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TARTALOM : Veaetók tapia. - Farkas Ggula: Hadat< útián. (Regéay), - Noszlopjl
Aba Tikaluér : A mi karácsonyfánk. (Vers.) - Petke Ld.szló: íó fuás - ió kator.a, -Harangi, Lá,szló; A ,,Pamacs". - Alföldi Alaios: .A német "Bundesfeste-ga. -A t8, Lőczy Laios csapat a Nyírségen. - Klind,a Pól: Az iőőlek megs?entelése. -Hozzászőlás a y€fsenyekhez. - Csetkészszemael. - Aviatika. - Kiadóvállalatunk,

- KróníLa. - Szerkesztő! üzenetek. - }{ivatalos tész.

Az I. kerület tisztikara f. év,.noverriber
hő 23-án tartott tisztigyülésén e|határozta,
hogy a cserkégzszeltem, kimélyitésére ha-
vonként tisztigyüléseket tart. § legközelebbi
értgkezlet a közgyülést megelőző napon,
Január hó 19.én d, u. 18 órakor lesz.

Tárgysorozat:
l. Cserkészinduló.
2. A pákászatnál felhasználható jogsza-

bályok. (Dr Borsiczky ,Sándor.)
3, Szavalat. ?

4, Hogyan készüIjünlr a táborozásra,
(Faragó.)

5, Imádság.

A Magyar Cserkészszövetség I. kerülete
rcndes évi közgyülését 1924. év január hó.
20.án, vasárnap d. e. 11 órakor tartia a
református főgimnázium disztermében (IX.,
Lónyai utca 4f c, Kálvin tér mellett,)

Tárgysorozat :,l. Elnöki megnyitó.
2. Tisztviselőkai beszámolója,
3. Tisztújitás.
4, ínsézőbizottsági tagok választása.
5. Esetleges inditvanvok benvúitása:

lásd alapszaUalyok 29. §.- Z,
Csapatonkénti képvisétők száma: Iásd

alapszabályok 7. §. 12.

A ,,MAGYAR csERKEsZ" KöNYVEI
2. §chrank ; A harcszerü. |l. bóv. kiad. -.543. §ztrilich ée Mócsy: A cserkészse-

gitségnyuitás kis kátéja. (Elfogvott.) -.-4. Kiképzési szabályzat. Ill.' kiad-ás ' 
-.505-6. Gerö: A Ürkép. ll bóv.kiadás -,727-8. Dr. FodorFeronc: Magyarország föld-

ralza. l, o. próbaanyag (Elfogyott,)
9-13. MajorD.: Örsvezetők könvve.A M.

Cs. Sz. hivatalos kalauzáörsveze-
tők munkája részére. II. kiadás ___ 1.-

l4-t8. Mindent a hazáért. Regény. (Elfogyott.)
19-23. Gyökössy Endre: Táboroznak apa_

lotai cserkészek. Eredeti magyar
cserkészregény--- -.9024-25, Lingaller László és Noszlopv Aba Ti-
hamér : Cserkészszinpad'- -_- -,54

26-29, Magyar Cserkész Naptára t922 (Elfoevott.)

31_33. Sztrilich Pái és dr. Mócsy János:
Tábori munkák (Eifogyott.)

34_35. Spilenberg l A magyar cserkész
daloskönyve. ll. bőÚ. kiadás 1,20

36-37. Természétismeret. (Sajtó alatt.)
38. Dr. 

. 
ítlócsy : Cserkészf izika és kámia (Sajtó

alatt,)
39. Kiss; Táborozás _,40

40-42. Szöllösy: Lovagiasság. ___ 1.-
43-46. Dr. F_arkas Gyula: Forrongó lelkek.

Cserkészregény _-_- .-- 1.50'47, 
Erczbr"ucker A. : Erdő mellett nenr jó
lakni. Cserkészvigjáték 1 felv. --_ -.26

48-5l. Farkas Gyula : Hadak utián ___

52. Ruházati szabályzat _-' -,2O53. Kiscserkészszabályzat -,2054-56. A Magyar Cserkész játékkönyve I.-
- A leánycserkészet utmutatója. Ösz-

szeállitotta a leánycserkész-intéző-
bizottság __- -.54_ Sik Sándor: A Magyaí Cserkész-
vezetők könyve 4.50
famentes papiroson kartonboriték 7,_

Ccerkész-levelezölapok: I. és II. §orozat
sajtó alatt.
líI. sorozat: A mi íörvényünk.
Alapára darabonként , --_

Műlap (kis cserkészptakát) ___

U gy anaz, nagy alakban,-_
Baden-Povell arcképe

A oMagyar Cggrkósz* előbbi évfolyamaibót
kapható:
J. évf. (hiányzik a 2. szám).__ 4._
II. , . az t. és 2, szám 4.-

ItI. . teljes .--- 3._
Sik §.: Cserkészinduló kotta ___ _,20
Kiss: Budapest és környéke ___ -.l0

Figyelenn ! Az itt ielzelt árak ugynevezett:: alapárak, Ezeketaz összegeket
meg kell szorozni jelenleg1800-al s,rrgy kapjuk
meg az egyes könyvek mai árát. Ez a szorzó-
szám változhatik a gazdasági viszonyok szerint.
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A MAGvAR csrRrÉszszövrtsÉc HIvATALos LAprA
Elóíizctée: Negyedóvro 2000 K.

Egyes szám 800 K.
Postacsekkszámla : 31.428"

Szorkesztőség 3 l.,, Marorutca ,l7. lll. 2.
Kiadóhivatal: lV.. Váci-utca 62. ígz. 6.

Me8jelenik minden hó 1-ón.

*-

Fclclőg szetkesalő t

HERMANN GYŐZÓ

Vezetölr Lapja.

Az á|talános szükségérzet mind gyako-
ribbá teszi a tiszti megbeszéléseket. Kemény
Ödön e" Schelken Oszkdr IlI. ker. ü. v. el-
nök felszólalásai újabban is hangsúlyozták
a külön tiszti összejövetelek íontosságát.
Régi, széleskörű óhaj, hogy ilyen külön
összejövetel irodalmi téren is lehetséges
legyen és már évek előtt íelrnerült a kü-
lön Vezetők Lapjának gondolala. Két év-
vel ezelőtt egy évkönyv utján terveztük
ennek a szükségletnek a kielégitését. Nem
éppen épületes fejlemények azonban nern-
csak ezt hiusitották meg, hanem a M. Cs.
létét is veszélyeztetiék. Most, hogy a lap
és a kiadványsorozat új íejtődési szakba
lépett, felújitjuk régi állásfoglalásunkat,
hogy ha a csprkészmozgalomnak szüksége
lesz a Vezetők Lapjára, az idő elérkezté-
vel ki is termeli azt.

Molndr Frigyes dr. tervezete szerint kér-
dezzüktebát az összes magyar cserkészveze-
tőktől (tiszt, segédtiszt, öreg-, véncserkész) :

kik, hány péIdányban óhajtják .előfizetés
utján biztositani a V. L.-t ? Feltételek:

A V. L., mint a M. Cs. melléklete, ugyan,
oly kivitelben jelennék meg és mindazok-

nak lapjához csatolnók, akik igényüket elő-
fizetéssel irásban dec. 15-ig bejelentik vagy
posta útján a szerlresztőségnek vagy köz-
vetlenül a kiadóhivatalnak a szövetség he-
lyiségében IV., Váci utca 62.

Egy példány 250-500 jelentkező esetén
4 oldal (8 hasáb), annál több előíizetés ese-
tén 8 oldal terjedelmű lesz és azáranégy
oldalnak 500, nyolc oldalnak 800 K mai
értékben. A legjobb 2500 koronát befi-
zetni elszámolásra.

Amennyiben ebből a kezdésből valóban
kinőne a Vezetők Lapja, semmi sem á1l

annak útjában, hogy külön lapnak beje_
lentve, önállóan jelenjék meg. Ha legalább
26O e|őfrzető jelentkezik dec. l5-ig, rigy
az elsó melléklet jan. l-vel megjelenik.
Előfizetési bejelentés 3 és 6 hónapra, pon-
tos diját januáriusi számunk közli.

Ha a Yezetők Lapja a Magyar Cserkész
nyomán épül is hi, ez nenr jelenti az azo.
nos vezetést is. A szerkeszlés módja íelett
az Országos Intéző Bizottság fog dönteni

A gondolat testtéválását annál inkább
kivánjuk, mert kéziratokkal a Vezetők
Lapja máris el van látva.
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Rátértek az országűtra és sietve halad-
tak át a kihalt városkán, U.;ra'rétek és tar-
lók között meneteltek. Egyszerre csak
Kálmán, akinek kitünő szeme volt, megra-
gadta Laci karját:

_ Nézd ott, ott . . . egy cserkész !

szinte szaladva mentek tovább. Most
már Laci is tisztán kivette a zölrd ingét,
széles karimájú kalaplát- Az útszé,len tér-
delt és egy kerékpáron babrált. O, hogy
dobogott a szivük, amikor megáIltak mö-
götte !

- }ó munkát l - köszöntöttek rá el-
akadt lélekzettel és tisztelgésre emelték a
kezüket.

A cserkész felugrott és feléjük fordult.
Körülbelül velük egykorú lehetett, kiütéses
arccal, vörösbe játsző szőke hajjal. Rikitó
vörös nyakkendőle volt, beletűzve egy
idegenszerű liliom. Bizalmatlan csodálko-
zással nézett végig a két fiún. Hát hiszen
nem is volt valami cserkészszerű a rnep5je.
lenésük: Laci mezitláb, me§sze krhajtott
fehér inggel, Kálmán lötyögő rubájában.
mindketten kalap né|kül, litiom nélkül. Laci
sietve kezdett magyarázkodni és ekkor, ó,
ekkor á cserkész megszólalt:

- Ny" rozumym ! - mondta durván,
elutasitón. -. Cseh volt.

Szótlanul, megsemmisülten álltak egy
percig. A cseh már visszafordult a gépé-
hez, Laci tért először magához - a cser-
kész minden cserkészt testvérnek tekint -ötlött az eszébe.

- Mi is cserkészek vagyunk - mondta
németül. - Egy J. . egy nagyobb kirán-
dulást csinálunk, azért nézünk ki igy.

- Ti, cserkészek ? - mondta a cselr
megvetően. - §Iríéle cserkészek ?

- Magyarok.

- Ahfrlgy. magyarok, persze ! - mo-
solygott az gúnyosarr, fennhéjázón.

Kálmán megíogta Laci kariát: :

- Ugyan gyerünk !

Szerette volna szájára tapasztani azt a
gúnyos mosolyt s most érezte először,
hogy itt magyarnak lenni, ezeknek szemé,
ben: szégyen ; magyarnak lenni: páriának
lenni, alrin mindenki üthet.

- Glerünk, gyerünk! - sürgette La-
cit, mert félt, hogy sirvafakad.

Még a kutyájux is dühösen trgatott. De
Laci nem mozdult. A vér aZ arcába szö-
kott; megmutatja ennek a csehnek, milyen
a magyar cserkész !

- eti baia a gépednek ? - kérdezte
szeliden.

- Egy buta paraszt nekem jött a sze-
kerével - felelt a cseh kelletlenüI. - Az
első kerék nyolcast kapott, a gummi is ki-
lyukadt. Most hogy jutok be Nove.Zam-
kyba ? !

- Talán segithetnénk ?

. - Próbáld meg, ha]éppen.kedved lartja,
En nem mentem vele,semmire!

, Laci mindjárt letelepedetí a kerékpár
mellé:

- No, nem is olyan súlyos eset, mind,
járt megcsinálom.

:::.t:

RE6tNyneIRul: tsFARI(§srtüAE
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Kálmán elcsüggedten dőlt le az árok-
szélre. Nem értette Lacit és most még ez
a cseh is mellé|e ül és hogy nézi őkei bir-
kaszemeivel! Sőt, nemcsak nézi, hanem
még beszélni is akar.

- Hová mentek ?

- IÍrsekujvárra.
A cseh nagyot nyelt a nagyar elneve-

zésre, de azért tovább kérdezett;

- Ott laktok?

- Nem.

- Hát mit csináltok ott ?

