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Szetkeszti: Dr, BORSICZKY SÁNDOR otsz, elíelőtző megb. ás FARAGÓ EDE orsz. íőtitk&.

í. Erd.ei tiizek raeggátlása, A m. kir. föld-
mivelésügyi miniszter urnak 131631 1924.|^,
1. sz. leirata folytán felhivom a fönhatósá-
gom alá tartoző cserkészcsapatok vezelősé-
sénet{ figyelnrét az erdei túzekbő| származő
Á^gy veszedelemre és utasitom óket, hogy
az 1879. évi XXI. t. c. erdőtörvény idevágó
rendelkezéseit (lásd ; Csősz 13-14. o.) ta-
nulmány tárgyává tenni és a vezetésükre
bizott csapat minden tagjával szigoruan be-
tafiatni sziveskedjenek, nehogy bármilyen
mulasztás elkövetése által az egész cserké-
szet ügyének ártsanak. (Főcserkész.)

2 Tisztipróba amJ)agánah kibőaitése. Az
o. J. B. folyó évi március hó l2-én tartott
hatátozatával a dr. Borsicky Sándor o. e. m.
összeállitásában, a Magyar Cserkész Könvvei
kiadásában megjeient ,,Csősz" cimü füzet
anyagát egész terjedelmében a tiszti próba

anyagába felvette és a próbázók részére kö-
teIezővé tette. (O, I. B.)

3. Csapatale szálytozása, Az egy és ugyan-
azon csapatszervező testület kötelékébe tar-
toző cserkészrajok egy csapatot aikotnak
egy parancsnokság alatt, tekintet nélkül arra,
hogy munkájuk az alapszabá|yok 5. szakasz
2. bekezdésében megjelölt korcsoportoknak
esak egyikére, vagy mindegyikére terjed ki.
Ebből kifolyólag egy csapat csak egy szá-
mot kaphat, amennyiben több volna, az e|ső
szerv. testületi csapatszámtól eitérők törlen-
dők. Pl. 1. sz. B. K. I. E. öregraja. (O. I.
B. 1924. IV. 9.)

4. Cserkészleáuy I. B. A cserkészieány I.

B, a cserkész nevet mindaddig megtarthatja,
mig alkalmasabb nevet találván, maga kivánja
nevének megváLtoztatását. (o. I. B. 1924.
lV. 2.)
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Megjelenik minden hó l_én,

alakulásá Albrecht kir. herceggel az élén t
Ezzel a mozgalom megkapta hátvédjét,
társadalmi alappillérét. Száz magyar ve.
zetőember, a társadalom legfőbb kép.
viselőie a cserkészetért egyesült! Öru".r-
dező szivvel kell hálás köszönetet monda.
nunk azoknak, akik ezt létrehozták: két
főcserkészünknek. A Nagytanács műkö-
dését azonnal meg is kezdette

Hozzá kell vennünk, hogy fővédnökünk,
Horlhy Miklós kormányzó ur őfőméltósága
diszelőadásunk egész műsorát végig hall-
gatta, pedig, három óráig tartott. -Ugyanazt a kitüntetést tapasztaltuk József
kir. herceg őíensége részéről is.

Cserkészek l Az 1924.-i tavasz cserkész"
rügyei felfakadtal< és .gyönyörüséges ter-
mést igérnek. De minden semmis, ha a
ti szivetek nem tiszta, ha a ti szemetek
nem derült, ha a ti eszetek nem kiművelt,
ha a ti lelketekben ragyogó szellemi kin-
csek nincsenek, ha a ti jellemetek nem
acéIos. Azon fordul meg a termés érése,
az általunk plántált fa lombosodása, hogy
a ti forró lelketek nap§ugara megérleli_e.
Azon, hogy ti a próbákat, a nól,át, a iá.
tékot, a kézügyességct, a cserkésztudomá-
nyokat elsajátitiátok_e, a cserkészszellemet
magatolrba szivjátok_e az egész életetek
számára- Egészitsétek ki íiuk a vezeiők
munkáját a magatokéval, csak együtt ér-
hetjük el, ami együttes célunk: győzni.

A MAGYAR csERKÉszszÓvrrsÉc HIVATALo§ LAP,A

FJ6fizetér : Negyeilóvre 12)00 l(.
Egyes szám 4000 I(.
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Mozgalmunk tava§za.

Egymást követik a magyar cserkész-
mozgalorn nagy eseményei. A téli munka
és tanácskozások gyümölcsei érőíélben.
Ezt a helyet használjuk fel arra, hogy az
eIőlraladásról összefoglalóan beszámoljunk.

Időrendben első az a határozat, hogy
a cserkészvilágversenybe beneveztiink.

Igen nagy érdekek íűződnek rész,
vételünkhöz és eredményes szereplésünk-
hőz. Itt csak a belső hatásról emléke-
zünk meg azza|, hogy a versenycsapatnak
március 15.-e óta folyó készülődései 

"gynévezőre hazva sok csapat munkáját,
és Kopenhágában kicsiszolva, az egész
magyar cserkészet kiképzését van hivatva
közős nevezőre hozni.

Következik az első tiszképző tábor ápr.
12-17.-ig Itt megoldódott a magyar tiszt-
képző tábor beosztása, anyag4, módszere
és helye is. Főcserkészünk ugyanis meg-
engedte az idillikus elhelyezésü minden
tekintetben megfelelő táborhely felhasz-
nálását minclen következő tisztképző tábor
részére.

A harmadik időrendben a diszelőadás,
amely a tisztikaszinő, ezze| lrözvetve á cser-
készház alapját vetette meg. Helyiségét
már kibérelttik ugy hogy a Magyar Cser-
l<ész részére bórelt üzlethelyiség emeleti
termét tartjuk fenn kaszinó részére. Hatá-
sát a mozgalom lramarosan meg íogja érezni.

Azután a Cserlrész Nagytanács meg-
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ü

A 
"MAGYAR 

csERKÉSZ,
testvérlapja a VEZETŐX LAPJA

Minden tiszt és segédtiszt járassa a maga képzése érdekében.

Ára számonként 2000,- korona, negyedévre 6000.- korona



ilIAGYAR CSERÉÉSZ

R§6§s§YffiíffiTe HFARKA§ffifi*w

12. A gazda hdldja.

- Kész már az ebéd ! nyitotta be
délfelé a gazda az ajtőt.

A két fiú rögtön talpon termett. Az ebéd!
D,e régen volt, hogy utoljára ebedeltek !

Még sohasem hallottak ennél szebb reg-
geli lröszöntőt !

A gazda nem volt egyediil, széles háta
rnögött szégyenkezve bujt meg a fia. Oda-
lóditotta Laci elé:

- Kérj bocsánatot !

A fiú, tizenötév körüli jólrépíi gyerek,
vérbeborult arccal nyögött valtlúit, de
Laci.megelőzte:

- Hiszen a gyanít nem volt alaptalan,
egyedül ]átott a tűznél, éilel . . .-na és
most már minden rendben van, csak a
ruhám ment tönkre ! - azza| a kezét
nyujtotta.

A gázda végignézett rajta. Erősen beint.
hatta a lelkiismeret, hogy Laci tegnap
miatta majdnem áldozata lett a fellobbanó
népdühnek, mert haragosan mordult a
fiára'.

- Gyurka, eridj, kérd el az anyádtól
az ünneplő rubádat l -

A fiú sietve indult kifelé, Laci tiltakozni
próbált, de a gazda elvágta a szavát:_ De hát mit is kerestek erreíelé éjnek
idején ?_ Kiránduló diákok vagyunk és Po-
zsonyba igyekszünl< l

L gazda elcsodá|kozott :

- De rniért épen éjjel ?

- A{.ert mert nappal nagyon me-
leg van t

- Hm l Node ma éjjel csak nem men.
nek tovább ? Holnap reggel rigyis be kell
mennem Szerdahelyre a biztositás miatt,
beviszem magukat kocsin !

- Nagyon kösziinjük, de . .. - Kálmán
hirtelen megrántotta hátulról a karját.
Laci elmosolyodott és nem ,de(-ezett to-
vább. Hej, milyen urak lesznek holnap !

- Mi történt az igazi gyuitogatrival ?

- Azám, azt meg maga íogta el -mondta a gazda elismerőleg és elborult a
homloka. - Ul a kóterben, pedig ánnak
nem ártott volna, lra egy kicsit megpörkö-
lődik, Nálam szolgált, oszt lopott, mire ki.
dobtam. Most bosszuból rám akarta gyúj-
tani a házat.

_ Itt a rulra ! - jölt vissza Gyurka és
még egy utolsó fájó bucsúpil|antást vetett
vasárnapi büszkeségére.

Laci felfogta ezt a szomorit tekintetet:

- Nem, nem fogadom eI. Jó lesz ne-
kem akármilyen ócska nadrág, meg vala-
milyen elhasznált cipő !

De a gazda nem tágitott és maga
segitett felhúzni a szíík nadrágra a rámás
csizmát.

- Tyűh, de takaros parasztlegény vált
belőled - kacagott Kálrnán és megíor_
gatta a sarka körül. - Ha most látnának
a farkasok l

Jól is állott Lacin a zsinóros nadrág,
meg a pitykés lájbli, a gazda §zeme is
kedvtelve nyrrgodott meg rajta.

- Kihül a leves t Gyüjjenek már ! -szólt be tiirelmetlenül a gazdasszony és a
gyereksereg idegenhedve fogadta a két
vendéget.

Ebéd után a gazda körülvezette őket a
házatáján, aztán a dolga után nézett. Az
eső már elállt, de az égen lomha, piszkos
felhők kóvályogtak.

Laci megborzongott, amikor megálltak
a feketére égett tarló előtt.

_ llz éjiel bizony már azt hittem, hogy
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ütött az utolsó óránr. Az emberelr ugy
táncoltak körülöttem, mint a pokol ördö-
gei, arcuk vörös volt a lűztől és a düh-
töl. Milyen borzasztó is az ember, ha ki-
vetkőzik, önmagából. Mint a vadállat !

- Féltél ? - kérdezte Kálmán kiván.
csian.

- Először nagyon megijedtem, bár el
sem tudtam lrépzelni, hogy komolyabb
bajom is eshetik. De amikor megragadtak,

- Laci hangja most elhalkult-már nem
láttam, neín hallottam semmit. Feltünt
előttem az édesanyám képe, biztatón mo-
solygott és egyszerre nagy, jóleső nyuga-
lom ömlött el rajtam . . Ha ez a halál,
akkor nem is olyan rettenetes !

- Bár tűzben elpusztulni, az iszonyú
lehet _ rázkódott össze Kálmán. - Meg
aztán mit is csináltam volna néllriiled ? ! Bi-
zony utánad ugrottam volna!

Olyan szerető gyöngédséggel mondta
ezt, hogy Lacinak kedve lett volna meg-
csókolni érte, ha nem tartott volna ha-
sonló érzékenylredést cserkészönérzetével
összeférhetetlennek. Igy csak rámosolygott
hálásan:

- Mégis csak jobb, hogy élünk ! Hej
milyen szép is az élet| * kurjantott fel
vidáman és maga setn tudta, miért is olyan
jókedvü egyszerre.

_. Es ió az Isten ! - mondta nagyböl-
csen Kálrnán - mintlen bajt jóra fbrdit.
A tűz nélkül solrasem lett volna ilyen deli
parasztíiú belőled s tnost éhesen kutya-
golnánli valahol.

- Igy meg kocsin megyünk s holnap_
után Pozsonyban lesziink, C)nnan irunk
haza| }ó lesz, Kálmi ?

