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(Hlvatkozásníl a kővelkező tővidltések haszlálandóL : M. Cs. H. R. évíoíyam és száa2 va7aa,ilt az
77íető kőzlerl.ély sotszíma pI. M, Cs. 1924 3. sz. H. R. 4. p.)

4. Országos Táborozási §zabályzat. A szabálvza-
tot.az Otszágos Táborozási Bizóttsás l924 éviÍeb.
ruár l4.-én tartott ülésében elfosadtíés kifüsseszt-
hető alakban kinyomatta. KaphaTó a eazdasáEÍhiva.
talban. Minden táborozó csapat besárezni k]öteles.
Az O. T. Sz. l. és 2-ik pontjai szerint: ,,Táborozni
csak az 

_ 
a csapat mehét, amely a kelló idöben és

g|őirt. mód.on ,megszerezte az OÍszágos Táborozási
Bizottsá gtóI táborozás i igazolv ány át|

A táborozási igazolványt a következők jelentése
kapcsán kell kérni:

l. A csapat táborbainduló létszáma. (Parancsnok
és iisztek névszerint.) -

2. A táborozá§ neme. (t{ozgó vagy álló tábor.)
3. A táborozás tervbe vett ideje, helye, illetve

utvonaIa.
4. Részvétel dij. (Természetben és pénzben.;
5. Az éIelmezés biztositott volta, (Élelmezési

tervvel.)

1. Uj kerület szervezése. Az O. I. B. f. évlIL 12. i
ülésében hozott határozattal x-ik pestvidéki kerület
néven uj cserkész kerület szervezését mondotta ki.
Az uj kerület székhelye Ujpest lesz, területe a volt
I. ker, egész területe Budapest Székesföváros köz-
igazgatási területének kivételével. (O. I. B. 1924,lll 12)

2. Cserkész megközeliiö iáték szabálvai, Kiadását
az O. l. B. elhatározta és kidolgozásáva| Arky Zol-
tán o, I. B. tagot bizta meg. (o. I. ts. 1s24.1i1.12.)

3, Cserkészkitünietés, Az életmentésért járó cser-
ké_szkitüntetés szabályzata elkészült, és ai O. |. B.
ellogadta. A cserkészkitüntetés adománvozásának
előkégzitésére 1925 március l2-ig taító hatáskörrel
állandó bizottságul Geró László társelnököt (elnök)
dr, Borsiczky sándor országos ellenörzö meibizot-
tat és Sztrilich Pál O. t. B.-tagot küldte ki áz or-
szágos lntézőbizottság. Minden, a ielen cserkész
kitüntetésre vonatkozó beadványt a dizottsás elnö-
kének cimére Il., Toldy Ferenc-utca 44la. aTákild-
iűnk. (o. I. B. t924. líl. l2,)

1. Márkus : Cserkésztábor. (Elfogyott).
2. §ohrank: A harcszerü. ll. böv. kiad. -.543. §ztrilich ós Mócsy: A cserkészse_

gitségnyuitás kis kátéja. (Elfogyott.) -.-4. Kiképzési szabályzat, lll.' kiadás -.50
5-6. Gerö: A térkép. lI bőv.kiadás -.727-8. Dr. Fodor Fergnc: Magyarország föld_

raiza. I. o, próbaanyag (Elfogyott.)

9-13. MajorD,: Örsvezetők könyve,A M.
Cs. Sz. hivatalos ka|auzaőrsveze-
tők munkája részére. Il. kiadás _-_ 1,-

I4_18. Mindent a hazáért. Regény. (Elfogyott.)
19-23. Gyökössy Endre: Táboroznak apa-. lotai cserkészek. Eredeti magyar

cserkészregény,__ -.9024-25. Liagauer László és Noszlopy AbaTi-
hamór : Cserkészszinpad -,54

26-29. Magyar Cserkész Naptára 1922 (Elfogyott.)
30. Á mi törvényünk. ___ -25

31-33. Sztrilich Pál és dr. Mócsy János:
Tábori munkák 1.50

34-35. §pilenberg; A magyar cserkész
daloskönyve. Il. böv. kiadás 1.20

36-37. Termé§zetismeret. (Sajtó alatt.)

38. Dr. Mócsy: Cserkészfizika és kémia (Sajtó
alatt,)

39. Kiss: Táborozás -.40
40-42. Szöllősy: Lovagiasság. ___ 1.-
43"46. Dr. Farkas Gyula: Forrongó lelkek,

Cserkészregény 1.50

47. Erczbrucker A. : Erdó mellett nem jó
lakni. Cserkészvigjáték l felv. ___ -.26

48-5l. Farkas Gyula : Hadak utján ___

52. Ruházati szabályzat -.2053. Kiscserkészszabályzat -2054-56. A lfogyar Cserkész játékkönyve 1.-
57. Különpróba szabályzat __. -.4058. Borsiczky: Csősz -.5059-6l. Övegee J. Idöhatározás és idö-

jóslás _-_ t.-
62. Harangi L.: A két arabus. (Vigj.) -.50
- A leányc§erkészet utmutatója. -,54
- Sik §ándor: A Magyar Cserkész-

vezetök könyve 4.50
famentes papiroson kartonboriték 7.-

Crgrkéez-lovelezőlapok: 12.féle uj levelezölap drbonként _.0ó
líl. sorozat: A mi íörvénvünk.
Alapára darabonként ___ -.t0Mülap (kis cserkészplakát) ___ _.n
Ugyanaz, nagy alakban___ __ -.30Baden-Powell arcképe -,25A oMagyar Ceerkész" elöbbi évfolyamalból
kapható:
I. évf. (hiányzik a 2, szám),__
IL, , dz L. és 2. szám

§ik §.: cserkészinduló kotta

4,_
4._
3._

-,20

Figyelem t Az itt ielzelí árak ugynevezett:= alapárak. Ezeket az összegeket
meg kell szotozni jelenleg 5500-al s rrgy kapjuk
meg az egyes könyvek maí árái. Ez a szorzó-
szám változhatik a gazdasági viszonyok szerint.
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A MAGvAR csrRrÉszszövmsÉa HIvATALos LArJA

Szefkesztó§óg : l,, Mrto.-utcr t7. lll. 2.
Kiadóhivatal: IV., Vlci-utcr 62, ítz.6,

Megjglgnik mindon hó 1-ón,

annyit azonban elárulunk, hogy kiemelkedő
pontja lesz SiÉ Sdndor beszéde, cserkésze-
tünk jövő szerepéről és társadalmi elhelyez-
kedéséről. Ekkor kerül bemutatásra a szö-
vetségnek külön erre az alkalomta készült
nagy diapozitiv-sorozata, mely érdekes
képekben mutatja be a külföldi cserlrészet
hatalmas arányait és a mi mozgalmunk
eddigi eredményeit. A képeket dr. Her-
mann Győzömagyaráző előadása kiséri, mely
kiterjeszkedik egyszersmind a kopenhágai
Jamboreera és az első cserkészolimpiászra
is. illég csak annyit, hogy 19 kiváló buda-
pesti csapat fog közreműködni az előadáson,
mely az előjelek szerint a főváros társa-
dalmi l<öreiben is esemény lesz.

A még rendelkezésre álló jegyek csakis
elővételben kaphatók a rendezőbizottságnál
(szövetség), ide küldendők a csapatok ré-
széről érkező jegyigénylések. I[egjegyez-
zük, hogy a cserkészkerületek képviselői
számára két páholyt tartunk fenn.

A műsor beíejező száma a csapatok
zászlóinak tisztelgése a rnegjelent nagy-
tanács tagjai előtt. Azok a csapatok, nre.

lyek zasitaikkal ebben részt óhajtanak
venni, április 1O-ig irásban ielentsék a
rendező-bizottságnál. Április 27,i cserkész-
napunk méltó befejezéseként a nagytanács
ezen a napon íogja tartani első gyűlését
Albreclrt főherceg elnöklete alatt.

Elöfizetór: Negyedévre 9000 K.
Egyes szám 3000 K.

Postacsekkszámla : 81.428.

N"gy és cserkészmcrzgalmunk szem-
pontjából hatalmas jelentőségű társadalmi
megmozdulásról kell beszámolnunk.

A Szövetség kezdemén;rezésére megaia-
kult állami és társadalmi előkelóségekből egy
jelenleg száz fóből álIó cserkésztanács,
azzal a rendeltetéssel, hogy cserkészetünk-
nek sulyos és jelentős hátteret adva, azt
hathatósan támogassa és íeilődésében elő-
segitse. E nagytanács éléa Horthy Miklós
kormányzó úr őfőméltósága, Albrecht fŐ-
herceg őfensége és két főcserkészünk áll.
E most megalakult nagytanács tiszteletére
az I. kerület áprrlis 2i én, déielőtt r/21l-kor

diszelőadást rendez a Városi Szinlrázban,
hogy bemutassa egyrészt az egész egye.
temes cserkészmozgalmat a naga hatal-
mas nagyságában, másrészt ismertesse
cserkészetünk jelenlegi helyzetét és jövő
törekvéseit. Midőn az I. cserkészkerület,
a nagytanács tiszteletére diszelőadást ren-
dez, ez egyszersmind első lépése a szö-
vetségi székház megvalósitása íelé. Az elő,
adás jövedelmének felajánlásával ugyanis
lerakni kivánja a székház első alapkövét
s ezze| megkezdi azl a közös, hangya-
munkát, melynek erednrénye szövetségi
székházunk felépitése lesz.

Maga az előadás bemutatja egész cser,

készmozgalmunkat. Hogy mi minden kerül
az előadáson bemutatásra) az meglepetés,

Diszelöadás a városi szinházban.
- A nagytanács. - Első lépés a szövetségi székház megvalósitása íelé. -

Fclclőc szetkesztő t

HERMANN GYŐZÓ

A,,MAGYAR cSERKÉsZ-
testvérlapja a VEZETŐX LAPJA

Minden tiszt és segédtiszt járassa a, maga képzése érdekében,

Ára számonként 1500.- korona, negyedévre 4000.- korona
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§zemük előtt elvonult áz elmult hét
minden apró és nagy eseménye, ,megha-
tottan gondoltak vissza Iluskáékra, meg
Zo|tánra és már kacagni tudtak a bibir-
csós arcú őrmesteren. Mekkorát nézhetett,
amikor reggel hült helyüket találta ! Hogy
dühönghetett l Ha ha ha l No meg a ré-
vészl Az is keilemetlen napra ébredt máma.

- Látod, Kálmi, mégsem sainálom ezt
az egy hetet ! Mennyi mindent tanultunk.
Eddig azt hittem, hogy a tábornál nincsen
különb életiskola, hiszen ott is mindent
magunknak kell előteremteni, De mennyire
más ez, amikor nem gondoskodik a sze-
rető parancsnok arról, hogy reggel, dél-
ben, este meglegyen a bőséges menázsi
és amikor nem vár esténként a sátor biz-
tos fekhelye l

Igen, ezt Kálmán is érezte" Mintha csak
most kezdte volna megismerni az életet,
az embereket. Bizony egészen más az,
mint a cserkészcsapat meleg, bizalmas
környezete. Ridegen osztogatja csapásait
és megkeményül, aki kitárja neki a mel-
lét.

- Azám, többet tanultunk ezen az egy
héten, mint az iskolában az egész évben.

Ezt fölényes megvetéssel mondia, mert
sehogysem szerette az iskolát.

Az iskola volt az egyedüli vitatárgy,
melyben nem értettek egyet s most is
mindjárt belemelegedtek.

- Azért az iskolát nem engedem bán_
tani ! - vágott vissza Laci.

- Ugyan, Laci, hát tanulunk ott valami
okosat ? Vetted eddig valarni hasznát a
görög tudományodnak ? Talán bizony gö-
rögül csutakoltad a lovakat ! ?

- Majd egyszer még büszke leszel rá,
hogy görögöt is tanultál !

- Igen, ha már elfelejtettem - gunye,
lódott tovább Kálmán. - De meg aztán
ott van a többi is. Nénretül már három
éve tanulunk és láttad a táborban, hog},
a fiuk még csak egy értelmes mondatot
sem tudtak kinyögni.

- Hj", mert egy idegen nyelvet nem
lehet örökös puskázással és blicceléssel
megtanulni, ahhoz erős, céltudatos a;arat
kell, Ezt mondja Dorner tanár úr is mindig.

Az ,,űru módíelett bosszantotta Ká]mánt:

- Az öreg Dornerről jobb, ha hailgatsz,
Az egész évben két olvasmányt vágatott
be velünk s neki csak az a fontos. hog},
jól tudjunk elemezni. Aztán többet nem
is törődik velünk.

- Hát ezt igazán nem mondhatom. En-
gem már többször felhivott magáhu'z. még
könyveket is kölcsönzött.

- Igen, mert téged szeret és ve]ed ki-
vételez ! Hiszen mind ilyenek, mintha so.
hasem lettek volna maguk is diákok. Pedig
hogy szeretnők őket, ha csak egv kicsit
is törődnének velünk és nem olvmpusi
magasságban képzelnék magukat fölöttünk.
Leckét teladni és szekundáztatni, ez min_
den tudományuk.'Nekünk pedig élet xell,
élet !

