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Minden cserkész saját boltjában, a Magyar Cserkészek
Termelő és Ertékesitő szövetk, ezetében vásárol!

ahol a felsoroltakon kivül az összes cserkész- és sportcikkek kaphatók.
Lásd a boriték utolsó oldalát.
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H IíffiYíR s§[nffi§l§lüu[T§Én Hüiln§lÍil,lTÚlt

I§AGY MEF{YnÉnr
kaíonai és polgári szabóüzeme

BUDAPEST, lv.,
l(ecsheméíi ucca 9. szám, féIemeleí.

Készit leatortai és polgári rltkát, saphát,
cserhész és tniud.euueuaű eggenruhát.
Nagy válaszíék szöveíehben és minden-
fajía felszerelési cikhehben. Cserhész

t,állpáníoh állandóan rahíáron.
TELEFON : JÓZEEÉ |04-2ő.

[a s u l ú lt # lfii"lTf ti??[:
l iliornrnal. zászlőíüzérek.

cserkészszámok.
Cimerek, Iampionok, stb.

$imtáblák, gimerek íestese,

Bakonyi GuSZtáV értékpapirtr<eresk.

Budapest, iV., §eép_utca 3.
Yeílalia mindennemű ártékpepít véteíének és e7-

a őás áa ak 1 eb o ly o17l ásít

uíüYnn 8§[nnÍ§ffilt TRilf, BÍll- Ís fitrnlsíülllTfirfiffi
minl az 0tsz{gos fiiilponli ililsl§lüwíhüulí lagia.

A mag],ar cqerkészmozgalom pénzintézete. Folyósit
kölcsönöket csapatlelSzerelési, ruházati stb. csgr-
készcélokra elónyös fellételek mellett, - eJfogad
takarék!etétekét jutányos. lramatozásr a.

Helyiség : Budapest, lV. Váci-utca 62. (cs. szöv.)

Irógépek, szánrológépek szakszerii javitása
és !ókarbantartása. Uj és hasznátt lró-
gépek, Kellékek azösszes rendszerii gépekhez

. BREESÁN TEETVÉREK
Butlapost. YíIl. Ducortics-rri,ea 3. sz.

Teleíon, Jjzaef 84 94,
l cserkószeknek 50/0 engedmény !

Ilungúria Zászlúgyár
Bnilailtst, Ill. Papn0lllill"il, 4-fi Tll. lúll 10l-üa.

CSEffi Kf,sZKESEK, EVÖESZKöZOK, oLLoK, BOROTVAK És
BOROTVAKÉSEK A LEGNAGYCBB VÁLASZTÉKBAN.

JAVlTÁSoKAT ÉS KöSzoRÜLÉsr ELFoGADUNK.
Korcsolyák nagy vá|asztékban !

Bllfifi[lt fiflilÍIrilÍ
Bilnilp§§T, ll,. li[8§fi§nÉil ü. í

A ElO NYl bélyegkereskedése
Budapest lv., váci.u, ls, VéÍeI. eladás. csere

e§- Vá§áflásnál'hlvatkozzunk a fifiagyar Cserkészre.
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A táborozás tüirre §zárnokban.
- Nem kell fétni a számoktól *

Alig képzeiheiünk e] érdekesebb olvas;-

mánt,t, mint az Országos Táborozási Bizott,
ság számsorait 

^z 
1924, évi táborokról.

Hopp, elhibáztam, iátom ka, ján és folényes
mosolyodat. Azt mondod, hogy csak azért

kez4pm így, hog;, megfogjainkt Zöldí,ilül
ííiszen egy ,zói." k"ii ,_,iuurnoá, u. "gár,
cserlrészet ö nként adott munka, tedd ie harnar
a lapot. vagy lapozz tolább IUgl,-e, mosi
íogtalak meg ? Engem azonban igazán ér-
dekel, hányan és meddig táboroztak és

mindazokat. akik sziutéw láboroztaÉ, l<iván-

csi szemmel látom gyüiekezni, őket is ér;
dekli. Tehát: körüiöttem nagy kör ! Török-
ülésben - leüini! A számok zahatagát
nerl igen enyhitem, rnert mini<et a számol<
érdeke]nek.