_ Hát lehet ?
_ Persze, hogy lelret, csak nem irjuk

alá a nevünket, nelrogy elcsipjenek ! Holró
erről jut eszembe, hogy már két napja
nem irtam a naplómba, pedig mennyi min-
den történt velünk azőta|

- Megint a2 a napló! A naplód a te
igazi barátod - szólt Kálmán szomoruan.

Laci megértette:

- Majd ha lrazaérünk, odaadom, ol-
vasd el s akkor maid meglátod, ki az
igazi barátom l

Kálmán elpirult a szégyentől s még in.
kább az örömtől s úgy érezte, hogy ak-
kor majd leomlik közöttük az utolsó válasz-
fal is.

Most már nem bánta, hogy Laci félre-
vonul az udvar egy zagába. maga is va-
lami foglalatosság után látott.

Az udvaron játszadoztak a gazda gyer-
mekei, Gyurka is közöttük lődörgött és
sanda tekinteteket vetett feléjük. Lhán, ez
még a ruháját fáilalja !

- Pozsonyból visszaküldjük ám l

mondta neki merészeR, noha még sejtelme
sem volt, hogy fogia ezí az igéretet Laci
rovására beváItani. Mindegy, egy§zerre
szent volt köztük a barátság és az udvar
csakhamar visszhdngzott a gyerrneksereg
vidám lármájától.

Kálmán vállára kapta az ötéves Petít és
úgy nyargalászott vele köröskörül, a töb-
biek pedig sikongva utána. Azlán meg
bujócskát játszottak s hol itt, hol ott har-
sant fel hangos kacagásuk.

Laci meg mindjobban belemélyedt a
naplójába : .. . <Abban a pillanatban, hogv
a tűz már a hajamat perzselte, egys,zerre
összesüritve láttam egész életemet. Es az
anyám arca mellett feltünt apám szomorrl
szemrehányó tekintete. Igy már nézett
rám egyszer. Igen. Egészen jólemlékszem :

amikor anyám temetése után hazatértünk
és én komoran félrehuződtam egysarokba"
Ha akkor nyakába borulok és együtt sir.
juk ki magunkat, minden jó lett volna,
Igy ettől a naptóI kezdve, mint idegenek
mentünk el egymás mellett és én botoru!
Őt lribáztattam, hogy nem ért meg engem.
Hát én tettem.e valaha is kisérletet, hogy
megértsem őt ? ! Most látom csak, meny.
nyire lribás, nem, bűnös vagyok s amikor
ezt irom, szivem öss2eszorul a íájdalom-
tól. Szeretnék itthagyni mindent, rohanni
hozzá és szólni: Apám, bocsásson meg.
Meg is teszem, mihelyt hazavezérel a jó
Isten és mindent elkövetek, hogy feled-
tessem vele az elmult szomorú napokat"
De lrátha visszautasit ? Hátha nem bocsát
meg l Akkor sem csüggedek és végre is
győzni fogok. A szeretet mindenhatól...
Istenem, mennyi függ sokszor egyetlen
egy szótól, amit - nem mondunk ki. Sze-
gény Krics Bélát is ez vitte a sirba. Még
rnindig világosan elöttem látom szomorú,
hajlott alakját, éjjeli tanulásoktól sápadt
arcát kivörösödött szemeit. Majd elepedt
egy dicsérő, biztató szóért, de osztályíő"
nökünk elvből nem dicsér meg senkit.
Szidást, szegény Béla, annál többet ka-
pott tőle, hiszen olyan nehezen ment íe-
iébe a latin tudomány. Végre is nekikese-
redett és főbelőtte mag:it. Kis játékpisz-
tollyal, amilyen minden diáknak van. Egy
bátoritó szó visszaadta volna önérzetét,
életkedvét. Egy szó, amit nem mondtak
neki sgha . . Nem értjük meg egymást.
mi a íelnőtteket, ök meg bennünket. Két
ktilön világ. A tanárok - hogy is mondta
Kálmán - olimpusi magasságban képzelik
magukat felettünk. Talán egy kicsit igaza
is volt. Pedig nekik könnyebben mehetne,
hiszen ők is volták fiatalok. Vagy valóban
igaz volna, amit egyszer egy öreg {rrtól
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hallottam; a mai fiatalság egészen más,
mint a régi ? ! Eddig még soh§em gondol-
koztam ilyen dcllgokon, de most, hogy ki
vagyunk vetve a világba, sok minden ke-
relsz.tüI-kasul járja a íéjemet. Az,élet, mely
eddig oly egyszerünek, játékszerünót taf-
szott, egyszerre olyan bonyolultnak, ért-
hetetlennek tetszik . ,r

[,aci letette a cerazát és elmerengett.
Mityen furcsa dolgokat irt le megint, mintha
nem is őirná, hanem valaki vezetné a tollát.

lx gazda épen most lépett be a kapun
és elmenőben odaszólt hozzá:

- Mindjárt jönnek a csendőrök tüz-
szemlét tartani. Maid magukat is kihall-
gatják !

Ha tüzes meteor .csapott volna Ie mel-
lette, akkor sem} trgorhatott volna íel he-
vesebben. Az arca is belesáppadt.

- Minket 7 - dadogta - az nern lehet.

- Mán mért nem ? - csodálkozott a
gazda. - Hadd lássák a cselákok, milyen
derék magyar fiúk vannak a világon l

Ebből a dicsőségből igazán nem kért
Laci, de hogyan magyarázza ezt meg a
gazdának? !

- Nézze, gazdaram! Tudom, nem árul
el. hát megmondom őszintén. Mi Magyar-
országból jöttünk, útlevél nélkül, átszök.
tünk a lratáron. A csendőiök rögtön le-
tartőztatnának. Ne mondja meg nekik, hrrgy
itt vagyunk t

A gazda megvakarta a fejét:

- Hászen mindjárt seitettem efélét !
Gyanus volt nekem az az éjjeli séta, Csak-
hog5r most már késő ám, rnert már tttd-
ják. 'Szen az. egész faltr magukról beszél
és este valóságos zarándoklat lesz itt !

Laci még jobban megrémült; milyen
meggondolatlanság volt, hogy rögtön to-
vább nem indultak. persze a kcjcsi.

- F{át akkor rejtsen el !

A gazda elgondolgozott.

- Nézd Laci, mit ta]áltunk ! * jött
szaladva Kálm./.rn és vele az egész gyer-
meh]:rad, . Egy lapáton. összegömbölyödött
sündisznót mutatott ujjongva.

De Lacit most nern érdekelte a sün és
Kálmán is hamar félredobta, mihelyt meg-
tudta, milyen veszély környezi őket. Dráva
azonban meggondolatlanul odaugrott, meg_
szagolta, az orrát jól megszurta, mire ve-
szettül kezdett vonitani.

- Hát csalr menjenek be a kamrába -szólalt meg végre a gazda, - aztán majd
azt mondom, hogy már tovább indultak.
Ti pedig vigyázzatok a szátokra !

Most megint úgy érezték magukat, mintha
foglyok volnának. A kis kamra kétszere-
sen szűk volt. ]ázas izgalmuknak. Behal-
lották a csendőrök lármás cseh köszönté-
sét. Hallga!most bejönnek aházba ! Visz-
szaíojtották a lélekzetüket, a szivük han-
gosan dobogott. Jaj, csak ide ne lépjenek
be ! Nem, a gazda a szobába vezette őket.
Sokáig maradtak, benn s amikor kijöitek,
nagyon borizüen csengett a hangjuk. Lá.
baik nagyokat cuppogtak az udvaron a
sárban.

- Most mennek a pajtába - spttogta
Laci. S aztán csend lett, hosszú kinos
csend.

Végre gyors lépések, kinyilt a
ajtó. Riadtan ugrottak fel. Csak
volt, bedugta a íejét:

- Már elmentek !

kamra-
Gyurka

De most már nem volt maradásuk, rög-
tön indulni akartak és Laci lázasan cso-
magolta kis cókmókjukat.

A gazda kivette kezéből a hátizsákot:

- Hová mennének már ma éijel ? Kinn
megest szakad az eső. Aztán nincs is
semmi veszély, a csendőrök már €r szolll"
széd íaluban isznak. Ma éjjel még jtll ki-
alusszák magukat, aztán holnap együtt
megyünk Szerdahelyre !

A fiuknak nem volt mit ellenvetniök, de
azelt izgalmuk nem mult el.

(Folytatjuk.)

Borura derü.
Eltörött a kis vasaló,
Zavarban a kislány,
Görbén áll a szájaszéIe
Könny ragyog a pillán.
Trrclom Isten, lenne is nagy
Sirás-rivás érte,
Ha válami nagy hirtelen
Nern jutna eszébe:
Öröm csillan a szemébe,
Mosoly ül az alkán:
,,Megcsinálják a cserkészek,
Ugy-", édes apám ?"

Dunavocso, 1924. Berd,e Károly
Szemelvény a szetzö most megjelent

verseskönyvéböl.
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Horthy kormányzó úr megérkezik.

lisillfinilísttttfi n nnulllaltís§ lisilglglútg,

- 1924. április 27. -
Minden tavasznak megvan a. nagy cser-

kész eseménye. Az ideinek egyszerre kettő
is volt. Az egyik a diszelőadás, Oíőméltó-
sága, nagybányai vitéz Hortky Milelós kor-
mányző ur legfőbb védnöksége; Ofensége
Albreckt kir. herceg, a Cserkésznagytanács
elnöke; gróf Telehi Pdl tb, főcserkész és
Khwen-Héd,eraárg Károly gróf főcserkész
védnöksége alatt, a Cserkésznagytanács
tiszteletére, a Magyar Cserkészház javára1
a másik a nagytanács alakuló ülése, mely.
rőI a vezetők lapjában számolunk be.

Budapest legnagyobb tere, a Tisza Kál-
mán-tér, már a kora reegeli órákban tar_
kállott a kiváncsi szemlélődőktől, ugy hogy
rendőröknek kellett fentartani a rendet.
A, szinház jegypénztárait ostrom alá íogták,
holott minden jegy már elővételben elkelt.
Féltizkor íelvonulnak a rajok és kordono-
kat vonnak az elnökség és a főméltóságok
fogadására; pontosan tiz órakor, közvet_
lenül az elnökség megérkezése után, befut
a íőeserkészek autója s utánuk gyors
egyrrrásutánban érkeznek az előkelőségek,
kiket a főcserkészek íogadnak. József és
Albrecht kir. hercegek, Schioppa Lőrincz
pápai nuncius, Raífay .Sándor dr. evang.
Rayasz Lász|ő dr. ref. püspökök, Nádossy
orsz. főkapitány, a tábornoki kar tagjai, a

Sztrilich felvéteIe.

krrlttrrális és kőzgazdasági élet eltikelőségei
stb. stb. érliezése után a kürtösök egy-
szerre diszjelet fujnak. Az emberekkel tti-
mött tér elcsenrlesül, a zászl.ők tisztelgésre
meghajtva lobognak a szélben. Tiz őra tiz
perc. A zászlók sorfala liözött a íeljáró elé
gördült Horthy Miklós kormányzó autóia.

Az ország legnagyobb szinházának közel
3000 ernbert befogadó nézőterén ritkán
gyült össze olyan közönség, mint amilyen
e diszelőadáson jelen volt. Fenn, a leg-
utolsó helyen is elegáns hölgyek és urak
ültek, kik jobb hely hiányában ide váltották
meg jegyeiket. A páholyokban a nagytanács
tagjai, a kerületek képviselői; íehér plasz_
tronok, csillogó rendjelek és diszegyen-
ruhák, lenn a földszinten ezer és ezer ember.
Mikor a kormányzó tengernagyi egyen-
ruhájában megjelenik páholyában, mindenki
íeláll és percekig tapsol.