- N^gy gyerek vagy, Kálmi. Látod, én

- most - vándorutunkon tanultam meg
igazán megértéssel becsülni az iskolát.
Amikor szembenálltam Pjstával, a tanulat-
lan béresgyerekkel és éreztem, hogv az én
csekély tanultságom mennyire fö}ébe he.
|yez. Hogy mennyire világosabban, tisz,
tábban látom az életet, mennyire inkább
tudom élvezni szépségét, melyek előtte
örökké rejtve maradnak, mintha vak és
süket volna. Ezt pedig csakis az iskolának
és közvetve a tanárainknak köszönhetjük,

l
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akik között olyan emberek akadnak, mint
a parancsnok úr !

Laci csöndesen beszélt, de hangjából
kiérződött, hogy szavai a szive mélYéből
jönnek.

Kálmánnak is felcsillogott a szeme:

- Hju, a parancsnok "úr, az egészen
más !

S ezzel átterelődött beszélgetésük a cser.
készetre, itt nem volt közöttük nézetelté_
rés. A cserkészet aranyozta be iskolai éle-
tüket és ha már tulságosan ridegnek talál-
ták a hétköznapokat, az otthonba mene.
kültek. sorban elevenitették íe| sokszinü
cserkészélményeiket, nagyokat kacagtak
közben és szinte észre sem vették, hugy
már órák hosszatt uton vannak.

Hallod a kutyaugatást? Faluhoz
érünk! - íülelt fel Laci.

S már fel is tünt az első ház, távo|abb
elszórva még egy-kettő, a többi pedig a
templom körül sürüsödött össze.

Megálltak.

- Jó volna elkerülni a íalut, még utóbb
lefog valami éjjeli őr !

Ez követésre méltó tanács volt. Le is
tértek az túrő|, csak Dráva nem mozdult.
Megvetette a négy lábát és izgatottan csa.
holt a ház fe|é, melynelr oldalában két
magasan megrakott szalmakázal sötét]ett.

- Gyere már, Dráva l - szólt ráLaci,
de ebben a pillanatban rémülten kiáltott
fel.

Az egyik sza|makazalból hirtelen láng,
nyelvek csaptak-ki, fényükkel megvilági-
tottak egy sötét alakot, aki kanóccal élesz-
tette a tüzet.

- Hohó ! Gyujtogató ! - kiáltotta Laci
és íutva indult a ház íe]é.

A gyujtogató megfordult, arcát eltorzL
totta a rémület, eldobta a kanócot és nagy
ugrásokkal szaladásnak eredt.

Kálmi a kutyával utána.
Laci megtorpant a kaza|ná|, hátha még

meg lehet menteni. Kétségbeesetten tiportá

az égő gabonát, de minden hiába, egy
pillanat alatt lángbaborult az egész kazal.

- Tűz, Iűz! - orditozta teletorokkal s
egyszerrre megelevenedatt a ház.

Elsőnek rohant ki a gazda, magára ka-
pott ruháiban, utána jajgatva a íelesége,
akinek a szoknyájába egy pár félmeztelen
siró gyermek kapaszkodott.

Egy suhanc íeivesztve ugrált ide-oda s
íolyton csak azt kiabálta:

- Tűz, lűz!
S már jöttek a szomszédos házakból is,

férfiak, asszonyok, gyermekek, körülállták
a tüzet, belebámultak, sápitoztak, de men-
tésre nem gondolt senki. A láng pedig át.
csapott a másik kazalra.

A gazda a haját tépte: egész évi ter.
rnése pusztul el itt a §zeme láttára.

- Ki tette ezt]? ki tette ezt? _ tört ki
orditó keserűséggel a torkából és vadul
nézetL köiüi.

Laci épen szólni akart, de ekkor a su-
hancgyerek, aki előbb még oly lrétségbe-
esetten ugrándozott, rátnutatott rikácsolva :

- Ez volt, ez a csavargó t Láttam, ami-
kor meggyújtotta !

Egyszeriben mindenki Laci köré sereg_
lett és mielőtt feleszmélhetett volna, a
a gazda vasmarokkal ragadta meg a nya.
kát. Megrázta:_ Gazember ! Nyomorult 'csirkeíogó 

!

Miért tetted ezt ?

Laci emberfeletti erővel igyekezett ki-
szabadulni szoritásából és torkaszakadtából
kiáltotta:

- Nem én voltam! Nem én voltam!
Az általános üvöltés elnyomta a hang-

iát, öklök táncoltak a szeme előtt és az
egyik rája sújtott. S most mindenki ütött
rajta, aki csak a közelébe férkőzhetett.
Kezét a fejéhez tartotta védekezőlegr ne.
lrezen lihegett és segélytkérően nézett kö_
rül. Csupa vad, felindult, gyűtölkOdő szem-
mel találkozott s már-már azt hitte, ösz-
szeroskad az ütések súlya alatt.

Ekkor valaki elkiáltotta magát:

- Dobjuk bele a tűzbe l

- Dobjuk bele, dobjuk bele ! 11; vissz.
hangzott százszorosan.

A feje megszédült, érezte, hogy erős
karok ragadják meg, behúnyta szemét, a
tűz már perzselte a testét.

A templomban féIreverték a harangot.
Egyszerre a kezek elengedték és ő ájul.

tan terü]t el a földön.
Amikor magához tért, Kálmán hajolt

föléje ijedt gyöngédséggel. Körülöttük sok
ember és zavaros lárma.. osztönszerű moz-
dulattal nyult a melléhez : hála Istennek
megvan még a zászl6,
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De milyen állapotban volt kálmán! §z
inge végigszakitva, a §zeme alatt egy nagy
kék daganat Gyorsan magyarázta el La-
cinak a történteket.

A gyújtogatót hamarosan . utolérte és
rávetette magát. Az nagy erős legény volt
és úgy clobta el magától, hogy hármat
hemperedett a földön. De ő nem engedett.
Beléje csimpaszkodott mind a két karlá-
val, Dráva meg a lábikráiba kapott. Ettől
egészen megvadult, ütött jobra-balra, de
ó orditozott, lrog_v,,gyúitogató, segitség',
ryig végre 1öttek emberek és leíogták.
Epen akkor értek a lűzhöz, amikor Lacit
be akarták dobni. Ha egy perccel később
érkeznek, mindennek vége. Kálmán még
most is belesáppadt ebbe a gondolatba.

Laci megölelte:

- Másodszor mentetted meg az életemet l
De most nem volt idő érzékeny jelene-

tekre. A lűz már belekapott a pajta szalma-
fedelébe.

Laci feiugrott, pedig sajgott minden tagja :

- Gyerünk segiteni l

Oltottak ők már tüzet a mult nyáron is,
amikor a táboruk melletti falut mentették
meg az elhamvadástól. Ertenek annyit az
oltáshoz, mint a falusi tűzoltók, akrk fel-
vonultak régi rozoga fecskendőjükkel és
ontották a vizet a házra, ahonnan f"j-
vesztett összevisszaságban hordták lri a
butorokat.

A szomszédok hazakotródrak és vedrek-
kel öntözték házalk tetejét. A többiek pe-
dig, akiknek nem volt mit félteniölr, tétle-
nül lődörögtek s a fiatalokat ílgy kellett
hajszolni a fecskendőhöz. A tűzoltók izga-
tottan kiabáltak, ahányan voltak, annyiíelé
szaladtak s a 1ííz vakitó perzselő íényében
féjrebillent sisakjaikkal, ingre csatolt övük.
kel vajmi íantasztikus képet nyujtottak,

- Le kell szakitani a tetőt ! - kiáltotta
és két markos tűzoltó a segitségére sietett.

Lélegzetüket el[ojtotta a íüst, testüket
türhetetlen íorróság égette és alulról viz-
záporban lürösztötték őket, De nem hiába
dolgoztak. Szerencsére az éjszaka dermed_
ten nlugodt volt. a legkisebb szellő sem
lengedezett s a magasan felszálló sziporkák
nem repültek vészthozón tovább. A tető
leszakitott égő gerendáit a földön eloltot-
tálr, a két l<azal ellramvadt s már csak itt-
ott parázslott fel a tarló. A ház megmene-
kült.

A tűzoltók felpakkoltak és az emberek
l as s anki nt hazasz áll,in gó zt ak.

A nagy lángoló világosság után most
kétszeresen érezték a sötétséget, szomotún
és nyomasztón és a levegő terlres volt
az égő pernye szagától,

A gazda levert kábultsággal állt a két
fekete folt, egyévi munkájának maradr,á-
nya előtt. A felesége leroskadt az eqyik
kicipelt székre, keservesen ja;'veszekelt, a
gyermekei meg körülállták álmos, rémi,ilt
szemekkel. csöndesen szipogva.

- Gazduram ! - szólitotta meg Laci a
gazdát - be keilene hrrrdani ezt a sok
holmit; eső készürt

A gazda íelütötte a fejét és hamarosan
rá sem ismert az előtte álló fiúra : arca
kormos volt, ruhája cafatokban lógott rajta,
cipőjének meg egészen nyolna veszett.
De aztárr egyszeríe eszébe ;uttltt minden,
megíemegett a szempillája, morldani akart
valamit, de nem jOtt ki hang a torkán.

Laci ekkor már Kálmánnal az egyilr ágyat
cipelte. Előkerfilt a suhancgyerek is, a
gazda legidősebb fia, szótlanul segitett
nekik s nem mert a szemiikbe nézni,

Níost már gyorsan ment a berakodás és
amikor minden megint a nlaga helyén vtllt
és a hárorn kis gyerek el_szunnyadt a nagy
közös ágyban, Laci a hátizsák.;a után né-
zett. A gazda megállitotta:

- Van száliásuk ?

- Nincs l

- Hát akkor nraradjanak már ma itt,
van a kamrában hely ! - Usy néz.ett Lacira,
mintha a választóI függne a lelki üdvössége.

- Szivesen ! - felelte Laci és Kálmán
megkönnyebbülten lélegzett fel. Az ég
egészen beborult, csöndesen szitálni kezdett
az eső s minden porcikája pihenni vágyott.

A gazda felesége pokrócokat teritett ie
a szűk kamrában, s Laci kimerülten ve-
tette le magát 3

De ki ért rá nrindezzel törődni !? - Na, ezt az éjjeli szállást alaposan ki
káln:rán a fecskendöhöz ment, ahonnan érdemelttlk !

már megint megszóktek a íalu legényei, - É. meg§zenvedtük - tette hozzá
Laci meg felkapott egy heverő csákányt, Kálmán, de ezt Laci már nem hallotta.
és felmászott az égő pajta tetejére. (Folytatjuk.)
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t rgnülíuíR guísffiúlüuy! sllluílnínt.
Bükki mozgótáborclzásunk alkalmával, ami-

kor a Bálványos tetejéről a Magas Tátra
ezüstös csúcsait kerestük, a ,,tudós".unk an-
nak a gondolatának adott kilejezést, hogy ha
elrabolták tőlünk a magas fekvésü helyeket,
melyeket sürün látogattak azok a betegek,
kiknek a magasabb, tehát ritkább levegőjü
vidék nyujtott gyógyulási alkalmat, úgy
ezentul 

.11,i.|y .beJ9s9k 2-3000 méter maga_
§an repülő -légi járóműveken, vagy a ma-
gasra felemelkedő s helyben megálló heli.
kopteren (!) hazai földön, illetve a felett
kúrálhatnák magukat.

Az aviatikának e gyógykezelési szerepe
(egyrészt költséges volta miatt) ma még
álom, de a repülőgépet egyéb egészségügyi
szolgálatban már gyakran alkalmazzák. Se-
besülteket, betegeket, orvosokat és ápoló.
szené|yzetet, segélyeszközöket és gyógysze
reket szállitanak rajta, sőt műtótek végre-
hajlására berendezett kórházrepülőgép is van.

19l2. évben vetették fel először a sebesült-
szállitő repülőgép eszméjét. A világháboru-
ban (különösen a franciák s angolok) szá-
mos sebesült szállitó repülőgépet, alkalmaz,
tak, melyek a rajvonal mögötti kötöző he-
lyekről a távolabb fekvő kőrházakba ,röpi-
tették" a sulyos sebesülteket, E célra eleinte
nagyobb bombázó gépeket alakitottak át,
később az angol Vickers és francia Breguet
gyárak egészségügyi szolgálatra alkalmas
légi járóműveket épitettek, meiyekben a be-
tegek hordágyon helyezhetők eI, a fülkét
villany világitja és a hőmérséklete szabá-
|yozhatő. A sebesültszállitő repülőgép el van
látva a legszükségesebb gyógvszerekkel s
orvosi műszerekkel, felszerelése lehetővé te,
szi, lrogy a betegek repiilés közben is gon-
dos ápolásban részesithetók, emellett a repülő-
gép kényelmesebb is, mint a rázős autő.

