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2. Kiadóhivatalunk (IV., Váci-utca 62.
íöldszint 6. ajtó) 1924. január l-től csak
d. u. 4-6-ig tart hivatalos órát további
intézkedésig. Vidéki íeleknek kivételesen
délelőtt is.

HlVATALos RÉSZ.
Á_ 9ewyorkí Cotumbia-egyetem levelező

tanfolyamárá magyar cser[észtisztek is je-
lentkezhetnek. A bő amerikai cserkéóz-
irodalom rnegküldésével és angol ,r}"t"ti
levelezéssel járó tanfolyam dij-a tá aot-
lár._ Je,lentkezések a titiltigyi"hivatalnak
küldendők., Di.- Motnár s. k.

A kiailóhivatal iizeneto.
1. A kiadóhivatal ezuttal ismételten és

hangsulyoz_ot_tan kéri a t. e|őíizetőket,
|og_r, a kiadóhivatalnak szánt összegek
küldésével íelhasznáIt csekklapokat,' az
összeg rendeltetése szerint a következő
jelzésekkel lássák el:

Előflzetés : E.
Bizornányi elszámolás - B.
Kiadóhivatali részjegyzés : K.

. .Ps,yéP_p_énzküldeményeknél a csekklap
hátsó oldalán kérünk feivilágositást a kü1--
d,ött összegre vonatkozól^gi u tévedések
elkerülése 1égett.

A ,,Magyár Cserkész" pályázatai.
Molnúr Lríszló leslvérünk ösztönzésére lapunk

állandó pály ázatot hirdet ;

1. Küldietek be eredeti cserkésznóttít. Akinek a
kottáját leközöIjük, pályadijat nyert.

2. Küldietek be eredeti nótaszöveget. (Nem tra-
vesztiákl) Akiét közöljük (abból a célbóI, hogy más
megzenésitse), pályadijat nyert.

3. Küldjetek be karrikaturríí, humoros képsoro-
zatot (ötletet is dijazunk, ha vázlalot mellékeltek).
Akiét közöljük, pályadijat nyert.

Pdlyadij: Egy dollár napi értékének megfelelö
kiadványmennyiség, melyet a nyertes tetszése szerint
válogat ki, esetleg a nyettes kivánsága szerinti ci_
mekre küld szét a kiadóhivatal. (Például: falikép,
levelezőlap, kiképzési, szépirodalmi kiadványaink
egy §ora és a Magyar Cserkészegy évre ingyen, de
Iehet egy kiadvány is annyi példányban, ahánynak
az ára egy dollárt kitesz.)

A ,,ll[AGYAR csERKE sZ" KÖNYvEI
1. Márkus : Cserkésztábor. (Elfogyott). -.-2. §ohrank : A harcszerü. ll. bőv. kiad. _.54
3. Sztrillch és Mócsy: A cserkészse-

gitségnyuitás kis kátéia. (Eltosvott.) -.-4. Kiképzési szabályzat. lll. kiad'á§ ' 
-.5O5-6. Gerö: A térkép. lI bőv.kiadás -.72?-8. Dr. FodorFerenc: Magyarország föld-

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

Cs. Sz. hivatalos kalauzáőrsveze-
tők munkája részére. Il. kiadás___ l.-

l4-t8. Mindent.a hazáért, ftegény. (Elfogyott.)
19-23. Gyökössy Endre: Táboroznak apa-

lotai cserkészek. Eredeti magyar
cserkészregény___ -.9024-25. Lingauer László éa Noszlopy AbaTi-
hamór : Cserkészszinpad , ___ -.54

26-29. Magyar Cserkész Naptára l922 íEüosvott.)

3t-33. §ztrilich Pái és dr. Mócsy lános:
Tábori munkák (Eifogyott.)

34-35. Spilenberg: A magyar cserkész
daloskönyve. lI. böÚ. kiadás 1.2O

36-37. Természétismeret. (Sajtó alatt,)
38. Dr. ,lllócsy : Cserkészf izika és kémia (Sajtó

alatt.)
39. Kies: Táborozás -.40

40-42. Szőllösy: Lovagiasság. ___ t.-
43-46. Dl. Farkas Gyula: Forrongó lelkek.

47. Erczbrucker A. : Erdő mellett nem ió
lakni. Cserkészvigjáték l felv. _-_ -.26

48-5t. Farkas Gyula : Hadak utján ___

52. Ruházati szabályzat -,2O53. Kíscserkészszabályzat -.2054-56. A Magyar Cserkész játékkönyve t.-
57. Különpröba szabályzat ___ -.30
- A leánycserkészet utmutatója. Ösz-

szeállitotta a leánycserkész-intézö-
bizottság _-_ -,54

- §ik §ándor: Á Magyar Cserkész-
vezetők könyve 4.50
famentes papiroson kartonboriték 7.-

Clgrkész-levelezőlapok: L és II. sorozat
saitó alatt.
líI. sorozat: A mi íörvényünk.
Atapára darabonként -.l0tülap (kis cserkészplakát) _-- -.20. Ugyanaz, nagy alakban_-_ -_ -.30Baden-Povell arcképe -,25

A oMagyar Cserkószn előbbi évfolyamaiból
kapható:
I. évf. (hiányzik a 2. szám)___ 4.-

II. , . az t. és 2. szám 4.-
III. . teljes 3._

§lk S.: Cserkészinduló kotta ___ _!n
Kirs: Budapest és környéke ___ -.10

Figyelem ! Az itt jelzett árak ugynevezett: alapárak. Ezeketaz ös§zegeket
meg kell szorozni ielenleg2200-al s rrgy kapjuk
meg az egyes könyvek mai árát. Ez a szorzó-
szám változhatik a gazdasági viszonyok szerint.

llnphnlí n ilnuyil [sutltísl ltinilíhiunínlílan, [uünrusí, lll. llíui-ul[a 0r" l$!.0.
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MAGYAR
g§ERKÉsz

Szerkesztőség : l., Mltor.utca 17. lll. 2.
Kiadóhivatal: IV., Váci-utcr 62, írz. 6.

Megjelenik mindon hó 1_én.

A Magyar Cserkészszövetség Orszdgos Elnöksége és Intézö Bizottsdga
összes csapatai minden cserkészének BOLDOG UJESZTENDÓT kiudn Ig24-re.

A magyar cserlrészelrhez !

Nagy örömmel töltött el, amikor a mult
év okt,14-énfővédnökünk, a kormányzó úr
ö főméltóságának
jelenlétében e!őtte.
tek letettem a foga-
dalmat. Ezzel ösz-
szeforrtunk krizös
munkára,közös erő-
feszitésekre ! Nagy
feladatokat vidám
szivvel teljesiteni.
jobb éniinkből az
álhajtásokat nye-
segetve emberebb
embert termelni a
cserkésztörvényt

mindennapi éle-
tünkben megvaló-
sitva szebb jövőt
épiteni e csonka
hazának, ezek a mi
közös küzdelmeink
alapvonalai, Ami-
kor életekre álltam,
az erősitett meg el-
határozásomban,

hogy egyrészről oly
lriváló elődöm gr.
Telehi Pál dr, tb,
főcserkész kezébe
tehettem le a íoga.
dalmat, másrészről
minden magyar ve-
zető és cserkész együttműködéséből eddig
is oly szép eredmény épült Xi: ÜdvtizOllek
benneteket az űj év hajnalán és hálás kö-

szönetet
ségének,

mondva Teleki Pál őkeg5relmes-
egyetemlegesen valámennyiőtök_

nek ió munkát ki.
vánok !

Mindenképen
azon kell lennünk,
hogy a ,naglar
cserkészet eglségét,
amely eddig is any-
nyi áldást hozott,
tor,ábbra is meg.
óvjuk. Ez legbiz-
tosabban ugy lesz
lehetséges, ha to.
vábbra is azon a
nyomon halariunk,
amelyet Baden-Po-
uell jelölt meg és
amelynek sark-
pontja az őrsirend,.
szer. Ez továbbra
is lehetővé teszi a
maglar nem.zeli esz-

lne gondos ápolá-
lását és a hazasze.
retet szent tüzének
lobogva lángolását
anélkül, hogy csak
egy pillanatra is
politikai ize lehetne
bárminő lépésünk-
nek. Távol a köz-
életi napi kérd é

sektől, kifejlesztve lelkünkben a lreresztény
erkölcsi világot, ápolni íogjuk a nemzeúhchi
kapcsolatokat izzó magyarságunk legkisebb

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAP'A

Fclcl6g stctkcsatő l
HERMANN GYŐZÓ

Előíizctól: Negyedévre 3000 K.
Egyes szám 1000 K.

Postacsekkszáml a i 31,4,28 -
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tIAGYAR CSERRESZ

sérelme nélkül, kölcsönös látogatásokkal
és cserkésztáborozásokkal. A risztikarral, a
szövetség vezetőségé vel mindenkor egyet-
értue fogokhozzá a legközelebbi 1övő nagy
kérdéseinek megoldásához. Hiszen a Jarn-
boree éaére virradtunk, méltó képviselettel
kell résztvennünk a kopenhágai cserkész-
napokon. A tisztikar vállvetett munkáját
lisztikaszinóual de mindenekelőtt tisztitábo-
ro kk a i, hely es eb ben tisz tkép zőtáb or okk a.l k e||

elől egiteni Ezt a célt mozditják e|ő a tiszti
összejöueteleÉ és megbeszélések is.

A szövetség anyagi biztositása me]lett
elsősorban a szépen virágzó cserkészirodal-
ruat keII pártolni, mely a krképzésnek közel
teljes iskoláját lelenttette meg. Mindezek a
feladatok sürgetóvé teszik számunkra meg.
találni a mtidját egy cserkészközponti széh-
ház b er endezesé trek.'Iekinté l y tiszteletünk-
bőr folyik, hógy a ntagasabb állalni szer-
ukkel apolni íogjuk a J(,vi§zonyt.

Legyanh résen, hog7 eg1 üttes, egész mun-
kát vcgezzür,k, tel.;es odaadással, a tőlünk
telhet<,l legrökéietesebben. Ebben az erte-
lemben kivan minden magyar vezetőnek
és minden magyar cserkésznek jó muoká't.

Budapest, l9l3 december hó 3l-én
Gr. Khuen-Héderufug Károl1.

Magyat kertben.
Odvas íaból kiszakkent gyenge hajtás,
JovendOt;osíó tágta nyilt szemek,
Ma még szetid igétet, lágy sóhajtás,
De zúgni fog, ha minden íeltemegl

Ha a soí< gyáva alkat mát meganták1
A sorvadtlángú kesergó napok,
Ha majd a ragfogást mir.ő eííakulták
A tépett zászlók, hóí.ehét lapok:

Elópatlannaí< aLí<or frissen ajzott ijjak,
F,eszillten, iíjúaa, hós haraggaI búgva,
Rohanásu{< nyomán szakadnaí< a Ázijjak,
Szép tiszta lovagoÍ<, Jézus nevét zúgva!

T estv étek, csetkészek, szűzi .liliommal,

tJgy", megvrvtoí< majd minden hataíommaí,
Hogyha fellángoínak a magyaí egek?

Ugy", ott majd bünös míndnyájunknevébel
Széjielzúzzátok a fullasató bilincset,
Yisszagyőzve a hit mennye| hevében
Az egesz oís?ágot, a tegőtágább kincset!

ÁRry zoL:FÁN, 33. Cbotno&y cr.-tiszt.

lJZ|ovEN,
JE:-'1924-RE

ü1 a szetkesztő ttt
gonddaI a í,ejében

Szilvesztet estéién
egy §agy karos-
székbeli

Az újeszteaőőte vajjol mit is irjon l
Bi?tasson e milket yagy maga ís sírjon }

- Kósaönteni kéne az olvasógfudátl
(Szerkesatónk mélázva tágja a tollszátát)_
§ míg igyen magában asztalánál gönyeőr
Yalaki az ajtón óvatosan zötget,
Frrtcsa kís embctke, cserkésztuha tajta,
§zörnyú vihateőzett a csetkészkalapja,
A Lebújja tátszik, - Iyukas a bakancsa,
A géháx őnéki úiat is aőhatna.
N" gy csetkészbrcs káját köszötalték Bécsben,
De nem a csetkészek szövetkezetében,
A őetékszijjáig lóg Ie a szakálla
Igy iött bckösaónni Szilvesztet napjfua.
,,Adj lstcn, agg te stvér, mi iót hozott nékemt
Foglaljon mat hetyet itt ezel a székell"
,,Jövenőőt mondok most a? új esztenőőte,
Minden beteljesüí - mondhatom elóre !