Az előadás műsora volt:
t. Hirnuwsz, Cserkészíuduló. Egyesitett cs.
íuvószenekar, Dámit András zeneakad.
tanár, a 18. Lőczy csapat tisztjének és
karnagyának vezetésével.

2, Dr. Sik,Sándor tb. cserkész, ,,Mit akar
a cserkészelu.

3. Radványi: Magyar cserkész dala, Sza-
valta Kiss Zsolt (2ő0).

4. Dr, Hermann Győző z Acserkészetilthon
és külfötd,örl, 70 vótitett képpel.

10 perc szünet.
.'.* í+.
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6._a) Ocskay _egyueleg, b) Opera eggueleg.
Egyesitett fuvószenekar.

6, Konferarusz. Elmondta Kardos Laci (33).
7. A csomas. Szinmű. Irta: §chrank Endre,
játszották a !3. sz. Ezermesterek.

8. Kemény : ,Egl tdboroaás lörlénele",
Burleszk, zongorakisérettel. Előadták:
Jung Anti és Derbát Laci (I7&).

9, Cserkészruutatuánloá. Kisérő zene:. a)
Kéler: Rákóczi-nyitány. b) Lustspiel. A
11ő, sz. kispesti cserkészcsapat szim-
fonikus zenekara, karnagy: Baán Kálmán
zenetanár.

Morse táuj elző, telefon szolgálat, Bemutatták
a l23. sz. cserkészcsapat tagjai Vezető:
Kouács Gllula cs. tiszt.

CserkészjátéÉoÉ. Bemutatta a 2. sz. piarista
cs. csapat. Yezető: Hesz István stiszt.

t0. Magyar ilalok. Előadta a 13. sz. ,,Ezer-
mester" cs. csapat vegyeskara, lovag
Koller J. vezetésével.

II, R ákóczi-ilt duló. Egyesitett íuvószen eka r.
Főrendező volt Kemény OdOn c§t. (250).
Szinpadi rendező Pirovszky Laios cst. (132).
Az egyesitett cserkészfuvószenekar a 3.
sz. Regnum és a 18. sz. Lőczy Lajos (IX.,
áll. Fáy íg.) zenekarából került ki.

Ezt a lapot cserkészek adják cserkészek
kezébe. Semmi értelme, hogy önmagunk-
ról küIön, számonként elmondott dicséretet
közöljünk. A rni megindult lelkünk ugyis
megremegtetné kezünkben a tollat, ha pl.
Sik Sándor lélekbemarkoló, apostoli sza-
vait méltatni kellene. A mi szivünk azon
repes, hogy Kentén1 testvér hozzáértésébő|
és buzgóságából minden simán és határo-
zott nagy külső sikerrel ment végbe. A nli
küzdő kedvünk számára ez a megállapitás
maradandó értékü: Testvérek, ezt az ütkö-
zetet megnyertük, a cserkészet egy lépést
tctt előre a társadalmi érvényesülés felé;
tovább előre !

A Cserkészszövetség elnöksége megérkezik a Városi

Dialogus a cserkészetröl.
SZEMELYEK:

Barsj Bé|a, Pista,a fr.a. Váruos Jenő tanár,
cserkészparancsnok.

Szin: nappali szoba, Barsyéknál.

V Á M O S: Szégyellem magam, igazán
szégyellem, hogy buzgó cserkészparancsnok
létemre nem tudok szimpátiát kelteni ben-
ned a cserkészügy iránt. Pedig jó barálom
vagy. Talán alegjobb. Sokszor összejövünk
és gyakorta folytatunk élénk eszmecserét
az iíjuság ideális nevelésérőI. Tudjuk, hogy
életképes nemzedék a legfontosabb ténye-
zőie országunk és nemzetünk jövőben való
fennmaradásának. Nekem pedig, akinek
kötelességem az ifjuság helyes irányitása,
nevelése elsősorban, mint cserké§zparancs-
noknak, másodsorban, mint tanárnak.

B A R SY (érdeklödéssel): Elsősorban, mint
cserkészparancsnoknak ?

V Á N{ O S : Igen. Ez nagyon természetes.
S liogy röviden szóljak, hosszas magyaráz-
gatás helyett egy hasonlattal világitok a
lényegre. Talán naivnak tetszik, egyszerúl.
nek, de azt hiszem, jó hasonlat. A diákság
zömének szemüvegén át nézve - tnert az
iskolai cserkészetrőI beszélek - a peda-
gogia száraz, örökké egyforma, soknak ta-
lán keserű és unalmas. Mondjuk: a peda-
gógia nekik * íeketekávé.

B ARSY: Feketekávé?
V Á M O S: Ugy van. Ezzel szemben a

cserkészet csupa lelkesedés, csupa gyönyö,,
rüség, csupa derű és élvezet. Szóval jó
mint a cukor.

BARSY: A cserkészet telrát cukgr.
Eddig a metaíora. Tegyük fel, hogy helyes,

VÁMOS: Nos? A többi már világos,
Azok, akiknek a tudomány keserű'íekete'
kávé, bizony nem nagy élvezettel forgatják
a trigonometriát, azoknak nem izlenek a
könyvek, azok undorodnak az iskolától.

BARSY: Elvégre más páIya is van
a világon !

V Á M O S: Van. De csak íélember a
tudomány nélkül való. Tökéletesebb iparos
lesz abból, aki többet tud az egyszeregy-
nél, elhiheted.

B A R S Y: Dehát, ha nem izlik nelri a
tudomány vagy mondjuk - a íeketekávé.

V A M O S: Izlik, ha megédesitik. Es
erre való a cserkészet. Azaz: erre ls való.
Most azonban visszatérek előbbi kijelen-
tésemre. Tudniillik, hogy először mint
cserkészparancsnok s csak azután mint
tanár vagyok az ifjuság nevelőie.Szinházba, sztrilich felvétele.
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BARSY: Nos?
V Á M O S: Az iskola, ugy.et most is

lgyanazt tanitja, amit tiz évvel ezelőtt tani-
tott. Ez az életben való boldoguláshoz
elég. A mai kor azonbán többet követel.
A boldogabb magyar jövő kivivásához
edzettebb izomzat, tüzesebb vér, egyáltalán
ugy testileg, mint szellemileg fejlettebb
generáció kell, mint egy kész, nyugalmas
talajon való élethez, érvényesülésbez, Tiz
év előtt ilyen kész, nyugalmas talaj várta
az iíjuságot, ilyenre készitették elő. Most?
Most arra is elő kell késziteni, hogy az
érvényesüléshez helyet, terepet szerezzen
magának. Igen, A magyar eserkészek leg-
végső, legszentebb célja: Nagymagyar-
ország, vagyis annak az alapnak megterem-
tése, amelyen az ishol,ábamszerzett ismere-
teket érvényesithetik egyrészt saiát anyagi
jólétük biztositására, másrészt és főkép a
nemzeti élet gázdasági és kulturális tovább-
fejlesztésére. Ezért tartorri én elválasztha.
tatlannak a cserkészetet az iskolától. s mi-
vel a cserkésznevelés van annyira fontos,
mint az iskolai oktatás, melyre még presz_
szionálja is a cserkészet a tanulót; kedvet
kap a tudományok befogadására, szorgal-
masan tanul, mert ugy - cserkész lehet;
én elsőrendü és hazafias missziónak tar.
tom cserkészvezetői munkálkodásomat.

B A R S Y: Értem. Hiszen látszólag vilá-
sos, hogy a feketekávé cukorral jobb,
mint anélkül. De ne íelejtsd €|, hogy a
cukor egymagában édesebb, mint kávéba
hintve. Mert máskép is lehet ám okoskodni t

Aki még keveset élt, annak kevés a tapasz-
talata, gondolatai szük körben mozognak
§ egy ujszerü dolog, .mint a cserkészet -merl mindenkinek ui minden a megismerés
idejében - imponál neki s teljesen leköti
lelkesedését, gondolatait, érdeklődését, Igy
a tanulás helyett, egyéb kötelességek he.
lyett csak egyet cselekszik: cserkészkedik ...
Nos ?

vÁMoS: A hiba ott van, hogy te az
egész gyönyörű intézménnyel nem vagy
tisztában. Egy diák, ha nem tanul hiva-
tásáhaz hiven, akkor már tulajdonképen,
sőt egyáltalán nem cserkész. Akkor tör-
vényszegő és becstelen. Mert törvényünk,
hogy: a cserkész hiven te§esiti köteles_
ségét !

g a n S V: Szép. É., azonban biztos
vagyok benne, hogy a fiam. amilyen ko-
molytalan, játékos volt mindig, ha cserkész
lehetne, teljesen szenvedélyévé válna a
cserkészkedés. A cukor biztosan nem ke.
rülne bele a feketébe barátom ! Egyáltalán

nem tanulna. Egyébként körülbelül féléve
sokkal kornolyabban viselkedik, meglepő
eredmén5lt mutatott fel bizonyitványábán
is. Ennek nagyon örülök s ezt az észre-
térést nem fogom veszélyeztetni azáltal,
hogy engedélyt adok neki a cserkészke-
désre.

VÁMOS: Tehát ezért nem engeded
közénk a pistát ?

B A R S Y: Ezért. Visszaesne ujra a gye-
rekes gondolkodásmódba. Pedig, mondom,
íéléve csodálatos változást észlelek.

V Á M O S: Ez örvendetes. (Neuet.) Annál
is inkább, mert ezáltal a te véleményed is
megváltozik a cserkészetről.

B A R S Y: Megváltozik? (Pista, 13-14
éaes fiu, old.alajtón jön,| Ni a Pista ! . . .

P I S T A: Kezét csókolom, apám ! Ió
nápot, tanár úr!

BARSY; Szervusz, fiam.
\r Á M O S: Szervusz, kis cserkészem!
PISTA: (arömruel,\ Tanár rir! m€g-

mondta ? Megmondta és apa beleegyezett !l
BARSY: Hogyan?... Mit?.., Te...

te.. . te. .. cserkész vagy?t
P I S T A, (íjeilten, értelmetlenül néz Vd-

mosra): [...hi...gen.
V Á M O S (kalkan nellet): Már régen !
B A R SY (dühösaz): Nahát l lirr, nem is

tudok róla!... Hát mióta?
PISTA: Már... már íéléve.
V Á lt O S: Igen! (qtomatékkal, d,iad.al.

masan) Fél éve t Azt hiszem nem kell
magyarázni, mi haszna van ennek a félév.
nek. Láthatod már honnan ered a ,,csodá-
latos|' változás. Pedig a Pista még nem
valódi cserkész, legalábbis nem helyes úton
|ett azzá. Hiányzik az atyai beleegyezés.
Ezt a történtek után nem íogod meg-
tagadni, ugy.e? Azért, hogy tudtod és
engedelmed nélkül csapatomba vettem a
fiad, bocsáss meg, de célom az volt, hogy
téged is meggyőzzelek.

B A R S Y: MeggyőztéIbarátom ! Köszö_
nöm !

PISTA: Ó de orulok! Ezután tehát
nyiltan cserkész lehetek l ?

B A R SY Qnagához ölelue u fiut)! Igazi,
jó cserkész legyél !Szorgalmas és én büszke
leszek reád fiam !

VÁMOS (Barsghoz): En örülök leg_
jobban, hogy megnyertelek ügyünknel<,
hogy belátod, mennyire szép, nemes és
komoly dolog a cserkészet, nem pedig,
mint sokan még most is hiszik: gyereli_
játék. Skorka Rárolg.