A háboru óta főleg a gyarmatokon vették
igénybe a sebesüIt szállitásnak e módját.
Itt a rossz utak, a kőrházak s őrhelyek
egymás közőtti több száz kilóméteres távol-
ság miatt és az afrikai torzsekkel folytatott
állandó harcok nehéz terepén át más közle-
kedési eszközze| hosszú ideig s nagy ne-
hézségek árán tudnák a sebesülteket, bete-
geket megmenteni. A sebesüit szállitő repüló-
gépek itt megbecsüihetetlen szolgálatokat
tesznek. Franciaországban és gyarmatain :

Marokkó, Algir Tuniszban 90 kőrház,repúIő-
gép teijesit szamatitánus szolgálatot s ecldig
mintegy 2000 (mult év október havában a

francia afrikai gyarmatokcrn l25) beteg s
sebesüJt vette igénybe ezeket. A középső
Atlasz vidékén folyó harcok alkalmával voit
oly nap, hogy 72 sebesültet vittek kórházba
repiilőgépen.

A gyarmatokon levő kevés orvosnak
egyik helyről a másikra való gyors szállitása
is lehetővé vált,

Nagy szerep vár a gyors kórház-rcpi\ő.
gépre a jövő háboruiban, midőn a nagy tá-
volságig ható mérges gázokkal való harc,
veszélyezteti a harcvonal mögötti tartőzko-
dást és emiatt a tábori kőrházakat is sokkal
hátrább kell elhelyeznl.

Sebesült szállitó repülőgép belseje.

A repülőgéppel való betegszá|litást nem-
csak a hadseregnél alkalmazzák, hanem a
polgári betegek is igénybe veszik, Többek
között egy angol válrlalat sulyos (és gazdag)
betegeket szá|Iit Londonból a Rivierákra
orvossal és ápolóval együtt.

Hires orvosok is több izben haszná|ják a
repülőgépet mint közlekedési eszközt, amikor
távol levő betegekhez hivatják, akiknél gyors
orvosi beavatkozás válik szükségessé. Igy
annak idején egy orvos lPárisból Egiptomba
repült Carnarvon lordhoz - Jutankham.en
fáraó sirjának felkutatójához - kit egy mér-
ges légy csipett meg.

Öregcserkész testvérünk álmának megvaló.
sulását pedig türelemmel várjuk. Addigra . . .

a Magas Tátra is a mienk lesz ujra, de az&t
a gondolatot ajánlani fogjuk"

Készüliünk a nyári íáborozásra l
Elelmiszerí, pénzí

Felszerelésí beszerezni l
gyüiíeni l
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Készüljünk_ az aug. l0-23-i Jamboreera l

Mulrir. Íz élelmes.
- Mutatvány szerzönek ,A Tábortüz üZen" cimü
Berlinben most megjelent novellás könyvéböl. -
Nagy sürgés-forgás és izga|om volt a

,,Sasok" otthonában. N{a vivták első nagy
harcukat a,,Sólymokka|", tégi vetélytársaik-
kal. Folyt a készi\ődés, a fiúk izgatottan se-
gitették egymásnak feltüzni a zöld szal,ago-
kat, a harci jelet. Sokan meg csak most fo-
gyasztatták el a vasárnapi ebéd utolsó fogá-
sát, melyhez otthon nem volt türelmük.

- Yigyázz| - hangzott fel a parancsnok
szava és megmerevültek a hadonáző karok,
elnémultak a csacsogó szájak, A parancsnok
katonás rövidséggel ismertette a játéktervet.
A Sólyomcsapat rablóbanda, be akar törni a
városba. Egyelőre kémállásba helyezkedett a
város északi oldalán fulződő dombsor mö-
gött. A Sasok a csendőrök. Félóra mulva
indulnak. Céljuk elfogni, vagy megsemmisi-
teni a rablókat. A városban a csapat együtt
menetel) a város végén megkapja a további
utasitásokat.

- Sorakozz| . ., lndulj. - Pattogtak a
vezényszavak és felharsogott a kürtszó.

Harci túz lobogott a Sasok szemében,
büszkén lépdoltek az utcákon végig és ava-
sárnapi sétáLő közönség kedvtelve nézegette
őket.

kiértek a város szélére.

- Áttjl Jobbra arc l Pihenj l* Fiúk, a Sólymok már eddig elhelyez.
kedtek. ,Körül kell őket keritenünk, hogy az-
tán minden oldalról egyszerre rájuk csapjunk.
Előbb azonban ki, kellene kémlelni állásai.
kat l Ki vál.lalkozik a kém nehéz, Ce fontos
szerepére ?

Egyszerre az összes karok égnek mered-
tek: sokkal több, mint a hány cserkés? volt
a csapatban, mert egyesek ruvaszu| rrrind a
két karjukat felnyujtották.

- No, mind nem mehettek. Muki, gyere
ide, te kicsi vagy, nem fognak egyhamar
észrevenni l

Igy a parancsrtok és Muki büszkeségtől
kipirult arccal hallgatta utasitásait. Pici le-

Bánszky Zo|lán rajza,

gényke volt, a III. B-be járt. Vadonatuj
cserkészkalap, cserkészing és szép zöld nyak-
kendó volt rajta. Hosszas könyörgésre en.
gedte meg az anyja, hogy a mai nagy nap
örömére igy kiöltözködjék, nolra a sok szép
holmi egy közeli cserkészünnepélyre készüIt.

- Aztán Muki fiam, ne feledcl: fő az
élelmesség ! Az én hadiszállásom ítt lesz, a
jelentéseidet ide hozd vissza l

Muki feszesen tisztelgett s a következő
pillanatban mát eltünt a csapat tekintete
elől. ,Fő az élelmesség" visszhangzottak íü-
lében a parancsnok búcsútszavai és lelkében
megelevenültek Winnetou hósi kalandjai, me-
lyeket mindig utánozni vágyott. Noha a

"rablók" buvóhelye még biztató távolban
volt, rnáris hasravágódott és négykézláb dol-
gozta magát óvatosan e|őre a cserjék között.
Nyitott kését a fogai közé szoritotta, mert az
igy borzaszíőan izgatő volt, kalapját pedig
zöld lornbokkal tüzdelte tele, hogy megté-
vessze az ,ellenségí' jószemü kénreit.

- Hohó l hökkent meg egyszerre és
csuzlibicskája kiesett a szájából. Dé aztán
elszégye|te magát: csak egy toprongyos

parasztfiucska ugrott fel előtte egy bokor
aljáből, melynek szunditó árnyékában libákat
őrzött, Alig volt nagyobb náIa. Rápillantani
és egy hatalmas ötletet megfoganni : egy pil-
lanat műve volt Muki számára. odakúszott
a mezitlábos fiuhoz, aki eleinte bambán hall-
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gatta izgatott fejtegetéseit, de aztán vigyo-
rogva engedelmeskedett. Muki egy perc alatt
lehányta ruháit és magára öltötte a kis liba-
pásztor rongyait. Bizony most még a szi\ő
édes anyja sem isrnert volna rá, oly cifrán
festett, különösen amikor még az arcát is
bemaszatolta.

Megindult a Sólymok állása felé, a szive
kacagott a büszke örömtől és szinte meg-
ittasultan ismételgette magában: ,,Hiába, fő
az élelmesség l"

Végigjárta a Sólymok őrsállásait, kőze|ébe
férkőzött parancsnokuknak, kihallgatta be-
szélgetésüket és azok még csak rá sem he-
deritettek, Yigyáző szemük cserkészkalapok
feltünését kereste a távolban.

Mukinak szinte szárnyakat adott a diadal.
érzet, mikor visszasietett jelentést tenni. A
csapat ujjongó kacagással vette körül s a
parancsnok büszke volt rá, Rögtön kiadta a
jelentésnek megfelelően a parancsait és a
Sasok harcszomjasan megindultak. Muki
persze legelől,

Az itközet megkezdődött. A Sólymok az
árulással nem tudtak megküzdeni, hiábavaló
volt minden hősiességük. A Sasok győzelme
teljes volt.

Két kürt sorakozőra hivott, a Sasok és a
Sólymok felálltak egymás mellett, még pi-
hegve a harci LáztóL, az utóbbiak megszé-
gyenülten és leverten, az előbbiek diadaltól
mámorosan. Közöttük Muki, a nap hőse,
festői kosztümjében.

A parancsnok ősszegezte a játék eredmé-
nyét: . . . A főérdem Mukié, aki élelmessé-
gével megnyerte a Sasok számára a játékot,
De most már fiam - fordult a dicsőségének
tetőpontján álló Winnetou utódhoz - öItöz,
ködj át hamar, hogy indulhassunk !

Egy magas toronyból a mélybe zuhanni,
édes álomból hideg ztlhanyra ébredni, fele.
lésre iogosan nem számítani és álnokul ki-
hivatni - mindez semmi ahhoz képest, amit
Muki e pillanatban érzettl Átc;ttozxodni tl
De hol a cserkésszé vedlett libapásztor ?

Merre keresse, hol ta|álja meg ? Mi történt
a vadonatuj kalappal, meg azzal a gyönyörü
nyakkendővel ? Istenem, hogy erről eddig
megfeledkezett ! Egyszerre minden élelmes-
sége cserben hagyt4 és kis hija volt, hogy
sirva nem fakadt. Es hogy kacagott most
mindenki rajta ! Még azok a gyáva Sólymok
is, egészen megfeledkeztek gyászos veresé-
gükről.

Gyorsan kellett cselekedni, mert már es-
teledni kezdett. A parancsnok járőröket kül,
dött ki mindenfelé. Mindhiába ! A kis paraszí-
fiú, ugy Látszik, nem birta megvárni és libáit
hazahajtotta. Azok bizonyára büszkék voltak
előkelő pásztorukra.

Á két csapat vidám, hangos
indult meg a város felé. Muki

énekszóval
sirva kullo-

gott utánuk, mint a kivert eb a gazdája ut6n.
Atélte a kiközösítettségnek minden kinját.

- ,]Í. még azt mondji[ hogy nem a .Űha
teszi az embert", gondolta keserüen magá"
ban, nehogy haza kelljen gondolnia i az oíí-
honi viszontlátásra,

- Mit keresel itt t - tiva\t rá az anyja
a belépő koldusgyermekre, de aztán elakadt
a hangja a rémülettől, amikor ráismert sze-
relmes fiára. Az apja nem ijedt meg, de hogy
mit tett, arról ínkább 

*hall8asson 
a krónika.

Az éjszaka egy kis cserkésznek rémes ál-
mai voltak, az utcán koldult, fázott és éhe-
zelt és mindenki ütötte-verte.

Egy szegén y árva p^ru"r,t fiucska pedig
ugyanakkor hősnek látta magát, gyönyörü
ruhában volt és diadalmas csapatokat vitt aharcba' 

*

Másnap megkerült a kalap, az ing, meg a
nyakkendő, de a Sasok még soká emleget.
ték Muki kalandját, akit ezentul ,,Muki, az
élelmes" homerosi jelző ékesített .
(Velősy B. rajzai.) Earkas Cyula

Az utolsó síelö hazatérése.
Krompecher L. Antal rajza.
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fú á",n t monjla ;cllzavunk; lultndrg ls-

|enhez ícrdulunk, akárrnri fenni

Kilrapott naplójegyzetelr.
A német cserkészektől két kedves szokást

tanultam. Az egyik az, hogy ha csak ketten
vannak is, étkezésükhöz, bárhol légyen is az
asztalukra, vagy a kendőre, amit a fűre te
ritenek, néhány szál. virágot tesznek. A má-
sik, hogy minden éíkezés előtt és utárr mind_
egyik egyszerre nyujt kezet jobb és balfelé
és egyszer megrázza. Mindkét szokás egy-
szerüségével, természetességével és cserkész-
szerüségével hatott reám.

,l.

A Bundesfesten szórakozásul néhány né-
hány német fiu előaclta Kleist nagy három
felvonásos dr ámáját, a, Hermannsschlacht "- ot,
mely a római Varus és a germánok küzdel-
meiből meriti tárgyát. Az e|őadás a szabad-
ban folyt, diszletek nélkül és markirozott
kosztümökkel Aszerint, hogy a szin alko.
nyat, éjjel, vagy hajnalhasadás előIt van, a
három felvonást is 3 részben ennek megfe-
lelően játszották. A darab reám a legnagyobb
halást tette. Nem tudom azonban, hogy mi
hatott reám inkább: a fiuk, akik a szinen,
először alkonyatkor, majd koromsötétben,
majd a fölkeló nap sugaraitóI bearanyozva
mondták ihlettől áth^tva,a nagyszerü szöve-
get, vagy a többi fiu, aki este, éjjel és reg-
gel négykor egyaránt táguló szemekkel és
lélekzet fojtva hallgatta a német nemzeti
egységnek azt a költői megnyilvánulását ?