Hol is kezőjem? No jó. A Cserkész Szövetség

- Fogia meg a széket, a fOldre ne essék t -KOltOzik ez avben fcnyes palotába,
Ötvcn.hatvan-hetve n v agy még ttibb szobába.
Megépitik bizoly a csetkészek házát,
Fatagják az ácsok, készitik a vázát;
N.gy (esz a csetkészek ifja szövetsége1
Egy hazba k<ilt<izik mínden tészecskeje.
Kétemeletcs Lesa a cserkészek háza,
Szerkesztő utnak is tesz külön szobája,
Cserkészek új boltja, pincéje, paőlása1
Eínöknek, tttkárnak tágas itoóája,
Olyan jő| megy aztáa a cst rkészek boltja,
Hogy a íelszerclést csak úgy ingyen ontja.
Mínden cserl,ésaneí< (esz új íölszerelése,
Baí<ancsa, hátzsákia, sipja, botja. késc.
A Magyar Csetkész is fellendül ám szépen,
Száz oldalba iön kr, kétszet minden héten,
A pesti cserí<észnek, rLem Lls ötörnére,
Villamos szabadjegy jfu az egész évte.
Ió FOváros bácst majd csaí< megcsináljat
Ingyen iát a esetkész ítlldőbe, szinházb.a.
Aáit meg most thondok, tegye zátójelbe,
(Meglesz az is talán jövő őecembeue)
Egyforma csetkészet^ egy szlv és egy (élek,
Üsse ko - vállalom a íelelősséget l (20.)

* Géhá - gazdasági hivatal.

csonka Magyarország nem ország
Egész Magyarofszág - menyolszág.
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Az őrmester diadalmasan lobogtatta meg
a szemük előtt:

- Itt a brzonyiiék, hogv kének vagy.
tok, gazemöerek ! Nlajd találunk nájatok
rrrég mást is ! Vetkőzzcrek le!

Laci rnegszédűit, Xlég ezt is ? Hiszen
akkcrr meglelik a naplrlt, meg a zászlót.
Kálmán ránézett és egyszerre mlr}dent meg-
értert. Hirtelen mentőötlet viilant meg az
agyában : időt nl,erni ! Izgatottan hányta
le az rngét, mes a cipőit és odadobta az
őrmesternek, Mint ahoqy az íi|döző tarka-
sokrrak, szokták odahányni zsákmányul a
kucsmát, meg kabátot, htrgy mig vak éh-
ségükben marcangolják, egérútat nyerje-
nek a menekülők.

- Egészen ! - orditott brutálisan az őr-
mester.

Kálmán összeszorttotta a fogait és egy
pillanat alatt ott áIlt meztelenül, szégyen-
tőI égő arccal.

A csendőr még a cipőtalpát is felfeszi,
tette, hátha oda re;tettek el valamit. Nem
találtak semmit.

- No, mi lesz ? _ förmedt Lactra, aki
tovább.is ott állt mozdulatlanul. Lángoló
agyán ezer lázas terv ctkkázott végig.
Vadul nézett körül, szerette volna a csen-
dőr kezébö|_ kikapni a fegyvert és ölni,
gyilkolni. Édesanyja himezte a zász|őt,
nem, nem adja, inkább ezerlzer meghal.

- Csirkefogó, mindjárt megtanitJak en-
gedelmeskednr !- MegszédüIt. Kálmán ruháit kapkodta, fel
a földrőI és most hirtelen odasúgta neki ;

- Áruli el!
Ertelmeilenül nézett rá, de volt a szemé-

ben valami könyörgő, megglőző, paran-
csoló_, maga sem tudta, mit csinál, behunyta
a szemét és elvágódott"

Kálmi odaugrott hozzá:

- Istenem, elájult ! Vrzet, hamar vizet !

Az őrmester dühöngve intett a csend-
őrnek.

Kálmán letérdelt, foléje hajolt, egészen
íöléje, mintha a szive dclbogását figyelné,
az egyik kezével kigombolta az ingét, a
nrásixkal pedig gyorsán, rejtve belenyúlt
a kebiébe és kihúzta az összegyűrt őrsi
zászlót.

Még éppen annyi'ideje volt, hogy el.
rejtse, már jött is a csendőr egy vödör
vizze|:

- E, majd magához tériti! - röhögött.
Már nem volt rá szükség, Laci íelállt,

arca sápadt volt, de aikai kOrül mosoly
játszadozott. Kikutatták és megtalálták
nála a naplót.

_ Hál ezért ájult el az itjúúr ? - gú-
nyolódott az őrmester, Kinyitotta a vastag
füzetet, lapozgatott benne, ráakadt a b,an_
kóra, Laci iderejtett becsületes keresmé,
nyére és azt hirtelen zsebredugta.

- 

- Mára elég volt. Holnap beszáUitiuk
őket a városba. Vezesse őket a fogdá.ba.

Becsapódott mögöttük a nagy tölgyfa-
ajtó, megcsikordult ,a zár: egyedül voltak.

M egtörten omlottak ]e
priccsre, vége volt a
s mitrdketten keserves

a sarokban álIó ía-
hősies önuralomnak

zokogásbá törtek

É
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ki. Még Láci is sirt s könnyes csókjaival
fürösztötte a megmenlett zász|ót. Csak
annyit tudott mondani:

- Köszönöm, köszönöm!.;. Ó, miért
nem hallgattam rád l Miért nem hagytuk
ott azt a nyomorultat ! _ keserűn robbant

,,íri belőle az önvád.

- Nem, L.aci, te igazi cserkész módjára
qselekedtél. En vagyok az egészben a hi-
bás, én árultam el magamat. De amikor
,,olyan ravaszul kérdezett az a cserkész. . .

, .- Ne, ne mondd, hogy cserkész ! Csak
bitorolta a cserkészruhát. Egy cserkész so-
hasem lehet ilyen gyáván-á5as, még az
ellenségével szemben sem !

- Csak kerüljön mégegyszer a kezünk
közél... és KáImán gondolatai végigszá-
guldoztak a legvátogátottabb kinzóeizkö.
zökön. Hiszen szegénynek még most is
égett egész teste az elszenvedett durva
ütésektől s még inkább a megaláztatás szé.
gyenétől.

: Mi bizonnyal akkor sem bántanók.
De most inkabb gondoljunk arra, hogy
mitévők legyünk. Ha holnap bevisznek
Ersekujvárra, akkor végünk van. Becsuk-
nak és ki tudja mikor szabadulunk !

- Szegény édesanyám l --- zokogott fel
rijra Kálmán.

Ez visszaadta Lacinak egész tetterejét.
Körülnézett az alacsony, mészeletlen tí'og-
dában<. Valamikor talán istálló lehetett:
durva téglapadlózata vo]t és a tető alatt
egy kis hosszúkás ablakocska szűkösen
engedte át a világossagot. Kálmán hátán
íelkapaszkodott, az udvarra nyilt és rajta
erős vasrács. Megpróbálta íeszegetni, de
bizony sehogy sem ment, Leugrott és az
ajtót vette vizsgálat alá. A zár elég tozoga
volt, nekidőlt s akkor vette észre, hogy
kivülről vasretesz tartja. Ezt bizony még
egyesült erővel sem tudják kidönteni. Csak
volna valami eszközük, de hiszen még az
egy bicskáját is elvették. Végigkopogtatta
a fálat, emlékezett, hog_y olvasta valahol,
mint-ásta ki magát egy íogoly a falon át.
Csákhogy tiz év és nem egy éjszaka alatt,
nekik pedig csak ennyi idejük volt. Köz-
ben belebotlott a hátizsákiába, Hát ezl
még meghagyták ? Nem is vette észre, ami-
kor a csendőr utánuk dobta.

- Együnk valamit, Kálmi ! Talán akkor
eszütrkbe ötlik valami okos gondolat.

Elcsüggedten étvágytalanul eszegettek s
mind nyomasztóbban terjedt szét börtö-
nükben a sötétség. Már csak inkább érez-
ték, mint látták egymást. Laci mégegyszer
körüljárta a íalakat, mégegyszer nekife-
küdt a vasrácsnak, Minden h;ába, Végre
leült Kálmán mellé a priccsre és két keze

közé szoritotta lüktető homlokát. Végte_
len fáradtság vett erőt mindkettőjükön, las.
san ránehezedett az agyukra és egymásra
borulva csöndesen elszundrkáltak.

I0. A menekülés.

Laci hirtelen felriadt ólmos álmából: va-
laki csöndesen kopogtatotí az ablakon és
a nevén szólitotta. odarohant. A rácsos
ablakon egy fiúarc nézett be tágranyilt
szemekkel, ugyanaz aki a kapuban íogadta
őket.

- Eltoltam az ajtóről a reteszt - sut-
tagta izgatottan - itt van ez, evvel most
már könn5,en felfeszithetitek. Hamar !

Egy vasdarabot nyújtott be. Most már
Kálmán is ébren volt. Nékiálltak az ajtó-
nak, az minden eresztékében recsegett_
ropogott, végre engedett és tágan kicsa-
pódott. FényIő holdvilág íürösztölte meg

izgalomtő| felhevült arcukat. Megmentőjük
ott áIlt előttük, egész testében reszketett,
de a szeme ragyogott. Nem engedte őket
szóhoz jutni:

- A biró fia vagyok - mondta gyor,
san, szakadozottan - amikor benneteket
elvittek, belopódzkodíam az irodába, elol-
vastam a naplót. ugy.e nem haragszol}
Itt van, el is hclztam, betörtem krvülról az
ablakot, hogy azt higyjék, ti vittétek el.
Ti, ri valóságos hősök vagytok !

Laci szeniébe könnyek szöktek. Csak
annyit tudott dadogni:

- Mondd, hogy hivnak ?

- Kovács Zo|tán.
A nyakába borult, megcsókolta:

- Íestvér, sohasem fógom a neved el-
felejteni ! Ezer köszönet !

Á fiti t<tirt ödött meghatottságával:

- De most siessetek, itt a kertek mö-
gött, rögtön künn vagytok a falubóI Gyor_
§an, mielőtt észre nem vesznek !

(Folytatjuk)
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A cserkészet hőskorából.
T&edékck VeSrÓ ANDOR 7. sr, cs. ce. ct.

Lórévi caata
clmű csetké,szepo száből,

r. É!qer.
Zeng$ búr, vlharos, vitláotó vaő z\vatatbal
Zúgő északí szél ngadó robanása la ayatgat
Sívát prrtzta mezőn s az |jesztő éiíeíeo, álla1
Örtllctcs táncban tavarog íe| a szíltke potőtvély,
BévuIa í6|ő szive nyógve úvőlt s Vtrlcán Lalapáosa
Döngó hangrr csapásoLLal veú í,őldre a tőlgyet;
Acoírrg lsten a íégbcn tombol s ötdógi &cdwel
Korbácsolia a íabtaraios tcngert .le1 az églg l
Hogyha 7íyenkot a vés. az ctast ép űtba' lalálja,
Nlacg oenedéke a íőídőot nlncs gziLlák űtegébea,
Mctt megíogja a széí, odacsapia a szikla íalához,
Elvelz| tőte kalapját és a uthát (eszakitja,
Otta hegyét lagyogó bibotsziai3vé pltoslt|a.

T ége d ls óh vándor, kí gy alútlaa.al et t c kőzelgesz
Lőtév láJa íelé, él ÉérIeL s 1ateíekr'óvíak,
Fotditsd íépteidct rr.ás táita, ha Ledves az éÍÍeő;
Mett ltt etőőbcn. tétea, hcgyen. és Dgaaszctte
Lángontó csalavész tuétessze@,íjr lrőlnye rlkoltoz,
Mindea boglya tl5vén a h,alál vlpeála (eselg Éd
§ Lótév táJa íelett a halál csontkatia tetűl szét.

|aj a,ef a békesség áldott &áia lelünl n'át
S eíbúsglt haragos kedvébeo, a iősz!v|3 csetkéga
Csetkésztegtv ét ét gyilkoíJa dühó s vladalban.

Ime emitt a sőtélytázó MátLúeíía MiLíós
Négylaprr sáttában haóinépét lívja taaácsba.

(Itt kővctkezik a setegs?ea,le' továbbá a Á.aőlta-
nács, melyoek végéa BenedeL Fríclt elÉűídíÉ őr-
játalba l ,T ua,ele rnert alacsonyt de csaének totaya

hetaímas.')

II. ÉNEK.
Mínt ahogy éi idején, a cslLos bengálía-tlgtia
Ia,dtll zeákmányért s átlyéhkéat kúszlk eíőte,
Mindco lagy ta tővén megtorpan s mcgsala,atolia,
Ját aémár- a bozót kőzbeo, s Lémlelve kőtűío.ézl
UgykúszíL BeocdeL Ftlcí most íáL s bogty atővekkőzt,
Mlnden neszte megáll, aztáa, ismét tovasírrtan.
Ám, hogy a híd lelc ét, onaé! íéptek zaJa 6alítL.
(Zúgó habíoíyamo& s levegő kék aethete kőzbűí
Egy szál tő t zs leb eg olt, valaorlntMoh a"a,ed r avataíia,
Ezt híőo,ak nevezők s alkotta a tágcszü Laicst,)
Elbalt bírteíeo,űí,Beaedek s tinyítá l szemét ióí.
(Itt Lövetkezlk az eílealél setegsze6,1éje. Csakhogy

aa elvol§íás végén észteveszlk BenedeL Fdcit.)

Csakhogy a bai most iőtt, aett a BenedekFtící katja,
Mclybc beblJt, a 6okor íombsátta kőz$íkí-kííátszott.
Ílgzrevevé a Maszák rőgtőn s oL7trl ctőei pátdac,
Ráagrott, de a ker qát rrcn volt ott a bokorbea.