F líészüliünk a hopenhágai aamboree.ra l q
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A diszelóadás.

níillí, a íírul§íluh luuyíffiiu.
18 óra 30 perc 1 az angol Broadcasting

co. rádióállomásának cserkészhirei kijvet-
keznek. Kis felvevókazettánkat beigazitjuk
és fejünkre csatoljuk a hallgatókat. Először
enyhe zugást hallunk, de csak pár pilla-
natig, mert nyomban utána tisztán fel-
csendül a kagylókban a cserkészköszöntés :

légy résen s ezze| kezdetét veszi a leadás,
mikor is kényelmesen hallgathatjuk fél
óráig a messzi London cserkészhireit.
Uiabb igazitás a kazettán s a hallgató-
kagyló mgst németül kiván nekünk iO
estét és jelenti, hogy két perc mulva meg-
kezdődik a berlini Konzerthaus első hang-
versenye. Addig azonban megnézhetjük
mi ujság Párisban és igazitunk egyet.
Bonsoir, köszön eríeaz Eifel torony és a
politil<ai ujdonságokat kezdi íelsorolni.

Ez mind nagyon szép és érdekes, nrond-
juk mi, de hogy Iehetséges ez ilyen egy-
szerüen minden összekötő kapocs, minden
vezeték nélkül ? Mi cserkészek, akiknek
mindennel tisztában kell lennünk, ezzel
a ho§lannal fogunk á következőkben meg-
ismerkedni

A drótnéiküli, vagy radiótelefon egész
fiatal taláimány s ez is, mint a szikratáviró,
az elektromosság egy jelenségén: az
elektromágneses sagdrzá,son (radius : su.
gár) alapszik. A leadás, illetve íelvevés
egész folyamata lényegében a következő :

A leadóállomás nagy kiterjedésü sik te-
rületen áll. Ezen nagy energiát íej-
lesztő telep van elhelyezve, mely a szük-
séges áramot szolgáltatja. (L. 1. ábra). A

5a3it:

Zsoldos Benö rajza.

kapott áramot igen magas íeszültségre
fa[<ozzák íel s az igy kerül a tulajdon-
képeni.leadóeszköz, az antenna huza]aiba.
Ei az'antenna nem más, mint pár kilo-
méteres kőrzetben 200--250 m. magas
oszlopokon kifeszitett réz huzalrendszer
(2, ábra), ez küldi szét az egész világba

"T

.l

---_--llllJ

Lcad3 átt"qáE

t. ábra.

g-r+
Felveuő jií.-Ás

a leadott jeleket, Amint ugyanis az elektr.
áram az antennába kerül, emberi szerveink-
kel nem érzékelhető elektromágneses hul-
lámok hagyják el a huzalclkat. Ezek a
hullámok hihetetlen sebességgeI száguld-
|ák be minden irányban á földkerekséget
(másodpercenkint 300.000 km,), mindenütt
i rota íelületén haladva. E hullámok á
leadóállomás szerint más más hosszuságú-
nak (a gyakorlatban 300 m-tőL 24 km.-ig),
mert különben a felvevés merőben lehe-
tetlen volna. Igy tudva azt, hogy pl.
Párisban 2600 m. hullámhcsszal adnak le
hireket, felvevő állomásunk antennáját
erre a hullám hosszra igazitjuk be s igy
a többi, más hullámhosszuságú leadások
nem zavarnak bennünket.

A íelvevő állomás sokkal egyszerűbb.
Antennájának nem kell oly hatalmasnak
lennie, lakőházak udvarára, padlására stb.
felszerelhető. (3. ábra) Ezek a telvevő
antennák a csápok, melyekkel belenyulnak
a kőrülöttünk állandóan kavargó elektro-
mágneses hullámok közé s kifogjuk vele
a fűleinkkel különben nem hallható hang.
versenyeket, előadásokat, hireket stb. Mi-

2. ábra.
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Mentési munkálatok. _

dőn ugyanis azok a hullámok érik íelvevó
antetrnánkat, nrelyek hosszuságára azt be-
igazitottuk, azok elel<tromos áramrrt indu-

3, ábra.

klrlnak az antenna huzalaiban. Ezt a2 ára-
mot felvevő kazettánkba (4 ábra) vezetjük,

Zsoldos Benö rajza,

léptckkel t,uIoa 
"tO.". 

Figyelemmel íogjuk
kisérni íeilődését és fokozatosan mind-
jobban behatolunk a radio világába, hogy
mire rövidesen nálunk is szabad lesz a
íelvevő állomások felállitása, az ne legyen
előttünk teljesen ismeretlen. zs-- b-

NB. Azoknak, akik a radlóval behatóan akárnak
foglaIkozni, levélbeli megkeresésre sziveselt szol-
gálunk íelvilágositással. A levelek szerkesztősé-
günkbe,Radio" megjelölésseI xüldendök.

Boritópapiros festése,
A cserlrészcsapatok otthonaiban felállitott

körryvkötészetben a legnagyobb gclndot a
boritópapiros hiánya és beszerzésének drága
volta okozza, Papirlemezt, béléspapirost,
sőt még vásznat is tudnak szerezni a cser-
készek a mühely számára, de legnehezebb
a boritópapiros szerzése, Azonban van mód
ezen segiteni, íessünk magunk boritópapi-
rost ! Nem is gondolná az ember milyen
egyszerű. Lássuk hát, mikép kell.

Edényben íorralunk t|lz deciliter vizet
és abba lassan belekeverünk 1 pupozott
kanál lisztet, s ezt 10 percig a tőzön ke-
verjük, hogy meg ne csomósodjék a 10
perc alatt pépszerűvé megsűrűsödő csiriz.
nemű anyag. Ha kihült kékitőt, vagy fes-
tékport öntünk hozzá és már kész is a festék.
A papiros amelyre festünk, lehet félvastag
és csak egyik oldalán tiszta, Nagy ecsettel
elég vastag rétegben bevonjuk és azután
az ecsettel különféle mintákat festhetünk a
papirosra. Esetleg többszinű íestékkel is
dolgozhatunk és izlésünktől függ, vajjon
milyen szép lesz a boritópapiros. Pl. egy
nagy pamacsból virágot is festhetünk ujjunk-
kal, vagy a vastagon bekent papirost ned.
ves felével egymásra hajtjuk néhány má-
sodpercig igy összeragadva hagyjuk és
egyszerre szétnyitjuk. Ha a festék jó, akkor
nagyon szép mintáju papirost kapunk, Fél
nap alatt megszárad és már használhatjuk
is. Amint látható ez a boritópapiros íestés
nem nehéz és néhány kisérlet után már
izléses és művészie§ lesz.

Debwlq Anlal raju.
40. sz. ,Szekszárdi Cserkészek."

1
l

4, ábra.

mely abban erősebbé fokozódik s a reá.
szerelt hallgatókagylókkal most már szé-
pen lehallgatIuk a leadóállomás ujdonságait.
Igy válik a hang sok száz kilométer tá_
volságban ismét hallhatóvá.

Természetesen a radiotelefon sem
mentes minden zavartő| igy pl. légköri
tünernények olykor nagyban befolyásolják
a hullámok haladását és erösségét; sőt
vannak földünkön u. n. holtpontok, ahol
egyáltalán nem lehet íelvenni' a leadá-
sokat.

A radio tökéletesitése azonban óriási

,"irl..h
o |elvevőarrll":r"ra

el!"l5e zéséte "
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§an M*rco Velerrco. 4l. csapat felvótele, A régi Róma emlékeinél.

Az első nap jegyében folyt le a többi is.
Előkerültek az őrsi térképek és Baedekerek,
mindenki láthatta és megismerhette Velen_
cében és Muranoban azt, amiért odamen.
tünk. NIűvészeti emléI<einek megcsodálása
mellett láttuk cserkészeiket, otthonaikat, el-
vittek gondrrlázni, velencei szerenádot hall-
gatni,

Kedden délután még mindenki bucsuzni
akart a' S. Mar'cotól s- a Canal Grarrdetól.

Szerdán már Firenze nevezetességeit
néztük: az Uffizi képtárat, a Pitti palotát,
a Falazzo vecchiot, a Loggia dei Lanzit,
a dómot, Santa Crocet s a város sok más
Iátnivalóját.

Nagycsütörtökön már az ,,örök város"
utcáit róttuk. A pályaudvaron ott vártak
olasz cserkésztestvéreink, akiknek otthoná_
ban, egy hatalmas középiskola épületében
laktunk. Mindenki tudja, hogy Rómában öt
nap alatt sokat lehet látni. Mi ki is hasz-
náltuk az időt, de nem túloztuk a látni_
valók hajszolását. Cserkészmódra csak
annyit markoltunk, amennyit el is érhettünk.
A szt. Péter bazilika, a Vatikán és muzeu-
mai, a szt. Pál bazilika, a katakombák, a
Via Appia emlékei, a régi Róma emlékei,
á Forum Romanum, Colosseum, a császá-
rok hatalmas épületeinek maradványai és
diadaliveik, a modern Róma és épületei
alaposan lefoglalták időnket.

A husvéti ünnepek alkalmából a kath.
fiúk a szt. Péter templomban közös szent-
áldozáson is részt vettek, a protestánsok
eza|att a német protestáns templomban
vettek részt az istentiszteleten.

Husvét hétfőn, azidén egyidejüleg Róma
nemzeti ünnepét is láthattuk, de óránk
ütött, délután elváltunk Rómától és olasz
cserkésztestvéreinktől, akik olyan szivesen
láttak és kalauzoltak minket, estét rendez-
tek és megvendégeltek otthonukban, be_
mutatták berendezésüket, rádio áHomásukat.

Utunk visszafelé Veronán és az Adige
(Etsch) völgyén át a tiroli hegyekhez, a

ltíí hglts rnrruúíóiur [InumslíOlnn.
A budapesti 41. sz, c§. csapat tizéves

jubileuma alkalmából a husvéti ünnepek
alatt 14 napig tartó mozgótábort rendezett
Olaszországba.

Utunk va§uton Bécsig nagyon jól telt
el, szép verőfényes időben indultunk, hó-
viharban értünk be célunkhoz. Éiieti pirre.
nés után másnap a déli vasut vonalán
Semmerin g.Leoben-Klagen furt-Villachon át
utaztunk. A Semmering teljes téli képet
nyujtott._ Minclen fehér volt, vastag hóréteg
íedett mindent. A hágón tul azoóban mái
a kora tauasz, Karinthiában virágos fák
vártak, a lemenő nap aranyos sugarai a
wörthi tó csendes vizén vettek búcsút tő-
Iünk.

Eliet attepttitr az olasz.osztrák határt és
Tarvistól szédületes sebességgel rohant
velünk az o|asz gvorsvonat. E§y ideig még
léztük a lroldfényben uszó hegyi tájakat,
de csakhamar álomba merült a csapat s
csak Mestre nevére mozdult meg mindenki.
A töltésen velencébe való befutást nem
akarta senki sem elmulasztani. A hainali
fényben a tölté§ mellett számos bárka-tar-
tott már velence felé. Mindenki kiváncsi
volt Velencére, még az is, aki már látta.

_ Gyönyörü napfény, egészséges tengeri
levegő fogad. Végre szállásunk-on voltúnk,
mindenki rendbehozt a magát s rnár alig
vártuk, hogy kirnehessünk. Az első nap a
cserkészszemmel való sétáé. Nem múzeum-
nézés, tanulmányi kirándulás 9zl hanem
hangulatgyüjtés, mindenki örömmel íogadja
a gyönyörü városról első benyomásait.