Juliusban benne voltunk a német gazda-
sági összeomlás egyik íázisában. A kenyér
ára rtéhány nap alatt a nyolcszorosára emel-
kedett. A Bundesfestre a? egyik csapat már
táborból jött és anyagi eszközei nent tartot-
tak lépést a drágulással. A helyzet megold_
ható lett volna, ha rögtön vonatra ülnek és
két nappal hamarabb térnek haza. A fiuk

egyhangttlag ugy határoztak, hogy marad-
nak, naponkint egy negyed kiló kenyérnél
egyebet nem esznek és gyalog térnek haza,
koplalva. Meg is tették.,*

Arra a kérdésemre, hogy angol cserkészek
miért nem szeretnek Anglián kivül táborozni,
utazni, azt a íeleletet kaptam, hogy bizony_
talan, vajjon mindenütt megkaphatják-e reg- -

gelire a zabpelyhet és a sült sonkát.

Midőn eiőször U.rrJtr.- a világ főcserké-
széve|, megkérdeztem, hogy ismeri-e hazán-
kat és van-e afra kilátás, hogy a közel jö-
vőben nálunk láthatjuk, azt a vá|aszt kap^
tam, hogy ismeri és reméli, hogy 1925 ben
lesz alkalma ujra eljönni Bécsbe,

Egyszer az .gyik* londoni állomás eiőtt
állva, Iáttam, hogy egy vidéki csapat érke-
zik és beszáll két nagy negyvenszemélyes
autóba, hogy London megtekintésére indul-
jon. Megkérdeztem, hogy hova mennek leg"
először ? A Cenotaph.hoz, a francia földön el
esett ismeretlen katona emlékmüvéhez, utána?
a Westminster apátsághoz, az ismeretlen hős
sirhelyének megtekintésére.

Regensburgból h^; 
^z 

egyik magyaí
csoport a Magyar Folyam Tengerhajózási
rt. egy hajóján tért haza. Meg kell értenünk
az angolok gőgjét, akiknek a világ minden
kikötőjében leng a lobogójuk.

*

London egyik legelőkelőbb szállodájában,
a Hotel Russell-ben egy 250 teritékes nagy
vacsorán volt alkalmam részt venni, mely
egyrészt a kerületi megbizottak értekezleté-
nek képezte befejezését, másrészt a jelenlevő
ujzé|andi, ausztráliai és ujfundlandi főmeg-
bizottak részére rendeztetett. A résztvevők
vagy Ieánycserkészegyenruhában, vagy es-
télyi ruhában, illetve frakkban, vagy mezte.
len térdü cserkészruhában voltak és ezt ntin-
denki nagyon természetesnek talá]ta.

*

Az o\aszországi Riva-ba érve, mely a gyö-
nyörü Garda-tó meilett fekszik, bizíattak,
hogy menjek fel az ottani vizicserkészek tá-
borába, mely mintegy 1000 m-nyire volt a
tenger szine felett, Az ott táboroző fiuk leg-
idősebbje 16 éves volt. Az egyik vezető hi-
vására részt vettem másnap egy kis ,rsétán",
mely mintegy 1700 m. magasra, a Moríe
Cadria tövébe vitt. Oda érve, megkérdeztek
hogy nem szeretnék-e havasi gyopárt szedni.
Igenlő válaszomra, mig a többiek megvártak,
négy 13- 14 éves fiuval felmásztunk a csúcsra.
Már a csúcs előtt drőtakadáLyokra bukkan-
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tunk, melyekről kideriilt, hogy még a há-
boruból maradtak itt. A nri hadseregünk arc.
vonalában voltunk. Az egyik szikián meg,
láltuk végre az elsó gyopárt. A kis fiuk,
miután tudták aát, hogy csak a sajátkezüleg
szedett gyopár ér valamit, felhivták rá fi.
gyelmemet és bár sz;abadkoztam, kértek,
hogy szedjem magamnak. Felkuszva, ietép-
tem és mintha a máskor fehér virágnak
most rózsás szinezete lenne, mintha piros
harmat esett volna rá . . Piros harmat,
melynek okozója talán épp etrnek az egyik
kékszemünek az édesapja volt .

{a,

Az olasz öregcserkészek jelvényének szö-
vege talán a legmegfelelőbb, nrelyet erre a
célra megállapithattak : Alere Flammam.

Eredeti tervemtől 
"tierOt"g 

két nappal to-
vább maradtam Münchenben, hogy az olasz
szövetség értesitését bevárjam, mely arról
értesitett volna, hogy Olaszországba utazó
csoportunkkal hol találkozhatom. Valanrely
technikai okból ezt nem kaptam meg. Neki-
indultam és Trientből, ahol egy rendőr egy
cserkész fívéréhez utasitott, akit véletlenül
ismert, eljutottam városról-városra, cserkész-
kézről, cserkészkézre, a szövetség elnöké,
hez és a velencei Szt, Márk térre, ahol
magyarjaim nem csekély csodálkozására már
vártam a hajót, melyből ők kiszállottak.

Mit köszönhettem
tuhámnak ?

Hogy a magyar

az uton a cserkész-

íinánc szalutált. Hogy
egy kövér ur a vasuton kellemetlen meg-
jegyzésekkel traktált. Hogy Nürnbergben
munl;ások ököllel fenyegettek. Hogy legalább
76 íérfi és 22 nő megkérdezett, hogy mi
vagyok ? Hogy megkiséreltek velem duplán
fizettetni nreg mindent, mert Németországban
azt hitték francia vagyok, Franciaországban,
hogy amerikai vagyok, Angliában, hogy dél-
amerikai vagyok és OIaszországban, hogy
pali vagyok Hogy mindezek ellenére min,
dent oIcsóbban kaptam meg. Hogy cserké-
szek mindig mindenütt cserkészlélekkel cser-
késztestvériséggel fogadtak.

Dr. Molnár Frigjles.

Csend.
száí| a hópihe,
száll a íalérc te,
takat íöíőet házat l
temet álmot, vágyat ..,
szépen hull a hó,

csendes, mintató.,.
Arad,1 Zsolt.

A famaratás.
A faragásnak ősi módja, hogy nem a di-

szitnrényt emeljük ki az anyagból, hanem a
diszitményt környezó formát emeljük ki, ill.
mólyitjük le, Ezt a nehéz, türelmet s időt
követelő módot, a maratással szépen és
könnyen elérhetjük. Az előállitása olcsó,
egyszerü s nem kiván költséges felszerelést.
A tulajdonképeni diszitmény, a rajzot kör-
nyékező ugynevezett negativ forma lesz. A
tervezést korlátozza a két síkban való dol-
gozás. Az I-ső ábrán a sötét rész mutatja
a maratást, a negativ rajzot s ebből mintegy
szigetként emelkednek ki a pozitiv rajzok.

ffizz*7a

7.
' Az eljárás a következő: A mintát a fára

visszük. A pozitiv rajzot 2-3 *l^ vastagon
folyékony viasszal felöntjük. A viaszt kö-
zönséges aquarell ecsettel visszük a fára,
batikolót készülék szintén jó. A viaszt por-
cellán edényben melegitjük. A viasznak for-
rónak kell lennie, hogy jól beszivódjék a ía
legapróbb likacsaiba is Ajánlatos a fát is
megmelegiteni, hogy a viasz ne fagyjon meg
tulhamar s a viasznak legyen ideje beszi-
vódni. Az egész diszitmény külső szélein a
viaszt 6-8 ^l^ magas ránccá rakjuk. A via-
szolás után az egész mintát facsavarokkal
egy vizszintes helyre szoritjuk le s nyugod-
tan hagyjuk. Ezután a mintát a viasz sán,
con belül 4_5 %" vastagon megtöltjük kén-
savval és fanem szerint 8-24 őráig állni
hagyjuk. A maratáshoz töménykénsavat
használunk. A viasszal be nem födött he,
tyeket a kénsav 3 T, mél;ilen kimarja. A
kénsav a fában Iévő szerves anyagokat meg-
öli s a ceilulozéval melyet nem képes meg,
ölni, sürü pépet alkot, E'zt a pépet luggal
lemossuk és erős gyökérkefóvet ledörzsöl-
jük. Ezáltal a viasz is lejön. A fát gyorsan
kell mosni, hogy ne szivjon fel sok vizet.
A mosás után száraz ronggyal szárazra dör-
zsöljük a fát, mivel a fa, ha nedves szíradás
közben. megreped vagy meggörbül, A mara-
tás gyönyörü, meleg szint ad, amelyet sem-
miféle pácolással vagy festéssel sem tudunk
elérni.

Halkan
Halkan
Halí<an
}í.alkan
Tisztán,
Szlvem

utaea.sdnc

Rossz
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A far jól kell rnegválasztani. A durva,
nagy likacsokkal biró fa itt nem hasznáIhatő,
mert §zéles, csipkézett szélü, homályos rajzot
ad. Nem mindegy, hogy milyen az évgyírűk
talza és helyzete, A 3-ik ábrán, az a)
végfán az évgyűrűk rajza ros§z s csúf ma-
ratást ad, Bütyök, ágcsomó és rendetlen nö-
vésü fa nem használható. A viaszt porcellán
csészében melegitjük. A fát azért is meg kell
viaszolás előtt melegiteni, hogy a viasz hosz-
szabb ideig maradjon olvadt állapotban s igy
a legapróbb likacsba is beszivódjon, más-
különben a kénsav a mintába csuszik s azt
is kimarja. A maratási idő függ a fa minő-
ségétőL, hogy milyen mély maratást akarunk
és hogy világosabb vagy sötétebb szint aka-
runk. A lemosott és száritott munkát finom
üvegpapirossal simitjuk le. A maratás után
tetszés "szerint politurozhatunk, viaszolhatunk
ás ]akkozhatunk. Ne használjunk furniros
fát, mert azt a viz és kénsav szétáztatja.
Maratást csak szétszedett állapotban levő
munkán lehet végezni. A maratást nrinden
asztalos és iparmüvészeti tárgyon alkalmaz,
hatjuk. Ajtón vagy falburkolaton épen ugy
megállja helyét mint egy képkereten vagy
ékszeres dobozon. A fa maratási idejére vo-
natkozólag a

fenyőfát
juharfát

8-10 óráig kell maratni
10-12 ,, ,, ,,

dió, szil, körtefát 12-14 ,, ,, ,
tölgy és bükkfát 16-18 ,, ,, ,!

A gyakorlat meghozza a sikert.

Steichleutner Kdroly
7. sz. Erös Guszttív cs, cs.

Isnnnlilüfi [uT§gltllBitth.

A székesfővárosi községi főparancsnokság
megcsinálta és mind nagyobb sikerrel foly-
tatja az alája tartoző 20 cserkészcsapat kö-
zött a szebbnél szebb csapatközi versenyeket,
miknek programmja a cserkészet összes ágait
felöleli és egy egész tanévre terjed ki.

A l23. sz. VIII. R, csapatban mát évek
óta folynak őrsi- és rajversenyek. Ezeknek
a|apján dolgozta ki Kovács Gyula I. ker.
titkár a versenyek programmját, melyet a
közs, főparság, a kfuándulás verseny beikta-
tásáva| és némi vá|toztatással, magáévá tett.
Mult év okt, Zb.-én jelent meg a 15. sz.
parancsban az intézkedés, amely szerint min-
den szfőv. közs. cserkészcsapat tartozik in-
dulni, Az e|ső hat csapat nyer a verseny
egyes számaiban pontozást, az alábbi táblázat
szerint. Amely csapatok részt vesznek ugyan
a versenyeken, de nem jutnak be az első 6
csapat közé, sem jó, sem rossz pontot nem
kapnak. Azok a csapatok, melyek nem ver-

senyeznek, de képviseltetik nragukat szintén
nem kapnak rossz pontot, Ha a képviseltetés
alul van egy őrsi !étszámon (6 fiunál keve-
sebb) ugy alétszám versenyben tekintet nél-
kül a csapat|étszámra 50/o-ot kap, ha legalább
egy őrssel képviselteti magát a nem versenyző
csapat, az már a csapatlétszám 0f 

o-számát
nyeri, A meg nem jelenő csapatok első izben
1, másodizben 2, harmadizben 4, ötödizben
8, stb. mindig dupla rossz pontot kapnak,
melyek az esetleg elért jó pontokból levonat-
nak. Amely'csapat az 1923-24. tanévben az
összes versenyszámokban a legtöbb pontot
szerzi, az ,Első uárosi csapat" cimet nyeri
és kivonulásokon a következő tanévben a
szfőv. közs. főparcág zász|őját őrzi. A többi
csapatok szerzett pontjaik alapján minősittet-
nek nrásodik, harmadik, stb. városi csapat-
nak. A csapatközi versenyekrő|az alábbi táb-
lázat nyujt felvilágositást :

Pontozás
VersenY l, ll. lll, lv. V. Vl.

Kulacsadogató654321
Szavalás65432t
Elméleti 30 25 20 15 10 5
Dalos65432l
Uszás |2 10 8 6 4 2

Kiállitás 30 2ő 20 15 l0 5
Adminisztráció 30 25 20 15 10 5
Hádijáték 24 20 16 12 8 4

Rendgyakorlat 24 20 16 12 8 4
Morse jelzés 24 20 16 12 8 4
Atletika t2 l0 8 6 4 2

Telefon szerelés 24 20 16 12 8 4
Kirándulás 30 25 2J 15 10 5
Létszám 30 25 2J l5 t0 ő

Bizonyitvány 18 l5 12 9 6 3

Versenyintézőség gróf Festetics Pál főpar
nok elnöklete alatt a közs. csapatok tisztjei-
ből esetenként alakitott bizottság. Ovás nincs.

