamán belépett 255 tag 3865
üzletrésszel, kilépett egy tag 7 izletréssze|;
tehát marad az 1922év végén 27Itag426O
üzletré§szel. Az i,qazgatóság.

A felügyelő bizottság áital megvizsgált évi
tetett és mindenki

mérleg
á|taL

a szövetkezet
megtekinthetŐ.

helyiségében kifüggesz-
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Me8jelenik mindon hó 1-én.

Jubileum.
A rügyfakadás előestéjén tulajdqnképen

hármas jubileum erősit meg bennünket
ujabb küzdelemre. A Magyar Cserkész-
szövetség tőle telhető fénnyeI ünnepli a
tizéves szövetségi munkát ugyanazon cser-
késztörvény alapján, E, e.re időpontul azt
a ,napot választotta, amikor már elhang-
zott a Resttrrexil, az Istenember íeltáma-
dott és elhozta a világ új lelkét.

A márciusi iíjuság szrve lűti belülről ezt
a jubileumot és ez éppen március 15 ike
idejében a legélénkebb érzelmi összetevő.
Mind a három tényezőt közös nevezőre
az hozza, akinek lelkéből hit es bizalom
sugárzik aziránt, hogy ezekbő| az eszmék-
ből életerőt koVácsol a maga számára: a
magyar cserkész.

Husvét §zent éltető ünnepe, márc. l5-nek
perzselő sirokkója, küzdelmes, reménysu-
garas tízéves szövetségi munka ! Amikor
harmoniába cseng össze mindhárom moti-
vum magyar lelkünkben, érezzúk, hogy a
magyar ezredév legmegpróbáltabb tiz évét
osztotta ránk a sors s nekünk, a szomo-
rúság mélypontján mégi5 a hit himnusza
tólul az ajkunkra és harsányan kiáltjuk a
folyton nézett cétt : győzelem l Rettentő
tíz esztendő és lesujtó jelen: hol a tisz.

tesség, az erény, hol a jellem, a bizalom ?

Mennyit ér az adott szó és meddig érvé-
nyes az igéret? Hazátlanság és vallástalan.
ság szakadatlan üvöItése milliárdos alapú
exisztenciát jelent: ra bölcs pedig gyalog
jár.< Hát nem ijedünk meg mindettől, mert
tudjuk, hogy Hungária beteg, azért lepi el
az álptőíéták és álapostolok íéreghada.
Hungária sok vért vesztett, íriss vérét
várja, Az egész tisztavérű nemzedék, ti
mindnyájan cserkészlelkek, ti jelentitek
friss vérét Hungáriának, ha a 10 törvényt
életté tettétek. Ez a friss vér történelmi

,eihivatása és nemzedéke oda íog dobban-
lani az égre szegzett szemmel a jövő eIé:

el innen kuruzslók a beteg Hungária mel-
lől, úi vagyunk a fiai, kiket eddig elszo"
ritottatok meliőle, mi hozzuk a gyógyulá-
sát. Oh, minó feltámadás lesz az l lobbjá"
ban kárd, balja a szivén, szivében a cser-
késztörvény l Mindenki ott legyen !

Uj évtized előtt állunk. Döntő küzdelmet
kell vivnia a cserkészeszmének az érvé-
nyesüléséért. Mi hiszünk benne, hisszük,
hogy új Nlagyarország új íénykoráért va-
gyunk Szt. György ünneplő lovagiai.

Feleíős gzetkeszíő l
HERMANN CYÓZÖ

Téliesi
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A levelet közösen szerkesztették meg s
aztán izgatottan várták naponta a posiát.
közben csinálták a terveket. Laci szerzett
egy tértrépet, azon kirajzolták az űtirányl.

KálmánegyenesenLosoncnak szeretett volna
menni, mert emlékezett, hogy Erich ott
magyar cserkészeket látott. Az azonban
igen messze volt, végre is a dunai átke]és
mellett döntöttek. Reggclijtiknek, uzsonná-
juknak félretették a íelét, hogy maradjon
útravalónak. A nagy elhatározás lázas izgalr-
mában égtek és nehezen számlálták a na.
pokat.

- Kálmán, ajárrlott leveled van ! - jött
végre negyednap a postás. Ö.szebujiak.
Kálmán hosszan nézte anyjának jólismert,
drága kézvonását, majd relnegve szakította
íel a hosszr1, illatos borítékot, Szavát adta
Lacinak, hogylra szülei nem engedik, hagyja
őt egyedül menni. A sorok össz*íutottak a
§zeme előtt. Laci válta fölé hajolva olvasta .

Kedves Fiacskám!,..
.. . Oly nehezen vártalak már, de ha

annyira kivánod, hát menj. Apád azt
.mondja, nem árt, ha egy kis önállóságra
teszel szert . . . UtikOltségre kiildök itt
pár száz koronát Áztán vigyázz
nagyon magadra, drága Fiacskám és

siess mielőbb haza. Már nagyon-nagyon
várlak . . .

Kálmánnak könnyes lett a szeme és nehéz
a szive. Talán-talán mégsem helyes, amit
tesznék. Laci számára is volt egy levél
mellékelve :

Kedves Fiam !

Magára bízom Kálmánt. Csak azért en,
gedem el, mert tudom, hogy Maga vigyáz
ia . . . s aztán jőjjenek mie]óbb mind a
ketten .

A két fiú valahogyan nem tudott örülni
ennek a nehezen várt levélnek, Sokáig hall-
gattak, azláa Laci rátette kezét Bálmán
vá|lára;

- Gondold még meg ! "- mondotta el,
szorult torokkal. Kálnrán rámosolygott
könnyeirr át.'- Meggorrdoltam !

Laci arcát meghatott ünnepélyesség ön,
tötte el.

- Ugy akkor fogadjuk meg, hogy egy-
mást soha el nem hagyjuk s addig nem
n1 ugszunk, mig egy magyar cserkésztáborra
nem akadunk !

A két fiú keze összeíonódott s ez a néma
kézszoritás erősebb volt minden eskünél.

5, Ttlborbontds.

- Fiúk, holnap déltrtán indulunk haza l

A csapat íeszesen á|lt az utolsó parancs-
kiosztáshoz, A parancsnok hangja elíogul-
tan csengett,

- Délelőtt lebontjuk a sátrakat, rendbe-
hozzuk a táborhelyet. Féltizenkettőkor ebé-
delünk, egy órára mindenkinek menetkészen,
l<ell lennie. Akik neín jönnek vi:sza a
városba, hanem innen egyenesen ha?.autaz-
nak, azok még a mai nap folyamán jelent-
kezzenek náIam. Oszo}j !

A csapat halkan oszlott szét. Vége hát
már, vége. Milyen ,hamar elmúlt ezatizenöt
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-: :ezzeg az iskolában két hét néha
l:: ,: örökkévalóság. Holnap ilyenkor kis

:.imuk már kopár lesz, elhal a vidám
: -:rSZIl€V€tés, a végtelen erdőben ujra
;szi uralmát a csend. A faóriások méla-

_ "_l bólogatják meddőárnyékú lombjukat,
,,. mókusok árván ugrálnak az ágakon.
:,.sisem fog ügyességükben gyönyör-

, :::, senkisem íog velük versenyre kelni.
-:cL félrehivta Kálmánt ;

- \ektink is jelentkezni kell a parancs-- : úrná}, Nem megyünk már vissza a
. -:,sba 

!

- És - és mit mondunk neki ?

- Azt amit az É)desanyádnak !

- De ő kérdezni fog, és én nem tudok
._udni, nelii nem tudok !

Laci összeráncolta a homlokát:

- Hidd meg, ezen már sokat töpreng.
.:=. Nekem ts szörnyen fáj, hogy nem
::.eiünk hozzá őszinték, de hát ha min-
::rt elmondunk neki, bizonnyal nem enged
. }{ajd ha visszajöttünk helyeselni fogja
r;,:-,it tettünk,

Azért amikor a parancsnok e'lé állt ós

"rinak szerető tekintete a szemébe méIyedt,
_.egremegett a hangja:

- Parancsnok úr tisztelettel kérem, szi-
"eskedjék bennünket ho)nap elengedni.
Szeretr-rénk még egy-pár cserkésztábort meg-
:.togatni, meg,,, . meg a rrémeteklrel taIáI-
i oznI.

Erre az utolsó, önkénytelert hazugságra
:linden vér az arcába szökkent, A parancs-
:ok meglepetve nézett rájuk, aztán elmo,
:ol1,odott:

- Hát nektek még nem volt e!ég a
;áborozásb<jl ? No, az derék ! De aztán
rudjátok_e, hol találtok még tábort?

- Igen, a németeknek fel volt irva, a
Balaton mellett még sok van !

}Irndjobban belekeveredett a hazugságba.
Kálmán izgatottan fészlielődijtt mellette,

- Kálmi, mit szól hozzá az édesapád ?

- Irt, megengedte.

- Hát akkor nekem sincs ellene kifo-
gásom. Majcl adok ajánlólevelet a csapat-
parancsnokokhoz, nelrogy kóborló vadcser-
,;észeknek nézzenek benneteket. Tudom,
hogy ti nem hoztok szégyent a csapat
nevére |. - A.zzal megveregette Laci vál-
iát: ezért a két iiúért tűzbe tette volna a
liezét,

Nlegszégyenülten sompolyogtak el, mint
i'ét búnös. LeüIteli egy f.a a|á, Kálmán
kezébe rejtette az arcát

- Becsaptuk a parancsnok urat ! -
n,vögte megsemmisiilten.

Laci komoran nézett maga elé, Aztán
teláilt ;

- Csakhogy már túl vagyunk rajta ! Ne
búsulj, Kálmi, ennek meg kellett lennie.
Nem gonoszságból csináltuk és ha az
ember nagy tettekre készül, bizony nem
mindig válogathatia meg az eszközöket.
Meg aztán, ha visszajövünk, mindent őszin-
tén elmondunk. Meglátod, nem íog rrrajd
haragudni,

Valami nyugtalanság mégis maradt benne,
de Kálmánt meggyőzte. Hiszen, ha Laci
rnondja, akkor bizonyára úgy van helyesen.

Az utolsó tábortűznéI nagyon szomorkás
volt a hangulat. Nagyokat hallgattak. Mind-
nyájukra ránehezedett a közeli válás fáj-
dalma s ez összeszoritotta dalos torkukat.
Holnap már puha ágyban alszanak, de
van-e ami pótolhatja a tábortúz misztikus
romantilráját ? Dologtalanul élvezhetik a
vakációt, de van-e lelketüditőbb, mint a
természetben élni ?

Laci az álmára gondolt, álmának szár^
nyas paripájára. lltég nem tudta, hol fog.
nak holnap aludni, de nem is t6rődött vele.
Nem félt semmit, csak a célt látta : azt a
tábortüzet, melyet neki kellett feléIeszteni.
S holnap végre megindulnak, az álomból
valóság lesz...

Az ébresztő utoljára szólalt meg. I{a
sehogysem izletí a íeikelés. Pista "harsá-

nyan rendelkezett, sietni kellett. A sátrak,
a szép, büszke sátrak össeomlottak. O1>,
hamar ment minden. tr,lár a zászlórúd is a
földOn íeküdt, a tábortűz helyét gyeptég_
ják taliarták és a szalrna egy nagy bog-
lyába volt rakva. Mindenütt hátizsálrok,
térdepelve pakkoló, pokrócokat göngyölitó
cserkészek. A,z ég közben beboruit és a
páraterhes felhők ködtátyolba szőtték az
erdőt. Jaj, ha esni kezd, nincs már hová
elbujni! Feri neliibúsultan kereste a bics-
kálát, már a szalmát is kétszer felhányta.
Gyurkánalr a tornacipője tünt el. Eh, mrnek
is van táborbontás a világon l

Laci gondosan cscmagolt s Kálmánnalr
is segitett" Csak a legszükségesebb holmi-
kat viszili magukkal, a többit Ferire bizzák,
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Mégis hatalmasra duzzad,t a hátizsákja, ami-
kor elkészüt.

- Ez nem igazság | - zsörtölődött Kál-
mán, - hiszen mindent te viszel !

- Jut neked is elég, még hozaá a leg-
íontosabb : áz élelmiszer !

Még egy utolsó szemlét tartott az elviendő
dolgok felett. Meg volt elégedve, minden
egyútt volt. Végül leoldta az őrsi zászlót
c§érkészbotjáról, megcsókolta és a keblébe
rejtette.

Már a konyhát temették. A fiúk felvirá_
gozták kalapjaikat, cserkészbotjulrra csok-
rot kötöttek. Szépek voltak, a friss erdei
levegő pirosra csókolta arcaikat, mégis
majdnem kibuggyant a könny szemükból,
amikor a letarolt tábor felett az utolsó
fohászt mondták. Laciék sietve búc.úztak.
A parancsnok melegen, szoritotta meg a
kezüket:

- Aztán adjatok hirt magatokról !

Pista mosolyogva mondta :

- Te nagy ámodoző,aztán csak álmodj
továbbra is szépeket !

Laci majdnem felelt rá valamit, d,e aztán
visszafojtotta a íelkivánkozó dacos szót.
Majd !

- Kettősrendek iobbra át ! Csapat indulj !

- Fiúk, fel a fe|jell... - zúgott íel
egyidejűleg.

Laci és Kálmán még sokáig álltak egy
helyben és integettek utántrk zseb\endóvel.
Az erdő íái kOzt itt-ott íehérlett rnég eqy
őrsi zász|ő, azlán egészen eltünt. Egyedúl
maradtak. Ez egyszerre a szivükbe dobbant
és bizseregve szaladt rajtuk végig. Egy_
másra néztek.

végzetszerű lrét hét. Az ezüstpáncélos vitéz
intett s ők megindultak, egymás kezét
fogva, előre...