Lá,ttá,l má,t zelgét szlklák tcíc|ébe' szóLctlní l
§zódittetes a,étység van alaíta, de nem hedellt lá1
Mlatsléívégz lyatgal, soía meg nem,íog|avadálz őtt
Igy rrgtott Benedck tfugér a bokotbol1 a blztog
§iteg' vesd e1 magad, lr'őlallotáf,a hatalmas irarnban.

Mínt amlkot laga,dő szélvéuz gzete sőpti atz utcát
És te őcsém be akatzz fordalnl cgy rrtcasaroLaát'
Amdc a szeabeJővő széL úJ Laíapod lcszatítia '

És beíevá,gia a tócsr k6zé, te a,eg lo,cclc lortálls
Mérgcscn i,1lsz s belebollaez íába, kövekbe,
Ám a Laíap vágtat szapotán, mint í&tgcklutyluaka,
Mfu-n'át a?thlsz.ő cltogta{ de mcglnt tovaszőtken,
Megíotdrrl, nevct le tán, s vlrgonc íordglatokLaÍ
Nyatgal aa ottoő elő\ le ócsén meg lltst csak ltái,at
Igy festett cz a lógáz L&év tétieil által,

(A batmadík élek a két fél botzalaal b,alcít be-
széí71 aelyo,eL íoíyamárr mlndcnLi mcghel1 kilvévc

p.ts?e a Lóltőtl akl ezt clmoodie.)

Iv. ÉNrr.
Mlnt szomorú &ám,ákg,ak utolsó aLtcsa végéo
Jő Dcos cx machlna s o,cgtaőja a katzal7 a,éz61

Hogy tár zsebkelőőért; mctt lcn íal ocg a íőhőg :

Ugy iőtt most cgetkészgyomrok főgondvlsclőjc
S tgy szólott, kalalíl a slaLácssap&áíoz cmclvel
,rKérremalássan akész vacsotát oár mcg íobet coolJr

Mlntha az iíéletnapl batgona aagylla Éróli,a,
Oly oagy biivős ctó tcJíctl ezel .gysz.til §rókban.
Fcítámadt a Kovács' a? etélyck géíőaaéó|a e )

,.Aj h.aj, plszkos a ceaikáa1 o'ég el ketl mogogataír..
lly szókÉaí szaladott be a aátot|ábrr holott ír
Mlnden holmíia cgy gómotyagbaa íekszik aíóídón,
Eat most szétl;ályá a Kovácc es lcgícobkéről
CsaJkeftt c kanalát pisz&osran előkototőstta,

Nemcsak a teggeli kllrt hatsányszavl hateogatő|l
Ugrott fet Lancm őt L6vett az egész heveló frad

:,":", j,":, :*,:, 
r:tőí ban*os 

:",], _
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Hogy milyen érzelmeket ébresztett ez a
vidék bennem, arra vonalkozólag úti jegy-
zetemet idézem, melyben ilyesmiket irtam
a hal'ón:

. . . ÜtOtr a csendesen sikló hajón és
mindenről megíeledkezve nézem a táiékot.
Mennyit tudnának mesélni ezek a hegyek,
ezek a várromok a letünt időkről! A ho.
mályos, ködös korszakokról, mikor őserdök
fedték a parti hegyeket... Felidézem lel-
kemben ezt az időt, képzeletemben bené-
pesitem az erdőket. Az őserdőben me§sze
hangzik a nemes szarvas bőgése és a bö-
lények csörtetése. A hegy ormán trónoló
várból délceg |ovagok vonulnak át a titok-
zatos sűrűségen a íolyamhoz, a vizen külö.
nös alakú gályák úsznak lefelé, r,alamelyik
rablóvár a|á vitézí kirándulásra. A szaka-
kokban vad rablók lese)kednek, hogy ki-
rabolják a rémült kereskedőket. . .

A Duna Kehlheimnél. Nagy Jenö s. liszt felv.

Az egyík parton magas, zord szikla áll,
a habok fehéren tajtékozzák körül - ta_
lán itt jósolták meg Hagennek a Nibelun-
gok végzetét ? A szikla mintha maga volna
az elszán\ sötét hős, akit hasztalan kérlel_
nek a Duna sellői.

Nugy, ódon, barok templom a parton,
feketedett kövein é|esen törik meg a napsu-
gáí, fölötte a hegyen szomorú omladék:
Dürnstein. Ez az a vár, ahol annakidején
a gőgös Iovagkirály, Oi,oszlánszivű Rich{rd
raboskodott. Valjon milyen iehetett ez a
vár akkor, mikor falai alatt a hű apród
lantia pengett - a hű apródé, aki itt végre
megtalálta királyát.

NIa már forditva áll a dolog. A büszke
németek, akik egykor Anglia urát tartot-
ták íogva, rna rabságban sin),lődnek, bör_
tönük aitait ép az angolok és franciák
őrzik, De vajlon eljön-e a hü lantos, aki
megszabaditja őket ?

Utazás - c§erlrészléleklrel. Bl,j;,"1un 
oly szép, mint sehol másutt a

(Bészletek a M. Cs. Sz. II. 23. cs.-nak naplójából.)*

- Irta: nÁCz JENÖ 172. tV. t. _
§zerzö ! ölel a ,,Magyar Mottó: Varietas delectat.

Cserkész".

Indutá,s.
Julius 5.

Az L923. év egyik szép nyári estéjén
(isy kezdődnek a Verne regények) egy
kis csapat vonult végig Debrecen forgal-
mas főutcáján. Az Gsli korzó elegáns népe
kissé lenézóen nézegette a marcona ala-
kokat, akikből a sötétben alig látszort egyéb,
mint különös alakrl kalapjuk és tiszteletre-
méltó nagyságu hátizsákjuk - cserkészek,
afféle vándorcigány népség - vaj jon merre
viszi őket a szél ?

Bezzeg mqgváltozott mindenki, aki meg_
kérdezte: hová mennek - mert kérdésére
azt a büszke választ kapta: Németor-
szágba l Hm. Szép, szép. Hiszen aklior
nem is olyan rossz dolog az a cserkészet...

De meghi.zem azl l Hát még anrak, alii
olyan boldog volt, hclgy ebben a kis c.a.
patban éIvezhette az etrberek hámrrlatát
(és ez, mi tagadás, jól esik,; és a jör,ő re-
mén.veit: a bajor tavak, az Alpok, Nlíin_
chen...

Azt hiszem, mindenki elképz,lheti. hogy
az ilyen gondolatok szeríölött kel'emes.k,
de boldog vagyok, hirgv ezt nekem nem
lrell elképzelnem, .mivel személyesen pró-
báltam. Ugyanis magam is ezek közé a
>szép magyar vitézek, aranyos leventék<
kőzé tatloztam, akik után sok fiú sóhajtotl.

A kis csapat a református íőgimnáztum-
ból indult el, S. Szabó }ózseí igazgatő ir
bucsuszavai után.

Az állomáson elbúcsúztunk szüleinktől,
aztán Ady Lajos főigazgató úr szólt hoz-
zánk, kiemelve azt, hogy kötelességünk a
külföldön a magJi ar nemzetnek rokonszen-
vet §zerezni és minél többet tanulni.

A Wachau,
Julius 8.

Bécs unalmas lapos vidéke mintha elő-
készitője lenne annak a csodálatosan szép
panorámának, amely délután tárult tel
előtttink.

Ezt a szakaszát a Duna folyásának Wa-
chaunak nevezik. A név, amely talán őr-
vidéket (Wach-Au) jelent, mint'Vach.Owe
már a Niebelungenliedben is gyakran elő-
fordul. Sok vár őrzi itt a folyamot s a

,*) A csapat naplóversenyének győztese. Sainos
csak kihagyásokkal közölhetiük. A cimet mi adtuk.

§zerk.
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A hajó halad és a part, mint valami szün-
telenűl mozgő kaleidoszkóp, mind újabb-
újabb panorámát nyújt _ a le:ket úi ér_
zések töltik meg. Az előbb még komor
lovagvárak, regényes v.ölgyek, misztikus
rengetegek rinqattak melankólikus ábrán.
dokba, most üde hegyirétek, csörgő pata_
kok, tarka, kis parasztházak, csöndes pász.
tori jeleneteket idéznek íöl a lélekben,
idilli békét, bájt sugároz a tájék,

Lassankint rlgy érzem, hogy mély, gyö.
nyörű álomba merűltem, minden összeí<rlyik
előttem: a viz, a hegyek, a gyönyörű pa-
noráma, mely előtt lassan, nesztelenül sik-
lik a haió, az álom elvarázsolt íolyóján . . .

Minden érzékem eltompul, nem érzek
mást csak kimondhatatlan nagy gyönyö-
rűséget

Álom nem lehet olyan szép, mint ez a
valóság t

Salzburgi harangjáték. Nagy Jenő s. tiszt felv.

Salzburg.
Julius 9.

volt is al kalnrunk megszemlélni, mert eb-
ben volt a lakásunk egy Wandervogel-
heimben.

Egy éjszaka egy középkori várban l Mi-
lyen romantikusan hangzott ezl Fantázlánk
mrndjánt működni kezdett. Hogl ne, hiszen
az errtber annyit olvas az ilyen várakról,
végre most látunk egy igazit!

No, de a romantikáért előbb meg kellett
dolgozni. Ezek a kozépkori lovagok egyál-
talárr nem számitottak arra, hogy késő szá_
zadok szegény gyermekei gyalog fognak
felkapaszk<,dni saslakukba, ők9t felvitte a
ló s a várat olyan magasra éprtették, ami-
lyenre tud,ák. Bizony mi ugvancsak meg.
viselve érrünk f :l, rnegszámlálhatarlan srlk
szerpentin, lépcső, csapóhid, hágcsó meg-
mászása után. De nem sajnálhatruk a íá-
radtságot.

Az émber a középkorba képzelheti ma-
gát ezeken a homályos, kongó folyosókon,
melyeken a nehéz ajtOk ódon cimerekkel
vannak kiverve es éjszaka borzongató ki-
sértethistóriákat juttat eszünkbe a várká-
p6lna órájának ijesztő lrongása. Az ódon
irdvar. melyet hideg. merev, kőszentek á1l-

n:ik körül, a naiv íeliratok, melyeknek ide-
ggn mirtelhtrchdeutsch n1 eiy§1 2tig értjük
i-reg, a ztrgolr okhan pihenő porlepett os-
troml"trak, kampók, csáklyák, mind egy
kort idéznek fel, egy kort, amely szoká-
saiban. gondoik<rzásában egészen idegen a

mienktől, egy kort, ametv egy perc az
Idő nagy óráján, eltünt. elporlott, amint
amint az ő ideje letelt. De ntr,omot hagyott
ezekben a várakban, templomlkban, melyek,
nek fenséqe előtt ma is bámulva állunk
meg, késő utódok.

Egy darabig még szemlélgettük a várat,
aztái leíeküdtünk- és néhán.y 'kisé"teties
ijesztgerési kisérlet ellenére is pompásanNugy, fényes pályaudvaron át jutottunk

Európának állitólag harmadtk legszebb íek-
vésú várorába, (Elsőnek Konstantinápolyt,
másodiknak Nápolyt tartják,) Salzburg
bizonyára meg is érdemli ezt a _helyet.
Legalább is ezt kell hinnünk, ha megál'-
lunk a város közepén átrohanó Salzach
hidján s egyik oldalon a Gaisberg impo-
záns ző|d kúpját, másik old-rlon a gyö-
nyörű, ódon várat látjuk s közelben-rávol-
ban a kékiő hegyeker és. a napfénvtól
rózsás havasokat, me,yek olyan nréltó l-ie-

retet adnak a város k,lrül mrrsol1 gó villa-
krtszorúnak - ha elsétálunk az árnr ékos
fasorok közt s ryöni,örködünk az üde pa-
takokban, amelyek ezeket ol_yln kellemessé
teszik - ha magát a várost nézziik. régi
temp'omaival, pompás kastelyaival, szókő-
kútjaival, - igazán meglagad hennünket
ennek az istenáldort vid:,knek a szépsége,

különösen tetszett nekür,k a vár s ezt

aludrunk. (Folyiatjuk,)

Uj éíet.
T ábo*ízbea, vao valamí;
Aarlt rchéz Límondaal.
Hivogató büoőe hangoL -
csetktszlőbot lelke az ott.