(Folytatjuk.) Novtik J. Lajos.

IlllllllllllllIlllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllIllltlllIllIlllll

Gond,olatok.
í{ét barát Lakozik az emberben: egyik a

sziv, másik az ész. Egymással örökké vitat,
koző barátok. Ha az ész diktál, a sziv igyek-
szik adni hozzá melegséget, a sziv vágyait
pedig ott van rögtön fegyelmezni az ész.
Ahol ez a két barát összhangzásba kerül: ott
megszületik a jellem._

. Á cserkészeszme igazi harcosának a ne-
hézségek, kellemetlenségek nem veszik el a
munkakedvét, hanem inkább lokozzák.

HISZEK EGY ISTENBEN,
HIszEK ncy rrazÁseN.
HIszEK EGy I§TENI önör tcezsÁogex,
HIszEK mecyenonszÁc n,BlrÁnnaoÁsÁnen
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prohdszka ottokdr a cserkészetről.
(A 64. "Szt. Asztrik'| soproni bencés fg, csapat

naplójából.)

oA cserkészet neve a cser-re emlékeztet.
A cserkészet, mint irányzat a levágott
magyarság cserjének fakadása és uj tava-
sza akar lenni. Ah, legyen az! Leglen
friss, lombos, érces és zománcos . . legyen
reményeink koszoruja. "

Rtikosi Jenő a cserkészetrőL

>Különös, hogy a gyönyörű cserkész.
mesterségre ilyen későn jottek ra t Mert
hiszen voltaképen mindenki cserkész e vi-
lágon, A költő, a ?áp, a tud.ós az igazság,
a ltalmá,r meg a haszon után cserkészik
íáradhatatlanul. Az apostol a lelket keresi
bennünk és néha meg is találja, L halál
mindnyájunkra cserkész és egyszer meg is
talál bennünket. Es akkor jó,ha az ember
jól végezte cserkészmesterségét és nem
haszontalanságokra cserkészett. <

. _ Dlág|tunk, drágltunk, mondjuk mi és szemre-
há,nyástól félünk, pedig - pedig olcsóbbodunk. Ezt
akkor látjuk, ha valami beszerzésröl kelI sondos-
kodnunk. Amikor a villarnosjegy 2 korona iolt, la-
punk 3_ba keiült és 8 oldalón jelent meg. Mult'hó-
napban a villamosjegy 2000 koiona volt és a 2O ol-
dalas lapunk_ugyanennyi. Most a villamosjegy 3200
korona, de honnan veg_yi!k_,q bátorságot ugyan-
annyira emelni a lap árál ? 3000-nél maladtui'fr és
a villamosjegy mögött elmaradtunk.

A l84. sz. 
"Csaba'' cserkészcsapat Békés-

csaba. (Levél,) Látva a Vezetők Lapjának kis ter-
jedelmét, csapato4r a M. Cs. nehéz ányagi helyze-
tére gondolt. - Éppen azérl, hogy a V. -L. níltra-
nlr.tp.b nagy. obb_ i9rj9_d9|epb9n jelenh essen meg,
kiállitásunk jövedelméből 30.C00 

-koronát 
íizettünT

be csekkszánrlájukra. -Adja I§ten, hogy a V. L. ugy terjedelemben,
mint .tartalom.ban,megerösödve szólgálja a magyar
cserkészet célját : hazánk talpraállitását.-

. §idovy Kdlmdn parancsnok.
A székesfővárosl községt középtskolák

cserkészcsapatai március hó 25-én cserkész ünne-
pélyt rendeztek a Nemzeti Tornacsarnokban. A mű-§or 18 száma mindvégig lekötötte a nagyszámu
hallgatóságot

A 40. sz, .Szekszárdl Cserkészek( március2.áy tartották meg farsangi háziünnepélyüket,
amelynek keretében fogadalomtétel is volt,-.aionki-
vül 2 kiscserkész őrs tette le az igéretet Eri Emil
parancsnok kezéhe, - A teázás után megkezdődött
az est kedélyes része és a cserkészek vidám éne.
kétől hangos volt a gimnáziumi épület egész a késóesti órákig, amikor egy kellemesen eltöltött est
emlékével oszoltak széjjel a csapat cserkészei.

A székesfehérvári Zrllyl csapat márc. l-én
farsangi elöadást rendezett 9 számbói álló műsorral.

A l35. sz. Levente csapat nlevente cserkész"
cimmel könyomatos lapot aó ki, melyet dr, Herczegh
Janos parancsnok lranylt.

A nyiregyházi ev, fg. 88. Kossuth csapata
,88-as Hiradó" cimmel csapatiapot ad ki. Á 12
oldalas kőnyomatos hú tükre a csapat munkájának.

Á szombathelyi premontrei főgimnázium 50.
sz, Hunyadi cserkészcsapata 1924. márc. 4.-én ked-
ves _ ünnepséget rendezett a parancsnok névnapia
alkalmáva.l,.aki meghatott szavakkal köszönte meg
a csapat iránta tanusitott ragaszkodását.

A rákospalotai 198. §z. ,,Pál'' c§apat már-
cius hó 25.-én a helybeli vigadó disitermében
zászlóalapia lavára cóerkészün'nepélyt rendezett,
melynek músorán 14 szám szerepelt. 

'

.425?. sz. oKiss Józsefí cserkészcsapat
március hó t6.-án délután fogadalmi ünnepélyt
tartott.

A KEG. cserkészcsapat vásárral esvbekötött
tavaszi kiállitását a II. ker.'egyet. kat. fögTinn.disz-
termében, március 23.-án nyitotta nre! ünnepé-
lyesen. A kiállitás IV, hó 6.-ig naponía 4-7:ig,
a vasárnapokon és 25.-én ezenkivül 10-1-ig tekini.
hetö me_g. A megtekintés dija 2000 K a tábóri alap
iavára. Vasárnapónkint 6 órá táiban kis elóadás.A csapat költöie. Mátis K. rajza.
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A Hoffnran gunyhónál. Az 1. BKIE, síturáiról. Batiz Dénes felvétele.

!
*,,li/ i

]

Az L, az. BKIE. cserkészcsapat téli sport
életében is elfoglalta a sielés az őt megillető heiyct.
En lek bizonysága a, hat napos Hoffmann-gunyhói
és a két napos ezüslhegyi sitábor, valantint a több
rendbéli síkirándulás s a végén, mintegy beíejezé-
sül megrendezett sí .rókavadászat." Minden jelen-
tó§ebb bale§et nélkül, testben és léIekben egyaránt
erösödve, éltünk át gyönyörú napokat a téli térmé-
szet különös rzépségeket rejtegetó ölén.

A gondolattat, hogy a test a szentlélek temploma,
ugy éreztük, hogy e királyi sport nréltó összhang-
ban áll.

A cserkész sífutók eredményel cinrű rnult
számbeli megjegyzéseinkre dr. Márkus Miklós pon-
tos kimutalást küldött be, amelyet - zár|at után
érkezvén - sajnos teljesen nem tehetünk közzé.
De les.zőgezzük az örvendetes tényt, hogy az orsz.
ifj. bajnoki ver§eny 7 versenyszámának 25 helyezé-
séböl l8-at cserkészek nyertek, a tskac. bajnoksá-
gok t0 helyezéséböl 8-at!

A krisztusi szeretet megünneplésére két
alkalmat szentelt a tél folyamán az I. sz. BKlE, cs.
c§apat. Egyik dec.-ben a Vadaskert közeJében, a
szabadban földiszitett élő karácsonvfa körül rende-
zett cserkészkarácsony, a másik Í febr. közepén
rendezett ntestvéreknapia" volt. Mindkét a|kalom a
szeretet kimélyitését, hisszük, hogy eredményesen
szolgálta.

A 187. Zrlnyl lIlklós csapat márc. l5..én 10
pontból álló ünnepélyt rendezett, amelyen Almásy
J. pnok. a csapat hétéves munkájáról számolt be,
Varsányi R. vezetésével az énekkar és jelenetekben
a csapat cserkészei szerepeltek.

^ 
256. Gábor Áron csapat (Győrffy-Wolí

íémárugyár r. t,) márc. l6.-án cserkészavató ünne-
pet renrlezett l0 válíozatos műsorszámmal.

A fóváros Petófi emléktáblát leplezett le
ntárc. l5.-én a Kossulh Lajos-uccában, melyen a
szerkesztő jelent meg a M. Cs. Sz. és a M. Cs.
képviseletében.

A mezöturi ref. fógtmnáztum ujonnan
alakult ,Szegedi Kis István" cs. csapat első c§€í:
készei márc, l5.-én tettek fogadalmat s ekkor tör-
tént szép uj zászlójuknak a föIszentelése is.

A l20, Magyar Robinsonok ápr. 6.-án
zászlószenteíéssel ünneplik meg íenállá§uk l l.- ik
évfordulóját d. u. 6 órai kezdettel a Ganzgyár szin-
háztermében (X, Szapáry-u. 35). Hugvétkor pedig
hatnapos mozgótábort rendeznek a IVIátrába.

III. KERÜLET.
Közli: Buza t.

Bátor cserkészek, Sopronban történt, hogy
egy ottani molnármester lovai az utcán megvadul-
tak. Könnyen végzetes §zerenc§étlenség töríénhetett

Az Ezüst hegyen.

volna, ha két cserkészfiú, Gruber József és Mózer
János a gazdá|lan vágtató lovakat meg nenl lékezik.
A cserkészek a jutalmat azzal hárilotiák el, hogy
csak kötelességüket teliesitették.

53. Jurislch csapat. A csapatban serény
munka folyik. Orsi mühelymunka a nladártömésben,
lombfürész és asztalos munkában, könyvkötészet-
ben és ó|omkatonák öntésében nrerül ki. Március
1,2,3-án rendklvül sikerült farsangi estélyt ren-
deztek az intézet disztermében.

67. Deákkuti csapat-nál zsenrlyét árusitanak
a cserkészotlhonban (a 7l. Zrinyi csapat Zalaeger,
szegen egy kisebbszerü papirkereskedést nyiiott a
cserkészotthonban) az intézet ifjuságának. Igaz, hogy
egy§zerre nem sok a ha§zon, de lassanként maid
csak jön össze valami. A vállálkozást az teszi zse-
niálissá, hogy a ráfizelés lehetetlen. Ha zsertllye
marad, azt az örs tagjai rnegeszik és kilizetik. A
gondolat nem rossz. l

60. Nádasdy csapat. A IL o. próbával foglal-
koznak. Karácsonykor gyermekjáték kiájlilást ren-
deztek. A gyüitött nrakkból és maszlagból is szép
bevételük vólt. Nagytábort Visegrád melléterveznek.

?4. Törelrvés csapatnál megalakult a cser-
készakadémia. Az elsó ü|ésen dr, Kerkay József
fejtegette az akadémia célját, Utána megalakitották
a szülői tanácsot, melyen a csapatparancsnok tar-
tott tájékoztató előadást a cserkészvezetők és a
szülók együttmüköCéséről.

50. Hunyadi csapacnál március l6-án dél,
elött íogadalomtétel volt. 23 cserkész tette le a
fosadalmat. lelen volt Szii Géza ny. csendörezredes
a vasvárme§yei L B. elnöke. Nemrég meleg kis
családias ünnepélyen ülték meg szeretett paranc§,
nok.uknak névnapját,

Tea-délután. A kerület sziaigazdája nrárciug
|0-én az összetartás növelésére teadélutánt tartott
a 49. Berzsenyi csapat otthonában. A háziasszonyi
tisztet a Berziennyiek zászlómamái lálták el.