6. Éiiet a Dundn.
. Amikor kiléptek ,az állomás alacsony,

komor épületéből, egyszerre eléjük tárult
a Duna hömpölygó tolyása s ott, a másik
oldalon, a szabadságharc ltghősibb városa,
Komárom, A nagy, kéttorn1 ú templom
könyörgőn emelkedett az égnek s távolabb,
a fák közül kiszürkélt a bá-srya fala; Neki_
támaszkodtak a vaskorlátnak, nem szóltak
egy szót, sem, csak nézték hosszan, égő
szemekkel. Lacinak lassan ökölbe szorult
akeze.Itt szembeállni,látni és lűrnt t Mintha
éaa;gi íájdalma nem is lett volna fájdalom,
csak patétikus szólamok lanyha utánérzése.
Most érezte meg először és igazán, mit
ielent: hazát ve,zleni. |ó|rai városa idegen
kézen!...

A másik parton kiizömbösen járkáló
emberalakok ttintek fel. Vajjon azok magya-
rok.e s mit éreznek, ha ide átnéznek !?
Milyen furcsa, mintha az olt egy más világ
volna. Minrha nem is, a Duna, hanem valami
megfoghatatlan, megnevezhetetlen akadály
választaná el, amely sokkal rejtélyesebb,
mint a nagy íolyó egyenletes, nérna höm-
pölygése. Ezt az akadályt nem lehet vas.
ivekkel áthidalní, hanem,csak közös, szent,
céltudatos akaraital l...

- Nézd, a hidon egy kocsi megy át ! -kiáltott fel Kálmán nleglepetve.

- Azám! - riadt fel Laci álmodozásá-
ből. Ez is olyan különös volt.

A kocsi a hid közepén megállt, valaki
kiszállt belőle, sokáig tárgyalt két-három"
katonaruhás emberrel, aztán megipt beszállt
és a kocsi lassan továbbindult a város íelé.

- Azok ott csehek ! - mondta Kálmán
íojtott hangon.

- Gyere, menjünk a hidhoz l

A hidíőnél nagy volt a forgalom. Acél-
sisakos katonák csomagokat, útleveleket
vizsgáltak. Egy siró asszonyt visszazavar.
tak, a többiek megkönnyebbülve indultak
meg a hidorr A két fiú sóvárogva nézett
utánuk. Egy katona durván rájuk szólt:

- I!íaguk is át akarnak rnenni ?

_ Igen, - dadogta Kálmán ijedtében.

- Hol az útlevelük ?

- Nincs ! - mondta Laci és erősen a
szemébe nézett.

Hát akkor .mit bámészkodnak itt, kot-
ródjanak odébb !

Leültek az áIlomás elé és, lraditanácsot
tarlottak. Laci suttogva beszélt :

- Feltétlenül át kell még ma jutnunk.
Valahol ma|d csak szerzünk egy csónakot._ Eszébe jutott Elich tanácsa. (Folytatjuk,)

- Menjünk mi is, nehogy lekéssiik a
vonatot, - mondta Laci erőltetett vidám-
sággal. Neki most nem szabad gyöngesé-
get ,mutatnia

A domboldalon mégegyszer megáliottak.
Előttük feküdt a völgyben a tábor. tnár
csak a letaposott fű 

- és a szalmaboglya
ielezték a nyomát. Szemük előtt hirtelen
elvonult ez két hét, ez az élrrrényterhqs,
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Az eszt cserkészek igy tisztelegnek Szent György napián azoknak a külföldi cserkészeknek
zászlói elött, akik öket üdvözölték. Közli Fenyvessy György 32. Levente.

A sudetanémet c§erkészmozgalom
A mozgalom egy tekintélyes vezetőjétöl
kapjuk az alábbi nagyjelentöségú cikket;

Idestova tiz esztendeje, hogy a cserkész-
e§zme Eszak.Cseh,rrszágban"Íalajra talált.
Reichenberg és Teplitz.Schönaunak jutott
osztályrészüI az a dicsőség, hoqy a cser-
készet megalapitása ezen városok neveihez
ftiződik. A körnvék többi városában : Fried-
land, Gabloncz, Komotau és Teschenben is
a|litottak íel nem sokkal utóbb cserkész-
csapatokat. Már 1914,ben megfcrgamzott
az egyes csapatok egyesitésének terve,
Kivihetősé*ét azonban meghiusitotta a vi-
láeháború kitörése, amely a vezetőket a
haza védelmére szólitotta. Igy csak az
1916. év tekinthető cserkész szövetségünk
megalakulásának ér,éül. A rCsehországi
Német Cserkészek Országos Szövetsége<
Lobovitzban alakult meg. Nemsokára csat-
lakozott az >Osztrák Cserkész Szövetr^ég<-
hez. Belsőle§ sokat szenvedett az . ífjű
szövetség a háborús nélkülözésektől. Epen
ezért a vezetőknek .* kik hősi koszorúval
övezve tértek vissza - mindenütt űijá
kellett szervezniük a cserkészmozgalmat.

Ebben az időben egy, az ifiúság által
kezdeményezettirány ütötte fel a feiét épen
úsy nálunk, mint künn a birodalomban.
Ennek legelső és fáradhatatlan képviselőie
szeretett szövetségi vezetőnk és a reichen.
bergi cserkészek parancsnoka Krawse Ernő
volt és az még.ma is, Ha mások íel is
mondták a szolgálatot ő volt Az, aki a
német cserkészeszmét gyózelemre segitette.
Bátran mondhatom. hogy, ő alakitotta meg
a rSudetanémet Cserkész Szövetségc-et.

Kezei alatt ú| élet íakadt. A szövetség egy
újságot adott ki, melyet először a reichen_
bergi cserkészek egy általuk készitett és
kezelt készüléken nyomtak. Ez úlon újra
eqymásra találtak a régi cserkészcsapatok.
Sok gond és munka után végre összehivta
Krause Ernő a cserkészeket lglauba, 1921.
juliusában egy országos gyűlésre.

Az iqlaui gyűlés épitette ki a szövetség
ma is fenáltó szervezetét, Ez idóben a
szövetség kb. 750 cserkészt és leánycser-
készt foglalt magában, Ez utóbtriak, bár
külön csapatokat alkotnak, mégis a szö-
vetséghez tartoznah. Cserkészcsapatba való
íelvételhez ősi német leszármazottság és
leg lább l2 életév szükséges. Ha az ujonc
3 hónapig megbecsüli ínagát. cserkésszé
togadják. Eqy helység csapatai, annak cser-
készetét (Pfadfinder-lchaft) alkotják. mel_vet
a gsapatvezetők, illetőleg .vezetőnők irá_
nyitEnak. Az egyes cserké§zetek a oSudéta-
német Cserkész Szövetségc_-et alLotják.
Vezetője Krause Ernő, Reichenberg, F'árber
gasse 12. 

.Az öreg Iglauban a szervezésen kir,ül
többet is alkottak. Tí§ztán és világosan
kimondták, mit értünk cserkész alatt. ,En
az é|et cserkésze akarok lenni. Magamban
és magamért harcolni akarok, hogy egy
új éIetcélt érjek eI.. Igy hangzik a sude.
tanémet cserkész l-ső törvénye. Ez azt
jelenti, hogy mi mindig, s nem csak 12-18
éves korunkban akarunk és leszünk cser-
készek, mert cserkésznek lenni annyit jelent,
mint egy kivezető utat követni, mely min-
ket a,körülvevő ősi lustaságból, piszokból
és erkölcstelenségből kivezet. A,zt, hogy
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mi belső tökéletesedésünkért állandóan dol-
gozni akarunk, 2-ik törvényünk íejezi ki:
"lLegíőbb éIetcélom, hogy érett legyek s
tiszta maradhassak.e Hogy tisztán marad-
hassak, szükséges mellőznöm az alkoholt,
nikotint, mozit s az erkölcstelen táncokat.
Az ifjúság örömhöz s szórakozáshoz való
jogát erdőn-mezőri való bolyongással, ének
és népies tánccal elégitjük ki. Emellett a
törvény többi részét tanuljuk teljesiteni. Az
ilyen bolyongások alatt tanuljuk r4eg a mi
akaratunkat az összeség iólétének aláren-
delni, éppen ezért a vezetővel szemben
engedelmeskednünk kell. Mindenkor készen
keiÍ lennünk, hogy barátainkon s minden
emberen segitsünk. Ugy az állatok, mint a
növények étetét tanuliuk meg mindenkor
becsülni és kimélni. És a hazában való
vándorlás s a mi német kultúrvárosaink
látogatása közben meg fogunk isnrerkedni
az utolsóval, a legszentebbel: ,Népemhez
s hazámhoz mindig hű akarok lenni.o Ez
az összes kötelesség koronáia; a többiek

- egysorban - csak a célt szolgálják a
mi német népünk erőssé tételére s tisztán
való fentartasára.

Meg vagyunk győződve, hogy azon ös-
vény, melyet mi hosszas keresés után
megtaláltunk a legjobb, amelyet követve
népünk belső összetartással a legmagasabb
,poziciót éri el. Ez azonban csak akkor
következhetik be, ha népünk tisztán tartja
magát minden idegen, káros behatástól.
Mi pedig, népünk cserkészeinek előharco-
sai, kell, hogy az első lépést megtegyük,
hogy távol tartsuk magunktól mindazt, ami
vérre és leszármazásra idegen, ellenséges
és káros.

Iglau szövetségünknek új jelképet adott.
Ez egy felkelő nap, mely hat sugarat

ínagyat
Ma még kacagó, vidám gyerek .

Csak mcséből tadja, mi a vész,
Racaitól hangos a tét, s betek,
Pázsitján pajzán, míg hentereg -A magyar csetkész.

Teklntete nyítt és bőto1 bát
Fehét kis keze még gyönge kéz,,.
Övé u éle;t, vitágt s madát,
Mig etdón-'me?őn daíoíva ifu -A magyar csetkész,

bocsájt s egy mágneses tű 1 azaz ezüst a
hűség kék mezején. Az ezüst nap jelképe
a tisztaságnak, a hat sugár a hat törvény,
mégpedig az állhatatosság törvényei, mel;,_
lyel a célunkért küzdünk.

Mi sudétanémet cserkészek, ellenségtől
megszállott földön állunk a nagy német
birodalom egyik határvárában. Noha tény,
hogy el vagyunk szakitva birodalmi test_
véreinktől, mégis ugyanazon eszköz s cél
hat át minket s ez egy jel, hogy mi egy-
tag vagyunk, egy egészet alkotunk a nagy
német birodalommal.

Cserkészközösséget s érintkezést elsősor.
ban azokkal a cserkészekkel keresünk, kik
épen úgy, mint mi, a balsors által akaratlanul
ez államba lettek kényszeritve. Továbbá
azokkal a cserkészekkel, akiknek népe az
utolsó küzdelmet velünk vállvetve harcolta
végig s végül mindazokkal a cserkészekkel,
a kik nem harcoltak a német nép ellen.

Meg vagyok győződve arról i., hogy

- mindazon állam cserkészei között, kik
a világháborúban ellenünk harcoltak - lesz-
nek olyan emberek, kik a cserkészideált,
mint az igazságért való hüzdelmet képze-
lik el. Ha ugyanezen akarat egyesülten
megvan minden cserkészlen, akkor elvár-
hatjuk, hogy egyszer az első lépést a meg-
értéshez ők teszik meg, mert mi ezt nem
tehetjük anélkül, hogy el ne játszanánk
megmaradt méltóságunk utolsó részletét is.

Titeket,magyar cserkészek,becsülni s meg-
ismerni tanultalak képviseIőitekben 1 922-ben.
Büszkén viselem jelvényteket, melyet nekem
vezetőtök átadctt.

Azon reményben, hogy még egykor hazá-
tokban megismerlek titeket, üdvözöl ben-
neteket >Jó munkát !< kivánva sudetanémet
testvéretek.

csefl(ész.
De eliő a nap... hatsog a kürt...
s a da| csatakiáltásba vész|
Kí oíy sokáig szenveőett, s türt
Hatc-zsivajjat taíti be az ütt -A rnagyar csetkész|

A fOíd rcng erós tába alatt,,.

- Hazáiáért élú s meghalní kész| -Ö vezeti majő a bősz hadat,
S győzelmi da! zeng, metc halaő -A magyar csetkész !

ffiil

(Mískolc)
Mokónszk1l Tibor

l94. sz. ,,Széchenyi" csapal
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- --- llaggar Légiforgalml R!

-.-_- F.e"-",. R"á;. 11g,io.3"1,,;n;,"

Mint a Phönix madár. . .'

Az entente a rbékeszerződése< értelmé,
ben megsemmisitette a n)agyar_ repülé§t.
A romáiclktól megmentett gépeinl(et - 70
sárkányt és 110 repülőgépmotort -.:lpy,?,
titotta, hosszú időre megtrltotta a iegJaro,
késztliékek gyártását s a};knak külfo]dről
való behozataláí.

Ez idő alatt vigan, versenytárs nélkül
tökéletesithette avratikáját, Majd egy évre
a megállapitott tilaimi idő lejárta után,
tavaly* november 18-án súlyos feltetelek
rnellett - repülésünk ellenőrzése, gépeink
épitésének szigorú korlátozása (l. a Magyar
iserkész janűari számát) - végre mégis
felszabaditották aviatikánkat.