Oőagyíl a tábor lépe,
Koszortiba !z&&lvéve,
Kéz a hézbe ő,szcfogva
Slét lec. halló varkapocsba,

Ülod"o azetl d tűzbe tapaő,
Énet útáo mesc íatad.
Kitárrrí a sziv, a iélek -
Qtt satiadzíL - egy úi életl

, ( za49s
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[uy uülí ííloti trmlínulíia.
Nem tudom megmondani, hogy a két

cserkészfiamat vagy pedig magát a cser-
készetet kivántam.e közelről látni, mikor
Sóstóra mentem fáradt idegeimet kipihenni.
Annyi bizonyos, hogy egyik legszebb nya-
ram vglt. Ezt pedig annak köszönhetem,
hogy alkalmam volt megismerni a cserké-
§zet nagy é§ nemes hivatását. Elvonult
előttem saját gyermekkorom, iíjúságom a
maga sivárságában, Boldogan láttam, hogy
ami nekem nem adatott meg. azt a
gyermekeim élvezhetik. A cserkészet meg-
adta nekik azt a módot, hogy megismer-
jék a szabad természet szépségeit a maga
nagyságában. Igaz, hngy ez csak a pa.
rancsnokság szeretetén, műveltségén és az
erre való hivatottságán keresztüI kapható
meg. Sóstón ez mind megvolt. Alkalmam
volt végig nézni, mint válik a parancsnok
gyerekké, pajtássá és atyává.

Nem tudnám megmondani, hogy melyi-
ket becsüljem nagyobbra: mikor gyermek
vagy mikor pajtás, avagy akkor, amikor
atyai kötelességét teljesiti az ő cserkészei-
vel szemben ? Annyi bizonyos, hogy egyik
tökéletesebb, mint a másik !

Cserkészet ! Mennyi szépet, jót és ne-
meset foglal ez a szó magában. Alkalmat
nyújt a cserkésznek megismerni a szabad
természet szépségeit, akaratlanul fejleszti
a tudást, az önzetlenséget. Minden cser-
kész kötelességének tartja képességeit a
kőz szo|gá|atára bocsájtani. S minderre

Tiz óv. Emléklapok a budapesti kegyes-
rendi íőgimnázium (2. B. K. 9.) cserkész-
c§apatának tizéves ünnepére. Osszeállitotta
a paranc§nokság. Budap.est, 1923.

Három nyomtatott ív famentes papiroson,
nagyon szép kiállításban, boritékkal, mit
hozhat ez egy csapatról? Olvasva a füze-
tet, feltárul aztán a csapat tizéves sokrétű
munkája összezsufolva, dióhéjkivonatban.
Mennyi gazdag történés, mily sokoldalú
munka, minő lelki gazdagság ! A csapat
története §iÉ Sándor vezéri alakja körül
kristályosodik ki, akinek páratlan vezetői
kara van : Sztril.ich Pál, Major Dezső dr,,
Mócsg |ános dr., Spileuberg György, ma
már csupa ismert név. Neuhauser Frigyes
dr., ujabban Bátori József dr. tanár urak
állnak mellette különösen munkájukkal a
tanári karból. A íüzet mintája annak, hogyan
kell széles körben érdeklődéstkeltően össze-
állitani tíz év emlékeit és tanulságait. Ne-

naponta alkalma nyilik. Mert maguk vég-
zik el mindazt, . amire egy kulturlénynek
szüksége van. Es vége-hossza nem volna,
ha fel akarnám sorolni a regge)i íürdéstöl
kezdve, a íőzésen keresztül az esti tábor-
tűzig lefolyó esemén1 eket.

Ftirdésnél alkalmam volt végignézni,
hogy mint válik 40-ó0 cserkész egy go.
molyaggá, a parancsnokkal a középen s
mint nyilik alkalma a cserkésznek a gond-
talan vidámságra, szükség esetén az élet.
mentésre s mindez mily természetesen,
soha túI nem lépve az illem határait.

A sátorvizitnél nyilvánul meg a cser-
kész szépérzéke, miként igyekszik ügyes-
ség és csinosság képében a parancsnok
dicséretét megnyerni. A főzésnél is szem-
beötlő a cserkész ügyessége és kópessége.

Nem tudtam eléggé csodálni a játékok-
ban való leleményességüket. Végül este a
várva.várt tábortűz. Mi minden ez a cser-
késznek. Szive dobbanása, lelke megnyil-
vánulása. Itt csendül fel a dal, itt szólal
meg a zene sirva vigadása. Szinte átszel-
lemült gondolatok vonulnak végig minden
cserkész teliintetén. Nem győzöm eléggé
nézni őket. És bennem is á-szebb ésjóbb
jövő reménye éled.

Most, a téli estéken, ha hallgatom cser.
készfiaim beszédjét, melyben minden má-
sodik szó a cserkészethez kapcsolódik s
amely tiszta, ió és egyenes dolog, azt kell
remélnem, hogy nagy segitő társat kapott
a szülő a cserkészetben. F. D.

Az 1923-i táborozásról szóló beszámolást e cik-
kel lezártuk. - Szerk.

,. 
.I,ll.§

,J

hezen lehet lelenni és az az érzésünk ma-
rad utána, hogy most látjuk csak igazán,
mennyit_köszönhet a magyar cserkészmoz-
galom ennek a kiváló csapatnak.

A füzet minden sora akaratlanul is iga_
zolása annak az uj ösvénynek, amelyet a
cserkészet tört a magyar pedagógia tör_
ténetében. Mi ujjongva helyeslünk : igen, ez
a mi utunk, az egyet|en biztos rlt Magl,ar-
országhoz, A Magyar Cserhés4 üdvözlése
gyanánt is álljanak iu W itz Béla szövetségi
elnökünk szavai, melyeket a jubilá!ó csa-
pathoz intézett:

- Piarista cserhészek ! Ha rátok nézek, a
sötétséget szélverő napsugárjut az eszembe.
Legyetek továbbra is hordozói Krisztus
világosságának, hogy szeretet és melegség
áradjon belőletek embertársaitokra, de
pusztitó tűz is, ha valaki lelketekre és ha-
zátokra tör.

N)aVEK
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Sátori élet a 13. Ezermester csapat
balatonmenti táborában.

Külföldi táborozások 1924-ben.
Ismét szép számmal jelentkeztek külfdldi

útra a csapatok Ez a tény mindenképpen
örvendetes, hisz mindnyájan ismerjük ázo-
kat az erkölcsi előnyöket, melyek úgy az
egyesre, mint a mozgalomra és hazánkra
e jól sikerült utakból származnak A M. Cs.
utóbbi számai hirt adtak arról, hogy a
múlt nyáron leíolyt útak mily sikerrel jár-
tak, ha gyakran várallan és többnyire kel-
lemetlen esemény jött is közbe és tette
próbára a leleményességet. Ezze\ azonban
szárriolni kell mindenkinek, aki ilyen útra
vállaikozik, hisz fizikailag lehetetlen innen
mlndent a legcsekélyebb részletig előre
meghatározni. Nem is szükséges, hisz ak-
kor megszünik a cserkészjelleg és egyszerű
kéjutazás lesz belőle, ami nem lehet CéIunk,

Eddig megállapitható, hogy az idén
Ausztriát, Németországot, Olaszországot,
ismét feliteresik cserkészeink. Egy csapat
már előmunkálatokat végzett Esztorsáág
irányában. Néhány öregcserkész részt óhajt
venni az angol nemzeti Jamboree.n, Wemb_
leyben és, ezzel kapcsolatosan az angol
világkiállitást óhajtja megtekinteni

^ |,. ,.A jövő év legnagyobb cserkészesemé-
nye azonban úgy nemzetközi, mint egyéb
vonatkozásban a Kopenhágában augusztus
hóban tervezett cserkészvilágkonferencia
és azzal kapcsolatos >famboree<. A világ
összes nemzeti szövetségei hivatalosak erre

A 13. Ezermesler csapat
tábori főbejárata.

a nagy összejövetelre, mely határozottan
a világ legnagyobb stilű tábora lesz, ameny.
nyiben eddig kb. 10,000 résztvevőre szá-
mitanak. Részleteiről egy másik hel5,en
lesz sző, A M. Cs. Sz, is meghivást kapott
és tervbe is vette, hogy nemcsak hivatalos
kiküldöttekkel, hanern öregcserkészekkel és
amennyiben akad vállalkozó, egy reprezen-
tativ csapattal is részt vesz. Sajnos, a részt-
vevők nagy számára csekély a remény,
mivel a költségek igen nagyok lesznek.
Még a kedvezmények figyelembevételével
is 3 angol font a részvételi dij. Akarjuk
azonban reméIni, hogy a magyar cserké-
szet képes lesz ezt az á|dazatot meghozni
azért a le}retőségért, hogy fiai ezen a
világünnepélyen résztvehessenek magyar
zászlóvaI a kezükben.

Az útak anyagi részére, sajnos, még bi-
zonyoSát nem tudhatunk, mert egyrészt
még a Népszövetség határozatának végre.
hajtásáról az egyes országokban nem kap-
tunk értesitést, másrészt azonban egyelőre
a pénzügyminiszterium tilalma folytán a
Devizaközpont beszünteIte az idegen pénz-
nemek részünkre való kiutalását, mely ren-
delkezés megváltoztatása nélkül le kell
mondanunk minden reményről !

Mindazoknak, akik külíöldi táborba szán_
dé,koznak menni, íigyelmükbe ajánlom a
M. Cs, utolsó évíolyamában megjelent ha.
sonló vonatkozású tit ket et.

Külügyi főtitkdr,

Uj könyv !
A Magyar Cserkész

Különpróbák
njzával.

könyvei 57 , száma z

szabályzala Uj könyv !

1

28 küIönpróba a jelvények Alapára -.30 korona.
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A nemzctközi, crerkérz oJamboreeu.
Kopenhágában, lg24. aug. l0-23-ig.

Programtervezet z

Augusztus 10-17: Tábori élet, csapatver-
senyek a_ .cserkészvílágbajnokságért,9 napos kirándulás. mutat-ványok.

Augusztus 1_8-23: Vendégszeretet] szőra-
kozások.

. .A Danske. Spejderkolps minden ország-
ból egy 4 tisztbő| és 4& cserkészből áró
csapatot hiv meg, mely az illető orsszágot
a cs.erkészv_i|qgbajnokságban fogja kepvi.
selni. E 48 nú életkorá 1924. VIt. 3í.én
nem lehet több 48Xl6 : 768 évnél. A csa-
pat tel|es tábori felszerelést (világitást is)
hoz magával és l kétszemélyes nagy 2
egyszemélyes canoet. Minden csapáinak
külön táborhelye lesz és maga íőz. - lelmi-
s.zereket nyersen, fizetés ellenében a Tábori
Elelemszállitó Bizottság adia ki.
. _ 

E hivatalos_ csapáton kivül tetszőleges
létszámban hivatnak meg egyéb cserÍé-
szek, mint látogatók.

Mrnden c§apat saját nemzetiségű tiszt-
jének vezénvlete alatt áll

Kérik a csapatotat, hog_r. nemzeli jellegű
mutatványoliat adjanak eIŐ.

A cserkészvildgbajnoksdg feltételei :

A c,met az a csapat nyeri, mely a kö-
vetkező 1[ számban a legtöbb pontoi kapja:

1. Egész c§apat kiilső meejelenése.
2 Eqész cslpat táborozása: a) csoma_

golás és szállitás, b) cserkészszerű felsze_
relés, c) gyor§ táborcsinálás, d) legiobb tá-
bor 3 órai munka után.

3. Énekek, csatakiáItások - egész csa_
pat, maximum 15 perc.

4. Nemzetitáncok - egész csapat, maxi-
mum 15 perc.

ó. Tabortűzmelletti qzórakozásbk. (Szini_
előadás szabadban) max, 15 perc.

6, Cserkészverseny: a) megfigvelés vá_
rosban, b) következtetés, c) Woodcraft
(természettanulmányozás) d) nyomkeresés
éjjel. _e) kenyérsütéó nyaison, t; elsO segély.

7. Cserkészversenyek II.: a) lasszódobás,
b) _ügvességi verseny. c) íamászás, d)
sikfutás 80 yardra, e\ 1l2 kilós súlvdobág
f) term_észetes akadályok ugrása. Vagy

7a. Canoe cirkálóvers.env 1 va?,y 2 ca-
noe, 1 vagv 2 cserkész. a) csomagolás és
íelszerelés, b) evezés, c) vitorlázás, d) fel-
borulás. e) táborcsinálás. í) tovaszállitás

8. Uszás: a) 100 yard,' b) búvárkodás,
c) életmentés telies egyenruhában.

9. Orsi akadályverseny (8 tagr1 őrs).
Minden egyes váltási állomásnál a verseny-
zők a cserkészet gyakorlati illusztrálását
mutatják be (pl, cserkésztörvény, megfi_

gyelés, nyomkeresés, első segély, közelités,
jótett, stb.).

10 24 órás kirándulás kerékpáron (8
tagú őrs), lrözben megíigyelés, tábor, váz-
latkészítés, jelentés, stb.

11, Tábori keszség a tábor egész tartama
alatt: a) a tábor csinja, b) ötletes tökéle-
tesitések, c) íőzés, d) reggeli gyakorlatok,
e) csapat pontossága.

Az egész csapat résztvesz az L, 2., 3.,
&., b., 1l. számban; 1-1 őrs a g. és 10.
számban i 6,, 7.,8. szám minden pontjánál
t-l cserlész oly módon, hogy ugyaaaz
a íiú a 7., 8., 9., i0. alatti versenyeknek
csak egyikében vehet részt.