öregcserkészek. A szombathelyi öregcserkész
csapat parancsnokságát Farkas Ferenc ü. e. helyet.
tés vette át, Osszejöveteleiket a kerület hivalalos
helyiségeiben tartják minden hétfön este 8 órától,
Lelutóbb Aranyos Béla öregcserkész egy szerkocsi
tervezetet nyujtott be, melyből, ha szétszedik, nyuj-
tót, aszíalt, padot, talicskát, bakszekeret, tüzhely-
platnit, köszörügépet stb, lehet összerakni, A szer-
koc§it a kerület-egy mecénás segitségével elkészit
tetí. Vargha László c§apatparancsnok pedig e8y
sátorterve?etet és a Piarisía cserkész kis kátéja
alapián kidolgozott cserkészkátét nyujtott be. Tervbe
vetiék az öregcserkészek, hogy a kerület hivatalos
hetyiségében, mely elég nagy hozzá, kaszinót ren-
de/nek-be. Ez r közeliövöben meg is valósul.
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lnnen-onuan. A kerület a fötitkári értekezletet
február hó 24-én tartotta meg. Augusztus hó 24-1öl
ipari és mezőgazdasági kiállitás lesz Szombathe.
lyen, melyen a cserkészek, mint külön oszlály sze-
repelnek. - A szombathelyi Máv. műhelyben meg-
alakult a cserkészcsapat. Neve ,Haladás', parancs-
noka koós László múszaki hivatalnok,tisztek: kIss
József r. kath, hitoktató, Piroska Gyula. Csapatlét-
szám 24. A szombathelyi r. kath. püspöki iskolában
Futz János tanitó és Buza József cserkésztiszt kis-
cserkész c§apatot gzerveznek. -. Megalakulóban
van Szombathelyen a leánycserkészek csoportja is,
tnelyet Vargha tsözsike cserkésztiszt, a 49. Berzse-
nyi cs zászlóaaya szervez. - A soproni 6'. Szt.
Asztrich cserkészcsapat márc 2l-én fogadalomté-
teli íinnepélyt rendezett, - A kerületi I. B. máfc.
5-én tartotta rendes havi gyűlését. Farkas Ferenc
ügyvezető elnök helyettes beszámolt a havi esemé-
nyekröl, a cserkészház-ügyröl, "Apállan széke|yek"
előadásáról, főtitkári ertekezletröl, Jamboreeról, ki-
áliitásról. Simonffy Jenő ell. megbizott javasIatára
Edöcs Pál (64), Jureczky Vilmos (651 és Hatzky
Egon (56,1 tisztiigazolását véleményezték. Hozzáiá-
rult áz t. B, a 6ri. Báthory és a 65, Petőfi csapat
átigazolásálroz, - L vasvármegyei fötitkárság már-
cius l0-én tartotta hivatalos helyiségében havi tiszti
értekezleléi melyen Vargha parancsnokuj kiképzési
tervezetét tárgyalták, - A mosonvármegyei fótit-
kárság diszelnöke Albrecht főherceg lett. - A ke-
rület junius elején tisziitábort fog szervezni, melyet
a husvéti tisztitáboron résztvett kerületi tisztviselök
vezetnének.

Á M. Cs. §z. lII. ker. öregcserkészei márc.
ll-én tartották elsö összejövetelüket, amelyen meg-
állapodtak abban, hogy minden szo,mbaton barát-
ságos összeiövetelt rendeznek. Felkérem azokat a
III. kerülethez tartozó, Budapesten |akó öregcser-
kész testvóreimet, akik az első összejövetelen nem
jelentek meg, hogy ci.müket közöljék Nagy János

' joghallgatóval (VIII . Ullői-ut 24. l, 7), hogy a leg-
közetebbi összeiövetel helyéröl és pontos idejéről
értesiteni tudjuk őket,

V. KERÜLET.
Az Y. kerület l923. november ]8 án tartotta

tisztuiiló rendkivüli közgyűlését. Az elhangzott
programmpontok egyike a kövelkezö volt: a külön-
bózó vidékek különbözö levegőjében megizmosodott
c§apatokat összehozni, hogy egymás erényein iob-
bak, egymás botlásain óvatosabbak, egymás sike-
rein örvendezóbbek és öntudatosabbak legyenek és
azatán ezt az egy§ége§sé lett kerúletet beékelni a
központ életébe. HáIa s dicséret a parancsnokok-
nak, a beszéd kinött a programmbeszédek keretei
közül. nenr lett a pusztába kiáltónak szava. Hatá-
íozatba ment, hogy kéthavonkint a kerület más-
más csapatának városában egybegyülnek a vezetök,
esetleg a fiúk is, hogy kicséréljék gondolataikat,
melyekkel a cserkészet egyetemes érdekeit kivánják
szoígálni, azokat ott megbeszélik és igy az a sok.
szinÜ eszme, ötlet, hanfulat a közös élet teremtő
retortáján keresztülszürödve, szinvonalon tartva,
c§erké§zelünket megóvia áz eltévelyedéstől, nteg-
szüntesse az egyes csapatok közti átlós ellentéteket
és biztositsa a cserkésztörvények egyöntetü meg-
valósulását. Tehát nem in medias re§ csapott le,
hanem tatár politikával: nagy messzeségben letarol
mindent, ami látókörét szükitené és megteremti az
alapot, a készséget, a fegyelmet, a megértés aka-
ratát, az önátadást a jövendö alkotó munkájának,

December 16-án Békéscsabán látiuk viszontegy-
rnást teljes számban. Az elnök ismertette a kerület
adrrriniqztrációját, jól tudva, hogy ez a közvetitő ut
a csapatokhoz vezeli le az elnökség gondjait és
egybegyüjti, felvezeti a c§apatok erejét, hogy a

csapatoknak joga van az elnökség gondjaihoz és az
elnökségnek szüksége van a csapatok erejére. -Azután megvetette az alapiat a pünkösdi kerületi
táborozásnak, kiállitásnak, zaszlószentelésnek, foga-
dalomtétel és fogadalom ujitásnak. Megkérte a köz-
pontot l,, hogy a V. K. M-nél járjon el, hogy a
meleg hónapokban a fiuk legalább egynapo§ szünetet
kaphassanak a tábori életre 2., például hozva fel
a Vöröskereszt intézménynek a V. K M..tól kapott
kedvezményeit, hasonlókért tegye meg a lépéseket.
Felvetödött az eszméie egy, a keíület területén léte-
sitendö l1özös tábornak, holafelépités és leszerelés
fáradsága más-más csapatot terhelne meg Az eszme
megbeszélés alatt áll.

A zöld asztaltól a fehérasztalhoz telepedett a
kerülét, rnajd a helybeli csapatok kiállitásán vett
részt.

Február 17-én Hcidnrezövásárhelyen találkoztunk
az országos főtitkárt is körünkbe csábitva. lsmét a
régi nóta: folyóügyek, inditványok, halározatok. Van
Szeged-központtal a Hangya jóindulatából cserkész-
depónk, mely 3 4 hónapi részletfizetésrc §zereli íel
csapatainkat. Egyetenri öregcserkészcsapatunk ala-
kulóban, sátrainkelosztás alatt Csaba, Szeged, Makó
központtal. A Magyar Cserkész érdekében munká-
sokal, munkákat toborozunk, §zeretettel kériük,
hogy a kifejlett eserhészmunkáról szóló jelenlés
legyen tömjénezéstöl mentes, magyaro§an egyszerü,
a hivatálos rész legyen kieme|ve belőle s a Yeze-
tök Lapjában nyerjen elhelyezést. (Szivesen, de
még most nem lehet szerk.) Hivatalosan ren-
delte m€g a kerület az összes csapatoknak,
Megbeszéltük az l. ker. l, B. javaslatára a riadó-
rendszert, majd a pünkösdi napok szereposzlása
következett. Testvéri összemelegedésünk program-
munk utolsó számánál csapott a maga§ba, midön
Letenyey ezredes ur nlozgalmába fenntartás nélkül
belekapcsolódlunk . . . Jött utána a helybeli csapa-
tok fogadalomtétele, ,tiszti próba, fehérasztal, tábor-
tüz és apostoIok oszlása. A viszontlátásra Makón,

D. Cs.
" Vll. KERÜLET.

Február 2-án tartotta meg a VIl. kerület
tiszlujitó közgyülését, aurelynek eredményeképen
elhatározták, hogy a kerület székhelye Pécs lesz.
A tísztikart a következőképen választották meg: El-
nök l dr. lgaz Béla kanonok, főtitkár: dr. Baum-
garlner Alán fg. tan,, pénztáros: §omsich Nándor,
ellenórző : Dobos- László, Kerületi iníézöbizottság
l2 tlgból áll. Ugyanekkor megválasztották a
cserkészszerveket is. Elnök: dr, Resch fg.
I2 trgból all. Ugyanelrkor megvála§ztottáI{ a megyel
cserkészszerveket is. Elnök: dr. Resch fe. ig. fő-
titkár r Molnár József cs. t., elIenőrzö : Eri Emil.
Elhatározta a közgyülés, hogy husvétkor Pécselt
kerületi cselkészversenyt ren deznek, amelynek_végre-
hajtásával Eri cs. t.-et bizza meg. A gyüIés elfo-
gadta azt az inditványt, hogy a kerülei- adminisz-
traciós költ.ésekre évenként a csapatoktól raionkénltraciós költ.égekre évenként a csapatoktól raionként
5-5 kg. buzát szed be. Ezután még külömböző5-5 kg. buzát szed be. Ezután még külömböző
ügyek kerültek a közgyülés elé. A szövetséget Fa-
ragó Ede..főtitkár, dr. Borsiczky orsz. ellenörzö és
Kemény Odön képviselték.

A 40. sz. §zekszórdl Cserkészek csapata
március 3-án tartotia teadélutániát, meIy mindvéglg
a legkedvesebb hangulatban folyt le. A csapat 1l
éves iubileumát március 23-án 3nnepli. A csapat
résztvett a leánycsapattal egyetemben lspánovits cst.
által tartott íinn estéIy rendezésében, melyből 200_
200000 K-t kapott m,indkét csapat. Husvétkor Papp
l. cst. a véncserkészet számára íiszli tanfolyamot
fog tartani. A csapatot febr. 3-5 meglátogatta Fa-
ragó Ede orsz. fötitkár is,

"Jó munkát" a cime a szekszárdi cseíkész-
csapat havilapjának, melyet Debulay Antal szerkeszt.
Az ügyes kiá|lításu szépen diszilett l2 oldalas lap
közli lnárciusi számában dr. Borsiczky cikkét a
,Csösz'-t. Elöíizetése negyedévre 3500 K.
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Ix, KERÜLET.
A kerúlet ad,mlnisztrációs költséget fede-

zéséhez a következö csapatok járultak hőzzá: 89,
számu Turul (Nyiregyházai kéreskedelmi iskola)
105,000 K 164. számu Bocskay (Berettyóujfalui,ref.
egyház) 10,000 K I72. számu Erő (Debrecen ref.
fögimnázium) l0,000 K, l90. számu Egyetértés
(Debrecen Máv. műhely) 10,000 K.

Ezüst cserkészJelvény adományozás. Az
orsz. l. B. Ady Lajos debreceni tankerüli íőigazgató.
nak, a kerület egyik védnökének ezüst cserkész.
jelvényt adományozott, mert ugy a hatásköréhez taí-
lozó középiskolákban, mint a társadalomban lel-
kesen ég fáradhatatlanul propagálta a cserkészet
ügyét. A ielvényt a ker. elnök§ége nyujtotta át.

Kerülett tiszti gyülés 1924. március 9-én
Debrecenben. Főtárgy: Debreczeni Ferenc ker.
etlenörzó megbizott etöadása oA cserkészünne-
pélyekről'. Előadó ellenörzöi munkája §orán nyert
tapasztalatai elmondása után bövebben szólt az
ünnepélyek nevelöértékéröl, cserkészies iellegéröl,
a műsor összeállitásáról, a propaganda ünnepélyek-
röl, a fogadalomtételekröl, a táborozással kapcso-
csolatos ünnepélyekröl. Hangsulyozta, hogy egyetlen
csapat munkája §em merülhet ki az ünnepélyek
rendezésében; egyetlen ünnepélyt §e íendezzünk
inkább, ha nem tudjuk azt teljesen cserkésziessé
tenni; igyekezzünk minden alkalommal valamit a
gyakorlati munkánkból is bernutatni, neho§y a kül-
sóség látszatát keltsük: a szavaknál a tetlek több
barátot szereznek a cserkészetnek, 1ehetóleg csak
cserkészek szerepeljenek, a táncmulatságot kerülni
kell, - a magunk mulatására ilyesmit sohse ren-
dezzijnk § ha el nem kerülhetjük, használjuk fel a
magyar táncok propagálására. Emlékeztette a csapa-
tokat az o. l. B. 1923. ianuári M. Cs..ben meg-
ielent s az ünnepélyrendezésre vonalkozó rende-
letere.

LEÁNYCSERxÉszer.
A Dobó Katlca c§erké§zc§oport márc. 9.-én

rendezett szép sikerrel láborozási alapja javára
előadást. Különösen kitüntek a csapat rajzo|óí izlé-
ses meghivóikkal és nrűsoraikkal, melyek egyikét
bemutatjuk. Múvésze Harsány Margit,
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Kerülett cserkésznapot tervez az elnökség
ünkösdkor Debrecenben a vidéki összes csapalok

bevonásával, A Nagyerdőn felállitandó nagy tábor-
ban nyernének elhelyezést a vidékiek. Lenne kíáliitás
és propaganda elöadás is. Az elnökség ezuton is
kéri a csapatokat, hogy tegyenek meg minden lehetőt,
hogy teljes számban s bö kiállitási anyaggal vegye-
neh részt.

A növény és matlármegíigyelésröl tartott
előadást az összes debrecei csapatoknak Dr. Nagy
Jenö ref. fg. tanár, a Tiszántuli Madárvédelmi
Egyesület ügyvezetö elnöke íolyó év március 9-én.

A 190. sz. ,Egyetértésg 1924, íebraár 2-án
évi ielentésseI kapcsolatos fogadalomtételi ünnepélyt
tartott, ntelyen az ünnepi beszédet .Hogyor József
kegyesrendi igazgató mondotta s a fogadalmat
Kanszky Márton ker. pénztáros vette ki.