Türelmetlen repülóink munkához fóghat-
tak ; a hamvaiból feltámadt Phönix szárnyra
kelt. Megkezdődött a magyar.gépek épi-
tése. Miglddig idegen készülékekel gyár,
tottunk, izentúl magyar rrrérnökök agyának,
magyar munkások kezének alkotása íogja
horááni a levegőtengeren a nemzeti .jelet,

A világon méglévő 220 légiforgalmi .vál,
lalat két*magyar társaságqal szaporodott.
§gyik a Magyar Aero-Express R1.,_a másik-
nák neue: Magyar Légiforgalmi Rt.

Előbbi (nézd a térképet) Budapest-
Prága, Budapest-Bukarest, Budapest-
Zágráb, később Róma közötti légrforgalom-
ra;'vizi-repülőgéppel a Duna magyar szaka,
szára, BÚdapésttől Siófokig és a Balaton
körüli helyi.iárat lebonyolitására kapta meg

az engedélyt. A másik vállalat3Wien-Buda-
pest-Belgrádot köti össze.

Amig repülőgépeink elkészülnek, külföldi
légijárművek fogják az utasokat, postát
és csomagokat szállitani. A Magyar Aero-
Express Rt. vonalain három szárazföldi és
három vizi-repülőgép közlekedik. E gépek
a dessaui német Junkers repülőgép-gyárban
készültek, melyek közül egy már karácsony
előtt ide repüIt.

A repülőgép teljesen könnyű fémből,
duraluminiumból van készitve. Egyfedelű.
A káros légellenállást okozó külső kitámasztó-
rudakat és feszitőhuza|okat a szárnyaknál
elhagyták, ezért a kellő szilárdság elérésére
a törzs felé erősen vastagodnak. E száraz-
földi- és vizi-gépek között a különbség
csupán az, hogy mig az előbbinek le- illetve
felszállását a törzsek alatt elhelyezett futó-
Iierekek, utóbbinál ezt egy pár úszó teszi
Iehetővé. A vizi-repülőqépek kikötőie Buda-
pest szivében, valószinűleg a Margitszigetnél
lesz, ami nagy előnyt biztosit a hidroplánnal
ltazók részére.

A Magyar Légiforgalmi Rt. Fokker >F.
III.< tipusú hollandus repülőgépekkel bonyo-
lit|a le a forgalmat. Ily gépek közlekednek
London-Amsterdam között is. A Junkers
gépbe 186, a Fokker-készülékbe peaig ZaO
]óerős motor van beépitve, melyek segé-
lyével 160-180 km,es forgalmi sebességet
érnek el. Fokker, de különösen funkers
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gép épitésénél szemelőtt tartották a légi_
közlekedés eszközének előnyeit a gazda-
ságos lizemet, biztonságot s a kényel-
met.

A gazdaságos üzem megköveteli a cse-
kély lóerővel elérhető nagy teherbirást;
az időjárásnak is ellentálló anyagok alkal-
mazását, melyek által a gép élettartama
növekszik, kevéss2er kell javitani és sokáig
használható. A szállitandó utasok bizton-
sága pedig a készüIék .alapos elkészitését
igényli. A légi utasok kényelmét is kielé-
giti a pompás berendezésű zárt fülke.
A Junkers gép kabinjában 4 utas (egynek
elől a pilóta mellett van bely), a Fokker
rF. III.<-ban pedig a pilótán kivül 5 sze-
mély foglal helyet. A fentebbi légi utakon
kivül egy harmadik magyar vállalat tervbe
vette a München-Odessa' vonalat ,Szom-
bathely-Budapest-Debrecenen á§ egy
angol vállalat pedig Budapest-Varsó ösz.
szekötését.

Az angolok és franciák légi.összekötte-
tést létesitenek Ázsiával, Afriliával, hogy a
gyarmataiknak légi úton való gyorsabb elé-
iésével azokat az anyaállamhaz közelebb
hozzák, Egyik gyarmati vonal London-
Frankfurt-.-Budapest - Konstantinápoly -Port.Saidon át Bagdad felé Bombayig érne
és csak 12 őra hosszat tartana. Budapest
közvetitő állomás lenne Anglia és India
Bozolt.

A >Francia Romdn Légiforgalmi Társa-
ságc 375 lóerős hat személyes Henry Potez
és Spad gépjei, melyek tavaly gőgösen
szelték a levegőtengerünket azt erőszakka|
uralásukra birva, az idén kiéptett vonalon
repüInek Páristól, Konstantinápolyig Közép-
Európán keresztül.

Gazdasági és kulturális központokat, ide-
gen földrészeket összekötő légivonalak útjá-
ban fekszik hazánk, minél fogva hivatott
arra is,. hogy az európai légiforgalomnak
góqpontja legyen. Budapest Délt Bszakkal,
Keletet Nyugattal, nyersterményben gaz-
dag vidéket ipari városokkal, kulturnemze,
tet műveltség után vágyó néppel köt össze,
E légiközlekedésben oly fontos helyzetet
igyekeznünk kell megtartani.

Repülőink,háborús tevékenysége, szak-
emberek tudása, aviatikánk vezetőinek lel-
kes mrrnkája biztosit arról, hogy a romjaiból
életrekelt magyar gépmadár nem marad le
a levegőtengeryilágútjairól : szárnyát kiter-
jesztve hazánk j Ovőjének jobbrafordulását
segiti elő.

Cserkész szemünk igy tekintsen rá ! , _:'

A uillaruoson megft-
gyelheted, hogy a lelki_
nlugalom még nem

állt helyre a hábo.
rú után; Még van
keletje a nyilvános
durva mondornak,
még nincs rendjén
az idősebb és a nő
tisztelete. Tacskók
mernek ülni, mikor,
matrónák állnak s
nem minden íérfi
mutat még példát
a gyermeknek ülő-
helyének átenge-
désében.

Egy 
" 

vigasztaló : nem láttam még cser_
készt ülve maradni, ha ez ilyen inzultus-
számba ment volna. Igy el is terjed majd
a szabály: szégyen üIni addig, amig csak
egyetlen ,nő is áll a villamosban. T.

*

A ,The Open Road' cimű angol cser-
készlap külügyi megbilottia rnegkért, hogy
havonként számoljak be a magyar cser-
készrnozgalom főbb eseményeiről a lap
olvasóinak. Kérését örömmel teljesitem,
mert igy is szolgálni óhajtom mozgalmun-
kat. A levelezés eszperanto nyelven tör-
ténik s ő leforditja angolra. Közleményeim
anyagát természetesen a Magyar Cserkész-
ből meritem; Markouits /{. S, E. L.

B. K, Mátis
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tiz éves jubilcumára.

. . . Tiz év ! - Az idők végtelenjében
nem is érzékelhető atom s mégis a kurta
élet rnennyi vig-bús érzelmét, mennyi ered-
ményes munkáját vagy enetgiapazar]ását
íoglalja magában l' Boldog emlékű Erös Gusztáu, a kongre.
gáeió voll prefektusa, szeretett prézesünk,
Thgno Adolf |őtisztelendő úr támogatásával
megalakitotta a kongregáció, mint szer-
úezőtestület BIK cserkészcsapatát. 1913.
márc, 25'e volt születésnapunk. Ekkor vet-
tünk részt a BRKIE által rendezett első
magyarországi cserkésznapon, mint egy-
séges őrs. A munkába állt kisded csapat
nekilátott s teli tüdővel szivta magába a
sok szépet újat, a diákélet poézisét meg-
valósitó cserkésztudományt. A lelkesedés
meghozta gyümöicsét hamarosan. Május-
ban íogadalmat tett 14 újonc s még 1913
nyarán táborba szállt a csapat és végig-
barangolta a Balaton szépséges vidékeit. -Novemberben az RK csapattal közös ün-
nepélyen számoltunk be első tábori tapasz-
talatainkról s szenteltük fel .diszlobogóin-
kat.

A balatoni s még inlrább az I9I4, évi
bihar-hortobágyi táborok kellemetlenül
éreztették gyakorlati képzettségünk hiányát
s ezek adtak lendületet a müszaki kiképzés
művelésére, tökéletesitésére.

De a véres karddal Európán végigszá-
guldó halálhirnök megakasztott munkánk-
ban. Alig estünk át a kezdet nehézségein,
bajlódásain; épen csak >járni< tanultunk
s a cserkésztörvény máris Hazánk szolgá-
latába állitott: a mentőknek s a vörös-ke-
reszt kórházaknak segitettünk aebéz, ön-
feláldozó munkáikban.

Parancsnokunk, Guszti bátyánk, szintén
bevonult s az árván maradt csapatot Kiss
József vette át. A módszer nem változott,
hisz' Guszti bátyánk állandóan felkeresett
soraival s irányitó szelleme köztünk éh
addig, mig I9I7. nyarán egy elleúséges
gyilok el nem ,ragadta tőIünk ! . . . 1915.
tavaszán a Szociális Missziótársulat kertj ének
felásásánál helyettesitettük a bevonult fér"
likarokat, l916. őszón pedig elsőkként siet-

tünk a hontalan erdélyi menekültek kalau-
zolására,

Az 19lb, 19t6. és 19t7. évek kitartó s
hazafias munkájának jutalma a három
Ipoly-menti tábor volt, melyek közül kettőt
a KEG csapattal együtt rendeztünk. Ezeken
próbálgattuk ki a telek elméleti tanul-
ságait. - A tábori vig s komoly tapasz-
talatok, továbbá a magyar csapatok isme-
retlensége és elszigeteltsége tették szük-
ségessé, hogy lapot jelentessünk meg. Igy
született a tisztek s őrsvezetők szerkesz-
tésében a ,,B.I.K. Hiradó", Öt évfolyamot
ért e| ez a kedves litografált házilap, mely
diáknivójával is tudta propagálni, íejlesz-
teni s kimélyiteni a magyar mozgalmat;
együtt tartani az iskolából szétrebbent fiú-
kat. E lap útján szervezte meg .§ vezette
is Erős Guszti bátyánk a BIK Oreg cser-
készek csapatát 19Iő, őaz óta.

Az 1918. év kis pihenőt kivánt. Ot éve-
sek voltunk. Visszapillantottunk ünnepé-
lyünkön a multra; a nyári táborban pedig
(Csepelszigeten, Lórév mellett) a Star film.
gyár szinészei lettünk egy délutánra s ját-
szottunk a cserkészfilm részére. Erre az
időre csak Kiss Jóska bátyánk által össze-
áliitott ,,Cserkész míi.szaki ohtatás" cimű
szakkönyv kiadása esik, melyben öt év ta-
pasztalatait ókajtotta,,közkinccsé(í tenni a
szerző.

A háboru befejezése újra felvetette a
szövetség eszméjét s ezen kezdtünk dol-
gozgatni. De az egységesités nem válhatott
valóra, közbejött a kommunizmus. Kon-
gregációnkat ,,feloszlatták" . igy otthon
nélkül, lopva, őrsi gyüléseken folytattuk
rendületlen iélekkel utunkat az Eszmény
íelé ! Táborba is szálltunk, Tököl mellett
(Csepel sziget). Szeptemberben sikerült
önálló otthonra szert tennünk, melyben ok-
tóberben,,vezető-tanfolyamoti' rendeztünk
cca 50 résztvevővel, Még szeptemberben
tevékeny részt vettünk a Szövetség ujjá-
szervezési munkálataiban.

Azőta otthonunk, íe]szerelésünk rend-
beszedése, tökéletesiéste és csapatunk cser-
késrszellelnénck fokozott művelése, $!ara:
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pitása íoglalja le időnket. 1920,ban Gabona
Pisti tiszitink angol mintára munkába áI-
litja a 12 éven aluli fiúkat is, m.ely moz_
Eálom jelenleg örvendetesen terjed. |92l.
éte; en parancsnokunk szerkesztésében me.g,

ielent 
-az 

első cserkésznaptár, ügyes, min,"den cserkésztudományt röviden tárgyaló
tartalmával. - Táboraink, az évi munka
koronái 1920. és 192l. években Tököl mel,
lett, 1922-ben pedig Pakssal szemben, Zá,
dorousztán voltak. Ez utóbbinak nevezetes,
ségL vizirajunk,,vizkeresztsége'( volt; mely
csBnakon tette meg a 120 km. hosszú vizi
utat. Ebben az időben járt kinn egy tisz-
tünk,. Ruh György a Ní,. Cs. Sz. megbizá_
sáb.ól az angol,,Giliweil-park",i tisztképző
tanfo_lyamon is, hogy onnan a ,magyaí
mozgalom sz.ámára újabb szaktudást, ta-
paszÚlatot, benyomást hozzon magával.

Ma itt állunk 140-en (12 tiszt, 23 öreg
cserkész. 82 cserkész és 23 farkaskölyök),
folvtatiuk a hasznos munkát irárom rajban
1Siraii (vizi), (Sas és Vércse), egy kiscser-
késztörzsben s egy öreg cserkész csapat-
ban s igyekszünk magunkat s cserkészeinket
minden- órában, percben egy-egy Iépéssel
közelebb vinni a nagy cél, a Cserkészideál
felé, Dolgozunk, hogy a hasonló érzelmű
íiatalabb csapatokkal összeköttetést és test-
véri együttmüködést tudjunk 1étrehozni s

a e serkészet eszméjét igy is előbbre
vigyük.

, , . Tiz év ! - Ünneplésre méltó időszak !