Virágvasárnap van. Hatalmas ember-
tömeg, velenceiek és idegenek tódulnak ki
a templomból, olajággal kezükben. Mi igazi
hozsannás, virágvasárnapi hangulatbanna-
gyunk, örömmel üdvözöljük mindenütt
kedves olasz cserkésztestvéreinket, akik a
magyart is megszégyenitő vendégszeretettel
igyekeznek minket utbaigazitani, kisérgetni.

"- l.
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Italia grande.
Hálás szivvel

Brenneren át Innsbruckba vezetett. Bár a
kilátást rontotta a fátyolos köd, de igy is
íelejthetetlen lesz a Maria Theresienstrasse
és a Nordkette képe, a Herzog F'riedrich-
strasse és a ogöldenes Dachel".

szerdán délután már Bécs utcáin sétál_
tunk. Csütörtökön április 24 én hideg, de
napfényes időben élveztük a dunai utat,
hogy betetőzzük mozgótáborunk minden
szépségét.

Mind a harmincan egészségesen értünk
haza. Megmutattuk, hogyan lelret cserkész_
fegyelemmel és edzettséggel, cserkészszem-
mel, minimális költséggel ilyen hatalmas
utra vállalkozni. Tanultunk, ápoltuk a
cserkésztestvériséget s hisszük, hogy igazi
testvéri szivvel vigasztalt egyik tisztjuk,
amikcrr sebeinket is feltártam előltük, mond.
tam, hogy tanulni járunk, akarjuk, hogy
Unqheria mutilata ismét nagy legyen, mint

A táborozó csapat a velencei csapatok
parancsnokával. 41. cs. íelv.

Prof. Angelo Penzo, Rómában Gino Mas-
sano és Renato Tedeschi urak és összes
megismert oIasz cserkésztestvéreink szives,
segitő buzgólkodásáróI,

.A,próságok a diezelőadáeról.
Az a nehéz vigydzzl 10 óra. Nagy az

izgatottság. A nézőtér zsufolva, elkésett
Pató Pálok ,csak egyetlen" jegyért fut-
kosnak, három kipróbált primfuvós áll künn
a vártán, hogy az érkező előkelőségeket
kürtjellel bejelentse. Százezerizer fujtak
már vigyázzt, de most, amikor a főcserké-
szek autója bekanyarodik, kürtjül<be is
bekanyarodik a lámpaláz és azelső vigyázzt
mindhárman - e|híbázzák,

Az dlcserkész. rtinn autók lrergetik egy-
mást, benn a szinpadon minden kész, a
zenekar jelre vár, a szinpadi rendező utol.
sókat simit. Most berobog egy kövér jelen-
ség, jellemzése elegáncia, monokli, nekiront
a rendezőnek és pihegve szó|z tAz x csa-
patból vagyok, szinpadi szakértő vagyok,
tanácsokra és íelvilágositásokra mindenkor
készen !< A rendező csodálkozik: most ? .. .

és int. A monokli jár-kel, mal'd eltünik.
Itt üzeniük neki a rendező helyett, hogy

a cserkészek a rendezést hónapokkal előbb
szokták megkezdeni.

*

A Himnusz és a cserkészinduló elhang-
zott, sik sdndor beszél. A nézőtéren halotti
ösend. Tapsorkán. ujra csend. Kikémlelek a
szinpadról. A sötétből szemvillalrások össz-
pontosulnak a gyüjtőlencsében: a szónok
ajkán. Tapsorkán, vége, óriási hatás, - a
szónok verejtékét törli.

^_,.,_^_..._,_ rr_l _._ _., (A tábor szervezőie és vezetóje a csapatpnok :emleKezunK velenceben Fornwald Jőzseí lanár volt - szérk.)

A.Városi Szinházban a cserkésznagyta_
nács tiszteletére rendezett diszelőadás fé-
nyes sikere után nagy számmal kaptunk
elismerést és szerencsekivánatokat s ezek
közíil első helyen emlitjük a Kormányzó
Ur Of9méltósága, József és Albrecht főher-
ceg Ofenségeik legmagasabb elismerését
és üdvözletét, melyet Khuen Héderváry
Károly grőí Főcserkész , Ur tolmácsolt
nekünk.

Meggyőződésünk szerint a siker érdeme
elsősorban dr. Sik Siindoré, másodsorban
pedig a szereplő csapatoké s ezért a gra-
tulációkat átháritjuk és e helyen továbbit-
juk a 2. sz, ,,B. K. G.", 3. sz. ,R. M.n, 13.
sz. ,rBzermester(, 18. sz. ,Lóczy"r 33, sz,

"Cholnoky", 
115. sz. kispesti ,Zrinyi",I23.

sz. VIII. R.,174.sz.,,Ganz gyári" és a 250.
sz. ,Hangya-Központiű cserkészcsapatok
parancsnokságának avval a hittel, hogy a
jól végzett munkájuk példát fog adni a
többi csapatoknak is hasonló lelkes és ön-
zetlen cserkészmunka megvalósitására,
mellyel az egyetemes magyar cserkészet
ügyét mozditják elő.

A Rendező Bizottság nevében:
Gerő Ldszló s. k, KeményiÖdan s, k.
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Meddig látunk el a repülőgépről?
A föld gömböIyüsége folytán, minél

rnagasabbra emelkedünk annál nagyobb
§ugaru lrört l{tunk át a környező terepből

- ha a láthatárt valamely lárgy, emelke-
dés, vagy íelhő, pára el nem íedi.

Talán sokszolvetettiik fel a kérdési,
lrogy repülőgéppeI felemelkedve meddig
látunk el, mily nagy az a terület, melyet
beláthatunk.

Egyszerii képlet alapján körülbelül meg
is tudjuk határozni e ,látási távolságot,
mely számitási mód kirándulásainkon is
segitségünkre lehet.

E képletben
. r:a föld Sugara:6370 kméter.

tTt : SZ€rDmagasság a Íöld szintjétől,
R : szemlátá§ sugara (theoretikus)

Ezek után R : [m (2X6,370.000J-m)
, Ha a látást 1 m. magasból vesszük, usy
az eredmény 3750 m. minek a|apján az
egyenletet egyszerüsithetjük akként, hogy
a 2)(6,370.000-ből gyököt vonunk s az igy
nyert R:3570-et a gyökjel elé visszük.

Eszerint R:3570 [m.
Négygzer méter rr.ragasból 

'első képlet
szerint R:l/4000 (2X6,370.000+4000):
22b,6L km, a látási távolság. A masódir
képlet alapján R:3?5or4000:224,9l km.
A két egyenlet megközelitő eredményt
szolgáltat.

Az utóbbi egyenlet alapján különböző
mágasságoknak megíelelően a következő
látási távolságok adódnak:

1 méter 3,5 km.
I,7ő , (ember magasság) 4,7 ,,
10 méter IL ,
l00 méter 35 ,,
235 méter (Gellérthegy) 57 D

500 méter 79 ,
1000 méter 113 ,
4800 méter (Mont Blánc)246 D, 10.000 méter 3b7 n

Ezek theoretikus látási távolságok, ffi€-
lyeknél nagyobb a gyakorlati, mert segitsé-
gül jő a sugártörés. A János hegyi kilátó

tetejéről rend}rivül tiszta időben a tr{agas
Tátra is látható (215 km.). Természelesen
itt számitásba l<ell venni a Tátra rnagas_
ságát is A Jánoshegy |ífl m. innen a látás
87 km, Magas Tátra legmagasabb csucsa
2660 m. irrnen a ]átás 176 km. fi kettö
összege - ha még a sugártörést is vesz-
szük - biztositia a Tátra láthatóságát.

Mily magasra kellene felemellredni repiilő-
géppel Budapest felé, hogy Mont Blanc,ot
meglátlrassuk ?

Repülés a föld körül.
Több próbálkozás után ujra célui tüzték

Iri a föld l<örülrepülése tervének kivitelét
s reméijük, hogy most már sikerrel és
Verne képzeletének egyik szülötte immár
nemcsak költői álom, hanem talán már
valóság lesz.

1.922-ben Ross Smith volt az első komoly
vállalkozó ez utra, de néhány na1;pal. az
indulás előtt próba felszállás alkalmával
lezuhant. Másodík válrlalkaző Blake őrnagy
ugyancsak angol repülő ugyan ez év má-
jusában mégis utnak indult két társával,
hogy 90 nap alatt megtegyék ez utat.
Sikertelen vglt utjuk. Indiában a mon§un
szél gépüket megrongálta, Blake beteg lett,
majd társai is abba hagyták utjukat, mikor
Kalkutáttól 300 km.-nyire keletnek lakatlan
terület íelett benzin hiány nriatt le kellett
szállniok.

Az idén az amerikaiak öt géppel, a por.
tugálok is b Fokker tipusu repütőgéppel
indultak el ez utra. Az angolok azonban
nem akariák az elsőséget maguktól elvé_
tetni s szinte váratlanul - az előkészüle-
tek titokba tartásával szintén - elindultak
a Föld körülrepülésére. "Vikers" amphibia
(kétéltü) gépükkel ugy szárazan, mint vizen
le tudnak szállani. Utirány: London-Roma,
Kairó-Bagdad-India-Kina' partiait kti-
vetve Japánország-Szibérián át Alaska
irányában- Canada íölött-Atlanti oceánon
áí (lvori sziget)-Portugália-Anglia. Az
utat 300 repülési óra alatt szándékoznak
megtenni. Pihenéssel egyiitt azonban kb. 2
hónapig tart Maclaren repüIő s két társá-
nak utja. Az amerikaiak ellenkező utirányt
tartanak be.
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A tudomány bajnolrainak ünnepe.

Szárnyaló szavakkal nyitotta meg ápr.
7.-én Pintér Jenő budapesti tankerületi
főigazgató a kegyesrendiek feldrszitett
tornatermében a vezetése alatt álló közép-
iskolák tudományos versenyeinek drjkiosz-
tási ünnepségét. llz uj magyar eletnek
egyili legerősebb alappillére a tudás, a
tudományos készültség. Bölcs és örvende_
tesen mély hatásu volt telrát a íőigazgaíő
úr eszméje, hogy évenkint nemes verseny
szolgáltasson hajtóerőt a tehetségeknek, a
kitartó munka, a tiszta szellem lovagjainak.
A iutalom a legpazarabb; az egész tár.
sadalom lrajlik meg Pintér Iőtgazgató

közlünk): magyar Fincziczky trstván (ciszt.),
történelem Kousz Nándor (piarist.), latin
Marinecz Antal (piar), qörög Viczián Imre
(ciszt.), természetrajz Gyelnik Vilmos (lI.
k. Toldy íőreál), íől.drajz Szávuj fános
(IX. k Fáy főgimn.), rnennyiségtan Hege-
düs Ferenc (VIII. k. lEötvös főreál\, rajz
Dámit András (VII. kerület Szent István
íőgimnázium),

Tudomásunk szerint a győztesek 40 szá-
za|éka cserkész, igy az elsők közül Dámit,
Gyelnik és Szávuj.