- Látogatóba megyünk.

- H., ti bizonyára messziröI jöttök.
komáromból ?

- Nem.

- Talárr bizony Nlagyarországból ?
kálmán nem felelt.
A cseh összecsapta a kezeit:_ Ié, hogy jottetek át a határon ? Hi.

szen most nem adnák ki útlevelet !
Kálmán vérvörös lett; de jó volna ezt

á szemtelen kérdezőt jóI elagyabugyáIni!_ Ki mondta neked hogy átjöttünk ? -mondta elío;tott indulattal.
A cseh nem hagyta magát visseariasztani:

- Ti úgy.e úgy szöktetek ? Milyen ér-
dekesl Meséld már ell...

- Nincs mit elmesélnem ! - felelte Kál-
mán kurtán.

A cseh rosszakaralú pillantást vetett rá:
- Tudom én, amit tudok ! Csak aztán

vigyázzatokl
Kálmáq nem birta ki tovább, fel kellett

állnia. É." e, a buta Laci még ott vesző_
dik ennek a kölyöknek a gépével, ahelyett
hogy itt hagyná a faképnél. Most először
komolyan haragudott rá.

Laci végre elkészült, felállt, a keze ma-
szatos volt, de az arca komoly és rneg_
illetődött:

- Itt a géped és tanuld meg, hogy a
magyar cserkész szentül megtartja a tör-
vényeit, még az ellens . . . még veled szem-
ben is !

A, cseh elíintoritolta az arcát, valami
köszönetfélét mondott és amúgy félvállról
a kezét nyújtotta. Laci tisztelgett és a ki-
nyújtott kezet nem fogadta eI. Kálmán sze_
retett volna a nyakába borulni: o}y szép
és netnes volt ebben a piilanatban. A cseh
morgott valamit a fogai között, a szemé-
ben gonosz férty lobbant fel, felkapott a
kerékpárjára .és pár perc múlva eltünt a
szemük elől.

- De most siessünk - pakkolt össze
Laci - másfélórát vesztettünk és még este
előtt be kell érnünk a városba !

Frissen mentek tovább, egészen fellelke-
sültek ettől a kis kalandtól és nagyokat
kacagtak a megtréfált csehen.

- Az utolsó'lalu ! * mondta Laci vidá-
man, amikor íeltünt előttük Bajcs templom:
tornya,

Kálmán hirtelen megállt, mintha földbe.
gyökeredzett volna a lábal

- Nézd - mondta megrettenve - ott
á cseh cserkész !

Az egyik ház előtt állt két fegyveres,
tányérsapkás csendőrrel és amikor meg.
látta őket, élénken gesztikulálva magyará_
zott valamit. Aztán, mintha csak íélt volna
mégegyszer a szemük elé kerülni, íelugrott
a gépere és sebesen elhajtott.

A két fiúnak rossz sejtelem szoritotta
össze a torkát s Lacinak első gondolata
volt: rrrenekülni ! De már késő volt, a két
csendőr íeléjük tartott.

- Kálmi, az Istenért, ne reszkess t Itt
nem segit más, csak a vakmerőség l

Felemelt fővel, nyugodtan' mentek to-
vább, Az egyik csendőr, egy óriási termetű,
vörös arcú alak, a vállpántján ezüst gom-
bolrkal útjokat állta:

- Hová mentek, csibészek ? - rivalt
rájuk durván, szlávos kiejtesíi magyar.
sággal.

- Nem vagyunk csibészek és kére_m,
ne tegezzen áinket ! Különben pedi§ Ér.
sekujvárra megyünk - felelte Laci és bát.
ran a szemébe nézett.

_ Ejha t - hökkent az meg. - Hát
kik vagytok? Igazo|játok magatokat !

- Kiránduló diákok vagyunk, a Csalló.
közből jövönk. Nincs semmi irásunk._ Ugy ? Hát akkor le vagytok tartóz-
tatva, értitek t Elóre !

Lacit kezdte cserbenhagyni a bátorsága:
_ De kérem, engedjen bennünket to-

vább, nem vétettünk mi senkinek.. .
_ Majd elválik. Most pedig előre, ha

mondom ! - s azzal nagyot lóditott rajta,
úgy hogy majd elvágódott.

Lehajtott'íővel mentek a két fegyveres
előtt s szemük előtt elsötétült a világ. A 1ra-
rasztgyerekek rajokban, de csöndesen ki-
sérték óket, . az ablakohban itt.ott megje-
lent egy résztvevő női arc, de hamar el_
tüni. A kőzségháza kapujában egy 13-14
éves uriasan öltözött fiú állt, aki tágranyilt
szemekkel bámult rájuk. Nlindebből nem
vettek észre semmit. Dráva kétségbeesett
csaholással szaladt utánuk, az eg5lik csen-
dőr nagyot rúgott ra,jta, rnire nyöszörö§ve
elkullogott. Nem látiak, nem hallottak
semmit.

A csupaszfalú, dohányszagű irodában a
csendőrőrmester leült egy székre és kiter.
pesztette a lábát. A másik mögötte állva
maradt.
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Fénylő hóvírágoL taizolódtak máta

A mi cserkés?otthonunk ablaktablájátai

Eíotte a jfudát a ftíss hó ellepte,

Még a kocsiút is szép íeh& mellette,

Csendes otthonuní<ban ma ünnepség készttl,

A Kis !ézas lelkét leti§k ma vendégili
Alacsony kis fenyó á1l ott a középen,

Apró í<ls csetkészek disziigetlk szépen.

Szetény katácsonyfa - Levés is van taita,

De azl a keveset a saerctei. aőta,

Hej, peőig ma cstc íényes palotákban

Egész íenyőetőő diszllk a szobákban,

Rengcteg nagy fákon sok-sok, gyeúyaíéaylik,

Minden vaskos ága meg van takva végigt

'dányan megitigylik * hányaa m€gesodálják

Botdog gazőagoknak szép katácsonyíáiátl

De ezt a mlér.ket - e?t a kopott átvátt

Gazőag szerctetnek - szegény kicsi ágát

Nem bámulja senkl, sení<l nem csoőálja,

Itigykeőie sem né? senki rája,

Mégís, miLor este katlilálljuÉ, csendberr

S lmáőkozank halkan e klcsi íercmloen,

Míntha aptó gyettyánk íényesen tagyogna

S az a kics! Jé:zus rcánk mosolyogna !

Cronka-Magyarorrzág - nem ország
' Egéez Magyatgrrzeg - mennyország,

- Most egy-kettő vallani ! Mindent tu,
dok: Magyárországból jöttök, átszöktetek
a-határon, kémkedni akartok. . .

- Nem igaz !

Ezt Kálmán mondta. Laci rá sem ismert:
szelid kék szeme villámlott, sápadt arca
kipirult. Hiszen mindent, amiből itt vádat
kóvácsolnak, tőle tudta meg a cseh, cser,
kész, de keákedni. .. nem, ez a|ávalő tá,
íogás l

- Mit ? nem igaz ? köIyök l _ Az őr,
mester, mint egy"hörcsög ugrott íöl és a
kezét ütésre emelte.

- Ne merie megütni ! * Laci megra,
gadta a karját.- Err" az őrmester egészen elveszitette a

, feiét. halántékán kidagadtak az erek, vö-
rd. ár"" ijesztő biborizint öltött. Egy rán,
ditással eliokte Lacit és most csak úgy
zúdult a két fiúra az ütés.

Kiegyenesedve, jajszó nélkü-l tűrték, Kál-
mán Íéresre rrarápdalta az ajkát, és úgy
lohászkodott magában:

- Csak most ne sirni, most ne sirni !

Végre az őrmester lihegve, szitkozódva
dőlt le a székére.

- kiüriteni a hátizsákot - szó]t oda a
, csendőrnek, a|<i az egész urylok jelenetet

vigyorogva nézte végig. - Ti meg a zse,

beteket !, Szótlanul rakták ki zsebeik szegényes
turtutrnai, de a hátizsákból előkerült Laci
cserkészigazo|ványa meg a térkép,

(Folytatiuk)
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Jó irás _- jó lratona.
- Levél a szerkesztöhöz. -

l\Iélyen tisztelt Szerkesztő , Úr ! Sok szó
hangzott el cserkészkörökben, nem egy-
szer irt már a >Magyar Cserkészo a fiúk
külröldi levelezéséről. Hogy most ismét
szóba hozom, annak íőoka az eddigi ismé.
telt felhivások csekély eredménye.

Lássuk, miért kell nekünk a levelezéssel
j?rí, nem csekély áldozatokat meghozni.
Alljon például egy keserves, közeli tapasz-
talás. Volt egy nemzet - büszke nép -mely százados, vad erejében bizott s el-
bukott i s volt más, mely önvitézség hijján
eszkőzévé tette a civilizáció minden viv-
mányát: ujságot, képet, könyvet, levelezést,
relrlámot - s győzött. Ne felejtsük, hogy
a mogyar nemzet még bukhat toudbb, de
emelk:dhetik is : mindkettő rajtunk á1l. Ha
a lr it eszközt egyesitjük, biztos az ered-
nlét)y S a c;erkész teljesiti kötelességét.

Suirrte hiheretlen, hogy a művelt nyugat_
nali nrilyerr nevetséges értesülései voltak
(bizonyosan nem jóakaró magyar befo-
lyásra) rólunk. Lássuk -- kuriózum gyanánt

- hngy mely forrásokból táplálkozolt az
angol társadalom ránk iránl,uló érdeklő-
dése a múltban.

Egy 1843-ban, Londonban megjelent,
konroly, tudományos könyvből veszem a
következő idézeteket (>Austria By I. G.
Cohl London 1843. Chapman and Hall
186 Strand.), mely hosszú időn át kizárő-
lagosan tá;ékoztatta az angolokat mirólunk:

1B8. oldal; ... >}íiközben tovább h"j-
tattunk, egy ősrégi családbói va!ó, magas-
rangú, fiatal hölgyre hivták íel a figyelme-
met, aki ép atyja istállóinak tisztogatásá-
val volt elfoglalva.<. . . uK. báró mellettünk
haladt el, saját maga hajtván ökrösszekerét;
Z bárónő pedig íérje bőrnadrágját íoltoz-
gatva, kint ült a kapu előtt.< . .. rTiszte-
letteljesen és nyugodtan hajtattam tova
emez előkelő személyiségek előtt, amit
annál könnyebben megtehettem, mert az
út eqy trágyadombon vezetett keresztül.<

Ugyanez a könyv a 3Ll. oldalon az
alábbi szemelvényth<>zza a magyar nyelvből:

>}Iegtshemerek teck peck feck!<
lNintsh ! Haytrk muk puk íuk tellem

telie tell lc
>Nintsh ! }öngörtöryöm íüggo , mesh

müggo !<

Ezt a könyviró tudós állitóIag ,Szeghe-
din<-ben hallotta egy magyar szolgale-
génytől. Es ebből a*ÚonyvEÓl ismert meg
az angol nemzet. Lássuk most néhány
szellemi kiválóság táiékozottságát.

Aberdeen nagyhirű orientalista tudósa,

Proí. Cameron, azt kérdezte egy külíöldön
tanuló magyar diáktól, hogy tulajdonkép-
pen a mohamedán vagy keresztény vallású
magyarok vannak.e többségben ? Tehát
egy hires egyetemi tanár, akinek szakmája
méghozzá a Kelet, a magyar nép fe!ét mo.
hamedánnak hitte 1913-ban !

N{akintosh edinburghi egyetemi tanár.
nak teljesen ujság volt, hogy Magyaror-
szág társországa Ausztriának, hogy külön
törvényhozásunk, minisztériumunk, állam.
területünk volt stb. Es csupán a helyszűke
tart vissza, hogy még egy sereg példát
felsoroljak.