Lelkemben jubilálok már október óta, hisz
már akkor hozzáfogtunk a nagy munká,
hozz az időszak méltó megünnepléséhez.
Tábori lobogónk tiz tábor naptüzét, viharát
nem élte túi: egyházi ünnepünkön tehát
lobogót szentelünk, s a felszentelt zász|óí
nvilv?nos ünnepségen adjuk át a csapat,
nát. - Gyermékkórunk,,pajtáscsapatait",
kikkel akkbr együtt botladoztunk, ma újra
meghívjuk: örvendjünk együtt, lép jünk egy
műóor keretében a nagy társadalom elé ! -
Cserkészeinket, kik akkor gügyögő apró,
ságok voltak s most mégis szeretetteljes
ötifeláldozással segitenek a ,,vének" mun,
ká|ában, BIK. ewlékgyiirüael szeretnők meg-
ájándekozni. - Testvércsapataink, moz-
galmunk s csapatunk_b_3Jat_li, párt_fogói és

|óakarói számára a ,,BIK.Hi1adó" ünnepi
\zámát óhajtanók összeáliitani s megjelen.
tetni. - A késő tavasszal pedig,összetett
házicserkészverseny keretében (úszás, ke,
rékpározás, evezés) Lrat csónakunkat íogjuk
megkeresztelni, hogy Sirályraiunk jogosan
haűnátatba vehessé-és megvesse alapját a
vizi cserkészmunkánkak.

Dr. Báulakg ÖAan.
4. sz. BIK. cs. tiszt.

2. raj vöröskeresztes örse a vaskoronás, hősi
halált'halt Abay Béla segédtiszttel. 1914. aug.

Lovasőrs 1921 őszén.
40. sz. Szekszárdi Cserkészek.

40. §z. Szelrszárdi Cserlré§zelr c§apattörténete.
1913. IIl. 9. _

1913. március 9.én összeült l<ilenc szek-
szárdi gimnázista és cserlcészcsapatot ala,
kitott. Áz alapitók vezérei Nádor István,
Nádor Imre, Eri László és Abay Béla, akik
csapatukat,,Szeksz,árdi Cserkészek('- nek
nevezték. (Röviden Sz. Cs.) Azonnal fel,
kérték Eri Emil tanárjelöltet, jelenlegi pa-
rancsnokukat, hogy vállalja a csapat v§ze-

l923. II1.9.

tését. A rögtön meginduló lriképzés már az
l913. április-rnájus örsvezetői tanfolyam
alapján történt. Eleinte sok megpróbálta-
tásnak, támadásnak kellett szembe nézniök,
de nem csüggedtek, sőt annáI kitartóbban
dolgoztak. Es amikor 19[3. augusztusában
3 kétes Balaton körüli mclzgótáborunkról a
a legszebb eredménnyel hazaérkeztek, egy.



MAGYA.R CSBRKÉSZ

;
,6zerre grőztek. Azőta az övék a'város
minden lakójának szive.

Mivel 1913. szeptemberében Eri Emil
visszatér:t Budapestre, Hajlpál Benő torna-
tanár lett a csapat parancsnoka. Vezetése
alatt 1914. tavaszára már 11 őrs dolgozott.
Ugyanez év husvétján vendégüI látták az
az akkor még B.R.I.E. iI. csapatát. Juliu-
sában pedig 16 fiú ment 3 hetes mozgó-
,táborra a Magas Tátrába.

Kiütött a háború, a parancsnokok egy-
másután vonultak be. De ez különösképen
nem ártott meg azonnal a csapatnak, mert
kezdettől fogva nagy önkormányzat íejlő-
dött ki benne az őrsökön és csapatokon
(ma raj) belül. Felállítottak egy 250 ágyas
kórházat s amig annak teljes szervezete
ki nem épült, minden belső munkát ellá:
tott, Amállett állandó szolgáiatot végzett

csökkent - bár soha meg nem szakadt - a
munka, amikor mát a segédtisztek s lassan
az őrsvezetők is bevonultak. A háború vé-
.gén már csak a Sólyom örs dolgozott.
Ezze| be is íejeződött a csapat ókora.

1918, novemberében a Sólyom őrsbeli
Nádor László és Tóth Bé|ahozzáláttakaz
újjáizervezéshez. A régi parancsnok, Iiri
Emil, is hazakerült a harctérről s igy dec.
l5 én már 3 őrs tett íogadalmat. A kikép-
zés oly intenziv volt - a szénszünet miatt
"volt rá idő, - hogy 1919. augusztusában
már 1l cserkész tette le az első osztályú
próbát. A kommunizmust íolytonos munka
kiállotta szerencsésen a csapat, mert nem
értek rá törődni vele, s igy nem juthatott
kapcsolatba vele. 1920. márciusában már
16 őrs állott munk ában. Ez a másíél év a
csapat középkora.

Igy megerősödve határozta el a csapat,
hogy, egész Tolna vármegyét bejárja pro-
pa§anda táborozással. Első volt az 1920,
ápr. 6-8 paksi, amivel az íjkorába _lépett
a isapat. Az egész ézen át folytatódott ez
a munka s 21 napot vett igénybe. E pro-
paganda táborok hatása alatt alakultak
Ósápatok Pakson, Dunaföldvárott, Sárbo,
gárdon, Bonyhádon. Ezeken kivül a bajai,
§zabolcsbányatelepi és somogycsurgói csa,,
patok megalapitá§ában is segédkezet nyúj,
tott. - 1920-ban szetvezte a csapat a ke,
rékpáros és lovasőrsét is.

192[.ben kétszer is táborozott a csapat,
Husvétkor 8 napig DunaföIdvárott és Pak-
son, julius-augusztusban 2 hétig Pakson.
Ié2?-ben 4 hétig Eátán, és egy magyar, 7
napos mozgótábor Pécsre. Ez évben ismét
Bátán fog táborozni a csapat egész julius-
ban. Augusztusban pedig hagyományaihoz
hiven mtnden őrs külön-külön rendez 8-10
napos mozgótábort egy s,-tiszt vezetés-ével.

.A, csapatnak 2 hősi halottja van. Abay
Béla, az alapitók egyike, nyolc kitüntetés -köztük a vaskorona - tulajdonos, 19 éves
korában, mint repülő hadnagy elesett Görz
fölött. Es Kayos Károly, aki az 1916.os
orosz offerizivában esett el. Emléküket ke.
gyelettel őrzi a csapat.

|elenleg a csaPatnak 3 rnüködő tisztje,
5 segédtisztje és 3 rajban 9 őrsben 80
cserkésze, 1 ra;ban 3 kisörsben 23 cser_
késze van. Ezeken kivül 20:on felül az
öreg (vén) cserkészek. A teljes együttes
munkája a parancsnok rendeletei, a csa-
pattanács határozatai, a rajok, őrsök és
családok megállapitott önkormányzatai
alapján folyik. 11 cserkésznek van teljes
örsvezető fzsgája, 20-nak első osztályú,
akik azonliivül összesen 45 különpróbát
tettek le.42-nek másodosztályú próbáia van.

Büszke megelégedéssel, de Isten iránt
érzett alázatos hálával tekínt vis§za az
elmult 10 évre a csapat minden tagja.
Igazi hétköznapi csapat voltunk, amelyik
nem ,parádézott, ünnepelt, hanem folyvást
csendben dolgozott s a magyar életnek
nevelt egy csomó igazi cserk észt|,

Táborozó hollandus örs a tábori asztalnál.
közli a szerk.

Megjelent !
A Magyar Cserkész könyvei 47 , száma: Megjelent !

Erdő mellett nem jó
Cserkészvigjáték l felvonásban.

Erczbrucker Aladár:
lakni ,.avagyn Bakeny hnramiája.

Alapára -.26 korona.
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Epizódok mozgótáborunlrból.
(A 40. sz. Szekszárdi Cserkészek l 0 éves iubileumára)

' A cserkészmunka betető2ése a nagytá-
borban következik be, a mi nálunk ,az

egész július hónapot lefoglalja. De mit
csinálunk augusztusban ? E hónapnak is
megvan nálunk a hagyományos munkája.
Alig hogy hazaérkeztünk a nagytáborbóI,
máris megkezdjuk a mozgőtábor előkészi-
tését, már mint az útba eső ismerősök ér-
tesitését. Mozgótábor, de nem ám kocsin
vagy vonaton, hanem Szent Péter derék
lovain. Ilyenkor minden őrs egy-egy tiszt-
tel más-más vidéket keres fel. Az én őr-
söm tavaly Pécs íelé vette útját, hogy a
rég me§igért látogatását megvalósitsa.

IIa cserkész betéved egy Isten hátamö-
götti faluba, ugyancsak megbámulják. Igy
jártunk mi is Magyaregregyen. Alig, hogy
letelepedtünk az árok partján a fűre, máris
körénk sereglett az :utca összes kiváncsi
szoknyás tagja: a porban játszóktól a fiatal
lányokig és igy tovább a vénassz.onyokig.
Azonban szólni egy §em mert, mi meg
csak íontoskodva vártunk a bekövetkezen-
dőkre. Csendesen tanákodtak, mire öten
eltávoztak, amint később kitünt, küldött-
ségbe mentek. Egyszer csak látjuk ám,
hogy közeledik egy nagyon vén asszony
nagy kisérettel, aki látván és érezvén, hogy
szoknyás társai kőzt egyedül őt uralja
a helyzet, nagy bátran megszólitott ben.
nünket.

Minekutánna nagynehezen megértett,
hogy nem labdát rugni és egymást taszi,
gálni jöttünk, táncra invitált bennünket,
miveihogy a lányoknak igen <viszkedt> már
a talpa. Ez, bizony kényes probléma volt,
mert az öreget, ha már ily vitézül meg-
szólitott bennünket, megsérteni nem alrar-
tuk. Mili bácsi,' a parancsnokunk azzal
vágta ki magát, hogy hiszen ezek csak
qyerekek és..Lre.tn. illonek ilyen,,, íelnőtt le-
ányokhoz. Mikor kérdésére megnrondta,
hogy csak 16 évesek, ujjongani kezdett:

oHiszen éppen e' kő ! mert ezek meg la,
csak 14 évesek.r Szégyen a futás, de,
hasznos. Ezt mi is tudtuk, azért ezzel a
gyáva taktikával szépen falrépnél hagytuk
a íalu ulegvitézebb vénasszonyát.>

Négyéves cserkészkedésem alatt csapa-,
tom 7 mozgótáborán is részt vettem, volt:
sok furcsa szállásunk azalatt, de olyan
cifra, mint Szászvárott, sehol. Maga a hely,
egy nyitott szin, nem lett volna rossz, ha-
nem a környezet ! T. i. az istálló és a
nyári juhakol rája nyilott. Hogy ez mit
jelent, csak négy óra felé tudtuk meg, a
mikor arra ébredtünk, hogy birkák, tehe_
nek, disznók kedvük szerint szaladgálnak
rajtunk keresztül. Még soha ébresztőre
olyan hamar ott nem hagytuk a íekvőhe.
lyet, mint akkor. Egyedüli szerencsénkre
jó nevelésű háziállatok vóltak, mert kényes
gyomrocskánkat nem tekintették sem séta--
ttrnek, sem marhamázsálónak

Nem is volt baj, hogy felébresztettelí,
mert 30 kilométernél több volt hazáig qz
uttrnk s estére otthon akartunk lenni. Es
mert akartunk, meg 

'" ";);oi,|))I,,^,,.

Tábori kisértet.

Wallacher Oy. 40. Sz, Cs.
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Rovering To Suecess.
KüIügyi hivatalunk vezetőjének,, kaposi Malndr Frigyel dr,-nak az

általunk már emlitetí nagyjelentö-
ségü könyvról irt tanulmányát há-
.rásan köszönjük. ltt kérjük elnézé-
§ét, hogy a névtelen közlésre vo-
natkozó kérését igy áthágjuk. A
fejtegetések hivatva vannak uj ös-
vényt nyitni a magyar serdültebb
ifjuság gondozásában; nagy sainá-
latunkra csak folytatásokban közöl-
hetjük - szerk.

Sir R. Baden-Povell, midőn e|ső és alap-
vető nagy művét irt4 a cserkészekről, a
nScouting for Boysu-t, csak a fiunak, a
12-17 éues filnak lelki, testi, iellembeli
nevelésének szükségét tartotta szem előtt
és azt a kérdést a legnagyobb sikerrel
oldotta meg. Felbuzdulva sikerén, melyet
eszméje az egész világon aratott, meg
óhajtotta oldani a legalább ugyanilyen
íontos, de megoldásához már nehezebb
problémát, a B-12 éaes gyermek nevelé-
sének kérdését és megalkotta a <Wolf
Club>.kiscserkész intézményt. Csak ezután
mert a tutajdonképen legfontosabb és egy-
uttal legnehezebb kérdés megoldásához
fogni, a 17 éunél idősebb iflunak az éIetre,
a polgárságrA) az apasá.gra ;való előkészi-
tés, nevelés megoldásálloz az addíg szer-
zett tapasztalatai alapján és megirta az
előttünk fekvő könyvet. Mindazok részére,
akik B. P. eddigi mííködését ismerték, ez
a könyv nem lehetett meglepetés. Nem
lehetett meglepetés az, hogy a könyv a
70 éves ember minden tapasztalatának
fe|használásával, de az életfelfogás ol9 fiatal-
ságáual, modernségével és trisseségével
tárgyalja le és oldja meg a nehéz kérdést.
Ily közvetlen, pl. az egész könyv első sze-
méljlben van megirva és tulajdonképen egy
egyoldalu beszélgetés a szerző és egy if|u
liözött, melynek folyamán a szgrző minden
kérdést érint, mely az iíju gondolataiban
egl,általában előfordulhat és állandóan
citálja saját tapaszlalatait, legtöbbször ka-
tonai életeből, az ezredében előfordultak
köréből.