E versenyeket jövő évtől állandósitják
ugy hogy -elvileg minden május végén

személyében a győz-
tesek előtt ! "Szeret.lek benneteket
mondja ez a kézfogás

mert igazi ba|no.
kok vagytok. Hosszu
évek aprólékos mun_
kája megedzette erői-
teket, nevelőitek, ta-
náraitok ezért egye-
temlegesen tisztelnek
benneteket. Féltünk
benneteket, testvér-
nek, a. keserves ma-
gyar sor§ vidám
szemü, bátor harco-
sainak ölelünk benne-
teket. El ne bizzátok
magatokat, meg ne
srivadjon iellemetek
és ha majd dolgozni
kezdtek a társadalom-
ban, sziklaszilárd
meggyőződésű, ke-
mény magyarok le-
gyetek !í

országos versenylesz
a budapesti tankerü-
let rendezésében, a
mely a birálók felét
is kiküldi, másik felét
az országos tanár-

l egyesület jelöli ki.
Lehetőleg a torna-
és dalversenyeklrel
együtt rendezik. Az
idei országos ver-
§eny május 26.-én
lesz, résztvesznek a
budapesti győztesek
és a vidéki jelent-
kezók.

Az idei nyertesek
és válogatott diákok
diákok számára pin-
tér Jenő föigazgaló
heti 2 órában2hó-
napos tanfolyamot
tartott továbbképzé-
sük érdekében, me-
lyért 73 résztvett iíju
hálája kiséri.

A dijkiosztás ünnepélyének hatását mu-
tatja, hogy jelenlevő nemeslelkü előkelő-
ségek közel,másfél milliót bocsátottak a
főigazgatő rendelkezésére, amiből 6 jeles
növendék kapott 250-250000 koronát. A
győztesek nevét hivatalból közlik az or-
szág összes főisko]áival. (I8.)

Egyszer egy kís csefkész . . .
Egyszet egy &is cserLéga_ Mit gondolt aragábeo }
Kezébea, a zsebpénz l
Moroíygott tavasaaí.,
Uiiongott boldogan.
Elmcnt egy rarotta
S a koldgs &alapba'
Eltúnt havl dlia -Ragyogott aa atca,
Bíbor plr volt raita. . . ,r98Saó&eíy."

"-Madzsar Imre egy. m., tanár,_főigazgatóí
előadó kimeritő -és pontos jelentése és
szives felvilágositásai alaplán közöljük a
verseny alábbi adatait:

Résztvett 32 intézet összesen 358 (93
leány) versenyzője, ebből helyezést_ért el
19 iniézet 3f tánulója (2 leány). Volt 8
sersens 4-4 nyertessel. Az l. négy a
a három, a 3. két, a 4. egy pontot nybrt.
Eisó lett a kegyesr. főgímn. 16 egységgel
,-történelem4 f latin 4{ görög 2{ter-
mészetnaiz 3 + 2{ foldrajz 1); másodilr
ciszt. főgimn. 8 egységgel (magyar 4 f gö-
rög i): harmadik (és az állami intézetek
közön G:§ó} a IK ker. Fáy András fő-
gr*r. 6 egyseggel (földrajz 4 + 2). A
g5ózteseh (diszoklevél, egyet mutatóba
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A nyomdászsztrájk és a Magyar Cser-
kósz. Elnézést kell kérnünk t. közönsé_
günktől, hogy ugy a M. Cs. mint a Ve-
zetók lapja szedése a nyomdamunkások
munkabeszüntetése miatt éppen 2 heti
késedelmet szenvedett. Talán némi kár-
pótlás e késésért, hogy a mult hó nagy
eseményeiről nemcsak részletes beszámoló-
kat, hanem mindkét lapban (a VezetőI<
Lapjában ezuttal először) bővebb kép-
anyagot is nyujtunk.

Lapunk ára a ránknrért drágitás folyíán ezen-
lul számonként 4000 (uégyezer) korona, előfizetós
negyedévre l2000 (tizcnkettőezer) korona.

A Vezetók Lapja, mely májusi számával
önállóart jelenik meg az eddigi oCserkészvezető"-
nek nevezett mellékletünk helyett, mostantól kettös
tprjedelenrben (8 oldal) és képekkel ielenik meg.
Ara szántonként 2000 korona, elöfizetés negyedévre
(hatezer) korona. Kíaclóhivatal l lV. k. Váci-u. 62.
Májusi száma ez e|sö tiszti táborró| és a nagy-
tanács alakuló üléséről számol be részletesen.

A 18. Lóczy Lajos csapat május l8.-án ren-
dezi nagy tavaszi záróünnepélyét, melyen tábori-
misén az uj csapatzászlót szentelik meg, délelőtt
l0-kor, a jelöttek íogadalmat teszn6ft, a csapat
pedig fogadalmat ujit. Délulán 5 kor ugyancsak a
mester-utcai iskolában (67. szám1 nagy nűsor lesz,
melyen a fuvós, a vonós és öregcserkész-zenekarok,
íneg az énnekkar mutatják be uj darabjaikat. Műsor-
megváItás.

F<lgadalomtétel az tstvántelhi főmúIrely_
ben. Tudósitónk ielentése. A cserkésztestvériség
hatalmas megnyilvánuIása a nenrrég megalakult
rákospalotai l6l, sz. "lrinyi János" cserkészcsapat
kedves fogadalomtételének felejthetetlen keretet
adott. Rákospalota munkástársadalma, a környék
vezetőférfiai - élükön Ujpest polgármeslerével- és
a íőmúhely főnökével, Szalamin fófelügyelővel -aMagyar Cserkészszövetség képviselöi, Ujpest,
Rákospalota, Pest, Buda, Debreczen' és ,\!iskolcz
cserkészei voultak fel az ünnepélyre.

Jakab Pál parancsnok nragvas csapatlörténete
után Faragó Ede orsz. fötitkár egyszerü szivhez-
szóló szavak kiséretében vette ki a fogadalmat,
űtána a cserkészcsapatok és csapatképviselők
rövid üdvözletekkel feiczték ki jókivánságaikat.
Majd a fiatal csapat elöadása következelt dallal,
szavalattal, szindarahbal és a világhires Testvériség-
dalárda férfikarával.

A 157. sz. ,,Damlanlch" cserkészcsapat márc.
l5.-én rövid fogadalmi ünnepélyt tartott, melyen
I0 uj cserkész tette le fogadalmát. Márc. 30-án
már uiból fogadalomtétel volt, melyen ismét 3 ujonc
lett cserkésszé. A szebb idők beálltával az őszi
munka legtöbbnyire a szabadban folytatódik. Külön-
ben a ccapat idejét a táborozásra való készülés
foglalja le.

A pásztót polg. iiuishola,§l. §z. c§apata
ugy erkölcsileg, mint anyagilag lényesen sikerült
c§erkészestélyt rendezett a nyári táborozás céljaira.
Két cserkészszindarabon és cserkészmagánszámokon
kivül, melyek nagy és mély hatást keltettek, a mü-
vészi számok egész sora következett. A csapat pa-
rancsnokának Zsoldos Józseí tanátnak fáradságát
siker koronázta, mert a iermet zsufolásig rnegtöltő
közönség szeretettél üdvözölte a csapatot, A nivós
e§t sok uj hivet szeízett a cserkészügynek,

A tatai 1l6-os Révai-cserkészeknek gyászuk
vatt. Janky István segédtisztielöltet lemettük eI.
Egy héttel elóbb rnég cserkészö§szejövetelen voltál
Pistikánk ! Azután elédlépett a rettenetes kór és azt
mondta, hogy.eredj vele. A vérmérgezés ragadot-
el közülünk. Es te nem is mutattad, mennyit szen-
vedsz. Egyszer tnajd a szél lángra lobbantja a
tábortűz parazsát, egy pillanatra majd megszünik
az ének, s egymásra nézünk: akkor majd meglá-
tunk téged kedves cserkésztestvérünk, ki elöre-
mentél, hógy hirdesd nekünk a feltámadást, hogy
az örökkévalóságból szellemed ismét kitartásra
buzditson, c§erkésznlunkára serkentsen minket.

A 2í4. számű sashalmi Zflnyl Miklós
csapatnál 6 hónapig nem volt nrunka ti,sztünk be-
tegsége nriatt, most azonban teljes erövel nregindult
a munka, hogv pótoljuk az elmulasztottakat. Junius
l.-ig elkészülünk a II. oszt. próbára.

Május 4.-én rendeztünk egy iinnepélyt a táboro-
zás iavára, melynek kiemelkedó pontja: fogadalom
ujitás volt. Parancsnok: Nagy Imre Leó plébános.

^ 
252. sz. ,,Kiss József'{ cserkészcsapat ápr.

6.-án a Zeneakadémia kanraraternrében szegény-
sorsu cserkészei felszerelése és táborozása javára
szépen.sikerült elöactást lartott, Parancsnok : Dr.
Billes Armin.

Borbély Károly, aviatikai munkatársunk, í.
hó l8._án 5 órakor a budai ref. templonrban vezeti
oltáthoz Fülöp Karola urleányt,

Zász|őszenlelés. A l20. sz. Magyar Robinso-
nok cserkészcsapata |924, ápr. 6-án tarlotta a
G'anz gyár szinházternrében fenállásának l 1,-ik
évfordulóját, melyet l5 uj Robinson felavatásával
és zászlószenteléssel ünnepelt meg. A felavaiott ui
Robinsonokhoz Festetics Pál gróf főparancsnok in-
tézett hatásos beszédet. majd Kárpáti Ernő dr, gi-
tármíivészetével gyönyörködtette a hallgatóságot.
Végül a 20. sz. Erődy c§apat adott elö egy szép
kuruc dali. A nagyhrtásti ünnepély a Robinsonok-
nak közel két nillió koronát jövedelmezett a nyári
táborozás céliaira

A 3t. ,Kossuth( mester utcai felsőkereske-
delmi iskola cserkészcsapata március 29.-én mü-
sofral egybekötött ünnepéIyeg cserkészavatást tartott.

Katonatérzene Pápán a cserkészek ja.
vára. Március hó 23.-án, a tavasznak verőfényé-
ben ragyogó vasárnap, a Pápán hangversenyzö
nagykanizsai honvédzenekar térzenét adott a t59.
sz. Corvin Mátyás és 227. sz. Gróf Tisza Isíván-
cserkészcsapatok javára.

III. KERŰLET
Közli:. Buza J.

51. Figyeló csapatnál megkezdődött a íavasz
munka. Március lB,.án egy napos próbatáborcrzáson
voltak segédtiszlük vezelésével, hogy a télen szer-
zel eltléleti tudásukat gyakorlatban is kipróbá|ják.

Tisztképzótáboron a kerület részéről Vargha
Lászíó főtitkár és Horválh Detre dr. parancsnok
vettek részt.

§zombathelyi Máv műhely cserkészcsapata
május hó 4-én a ,,Szabadkai diákok" c. szindara-
bot hozza szinre. Bevételt a csapat felszerelésére
íorditiák.

.1
l

I

l
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49. Berzsenyt §sapat életében nagy zökke,
nést idézett elő i csapat-kettéválasztása. At kellett
térni a raji munkára.- Ilyen értelemben szervezték
át a csapátot, s alapul á budapesti piarista csapat
kiskátéiában levö c§apatszervezetet vették, A kerü,
letnél áktiv munkát Öten végeznek a csapatból.
Múhelymunka rendszeresen folyik, Táborozni Pilis-
marótfa megy a csapat. Táborszemle a husvéti
ünnepek alatt volt,

lVlá!us hó 4.-én a Sághegyen találkát adtak
egymáshak a celldömölki, pápai, sümegi és a sár-
váii csapatok. A kerülettól is száosan megjelen-
tek. Esté az 56. Lehel csapat a tóbbi csapatok be,
vonásával műeoros ünnepélyt rendezett.