Látogatócsapat mutatvdnyai :

A) Legalább 24, |egfetjebb 150 cserkész
előadása, mely nem tarthat tovább l5 perc-
nél töltse be a 77)(tI7 m es arénát, legyen
cserkésszerű és nemzeti jellegű, Jelvényt
kap a legeredetrbb előadás, mely pl. a kö.
vetkezők némelyikéből kombinálódik össze:
a cserkészer genezisének előadása, ambu-
lancia, mindeníele balesetek, vonatösszeüt.
közés, repülőgepbalcsetek hajótörés, ára-
dás. tűz, íö|drengés. megvadu,t lovak, test_
edzés kerékpározás, szerk<rcsiverseny,
kunl,hóépités. hidverés, mintatábor. men
tőöv; rűzg_rújtás, fózé-s vagy rnás eredeti
csapatmutatvány.

B) Kötélhúzás a lDaily Mirror< ezüst-
kupájáért O|datankint 12 tagű csapat. Hú-
zás hossza 8 láb. 3 húzás közül a legjtlbb.
vállhúzás megengedve. Vezető 1924. VII.
3l.én nem lehet több l8 évesnél. Résztve-
vők köteles ruhája: ing, cserkész- vagy
íutónadrág, harisnya, puha futócipő (sarok
nincs megengedve),

Nemzetközi konferencia
1924 VIII. 18-19 -20-án lesz a nemzet-
kOzi cserkésziroda irányitása mellett. Or_
szágonként legíel,iebb 6 hivatalos delegátus
küldhető ki, akik csak egvéni felszerelést
hoznak mivel elhelyezésükről és ellátásuk-
ről külön történik §ondoskodásAz egész >}amboree<.ra vonatkozó bő-
vebb részletek a Nemzelközi Iroda közlé-
sei alapján később közöltetnek.

rUmeyt íőtffiL
ÖtOOlr évlotyam l Túl a bozótoson, a begy_

oldaI clgő hailáúl sltroseanook cgyct caea a íor
dútón. Mát vlgszalátííaL ql éleg lüskéq tóretlca
bozótta, mclyeo ttlliutottant úgy, hogy egyetlcti
ltánytünL a sz|vttak vott. De előtt{lok aa lgaz|
oagarságok t Oda mál az ctőők cla,éíyeő6 caend-
iébrn mehctúnk, tán tóvlles ág-bog ig tcvcsebbet
tép aa|ó. Píhcoésle níncr ídő, lodglank tovább,
Logy mlre az qdőböt khé*e, a csílcg oagasságát
|fuJak1 az cldő az 6s2 vctőíéayel atanyeeöJévet éplt_
rcn poha vőlyeget lábgok aíá . . .

I

I
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l3. Ezertnester
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A l3. Ezertnester csapat balatonrnenti táborából.

Cs erk és zkalapprés,
G),uk,arr rnegesik az, hogY h,i kaiapiln-

kat elővessziik. szé et elg()rbü,ve talátjuk
s bárrnenrryire egycngetjük is, nem áiI
úgy, rnrnt kcllene. Ezen úgy segrthetürrk,
hogy a kalapunkat présbe tes,zük s nrind.
addig bcnne hagljuk, mig nrncs rá szük-
ségünk. Ilyen plést bárki csinálhat magá-
nak, ha van hozzá megíelelő anyaga, meg
egy ki§ kézügyessége.

Részei a következők:
t. Alapdeszka. Nagysága akkora legven,

hogy a kalapot rátéve a szélérrél körös.
körűl 5-6 mm födetlen hely maradjon.
vas,agsága kb, 1 cm. Erős, gyalult deszka,
lehetoleg egy darabból álljon, de ha több
darabból állrtjuk össze, a részeket ponto-
§an és erősen iilesszük egymáshoz.

2. Fedődeszka. Nagysága, vastagsága,
mint az alapdeszkáé. Egy darabból álljon,
közepén akkora lyukat fűrészelünk, hogy
felülről könnven ráilleszthessük a kalapra.
De hogy e lluk pontos legyen, először pa-
pirból csináIjuk meg s azt próbá]gassuk a
kalapon.

3. Sarok. Áll egy 3\? cm-es pléhből,
melynek egyik végéből 2 cm.t visszahaj-
!o!k magára a pléhre s a hajlásba egy
l l alakban meghajlitott kemény drótot ie,
szúnk, mel.r nek minden oldala 3-3 cm.
Az alapdeszkát lefodjtik a fedődeszkával,
a drótot két végénél fogva a fedödeszkába

Légrády S. rajza.

-r,erjük, a p!éheket pedig középen deréliszög
alart mtglrailitva, rászögeljiik az alapra
oldalról és alúlról 3-3 §zey$el, A két
deszkalap könyv módtára nyilik.

4. Szoritókapocs. Átt egy 1.b\7 cm.es
pléhből, rrrel5netr véget 2 cm re risszahajt-
juk s a hallásba egy 2\ alakú kemény
drótot teszünk. Derékszögben meghajlitjuk
a pehet s rászegeljük az alapra oldalról
1, alúIról 2 szeggel. Ha az alapdeszkán
rajtafehszik a fedodeszka, az alapra szö-
gelt háromszög csúcsa a fedődeszka köze-
péig ér,ien, ahol a kb. 3 mm.nyrre kiálló
szög végére ráakasztjuk Arra vlgyázzunk,
hogy erősen szoritsa a két deszkát egy-
máshoz. 5 darabot készitsünk, ezeket aztán
az alapon arányosarr helyezzük el, helyet
hagyva a saroknak is,

Persze, ha va]akinek más sarokvasa vagy
szoritója van, felhasználhatja azokat is.

Mikor mindezzel elkészüllünk, az alap-
és fedődeszkák belsö oldalaira vékony,
használt ruhadarabc)t ragasztuílk s a szélek-
nél, meg a fedődeszka lukjánál körülnyirluk.

A kalap karimáját megnedvesitjük, az
alapra helyezzük, a fedődeszkát ráhajtjuk
s a kapcsokkal köröskörül ]eszoritluk. Mi-
kor a kalap megszáradt, úgy álI a széle,
mint a parancsolat.

Kaldsz Mihdly őrsv,
2l3. Koháry csapal, Eger.

7
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CSÉRIQSTíSL§

A 7 Eröss Guszttív csapat ötéves évfor-
dulót ünnepel. Munkája mélységére vall,
hogy munkdual ünnepel. Mai számtrnkban
ta|ál az olvasó annyi 7. cs. cikket, ameny-
nyi fért és még maradt más számunkra is
abból a hegyből, melyet dr. Mdrkus Miklós,
a csapat parancsnoka szerény mosollyal
helyezett a szerkesztő asztalára. A csapat
vezetőinek munkája már 10 éve; és mi
szeretettel köszönrjük őket és a csapatot
a jubi leu mi cserkészieliesit mén_y alk a' maból.

Tiz sort kér a tiz év előtti cserkészjelölt
fiatal tanár a mai szerkesztőtől, hogy a
2, B. K. G. tiz éves íennállásakor a kö-
szrjnet szavát ha!lassa ! Ime :

A Zász\ónk 1913. júiius 1-17,i turajútján,
éppen eg.v évi képzés után első tábtlrtrmat
élt<m át. ZsolnáróL ltaza ke]Iett utaznia
az élelmezési főbiztosnak, egvszersmind a
>Vezér< íő- és alszakácsának, Elelmi biztos
lehettem a még hátraler,ő 10 napon, de
főzni, azt nem tudtam. A vezérség szét-
oszlott kosztra és én a piaristáknál lehet-
tem. 10 év után köszönöm Sík Sándor
akkori szavait, az egész tutaj igazi cser-
kész szellemének elenyészhetetlen kisugár-
zását, no és a.Rozgonyi és Major Dezső
akkor V, o. t,, igaz?) meg Leipold Jani
főztjét a Hültl.féle csomagokkal együtt.
Minden érzésem friss még . . . hopp, a
szerkesztő megfogja a kezem. Hát jó, ha
sok, úgy töröljön az a szerkesztő, ha tud.

- Hermann Győző,
,t

Ahol fegyelem van, ott van tisztelet ls, ná-
lunk a íegyelem tiszteletet jelent, tisztele-
tet rnindenkivel szemben - olvásom Bar.
cza Imre Svájc cserkészetéről szóló cik-
kében. Milyen egyszerű és milyen mély
igazság ! Rögtön kitünik, ha egyet fordi-
tok rajta: Aki tiszteletlen tud lenni, nem
is tud az fegyelmet tartani.

(Egy levélből,) . ..n"*, kézze|foghatóan
kif,elezzem azt, amit érzek, a mai postával
cimedre feladtam I21f, ezer koronát. Ebből
21f^ ezerre| előfizetek a Vezetők Lapjára,
10 ezer koronát pedig ajándékba kiildök
a szerény tanitói íizetésből, hogy ezzel is
könnyebb legyen a Vezetők Láajának
megjelenését lehetővé tenni.

É,tetcét és étetpdlya.Ne,rJ 
"tr.ot 

hosszan beszélni
erröl, csak leirom e két szót egymás mellé. Azok-
nak, akik most állanak pályaválasztás elött. Iiletcél,
ez a végpont, ez a betlehemi csillag, mely örök
vezére legyen életünk hajójának. Eletpátya i ez az
eszköz, a szerszám, a jármű, a fegyver, ez egyike
a sok útnak, mely a csillaghoz vezet, Elöbb túzzé-
tek ki az életcélt, azután válasszaíok hozzá élet-

szövetkezeti tőkeemelés.
Mint minden kereskedelmi és ipari vál_

lalatnál, . úgy a Magyar Cserkésjek Ter-
melő és Ertékesitő szövetkezeténél is szük-
ségessé váIt a korona vásárló erejének nagy-
mérvű csökkenése következtében az üz|éú
forgótőke szaporitása, amely a meglévő
alaptőke íelemelésével és új üzletrészek
kibocsátásával elérhető is lesz. kivánatos-
nak látszik, hogy a cserkészcsapatok azon-
kivül a csapat tagjai közül minél többen
egyénileg is részt vegyenek üzletrész jegy_
zéseikkel a szövetkezet tőkegyiijtésében.
Eltekintve attól, hogy a szdveikezet jó
áruival és becsületes kiszolgálásával az
egész cserkésztársadalom rende}kezésére
áll, tehát minden cserkész támogatását meg_
érdemli, figyelembe veendő az is, hogy az
üzletrészek ezidőszerint 100/o.os osztalékot
jövedelmeznek. Az erkölcsi támogatás szük-
ségességét külön hangsírlyozni íelesleges,
mert köztudomású, hogy a cserkészet és a
szövetkezeti eszme alapgondolatai mily kö-
zel állnali egymáshoz.

Az újonnan kibocsátásra kerülő üzletré-
szek kisebbitett képmását egyidejüleg be-
mutatjuk .olvasóinknak. Csinos motivumait
Kemény Odön cserkésztiszt vázlata után
Helbing iparművész-tanár rajzolta.

Üzletrészje gyzés céliából íord_r_rljunk a
Magyar Cserkészek Termelő és Eriékesitő
Szövetkezetéhez (IV., Váci utca 62, sz.),

;l

.l

pályát l Lanta\,7 sz, Eröss G. cs.
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A főcserkész úr ö.
méltósága karácsonyi
ajándékkép en egjrni.l-
lió koronát bocsátott
a szövetség rendelke.
zésére a csapatok szá-
mára, Az elnöki szak-
osztá|y az összeget a
kiadóvállalatnak adia
át, amely új kiadvá-
nyaiból egymillió ko-
rona értéküt fog az
összes csapatok közt egyenlően szétkül_

port. Két csapatösszejövetelt szenlellünk csak felsó_
osztályosok résztvételével a I0. törvény tnegbeszé_
lésének, amely még folytatódik januáriusban. Négy
kétórás összejövetelen befejeztün\ egy jeladó_ és
térképkurzust.23-án, újból csakis a csapai tagjainak
jelenlétébén, karácsonyfa-ünnepélyes összejövetel
volt, minden anyagi ajándékozás kirekesztésével.
A csapat a parancsnokot szép músdtra| juíalmazta,
a parancsnok pedig ezzel a tanitással víszonozta:
tisztelet nélkül nincs fegyelem. Ugyanekkor kilenc
idei jelölt tett elgö fogadalmat. Há ehhez hozzá-
vesszük a heti őrsi, a havi rajösszejöveteleket, a
heti hóromszoros ének-, háromszoros frivós- és
egyszeri vonóspróbákat, a szolgálatokat, ügyveze_
tést és_nyolc zeneakadémikus cserkészt, ugy kime-
rült a foglalkoztatás.