A könvv teljes cí:ne: <Rovering To
Successu. Ha történetesen a közelmu}t idő-
ben nem lett volna egy hasonló nevü
film, leg.iobban ugy forditottam volna ]e:
Ut a br,lldogság felé lgy talán azt mon-
dom; Az élet sikere íelé. 60 saját rajzáva|
van illusztrálva, melyek közül az első alatt
melyen öt szikla között canoeban evező
iíju látható, amint a sziklák között látható
boldogság íeliratu íény felé evez, ez a
felirat van. ,Ez a kép a könyv tartalom-
iegyzéke.í

Elmondja, hogy a könyv, ily irányu be-

állitásának gondolatát e§y felső canadai
ccünoe qllon §zerezte, melynek folyamán
canoen utazott folyókon,át, majd egy nagy
tóra ért, ahol vihar fogta el és annák
hullámain verte át magát irtózatos erőfe-
szitések árán. A,z élet is ilyen. A hullárnok
veszélyesek - még néhány lépéssel a cél
előtt is.

Az élet hullámzó tóngerében sziklál< is
vannak, melyeket meg kell kerülni, ame-
lyek egy fiatal emberre veszélyesek lehet-
nek. Sötéteknek látszanak, azonban ne
íelejtsük el, hogy a fénylO pont, a cél, a
boldogság azok mögött van! tehát ha meg-
kerüljük, a fényes oidaluk látszik. A cétt
elérjük, hacsak nem szenvedünk az egyik
sziklán hajótcirést.

Saját tapasztalatai alapján a legvesze-
delmesebb, de amint a következőkből ki-
tünik, megkerülhető sziklák: Lou;ak, Bor,
I'lőh, Tulzók, Vallástalanság. Minden szik-
lának egy tejezelet §zentel) a kérdés min-
den oldalát megvilágitja és megadja az
ellenszereket,, a megkertilés mód;ait és
ezek eredményekép, mint a boldogság el-
érhetésének legalkalmasabb módját, az
utolsó oRovering" cimű íejezetben conclu-
dál a Rover Scout intézményre, a bolyongó,
hószáló, a boldogsá§ol kereső cserkész intéz-
ményre.

A könyv nem cserkészek számára iródott.
Egy helyütt kifejezetten azl rnondia: Te
már gondolkoztál a iövő íelől és csak azt
akarod tudni, hogy miképen éred el a si-
kert. Igy gondolataim csak oly más gon-
golatok tete|ére jönnek, melyeket magad-
ban megalkottál már. Az én gondolataim
vagy megerősitik azokat, vagy ellenkeznek
felfogásoddal, Remélem, hogy egyik eset-
ben sem íogsz azért kevesebb barátsággal
viseltetni irányomban. De ha már előké-
szültél a jövődre, nem te vagy az az o|-
vasó, akit akarok. En azt az embert aka.l
rom, ahi sohasem gondclit magára, soha!
sem tervezett jövőjére. Nemzetünknek sok,
sok o|y fia van, aki a körü ötte levő rossz
befolyások alatt áll, mert sohasem látta
meg a helyes utat és nem tudja, hogy
mily kismérvü erőfeszitéssel helyezkedhe-
tih a környezete fölé és járhat saját utain
a siker felé, Es ez az a pont. ahol neked
kell segédkezned. Akarsz nekem ahhoz
ségédkezet nyujtani, hogy azza| a másik_
}ral összeköttetésbe iuthassak ? Ismerőseid
között bizonyára sokan vannak il; enek. Ha
arra tudod birni, hogy ezt a könyvet el-
olvassa, hálás leszek.

A könvv angolok számára iródott első-
sorban. Ezt ki kell ernelnem, mert bár lé-
nyegében nem változtat semmit, mégis sok
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olyan van benne, amit continentális em-
ber az angol viszonyok kellő ismerete
nélkül meg nem ért. Nem szabad 'elfelej-
tenünk, hogy a crcrkészet és kiscserkészet
gyrwekeh és fiuh tészére iródott, akik
csaknetm egyformák a uilág nainden ráján.
'fehát az abban megállapitott elvek, téte-
lek és feltételek egyformán állnak reájuk,
azonban az már 17 éves és idősebl,ek ié-
szére készült, akikben a neulzeli, faji jel-
leg már élesebben krdornborodik.

Ezt látjuk mindjárt a beállitásban, midőn
canoe-ről beszél, mely nálunk csalrnerlr tel-
jesen ismeretlen fogalom, hacsak nenl ve-
szem az indiánus regényekből meritett tu.
domásunkat ismeretnek. Pedig igen alapos
ok készteti arra, hogy ezt íelhozza. Azt
mondja: oAbban a képben, amit rólad el-
képzelek canoeban és nem csónakban eve-
zel". A különbség az, lrogy az egyikben
mindig előre nézel és magad evezel, addig
a másikban nem nézel arra az utra, melyen
tnész, lranern mások be!átására bizod rna-
gadat és akadályoliba üt}iijzhetsz mielőtt
még tudomásod volna azok ]étezéséről.
Sokan próbálrrak igy az élet tengerén át
evezni. X,íég többen szeretnek nyugodtan
vitorlázni és sorsukat a szerencsé ózelére
és árjára bizni, mert ez könrryebb az eve-
zésnél és ugyanolyan veszélyes. Evezzé|
magad canoedban és ne bizzáI meg má_-
sokat azzal, hogy ők evezzenek,

_ A g1lerme}rkor íolvójáról élményekben
bővelkedő utra induls z áz ifjukor folyamán,
a férfikor óceánján át abba a révbe, me-
lyet elérni szándékod. Nehézségek és ve-
szélyek, szirtek és viharok fogják utadat
állani, de éImények és nehézsé§ek nélkűl
az éIet halálosan unalmas voina. Óvatos
evezéssel, kormányzással és kemény kitar-
tással utad sikerés lesz, bármily Ósekély
kis folyócskából indultál légyen is ki.

Ez az alapgondolata is az egész műnek.
'levékenységet kiván, szuggerál az iíjuba,
hogy az most és mindé§ gondolkoizék,
tevékenykedjék élete sikérének elérése
felé.

<Mi a siker ? Nem gazdaság, állás vagy
hatalom. Véleményem, hogy-ebbe a cso-
dákkal és szépséggel telt világba ugy szü-
lettünk, hogy azok méltánylására 

- 
xülön

képességünk van, néha örömünk telik
abban, hogy azoka| fejlesszül<, hogt, rrras
emberen segitünk, ahelyett, hogy legázol-
nók,' tehát az életnek örülünk, azaz boldo-
gok vagyunk, és']a boldoságot,u nevezem
sikernek. De a boldogság nemcsak passziv,
azaz nem lehet ülve elnyerni. Amit igy nye-
rünkaz kevesebb : csak öröm lehet, Azonban
azért van karunk, lábunk, eszünk és am-

biciónk, hogy ezekkel aktivak legyünk és
ez többet ér az igaz boldogság elnyerésé-
ben. Oröm pedig gyakran nem más, mint
szórakozás.

A boldogság elnyerésének két útja van:
szegény és gazdag egyaránt örülhet az
életnek, ha a dolgokat nem veszi lul ko_
molyan, azonban a lehető legiobban végzi
a dolgát, az é|etet játéknak, a világot játszó-
térnek nézi. Tetteit és gondolatait a szere-
tet irányitja>.

A megkivánt tevékenységnek egyik első
íázisaként állitja be az önképzést, mivel az
iskola csak részben nevel és tanit, illetve
csak arra tanit meg, hogy miképen kell
tanulni. Ezért mindenkinek kötele§sége ezt
önoktatás által kiegésziteni és pedig há-
rom irárlyban; képessé kell tennie önma-
gát 1. a hivatásbeli, 2. az atygi és 3. a
polgári és vezetői kötelességek viselésére.
Ehlrez önbizalom és kitartás kell, de az
életben e kettő néllrül neü] lehet semrnit
sem elérni. A cserkészet védőszentje és
mintaképe Szt. György. B. P. dolgozószo,
bájában van eg,v kép, melyen a sárkányt
n},ugodtan, mosolyogva gyözí le. Ennelr
kellene mindíg szemünk előtt lebegnie.

Az előbb emlitettem, hogy a könyvet
angol ember irta eisősorban angol szem_
pontok figl,elembevételével. Ezt küiönösen
érezzik az első oszikla> letárgl,alásánál,
mikor a 1ovakról beszél. Angiiában a ló-
verseny, illetve a íogadások ]oval< győzel-
mére annyira elharapózott, hogy azt csak-
nem kivétel nélkül mindenki íizi. A leg-
ujabb időkben már nemcsak lóversenyen,
hanem minden néven nevelendő sport
alkalmával uzik, lett légyen az football,
box vagy atlétikai verseny. Ezá]tal nem.
csak a sportolókat, hanem a saiát maguk
sportérzékét is befolyásolják. B. P. bevallja,
hogy ő sem tudott ellenállani és gyerek
korában összes vagyonát, 18 penn.y-t egy
Pax nevü lovon vesztette el. A fogadás
alapelmélete a gyors meggazdagodásnak
reménye, könnyen, munka nélkül, legfel-
jebb egy kis izgalom árán. A mi hazai kö-
rültnényeinkre átültetve, mindazt. amit
mond, a kártyára iehetne vonatkoztatni.

Emellett a legnagyobb elragadtatás
hangján emlékezik meg a jó, az igazí
sportról, melyet nem nézünk, hanem úzünk.
Oldalakat szentel a szerinte legnemesebb,
legielemelőbb és egyben az izmokat |eg-
általánosabban edző sportnak: a hegymá-
szásnak, illetve a sziklamászásnak.

Szembeszáll azokkal az érvekkel, ame_
lyeket felhoznak a nyerészkedő szórako-
zás mellett,

(Folytatjuk.)

L:\t
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Képkeretezés.
cserkészotthonunk íala üres. szeretnénk

a falakra egypár képet felakasztani és már
vannak is képeink,, de nagy árat kérnek
a bekeretezésért. Epen azon tanakodunk,
hogy mitévők legyünk ? Nohát megmon.
dom: keretezzűk be magunk.

Kétféle képkeretezést különböztetünk
meg, úgymint fábóI és papirosból.

Ha fából akarjuk a képkeretet csinálni,
akkor először kiválasztunk négy tetszéssze-
rinti, de egyenlő széIességű és vastagságú
deszkátn és minden oldalát e9),enesre legya,
luljuk. A deszkák kiválasztásánál tartsuk
szem előtt, hogy a túlkeskeny keret sem
szép, de a túiságos széies sem felel meg.
Azután egymásra fektetür,rk két deszkát
úgy, hogy az álta|akbezárt szög g0O legyerr.
Ezt legkönnyebben egv derékszögű három-
szöggel ellenőrizhetjük. Most megielöliük
a külső és belső sarkokat összekötő eeye.
nest (az 1. ábrán A-B) és a deszkát a
vonal mentén elfűrészeljük. A fűrészelés.
nél ne a szokásos módon fűrészel jünk,
hanem úgy, hogy a fűrész éle a deszkát
egész hosszában érintse. mert ezáltal a
deszka széle teljesen egyenes lesz. Mikor
már a deszkát elíűrészeltük, ismét ráhe-
|yezzük az előbbi deszkára . épúsy mint
először és a vágás mentén megvonaltrzzuk
az a|atta levőt, amelyet aztán a vonal men-
tén elfűrészelünk. Ezáltilr megkapjuk a keret
egyik sarkát. Ha a két deszka széle nem,
iliene egészen egybe, azt összereszeljük
és azután üveggel lecsiszoljuk. Legfőbb
az, hogy a két deszka találkozásánál hézag
ne legyen.

A keret másik három sarkát is épigy
készitjük el, Leginkább arra vigyázzunk,
hogy a sarkok egymással 900-t zárlanak
be. A keretet csinosabbá tehetjük azálta|,
hogv a már összeiliő deszkák beiső íelének
a felső részén a sarkot leíűrészeljük
(2, ábra).

Aztán előveszünli szintén négy, az előb-
binél kb. 1 cm-rel keskenyebb deszkát, és

azt megfelelően lefűrészelve, a 3. ábrán
látható módon rászegezzük az előbb elké-
szitett keretre. E,zálta| egy mélyedés ke]et-
kezik, amelybe - majd később - a képet
fogjuk beilleszteni. Ezeknek a deszkáknak
a vastagsága kb. 3-4 mm-rel légyen
nagyobb, mint a mélyedésbe helyezendő
üveglapé, képé és keménypapiré együtte-
sen, hogy a szöggel való megerősitésnél
el ne repedjenek.

N{ost következik a képkeret befestése.
Leginkább a sötétbarna, világosszürke, vagy
az aranyszin ajánlható. A íestéket úgy
készitjük, hogy veszünk a kereskedésben
porfestéket és terpentinnel keVert firneiszt
és az előre elkészitett festékporba annyi
firneiszt öntünk, hogy az foiyós legyen,
Azután vékonl,an bekenjük vele a keretet
és száradni hagyjuk. Ha aranyfestéket hasz-
nálunk, a képet szebbé tehetjük azáltal,
hogy a beenyvezett keretre rizskását szó-
runk s mikor ez már odaragadt, aranyoz-
zuk csak be.

, Ha már a festék megszáradt belehel5 ez.
zükia képet a íörrt emlitett mélyedésbe,
mégpedig a következő sorrendben: 1, egy
üveglaptlt teszünk bele, 2. a képet és 3.
egy kb. 1-2 mm vastag keménypapirost,
ameiyet aztán szögekkel a keret széléhez
rögzilünk, ütána pedig a keret hátsó felét
csomgolópapirral beragasztjuk.