260 csapat működött a tábotozási idény
idején. Ebből 1bő táborozott, atni 600/o-nak
íelel meg. Ez nern sok. De melyik is az a

táborozási idény ? Ezt nem könnyü meg.
állapitani. Ime a számsor:

júniusban táborozolt l csapat 0,6i0l0
júnitrs-júliusban,, b , 3 n

júliusban " 10ó u 60 ,,

júI.-augusztusban, 2b ,, 76,6-D ,,

augusztusban "u 19 n 12 u

szeptemberben ; í u 0.67,,
Eszerint mégis csak julius a föidény.

Volt 150 bei-,és 5 külföldi tábor. Ez 97,
illetve 3 százalék. A belfdldiek közül:

állótábor I30, az egészből 83.90ft
mozgó 12, ,, l, 7.7 ,
vegye§ B, u ,, á.2 ,

A tábarozási napok számából kétségte-
len, hogv a két és a háromhetes tábor a

avagy az eltünt 32J5 cserkész ! -
túlnyornó. A változatosság óriási, 6.tól
/r8 napig. Ime:

Etöfizetér : Negyedévre 30.000, félévre 55.000,

EEész évíe 100,000 K. Egyes szám 5000 K.
Fostacselrkszámla : 31.428.

},lapig, t6b. Csapat

6I
7L
R4
^/,J

0/o

0,6
0,6

2,9
U(J
1,3
1,9
1,3

14, 20 12.9

Napig
láb. Csapat

21 24,
227
?1 9
á!l
252
26í
27 1
287
303
31 2
32 1

36 1
48 1

102
L23
132
15 14
1{1 8
17B
18 8
19 ,1

20 10

II, ,,

III. ,,

jelölt

0lo

t5,5
4.b
q,}
*'r)
1,3
0,6
0,6
4ő
t,9
1,3
0.6
06
0,6

9
5,1
5.1
5,t
4,b
(j, l!

Az összes táborozási napok száma 29ő9,
amiből a napi átlag 19 nap ! Közelebb va-
gyunk tehát a 3 héthez, mint a kettőhöz.

A táborozó tisztek száma 254, vagyis
minden 20 cserkészre esik egy tíszt és
mind;árt hozzátehetiük. egy segédtiszt,
mert 246 segédtiszt táborozott, ami atábo-
rozási létszámnak szintén 50lo-a. A cser-
készek táborozása igy oszlik meg:.
I. oszt. cs. 689, az egésznelr 14,7 0lo-a

,,

,,

1379, ,, ,, 29,5 ,,

1741, )J b 37.3 ,, (|)

366, ,, ,) 7.8 ,,

Az összes tábarozóL< létszárna kis- és
öregcserkészekkel 4B7l, vagyis ez ,áz
egész." Minden tiz cserliésznek megvan
tehát a vezetője, ami igen kedvező. Négy-
nél többször 40 tiszt, 3B segédtiszt.és2I2
cserkósz táborozott. kettőriéi többször a

tisztek 60, a cserkészek 24 százaléka volt
táborban. Cserkészeknéi a táborozás igy
oszlik meg:
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először 2060 42,40lo JY(aglar /cptúrmásodszor 1203 24'6 ,,

harmadszor 615 12,6 ,, Febru,ár.
negYedszer 294 6 , 1. Szent István uralkodásának kezdete
többször 212 4,3 , 997-ben.

Ör."".* a3sa oo yo 2. Az orosz invázió kezdete 1849,berr.

E z a szám 22s rajban táborozott, úgy ?: ['l;J.ir*Tál"fr"§-Tin""";,*r*
hogy egy rajban átlag 2I cserkész van, sebesülteket, de éjjel feikoncolják őket,
A befizetések szerint a csapatok összesen 5 Bem meg.rohanja ezért Szászsebest,
921 milliótköltöttek.Átlag egy fiúra 196.000 de a várost ne'rn engedi elpusztitani, 1849.