}{egdöbbentő, hogy ma, 1923-ban, ahá-
ború-és forradalmak nagy tanulságainak
levonása után a magyar társadalom még
mindig nem igyekszik a minket burkoló
ködöt eloszlatni és a róIunk elterjedt sok
sok ba]hiedelmet megdönteni. En úgy ér-
zem, hogy ebből a nagy, nemzeti köteles-
ségből teljes erővel ki kell uennünk a ré-
szünket és bizom, hogy ki is fogjuk venni.
|elenleg mi vagyunk az egyetlen életképes
szervezet Nlagyarországon, mely szerve-
zettségénél és összeköttetéseiné1 fogva
egyedül képes egy erőteljes, nagy, külföldi
propaganda megvalósitására. Más nelnzetek
liainak lehet a levelezés időlöltés meg szó-
rakozás, de nekünk kötelesség,

A cseh cserkészek küIön taníolyamokat
tartanak a levelezni akarók részére, hogy
mennél nagyobb szellemi íelkészültséggel
állhassanak a ttemzeti propaganda szolgá-
latába. Nálunk minden l4 éven íelüli fiú
levelezhet csapatellenőrzés mellett. Evég-
ből én is ajánlanám, hogy csapatonként
egy.egy tiszt vagy segédtíszt vegye ke-
zébe a levelezést, szivvel-1élekkel támo-
gassa és irányitsa a fiúk munkáját, nézze
át és javitsa ki a leveleket, a levelezés
mérvéről pedig tegyen félévenként jelentést
a külügyi főtitkárnak,

Szerkesztő Ur l Azt lriszem olyan mun-
kát is szivesen végez a magyar cserkész,
amelynek eredményét talán nem ő,. csak
g5,ernrekei, unokái fogják élvezni. Es ak-
kor áldani íogják emlékét is.

Pethe LászIó
7. sz. Erós Gusztáv cs. cs
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Ahányszor á csapatban az >loroszlán<
őrsöt emlegették, mindenkinek az oroszlán
farka jutotiaz eszébe. ]ippen csak a farka,
de még annak is csak a vége, ahol a bojt
van, a vastag szőrpamacs. Utána aztán
rögtön Varga Kálmán következett, az őrs
legnevezetesebb tagja. Hogy miért ? Hát
mert Kalinak a >szolgálati nevec egysze-
rűen lPamacsr volt, az ecset iránt táplált
mély vonzalma folytán és mert szálló_ige
volt a csapatban, hogy ha az őrs oroszlán,
akkor ez a pamacs csakis az oroszlán farka
hegyén diszeleghet.

Hát olyan is volt a hat tagbasz4kadt
vasgyúró közt Varga Kali, mint a puha-
szőrű, reszkető, kis pamacs Ez vo|t az ő
szomorú nevezetessége. Mert ő volt az,
aki a kitisztitott borsó közé véIetlenül be-
hányta a gondosan íélretett szemetet ; aki
iól ismerte a térképet is, meg a környéket
is külön külön, de mindjárt eltévedt, ha
térképről akart tájékozódni; akit először
szereltek le a hadijátéknál; aki.. . szóval,
aki mindent, mindig rosszul csinált. L.g-
jobban pedig azért bosszankodtak rá, mert
tulajdonképpen még derekasan bosszan-
kodni §e lehetett tá, olyan kedves, jó
fiú volt.

Nem is haragudott rá senki. Ha néha.
né!a szóbakerült egy-egy újabb hőstette,
a fiúk csak megértően legyintettek:

- Hja persze, a Pamacs.
Ezzel a kézmozdulatta| aztán elintézték.

Igy álltak a dolgok az oroszlán őrsben,
egészen a múlt nyár iulius 17.ig, azon
napnák is pontosan a tizenhatodik órájáig.
Attól kezdve egy csapásra megváltozott
minden.

Annak a sorsdöntő órának ez a rövid
története:

A csapat már harmadik hete táborozott
a Duna mentén. Rácz Feri, az oroszlán
rfeje<, már harmadik hete nyelte magába

|ábori lapjábóI.)

őrsvezetőhöz illő hősi önuralommal a bosz-
szúságot, melyet Pamacs c_serkészbuzgalma
naponként szerzett neki. Es végül szégény
Pamacs már harmadik hete készülődött,
hgsylif élete íőművét befejezze, mely a
rDunai csend< cimet viselte, De bizonyíes.
teni nem igen ért rá. Az ilyesmit ném is
lehet csak úgy egy óra alatt elintézni,
ahhoz nyugalom keil és elméIyedés. Akkor
aztán csak úgy dül az ihlet, a vászonra.

Történt pedig egy napop, hogy a csa-
pat íürdeni ment. Az il5en fürdések ren-
desen lapdázással, 1ényképezéssel és neme§
sporttal voltak összekötve. A karaván te-
hát ennek megíelelően szerelte fel magát;
leghátu! Pamacs vitle az állványát, kázet-
táJát. Tiz perc mulva leérkeztek,

_ Lemegyünk a szigethez, oldjátok el
a csónakokat ! - hangzott a parancs. -Rulraőrnek itt marad . . ._ ]i., ! - kiáltotta el magát lelkesen
Pamacs,

- Ió - mondta a paranc§nok.i- Kali
úgy is jobban szereti a festett hullámokat.
Hát maradjon ő.

Rácz Feri kissé aggodalmasan ráncolta
össze a homlokát; nyilván az őrs becsü.
lete aggasztotta a lelkét.

_ Akkor talán még Kiss Tóni is ma-
radjon itt; Ugy is meg van hülve.

Tóni bizonyos megértő nagylelkűséggel
köhintett és ezze| a dolog e]intéződött.

- No, vigyázzatok egymásra, fiúk ! --
kiálott még vissza a parancsnok. - A gé-
pemet valahogy el ne csettintsétek, mert
dinamitra van töltve.

Lzza| a lcsokoládébőrüekc úszóruhás
törzse megindult á három canoen. Csak
hárman maradtak a parton. A Festmény
(tán illenék tiszteletből csupá nagybetűvel
irni), Kali, meg Tóni. Kali Iegott felütotte
a sátorfáját és merengve nézte a kék Duna
habjait. Azaz, hogy csak nézte volna;
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mert Tóni nem az az ember volt, akinek
közelében csak úgy merenghetett büntet-
lenül a halandó. t

- T", Pamacs, most festeni fogsz ?
Kali éppen az ötödik ecsetet fogta a

kez -be.

- Ez az - mormogta felelet helyett.

- A csónakot is ráíested ?

- Nem. Különben is, kedvés Tónikám,
ez a kép nagyon sürgős, majd inkább más-
kor beszélgetünk.

- Jó, csak még azt szeretném tudni,
hogy miért olyan nagyon sürgős. ?

- Mert holnapra okvet]enül készen kell
neki lenni.

- É. miért éppen holnapra ?

- El akarom küldeni az anyám szüle-
tésnapiára. De ha ilyen közel dugod az
orrodat, még véletlenül egy szép, kék ba-
juszkát találok festeni alája.

Hasonló többé_kevésbé nyilt vagy bur-
kolt célzásokkal elért annyit, hogy TOni
rövid tizenöt kérdés után faképnél hagyta
és egy ugrással átvetvén magát a lerakott
ruhák halmazán, lement a csónakhoz.

Rozoga jószág volt. Ha az ember bele-
lépett, szép lassan szivárogni kezdett bele
a viz. Nem is volt valami nagyon biztonsá.
gos. Tóni azonban mégis eloldotta egy
kis próbacsónakázásra, csak úgy a part
melletí.

Kali most már nyugodtan dolgozhatott.
l{ár régóta nem érezte, magát ilyen iól.
körülötte csend volt. Atellenben a ííizfák
mozdulatlanul álltak, mintha csak tttdnák,
hogv őket festi, Ka'i lrazagondolt az édes-
anljára. meg a születésnapra. Persze majd
őt is szóhahozzá\<. I\[áskor rnindig otthon
volt ilyer kor. Aztán ha megjön a kép , ..
Ez már nem iskolai munka, önálló alkotás.

Kali gyön5,örködve nézle. ltáskor min-
dig sok hibát talált rajta, múvészi álmai
sehogy se akartak megvalósulni. De most,
hory az utolsó ecsetvonásokná| tartolt,
valahogy együtt látta benne a fáradságát,
türelmét, nagy szeretetét, mindent. amit
beleíelrtetett, beieélt ebbe a mrrnkába. Eb-
ben a percben őszintén bevallr,tta magá-
nak. hogy ez a kép gyönyörű. Kiilönö.en'
a hrrllámok, amint e9}, kiugró kőhöz ve.
rődnek, szinte hallotra a ]occsanásukat, sót
egy c§epp az arcába is freccsent. Aztán
egy másik . .. egy harmadik.

Felnézett. Az eget mintha ólomrnal ön-
tötték vo}na be. A felhők sötéten, mozdu-
latlanul függtek feie íölött.

- Esik ! - kiáltott íel ijedten.
Becsapta a kazettát, amilyen gyorsan

csak lehetet. Most már csakugyan e§ni

kezdett. A képet óvatosan, de gyorsan
felkapta. Ahogy lépni akart a lába, meg-
akadt egy heverő kabátban. Megállt.

- Tóni ! hamar ! a ruhákat !

Kiss Tóninak azonban egyelőre sürgő-
sebb dolga akadt. A csónak lassanként
egyre be]jebb került a viz sodrába és most
ugyancsak neki kellett feküdnie, hogy
partra jusson. Az ég dörgött, a felhők las-
sanként munkába kezdtek.

Kali kétségbeesetten nézett körül. Előtte
a ruhák nagL tehetetlen halmaza, körü-
lötte senki aki segitsen.

Lefette a kazettát, Félkezével, amilyen
gyorsan csak tellett tőle, szedte sorra a
ruhákat. A másik kezében remegve lebe-
gett egyetlen íéltett kincse, a kép.

Egy pitlanat alatt belátta, hogy igy sem_

mire sem megy.

- N{,ajd aztán - biztatta magát. A ké-
pet arccal befelé óvatosan odatámasztotta
a hazettához,

Most már két szabad kezével kétségbe.
esett gyorsasággal markolta össze a ruhákat.

Néhány pillanat alatt megtömte zsebeit
harisnyákkal, nyakkendökkel. Azután nad-
rágok suhogtak, trikók, kabátok repültek
és ez a sok furcsa szárnyas min{ Káli
vállán telepedett meg. Mire a ruhahegy a
magasba tornyosult, már ki sem'látszott
alóla.

De az egyik keze szabadon maradt. A kép
után nyúlt.

Ebben a pillarátban megpillantotta a pa-
rancsnolr irr íényképezőgépét a íöldön.

_ Tóni ! - kiáltott fel mégegl,szer két_
ségbeesetten.

A csónak már közel járt a parthoz, 'de

jóval lejjebb.
Az eső szakadni kezdett.
Kali még egy pillantást velett a képre és

megragadta a íényLépezőgépet.
Az eső sűtű fátyolán át, mint valami

mesebeli szörnyeteg, úgy futott á rengő,
nagy ruhatömeggel íeI a lá1-orba.

A sok hideg esőcsepp között, melyet a
szél az arcába vert, úgy elsrklott az a né.
hány forró könny'. . .

' :la**
A cserkészszoba falán ott lóg a sáros,

fakó vászon. Csal< egy-két elmosódott szin-
folt van rajta, de a cserkészek azért gyö-
nyörködve nézik, Valamit látnak rajta, ami
láthatatlan, de amitől íényesebb lesz a
cserkész szeme.

Az >oroszlán< őrsben
halt a ,Pamacs< név.

pedig azőla meg-

Harangi Ltíszló,
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A-német oBundecfetto-en.
(Folytatás.)

Él3et rettizenegy és tizenkét óra között volt
az Ochsenkopí 7-800méter magasan levő
íenyves rengetegében a legnagyobb ütkö,
zet és másnap reggel 8 órakor íejeződött
be még mindig zuhogó záporban az Och-
senkopí l024 méter magas sziklás csticsán
a hadijáték. E napon szereztük a német cser-
készről legérdekesebb impresszióinkat. A
legnagyobb cserkészektől le anémet cserké-
szek zömét képező 10-15 éves cserkészekig
mindannyian vigan türtek esőt, hideget,
éhséget, á)matlanságot, s néha te§esithe_
tetlennek látsző parancsot teljesitettek,
futvá, szó nélkül, lelkiisrrreretesen. Mindezt
csupán játékból. A játékutáni birálat reánk
vonatkozó része igy hangzott: A magyar
cserkészek becsületesen megállták a he-
lyüket, s annak a résznek, amelyhez tar-
toztak kicsiny számuk dacára, nagy erős-
ségét képezték. A íoglyokat bőven ejtő
magyarokból fogságba senki sem esett.