A papir.képkeretnél az egész képkeretet
egy darabbóI vágjuk ki. A keménypapir
vastagsága kb. 2-3 mm legyen. Ez aLá
is ragasztunk egy ugyanolyan alakú, de
1 cm-rel keskenyebb keretet, hogy itt is
leg5,en mélyedés. Ebbe helyezzük be a
képet és rá egy keménypapirost, csakhogy
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ezt természetesen nem szögezzük le, hanem
csak odaragasztjuk. I{ivel ilyenbe üveget
vagy egyáltalában nem vagy csak nagyon
vékonl,at tehetünk, azért az ilyen papir-
keretbe lehetőleg csak kisebb fenyképeket
lrelyezzünk, A,képkeretet aztán vagy bera-
gasztjuk szines papirossal vagy - ha tiszta
és egyszinű papirosból liészitettük - úgy
hagyjuk.

Aki figyelmesen r,égigolvasta ezt a kis
cikket s pár szabad óráját a csel-hészmű-
helyben tölti el, az csapatának n,egrnent-
heti azt a nagy összeget, amelyet ta!án a
képkeretezőnek fizettek volna ki.

HoII Albert, 2.B.K" G.

0illtugll pnrili muilOsruuuíílt lnníilynmn.
, (Befeiezés.)

Heleilik előadás (Játéhok).

A leirt öt járékot készüló játékosköny-
vünkbe soroztuk.

Nyolcad.i.h előadás (Kirán d.ulás).

Ha a cserkésztiszt a fiuk jellemét akarja
megismerni, kirándulásra kell vinnie őket.
Kirándulásnál legjobb szombat d. u. indulni
és vasárnap este visszaérkezni. A fiuk szem-
pontjából az első kirándulásnak kedvezőnek
bell lennie, A parancsnok kirándulás előtt
vizsgálja meg, hogy ruházata renben van-e ?

hoztak e meleg holmit éjjelre ? erős-e a cipő-
jük? Csak akkor vigye el a parancsnok a
fiut, ha tiszta a keze, le van vágva a körme
'stb. Ajánlatos, ha a fiuk jegyzetet készitenek
azokrőI a dolgokról, melyeket hátzsákjukba
csomagoltak, hogy parancsnokuknak könnyen
beszámolhassanak. I, számu örs d. u. 2,30-
kor inclul ég a táborhelyre érve, mindent elő-
készit az éJszakfua..II. számu örs 3-órakor,
III. számu 3.30-kor és IV,-es 4 órakor indul
ugyanazon helyre. Az e\ső örséget a IV es,,
másodikat a lll_as stb. örsök látják el. Hosz-
szabb kirándulás progranrmja: gyülekezés
reggel 6.30, Indulás 8.30. Menetelés 10.30 ig.
Félórás pihenő. 11től l2-ig menetelés 12
órakclr hideg ebéd 3 őráig menetelés. 3 óra-
kor forró tea és vajaskenyér. 3-4ig az ut
folytatása. Félórás pihenő játékkal. 4 30-tól
5.30.ig menetelés. 5.30-kor megállapodás egy
alkalmas táborhelyen (ne válasszunl< clőre
táborhelyet) és pihenő meleg vacsorával. 9
órakor tábortiz. Másnap egész napos álló
tábor; Felszerelés kirándulásra: vizhatlan
pokrócr,alvásra (lehetbleg gummibóI), meleg
takaró, csajka, kulacs, balta, kés, cseikész-
bot, házicipő és laszó.

A kiránduláson rajzokkal tarkitott napló

készitendő, hosszabb kiránduláson az első
osztályú próbában lévó jelentés mintáját al-
kalmazzuk,

Kilenced.ik előadás (Megfigyelés).

Megfigyelésre a legalkalmasabb a,,Kinro
játékfmólynét 24 kis tárgyat használjunk.
Ezt a célt szo|gá|ja az is, ha egy fiut 5
percre jól berendezett terembe vezetünk és
kikérdezzik, hogy ezenidő alatt hány tárgyat
jegyez meg magának ? Más alkalmas eszköz
a megfigyelésre, hogy a cserkésztiszt 2 örsöt
küld az utca ugyanazon két oldalára, hogy
néhány percig figyeljék meg, milyen emberek
,haladnak el mellettük (pl. katona, diák stb.)
Csapatok lehetőleg olyan táborhelyet keres-
senek fel, melyben a íiuk sokat figyelhetnek
meg.

Tizedik elöad.ás @ák).
Közönségesen a fák két nagy csoportját

különböztetjük meg: tülevelü és sima levelü
fákat. Fák ismeretére a fiukat félhomályban
tanitsuk, mindig a fák sill,1uetjeire figyelmez-
tessük őket. Az egyes fafajták használható-
ságára is tanitsuk meg lehetőleg a fiukat.
pl. a szilía nedvét tenta készitésére használ-
ják, baltanyélnek a tölgyfa a legalkalmasabb,
stb.

Tizenegyedik előadá.s (Tanitási módszer).
A tanitásnak már a sziJ,lői házban a leg

zsengébb korban kell elkezdődnie. A legjobb
tanitási mód a természet utáni. A cserkész-
tiszt a havonként tartandó szülői összejöve-
teleken beszélje meg a szülőkkel, hogy a
terrnészet- vagy cserkész ismeretek mely ré,
szét fogja a fiuknak előadni A természet
ismeretnél elóbb a növényvilágga|, majd az
állatvilágga| és igy utoljára az emberrel is-
mertessük meg a fiukat. Sohase mondjuk a
fiuknak, hogy az illető tárgykört könyvekből
tanulják meg, hanem éLőszőval magyarázzunk
meg nekik mindent é's lehetőleg, amiről, ma-
gyarázuik, azt mutassuk is be természetben.
Pl. ha az orosz|ánrő| beszélünk nekik, vi-
gyük el az á|latkertbe őket stb.

Tizenketterli,k előadás (Sátrah).
Melyik a legj,obb sátor ? Erre a kérdésre

sohasem felelhetünk meg teljesen, mert min-
dég attól függ, hogy hol, nrikor és hogyan
haJználjuk iiatraf-es mily-en táborban. Álló
táborban ajánlatos ugynevezett falas sátor
szélburokkal van ellátva. Ennél az alegnagyobb
h ba, hogy igen költséges, Angliában burok-
kal együtt 19 angol font, l0 ember befogó-
dására. Sokkal olcsóbb és szintén ajánlhata
a harang sátor, melynél csak a sze|lőzésben
van a hiba. kirándulásra alkalmasak az erős
egylapos sátrak (nálunk a 2 lapos katonai
sátor) melynél a legpraktikusabb, ha zöld
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szinü. Ilyen sátrat otthon is elkészithetünk
és vizhatlanságára a hiv. recept szerint jár-
junk el: öt liter vizben oldjunk fel 1l2 kg.
timsót, másik 5 literben 'l, kg. szappant.
Elóbb mossuk ki a vásznat a szappanos viz-
ben és áztassuk egy őrán keresztül és aztúán
száritsuk a levegőn. Mikor megszárad, áztas-
suk ujra egy őrát timsós vizben. Amikor
a levegőn ismét megszárad, teljesen uizhat-
lanná lesz,

A tizenkét előadás végeztével, melyek né,
melyike egy napnál többet is igényelt, mint-
egy a tanulások, betetőzéseként a lasszóvetés
csinját binját mutalták be, majd a következő
napon felkészültünk a már 3óelőre beharan-
gozott ,Big Hike'- re (nagy kiránclulásra),
melyet az örsök hadiiátékszerűen végezte§
vagyis ugy, hogy más örsból levőket nem
volt szabad észrevenni. E kiránduláson köz-
lekedési. eszközöket nem volt szabad igénybe
venni, ugyszintén tilos volt a magunkkal vitt
élelmi cikkeken kivül egyebeket beszerezni.

Saját jelentésem a kirá.ndulásról :

Örsünk augusztus 3.-án d. u. 4,42-kor
hagyta el Gillwell park területét, hol Williams
örsvezető azon utasitást kapta, hogy a lepe-
csételt parancsot Pipers Farm-nál bontsa fel.
5.40-kor elérve a farmot az örsvezeIő tudatta
velünk a parancs tartalmát, mely szerlnt az
éjszakát az eppingi erdőben Highbeach
templom irányában kell eltöltenünk s másnap
Epping városáig kell menetelnünk, hol a
mellékelt - a tábor parancsnokának cim-

zett - levelezőlapot kell póslára adnunk.
Partnerem Davies ur volt Walesből. 5,48-kor
zuhogni kezdettai, eső. Partneremmel együtt
őrsvezetőnk elküldött, hogy nem látjuk- e más
őrs tagjait, Egy bokor mögött észrevettük a
két S,impson urat a ,,harkály".örsből. Első
madár, melyet láttam, vadgalamb volt, 7.38-
kor nyulat, 8.09.kor mókust láttam.9 órakor
elértük az a|ka|mas táborhelyet és állandó
zuhogó esőben felvertük sátrainkat. Eszre-
vettem, amint a "kakuk"-őrs két tagja viz
után kutatott a sötétben. Nagynehezen sike-
rült tüzet rakni és meleg vacsorát ettünk
Davies és strumilló urakkal.

4-én 7 őrakor ébredés. Folytonos eső.
strumillo és Davies urak rosszul érezték ma-
gukat és visszatértek Gillwell Parkba. B.05-
kor őrsvezetőmmel és Sparshott urral utnak
indultunk Epping városa felé. Homfroy urat
és a ,,bagoly'-örs még 3 tagját láttuk, 12.20-
kor hicleg ebédet ettünk és 2 26.kor elértük
Eppinget, ahol a levelezőlapot feladtuk. A
város határában találkoztunk őrsünk többi
tagjaival, kikkel visszafelé indultunk. A vis§za-
uton semmi különösebb esenrény nem törtéttt.
6.18-kor ismét Gillwellben voltunk.

Az átázoít társaságot meleg vacsora
várta Gillwellben, mely után jót aludtunk
Ekkor a táborparancsnok elbucsuztatott
bennünket, miközben bizonyitványainkat
megkaptuk, mely szerint a Gillwell csapat
örökös tagjai lettünk - és egymástól is
bucsut véve, szétoszolt a társaság.

Ruh GPrgy.

Játéklrönyv jö" I

Most jelent meg az Erczbrucker-
szindarab : ,,Erdő mellett nem JÓ
lakni" külön könyvben (Magyar Cser-
kész könyvei 47. szám) és befejező-
dött a nagysikerű Daloskönyu II.'ki-
adásának sajtó alá rendezése is (ha
Isten segit, áprilisban megjelenik), az
Öveges-fé|e ldöhatdrozas és ldöjóslds
nagyértékű kézirata is szedésre vár
és nrár uj feladat vár sürgős megol-
dásra :

Összegyűjtjük az ország osszes csa-
patainal megkedvelt jatékokat egy

jdtékkönyvbe. A szerkesztést két ki-
váló munkhtársunk : Dr. Bánlaky Öa<in

és szlrilich pál vállalta. kérünk min-
den csapatot, küldje be rövid leirás-
ban, lehetőleg vázlattal a legsziveseb-
ben játszott csapatjátékokat, hogy a
csapat közlése gyanánt gyüjtemé-
nyünkbe illesszük. Határidő: április
20, a szerk. cimére. A ,könyv a M.
Cs. könyvei sorozatban ielenik meg a
táborozási idény előtt.

Magyar Cserkész,

§tr§ l\detrrr5rit jogyezlél liiaclór,állaIatrrrlltrg. ?
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S. E. L. anoj ! pro
la kanzo, ke mi ne rice-
vas sufichan lokon por
miai skribajhoj, mi sciigas
mallonge: Pro la malri-
checo de nia Ligo ni de-
vas pagi kotizon.' Sed ni,
pro nia malalta monvaloro
ne pova§ pagi la tutan
kotizon. Do, lan volo de
centra komitato mi faras
monkolekton , kaj chin
sondu al'mi tiel grandan
kotizo jam pagebla kaj
la monsumojn.

§umon, kiel li povas. La
mi dezirus ricevi baldan

skoltf rate
K. Markollís, lrungaruja Ageton.

A fiatallelkú öregcserkészek. Fiatalok ve-
gyetek példát az öregcserkészektől. Annyi lelkese-
dést, szorgalmat, kitarlást nem láttam még, mint
ezeknél a legényeknél. Március 4,én tette le a foga-
dalmát az Orsz, Közp. Kaík. Legényegylet Kolping
öregcserkész csapata íialalos, szinte gyermcki lel-
keseCéssel. Az ünnepségen megjelentek: dr, Neu-
mann József az l. ker, társelnöke, gr. Eestetich Ptil
a föv. parancsnok, Pintér József a szerv. test. elnöke,
Noszlopy A, Tihamér, Hadn Pdl cserkésztisztek. Az
ünnepség keretében mutatták be a cserkészek a
,,mesterművet", amelyet mintlen óregcserkésznek el
kellett késziteni, Délután szép músor keretében hó-
dolt a csapat Petőfi Sándor emlékének. Az únnepi
beszédet dr. Neumann József elnök úr nrondotta
oly lelkesedéssel, amely drága nyomokat hagyott
mindenki lelkében. A kedves műsor keretében mu-
tatták be Pirovszky Lajos parancsnoknak Petőfi
szindarabját A költő sorsdt, melynek főszerepét a
szerző iátszotta el megrázó drámai alakitással. Sze-
repeltek mégz Lorencs Yilma, Dittriú Mici, Orbón
Annus, Finster Gizi úrleányok, Kiaci lános, Paller
Mihály, Nagy Sándor, Nagy Béla, Németh Islván,
Eorvdth Bé|a, Somogyi Ferenc cserkészek. Az ün-
nepség keretében Mailinger Károly karnagy veze-
tése alatt a Legényegylet dalárdája gyönyöiúen adta
elő a Falú végén kurta kocsma cimír dalt. A paíanc§-
nokság ezúton köszöni meg a szives érdeklödést
és adományokat.,

A pécsi 47. csapat farkastörzse l92l. julius
l-én als,kult meg Révész A,madé dr. vezetésével és
Szikszay Jenö s még két cserkész kózreműködésé-
vel. A kis törzs mindig dicsőséget hozott a farkas-
kölyök névre és cserkészbecsüleire. Iskolaév kezde-
tével készülgettek az egy, rnaid a kétcsillagos pró-
bára. Amikor pedig szép volt az idő, egésznapos
kirán,lulásokat tettek, melyeken a táborra készültek.
Júliusban a cserkészek tábörába ment közülök ,l0.
1923.-ban elnevezésüket megváltoztatták a szövetség
határozata szerint okiscserkész"-re. S most mint a

P. C. F. II. kigcserkész csapata szerepel három kis-
őrssel, összesen 45 taggal. Hetenként^ tartanak örsi
gyűléseket, havonként pedig a cserkészcsapat ünne.
pélyes csapatgyűIésén vesznek részt.