és egy napra 10.250 korona esik, Nem 6l A. magyar szüIetésü Ferhad basa, a

sok Úgye? Segélyben 1[7B cserkész ,o ,tÖrÖkÖk 
legnagYobbrrójameghal 15?5-ben,

szestiti 125o7o;. 
- - 

_ ;7.. !1nl.í. Miklós lerombolja az eszéki

Még azt szeretnéd tudni, hol az e gzgb hittPlá6l$Í 
iÍÍ;. labancvezér megszegve

elttini cserkész ? Ime: tavaly (1923) 5619 a íoglyok kicserélési egyezményét, ie-
fiú táborozott 154 csapatban. (L, idén íejezl-eti béri Balogh ÁaaÖ" kuruc' vózért

:'. álighanem azért jött ki 1335.tel kevesebb, 1711-ben.
, mert akadt szép számmal slendrián csapát, a g, Bólyai Farkas. matematikus születése

.mely a táborozási ielentést még nem vagy Bólyán (SzékelYföid) 1775,ben.

egyáltalábair nem küldte be.) Már *Ű 10. Vajda Péter költő halála Szarvason
az idén olyan cserkész, aki iegalább má_ 1846'

rcmzo-trváEyt3-IáT'Tri.*u.. 11. I. Lipót magyar királybeismeri Szé_

ban volt, mindössze zááE 
^v^at 

Elmaradt ;*;ln Ir:'tehát á tavalyiakból 3295. Kérdés,ez mivé §et követtek el. 168l
lett, hova tünt el ? 12. II. Rákóczi György a szultánhoz irt

Amikírez még saját külön statisztikám levelében magát a irorií született rabszol-
szerint azt teszem hozzá, hogy az átlagos gáiinlt cimezi,1658-ban.
hizás hetenként egy kiló, összes átlagúan i?: Í ilJi:3flfr:'Ál'ÍJ*1l" Jjár,,#21l2kilóvolt.Vagytöbb?Erróllegköze.gyülése1831-ben.
lebb. Most köszönöm az érdeklődést: 15. Gr. Teleki !ózsef, a M. T. Ak. első
oszolj ! (1s.) elnöke, történetiró *e§hal l8ó5_ben.
l l ll ll l l ll lI l I l l l l ll l l l l ll ll t l l l ll l ll l l l t l I l ltl t l l l l l ll

Áxry zoLTÁN A tépett lröntös (csERKÉszÉNEE)
Vol egykor egy büszke nemzet;
Minden fia lóra termett,
Minden kézben kiíent penge,
Hogyha sújtott: mindig szembe,
Mindig szembe, elevenbe.

A,z országa e kis népnek
Hazája volt rninden szépnek,
Kelet fényes, dús pompája,
A nyugati tudás fiája,
Tudás fája virult rája.

Yolt e népnek sok barátja
Barátok közt szép palástja,
Fényes selymén drága ékkel
A barátok de vennék el,
tlogy vennék el ? Mily csaléttel ?

Jó barátok egyszer aztán
Összeíogtak egymás hasznán.
A palástot megrohanták,
Megtépdesték, széjjels zabták,
Széjjelszabták, eivagdalták.

Tépett köntös: szent örökség,
Ezeréves szép öregség.
Reánk szállott: büszkén hordj,rk,
Ha rongyos most, majd megfoldjuk,
Majd megfoldjuk, jól kitold|uk. !

Lesz még egyszer büszke nemzet,
Minden fia lóra termett,
Minden kézben kifent penge!
Hogyha lesujt: mindig szembe,
Mindig szembe, elevenbe !
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A modern cserlrésztábor.
, Bohózat egy -felvonásban.

.Irta : HARANct lÁszlÓ.
(Folytatás,)

VI. JELENET.
€löbbiek, Varga és rnég két cserkész _pilótaszerütn

bebugyolált fejfel, aviatikus jellegü Ó}tozetben.
,Varga: Hallatlan ! Hát nincs itt napos

"őrsvezető ? Már három kilométerről trom-
bitálunk, se zászlójel, se válasz. A mezón
"kellett kikötnünk. Ki is dült vagy két hektó
tej, Legjobb minőségü, most ,fejték Ti-
,rolban,

Halas: Mindenért ezt az őrsvezetőt ter-
.heli a felelő.ség.

,Varga: JO. ÁXt<or jóijön és nyalja ,fel a
,,tejet, de mind, hogy kárba ,ne vesszen.-Balázs: 

Kérem -Óngem hagyjanak ! Én
lnem értek semmihez. Nem is vagyok örs-,.vezető, nem is akárok lenni.