A Bundesíest Weisenstadtban egyszerü
keretek között, igen mély tartalommal nyilt
meg. Midőn az egyenruha nélküli német
ifiak között íelcsendült az induló, nem ma-
radt zártan ajak, hanem komoly áhitattal
énekelt valamennyi. Elnöküket nagy tiszte.
lettel és szeretettel veszik körül. A meg-
nyitó ünnepségre a szabad ég alatt eIő_
adást rendeztek, Mi könnyü tábori bohó-
ságokhoz szokott magyarok őszinte cso-
dálattal hallgattuk a Hermannsschlacht
klasszikus előadását, melynek minden mon-
datát nagy figyelemmel szitták magukba
az őnérzetes kis-germánok. Három napig
élrünk együtt német testvéreinkkel, s csinra
nem ació, durva, sok.zor elhanyagolt ru-
háik, érdes modoruk alatt me|eg sziveket,
a természet szeríölötti szeretetét s igény_
telenségben és munkában edzett iellemet
találtunk.

Itt utunk egy merész ívet vett, s egy

nappal azután hogy a regensburgi cser-
készcsapatot gulyásebéddel megvendégel-
tük - amiből ők kétszer ,,repetáltak" _
Leipzigben, majd Hamburgban néztünk kö-
rül.- A hamburgi két nap elsőjén teljes
nagyságában bontakozott ki e]őtttink a
gi§ántikus német munkás. Kora reggeltőI
késő délutánig a molókat róva, raktárakat
bejárva, hatalmas darukat és hajókat cso-
dálva, az árbőc rengetegbe be]erévedezve
mindenből ezt hallottuk felénk harsogni
,,jó munkát magyar cserkész ! trIagyarok
jó munkát!"A másik napon a kiváncsiság
ülte ünnepét. Tengerre szálltunk s kétszer
haeaíelé gondoltunk. Egys7er mikor a ten_
ger végtelen horizontjára tekintettünk a
magyar tenger, az elvesztett, de nem el-
veszett magyar tenger jutott eszünkbe.
Másodszor Helgoland szigetének sziklás
platóján állva turánk legtávolabb eső pont-
járól lelki-szemeink mágneses tiiként ha-
zánk felré fordultak, melynek helyzete oly
hasonló a mérhetetlen nagy tenger ron_
tása_bontása folytán egyre fogyó Helgo-
land szigetéhez. Meggyürt szemeinkből da-
cosan kivillanó íény verte szét a sötét
képeket, belé kiáltva a sötét reménytelen-
ségbe a viIágitó programn]ot Kemény
mÜnkával, törhetetlen étniakarással gátakat
épitünk a romboló hullámok ellen, s azulán
termővé tesszük a sivár talajt úi eszmék
és új emberek számára,

-IJrunk vége méltó befejezésül az emberi
és isteni alkotások legszebbjeit tartogatta
számunkra. Az emberi alkotások csodála-
tára a minden szökőkútjában és középüle-
tében izléses és múvészi l\{ünchenben volt
a|kalmunk, hol két napot töltve, mű-
vészi ismereteinket tetemesen g5,arapitot-
tuk Hosszu utunk mirrden íáradsága ki-
szállt tagjainkból a maqyar embernek kü-
lönösen impozáns bajor Alpoknak itt-ott
hótól csillogó csúcsai kiizött, a szép zöld
s4inü Königsee partián sétálgatva. Berch-
tesgadentől visszajövet vasuton, mig csak
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látni lehetett, az égnek merqdő Alpokon
nyugodott szemünk, majd mikor eliUntek
szemeink elől, előre vetettük tekintetünket,
mig haza nem értünk mindig csak előre
néztünk, hazaíelé és a jövőb'e-gondoltunk.

^o"rÍ,{ulÍ./,,un4!,?!o"I:.r,"u,".
A 18. Lőczy Lajos csapat aNyirségen,
, Minrha régi pergamenek közt ásnánk,
ha. elővesszük egy-egy elmúlt tábor ira-
talt. l)e aztán előkerii] a napló, sőt nap-lók és mennyi é.des élmény,'mónnyi ren-
geteg. esemény t Az összes hegyvidéket,
az egész Dunántult már előbb'-beiárva,
hova mehettünk az idén ? A homokia ke-
rültünk, Szabolch vezér ,,mozgó'' földiére.
,Társadalmi" tábor volt."Naq§üzem. lviisz-
sziója voit, hogy egy egész videket nvert
Teg a cserkészetnek, mi mee néev bol.dog hetet éltünk. Három cserké§Jhetet,egy najálishetet. Kellett. Eddie is soli
neme§ szivet ismertünk meg, de á' szabol-
csiak - csupa aranysziv.
. ,A tábor aug. 1-27-ig tartott, esy fiú
átlagos .napi tényleges költsége ZOOO Xvolt a vitt élelmisze}nek átszzmitásával.
Befizetés 12,000 K, a különbség a csapatot
terhelte.. Igy teljes köItsége térült meg
26-nak, ingyen hely volt 40. (Tisztek kü-
}ön,) 

_ 
Volt 14 sal§ótarjáni tanonctestvér

velünk, igazi, zavirtalaÁ testvéri esrütt-
létben, mind drága, derék fiúk. Vagi'egy
hétig velünk tanyázott g német Biuder;
l<lvannl sem lehet aranyosabb cserkész-
testvéreket. Felgyüjtöttü-k a vídék növé
nJ-elt, bogaratt, öt műszerrel meteorolósiai
áIlomásrr_nk volt, bejártuk Tokaj és A!g-
te]ek vidékét. Fúvó§zenekarunk á.s i"ilá.
lelkesedéssel fútt, mint a perzselő 3i.o"to.Nagy tábori napóránk, pompás úszóme.

dencénk__és annyi, de annyi vendégünk
volt. . . Négy segédtiszt, egy sor ra1- és
őrsvezeíő ulett" a táborban és egy riagy
csomó próba. Egy sor táborlűz, egy sor
szereplés, egy _s9r új játék, meg úl nóta,
9gy sor testvéri együttlét a nyirőgyhazi
fiú és lgánycserkészekkel és a nápirénd és
vége volt. Ej, dehogy is. Ürrnepélyes
tábori misénk,_ négyszólamú énekkariat,
íúvószenekarral ; egészségügyi berendezé-
sünk, melyet dr, Viroszíe& búdapesti mentő-
íőorvos rajtaütésszerüen vizsgált meg és
jónak talált, konyhánk, naplOink, sporiíel-
szerelésünk, művészeink, cigánybándánk,
még a jól bevált napi záúlóverseny a
,,Iegszebb sátor" ciméérí, beteg§ég semmi,
íegyelmi eset semmi . . . Majd jövóre foly-
tatjuk. (1S.)

A magyar fiúkat német nótára fogják.
18. Lóczy cs.-cs,, Sóstó.

A Szonljas, báró Buller, Kégly és
fóztek Szt. IstvÁnkor, amiéít a

Hermantr családok hölgyei
csapat köszönetet mond.

t8. Lóczy cs. cs., Sóstó.

KoN)aVEK.
Tábori munkák cimen mult számunkban is-

mertettük a berlini Voggenreiter-cég Cserkészkönyv-
tár cimü vállalkozását, Téves hiradás folytán Farkas
Gyula kiváló cserkészircink neve is belekerült hir-
adásunkba. Ezt most helyreigaziljuk azzal, hogy
tévedtünk. Éppen ily tévedésre vezethet az a hir is,
hogy a Cserkészkönyvtár a Magyar Cserkész kiad-
ványait óhajtja terjeszteni. A dolog ugy áll, hogy
ez nem célja, hanem különbözö nyorntatványokat
átvesz a Cserkészkönyviár, de emellett önálló füze_
teket is ad ki. Minilez persze nen1 érinti szeretet-
teljes üdvözlésünket és a 3, törvény szerint való
rn ,galartásunkat.

Eötvös Hiradó cimen jelent nreg 12 litografál1
oltlaIon, jól olvasható írással a 27. csapat lapja. A
csino:an keretezett, képtkkel diszitett lap közle-
nlényei - igen helyesen - a csapat belső hala-
dását szolgálják,

cserkészvezetó cimmel a IIl. kerület hivatalos
kiadványt jelentelett nreg, mely a kerület vezetöinek
szól. Cikkeken kivül a folyó ügyek elintézéséi is
szorga|mazza,
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Villamorság és a légjárás.
A drótnélküli táviró eddig is nagy szol-

gálatot tett a repülés ügyének, állandó
összeköttetés vált lehetővé á|tala a szá-
guldó repülőgép utasa s a íöId között.
Drótnélküli táviróra vár a feladat, hogy a_

repülőgépet, léghajót felhők között vagy
éjszakában vezesse, irányitsa.

A feladat az, hogy elektromos hullámok-
kal távoli helyeken levó gépeket, szerve-
ket miiködésbe kell hozni.

IIy irányu kisérletek már sok évvel ez-
előtt megkezdődtek. E célra berendezett
lrajó, melyen ember fia nem volt, elindult,
jobbra.balra íordult, megállt stb,, amint
rrányitották.

Pilótanélktili repülőgép irányitásához
sem kell más, mint egy adó (irányitó) ál-
lomás, kellő mennyiségű villamos energia,
a repülőgépen felvevő állomás s egy szer-
kezet a küIönféle szervek (gázszabályoző,
egyensúly-, kormányfelületek) vezérlésére.
A nehézséget ez utóbbi megoldása okozza.
Az amerika;ak ezért a kisérleti repülőgé-
pen két gyroskopot alkalmaztak, egyiket
az egyensúly, másikat az utirány bet, rtá-
sára. E készüték révén a gép egy bizo-
nyos magasságig emelkedert, azatán viz-
szintes irányban repült tovább. 60 lóerős
készülékkel lU0 íelszá]lást végeztek s 150
km. távoiságig is eljutott a gép. Franc ák
kisérleteinél egy 3(t0 lóerös bornbadobó
gép 280 mértföld ut után kiindulási helyér e
visszatért, simán földreszál|t. Utjában l01,0
méterre emelkedett.

A drótnélküli villamos irányitás gyakor-
lati cé§át másoldalróI is megvilágitja egy
érdekes kisérlet. Léghajóval ismeret]en
helyen tartózkodó hajót kellett megkeresni.
A tengeri hajó elektromos hul!ámokat bo-
csájtott ki. A léghaió íelszállt s irányitott
íelvevője segitségével a hullámok terjedé-
sének irányába, vagyis a hajó íelé haladt.
9ó tengeri rirértföldnyi repülés után meg-
találta a trajót.

Az irányitás tehát nemcsak föIdrő], ha-
nem hajóról, sőt másik repülőgépről is
történhetik. Ekkép egy pilóta a repülőgé-

pén egész raj pilóianelküli repülőgépet
kormányozhat működésének szinhelyére.

Villamosságnak egy fontos szerepe lehet
a repülésné|, az u, n. demagnetrzálá_s_, a
gyujiómágnes hatástalanná tétele. Hirek
szerint a németek rendelkeznek oly készü-
lékkel, illetve oly áramot tudnak bizonyos
körzetbe kibocsájtani, mely azon beIül
található elektromágnesek erővonalait any-
nyira megzavarja, hogy az használhatat,
lanná válik, a légijárművek motorja meg.
szünik működni, § kénytelen leszállni ellen,
ség területén belül. A technika haladása
vajjon a békét vagy a háborút szolgál|a-e?

Az elektromosság s a repüiés még igy
sem értek el tökéletesséqük végpontjára.
Ha oly készülékekkel rendellrez,iink, me-
lyek a- levegiiben rejlő villamosságot íel-
fogják s alégjáró eszközöknek á környező
leiiégő lesz e nergiaforrásuk, akkor eimond,
hatjúk, hogy urrá lettünk a természet erói
íe]étt. - B. K. (1. ö.)

"A tábor legszebb atkotása

A 28. sz. Szent lstván

a tábori oltár volt."
cs. cs. Efalva.