Szikszay Jend kiscserkész örsvezetó.
Áz egrl 2L2, sz, í3ornemlssza Gergely csa-

pat 1922. aug. 10-én aIakult iparos és kereskedó
tanulókból. Még ugyanebben az évben 8 kitünöen
sikerült kirándulást tett a csapat a közeli Bükk-
hegység természeti szépségekben bóvelkedőtájaira.
Karácsonyt dúsan diszitet! karácsonyfa ragyogó
fénye melIett családias, meleghangulatú teaeslély
keretében iinnepelte meg. 1923. lanuárjában igaz
testvéri szeretettel látla vendégül a B. K. G. 2
raját. A csapat pompás sikerú téli táborozást íen-
d,ezelt a közeli ,Töviskes völgy"-ben, A hó szaka-
dattánul hullt s a fiúk aranvkedéilvel állották a
tábori munkát, Kéthónapos Óenlöta'nfolyarnon vett
1észt. F. évi március 4-én héthónapi fáradhatatlan
munka után tartotta elsö ünnepélyes fogadalomté-
telét elragadóan kedves és szép keretek között. A
fog. ünne*pélyen részt'vett at. iwtizy Engelbert, a lI.

. cs. kerület elnöke és kedves besiéddel entelte az
ünnepély pompáját, Résztvettek a vármegye, a vá-
ros elökelőségei, élükön az egyházi, a polgári és
katonai hatóságok képviselőivel.- Meleg szereteltel
köszöntötték a-fogadalmat tevö cserkészeket a 154.
D. l., 2l3, K. I. éi a most alakult ,,Kristóf-apród"
kiscserkész csapatok, A 2l2-eknek jelenleg 30 !ag-juk van. 2l2. B. G.

A 64-tt< §zt. Asztrib (soproni bencés fögmn.
cs. csapat életének (1922. máj._i923. márc,) legki-
magaslóbb mozzanata a (zöid-sárga) csapatzdszlÓ
felszentelése február l1-én. A zászlótl ntelynek tete-
jén a kettós kereszt ragyog, himzése-pedig a teljes
rnagyar cimer és a fehértserkészliliom, az egész
városra kiható ünnepség kerelében Jdndi Bernar-
din celldömölki apát izentelte fel a bencés iem-
plomban, ahol a záázlót, mint a hűség szimbolumát
átlitotta a cserkészek elé. szentmise uián a kath.
Körben folytatódott az ünnepély, amely megalaku-
lásunk 3. évfordulóiát is ietÁntéite. tt( dí. Eoiv(ilh
Detre prnok beszélt. Á szegbeverés után teljes
diszben állott a zászló, melvet M. Benigrn, soproni
szentor§olyarendi tanárnö himzett mrivészi érzékkel.
Az ünnepély második része a tagfelvétel volt. Ezen
ünnepélyünkön mulaituk be a -prnoktól szerzett
Csapatindulót és a Toborzót. A nagy nap örömére
34 átvát vendégeltünk meg a §iákaizlal helyiségé-
ben, ahol meleg óvációban volt része á semmi lá-
radtságot nem isinerö zászlóanyának, Gaupmann
Máriának. Az évforduIó mély bényomást keltett a
szemlélők lelkében és eltörölhetetlent a mienkben.

Marc. 3-án Próhászka Ottokár püspök úr láio-
gatott meg bennünket és azt fejtette ki, hogy min-
den reménysége a romlatlan ifjuságban van meg,
csak igy lesz a jövő reménye éc a nimzet egészsé-
ges.imagva. Naplónkban pedig úgy emlékezett meg
a cserkészetrőI, mint a magyars-ág új tavaszáról,
reményeink új koszorújáról.

A csapat !úl, 21-3l. közt (a mutt számban közölt
píogram szerint) volt nagytáborozni Csepreg mel-
Iett. Intim körben, karácsonyfa alatt töhötlük a
szent estet, az év utolsó nap!án pedig a késö esti
órákba benyuló tüzijátékos kirándulást íendeztünk.
Az év íolyamán l2 nagyobb kirándulás keretében
beiártuk 'Sopron szé"§ hegyes vidékeit, a Fertöt,
voltunk Jákón, Szombathelyen és Kőszegen. -Benső mégerősödésünket szÓIgálla a tagok szigorú
megro§tálá§a (becsületbiróság-utján), a három évi
parancsok és életünk alapján a parancsnoktól egy-
befoglalt ügyrendünk szigorú keresztülvitele, a de-
cem6erben-'megtartott -örsvezetöi lanfolyam és a
vallásos élet mélyitése. Számunk 32.
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A 13. sz. államgépgyárl "Ezerme§ter"nárc. l5-én az államgépgyár nagy szintermében
petófi-délutánt rendezett.

A, 4, sz. Bik csapat 1923. április hó 8-án,
d. e. 10 órakor laltia zászlószentelését az Anna
1emplomban (Batthyánv-tér;; jubileumi ünnepélyét
pedig április 15-én d, u. 6 órakor rendezi a budai
Yigadóban (|l, Corvin-tér).

A tatai kegyesrendi íőglmnázium .Révai"
csapata március ll-én propoganda elöadást tar-
:oit Tatabányán. Megázva érkeztünk nleg a tatabá-
nl,ai ,Népház"-ba, ahol egy széntelephez igazán i|lő
metegségü §zobában helyezkedtünk el. Zerrekarunk
megnyitó ,Hiszekegy"-e ulán Varanics József pa-
ranósirok nrondott szép beszédet. Cserkész énekek,
szavalatok, monológus, a "Vadcserhészek" és a
,Diáktanács" c. szindarabok alkották az előadás
számait. EIöadás után kitünő uzsonnában részesül-
tünk és legyözve a szakadó esőt az esti vonattal
visszaérkeiiünk. Eeinridt tózsef st|.

A 120. sz. ,Magyar Robingonok" cserkész-
csapat fenállá§ának megünneplésére ápr, 29-én va-
sárnap d, u, t/z 6 órakor a Fővárosi Vigadó nagy-
termében jubíleumi avatóünnepélyt és hanguersenyt
rendez a köbányai polgári fiúiskola énekkarának
részvételével, Ez a 160 tagú és 4 szólanrú énekkar
ma hazdnk legnagyobb gyermek-énekkara, melyben
ninden szólamot 40 f'ú énekel. Elő fogja adni a
cserkészi ndulót továbbá kuruc-dalokat és Budt ner né
.Vitéz Horthy Miklós" c. költeményét. Az énekkart
H. Kelemen Ferenc köbányai egyházi karnagy ve-
zényli. Ebben az énekkarban a "Magyar Robin§o-
nok* cserkészei közűl is sokan benne vannak.

A cserkészet és a művészi ének barátait ezúton
is meghivja a csapatparancsnok§ág az ünnepéIyre.
Műsoi 50-300 K. Novtik |ózsef Lajos

csapatparancsnok
A szegedl 20t. sz. §zent-László csapat

l920, szeptember havában alakuli meg Muth Jállos
polg. isk. tanár vezetésével. De a csapat az eléie
gördülö anyagi nehézségekkel nem tudván megbir-
kózni, nem lépett a nyilvánosság eIé; l921. nyarán
már egy kis élet volt a szegényes kis csapatban.
Legtávolabbi kirándulásunk helye PuszIaszer volt,
1921. november havában kibővüIt a kis csapatúgy,
hogy egy rajt alkothatott. l922-ben a kiránduláso-
kat a rajvezető vezetle, mivel a prnoknak nagy el-
foglaltsága volt, Emiaít lemondott a parancsnok-
ságróI és Klss István hittanárnak adta át. E válto-
zás után beadtuk az igazolást kéró iratokat. Az
igazolásnál csapatunk a 20l. §z. "S?ent László"
nevet kapta. Ettöl fogva megindult a rendes munka
a csapatban, amely most három örsből, azaz egy
rajból áll. A fogadalmat január 6-án ünnepélyes
keretek közt tettük |e 22-en, A fogadalmat ottho-
nunk felavatása előzte meg. A fogadalom után kéf
cserkészszindarabot ad{unk eló. Fűr Islutin rajv.

^ 
l74. Ganzgyárl csapat márc. 25_én d. u.

tartotta évfordulói ünnepéIyét a ganzgyári szinpad-
teremben, melynek számai.. nagy sikert arattak. A
csapat parancsnoka Ebers Od,ön,

A német-utcai polg. isk. cserhészcsapata
febr. 25.én az inlézet 25 éves inbileuma alkalmá-
ból cserkészt'elavató ünnepéJyt rendezett, melyet ll
pontból álló hangveraeny előzótt, nreg. Az ünnepéIy
nagy sikere M. Nagy Zoltán igazgató és Fliegler
Lajos parancsnok érdeme

G. I. Rinze hollandus 2l, éves segédtiszt né-
metül óhaitana leve]ezni egykorri magyar cseIkész,
slel, aki siivesen lépne IevéIbeli érintkezésbe vele.
Ó az arnsterdami 6, sz. csapatban van, amelynek
23 cserkésze van 12-16 év közötti korban. Cime:
Overveen bei Haarlem Zy|weg 93, Közvetlenül irni !

A 91. sz. "Hatvani Turul' cserkészcsapat
1923. február 8-án, elsö fogadalomtételének 3-ik év-
íorduIóján, tánccal egybekötött műsoros cserkész
estét rendezett. A músor, 10 számból állt.

A Skolta Esperantlsta Ltga a nyáron Bél.
giumban nemzetközi táborozást rend,ez.

L 2a. sz. ,Erődi" c§apat március hó 6-án
este tis 7 órakor a MAV. északi íőmúhely szittház-
termében csapatévforduló és Petöli emlékünnepé}yt
rendezett.

A váci kegyesrendl fg. t92. §z. cs. csapata
ianuár 9 és lO-én iól sikerüIt cserkészünnepélyt
rendezett, melyet kb. 800-an néztek meg. Az első
alkalommal sik sándor dr. mutatott be 80 vetitett
képet a 2. B, K. G. nógrádveröcei táborozásáról,
nlelyen a váci csapat első hat tagja is résztvett. A
többi közt a Magyar cserkész dala hatásos keret-
ben, énekbetétekkel került előadásra, és nagy tet-
szést aratott Radványi kedves vigjátéka, a oKarcsi
nagyon beteg.|'

kéziratot
nem adunk vísgza

Ktadia l A Magyar Caetkészsaővetség Kladóváííalata
Nyomta l Ftátet és Tátsa tóoyvnyomdáia

Yezetéséft íelelőct Fútet Dáúel.
Budapes| VII. A&ácía.,étca 13.Tcl. Jőzaeí 106-20

..,.{

§zekezárdl cserkészek. Egy percig se hittem ko-
molyan, hogy beváltjátok a fenyegetést. Mikor a
csomagot kézbe vertem, a szék haladéktalannl
leszakadt alattam .s én hangtalanul leestem róla.
Szomorú-büszkén élveztem azlán a Sz. Cs. virágos
dús aratású t0 él,ét s higyjétek eI, mindent, mi
módomban állt, megtettem (s megteszek még) érte-
tek; többet nem lehetett, Isten segitsen tovább
benneteket, A kiscserkész szervezetet az orsz, l. B,
elé teriesztjük. - B. Sándor, Györ. Szép és meg-
ható dolog, mint érzelem, de még nem irodalom.
A nyom jó, a min elindulsz, de, ha rámhallgatsz,
elöbb még sokat logsz olvasni és a fiókod számára
ilni, amig a forumra léphetsz. - M. E L. Makó.
Ugyes rejtvény, de nem haszonhajtó. - Tábor. Nem
haragszunk. Az ifjuság joga a kérdezés, nrég a
felesteges kérdezés is. Tehát; lontos a szerk. üz.
rovat fontos. - P. L. Budapest. A íeivétel klisé alá nem
volt alkalrnas. - 0. M. Debrecen. Ugyes verselés,
figyelmesen át fogiuk nézni. Most zárlat után jött.