.Halas (ugy tesz, minfha letépne valamit
,Balázs hátaról): Jól van. Saját kivánsá-
gára lefokozzak. A különpróbáit is el-
veszti.

Varga: Krumplit pucolni, arra jó lesz.
A többrek ugyis el vannak foglalva az
ünnepé}Iyel. (A cserké.szekhez.) ;Fiuk, hord.
játok be a krumplitlt

r(Három cserkészpár egyenletesen hordani kezd há-
rom nagy kondért, melyeket a nrüszaki sátorban lát-

szólag készitenek.)
Balázs: Hisz nincs is nálam bicska.
Varga: íaj, de maradil! Honnan veszi

ezeket az özőnvizelőtti fogalmakat ?

Halas:: Bicskával , hámozni krumplit, ki
,hallott még cilyat?

Balazs: K-érem s,zépen, én haza akarok
,menni.

'Varga: Jól van, csak előbb hámozd meg
"a zász|ó alj. krurnplij át.

Balázs: En magam, ennyit ?'Halas: Mi az öt mázsa? Egy óra alatt
:meg van, Mindlárt sült krumplit rendeitem
az Országos Növény- és Allatgyártó rt.-nál.
tcsak meg kell hámozni.

Varga: .H,ozzátok be ,a lrrumplihámozó
,gépet.

Halas (a krumplíhordókhoz): Csak rajta
fruk ! A íőszakács ínost a X. tábor kerü-
letében van, de tádiókanállal onnan is
,megkóstolhatja, ha kész lesz.
(ikét cserkész egy fantasztikus gépet hoz be, lehet
,egy ki§ebb asztalból,,rásrófolt husdarálóból, bicikli-
alkatrészekból §tb. áIló gép. Lényeges csak egy ki-
emelkedö csappal ellátoi,t szódavizes üveg, mely
.azonban a .c§ap .kivételével lügyesen el van masz-

kirozva.)
Vatga: Kezdhetjük. Kérek eg3r adagot.

(Mintba krnrrnplit szetlne ki az egyik üres
&ondérból és az asatalfiókba .tenné.) Csak

gytlrsan l Állit§d be mindjárt tizenkét cser_
készerőre.

"Balázs: Csak egy pillanatig hagynák az
embert nyugodtan gondolkozni. Hisz ez a
mi táborhelyünk....

Halas: No lesz, vagy nem ]esz ?

Balázs (a sátorhoz szalad) : Pista igazán . .,
gyere csipj rajtam egyet, lradd ébred-
jek fel.

Varga: Hohó l El akar szökni. (Balázs-
hoz,) Aki szót nem fogad) arra ménten
ráadjuk a legcsiplisebb villarryosszikra-
köpönyeget. Finotii_' acél, valódi rézdrőt
végekkel, percenkint 7000 villanyszikra ki-
sülés.

BalQzs (kétségbeesetten neki ugrik a gép-
nek): Jól van. Most már mindegy (gör.
csösen tángatja a darálót, esetleges fogan.
tyukat.) Hó, rukk! Gyüa! Gyerünk csakt

Egy cserhesz: No mindjárt elindul.
Balázs: Majd adok én az egésznek (Vé-

letlenül lenyomja a,sződavizes üveg emel-
tyüjét és arcon fecskendezi rnagát,) Jaj, jaj t

Varga: Még ehhez sem ért. Igazán gon-
dolkozni kell róla, hogy kitegyük a cóa_
patból.

Balázs: Hanem most már komolyan meg
vagyok ijedve. Erre a íröccsre mégis csak
tel kejlett volna ébrednem.

Halas: Ezennel lefokozom, rendes cser.
líészből ideiglenes, kisegitő pótcserkésszé.
Ugyeljen fel a mosogatásra, az már csak
a legegyszerübb. Kérem az automatát meg
a tegnapi edényt.
(Cserkészek elviszik a hámozógépet, abbahagyják a
krumplihordást, kezdik a csajkákat behorclani. A
mosogaíó automata . . . €y technikai felszere|é-
sekkel diszitett mosóteknő, melyet egy fiu négykéz-
láb hoz be a hátán, de ugy, hogy ö maga egészen
el van rejtve alatta és Balázstól kis távolságra
megáll.