Külügyt fótitkárunk, dr. Molnár Frigyes, fon- Országos cserkés*zsíverseny.lesz január végén
-tos cser[észügyekben két' hétre Londonbá utazott, a budai hegyekben. Bövebbet a jövö számunkban,
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Az idönelr megszentelése.
Á cserkésztörvény szellemében való sike.

res és következetes munkáll{oclás érdeké-
ben ajánljuk a következőket: Minden csa-
pat készíttesse el valamelyikügyesebbtag-
jával a 10 törvény szövegét külön-külön
kemény papircsíkokra oly nagyságban,
hogy 1-1 törvény a csapat hirdetőtáblá-
jára fe|tűzve annak mintegy fejléceként
tűnjék fel, melynek hossza egyenlő a tábla
}rosszával, míg magassága éppen csak
5-6 cm-nyi helyet foglal le a táblából.
E ,,törvénycsíkok" kezelését a táblakeze_
lőre bízzuk, ki a természetes sorrend sze-
rint mindennap másik törvényt túz ki a
táblára. Amikor a törvények kiíüggeszté-
sét megkezdjük, kihirdetjük a csapat előtt
hogy e törvénykitűzésnek célja mindenki,
arra figyelmeztetni, hogy egész napja a

"mai" 
cserkésztörvény szerint kell hogy

lefolyjon, s ettől kezdve maguk a vezetők
is használjanak fel minden alkalmat arra,
hogy á ,,napi törvény"-re figyelmeztesse-
nek, ill. hivatkozzanak.

Csapatomban a ,,napi törvénytí össze-
kapcsoljuk a,,szt. László-lovagság"-gal.
Ez az intézmény teljesen azonos a Szől.
lőssy által javasolt,,GráI-lovagság".gal,
csak a nevét változtattuk meg a magyar
lovagok védőszentjének, szt.Lászlónak ne-
vére. Eszerint a íogadalmas cserkészek
közül mindennap más kettőt jelöl ki a pa-
rancsnok, akiknek feladata azon a napon
a ,,napi törvény" szellemében valami na-
gyobb dologban teljesen önálló ,,napi jó-
tettetí véghez vinni. A törvényeket oly
nagyságban készítettük el, hogy a papir-
szeiet előtt és' után a tábla szélén még épp
elég hely van a szt. Lászlő-lovagok felttin-
tetésére, Ezt a legcélszerűbb így végezni:
p|. ,,Il/1."- rYl}," - azaz, ma a II. őrs
vezető;e'és az V. őrs hármas szárnú tagja
a csapat lovag,iai. A lovagok feladatuk vé-
geztével a paranc§noknál jelentkeznek, ki
működésüket a csapat-naplóban feljegyez-
teti.

A szt. László-lovagsággal kapcsolatban
megjegyzendő, hogy az ue?n a mindenkire
egyíormán kötelező ,,napi jótett" megszün-
tetése, ill. annak uew csupán a csapat két
tagjára való összeszűkítését jelenti. Eppen
ellenkezőleg: a ,,napi törvény" és a ,,napi
jótett, mindenkire kötelező, de a szt. Lasz|ő-
lovagok - mint a csapat jótulajdonsáeai_
nak és erényeinek megtestesítői - bizo-
nyos nagyobb, komolyabb következmé-
nyekkel járó, önálló ,,napi jótettu e|végzé-
sére hivatottak.

ur,rrrrrÍlTÍornPŰl'"r,rr"rr.

Á portugallus 0'.Escoteiro címú cserkészlap
a londoni cserkésziroda idei kitnutatását közli a
cserkészek számát illetően. Eszerint mi l1.805 tövel
a 9. helyen állunk. Ha azonban helyreigaziljuk a
v4lóban fennálló 30.000 cserkészle a tabelIát, akkor
igy fest (jelenlegi tényleges létszám) r

Anrerika 527 ő82

Lengyelország _-_ 40,900 (?)
Magyarország __- 30.000
Spanyolország.__ 25,275
Siánl _-- 20.565
Csehszlovákia ___ 18 000
Argentína ___ 16,547
Fráciaország ___ t l.{,59
Olaszország 11.119

5-10.003 közt: Svédország, Görögország, Belgium,
Norvégia, Hollandia, Peru. l -50C0 közt: Irak,
Svajc.-Chile, Egyiptonr, Btazilía, Dánia, E_cuador,
Litvánia, Ausztriá, Esztország, Finnorsz/g,._Luxem-
burg 700. Szerbia 630, Portugallia 356. Osgzesen
30 nemzet. *,

Cserlrészek az egyetemeken. Büszke öntu-
dattal, örvendö szivvel hangzik fel'mindsűrűbben
az egyetemek hosszú folyosóin a ,Jó munkát!"
Van-e hely, hol mélyebb jelenlósége volna a cser-
készek komoly összetartásának, mint a sokhangú
és tarkaszinű fiaialóriások zajában? Itt adódnak az
első komoly alkalnrak, hogy könnyelmű mulasztások,
sikarnlós beszédek, korcsmai duhajkodások csábi,
tásánál férfrbátorsággal helytálliunk a li|iom integri
tásáért és itt, ép e védóharcban a tesli és lelki
tisztaság szentségéért van szükség észak és dél,
kelet és nyugat magyar cserkészeinek szoros kéz-
szoritására. A kikrislályosodolt, meg nem alkuvó
cserkészjellem köré jegecesedjékki a jövendö,nem-

zed,ék magva - akkor teljesitjük kötelességünket.
Ti pedig, kik ma vagy holnap kerüllök egyeteme-
inkre, íorduliatok bizalommal bármelyik idösebb
testvéretekhezl rnegláijuk, nem csaIódunk egymás_

ban. Az egyetemi életben sok munka vár a cser_

készekret Egy 7-es segéd iszt.

Csak munk. es Uir,ltom ! Szükségtelen talán
írlból hangoztatni progíamunkat_: csak ti a kül-
fótdre; minden csapat dolgozzék érte és vigye cser,
készeit - van támogató is - és minden magyaí
fiú kerüliön ki legalább egyszer külföldre, mielött
az életbd lép. Nos]van, aki-már elóre lemond az-
zal, hogy ,az csak gazclagnak ya!ó!" Testvérek!
a kiván§á,rg súlyos, de a iövó éIethalál kérdése meg-
kisérelni á lehétetlennek látszót. Ragyogó bizonyi,
tékok olvashatók lapunkban számról,szánra, hogy
lehet ereclménvt érní. Csak lendülettel, de reálisan
kitüzni.a célt i tiltandó rátörekvéssel erősebbek tu-
dunk lenni az akadá|yoknál és ez igazí a§eíké§z-
munkat
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A tizéves cserkészjubileumi év ujságjá-

nak utolsó számában legyen szabad ne-
künk is megszólalnunk s egy kis helj,el
kérnünk annak a csapatnak számára,mely-
nek zá:z|aját már 1913. márc. 15-én fel-
szentelték I Azőta ezzel a zászlőva|járunk !

E,gyszerű íehér zász|ő, de becsülettel hor-
doztuk még míndeddig, becsülettel akkor
is, midőn piros ronggyal kellett a koronát
rajta beíedni ! De ez csak lelkünk vérének
szine volt, mellyel készségqel áldozunk
mindenkor a haza oltárán ! cserhé.zfiaink
voitak az elsők, akik a kereszteket he_
lyükre visszahelyezték és a magyar szent
korona őreitil és védőiüt jelentkezni ké-
szek !

A tiz év előtt fogadalmat tett ifjak, mint
öreg cserl,észel< 7923, ápr. 2-átt tartották
n.!gy jubiIeumi ünnepségüket, előadván
lJerczeg Ferenc ,,Baba Hu "-ját, az iíjú
cserhészek tirtnepe április 22-en voit, mi-
dőn Witz Béla szövetségi elnök úr mon-
dott hozzájuk nagy beszédet s midőn ők
munkájukból szép kiallitást is rendeztek !

Közös ünnep volt a pünkösdr közös szent
áldozás (május 20.) és a junius 17 ikén
megtartott emléktábla.leleplezés, melyre a
világháborúban és az azt követő íorradal-
makban hősi halált halt társak neveit vé-
settük be ,a multnak emlékéül és a jtivő-
nek példaképéül!"

Erie következett a nyári jubileumi tábo-
rozás hét (7; részben:

1. Jun. l-Ib, a ,,Turán" szigeten az
érettségit tett i$ak B-an ;

2. Jun 22-24. Tatabán; án a tanitó_
képzőbe átment ifjak 4-en;

3. |un. 26-jul. 3. azeszlergomiprimás-
liertben 3&.en, hol közben jun 28.án nagy
iinnepséget is tartotlunk az összes (öreg
és ifiú) cserkészek és a kiscserkészek be.
vorrásával;

4. Jul. 3.-aug. 4 a nagy ttibor a ,,Tu-
tán" szigeten, ahol 54 csc,rkész, 18 öreg
cserkész és négy kiscserkész vett részt a
táborozásban;

5 |ulius 8.-julius 28. küIíöldi ttiborozds
Au ztrián és Bajorországon keresztül a
debreceni csoporttal i ezen 7 cserkész és 8
öreg cserkész vett részt;

6. }ulius Z2.-augusztus & külföldi tribo-
íoz(is i csónakút a Dunán Passautól Esz-
tergomig 6 esónakon, résztvett ezen

igen kedves és kellemes vizi táborozáson
10 cserl<ész és 7 öreg cserliész 

1

7. Aug. 6.-aug. 2l. tovább csónakázás
Esztergon-rtól a Dunán Bajáig, majd kirán-
dulás a Balatonra. Résztvevők száma: 17
cserkész és 2 öreg cserkész. - Csónakkal
megtett viziutunk igy meghaladta a 750 km-t !

Táborunkban megfordult vendégképen
35 külíöldi (német és lengyel) cserkész és
10 magvar cserkész más csapatokból.

Ez a keret. Ez a külsőség. Ami a lel-
kekben végbement, ami a lelkek mélyén
szunnyadt és cselekedetekben megnyilat_
liozott, ami a jövő terveit illeti és tüzeli
mindegyikünk szivét, azt itt leirni nem le-
het, nem helyes; a kegyeletet sérti; mert
kell, hogy kegyelettel legyünk az igazcser-
készlelkek mélységeivel, titkaival szemben !

N{iclőn rövid jelentésünket bezárjuk, arra
lrérjiik a Mindenható Atyát, adja kegyel-
rrrét, adja erejét, hogy a cserkészídeált rna_
gunkban kialakithas.uk és jó, szerető test-
vérei lehessünk mindn.r,ájatokrrak, kedves
cseri<észtestvérelr, kikirek segilő szeretetét
szintén kérlük ! Dr. M, K.
tltlllllltllllllllllllll!tlllllllllllllllllll

úti fohászolr,
a hegyaljai-bükki felderitö órjáratból.

Haj regő reitem !

Fejem búnak ejtenr,
Magos mennybolt borultával,
Langyos esö csordultával

Jókedvem feleitem.

Loccsan, cuppan, c§urían, c§eppen
Nagy ködhátú fellegekben
Ketten búsan ballagunk.
Éliel szállást hol k-apunk?
Reggel, délben bőrig ázunk,
Este erdő lesz a házunk,

Haj regö reitem !

(Nagypéterménkű,)

Haj reg,ö rejtem !

Rosszkedvem felejtenr
Magos mennybolt derültével,
Sóiyom madár röpültével

A bajt eIfelejtem.
Lepketáncos napsugár fenn,
Felszáradt a szürke sár Ienn,
Nagv-fennhangos nóta járja,
Muzsikáló kedv a párja.

Haj ripityon rangom,
Ragyogó kincsent,
kettónél több bolcnd
A Bükkben nincsen.
visszük a sarkunkban
A btit bilincsen,
Próbátion szereltcsét
Idegen kilincsen.
Haj, ti ott lenn sirtok.
Neiir sirok veletek,
ldefent egész nap,
Egész nap nevetek,
Háj regő reitem !

(Csurgó) Vaskő Andor
7. sz. ,Eröss Gusztáv" cs. cs. st.
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Cserkészver§enyek,
Örömmel látom, hogy Szűcs lmre par-

nok testvérem által a versenyekríjl szóló
citrk mind több és több hozzászólót vonz
maga tttán. A versenyek szükségességét
mind átérzik és belátják.