Kaszinó. A szombathelyi öregcserkészcsapat
kezdeményezésére a kerület tervbe vette a c§er,
késztiszti kaszinó megvalósilását. A kaszinó beren,
dezésére a kerület 6 drb. fonott karosszéket vásá-
tolt g ezzel megvetette a kaszinó alapját.

v. KERÜLET.
Ez Y. ker&let május 4.-én tartotta meg Makón

a harmadik vándor tisztisvülését. lelen volt a ke-
rület minden parancsnolá, a köipontból Faragó
íőtitkár. Reg§el 7, 9 és fél 9-kor mind a három
felekezet istentiszteleten vett részt, a kaíholiktts
vezetők és cserkészek áldozlak is. Utána megkez,
kezdödött a tiszti értekezlet. A mult összejövetel
óta érkezett iratok ismertetése, megvitatása s a
pünkösdi cserkésznapok programjának rögzitése
kimeritette a tárgysorozatot. Majd ba _ a pün-
kösdi napok elmúltak fényt deritiink a megbeszélé-
sünk részleíeire is.

Fél l2-kor a főgimnázium torncsarnokában a
Csanád, Návay Laios és Turul csapatok fogadal-
mát hallgatta meg a nagyszámú közönség. A nap
minden §zabad percét - a parancsnokok és tisztek
kérdései, felelei, idealizmusunkat szitó, megnyug-
tató hirei, tapasztalatai és a tiszti pröbák varázsol,
ták feledhetetIenné.

Fél 4 órakor megnyilt a cserkészipari kiállitás
a fógipnázium rajztermében. Kevés fiunak nagy
szor§alnlu s tehetiéges íáradozása, szegény nrezit-
lábas, de tiszta kezÜ, arcu fiuknak meleg érdekló,
dése, a közönség bucsujárása azí sugta nekünk
hogy'ha a cserÍésset hipnotizör, márO 1O me-'
dium.

Fél 7-kor a kalh. körben a Csanád-csapat mú,
kedvelö elöadása feiezte be a cserkésznaPot, A
város s a vármegyei vezelöség elismerése kisérie a
a cserkészek fáradozását.

vr. KERÜLET.
Cserkészkerületi tisztigyülés Kecskemé-

ten. Folyó évi január 6.-n gyülésre jöttek össze a
kecskeméti cserkészkerület tisztjei. Jelen voltak a
Magyar Cserkészszövetség vezetöi, dr. Witz Béla
orsz. elnök, Faragó Ede orsz. fötitkár és dr. Bor.
siczky Sándor orsz. ellenőrzö megbizott és a kör-
nyékbeli cserkészlirztek. A gyülés a városházán
volt, ahol a helybeli és vidéki cserkésztisztek érte-
kezletét Zimay Károly polgármester, kerületi elnök
és országos társelnök nyitotta meg. lJtáne dr.
\Yitz Béla országos elnök szólt a cserkészet jövö-
iéróL Faragó Ede orsz. íótitkár a táborlátogatások-
kor szerzett tapasztalatairól számolt be. A nyári
táborozás az egész évi cserkészmunka csúcsponlja,
acserkészcsapatnak hű tükre Megkülönböztelett
nyaraló és táborozó csapatokat. Az igazi cél a
csapat táborozása egy darabka területen, a tábor-
hel§en, ahol az ifjaknak önerejükből igaziszetvező,
önálló állami életetei kell megvalósilani. Dr. Bor-
siczky Sánd,rr orsz, ellenőrző megbizott az ellen-
örzés munkájáró1,! szükségességéről beszélt, majd
ismertette a mezö-_ és erdörendöri íörvényeket. A

gyülés azzal oszlott szét, hogy a tisztigyüléseket a
kérületben állandósitani fogják.

A ktskunfélegyházi l77, sz.,ilIlkes" csapat
már régen nem hallatott magáról, Hirét vettük,
hogy nagy fába vágta a fejszét, Csendben azon
fárádozik, hogy nagytáborra Olaszországba mehes-
sen a nyár elsö felében. A tavaszon tombo.lával
egybekapcsolt elöadást rendez, melynek jövedelmé-
böl föként a szegényebb sorsu cserkészeknek akarja
lehetövé tenni a ritkaszép olaszországi tábrrrozáit
Milano mellett.

Vlt. KERÜLET,
Szekszárdon a vármegyehíz nagyter-

mében rádió előadást tartott a pécsi,rádió_állomás
vezetöje, Pohly Elemér. A nagyszámu közönség és
diákság a hudapesti napihireket, e§ténkint pedig a
a bécsi, párisi, londoni és pécsi hangversenyeket
hallgatta a zseniális találmány révén. A rádióállo-
más feállitásánál és üzembehozásánál a "szekszárdiCserkészek' tagjai segédkeztek, nem ijedvén meg
a legnehezebb munkától sem. A megyeház tetején
a járó.kelök |egnagyobb csodálkozása mellett sze-
relték fel a rádió felvevő készülékét és feszitették
a közeli magas épületröl a megyeházhoz nyuló
drótokat. Most meg egy házi állonrást szerelnek fel

lx. KERÜLET.
Kerületi ttszti gyúlés volt ápr. 6.án. Dr.

Márton Béla l. B. tag adott eló a táborozásról.
Hosszasabban szólt a táborelökészitésről, a hely meg-
választásárót, Geologiai szemponthóI is viásgálta
tárgyát s igen tanulságos tanácsokat aclotí. Többen
hozzászóltak.

A 166. sz. csapat 27 uj cserkésze telt foga-
dalmat ápr. 6-án kedves ünnepély keretében Déb.
teczeni Ferenc ker. ellenörző mb, előtt. Beszédet
mondott Kanabé Dezsö, a csapat patancsnoka.

kerületünk az el§ó tlszti tátlorban A fő-
cserkész ur birtokán, Hédervárott ápr, 12_17 ig
tartott tiszti táboron Török Tibor fötitkár és Deb-
reczeni Ferenc ellenörző mbizott vett részt,

Kerülett tlsztujitö közgyüIést tarl, lcerüle_
tünk a cserkésznap alkalmával l924 junius 9._én
d. e. 9 órakor Debreczenbcn a szokásos alapsza-
bályszerü progíammal. E közlenrény meghiúónak
ekintenríó.

PíoNf.VEK.
Berile Károly : Bércek hangja, Versek,

Dunavecse, szerző kiadása. Ara 15.000 K.
Székelyföld szülötte Berde Kárroly cser-
késztiszt, aki a költé§zet nemes baritonján
a jő magyar katona busulását énekli
1918-19 szánalmas éveiből. A saiát ha-
zájában idegenektől rabságba hurcolt,
majd Dunavecsére kerűlt tanitó meglrató
férfias hazafias lirája megkap és magyar-
ságunkban erősit meg. Minden cserkész
szivesen fogja olvasni és elégedetten le-
tenni ezt a füzetet. Az egyik cserkészvonat-
kozású apróságot mai számunkban sze-
melvényül hozzak.

Ujabb csapatlapok. Budapesti 18. Lóczy Lajos
csapat, ,Lóezy fiuk' cimen, 47, P. C. F. (Pécsi
Ciszt,,Föginrnázium) Légy résen cimen.

lfjurágunk. A ker. munkásifjak Czike Gábor
szerkesztésében megjelenő lapja áprilisban is élénk
tartalmú számot adott.



80 MAGYAR CSERKÉSZ

Jelentkezés a Jamboreera.
(Ktsérócsapat.)

1. sz. csapat. Szén Sándor.
2. sz, csapat. Krasznay László, Melkó György,

Zsoldos Benö, iíj. Neruda Nándor, ifj. Lengyel
, Béla.

3. sz. csapat. Hell Imre, Márton Lajos.
4. sz. csapat, Kiss lózset, Eörsi Nagy Árpád,

Dillnberger László, Gabona Béla, Tangl Harald,
Nagel Edgar, Dr. Mathea Károly, §zigethy
A|adár, §imonides Oyőzö, Nagy Andor, Wai-
gand Ferenc, Horváth Nándor, Skrusnyi
János,

5. sz. csapat. Feledi Béla, Pöschl Gyula, Velösy
Béla.

7. sz. csapat. Jeszenszky Ferenc, Szabó László.
t3. sz. csapat. Schrank Endre, Faber Gusztáv,

Bánszky Zoltán, Sándor Béla, Scholtes Gott-
íried, Kleineisen Miklós, Ziegler Zoltán, Malin-
dovsky Antal, Balogh Endre.

18. sz. ösapat, Janson Vilmos, Kócsy Gyula.
24, sz, csapat. Kunfalvi Rezsó.
25. sz. csapat. Petr{nyi Győző, Iretglosz Jenö.

Nemes Tivadar, Vargha László, ierti Xároly]
Frenreisz István, Bartha László, Barlha György,
Speidl Géza, Speidl Ferenc. Farkas Sándor,
Havass Zoltán, Novák Karnilló, Rausch János,
Viczián Imre, Sonnewend György, Szerdahelyi
lmre, Waldhauser György, Hollósy Zollán,
Podhradszky Lajos, Podhradszky Ádám, Czeit-
ler Béla, Miksitz Aladár, Ringer Jenö, Balta,
Ödön, Bálint Péter, Waginger Mihály.

27. sz. csapat. Révész Ferenc.
32. sz' csapat. Kun Attila, Böhm József.
33, sz. csapat. Dr. Fodor Ferenc.
39. sz. csapat, Binder Lászlő.
40. sz. csapat. Bajó Pál.
54. sz. csapat. Kovács Aristid, Szunyog X. Ferenc.
64. sz. csapat. Dr. Horváth Detre, Kovács László.
67. sz. csapat, Mesterházy Ödön, Takács Ödön.

l03. sz. c§apat. Benedek Béla.
t46. sz. csapat. Öveges Jozsef,
l58. sz. csapat. Szabó Zoltán, Dr. Romhányi Antal,
l7l. sz. csapat. Ladányi György.
223, sz. csapat. Lehoczky György, Hermann Gábor

Lehoczky Tivadar.

2. sz, ö. Virágh Ferencz, Yarga Lászlő, Hergár
Emil.

l0. sz. ö. Kürtös Károly,

..IX. k, Rápolti Nagy Jenő.
Osszesen 89 jelentkezó, a kisérőcsapatba való fel-
vételre. A külügyi hivalal az i{t felsoroltak jelent-
kezését kapla meg és terjesztette az oísz. elnök úr
elé, aki által a kiküldésre felvettek V. 15.-ig erröl
értesitést kapnak. Ha valaki kimaradt volna ebböl
a névsorból, noha ielentkezeIt, az még május 20.-ig
bejentheti ezt a körülményt.