Varga (Balázshoz): Keresd csak m€8,
hátul van egy gomb, azt kell megnyomni.
Akkor Ieveszi a teknőjét és magától el.
mosogat. Mi meg készüljünk. rnindjárt itt
lesz a diszküldöttség. (Galyakkal diszitrk a
sátort, közben folyton szemmel tartják
Balázst.)

Balázs (óvatosan közeledik a._t_eknős au-
tomatához). Az is meglehet,.Sogy nap-
szurást kaptam.
(Fogócska, meiyben óvatosan, majd gyorsan igyek_
szik- elfogni a folyton odébb mászó teknös au-

tomatát.)

Balázs (egy-egy sikertelen kisérlet uián):
Ejnye, hó! - Nahát! - Sszl - sszl -stb, (Az automatá végre elvonul.)

VII. JELENET.
Elöbbiek, Füzesi, cserkészek maskarásmenete.

Fiizxi (parókával, ősz szakállal,mint száz-
esztendős öreg cserkész): Lérgy résen!
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. . tIalas: JÓ .mqnkát ! Miért nem rádió hul- nem törtek be, hanem szabályos hadijáték-
lámv.a.sutcln jött, öreg ? Már késő, jönirek ban belopódziak egészen " észr.evéilenüb
a többiek is. Magyarorőzág szivébé. trtt gyorsan sátor-.
(Hat-nyolc ,,modern('.c§erkész,,zász|ókkal,..fantaszti- magot vetettek el és kucsmago,mba trelyetü
kus jelvényekkel,-lehetöleg exotikus zenével bevcnul) cseikészkalap gombát ülteTtek el, ŰgY,

Első cserkész: L viza|atti cserkészzász.lő.- hogy mire alz eTlenseg magához térÍ, afr!,ialj] nevéb_en! _iJnnep.9!1ik cserkészetünk nyirá elszaporodtak, fiogr%.;Ó;tálrriatr ie.
100 éves fennállását. (Feldiszitett botot tüz sáeri, §e §zámá ,re* iólt. Mivel pedig
le 

_a_ 
sátor eIé.; száma sem volt, hát lekiáltani sem leheteti.

Második (ugyanugy): A légi zászlróalj Balázs (qd$ig türelmetlenüI hallgatÜ,,ner,ében. közbeszól): Kédem szépen aznem,rgy u6It. . .
Harmadik (ugyanugy): A vizi zász|őa|j Tabben: Pszt l Csend legyen ! -nevében. Füzesi: A cserkészet< köidetben tüzimá-"

..Negyed,ik (ugyánug1,) : L szárazíöldi egye. dók voltak. Feljeg;lezték róluk, hogy es_
sült hegvi , völgyi-, bányász-, erdész zászlő:: tÉnként_ rratalmaő iUzek ktire gjtilel&"rt.k,
alj _rrevében. _ _ t_: ___.!l\ , rir: _ z t. Ótt titokzatos szertartásokat véltit"t e, á
._.Miud, (Balázson liivül): ntjen ! éljen t krónitás szaval szerlnt rettenetes rnódone|9l ! kiabáltak isteneikhez. Pr"r,"i a szertattá*Halas: Köszönöm fiaim, tálornokunk sokat később rend,esen taltosuk,- a ieá.
ne vében, ki.ugyan most nem..jelenhetett szakach vezette, _aki 9gy ui-i*i"n.eg,,a
meg köztün_k,.mell epgl ry?.hajtották rajta Kozma iiszteletéi honosiÖttai""g 

" táE'or- .v.9gre a grőnlandi eszkimó-klinikán az e}ső ban. Ez az istenség tüzes bogiá-csokfelett
sikeres szivátüitetést,. d.e .azétt az ágybó| nagy íüst és terjefgő ill;torEáJi tatn"t*i*
kinema-optikonja segitségével most elénk lanlul, de érezhetóen]szokott megielennL Afigyelemme|.néz ránk, valamint ugyszóIván morráa szerint L922-ben u v..Oc?'i tábor....
az. egész világ távcsövei ide vannak irá. Balázs (közbe vág) : Ó p.i.r" ! Azt hi_
njozva.,a.jelen ünnep,ély9s. pillanatban §s szem, hogy mégis.Öit uugyir"k most is._,és (félre). §egitseték hat t ' Hitas Furirijrer) : V;"-t"g ;Ji u *u."- ,