Ezek alaplán szükségesntk tartom, hogy
ismertessem a f. é, junius hoban SzoInbat-
helyen megtartott tiszti kongresszuson ál-
talam előterjesztett tervezetem váz|atáL:

Szerintem a versenyek két részre voltak
osztva': az első a vármegyei verseny, mely-
nek győztesei kerültek volna , a kerület
székhelyén megtartandó döntőbe. Mindkét
ver§eny azonos programnal folyt vblna
le ; vagy iegalább is a lén; ege, a döntő.
pontjai, úgy u vármegyei, mint a kerületi
versenyben azonosak lettek volna. A ke-
rete már a vármegyei íőtitkárokra lett volna
bizva, kiknek leleményességétől függött
volna annak érdekessé tétele. Ezze| propa-
ganda szempontjából is használtunk volna,
mert négy vármegye közönsége látla volna
a cserkészeink ügyességét 1 azonkivül a
kerület az összes csapatainak egyesitett
versenyét nem birta volna lebonyolitani,
A verseny zsűriie valamely másik kerület
tisztjeiből állott volna, számra tizenketten,
kik rnint vármegyei zsűri hármas csoportba
osztva döntöttek volna a vármegyéknél,
majd együtt a kerületeknél. Ezzel teljesen
pártatlan biráskodást érhettünk volna el,
A versenypontokra vonatkozólag nézetem
az vo|t, hog_v az első versenyek csak kez-
deményezések, inkább arra törekedjünk,
hogy jól legyenek megrendezve s ebből
kifolyólag mutatványos legyen. A verse-
nyek idejét augusztusra tettem.

Szerintem a versenyekre szükség van.
Ilisz maguk a csapatok kivánják és érzik
szükségét. Mozgalmunkra csak jó hatással
lesznek, mert azzal, hogy egymással érint-
keznek és találkoznak a csapatok, máris
sokat tanulnak, de különösen a vármegyei
fótitkárok igy isnlerik meg a csapataikat.

Vargha Ldszló
a llI. kerület főtitkára.

*,!*

Felté,lenül helyes a cserkészversenyek
gondolata. A versenyek s azoknak ered-
ményei csak fokozhatnák a lelkesedést és
a munkakedvet minden csapatban,

Fősúlyt nem az egyéni, hanem a csapat-
versenyekre helyeznénk , R-.zért a versenynek
legalá-bb két-három napig keller,e tartauia,
Altalmas helyen minden csapat külön, de
azért egymáshoz egészen közel épitene tá-
bort s ott teljes tábori életet élne,

A kerülethéz nem tartozó cserkésztisz-
tekből alakult bizottság állandóan figyelné

és pontozná a csapatokat több szetrtpont.
szerint ilyen szempontok lehetnének: l.
Táborépités (szépség, jóság, leleményesség
szempontjából). 2. Táborrendbentartás. 3.
Helyes napiret,d 4, A tábor lelhi élete.
5. A tábor hangulata, legyelme. 6. A,z
egész csapat daitudása (cserlrészdalok,, ma-
gvar nótak, kuruc dalok, irredenta dalok
§tb.). 7. Viszony a cserlrészek és a veze,
tők'lrözt. 8. Az ellátás és az élelmezés
ügye (minél olcsóbban, minél jobban főzni).
9, A csapat játéhtudása és hészsége. 10
Hogyan játsszák a nagy cserkészjátékot ?
1!,-Milyen a csapat kiilső megjelenése és
igy tovább. Lehetne együttes parlamentet
táirani egy-két, otl a t(íborban kitüzött,cser-
késztémáról s a ti..zti bizottság figyelné,
melyik csapat milyen 1alpraesetten szól a
kérdésekhez.

^ 
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A cserkészetnek a versenyekből kímond-
batatlan haszna lesz. Itt látszik meg, ki a
legény a gáton ? Szerintem a cserlrész ön-
dtlóstigtinak tanujelét a közös munkdban
nyujtjá leginkdbb. A közös munkdnak bete,
tőzése nem a próbdzús, hanem a ,tdbor, egy,
eg1 ünnepély, szolgalat, stb. Ezekhez kell,
hogy csatlakozzék a csapatközi, helyi, vár-
megyei, kerületi, stb. verseny.

Ei en kivánságom az: minél lramarébb
elő a cserkészversenyekkel !

Mathuber Ferenc
(Debrecen), 167, Törekvés. örsv.

. ***
Bármennvi re sai ná lirrk, a hozzászőlásokat ezzel le

kell zárnunk, mert nincs lerünk. A vitaösszegezése
rendkivül könnyű: országosan egyöntetú vélemény,
hosv a versenyek a következö fejlődési fok paran-
csÖló feladatai. Lélekemeló, gyönyöríí vágy fűt min-
den csapatot: rninél tökéletesebbé lenni a cserké-
szet útjáh; minden szóból kiérzett a ludat; az e§yéni
tökélet-esertést a haza parancsolja. A kerületeken a
sor, hosv részletes tervezetet nyuitsanak be és a
döáté§t ÖÍörészitset. Örömmel aóuik majd hirl az
az eredményrő|. - Szerk,

Jászapáti cserkészcsapat.
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Á Magyar Cserkész
i§merteté§e angolul és
németül. Arra a nem-

E 24. sz, oAkarat" cserhészcsapat iulius
2-24-ig táborozott Fonyód-Bélatelepen Jankovich
Bésán Endre gróf úr birtokán. Szemben volt velünk
Kisfaludy regernek c§odá§ szépségű vidéke.

Elelrlrezésünk - hála Jankovich gróf úr atyai
gondoskodásának - a legkitünöbb volt. T€tlünk
egyczer kirándulást a gróf úr öreglaki birtokara is.

Meg|átogatta láboíunkat Wttz Béla országos el-
nök ur és Albrecílt királyi herceg Jankovtch gróí
úr mikor Bélatelepeu idózött, mtndennapos vgndé-
günk volí. Az egész táborozás úgy gyakorlatilag,
nrint jerlemileg nagy, lépéssel vitte.közel€bb az el-
érendó ideálho/ egész csapatunkat.

Zaltind Béla 24-es cs. ti§zt.
A fócserkészi fogadalomtétel ünnepségéröl

Etser Mór fénykPpész készitett lelvételeket, Rökk
Szilárd-utca 1?. Erdeklődö csapatok itt kaphatnak
másolatokat.

§utidor bőrragasztó. Feltalálta dr. Buzágh
Aladár vegyészmétnök, egyetemi tanársegéd. Bemu-
tatta gyakorlati hasznát Pulay Andor nyug. tanár a
szövetség központi irodájában és a 18. Lóczy csa-
patnál, áhol -a tubusok nagyrésze rögtön 

-elkelt.

Cipöjét maga javithatja mindenkí, az edctigi eljárá-
soknál jobban. Figyelembeajánljuk a c§apatparanc§-
nokoknak azzal, hogy hozzák a I' H. tudomására
csapatösszejöveteli ideiüket, hogy a találmányt a
f eltalálók személyesen bemutathassák.

- Mielőtt a,,Cutidor' börragasztótcserkész-hasz.
nálatra ajánlottam volna, először magam próbáltam
ki vékony cipőfelsőrészen és talpbőrön is. A'bör-
ragasztó igen jól bevált és mint olcsó és gyors
javilási módot aiánlom minden csapatna!, meít kü-
lönösen c§erkészcélokra igen alkalmas. '

Faragó Ede s. k,, orsz. főtitkár.

Cserkészcsapat Ne§zmélyen. e Szeged-kör.
nyéki battonyai l30. sz. Szt, Gellért c§erké§zcsapat
27 tagla Czibultís Lász|ő igazgatólanító parancsnok
és Misurda E.lernér tanííó cserkésztiszt lelkes és
ügybuzgó vezetésével Neszmélyen 1áborozott. A jó
sikerű táborozás után julius 26-án derús táborukat
szétbontva, emléküket a neszméIyieknek örökú1
hagyva, víg énekszóval s fölvirágozva mondiak bú-
csút Neszmély községnek,

E 7. sz, Kolping öreg cserlészcsapat
zítszlószentelése október 7-én vasárnap volt,
Zász|óanya gról Jankovich-Bésdn Endréné volt, mig
a szertartást Schitfer Ferenc prael. kanonok elnök
végezte.

A 8. sz. E. R. K. I. E. cserkészcsapat decem-
ber hó 8,án tartia l0 éves müködésének jubileumát,
melynek alkalmával a fövédnöki tiszíet Dr. Ruvasz
Lásiló püspök úr vállalta el. D. e. hálaadó lsten_
tisztelet a ref, templomban, este 6 órakor c§apat-
ünnepély az Efalvai keresZtény társaskör termében;

özi hivatásra való te-
intettel, amelyet lapunk

zetk
kint
betölt és amelynek elő.
nveit kihasználni nemzeti
kbtelességünk, a M. Cs.
tartalmát minden számban
egy-egy hasábon angol és
német nyelven is össze-
foglaljuk. Ezt ötödik évfo-
lyamunk, 1924. ian. l-i elsö
sz(ímdval kezdjük meg.

kiadóvállalatunk átszervezése ulán ianuári
számunkban hozunk résztetes tájékoztatást á válto-
zásokról. Most csak annyit, hogy mindennemű ki.
adványok, lap, könyvek, lev. lapok, stb. dec. l-től
csafls új kiadóhivatalunkban lV., Váci utca 62. ísz,
6 sz. alatt kaphaló,

A 28. sz. §zent lstván cserkészcsapat jul.
l7-tő1 aug. 7-ig táborozott közvetlen a Balaion part-
ján, Fonyód-Bélatelepen 50-es létszámmal.

A tábori rend és a fegyelem mintaszerú volt. Az
élelmezés, amelyet patronusunk gr. Jankovich Bésán
Béla úr óméltósága szállittatott uradalmából tábor-
helyünkre, elsörendű volt.

Kirándultunk Oreglakra, felhágtunk a fonyódi vár-
romokra, ahonnan gyönyötú kilátás nyilott a nap-
fényben fürdö Balatonra, Szigligeíle, az érdekes
alakú Gulácsra és a Badacsony koporsó alakú
hegyére.

A lábor legszebb alkotása a tábori oltár volt.
Estéinket, amelyek mindvégig holdvilágosak voltak,
a tábortüzek tették széppé.

Az utolsó napon a tábor örömére Faragó Ede
fötitkár urat láttuk vendégül, aki az utolsó tábor-
túznél könnyeket fakasztó és télekbe markoló be-
szédével zárla le a táborunkat. - ,Istenben bizva,
jobb jövö reményében munkálkodjunk Magyarország
felépitésén l"

33. sz. cholno -Í-:|""3::: ffifiil'T&T
táborunkat a Mátra-vidék egy csodaszép völgyé-
ben, üde fenyvesek között éttük végig. A velünk
táborozó 169. sz. csapattal táborunk lélszama l20
fö volt. Táborunk a bennünket meglátogaió orszá-
gos elnök ur megállapitása szerint az idei nyár
egyik legszebb tábora volt. A táborozás után.csa-
patunk mrnkája fokozott erövel indult meg. Van
már négy raiunk, kiscserkész csapalunk, mühelyúuk,
amelyben legutóbb pompás négyevezős csolnak,
számos lábszán stb készült, saját csapatlapunk
(rövidesen ellenJap is lesz t' csapatunk létszáma
ma már 106 íő. ldei munkaprogramm: a megszi-
lárdult belső munka eredményert kifelé is fellárni,
több ünnepség,_ zászlószentelés, stb. van tervbe
véve. Jelenleg Arky Zoltán cserkésztiszt a nwin-
netou( atapián akademikus előadásokat tart az
igazi cserkész egyéniségéröl.

q

Tisztelgés a zászló előtt.
227. sz,,Gr.-Tisza' cs, csapat Pápa.
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A hortobágyi hármas kutnál ,itat" a
BRKlE csapat.