A 89. sz. Turul íebruár 2-iki müsoros tea-
estéién a kerületet Török Tibor fötitkár képviselte,

A l4/1. leánycserkészcsoport (debreceni nöi
felsökereskedelmi iskola) uj cserkészei Ig24. márc,
l6-én az intézet hazafias ünnepélyén tettek fogadal"
mat. Az ünnepi beszédet Versényt Klára vézető-
tanárnö tartotta s a Szövetség nevében Debreczeni
Ferenc ker. ellenőrző mb. köszöntőtte őket.

Az Ezermosterek Debrecenben cimű köz-
leményünkböl, a muít számban, (amelyet a kerületi
hivatatos szövegében szószerint közöltünk) a szer-
t<qsl,tg ni_naj{ból kimaradt az utolsó mondat, melyet
pdtlólag közlünk: "De sainos váratlanul jöttek, tél_
viz ideje is volt s üresek voltak a cserkészkamarákl!
kimaradt az utolsóelötti harmadik sorból ez a szó
is ,bizonyn, A §zöveg helyesen,: ,bizony többet
megérdemeltek volna" stb.

1 trl'i, ,.,i,.. {.
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Á l8. L. §zilágyt Erzsébet cserkészcsoport
tagiai az l. Fehérvári-uti polg. leányiskola vöröske-
rei2tes növendékeivel együtt 1924. mátc. l.,én mű,
soío§ détutánt rendeztek. Az elöadás első pontja
Kerékgyártó l|ona Prológusa vott.

F(oNfaVEI{"
De Pailvinder. A hollandus szövetség hiva-

talos közlönyének külügyi rovatát W. M. Von Popta
szerkeszti. Március t-i 5. száma bő ismertetést kö-
zöl tollából a Magyar Cserkészről. Ebben hálával
nyugtatja angol és nénret nyelvü ismertetésünket,
lapunk tartalmáról. Ezenkivül a lap bö rovatokban
oktat, szórakoziat és irányit.

Anonymus cimen a 22l. cs. csapatlapot indi-
tott. A kézirásos, kőnyomatos, l2 oldalas, fedéIlel
számos raizzal diszitett lap Galbos Sándor paranc§-
nok ügyes kezét dicséri.

Cserkészkön5lvtár IV. szám. Térképismere-
tek, irta Gerö László. A berliní magyaí osztály élet-
képességének ujabb bizonyitéka a M. Cs, könyvei
5-6. számának megielentetése. Minthogy elöszava
szerint is egyformán szól a külíöldön és megszállott
területen élő és minden magyar cserkésznek, az
egyezményes jelek hiányoznak belöle. A füzet a
Voggenreiter cég csinos kiadása.

i



A,,Jó Munkáért" cserkészkitüntetés szabályzata.
l. A kitüntetés neve : ,Jó mun-

káért" cserkészkitüntetés.
2. A kitüntetés pontos leirása:

A nJó Munkáért" sza|agon függő
bronzszinü cserkészliliom (l. rajz).
Szalagja barna szinü két oldalt kes-
keny piros csikkal. A lilíom hátlap-
ján vésés je|zi az érem sorszámát
és az adományozás idejét.

3. Adományozőja az áLLamfőtől
kinevezett mindenkori Főcserkész.

4. A kitüntetés! kapják azok acserkészek,
(tehát u;oncok, II. és I. o. cserkészek, őrsve-
)e$k, sógédtisztek, tisztek, öreg és véncser-
készek) akik testi épségük, esetleg életük
szükségszerü kockáztatásával emberéletet
mentettek meg.

A kitüntetést megkapja az a cserkész a 4.
pont alatt felsorolt feltételek mellett:

a) aki fuldoklót vizből uszva kimentett,
b) aki fuldoklót vizből csónakon vagy

egyéb módon kimentett,
c) aki jégbeszakadtat kiment,
d) akí tüzeset alkalmával gyereket, aggot,

betegeket kiment, vagy embereket más módon
biztonságba he|yez,

e) aki megvadult vagy veszett állatot lakott
hely közelében megfékez vagy ártalmatlanná
íesz,
í) aki elszabadult jármüvet, mely ember-

halált okozhatna, megállit (kocsi, vonat, villa-
mos, autó, stb.),

g) aki hegyvidéki balesetnél a szerencsét-
lenül járt megmentéséért közremüködik,

h) akielső segély, orvos, gyógyszerelőterem-
tésének gyorsasága érdekében közremüködik,

i) aki mást íegyveres támadástól megment,
j) aki első segély nyujtása közben saját

biztonságát v eszély ezteti,
h;) aki mást elgázolást okozhatő tárgy előI

(vasut, kocsi) vagy állat elől (ló, tehéncsorda)
elránt,

J) aki pánik (ríadalom) esetén nyugodt
magatartásával ernberéIetet megment,

*n) aki mérges gázokből mást kiment,
n) aki betegnek orvoshoz, kőrházba valő

szállitásáná| a 4. pont szerint müködik.
o) aki mást a megfagyás és eltévedés ve-

szélyétől megóv,
p') aki bármely fent fel nem sorolt esetbett

más életét, illetóleg testi épségét megmenti.
5. A kitüntetésre érdemeseket az Országos

Intéző Bizotíság á|íal kíkülclött bizottság
javasolja a Főcserkésznek, mely Bizottság
jegyzőkönyvek és kihallgatások alapján álla-
pitja meg az érdemeseket.

6. A kitüntetés adományozása a hivatalos
lapban közöltetik.

7. A jelvény cserkészruhában mindig az
előirt módon viselendő, táborban és kirándu.
láson lehet csupán azétemszalagját feltenni.

8. A kitüntetés többször is adományozbató

s a többszöri adományózásl a kaíonai vitéz-
ségi kitüntetéshez hasonló fémpánt jelzi.

9. A jelvény csupán cserkészruhában visel-
hető, civilben cserkészek a cserkészjelvény
alatt viselhetik annak szalagját.

l0. A kitüntetés adományőzása egész életre
szól, kilépés, kitevés (ipso facto) annak
tulajdonjogát nem csorbitja, csupán viselését
akadályozza meg.

l1. A kitüntetés adományozísáva| egyide-
jüIeg az adományozott egy adomány-oklevelet
és egy jelvény-igazolványt kap.

12. A jelvény e|ha|álozás után a Szövet-
ségre vissza§záll.

13. A jelvény temetéskor állami kitünteté.
sekhez hasonlóan párnán vihető.

14. A jelvényt csak fogadalmat tett cser-
kész (ezenkivül segédtiszí, tiszt, öreg és vén-
cserkész) kaphatja meg. Kivételes esetben
azonban cserkészjelölt is.

15. Az adományozás egy ténykedésért tör-
ténik, függetlenül attól hogy egy vagy több
személy élete forgott veszélyben ; habár ez a
körülmény az adományozó levélben feltünte-'
tendó.

l6. A kitüntetésre a javaslatot az összes
4. pont alatt felsorolt esetekben a csapat-
parancsnokság köteles a szolgálati uton a
jelvény bizottsághoz mellékletekkel együtt
felterjeszteni. Ugyancsak köteles minden cser-
kész, ha ilyen esetben résztvett, rövid irás-
beli jelentésben azt a csapat parancsnoksá-
gának tudomására hozni.

17. A beküldendő mellékletek : a) az illető
cserkész rövid jelentése, D) az illető cserkész
törzslapja, c) az illető cserkésszel felvett jegy-
zőkönyv, mely kérdésekre az illető cser-
kész részletes beszámolását tartalmazza, d.)

jegyzőkönyvek, melyek az eset szemtanui_
val vagy a megmentettel (megmentettehkel)
vétettek íel, e) a parancsnokság véleménye-
zése.

18. A bizottság hatátozatát, akár pozitiv,
akár negativ módon feltétlenül a Főcserkész
elé terjeszti, akinek indokolás nélküli döntése
mérvadó.

l9. A jelvény adományozásának visszaható
ereje a Magyar Cserkésszövetség megalaku-
lásának időpontja l9l9. szeptember 2l.

Az 0.I. B. 1924. loar"ius l2.-én tartott
ülésen a szabályzatot eltogadta, a Bizottság
tagjaiul Gerő Lászlő. Borsiczky Sándor és
Sztrilich Pál O. I. B. tagokat küldte ki.

Felszólitjtrk a" össr"ts csapatokat és eser-
készeket, hogy amennyiben 19l9. szeptember
2l.ig visszamenóleg közvetve vagy közvet-
lenül életet mentettek, a jelen számban közölt
szabályzatban előirt módon járjanak el.

A 
"Jó 

Mwukáértu cserkeszkiliinletés
Bi,zotlsá.ga.

l
l



6t MAGYAR CSERKÉSZ

Inhalt. Index,
We were not able to publish an Index

to our last twcr coples. The february copy
brouglrt in head an article on tlre Scout
ideal, pronouncing, the necessity of appre-
ciating the psychology of foreign nations
and the actual problems of the own
country too. - lliustrated articles on the
international Ski competition at Kandersteg
and the Hungarian, near Budapest, which
was won by the troop Nro 2, The troop
,was first in the national competition íor
youth too. - The Associations decision
is published to take part at the }amboree
in Copenhagen with a representative body
lead by the Vicepresident Dr. Győző Her-
mann. - Different articles on scoutism in
Germany sud Switzerland, on Scouts in
the [Jniversities. The leader of the Hun-
garian Girl Guides Miss. A. Lindenmever
reports on the 13 Summercamps of tlre 1B
Girl Guide Troops - General report on
the latest events of the Movement the
Worid over.

Letter oí the Dutcbman C. L. van der
Graaf about the peace of the World. -Aeroreport. - The latest editions Nro
ő9-62 oí the Scoutiibrary are announced.

This copy announces the great Matinée
on April 27 th to be held íor the Scouters
Den Fond. Meantime the ,,Great Council"
shall be established, the members úf it
being leading men of Hungarian life (100)

- On April 12 th beginns the first Trai-
ning Camp for Scouters based on the
Gillwell principles. - Lots of smaller ar-
ticles on technical and organisation ques-
tions.

The next index shall be publislred in
Iuly.

CaonÉa-.JYíagyarorazdg - nem orazdg
6gész .1Yíaggarorszdg - menngorazd,g

Die letzten beiden Nummern unserer zeit-
schriít, denen wir kein ]nhaltsverzeichnis
aníügen konnten, enthalten: einen Leit-
artikel über Das Píadfinderideal, in dem
auch_ die Notwendigkeit zur Vertielung in
das seelenleben íremder volker und-die
aktuellen Probleme des eigenen 'Vater-
landes dargelegt wird. - Illustrierter Ar-
tiket über die internattonale skikoákurrenz
in Kandersteg und die ungarische bei
Budapest, deren Sieger die Gruppe Nro 2.
war, r,velche auch die nationale |ugendkon-
kurrenz gewann. Entschluss des Bundes,
sich am |amboree in Kopenhagen durch
eine Gruppe vertreten A), lassen, die
durch den Yiceprásidenten dr. Győző
Hermann geführt wird. Verschiedene
Artikel über die Píadfinderei in Deutsch-
land und der Schweiz, und den Píad-
findern an den Universitáten. Dre Leite-
rin der Mádchenbe,wegung A. Linden-
meyer berichtet über die 13 Sommerlager
der 18 Mádchengruppen, Allgemeiner Be.
richt über die Neuesten Nachrichten über
die Pf. in der ganzen Welt. 'Auíruf des
Hollánders C. L. van der Graaf im Inte.
resse des Weltfriedens. Aviatik. Die neu.
esten Ausgaben 69-62 der Pfadfinder-
bibliotek werden angemeldet. - Die April_
nummer bringt dre Voransage des gro§sen
Nlatinés am 27, April, deren Rcingewinn
zllr Gründung eines Führercasino ver.
wendet werden soll. Gleichzeitig begründet
sich der uGrosse Ratn, an dem die leiten-
den Persőnlichkeiten Ungarns teilnehmen
rverden. (100 mitglieder.) Am 12. April be_
ginnt das erste Ausbildungslager für Führer
auf Grundlage des englischen Gillrvell.
Verschiedene Artikel, dre technische und
organisatorische_. Fragen behandeln.

Die Náclrste ubersicht erscheint in der
Itrlinummer.

,

Bizományo§ainlrhoz.
A napról napra sulyosbodó viszonyok, a

késedelmes elszámolásol<ból reánk háiamló
teteme§ anyagi veszteségek, melyek kiadó
vállalatunl< ezirányu teherbiró képességét
erősen próbára teszik; arra kényszeritenek
bennünket, hogy kiadványaink bizományba
adását - a könyvkereskedők példáját -kö-

vetve - április 1.-től egyelőre beszüntes-
sük. Felkérjtik t. bizományosainkat, hogy
elszámolásaikat a javunkra mutatkgzó kéz_
pénz egyenleggel és a megnraradt raktár
készlettel együtt, bezárólag í. év április
2b.-éig szivesl<edjenek kiadólrivatalunkhoz

beküldeni. Ez intézkedést a lapbizomán5 o-
sainkra is krteriesztjük, avval a megjegy-
zéssel, hogy előfizetőinknek, kik tiznél több
példányban járatják (avagy rendelrk meg
ezután) lapunkat, a jOvóben 20 százalék
kedvezményt biztositunk, azaz a rninden-
kori neg1 edévi dijnak csak 80 százalékát
fizetik.