- K. J. Hódmezővásárhely. Minden szavad igaz, d,e
a versnek szépnek, müvészinek is kell lennie. Ez a
formai készség még hiányzik, hajlasz a dagáIyos-
ságra. Költői lélekból fakadó versedben sok brzía-
tá§'van, csak tovább ! - Ács p. úr, Jászapáti. Szi-
veskedjék eszperantó nregbizottunkhoz fordulni;
Markovits K. VIí , Elemér-utca l7. Lapunk - mi-
ként ma is látni méltóztatik -- állandóan hozespe-
ranto közleményt, de tanfolyamot a mai tetjedelem
melleít nem adhatunk hözre. - F. l. Szeged. A ke-
rülettő! a ielzett iral hozzánk nem érkezett be. -H. Gy. Csurgo, l. A szerkesztóségbe, 2. A kérdezelt
iró á Magyarság munkatársa, méltóztassék hozzá

. fordulni (VItI. Miksa-u. 8).
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H|VATALoS RÉSZ.
Körlevél. Az 1923. évi belíöldi tábclro-

zások összes ügyeit a Szövetség által ki-
küldött Országos Táborozási Bizottság
intézi, amely minden táborozó csapat ré-
szére 

-fáborozási Igazolványt ad ki. Ezen
igazolvány nélkül táborozni nem lehet. A
Táborozási lgazolványt a Bizottság csa-
kis a következő adatok közlése alapján
adhatia ki : 1. A csapat táborba induló
létszáma (parancsnok és tisztek névszerint).
2 Táborozás neme (mozgó vagy állótá-
bor.) 3, Táborozás tervbevett ide|e és
helye, illetve utvonala.4. Részvételi dij. (ter-
rnéizetben és pénzben.) 5. Kerületi ellen'
őrző megbizott véleménye. 6. Kerület
ajánlása. Ezen jelentés az illetékes _kerü-
Iétnek küldendő be, amely azt a7 Orszá-
gos Tábtlrozási Bizottság cimére (lV.
Váci-utca 62 ) legkésőbb máius l5,ig to-
vábbitja. Változások és pótlások haladék-
talanul jelentendők.

Országos Táborozdsi Bizottság.

A Magyar Cserkészövetség jubileumi
ünnepségeire vonatkozólag következőket
közli a rendezö bizottság:

A csapatszemlén minden Budapesten
tartozkodó cserkésznek kötelessége meg,
ielenni," A csapatok megjelenése kivánatos az
aviatikai propagandával egl,bekötött minta_
táborban. Ápr. 3. Rákosmező (28 villamos.)

Ttsztek fettétlenül megjelenni tartoznak az
ö>§zes előadásokon és mintatáborban; ver,
senyeken a megjelenés kivánatos, de nem
kötelező.

Az összes versenyekre és előmérkőzésre
cserkész igazolványokat hozzátok el.

Uszóverieny előinerkőzések_ a Rudasban
máic.3l.én d-. u. 4 órakor. Ugy az elő,
mérkőzésen, mint a döntőben résztvevő
versenyzők' 2b'2ő kor. uszoda használati
diiat fizessenek be.

Az eladás céIjából átvett jegyeket adjá,
tok el és a befoly,t összegről sürgősen
számoljatok el. 

ir

1, N,őc)uáltozás: Á >L43, sz. Move. Kaz,
ponti Cserkészcsapat< nevét >Hollós Má-
i y ás cserkészcsap ai. - ra v á|to zLatta. Parancs,
nok: Ivíadarász Kálmán.

2. A Öregeserkészeh Intézöbizottsága kéri
az öregcseikész munkával foglalkozó ősz,
s"e. ciáputokat, küldjenek be eddigi műkö_
désükről, munkátprvtikről s eredményeikről
részletes' áttekinthető beszámolót és ismer-
tetést. hogy a ,Magyar Cserkészr-ben közöl-
hesse A'Éeszámolók legkésőbb április hó

14_ig Velősy Béla cimére (Bp., II., Fő-utca
80. sz. l. em. 3. a.) küldendők be.

,i Fontos l l
a) A rlvlagyar Crerkészo kiadóhivatala

kizárólag a lap ügyeivel, terjesztésével
íoglalkozik, a könyv és egyeb kiadványohra
vonatkozó minden rendelést, érdeklődést
stb. a Kókai Laios könjlokereskedése cimére
(Bp, lV., Kammermayer Károly utca 3 .sz.)
kelt irá.nyitani. A kiadóhivatal ugyanis a
hozzá küldött könyvrendeléseket l,agy visz,
szaküIdi vagy a ferlti cég cimére további-
tani kénytelen l (Dupla munka,)

a) Kéitink mindenkit, aki a kiadóhivatal-
nak pénzt kiild, (tlolizetés, lapb zományi
tar to iás, ki a dó vál l alati üzl et részj e gyzé s stb,)
kizárólag, a ,Maglar Cserhész, cschhlapján
kiild.je. Utalvárr1,on küldött penzt kényrele-
nek vagyunk nri magunk csekklapon átu,
talni, ami ismét íelesleges köitséget és
dupla munkát jelen1,

i) Csekhlapoí kivánatra bárkinek azonnal
küldünk A kiadóhiuatal.

L Kimwtatá, o ,ű§rar Csgrkész<-t teg,

több példáuyszálmban járató eIőfizelőkről.
Váltoiás: 4i. sz. P. C. F. Pécs: 13, Bóhm
Valdemár: 7 példány.

IL A legtöbb példánlszáurcl reudelő bizo,
mán1losoki ,li :'Papp-Imre őrsv. Miskolc:
12 pélpány.

IÍI 'Netn 
előfizető csapatok: 23. sz, Fthér,

sas, 30. sz., Nluukácsy, 31. sz. Kossuth, 35.
sz, Darú, 38. sz. Honvéd, 4b, sz. Sárb_ogád,
81. sz. Pásztó, 99. sz. Mátra, I00 sz. Szent,
endre, 1,02. sz. Tolnatamási, 105. sz. Duna-
íöldvár, 109. sz, Apponyi, 113. sz. Monor,
163. sz. Turul, I73. sz VI. ker. főreál, 180.
sz.Kárpát, 188. sz. Turul,t9B. sz. PáI;'ösz,

:.::.:,?:.,:.:§..,r,,T!,!{...!.?:.
A 1ó3-as salgótaIjáni csapat kérelme.

(3. törvény !\

Csapatom tisztán iparostanoncokból áll.
lvlásíél évi munka árán a csapat létszáma
elérte a 40-et. Legnagyobb nehéeségünk a
nyári táborozás kérdese, mert nem lehet

"ávsr"rr" 
30-40 tanoncot a munkától elvonni.

"i{ik lennenek hajlandók, főleg a fővá,
rosi cgapatok közül, a nyári nagytáborban
4-5 viáeti iparoscserkészt vendégüllátni?
A fiúk innen magukkal vinnék áz egész
időre szükséges élelmet, egyéni felszere_
lést és a Budápestig és vissza szükséges
utiköltséget.

Hiszeri, hogy a pesti csapatok sorban
fosiák rr"ndeg'Úe.eietüket felajanlani.
Csbixészti,tvözteitel Röder AlJréd, l54. cs. pr.

A kérelmet a Magyar Cserkész örömmel kar_olja
fei és a 18. Lóczv csapat auguszlusi 3 hetes íábo,
.ráUi i*e meghiv'5 ipárostanónc cserkétztestvért.



MAGYAR CSERKÉSZ

Pályázati hirdetméry.,
A }íagyar Cserkészszövetség 609.000 ko-

ronás rprinz Hendrik der Neederlanden*
alapitványának 1922, évi 34.500 K kamatjá-
ból a >Prinz Hendrik der Neederlanden<
alapitvá.nl r kezelő bizottság í. évi március
20-án hozott határozata alapján

öt, továbbá a Magyar Ceerkégz-
szövetség további öt, összesen tiz
kiváló erkölcsi magatartást tanúsitott
cserkéezt jutalmaz egyenként 6900

koronával Szent György napján.
}utalomdijra pályázhat a Níagyar Cser-

készszövetség kebelébe tartozó csapatok-
nak minden fogadalmat tett cserkésze, akí
szegénysorsú vagy vagyontaian szüIők szü-
lők gyermeiie és a cserkésztörvények értel-
mében különösen kiváló erkö]csű.

A pályázati kérvénynek tartalmaznia kell :

1. A folyamodó nevét, lakhelyét (cimét).
2. Cserkészcsapatának nevét, fodadalom-

tételének helyét és idejét, a cserkész rang-
ját (munkakörét).

3. Eletkorát és a teste íejlettségére vonat-
kozó adatokat (test magassága, súlya mell-
bősége kiiélegzés után, belélegzés után,
felsőkar vastagsága egyenes tartásban és
behajlitva).

4. Az esetleges betegségéről orvosi bizo.
nyitvány csatolandó.

ő. A? apja és anyja íoglalkozását, a szü.
lők évi jövedelmét, v.agyóni helyzetét.

6. A kiskorútestvérek számát, azokkorát,
Az adatok helyes volttit, továbbá a folya-

modó cserkész erkölcsi kiváIóságát a pa-
rancsnzk igazolja, illetve a fol_yamodót ér-
deme szerint a jutaiomdij elnyerésére java-
solja.

A pdlydzatok a ,Prinz Hendrik der Needer-
landen. alapitványi bizottságnak cimzendők
s f. évl dprilis hó 15.-ig a- Magyar Cser-
készszövetség cimére (Budapest,-IV., Váci.
utca 62. sz.) küldendők.

Tönkremennek az órások, mert
Nem kel! óra annak a cserkésznek,

ki maga tudja a nap és csillagok állásá-
ból mp..nyi pontossággal meghatározni
az időt. ía

Nincs rossz őráia annak a cser-
késznek. ki a csrllagokról megtudja mon_
dani, hány mp.-et késik vagy siet az órája.

Csak cserkészbot és zsineg kel!, meg
egy szem és mindezt megtudod csinálni,
|r1 megvelzed a M. Cs. könyvei közt meg-
jelenő ldőhatározást.

áX 
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#olcsó háíbóröndök-o ffi
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Uiabb szálliímány érkezeíí az

fi _>"ffi\* melyek erős barna impregnálí viíorla. §*p

+}§ { M:^ő. \ gáló bőrbuiíaíóhkal, s szabályozhaíó ffi
r}i "dffi hordkészütékhel. *{s

#l il G;íir#§q-:':)H §{s

# Hq§frlj['#§gzH Ára, 
'!f

*§fl"4ffix{rltrRaQ3=rfl u l __1_ ,_';:]_'..,.,, , 
'§.ái $*(-Ári-q.}y*?§/ erős heveder hordkészülékhel §ö

3§ \ö*QcaOtlPHr/ 1150.-#( \\@;-lí4,í// r l!Y-'- l*€}i \Y,{4\}j9%/ erős bőr hordkészülékkel

# \iWZ l8oo.-ffi
ff Cserkészcsapatoknak nagyobb vételnél árengedmény I 
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Il
Atjegyzék.

Cserkészing (tegfinomabb khaki l Alsó trikóing (hosszu, hosszu,;") 
'n*,- |[

tennisz flanell) ___ ___ 2200*2800 | Tornanadrág(fehér vászon,zsebbel1400.- 
il

Inganyag (khaki flanell) métere 860,_'l ,, (fehér, kötött,zsebbei) IOOO.- 
||

Ruhaanyag (khaki vászon) ,, 2000,- | Te.mosz ___ ,__ 1150.- 1620.- 1SOO.- |l

Térdnadrág (kék vászon) clrbja 1500.- | Rtuminiumkanál, villa, darabja 
'0.- ll

,, (erős khaki vászon) | R.ettér, villa darabj a _-_ 75.- ll

darabja 2400.-,2600,-, 2800.- | Cserkészkalapszij___ rZO.- 
||

Cserkészkalap ___ l200-t+SO I Viharszij B0.- ll
Cserkésztiszti kalap _ __, ___ 1600,- 

| 
Tiszti kalapszij ZOO.- 

l!
Nyakkendő L:, zöld szinben (szegett) 2I5.- | Tiszti bot, vastag, szöges véggel SSO - ||

Sip ___ 5O.- 8O.- 1O0.- 400.- | Derékszij sOO.- 
||

Sipzsinor (zöld) 60.- | Kötött !ábszárvéd,ő 585, 1800, zsoO.- 
||

,, (arany) ___ ___ 100.- | 
Kenyérzsák ___ +SO.- 

|J

Pohár lapos 60.- összecsukható 170-200 | Pokróc, rencles nagysrágban, nreleg ZSOO,- 
||

Kulacs ___ 2őO.- 
| 

Nadrágszij ___ tSO.- 
|[

Hátizsák (két zsebbel, bőrszegé|y- 
| 
Korcsolyaszij 100.- 

||

lyel, bőrhordszijjal) __, 4C00.- | Főzőüst, aluminium, íedővel 
ll

Tornaing (kötött, fehér, rövid ujjal) 800.- l 3800.-, 4490.-, SSSO - |]

,, (kötött, fehér, fekete sze- | Cserkészkés (solingeni acél) da- 
ll

gély, rövid ujj) 8OO.- i rabja 225 -, 4?O -, ?5O,-, 3500.- 
ll

Árainkban a íorgalmiadó bennfoglaltatik. 
ll

Felkérjük összes cserkésztestvéreinket, hogy versenyen feli.ili áruink O'""U 
||

minőségéről s épen azért áraink szolidságáről személyesen győződjenek meg, mert 
||

I6;:\r:itai 
hirdetett olosóbb árak silányabb minőségben és kivitelben 

'e'tk |l

Árjegyzékünk csak tájékoztatásul szoIgál és a közléskori készletre vonatkozik. 
||

Figyetme-tetés l ll,z árak állandó emelkedő tendenciája r,tl".tr..rteuJ 
||

ajánlatos a szükségletet mennél 
ry"rn'. ll

Mindencsapat,*".".uu,ffiszolgálja,haüzletrés,,j"gy,,^||
szövetkezetnél s üzletrészjegyzésre másokat is rnegnyer. ll

Legkisebb jegyzés 5 drb. üzletrész 300 kor.-ért, amely összegből 250 kor. 
||

üzletrész tőke és $o/o-ot kamatozik, azonkivül a tagoknak vásárlási visszatérités 
||

is jár, évenként egyszer, 
ll
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