Az |. sz, B. R. K. I. E. csapat ezidei nagy-
táborát Boroszló mellett a Tisza partján tartotta.
Innen a csapat mozgótáborban vonult át a horto-
bágyi pusztán, majd Debrecen város nevezelessé-
geit nézte meg. Együtt táborozott a csapatlal a P.
L. Sz. csapat és pái napig a lengyel cserkészek.
A tábor kiemelkeilő eseménye egy tábori ünnepély
volt, melyen a lengyel cserkészek i§ részt vettek.
A tábor julius 7-töl 31-ig tartott. Augusztus hóban
a Balatorr körul, a Bükk hegységbe, Aggtelek-Eger
vidékére, a Börzsöny hegységbe rendezett a c§apat
mozgótáborokat.

Á sótoraljaujhelyt kegyesrendi fógimná-
zlum cserkészcsapata szeptenrber 24-én tarlotla
első fogadalomtételét meleghangú ünnepély kere-
tében; a íogadalmat Faragó főtítkár vette ki a csa-
patból. Paráncsrrok Hanuska Gyula világi tanár úr,
fogadalmat 22 csetkész tett; a csapat jelenlegi lét-
száma négy örsbe osztott 30 cserkész és egy segéd-
tíszt. A cserkészmunkát már a mult évben kezdtük
meg, rendeztünk egy jól sikerült,,cserkészünnepélyt
s |elen voltunk a kornlányzó úr Ofóntéltósága foga.
dásán, A c§erkészet lelkes barátja, dr. Chudovszky
Móric igazgatófőorvos áIlandó jóindulatát élveztük,
a fogadalom napián pedig lOC.tOC koronával aján-

Gdrdonyl Jőzsef,
fg. Vl, örsvezető-j.

A szegedl 20l, sz,,,Szt. Lászió" csapatá-
nak (ll. ker. polg. fiúisk.) idei nagytábora mozgó-
tábor vo|t a Tiszán augusztus elsö felében. Szeged
és Csongrád között. Az utat egy negyven§zemélyes
katonai dereg|yével tettük meg, melyet magunk húz-
tunk. E kissé fáradságos utat három nap alátt tet-
tük meg. Ez voltifjír csapatunk erópróbája. A tábor-
ban 20.an vettünk részt. Fűr lstván stj.

Á 40. sz. ,,Szekszárdi cserkészeb.'( c§ap,a-
tában megtöttént a szokásos évi újjáalakulás. Eri
Emil parancsnoksága alatt jelenleg 4 raj és 1l óls
működik. A nyári őrsi versenyek után sakkversenyt
rendez a csapat, amglynek körmérkőzései most
folynak és nrost kerülnek eldöntésre az öszi ra!-
versenyek is. Az l. raj 3 cserkészlapból álló solo-
zatot adott ki. A lapok eredetijét Bajó Emil raj-
vezetö rajzol|a. Kaphatók és megrendelhetök a
-Nemzeli" könyv- és saj'óvállalainál, Szelszárd.
Kaszinó-bazár. -_ 42 örsiés rajönkormányzat kiépi.
tése és a családi élet meginditása után egy újabb
§pecialitást, a ,,Cserkészklub"-ot létesitettük. A kIub
tagjai iobbára középiskolai tanulók, akik évi tag-
sági dijat fizetnek a csapatpénzlárba; lartoznak
betartani a.cserkésztörvényeket. Ezzel szemben
használhatják a csapatkönyvtárt, láiogalhaliák az
otthont, résztvehetnek az énekkarban, zenekarban

Azr. BRKlE cserkészcsapat közponli
parancsnoki tábora.

Á lltván (lett) cserkészetról az ottani 
"Skau-tes" (Cserkészel) szerheszlóje, Julgelevicius Péter

közöl érdekes adatokat. A lett köztársasággal együtt
keletkezett a cserkészet a vitágháború uian Viiná-
ban. l9l8.ban Vilnában 2, l922-ben ezenkivül Ko-
vusb-n 5, a vidéken 17 csapat van összesen, a 13
tiszltel együtt ll48 cse_rkésszel. A központ feje
Senbergjas hadnagy, a főcserkész Dr. Jurgis Alekna.
Szegények, nincs felszerelésük, ezért nem szerepel-
hettek a Jamboreekon sem. Most nemzetközi kap_
csolatokon doIgoznak.

A cserkészmozgalom és a magyar napi-
sajtó. Habár több lapunk van, igy elsősorban a
,rMagyarság", amely szivesen közöl cserl(észhireket,
fel kell iegyeznünk, hogy rtndszeres lájékoztatásl
olvasótábora részere csak egy napil'ap nyujt: a
Nentzeti Ujstig. Ez a kiváló napilap egy 2. BKO.
öreg cserkész személyében igazán eIsörendű cser-
készmunkatátsal talált, aki a Nemzeti Ujság cser_
készrovatdt hétről hétre érdekes és változatos köz-
leményekkel látja el. A nagyhatású rovat bizonyára
hamarosan követókre talál, deazelsőség, azúltórés
a Nemzeti Ujság érdeme marad.

A bóró Eötvös József Coltegiumban vén-
cserkész csapat alakul. A mozgalont nrár ré.
gebbi keletü. Ujabban Eodor Ferenc dr, egyetemi
tanár, aki most velte át a kollegium geografus
tanárjelöltjeinek vezetését, állt a mozgalom éIére.
A kollegium ifjusága előtt folyó év november lt.én
előadást tartott, amelyben vázolla a cserkészetnek
a tanári munkában való jelenlöségét és feladalait,
kiemelve, hogy a leendő magyar tanárok legjavá_
nak fültétlenül vczető szerepet kell vállalnia a ma-
gyar cserkészmozgalomban, Az alakulófélben levő
csapat speciális céija lesz a leendő magyar tanárt
a c§erkészetben elfoglalandó feladataira előkésziteni.

Az lfjúságí Testnevelésnek, Hdmos Nándor
tornatanár kiváló sporthetilapjának cserkészlovata
gazdál cserélt. Noszlopy A. Tihanér cserkósztitzt
másirányú eIfoglaltsága miatt visszalépell és a rovat
vezetését ú|ból lapunk szerkeszlöje, dt. Hermann
Gyözö vette át.

Á 60 finn márta történetétrek folytátása
A "Magyar Cserkészu szelemberi számában lözölt
cihkecske hatása alatl az Otsz. Leánycselkész lní.
Biz. levéIben megkereste lspánovils Sándor igazgaló
urat, hogy a 60 finn márkát ahazai leánycserkészet
orsz közp. szervéhez sziveskedjék juttalni. Ez meg-
történt és most a 60 íinn márka vária nemeslelk{i
íinn cserkésztestvéleink és közvetiíóje szép gondo-
latának rnegvalósulását. Hálás cserkésztestvéii sziv-
böl fakadó köszönet érette.

Orszúgos Lerinycserkész Intézö Bizoltstig

t

{:
dékozta meg a csapatot,

ós az otthon ver§enyeiben. Debulay A.
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_ "Die Ráuber des Bakony" cinte a Magyar
Csei kész kiadásában megielent Óserkészvigiáték-n'ak,
nre|yet Erczbrucker Aladár irt s a piarisla cserké.
szek a íenti cím alatt adták elö Münchenben -németűI. Az előadás egy bajor.magyar közös tábor.
lúznél volt, ahol a lobogó fenyógalyak fényénél a
darab romantikája pompásan érvényesült. A bajor
cserkészek ugyancsak gyönyörködtek a magyar
cserkészvigjátékban s a szereplöket zajosan meg-
tapsolták. A darabol b. Horváth Emil és Hirsch
Emil l. o. cserkészek forditották le. a főszereolök
pedig Jambrekovich László, Biró Jáíos, U. Horváth
Emil, §ztankovich Viktor voltak.

A t58. Árpád csapat szeptember 30.án tar-
tolta tábori beíeiezö ünnepélyét- Parancsnok: Szabó
Zoltán.

Á tgrmészettudományi tutatás és a cser-
készet. (Felhiveis.) Tavaly történt elóször, hogy a
cserkészek régiségeket ástak ki, idén pedig az ös-
entber újabb nyomait hozták napvilágra szakembe-
rek uezetése mellett. A cserkészek ezekben az ese-
tekben fizikai erejükkel segítették elő kéttudomdny-
nak az archeológiának és az antropológiának hala-
dását.

{.

Az időjdrds kutatdsdnak íontosságáról a cser-
készek előtt nem kell sok szót ejíeni és ehhez csak
azt kell hozzátenni, hogy nagyon sok oly részlet
van itt, amít a cserkész nemcsak a táborozás ide-
jén, hanem télen is elvégezhet, vagy a megoldást
legalább is elökészitheti.

Igy pl. csillagászati évkönyvekben ki kellene ke-
resni 1888-19ll. között évenként 2-4 ad,atot ösz-
§zesen 44.et és ugyancsak ezl a 44 időpontot a
megfeleló idöjárási térképekkel, összeseh 88 cal
összevetni. Ez nem nagy munka és a vállalkozó
2-3 cserkész ezzel époly nagy szolgálatot tenne a
természetludománynak, mint amilyent a dunamenti
táborozáskor a régészetnek tettek.

Szolnoki Imre, l., Maros u. 30.
A jelentkezök sziveskedjenek közvetlenül a cikk-

iróhoz fordulni. §zerk,

89. sz. Turulok a Balaton partján. A nyir-
egyházai 89. sz ,,Turul" Balatonberényben táboro_
zott julius l0-28-ig. Táborozásunkat Nyiregyháza
város társadalmának köszönhetjük. Táborparancs-
nok Lénárt János.

A csapat október 22-én kedves képben tette
szemlélhetövé Nyiregyháza közönsége előtt táboro-
zását, Ezt ünnepiesebbé tette, hogy most búcsúzott
el a csapattó| Léndrt János tanár eddigi parancs-
nok § vette át e tisztségel Kollonay Zo|tán tanár.
Margócsy Emil igazgató nagy hatást keltett beszéd-
del nyitotta meg a?, ünnepélyt. Az ifjuság zenekara
zene_számokkal gyönyörködtette a hallgatóságot.
Derűt keltő jelenetek, szavatat, szindarab, ének,
tánc következett rendre. A felsökereskedelmisták
igazi művészi tartalmú ünnepséggel vezették be az
1923-24. évet.

v. KERÜLET.
A szegedi cserkészek október 20-án felke-

resték a városukban idözö dr. Teleki Ptil gr. Ib"
föcserkészt. Tisztelgö szavaik megköszönése után a
magyar cserkészet két főproblémáiára irányitotía a
figyelmet: a társadalom és a cserkészet viszonyá_
nak éretlenségére s az ersölcsi szempont kidonrbo-
ritására. A társadalom segitö támogalása s az er-
kölcsi tökéletességíe törekvés által kivállolt tiszte-
let két oly hatalmas pillér, mely nélkül acserkészet
csak virágházi növény marad, útszélre velett mag.
A társadalom megnyerését és a talpig derék ember
neve]ését tüzve ki célul, utnak bocsátotta tisztelgő
hiveit.

Rendkivült tisztújttó közgyülést tai.tottunk
november l8-án Szegeden. Ez alkalomból a szö-
vetség képviseletében jelen volt Faragó Ede orsz.
főtitkár, dr. Neumann József, az l. ker. társelnöke
és Lindenmeyer Antónia, a leáni,cserkészek orsz.
elnöknöje. A közgyülés dr, Somogyi Szilveszíer
polgárntester, ker. elnök vezetése mellelt a Hiszek-
egy elimádkozásáva| kezdödött. Maid Faragó Ede,
orsz. fötitkár lendületes és szivhez szóló előadásá-
ban tájékoztatta a szép számmal egybegyülteket
Krisztus lovagságának, a cserkészetnek lényegéröI.
Utána megtörtént a ker. tisztikar válaszlása, mely
szerint ü. v. elnök Csaba Jenő dr,, fótitkár arego-
rich lzid,or dr., ellenőrzÖ megbizott Mayer Márton
dr.,.főpénztáros aukicsy Sándor dr, Az elnöklő
polgármester szép kiséró szavai után Csaba Jenö
ilr. körvonalozta munkaprogramját. Szavai elhang_
zása ulán Lindenmeyer Antonía kimeritó elöadásban
ismertette a leánycserkészet nrivolíát. Majd Neu-
mann lózsef dr. szólalt íel s örömének adott kife_
jezést á szülők érdeklődése fölött. A közgyülést a
á cserkészindulóval záituk be. Ezután a ker. tisztek
értekezletet tartottak, melyen elhatározták, hogy le-
hetőség szerint minden hónapban vándorkonferen-
ciát tartamak.