Meleg érzés, de ezH. F, l54. Meleg érzés, de ez még távolról sem
vers, Sem rimet, sem képet nem szabad erólletni.
Ha sok jó verset fogsz ugy elolvasni,Ha sok jó verset fogsz ugy elolvasni, hogy szelle-
müket, technikájukat átérzed, azután megkisérled ér-ll.q^wr, .9!lllu^qJuBql q.9lZ9u, qÁulgll |rr96nlDt!r9q §l-

zelmeidetkifejezni elóbb a magadszámára,akkor nrajd
nvomdafesték alá érik a tollad. Udvözlet. - Zárlat.nyomdafesték alá érik a tollad. üdvözlet. - Zárlát.
Ami 20.-a után érkezik, annak megjelenése bizony-
talan, ami 24.-én étkezik biztosán kimarad, mért
legkésőbb 22..én zárjuk a lapot. Nagyobb közle_
mények számára már 20 -án. - H. L. §zókesfehér.
vár. Szeretjük ezeket az öszinte, §zemérmes, nenre§
megnyilatkgzásokat, Amint látod, fel is használjuk.
R. l. Az ,Elet vagy talál" szép és igaz, ünnépélyen
fel is használható, de megfontolás után - elállunk
közlésétöl. - 7. Erőss G csapat. Nagyon nagy hálá_
val nyugtatjuk a dalpá|yázatra küldött szép gyüj-
teményt, de a sztrájkkal kapcsolatos iorlódás miatt
türelmet kell kérnünk. - H. L. a .Testvéreimhez"
szép sorai őszinték, de még nem eléggé príivésziek.
Nekünk aztán nagyon hosszu is. - E. E. Jó, rle
mik a válótlanságok ? A változás bejelenlésekor a
réginek eltiltását - ha történt ilyen - jelezni kel-
lett volna, igy a hiradás iogosult volt. - V. J, Tata.
Azonnat, s remélem végleg intézkedtenr. Ha nrégse
jönne rendbe, kérek hirt. Köszönet és üdvözIet ! -60. Nádasdy. Laci bizonyára meleg hatást ért el a
beszéddel, amely nekünk persze már elkésett a nrá.
sik természetmegfigyelés a javából gazdagon hang
szerelve.

t
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ő, Jeluéwyehet a Gazdasági Hivata! a név,
§or elhagyásával egyszerüen a parancsnok
sajátkezű a|áirásávdr és a csapatbélyegzővel
ellátott megrenclelő levelére ad ki. (O. I. B.
t924. ápr, 9.)

6, Uj tiszti jelléryek átuétele. Az O, I. B.
áital régebben eifogadott jelvényszabályzat-
ban szereplő uj tiszti jelvények (cserkészli-
liom, babér- és tölgykoszoruban) elkészültek
és darabonként 3000 koronáért a G. H ban
tiszti, ffi igazolvány íeI,
mutatása mellett vásároihatók. (G. H.)

7, A cserhészlelaéwyt szolgálalban rniru,
denki lise|,1ti köteles; felhivom a csapaiszer,
vező testületekei és parancsnokságoÍ<at, hogy
,az ezen a téren mutatkozó hiányokat sürgő-
sen pótolják (O. B. N,í.)

8, A Cserhész Nagytanács ,ieluéttjlei. A
Cserkész l.{agytanács jelvényei azonosak a
tiszti jelvényekkel, csak a koszoru van zöldre
zománcozva. KizárőIag a Nagytanács tagjai
viselhetik, viselőinek minden cserkész részé-
ről nagytisztelgés jár. (O. E. M )

9. Ellenőri nxegbizotli körlet uáltozása. A
I(ispest-Wekerletelep területén alakult és
alakulandó cserkészcsapatok feletti ellenőrzés
jogát a pesterzsébeti h. ellenőrző megbizoit
hatásköréből kivonatott és a kispesti ellen-
őrző megbizott, iiletve a kispesti helyi bizott-
ság hatásl<öróbe helyeztetett át. (O. E. \{.)

í0. Táborozás ellenőrBése, Iiözlöm az el-
\enőrző testület minden tagjáva|, hog3, 6 15-

borozások hatályosabb ellenőrzése tárgyában
beadványt intéztem a Nagymélióságú Bel-
ügyminiszter Urhoz aziránt, hogy az eilen-
őrző megbizotti testület tagjai arcképes rend-
őrható sági igazolv ánnyal láttassan a k el, amely -

nek birtokában a csqrkészjelvén5,1 6. forma-
ruhát viselők ellen, igazoló eljárásuk során
ellenáliás esetében a hatóság támogatását
vehetik igénybe ; másrészt aziránt, hogy az
I. foku rendőrhatóságok és a csendőrség
parancsnokságai utasíttassanak, hogy a hatás-
körükbe tartoző területen tábort ütő cser_
készcsapat parancsnokát az O. T. B. álta|
kiállitoti,,Táborozásilgazolvány" és a tiszti
igazo|ványok felmutatására legyen köteies
felszólitani, ezeknek hiányában a csapatot
közigazg. uton hazaküldheti. Egyidejüleg a
Nagyméitóságú I(ereskedelemügyi Níinister
Urhoz is beadványt intéztem a tiz ker. e.
megbizott és az orsz, e, megbizott részéte
kíadandó és julius- augusztus hónapokra ér-
vényes, legnagyobb kedvezmény mellett vaió
utazásra jogositó igazolvány (rezsi jegy ?)

kiutalása iránt.
Felhivom az ellenőtző megbizotti testület

minden tagját, hogy az 1924, évi táborozás
sikere érdekében mindent elkövessenek és
egész idő alatt gondoskodjanak á Szöv. sza-
bályok, különösen pedig az O. Táb. szabály-
zat pontos betartásáról. Ajánlatos egynéhány

tiszti gyülést tartani a táborbaszá|Iás előtt ;

ezeken a gyüléseken a tisztikarrai különösen
a fenálló szöv. szabályo|< és rendelkezések
teendők alapos megbeszéiés tárgyává. Az e|-
lenőr zést részletesen tárgy aIó r-ttasitás készül,
rövidesen kiküldöm. (O. E 1V1).

1l, Májusi lisztigllülés. Folyó évi rnájus
havi rendes tiszti gyr,ilésünket a március
havi gyülés határozata szerint a visegrádi
várban tartjuk, a budapest-visegrádi utat
hajón tesszük meg, mely utazásra a M. Ir. T. R,
szives igérete szerint 500/o-os kedvezményt
kaptrrnk 100 személy részére, A gyülés ideje
1924 május 29. A hajóírt tartama alatt is
közérdekü tárgyakról fogtink megbeszélése-
ket tartani. |taláIkozás heiyét és idejét, va-
lamint az indulás idejét a ször,etségi tiszti
kifüggesztendő közlemény fogja közhirré
tenni. N'Iindnyájan ott legyünk ! Jelentkezni a
SZöV. titkári hivatalában iehet. Csak tisztek,
segédtisziek és véncserkészek vehetnek részt,
cserkészruha és egynapi éleiem kötelező.
(o. E. N{.)

12, A l|[agyar Cserhész Szöuetseg VI-VIL
ker. tisztuiselőhal,áruak névsora: Elnök: Dr.
IgazBéla, ügyv. elnök: Kiss Józset ellen-
őrző megbizott: Dobos Lászlő, főpénztáros
somsich sándor.

L3. A h]. Cs. Sz. IX, ker, Tiszlliselöhará-
u,ak u,éusora: Elnök : Kramer Gyula, ügyv.
elnök: Wallisch Oszkár, ell. nregbizott : Deb:
reczeni Ferencz, főpénztáros: Kanszky A,{ár.
ton, (O. T. H )

í4, Táborozási ,igazoluány, Felhivjuk a
csapatok parancsnokságait, hogy az O. T.
Sz 1. és 2. pontjai szerint a táborozási iga-
zolványok kiállitása iránti kérésüket a kerü-
letekhez haiadéktalanul küldjék be, hogy
azok nrájus 31-ig az O. T. B.hoz beterjeszt-
hetők legyenek. Csak az a c.sapat kap enge-
délyt a íáborozásra, mely kérvényező je\én-
tését a kitüzött időben beküldötte. Hergár
Emil táborozási biz. titkár hivatalos órát tart
a h,L Cs. Sz. helyiségében hétfő, szerda,
péntek d. u. 1lzó-7-ig. (o. T. B.)

lő, ,,Jó nel.ulhóért". Etetmentő kitüntetés
adományozása iránti kérvényeket (az ápr.
M. Cs. H. H, R. közlésétől eltérőleg) a ke-
rületen keresztül, illetve a szolgáIati ut be-
tartásával kell a bizottság elnökéhez, Gerő
Lászlő szöv. társelnök urhoz eljuttatni. Kö-
zöljük, hogy a ,,Jó munkáért" kitüntetésnek
a szallagja nem barna, hanem zöld, sárga
csikokkal, (,,Jó munkát" bizottság.)

16. Id,egen ngelueken beszélők, akik Buda-
pesten vagy más nagyobb vidéki városban
külíöldi cserkészeket kalauzolni hajlandók,
kiildjék be cimeiket a külügyi főtitkári hiva-
talnak (Budapest, IV., Váci u. 62.) (Külügyi
főtitkár,)

17. Ntájtrs hónapban a tiszti próbáztatás
elmarad (I. kerület.).
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ltlnuynr Bllrlíwlt Tltmilű í§ Írííltlsiíf, $ffiufiltuníu
IV. Váci_utca 46.
Tel. Józseí l5l -a3

Budapest, V, Szemere-utca 10.
Telefon t36-34

Atiegyzék.
Az alanti árjegyzéket tájékoztatásul közöljük, minden kötelezettség nélkül.

kor, kor.

Oserkészlng (khaki flanell)
28-30 szám -:_
3l -33 D ---
34-37 ,, -38-4c D --_
4I_42 ,, ---

Flanell (khaki) métere
Köpper khaki métere ___

Cserkészkalap 55.000-90.000-
Tiszti kalap ___

Nyakkendő zöld (szegett) _--

Sip
Sipzsinór, (nyakbaakas ztható)

,, ,, fehér
Bot
Tiszti bot (vastag, szöges véggel)
Kötött lábszárvédő 70.000-80.000
Derékszij 55.000-60.00J
Nyakkendő karika 7000
Tiszti kalapszij (kiváló finom) ___ 27.a00
Ó'lsvezetői kalapszij (, , ) ___ 23.000
Csérkészkalapszij ( )J ,, ) ___ 21.000
Viharszij 11.000
lvlálhaszij 4000
Cserkészkés 6-8-15-28-80.000

Cipő (legfin. anyagból) fekete,

Bakancs (sárga) 35-37, számig 300,000
, , 38-40. ,, 340.000

^l-,, , ,, -4ő. ,, 380.000
Tiszti paszomány (arany) métere
Paszomány (vörös) métere
Sujtás (előirásos, zöldes barna)

métere 4000
Számok 1000
Termosz (félliteres) ___ 66 -90-100.000

,, (egy literes, nikkelezett)
Aluminiumcsajka, fedővel ___

,, kulacs, huzattal___

,, ,, sima

_*r, pohár, Iapos
Tea tojás
Hátizsák, hevederes ___

bőrhordszijjal _- 100.000
hordkészlet nélkül 58.000

220.o0o - 360 000
főzőkészlet, 1 tányéros 160000

, 2 ,, 190,000
Szappantartó___ ..-- 8000-9500
Villamos zseblámpák (zsebaccumulátorral)
Izzó 4800
Nikkelezett accumulátor-tok 24a00
Sima ,,Nletal" tok 28.000
Akasztós ,,I\,íetal" tok 30.000
Zsebakumulator (töltve) ___ 24.000

, Zsebaccumulaíorok íölíéséí
2500 koronáérí vállaliuk,

íölíésre érdehlődő cserkés zekeí
kiokíaíunk.

120.000
125.000
130.000
l35,000
l40.000
36.000
42.000

t40.000
140.000
l4.000

7500
5000
o:o

os ooo
l40 000
85.000
t0.000

6500
?5.00o

,,

,,

,,

Tábori
,,

\_

\
í\.r
Cl|l
u'J l§

\
§§

35-37. szám
38-40. ,
41-4ő. ,

Cserkésznadrág, rövid,
vászonból

Tábori összecsukható szék

___ 360.000
___ 380000
___ 400.000

vadász-
140 000
40.000

ltlíius[nn ltnuy ltttlntsuísít! i,iiilffi,i",*tái,.1'#lifl"XlJfhoi" 1l U[0 il.

Árainkban a forgalmiadó benfoglaltatik.

Fráter ée Tfusa Budapest