A nagy magyar rónán is folyik a komoly
cserkészmunka, A kisujszállási ref. fögimnáziurir
l92l október tO-én kiválasztott egy lolőböl álló
leikes csapatot -.Karácsony Sándoi propaganda-'
elöadása, után - és ez a kiscsapat volt az á nag,
amelyböt uj virág, ui élet fejlődött. Ma már hai_
mincketten vannak, akik büszkeséggel hordják,
illetve közülük tizenketten rövid idö, mulva hordani
fogják _ akoronás cserkészliIiomot. A nyáron
tizenegyen voltak külföldi uíon, a többiek egy-része
pedíg vendégként táborozott a debreceni "Erö'.táborában. Ezekben a vá|lalkozásokban a szülök és
a közönség is hathatósan támogatták a csapatot
anyagilag, ugy hogy három cserkész külföldön, egy
pedig itthon volt tábotban - ingyen. A mozgalmab
nyári élet után a téli munka is komolynak igérke.
zik, tavaszra pedig nagy ünnepséget tervez a csapat :
zászlóavatás lesz ! Azt a gyönyörü selyemzászlót
fogja avatni, amelyet a M. A. N. Sz. kisujszállási
köre ajándékoz a csapatnak,

]Vlechle József bucsuja, 'Szeretett paíancs-
nokunk, Mechle József, mielött hosszabb, tanul-
mányi célu amerikai uljára indult, meghatóan bu-
c§uzott mindazoktól. akik szivéhez közel állottak,
ipv az ő cserkészeitől is."'November l5.én délután beszámott intézetünk
tanári kara és az ifjúság elött, csapata eddigi mun-
kájáról vetitett képek kisérete mellett. A beszámoló
után elbucsuzott a lanári kartó| és az ifjúságtól,
majd a c§apattól. A cserkészf;úktól szivélyes kéz-
szoritással vett bucsut s zászlónkra emlékül szala-
got kötött e felirással : ..Dolgozzatok egy szebb
magyar jövőértl" Hamar Gyula igazgató úr a 62,
sz.,,Pálfy' cserkészcsapat gzervező testületének
elnöke közvetlen, melqg szavakkal tolmácsolta az az
iskolafentartó hatóság, a tanári kar és az ifjuság,
legföként pedig a eeerkészeink elismerését. háláiát
azzal a lelkes munkával §zemben, amit Mechle
lózsef mint tanár és mint cserkészparancsnok a
Éoproni evang. tanitóképzö-intézetben trifeltett. Min-

rdenkinek a szemében könny csíllogoit, mikor az
utolsó vezénvszó elhangzása után kivonultunk a
teremböl.

November l6-án cserkésztisztelgés és a cser-
készinduló hangjai közt indult a vonat, mely magá-
val vitte szeretett parancsnokunkat, Mechle Józsefet,
Azután lassankint eltünt szemeink elől. Vajjon mikor
hozza vissza ? Addig is : ,Jó munkátl'

Szabó Lajos, a62. "Pálty" c§.-c§. öí§y.

Satnálalos elnézés folytón a 7. sz. Erőss
Gusztáv cserké§zc§apat tábori beszámolójának je-
lentékeny íésze kimaradt nov. számunkból. Bár
terünk n'em engedi, hogy a kimaradt részeket utó-
lag hozzuk. szükségesnek tartjuk megemliteni, ne-
hosy tigy tünjék fe| a dolog, mintha az Etóss G.
csert<ésii:t< táborában a baskir és taiár nólák ének,
lésén kivül más emlitésre méltó komoly munka nem
akadt volná,

deni. A külcleményeneztjelezzük és a le-
bonyolítás után az e]számolást közzétesszük.

Á szorkesztö hálás szívvel köszöni a fővá-
rosból, vidékről és külföldről küldött üdvöz.
leteket és bizakodó szívvel kiván ehelyről
boldog újévet. Ezeknek az üdvöz|eteknek
hangiábóI és számából erőt meritünk aJam-
boree évében ránk várti hataltnas küzde-
lemre. De diadalt aratni csak ugy ttrdunk,
ha e szivélyes viszony napról napra szo-
rosabbra főződik,

Lapunk mai száma technikai okok miatt, egy
hetet késrk. Itt jegyezzük meg, hogy mai számunk
ára l000 (egyezer) k )rona, vagyis - szerényen
számitva - a békebeli 20 fillér. Elöfizetés negyed.
évre 30i0 korona. Ok: anyag- és m,rnkabérdrágulás.
szives elnézést és - elöfizetést kérünk.

Tankerületi tanulmányl verreny folyt Ie a
budapesti főigazgatóságon december hó 20, 2l és
22 én. Plntér Jenö tank. lőigazgató tavalyi kezde-
ményezése az idén már nagyszerű hajtásba szök-
kent. Minden intézet december első felében házi-
v.€rsenyen döntötte el, ki legyen a 2 ,reprezentativ".
Osszesen átlag 60 fiú és t8 leány dolgozott. Az
eredményt néhány hónap mulva tudjuk meg. Vajjon
hány cserkész lesz a nyertesek között ?

^ 
22l. Anonymus csapat II. Szt, István raja

december 2-án nagyszabású fogadalomujitó- és
avatóünnepélyt rendezett Ugy a'müsor, mint az azt
követö amerikai mikulásárverés nagy síkert aratott.

A 18. Lóczy csapat (IX. ker. áll. Fáy főgimn.)
idei munkája hozta a ósapat kialakulásának befe-
jezését, mert az őrsök életképesen m{iködnek. Négy-
évi munkába került ez, Létszám szeptemberben 99.
Decemberben pezsgö élet folyt, l-én a Ferencvárosi
Keresztény Társaskörben bemutatkozó hangversenyt
rendeztünk (fúvós és énekkar), 2-án mikulás, sze-
retetuz§onna és Ferenc-nap keretében (vonószene-
kar) mutatkoztak be az idei jelöltek a csapatnak,
szervezótestületnek és öregcserkészeknek, ugyan.
akkor 90 fövel megalakult az iíj. vöröskereszt-cso-

liA--.
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A,7, st, Eróss Gusztáv csapat ianuár 2-án
ünnepli fenállásának ötöd,k évfordúlóját. E jubile-
ummal kapcsolatban' december 23.án zártkörü ked-
ves karácsonyi ünnepélyt rendeztek, melyen a iubi-
leumi pályázatok dijai is kiosztásra kerüitek. '

^d 
budai cserkésztisztek decemheri összejö_

vetelüket 14-én tartották meg a 7. sz. Eróss O. cs.
cs. Otthonában (l. Atilla-u. 1-3). Ezuttal a csapat-
ügyvezetés és a cserkésznólázás kérdése került
megbeszélésre. Az elsö kérdésröl dr. Márkus Mik_
lós 7. cs. t., pnok tartott előadást az Eröss Gusz.
táv csapatnak egyídejüleg bemutatott ügykezelése
alapján. Néhány praktikus hozzászőlás után kedves
meglepetés gyanánt íürge cserkészek aszta|t teritet-
tek, teát és süteményt szolgáltak fel. Kedélyes han-
gulatban tartotta meg ezután Vaskó Andor 7. st.
elóadását a cs. nóta lényegéról, annak fejlödéséröl,
jelenlegi állapotáról és azokról az irányelvekröl,
melyeket követnünk kell, ha igazán nemzeli és mü-
vészi nótakincsre akarunk §zeít tenni Az elöadást
sürün tarkitották az egyes nótatipusok jellegzetes
példái, melyeket az Eröss Gusztáv csapat énekkara
Bárdos Lajos 7. cs. t. vezetésével adott elö. Külö-
nösen nagy hatást tettek a népi dallarnokra irt
eredeti szövegü dalok, melyeknek hatása alatt a
jelenlévők fel is hivták az Erőss Gusztáv cs. veze-
tőségé_t, hogy mintegy száz eredeti nótáiát a Ma-
gyar Cserkész segitségével tegye közkinccsé, Leg-
közelebbi összejövetel január 25-én, pénteken 19
órakor lesz a KEG. csapat otthonában.

Á nagykanizsal 74. cserhészek karácsonyi
ünnepélyt rendeztek december 2l-én, melynek szép
sikere volt. Az ünnepély után ifjusági kiállitás és
karácsonyi vásár volt.

A budapestl piarlsta fg. csapat Jtrbileuma.
December_22 -23:4\| _szombaton és vasárnap (in-
nepelte a 2. sz. BKG- fennállásának ll, első cser-
készkarácsonyestéjének tizedik évfordulóját, 2Z_én
délután teljesen zártkörü, a rendező csapat és a
testvércsapatok cserkészeinek szóló karácsonyest
volt, vasárnap délelött a piarista kápolnában hála-
adó mise, amely alatt az egész csapat a szent ál-
dozáshoz iárutt, d u. tél 5 órai kezdettel az iskola
tornatermében jubileumi emlékünnepély. Itt került
bemutatásra Harangi László új cserkészszindarabja,
mely azt mutatta be, milyen lesz ezer év mulva a
cserkészélet. A jubileumnak egy másik érdekessége
vo'lt, hogy ekkor lelent meg ,,Tiz év" cim€n a csa-
pat életéböl egy három ivnyi kis füzet, mely ké-
pekkel, versekkel és elbeszélésekkel tarkitva, kon_
kréten iparkodik az olvasóval megismertetni és
megszerettetni a cserkészmunkát !

Á debreceni t71. sz. kegyesrendi fg. "ErdősiImreo cserkészcsapat december Zl-én az intézet
disztermében karácsonyi ünnepélyt rendezett.

Cserkészíényképészek ! .Kinek városában, ki-
nek környékében ne volna régi templom vagy épü-
Iet, vagy templomrom, várrom? Beszédes bizonyi-
tékai votnának eze| hazánk régi ku|turájának, de
alig van róluk felméré3, egy-egy fénykép, sokszor
m9g az se. Fényképezzélek le ezeket az emlékeket
egészében vagy részleteiben, küldjétek pontos hely-
meghatározással és 'saját cimekkel a Mü.emlékek
Országos Bizott§ágának (Budapest, Vl , A|latkerti
út l) Ne táiképeket és hangulatos előiereket ve-
gyetek le, hanem száraz, de értelmes épül'etképe-
ket; lehetóleg állitsatok egy embert a képbe, hogy
az arányokról táiékozódni lehessen. A magyar mü_
emlékek megmentése terén már ismerik a cserkész-
munkát. lsmerjék továbbra is ! K. L. A.

7. sz. Erös G. cs.
A r23. sz. VIlt. ker. közs. föreállskola

cserkészcsapata karácsonyi vásárát dec. 20-án nyi-
totta meg.

A l98. sz. Pál cserkészcsapat 1922, tavaszán
alakult meg. 1923. februárjában Ventura László és
Neu ottó pá| tisztek vették fel a munkát s március
ll-én tartották meg az elsö c§apatösszejövetelt.
Május hó 20-án megtartottuk az első íogadalomté_
teli ünnepélyünket. Ezután minden szabad peícünk
a tábori elökészülettel volt lefoglalva. Julius t4-én
indult táborba a Balatonhoz Alsóörsre 2 tiszt és
34 cserkész. 28-án reggel könnyes szemmel s fá!ó
szivvel indultunk vissza. Jelenleg ll. oszt. próbát
teszünk. Van 2 cserkész és 1 jelöltörsünk.

Ealmos Ldszló raiv,
A Bóró Eötvös Lorónd véncseikészcsapat

dec. hó 2-án alakult meg ünnepélyes kereíekközött
a br. Eötvös kollégium diszterrnében- Jelen volt a
szervező testület feje, dr. Bartoniek Géza kollégi-
umi igazgató is, mig a szövetséget Earagó Ede
orsz. - fötitkár képviselte, Az alakuló ünnepély a
szövetségi indulóval kezdödött, melyet a c§apat
énekkara adott eló, majd a szervező testület meg-
alakulása következett, melyben többek között dr.
Farkas Gyula, a kollégium volt tagia, a Magyar
Cserkészszövetség berlini képviselöje is helyet fog-
lal. A csapat kormányzója dr. Eodor Ferenc egyet.
m. tanár, szerv. test. tag, paranc§noka pedig dr.
Mathea Károly 4. sz. B. I. K. cserkésztiszt lett.
A csapatot a kollégium nagynevü alapitójáró

nevezték el, a bécsi Pazmaneum hasonló csapatá_
nak mintájára szervezlék, munkájának legfőbb céljal
pedig az, hogy a kollégium hallgatóit, akikböl mrn-
dig a magyar tanárság elitje került ki, kiváló veze-
tőkké képezze és ezáltal a magyar cserkésznunkát
előbbre vigye, programja ezenkivül az i§, hogy a
csapatok irányitásában és ellenőrzésében a szövet-
ség segitségére legyen. A nagyjelentöségü vállalko-
záéhoz lsten áldását kérjúk és reméliük, hogy az
új csapat kitartó munkával el is éri céliát.

A mult számban közölt karácsonyi vets elsö
versszakának második sorát igy kell olvasni : ,'Kis
cserkészotthonunk ablaktáblájara". Az utolsóelőtti
versnek utolsó sorát pedig: .lrigykedve sem néz
senki /ia rája". Kérjük a téves szöveg szives ki-
javi tását.