§zarvason a t80. sz. nKárpát" csapat parancs-
noka Plenczner Lajos lemondása folytán Szokol K.
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kéziratot
nom adunk vlcrza.

Z, B, 24, Ugy van. Meleg szeretettel fogadjuk.
A képekból a többit szerk. a|bumunkban örizzük
meg. - Cserkészfötitkár. Valamilyen mödon e8y
aláiratlan cikk került hozzánk táborozási uj irány-
zatokról. Kérjük a szellemi közleményeket a szer-
kesztőségbe cimezni vagy küldeni és aláirni, mert
anonym irást - saináütunkra - nem vehetünk
íigyelembe. - B. J. Budapest. Nagyon köszönjük.
A Szövetség helső ügvei ázonban csak vezetöknek
szóló lapba valók. Há- ezt létre hozzuk, ott feltét.
lenül közöljük. - A. Zs. Kaposvár, Mindakettö szép,
a novelláí meg is próbáltuk átfésülni, de - még
eddig nem vagy. Mik azok a csuf okok ? Ha majd
a .legutolsó" modus nem §ikerül, ird meg és se-
gitünk. Levelezö cseriiész lennél ? A K. H.,ban
csak jelentkezz irásban decentber 31-ig, valamelytk
csapatba beoszlanak. Küldj máskor is. -- Cserkész-
lant. A szived arany, de a ,költeményed" agyag -vágd a földhöz a lan'tot és kurjants egyet utána,
mint aki szabadságát nyerte vi§§za. - C, Gy. Pápa
Dicséretes munka a rajzzal együtl. de csak helyi-
érdekü. Tovább. l(, Gy. Debrecen. Nem tudjuk
mikor iöhet. - K. il. 2l3. Eger. Hozni fogjuk. -V. l. Pápa. A,,Vadkan-e vagy jegesnledve' nagyon
kedves - helyi ver§ezet. Sz. L. Nagykanizsa.
Bármily hangulatos is a napló, terjedelme miatt
nem hozhatjuk, Elégedj meg azzal, hogy mi élveztük.

ttl. l. Pápa. Gyakorlalnak jó -minden alkalmat
megverselni. Az annyira kimeritett témáról, mint az
alkónyat a táborban, a táborlüz stb, ujat kell hozni,
Nem 

-etég a hangulat, müvészet is kell hozzá. Csak
tovább ! - - ' K. Gy. Debrecen. A szép és érdekes
színművet megkaptuk, de a mai helyviszonyok mel-
lett türelrnet kell kérnünk - V. L. §zhely. Köszönet.
A kért cimek l922-iki III. évfolyamunk febr. 2, szá"
mának 35-37. oldalán vannak.
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I. A Magyar Cserkészszövétség által lii.
küldött évijelentés ürlapok december hó
l-ig kitOltve az |l|etékes kerületeknek kül_
.dendők meg. A kerületek az éviielentése_
ket nyilvántartásba vezeté§ után összesitve
,decemer hóá l5 ig a M. Cs. Sz. országos '

titkári hivatalának küldik meg.
A 35. sz. c§. parságát (Győr) Folytényi

Emil, a 159. sz. cs. parságát (Pápa\ Gott-
,had Gabriel, a 18B. sz. cs. parságát (Bicske)
Ba,ranyai Imre, a 92. sz. cs. parságát (Makó)
Wenich Gyula iemondása íolytán Dr. Vd-
sdrhelyi Miklós vette át.

Mindazok a cserkésztisztek, akik bármiy
okból a cserkészmunkát abbahagyták, iga-
zolványaikat munkájuk megszüntetóse után
tartoznak csepatparancsnokságuknak be-
szolgáltatni. Ha az illetö csapatparancs_
nok, akkor az ígazobányt a szervező tes-
tület vonja be és küldi meg az illetékes
.herületnek. A kerüle_tek az il|ető tisztnek
.az á|lományból való törlése után az igazol-
ványt az ors_zágos központnak küldik meg.

IL lgazolt'csapatokl 241. Bethlen Gábor,
Budafoki, Rel Egyház. 242. Solymár, Vll.,
Kertész--ulcái pbl§. fiúisk. 243. Bethánia,
Bethánia egylet; VIII., Gyulai Pál-utca 9.
244. gr. Tisza István, Kabai Ref. Egyház.
246. l3ocskay, ,Kaposvári lpartestn|eí 24'i.
Petőfi, Hatvani Közs. Iparostanoncisk. 248.
Vas, R. l,í. S. T'. Rt. Ozd gyártelepi nép-
és iparostanoncisk. 249. Gata, Siklósi Polg.
Fiúisk. 251. Petőfi, Kiskőrösi Polg. Fiúisk.

I|I. Igazolt tiszlek és s. tisztek: 355. Dr,
Girsi]r Géza 11. cs., 356. Kúníalvi Rezső
24, cs., 357. Ablonczy Ernő 22. cs., 358.
Vasanics Gyula 20. cs,, 358, Farkas Oszkár
197, cs., 360. Schuster Ferenc 197, cs.,
361. Kemény Lajos t57. cs", Dr. Knoll Ist-
ván 4. ö. cs., 363. Csincsura Győző 60 cs.,
.364. Dr. Szúnyogh Xavér 53. cs., 365.
Kraub Ferenc 207. cs., 366. Kovács |ózsef
53. cs., 367. Boda |ózsef 40. cs., 368. Mé-
rey Györ,$y 20B. cs., 369. Havas Ferenc
20B. cs., ,__3J0. Bauer Jenó 2OB. cs., 371. Dr.
}anzsó Feíénc 79. ci., 292. Heinrich |ózsef
146. cs,, 373. Dr. Révész Emil 27. cs.,
374. Dr. Csengődy Lajos 223. cs., 37ő.
Szép }ános'lB5, cs,, 376. Olajkár Alaios
185. cs., 37i. Kozma Ferenc 243. cs., 37B.
rGalbos Gyula 22t. cs,, 379. Zahumenszky
,Elemér 169. cs., 381. Hoitschy Richárd, 3B2.
-Oppolczer Károly 169. cs, 380. Czeglédy
Gyórgy 41. cs., 3B4. Koch Rihárd 4t. cs.,
385. Varannai Gyula 3. cs,, 386. Oravik
János 3. cs., 387. Dezső Zo|tán 204, cs.

IV. Az uto]só'két hónapban a következő
csapatok nem küldtek be cserkészeket szol-
gálattételre: 38, 4I, I2O, I32, 143, L73,
I7&, IB7, t97, Igg,20b,224.

A legpontosabbak voltak,, 32, 33, L23,
73b, t47,161, 20B, 2I0, 223.

A csepregi áll. poig fiúisk. 22B. csapat-
számál 60. .számra, a §zentgotthárdi m. kir.
áll. főgimn..235. csapatszámát 50. özémía
átigazoltuk.

É.:

llih n lruinll §lnuílttl ffinhí§[gh?
felszerelég ! - December
lehet ajánlani.

20 teljer ingyen
12,ie

A Magyar Cserkészek Termelő és Erté-
kesitő Szövetkezetének igazgatósága elha-
tározta, hogy húsz mogyu csefkésznek ka-
rácsonyi ajándékul ing, nyakkendő, nyak-
kendőkarika, nadrág, dérékszij, kalap, bot,
sip, sipzsinór és lábszárvédőből álló íe]sze.
relést adomdnyoz teljesen ingyenesen (kb.
4.000,000 K önköltségi értékben)..

A Magyar Cserkészek Takarék és Hitel-
szövetke2éte á maga ré§zéről'a sajdt cipő-
üzemében készülő egy-egy pdr különösen erős,
duplatalpu cserkészcipőt telj esen in gyenesen
adományoz ugyanazon húsz magyar cser.
készfiú részére, több mint 2.000,000 K ter.
melési értékben.

A két szövetkezet ezze| a nemes elhatá-
tozásával minden cserkész há|áját é.s elis_
merését vivta ki.

Az érdemeseket a főcserkész úr őméltósága
fogja kijetölni a M. Cs. Sz. ajánlása alap.
ján. Az Orsz. I. B. nov. hó 17-i ülésében
a kiosztás módozatait a következőkben
határozta meg:

A csapatparancsnokok ajánlásaikat (az
elnökségnek cimezve) dec. 12-ig juttassák
a titkári hivatalba (iV. ker. Váci-utca 62.
fdsz. 6), a fiúk folyarnodványaikban adlák
meg mértékeilret, 'hogy a cikkek elkészül-
hessenek. Az ajánlások szer,nporrtjai :

1. Eletmentő cserkészek.
2. Szegénysorsu legjobb táborozók.
3. Á]talaban szegény és jó cserlrészek.
Az érdekelt csapatok az eredményről

külön értesitést kapnak. Az eredményt ja_
nuári számunkban közöljük.

Kladja' l A Magyat Csetkéé; zsz6v etsé g Klaő dv atlalata

Nyomta l Frátct és Tátsa }őnyvoygmdáia
Yezetéséft lelelőst Ftátct Dánieí.

Badapést, Vil., Akácía-trtca |3.Teí,. J6,.;et rc6-2}
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Atiegyzék.
Az alanti árjegyzéket tájékoztatásul közöljük, minden kötelezettség néIkül.

kor.

Oserkészing (khaki flanell) 32.000

Flanell métere t0.000
Vászoning 28.000-30.000-32.000
Yászon métere 12.000

Ruhaanyag (erős khaki vászon)
métere _-_ 17.000

Cserkészkalap 14.000-25.000
Tiszti kalap --- 28.000
Nyakkendő zöld (szegett) 4300
Sip ___ 1000-1200
Sipzsinór, rövid zöld -__" 600

,, nyakbaakasztható hosszu 600

,, , hosszu fehér 600

Bot 2,100-3000
Tiszti bot, vastag, szöges végget 3500

Kötött \ábszárvédő 18.000
Derékszij ___ 18.000

Nyakkendő karika (liliommal) ___ 2000
Tiszti kalapszij (kiváló finom) --- 700C

Őrsvezetői kalapszij 5000

Cserkészkalapszij 2500

Viharszij
Málhaszij

kor.

1800
1000

Kenyérzsák. , 6000
Cserkészkés (solingeni acél) 2000-14.000
Iránytű 3000-3500
Levesmerő kanál (aluminium) __, 1500
Evőkanál (aluminium) 800
Villa (erős Duránia) ___ 1600
Kanál-villa (összecsukható) 900
Cipő (legfin. anyagból) fekete,

35-37. szám --- ___,120.000
38-40. , -- ___ 125.000
41_4ő , --- -__ 130 000

Bakancs (sárga) 35-37. számig 120,000

, " 38-40. ,, 125.000

,, l, 41_4ő. ,, 130.000
Tiszti paszomány (arani) métere 3000
Paszomány (vörös) métere 1500
Sujtas (előirásos, zöldes barna)

rnétere 800
Számok 300
Háíizsák -_- 42.000

Árainkban a forgalmiadó berrqlgglaltatik.

Értesités l Egész december hónapban nagy kardcsonyi ingvdsdrt rendezünk
az drjegyzék szerinti drban és minöségben. December hó 10-e felé elsőrendüaluminium
kulacsokkal és egyébb aluminium cserkész- és turistafelszerelési cikkel fogunk ren-
delkezni a rendes napi áraknál lényegesen olcsóbban. RésZletes árjegyzéketi minden
csapatnak fogunk küldeni.

Fontos ! Szövetkezetünk f. évi karácsonyra ismét 20 (husz) szegénysorsu és

a Magyar Cserkészszövetség által kijelölt cserkészfiut teljesen ,ingyenesen teljes
felszereléssel fog megajándékozni, kb. 4 millió korona önköltségi értékben. Bővebb fel-
világositást a szövetség elnöksége nyujt,

Minden cserkész saiát bottiában vásároljon, hogy jövőre legalább
40 cserkészfiú ingyenes felszerelése váljék lehetségessé !

sráter és Tórsa Budeperü