Az elszámolásoknál márciusi számunkban
hozott, idevágó közleményiink szives tekin-
tetbe vételét kérjük.

t| kiadóhivatal.



Ez a jelentés az illetékes kerületnek küldendö
be, mely azt a kerületi ell. megbizott jelentésével
és saját ajánlásával ellálva az O, T. B. cimére min-
den évben legkésőbb május hó 3t-ig továbbitja.
Változások jelentendök.

Táborozási igazolvány nélkül táborozó, vagy
vándorló csapatok igazoltatása és feloszlatása iránt
az illetékes közigazgatósági hatóságoknál intézkedés
történik. (o. E. M. mint az o, T, B. e|nőke224|923sz,)

5, Budapeati és Pestvidókl g|lenörző megbizottak.
Kerületi eIlenőrzö megbizott ifj. Brém György lV.,
Váci-utca 17 sz, Város kerületi ellenörzö megbi-
zottak. l. kig. ker. dr. Orsovay Fülöp. I. Horthy
Miklós-ut l5lc. 2. ifj. Kiss l. József II., Toldy
Ferenc-u. 26 sz. 3. Szőke Imre, III., Timár-u. 15 sz.
4. Kovács Gyula VIII., Alföldi-u, t8 sz. 5. Fornwald
József V., Markó-u. '29 sz. 6. Molnár Frigyes VIII.,
József.u. - 7. Borbély Károly, VIl,Akácfa_u,45sz.
8. Gundrum Zollán IX, Ráday-u. 43 sz. 9. Samu
János lX, Lónyay-u. 4/c. sz_ l0. ifj Achtzener József
X., Hölgy.u. 14 sz.

Ujpest. dr. Fodor Ferenc, Mezö-u. 35 sz. Erzsé-
bet, Csepe|, Wekerletelep : Bálint Béla Pesterzsébet,
Erzsébet-u. 53 sz. Környék: Fodor Alajos VII
Rottenbiller-u. 27 sz. (O. E. M, l94l924 sz.|

6. Cserkésztiszti kaszinó. A M. Kir. Postatakarék
pénztárnál 27.568 sz, alatt a ,,Magyar Cserkészszö-
vetség országos cserkésztiszti kaszinóia" cimen
csekkszámlát nyitottunk. Felkérjük mindazon tiszt-
társainkat, hogy a kaszinó fentartásának céljára
megajánlott összegeket lehetöleg mai értékben fenti
csekkszámlára mielöbb befizetni sziveskedjenek.
Befizetési lapok a titkári hivatalban kaphatók.

7. Kerületek tisztvlselökarának névsora (lásd. M.
Cs,1924 3. sz,'H. R.6.p) elnök betöltetlen, Társ_
etnökök: gr. Festetich Pál, dí. Neumann József,
Ispánovits Sándor, ügyvezetö elnök dr. Major Dezsö
ker. ell. megb. ifj. Brém György, ker. lőtitkár Ra-
vasz Endre, ker. főpénztáros iíj. Brém György.
'. II. kerület. EInök dr, Mázy Engelbert tanker, kir.

íőigazgató, társelnök Nehéz János kir. tanfelügyeló,
ügyv. elnök Sztankóczy Géza, titkár Bauer Oszvald,
ellenörző megbizott Zsupán László,főpénztáros
Skrovina Samu, titkár Komán Andor.

III. ker. Elnök: Erőssy Oszkár, ügyvezetö elnök
Schelken Oszkár, ügyv. eln. h, Farkas Ferenc, fötit-
kár Vargha László, ellenörzö megb. Simonfly Jenö,
föpénztáros Hajnal Lajos.

IV. kerület néviegyzéke nem érkezett be.
V. ker. Elnök dr. Somogyi §zilveszter, ügyvez.

elnök dr. Csaba Jenö, ker. fötitkár dr. Greskovics
Izidor, főpénztáros dr. Gulácsi Sándor, ker. ell.
megb. dr. Mayer Márton.

VI-VIII. kerület jelentését nem küIdte be.
VlIl. ker, Elnök Zimay Károly, ügyv. elnök Klein

Gyula, főtitkár Mihálkó Béla, ker, ell. megb. Vörös
József, főpénztáros dr. Markó Győző,

IX. ker. nem küldte be jelentését (l. M. Cs. 3-
27. oldal).

8, Crapatademányok. A Szövetség hivatali kiadá-
sainak fedezésére a 92. sz. cs. Makó 50000, a Szt.
Családról elnevezett cs. cs. 50000, a 24, sz. cs cs.
15000, a l8. sz. Lóczy Lajos cs. 50000 K.t adomá-
nyozott. A cserkészszékház alapja iavára a 32. sz.
cs. parnoka minden hónapban 100000 K-t s egy
idegen államban élő cserkésztisztünk 105000 K-t
adományozott.

9. Javitás. A szövetkezetek által megjutalmazott
Székely László cserkész nem a 49. §z., hanem a
4a. sz. csapatba tartozik, - Az l. sz. cs. cs. §zer-
vezö testülete a Budapesti Református Keresztyén
Iíjusági Egyesület nevét , Budapesti Keresztyén
{fjusági Egyesület"-re változtatta,

t0. Csapatok látogatása. Április hó kezdetétőt a
vizsgák bekövetkezteig mindazokat a vidéki csapa-
tokat, amelyeket eddig személyesen nlég nem ke-
reshettem fel, meg fogom látogatni. Erkezésemet
minden esetben lehetöleg egy nappal elöbb közölni
fogom. Felkérem a t. Parságokat, tegyék lehetővé
hogy ezen alkalmakkor egy rövid kiránduláson, ha
ez akadályokba ütközik, a csapat otthonban az
egész csapattal legalább egy órát együtt tölthessek.
Az idő többi részét a csapat tiszti és segédtiszti
karával az aktuális kérdések megbeszélésére aka-
rom forditani. Azért íőleg az uJ csapatok paíanc§-
nokait kérem, hogy kérdezni valójukat jegyezgessék
íel, hogy ez is megbeszélés lárgya lehessen.

(Orszdgos Eőlilkdr.)
tI, Külföldre utazók,pénzügyei. A devizaközpont

által a külfóldi utakra kiutalandó idegen íizeíöesz-
közök kiutalása késlekedik. A korona értékcsökke-
nésénex kikerülése véget a Lloydbank r. t.-nál
Budapest Nádor-u. 9. alatt oMagyar Cserkészszö-
vetség külügyi számla" cimen takarékkorona számla
nyilt,- miután ez mutatkozott legalkalmasabbnak áz
ideiglenes ve§zte§ég kiküszöbölésre. Mindazok, akik
külíöldi utra szándékoznak menni, befizetéseket
eszközölhetnek erre a számlára, mely felett a kizá-
rólagos rendelkezési jog a külügyi fötitkárt illeti,
aki a befotyó összegeket csak idegen pénznemek
beszerzésére tordithatja. Befizetések takalékkoro-
nákban lörténnek a mindenkori átszámitási kulcs
szerint. (O. K. F.)

l2. A Jamboreen résztvevö látogató csapatba való
felvételre a jelentkezési határidö l924. április l5.
ameddig is a jelentkezések a Külügyi Hivatalba
küldendök be. Költség elöreláthatólag fejenkint 20
dollár. (O. K. F.)

13. Az eddig külföldi ulra jclentkezett összes csa-
patok és egyének előiegyzésbe vannak véve. Külön,
küIön fognak részletes értesitést kapni. (O. K. F.)

14. Az elsö magyar tisztképzö tábor f. hó l3.-tól
18.-ig lesz Hédervárott. Résztvesznek l az elnökség
{s az OlB. tagjai, ugymint a kerületek kiküldöttei.
Erdekeltek részletes tervezetet és utasitást kapnak,
(o. K. F.)

15. A Leánycserkész lníézöbizottság hivatalos köz
leményei. Az I. B. helyiségében (VlI. Aréna-úti polg.
leányiskola, Lorántffy Zsuzsánna cserkészcsapat
otthona) minden szeídán rt. u. 6* 8-ig találkoznak
a vezeíők a íennivalók, reformok slb. megbeszélése
céljából. Ugyanitt tartja havonként az l. B. rendes
üléseit is. Leánycserkészcsapatok alakitása csakis
az I. B. előzetes bozzáiárulásávál 1örténhetik Csa-
patvezetöi igazolványt azok kaphatnak, akik az |-

B. etött a csapalvezetöi próbát megállották. Bármi
iven - a leánvcserkészetre vonatkozó kérdésbena felvilágositált készséggel ad, az I. B. a szerdai
összejövetelek ideie alatt.

16. Az l. ker. elnöksége felhivja a cserkészcsa_
'patok parancsnokainak ligyelmét arra, hogy mód-
jukban van nrinden fontosabb elóterjesztésüket a
ker. I. B. ülése előtt szóbelileg is megtenni, ha azt
legalább 8 nappal a K. I. B. ülése elött az elnök-
ségnek irásban is beterjesztették.

Az |. ket.I. B. f. é. április 4-én a mester.utcai
felsökereskedelmi iskolában (a székesfővárosi csa-
patok tiszti otthonában) d. u. 6 órai kezdettel ülé§t
tart. Egyben értesitjük a csapatokat, hogy aK. I. B.
üléseket és a tiszti próbáztatásokat ezentul itt tartjuk.

Klaőia l A Magyar Csetkészs?ővetség Kladóvállalata
Nyomta l Ftáter és Tátsa kőnyvnyomdáia

Yezetésétt íelelőct Fátet Dágíe(.
Bodapest; VII. Akácía-stca |3.Tet, Józseí 106-20
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ltlnuynr [§0rlíuult T[Tmulű ns ÍtÍnnl§iíű §fiuuíItuilíu
Budapest,IV. Váci-utca 46.

Tel. rlózseí 151 -83
V. Szemere-utca 10.

. Telefon 136 - 34

Árainkban a forgalmiadó benfoglaltatik.

Értesités ! Cserkésztagjainknak lényeges kedvezményt csak úgy nyujthatunk, ha a
cserké§zfelszerelési cikkeket saját tókénkből első kézbőI szerezzük be. Felkérjük cser-
késztestvéreinket, hogy minden megrendelés a|kalmával jegyezzenek 5000 K névértékü
izIetrészt (5000+100/o tagdij). Űzlett,észeink 100/o készpénz osztalékon felül vásárlási
visszatéritést és további ingyen izletrészt jÖvedeln:ezhetnek.

KérjüI< cserí<észtagjainkat, hogy a tulaiőonukban levő ftgí űzlet-
Észeiket mennéI elóbb küldiék be Budapest, V. Szemere-utca la. szám
aíatti központí |todankba, hogy azokat a Legutóbbí közgyülés határo-
zata éttelmében íngyen, mínden úíizetés nélktil úí 5000 koronás név-
éttékü izlettészte kícserélhessük.

l-

Fráter éa Társa Budepest
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Takarékkoronában. Arjegyzék.
Az alanti árjegyzéket tájékaztaíásul közöljük, minden

kor.

Takarékkoronában.

kötelezettség néIkül.

Oserkészing (khaki flanell)
28-3b szám 85.000
36_42 , --_ 90,000

Flanell (khaki) métere 32.000
Vászoning (khaki) 28-3C szám 70.000
Köpper khaki métere ___ 34.000
Vászon (khaki) métere 32.000
Cserkészkalap 44.000
Tiszti kalap --- --- 80.000-145.000
Nyakkendő zöld (szegett) ___ 13.000

Sip 4000
Sipzsinór, (nyakbaakaszthatí) 2800

fehér 2800

Cserkészkés ___

Villa (erős Duránia) _l l_ :
Kanál-villa, (összecsukható)
Cipő (legfin. anyagbóI) fekete,

35-37. szám ___

. 38-40. 
"41_45 D ___

Bakancs (sárga) 35-37. szárnig
l , 38_40. ,,

,, ,} 4I_4ő,
Tiszti paszomány (arany) métere
Paszomány (vörös) nrétere
Sujtás (előirásos, zöldes barna)

métere
Számok
Termosz (félliteres)

" ("gy literes, nikkelezett)
Aluminiunrcsajka, fedővel ___

,, kulacs, huzattal___

,, ,, sima
,, pohár, lapos

,,Cutidor" cipőragasztő 1 tubus

Tiszti bot (vastag,

kötött Lábszárvédő
.rO*". "O*g.I) -

50.000
44.00J

kor.

5000

220 00o
240 000
260.000
220,000
240.000
260.000

uTo

2000
l 000

48 000
l00 000
60.000
6.000

Derékszij
Nyakkendő karika (liliommal)
Tiszti kalapszij (kiváló finom) ___

Órsvezetői kalapszij (, , ) ---
Cserkészkalapszij ( ,, u )___
Viharszij
Málhaszij

l§.000
1 2000
7000
5000
2000