Szavatóverseny. A székesfóvárosi községi csa,
patok dec. l8 án tartották meg a községi föparancs-
irokság által rendezett szavalóver§enyt l2 községi
csnnal rész-vétele mellett. A versenvt a mapvar Hi-csapaf részvétele mellett. A versenyt a magyar Hi-
szekegy eléneklése nyitolta meg. A tisztikarból állószei<egy eléneklése nyitolta meg. A tisztikarból álló
7 t2oil-hiráló bizottsáp elsőnek epvhansulap a 20.7 tagÚ-biráló bizottság elsőnek egyhangulag a 20.
Erődi csapatot deklarálta. (Páskai szavalta a Szó-
zatot és Noszlopy A. Tihamértól a ,,Béna koldus"
c, költeményt; Röhrbacher pedig a Szózalon kivül
szintén Noszlopytól az ,,ldegen földben nem tudok
nvugodni" c. gyönyörű veíset.) Második a 242,
Sbrvmar csapat lett (Rajcsányi szavalta Szabolcská-
tól'a ,Legenda a csatatérröl, és Kisfaludy Károly-
tól az ,,Almatlan király' cimü költeményeket). Har-
madik a l23 Vlll, R. csapat (Clauder szavalta
Szabolcska kötetezó köIteményét és 

" 
A táltos álmát").

Negyedrk a 12ti. Magyar Robinsonok (Biró Sándor
a Szózaton kivül Balog István "Szerelet" c. költe-
ményét és Kreisz Károly őrsv. a kötelezó Szabolcska
költe.ményen kivül Petőfi "Jövendolés'-ét szavalta
el). Otödik a 27. br. Eötvös József csapat (Ujvári
szava|ta a kötelezó költeményen kivtil Miklós diák
.Memento"-fát). Hatodik a 2lJ. Fehérsas csapat. A
sikerült szavalóversenyen Fallenbüchl igazgató, mint
házigazd,a, elókelő közönség és a nyertes csapato-
kon kivül az l. Lorántffy Zsuzsánna l. c§. cs., a
3l. Kossuth, 38. Honvéd, 208. Szt. Lász|ó, 2l0,
Gyöngyvér és az igazolas'alatt álló csapatok vettck
részt. A ver§eny a cserkészinduló eléneklésével és
a versenyt vezetö Novák parancsnok zárószavaival
ért véget.
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A 20. sz. Eródi cserkészcsapatban akadá-
lyok miatt csaknem két hónapig szünetelt a csapat-
riruaka. A csapat azonban decemberben két fiatal
tisztet kapott, a paíanc§nok uiiászervezte a rajokat
s igi, kéiszeies 

- erövel induii nleg a íennakadt
muikr, A községi csapatok kulacsadogatóver§enyén
már íelkészülve ái]t ki egy örs és harmadiknak jött
be. §{.lst a cSapatévfordulóra készülódnek, melyet
í:cruar hónapban fognak megtartani. A csapat ki-
a].iiasát B.lrios Gézá tanár,- tisztjelöIt késziti elŐ,
m:g az évfo;duló megrendezésén a parancsnok
faradozik, (20)

Á ll8. sz. csapat táborozása. A piaristák
kecskertéti l 18 sz. Turán csapala dr. IUarkó Glózó
keg,,es:e;rdi tanár parancsnoksága alatt Nógrádme-
$ib:::, Litke községtót 5 km-nyi távolságban má.
Joiszr; szálit na3yiáborba 45 cserkészszel (julius
5-5 . _\ baronheti táborozás erős cserkészmun-
kab.r, sportoiasban és szórakozásban telt el. A
c;lp.il Ijli lpo,v-Tarnócon, ahol a nevezetes tneg-
köies;.le:t :at nézte meg, volt Dolányban, ahol az
e.:J,:;t B:n;ur Gyula műtermeit szemlélle meg.
Ketnip.cs kiiandu.áion volt §algótarjánban, ahol az
699 33 ia;a:, a z acelgvárat, a szikvizgy arat,_a villany-
te:e:!,. a selgói táótésaremek kilátású Salgó vá-
rá:ak :lnjaii tekintette rneg. Nagy h_atással volt a
i:,:i,a az áz est is, amell,et egy a Karancskeszibe
i:i: i:ra:d:.t,ás a,kl mából Tabódy úrnak a kertjé-
ben |á ,-,núz mellett töltötlek dr. Witz Béla orsz.
e.:ók ú: i.lcn.etéoen. Táborozásuk méltóbefejezést
n,eíi a :.br 4-én taltott b€3 ámo|ó ünnepél|yel. A
eie-iészenek. zene, szavalat, szindarab mellettnagy
tiatas'! ret, az eevbegl,ü;t szülökre és cserkés.zpárt-
in:óit-a .\trhálkó tsela kegyesr tanár, kerületi_fótit-
kat ,.:r:epi :nesn!,]tó beszéde, valamint dr. Markó
Ci,i z 5 paranc_.nck tábori beszárnolója, amelyben
is]nertetle a táborozásnak leíolvását és eredményét,
mii,l ki"evezéssel, felszerelési tárgyakkal és könyv-
jutálrrakkal tüniette ki a jó táborozókat

Rubts Gl,örgy raiv.
Á S. sz. E. R. K, l. E. cserkészcsapat december

2-án tartotta múködésének 10 éves jubileumát. Az
ünnepélv védnöke dr. Ravasz László ref. püspök
volt.'D.'e ünnepi istentisztelet vo:l az erzsébet-
falvi ref. templomban, Az ünnepi beszédet Szinok
Zoltán t,ef. lélkész és Megyerc:y Béla, a cserkész,
szövetség tiszteleti tagjq tartotta._Megjelentek az
istentiszfeteren Ravasz--Árpád a Cs. S2. tiszleleti
tagia, Samu János ref gimn ig. helyettes, Wolf
Sáridor v ezé, igazgetó, Ka pitán y A n t al n é zászlóany a,
lakatosárugvábs-neie, Koroknai Jenó ref. fögond_
nok és az-érzsébetfalvi testületek vezetói. A csa-
patok közül megjelenlek, illetve képvise|letiék ma_
iukatl Brkie, Bethlen Gábor, csepeti Sótyom, kis-
6esti ref. Turul, wekerlelelepi Erö, Bethania. fasori
ief. esvház, budafoki ref. egyhá4, Brkie. véncser-
tésze[. Wolf-sépsvár Gabór A,on és a 28. Szt.
István cserkésrisa!át. D. u. t4 cserkész, köztük 2

tiszt tett fogadaimat. Dut, 6-kor az Erzsébetfalvi
Társaskör öiszes lermeiben mú oros estély voll,
óriási közönség jelenlétében Szinok Zoltán meg_
nvitó imáia és-beszéde ulán Bálinth Béla csapat,
oáranc.nók isnertette a l0 éveg munka 1örténetét.
b,zután tea, kü'örféle zene- és cserkészszámok kö-
vetkeztek l cserkészszövetséget dr, Eampel An|al
államIitkár társelnök képvíselle A nagyszabásrr ün-
nepély anl,agi és erköicsi sikere lehetöré tészi a
csápai szégénysorsu cselkészejn.ek ._inpyenes tábo-
rozásál. - Btilinth Béla cs. par.

Karácsonyl vásár a Kolplngotnál. _Decem,
ber b-án. ras}rnzp rryilotta rneg a 7. sz. Kolping
öregcserkészcsapat' szervezöteslületéne} elnöke,
Pinlér tótí,zle!e;dó ur, a csapat karácsoryi vásárát
az Országos KaTh. Legényegylet Rottenbilleí-ulcai
széhháúÉan ler,ó csapalotihonában. A fiúk föként

gyerrnekjátékokat készitetlek, hogy a kellemeset a
hasznossal egyesitsék. Lornbfürészmunkájuk kiváló
tisztaságánál és frnom kiclolgozotlságánál logva,
elsőhelyen áll a szakiparban is. Különösen állat-
árnykéleket vágtak ki vastagabb falemezböl és szi-
nezve talpra állitolták óket. Ebben a munkában
Kiticz ]ános és Finster Ferenc ö. cs tüntek ki leg-
inkább. A szinezést nagyléqzben Pirovszky Laios
csapatparancsnok végezle. OIomöntésük meglepöen
§zabályo§, pontos munka, báránykáik, kecskéik
nagyon élethüek és kedvesek; zománcfestékkel élet-
hüen kiszinezettek. Babaszobaberendezéseik mesteri
kézre vatlanak. Az egész kiállilás legértékesebb
ielensége a Gdbris Pál ö, c§. által tervezett és ké-
szitett női babák amelyek a himzö-, kötö- és hor-
golóiparnak is becsületére válhatnak. Egy-két nap
alatt az összes kiállitott tárglak jórésze elkelt, ugy,
hogy a caapat - hogy kedvesebb tárgyait meg-
mentse - kénylelen volt ar ,eladva" jelzésti lábla
mögé menekültetni a rnegnlenlheíö darabokat. Kár,
hogy a jól végzett cserkészntunkán kevés még a
cserkészmotivuíll, áí,lri az egészet a közönség sze-
mében is különlegesen cserkdsziessé ter:né. A ki-
állitást a Szövetség kikütdöttje 

'. 
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O Escoteiro , a bra,ziliai katolikus cserkéizek
hivatalcs közlönye 1923. okt. l5-iki számában is-
mertette a magyar cserkészmozgalmat és a ,,Ma-
gyar Cserkész"-t.

A M. §s Szöv. I },erületében igazolt csa.
patok j;nuárius hó ll én, kedden délulán 5órakor
a l3. Ezernester c§eíkérzcsapat o,thorában, X,
Golgola-ut3 (Máv gépgyár), gróf Bhuen-Eéderváry
Kdroly fócserkész jelenlétében trszligyülést lartan: k,
melvre az ö§szeg tisztck hivalalosak. sorrend :

Főcóerkész üdröz|ése (dr. Sík). Törv(nylsnerlelés
(dr. Boreiczky), Riadórerdszer (Faragó). Tiszti-
kaszinó (Geró). Inditrányok, induló.

A 250. sz. ,,Hangya" Központi csapat de-
cember hó 3C-án tábori zászIó- és cserkészavató_
ünnepélyt rendezett.

De Padvirlder, a ho]landus szövelség bivala'os
lapja nov. 24-iki számátan számol be a Magyar
Cserkész láborozási jelentéseiról. lsmerleti a bel-
és külföldi lábolokat, különös érdellódéssel tár_
gyalva a négyzetalapú sátrainkat.

III. KERÜLET.
Rőzl.i:, Buza J.

§serlrészház. A lll. kerület vezeíösége tg24.
cserkészévben egy kerüleli cserkészszékház meg-
épilését túzte kr g{liaul. A székházat a kelület a
társadalom nagylelküségétöl óhajtia felépiteni és
pedig a szükseges pénzt atársadalom adakozásából
(belfördi és kültöldi 8yüjtés ulján), anyagok a négy
vármegye téglagyárai, íürészlelepei, lravics- és
homokbányái, vasgyáraí és mészégetöi, sIb.-íö| ;

lelket §zombathely r. t, város adonrányozása által.
tervezés és éprtésvezelés munkáját önzellen szak_
emberek és cser}észbarátc,k lelkességéből alarja
ntegnyerni. Gróf l(huenlH(dervár1 Károly löcsetkész
SchtIken ü. e. íelkérésére elvál|alta a ketületi szék-
ház ép tésér.ek védnökstgét. Hasonló} é;r n Wrlz
Béla órszágos elnök is, Az épités elömunkálatai
már javában folynak, (Huj, tui, hajtál Szerk,)

Parancsnokváltozásob. 66. Bátholy uj pa-
rarcsnoka Vltéz Ldszló Anlal lett Malton Józref
volt parat_"csnok |ernondásával. - 5t. Frgyelö pa_
rancsnoklágát Rez2agh alula tanár vttte at - 63.
Bercsényi csapathoz Farlas |ózsel lanár idtiglcnes
vezelöí megbizalást hapott.

Crapatszervezés. Csornai polgáriíiúislolárál
Vargha László ker, fötilkár megkezdle a cserkész-
csapat szervezését,
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Index.
Wishing to facilitate the lecture oí our

megazine to foreign scouts the short con-
tents of each copy shall be published in
translation. This copy beginns the fifrh year
of the ,,Magyar Cserkész". - In the first
article the new Chief Scout, Count Charles
Khuen Héderváry who was invested on
Oct. 14-th writes his first appeal to scouts.
He is anxigus to lead scouting in Hungary
íurther on the outlines given b,, Baden
Povell and points out the necesssiry oí
scouts travelling abroad íor the ains; World-
brotherhood of Scouts. - Dr. }. de Far}ias'
novel about the adventures tlf two 'Hun-
garian §couts. Last year the troops
íounded 1912-13 had their Jubelees. The
troop No.2 ,,Piarists Gymnasium Budapest"
edited a pamphlet ,10 Years". The troop
No, 7. ,Erőss Gusztáv" edites a §ery oí
articles and studies. - Programm oí trips
abroad for the summer í924, Especially
the programm of the ,,}amboree" at Copen-
hagen. - Lots of notices and nervs about
different troops.

New books on Scouting are annonnced.
D.rring the last years a sery of 56 books
were edited and severals were translated
to german. The book No. 57" appears now
on ,,Badges" containing the 28 rathcr
difíicult ways to get them, while the book
No. 58. contains the short extract oí all
the actual laws and regulations on rvoods,
fields, fiishing, shooting, etc. A small
appendix íor scouter§ on 4 pages only
appears for the first, time. We hope it
shall grow soon.

Innen-onnan. A kerület december hó végén
cserkészünnepélyt rendezett, mely alkalontmal 25
tagból álló szinigárdáiáva| az ,Apátlan székelyeketí
hozták szinre. - Pekker László vagvármegyei fö.
titkár tisztségéröl lemondott. - A kerület*-havon-
ként megienö hivatalos kiadványt ad ki szervei
rélzére. - A kerütet szervezés alalt lévö szombalhelyi
MÁV. kocsiiavitómúhely cserkészcsapaíához a szer-
vezési munkálalokhoz segitségül Buza lózseí (49.
Berzsenyi) cserkésztisztet vezényelte ki.

Közgyúlés. Kerületünk évi közgyűlését decem.
ber hó t6 án tartotta meg a hivatalos helyiségében
(Törvényszék) délelött l0 órai kezdettel. Tárgysoro.
zat: megnyitó, évi jelentés, zárszámadás előtérjesz_
tése és gazdasági beszámoló, költségvetés l924.
évre, vezetóség kiegészitése, kerületi székház épi-
lése, kerület kibővitése, inditványok és zárszó,

Ttsztt értekezlet. A közgyülé§ napján d. u.3
órától a kerület cserkészvezetői értekezletet tartot.
tak. Az értekezlet magvát Faragó Ede országos fő-
titkár nagytáborozásról szóló előadása alkotta.

Cserkészktállitás. Ugyancaak a közgyűlés nap.
ián Kiss Zoltán múvészeti szakelöadó rendezésével
a tavalyi pesti kíállitás mintájára cserkészkiállitást
rendezett a kerület.

Inhalt.
um unseren auslándischen Brüdern das

Verstándnis unserer Zeitschriít zu ermög-
lichen, wird der kurze Inhalt einer iedén
Nummer unseres Blattes an dieser stelle
kurz angelührt,

"Magyar 
Cserkész" beginnt hiemit seinen

V, Jahrgang, Unser neuer Chieí Scout
Gíaí Káíl -Khuen-íIéderudry begrüsst die
Píadfinder Ungarns im Leitartikel und ent-
wickelt sein Programm, nach welchem er
dte ungarische Píadfinderei auf den durch
Baden-Povell festgelegten Linien zu führen
gedenkt. Der neue Chief, der am 14,
óxtober feierlichst das Gelöbniss sprach,
tritt hier zum ersten Male schriftlich vor
seine Píadfinder. Besonders wird die Ent,
wicklung der pfadfinderisch-brüderlichen
Gefühle mit dem Ausland dtrrch gegen-
seitige Besuche hervorgehoben.

Dr. Julius von Farkas setzt seinen Roman
íort, der die Abenteuer zweier ungarischen
pfadfinder behandelt.

Im vergangenen }ahre íeierten alle jene
Truppen.-lO.jahriges Jubileum, die in den
Jahren |9L2- 13 - rn der Zeit des ersten
Áirful,ihens - gegründet wurden. Erne
dieser die Truppe No. 2, "Budapester Pia-
risien Gynrnasium" veröffentlrcht aus die-
sem An|asse ein Heft: ,,10 Jahre", l)ie
Truppe No. 7. ,rEróss Gusztáv" veröffent-
lichi eine Berche von Arrfsátzen Die
Sommerfahrten im Auslande für das Jahr
1924 werden behande]t. Besonders das
Programm das ,,famboree" in Kopenhagen.
Mannigfache Na c hrichten über verschiedene
Truppén. Die neúen Werke über Píadíinde-
rei werden angemeldet. Seit }ahren lvurde
eine Reihe von 56 werken veröffentlicht
die alle der Ausbildung dienen, von denerr
einige auch in íremde Sprachen übersetzt
wurden. Das Buch No. 57. enthált die ,,Be.
sondercn Fertigkeiten" welche zur Erlan-
gung der wenigen (28) aber schwer zl)
árreichenden Abzeichen nötig sind. Das
Buch No. 58 enthált auszugsrveise alle
iene Gesetze , und Verordnungen, lvclche
über Wald, Feld, Fischerei, Jagd, etz. in
Kaft sind. Der Nummer ist zum ersten
Male in kleinem Umfange zrvar, nur auf
4 Seiten eine Führerbeilage, der ,,Cser-
készvezetó" beigelegt.

SZERKESZTÓI Üzp,NBtnr.
Az Ezermesler-e vagy irodalmár cimű szin-

darab beküldöjét kérjük, sziveskedjék cimét közölni.

- B. P., §zekszárd. Egyikse iöhet. Á klubról
szóló, mert az ma mát túlhaladott tervezgetés; az
északi fiúkról szóló, mer! a multkori két gorbó|
felosztatós lett. - H. E. Á. Nem nekünk valók.
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december l-jei mérlegét a Cserkészuezető mai
számában közöljük. Eszerint a tiszta vagyon
23 rníllió korona, A vállalat, mint szakcso-
port, december l-vel végleg feloszlott és tel-
jesen a szövetség keretein belül, mint önálló
szakosztály, ,,Magyar Cserkész Szövetség Ki.
adővállalata" néven, szellemi és anyagi tekin-
tetben Herw.ann Győző vezetése alatt fog
működni. Ebből az alkalomból, egyedüli hite-
lezőinek, a részjegjlbef.zetőhnek érdekeit a leg.
erősebben óhajtjuk biztositani. Azéft elhatá-
roztuk, hogy azoknak, akik befrzetett tőké-
jüket, felmondják, a visszafizetés napjáig
számiíva, egy évre százszáza|ékos kamattal
készpénzben fizetjük vissza a jegyzett ösz-
szeget hálás elismerésül.

Akik tőkéjüket bennhagyják, vagy wjabbat
ifizelneh be, fokozott megtéritésben részesül-
nek. A követelhető összegért természetesen
árut is adunk.

különös tisztelettel mondunk köszönetet
Gerő Lászlő társelnöknek, aki heroikus erő.
feszitéssel egy sereg kiadvá.inyt hozott és a
rnérleg szerint virágzővá tette a vállalatot.
Hálásan emlékezünk meg igéretéről, hogy
ezután is,minden erővel támogaí,

A változás alkalmából há|ás köszönetet
mdndunk Papp Gy.ula dr..nak, ki a cserkész-
takaték részéről a volt szakcsoportot meg-
szetvezte, hitellel támogatta és feloszlásáí a
legsimábban keresztülvitte.

Ugyszintén köszönjük a .Kóhai Lajos cég.
nek, hogy kiadványainkat mint főbizományos
általános megelégedésre kezelte. A cég, mint
bizományosunk, ezután is barátságos össze-
köttetésben marad velünk. Aki még a cégtől
kapott bizományt, vele számol el.

Hálás köszönetet mondunk Velősyl Béla
parancsnoknak, aki a kiadóhivatalt'vezette,
majd utódját, iíj, Gerritsen Yilmost is segi-
tette.

Egyuttal bejelentjük, hogy 15.000 ív glória-
papirost szereztünk be és hogy a kiadóhiva.
tal egyelőre a szövetség helyiéégében, a szer-
kesztő vezetése alatt, két tisztviselővel mű-
ködik.

Kíad|a l A Magyar Csetkélzaz$vet§ég Kladóváííalata
Nyomta l Fnálct ésTátsa könyvnyondáia

Yezetéaért íelelőll FÁtet Dállel.
Badapest, Vil., ALácfa.gtca t3. Tel:. !ózseí 1O6-.m

Kézügyesaégi páIyázat.
A központi nemzetközi cserkésztisz tképző

táborban, Gillwell Parkban létesülő muzeum
részére a M. Cs. Sz. részéről beküldendő
kézügyességi munkákra pályázhat :

a) mirrden legfeljebb, 16 éves cserkész,
b) aki bármely anyagból
c) legíeliebb 4000 K készkiadással
d) legíeljebb 4 óra a|att
e) egyedül
í) legfeliebb 2őO gramm súlyú
g) legfeljebb 15 köbcentiméter terjedelmű
h) kézügyeségi munkát készit és
i) azt t924. febr. l-ig legkésőbb beküldi
k) neve, kora, csapata, költségei és a

ráforditott idő íeltüntetése és parancs-
noka által va|ő igazo|ása mellett a K. H.-nak.

A három legeredetibb és a követelmé.
nyeknek leginkább megíelelő pályamunka
kiádásait megtéritjük és azokat a muzeurn
részére továbbitjuk a neveket íeltüntető
lapokkal egyetemben. A muzeum a tárgya-
kat a pályázók neve alatt állitja ki.

Egy cserkész több pályaművel is pá_
lyázhat,

A pályázat eredményéről a M. Cs. rnár-
ciusi száma fog részleteket közölni,

Prográmszám pályázat,
A f. év augusztusában, Kopenhágában

tartandó nemzetkö zi cserkészösszejövetelen
a látogatócsapat által előadandó program-
szám mibenlétére és kidolgozására pályáz-
hat minden magyar cserkész a következő
előfeltételek figyelembevételével :

a) térbeli korlát (77\Ií7 m),
b) időtartam legíeljebb 15 perc,
c) résztvevők száma kb. 2b,
d) felszerelés minimális, mert Budapest-

ről kell szállitani,
e) helyszinen puszta föld van,
f) előkészület költségei minirnálisak le- ,

hetnek.
g) élőszó nem lehet, legfeljebb ének,
h) eredetiség,
i) magyar jelleg kidomboritása,
k) cserkész jelleg kidomboritása.
A pá|yázat legkésőbb í. é. március l-ig

küldendő be a K. H.-hoz, részletesen ki-
dolgozva, esetieg rajzokka| illusztrálva.

A győztes pályáző a kopenhágai uton
költsé§mentesen vesz részt, azonban vállal_
koznia kell, hogy a csapatot a program-
számban kitanitsa és az előkész leteket
irányitsa.

A K. H. fentartja magának a jogot, hogy
a győztes pályaművet kijelölje vagy az
összes páIy ázatokát visszautasitsa. Jeligés
pályamúvek. Eredmény a M. Cs. áprilisi
számában' 

Kütügyi főtitkdr,

li*\
Ca:
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lllnuynt [mltíuult Tutmulű í§ Írííltuliífi tlilufiltulníl
Telefon; 38-7l. Budapest IV. Váci-utca 46. Telefon: 38-71

Arjegyzék.
Az alanti árjegyzéket tájékoztaíásul közöljük, minden kötelezettség nélkül.

kor.

28-3ő szám -__t 32.000
36_42 u __- 34.000

Flanell (khaki) métere 10.000
Vászoning (khaki) 28-3C szám 28.000
Yászon (khahi) mótere 12.000

Cserkészkalap l7.000-23.000-30,000
Tiszti kalap ___ 35.000-42.000
Nyalikendő zötd (szegett) _-_ 4300
Sip # 1000-1200
Sipzsinór, (nyaktaakasztható) 600

,,_ u fehér 600
Bot 2400-3000
Tiszti bot (vastag, szöges véggel) 3500
Kötött lábszárvédő 24.000-30.000
Derékszij 24.000
Nyakkendő karika (liliomma)) ___ 2000
Tiszti kalapszij (kiváló finom) --_ 7000

Órsvezetői kalapszij (" o ) -__ 5000
Cserkészkalapszij ( ,, ,, ) --- 2500
Viharszij 1900

,,Cutidor" cipőragasztó l

Málhaszij
Kenyérzsák

kor.

1000

Cserkészkés -_- ___ 3800-4200
Iránytű l6.000_20 000_26.000
Evőkanál (aluminium)
Villa (erős Duránia) --_

1500
1600

Kanál-villa (összecsukható) 900
Cipő (legfin. anyagból) fekete,

35-37. szám --- --- 125.m0
38-40. n --- --- 130 m
4t_45, , _-- __- 135.000

Bakancs (sárga) 35-37. számig 125,000

, ) 38_40. ,, 130.000

,, ,, 4L_4ő. ,, 135.000
Tiszti paszomány (arany) métere 3000
Paszomány (vörös) métere 1500

Sujtás (előirásos, zöldes barna)
métere 800

Számok 400

Termosz (félliteres) 26.000

,, (egy literes, nikkelezett) 55.000

tubus 4000:-
f

"§'
lÁrainkban a forgalmiadó benfoglaltatik.

Értesités l Az aluminiumárúk csak 1924. január folyamán íognak megérkezni.

Jelenleg eredeti angol gumikörgallérokkal (l1 drb.-bal) rendelkezünk, drb.-ként 58.000
koronás árban. Táborozásokra különösen alkalmasak s éppen azért a csapatok figyel-

mét felhivjuk azokra.

Fontos! Minden csapat és cserkészflű igyekezzék mennél hamarább szövetke-
zetünknél úzletrészt jegyezni, amelynek mai értéke drb.-ként ó500 korona, amely ösz-
szegből 5000 korona a tag tulajdonát képezi, atag á|ta| felmondható, évenként 50/o-ot

kamatozik, Tagjaink az évi nyereségből osztalékot, az évközben vásárolt összegek
után vásárlási visszatéritést kapnak.

Üzletrésziegyzéssel szövetkezetünk utián a magyar Gs€rkész-
mozgalom megerősödését segitlük elŐ.

Tráter óg Tlrna Budrpert