.'rÍ:r'*.'é|.'i"."i !.ur<\oz)_. Hát mindig é" *?|dd,,:íl T,í'rJij"§o.vette' 
iu t'lo,r *eg,

be_széljek ? (Füzesihez) Várj, csa,k ! (ienn, bnzesi: _ 
MegpiObalom helyreütni. (Ba.

tréfás páthosszal.) _Nem nyithatjuk meg_ezt |ázshoz) Mit §bndolsz te uóttát epen,'not,
az, ünnepélyt méltóbban, mintha ennék a vagyunÉ ?
bölcs aggasryánnak .adjuk át. a szót és -ahtar, (zavartan) :,É,a azt hiszcm, - lug-
19qkjrjUk,|,!s}cserteszetünklegeldlsős- alább eddig ugy volt, _ hálVeiőcén. "
lctolból mesé|en nekünk, késő unokákna-k. Fiizesi (jelenÜségteljesen bólint): Kérem,

Y*S?, (."gul): Nágyszerü I Fz szónok- figyeljenók. ezt hiizem, 
"gy 

i;;;ii ., . (kezé*
nak.született. De most te öreg, benne vagy .16Íljleg"etesen babrál á'"hc;mtol^ kOrtil1,a pácban. ííalas": Az lehet.

Füzesi., A monda szerint. a cserkészetet Balázs: Nem kérem. Az eiébb magam is
1a.l3i angol.mithologíai Íélisten bizonyos azt hittem, hogy megbolondultam . . . ésBáden Powell alapitotta, akiröl,_egyeiek hát ezt mást lií n"*-iu értem. _ ..a" t"g.azt tartják,. hogy .a telefon kagyló_bán me- alább emlékszem hogy az LreUU aludtafi;"rült íel az ismeretlen_ség_tengereből, ryások mert éjszaka a Dunaiál . . . ,-szerint ez az istenség,-Maíeling. ostiomá,. UaÜs-(UOlint): Duna?-.:. . FélrebeszéI.nál egy tábo_rtüzből pattant ki ielies fegy- Füzesi (bOlini), ]Éneruutio' ;--i;;';;:verzetben. Innen volna magyarázhatő'a rebri. Traisponátio Ú;p;;.ir.--cserkészek tüzről pattant iermészete. Ez '-ÁŰa"r:.^'ÍÍir"*"r, 

neköm semmi bajom,.az-onban. csak monda. Külföldi és hazai azért nem, kell latinul beszélni. j'----''
lrutfőkből. kétségtelenül kiderült, hogy a Varga (íenyegetóleg közeledik Balázs.cserkés.zek va8}: cserkeszek OroszorJiag- r,or; i'Ó.j- íyrigodtai ked;;s- . . csakban visszamaradt magyar eredetü törzs 

"y"goa1"".voltl''!. §gYszer cserkéizés közben egy " BZtázs: Eresszenek el. eresszenek !csodászarvasbogarat vettek üId,özőbe, móiy raiÁi,' ai-a, már dühöngeni kezd. Rá-csakhanlar ,eltünt szemük elől. .Njromá uie.. S"peie"átt"tio .,rorá;;:--'-
azonlran.ányomolvasásban gyakor]oti cser- Halas'; nno.áá"i H;;pá;? Akkor kérelrkészek, a l:vegőben is migtalálták é9 u . 

"gy 
ké"yszerzubbonyt, htgy leznet tegyen_magukka| hozott hosszu botokkal ütni vz'*v óiillanyos ténit8í

|,",,_1|í!, |s11 j1l"ttak, :l ? Kárpátokig. A FÍirrr7', Ki fogom mosni az agyvelejét-vereckel szol.ost cserkészbaltáikka] kényel- Balázs (két kéizel fogja a fejéTi: Nárnmesen kitágitoták. a, árÁragüá-"roni,^" .""üár-l}J-kérem, nel
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Füpesi: Ha ez sem_ használ, műfejet kap.
Balázs: }Iűfeiet ? Szent Isten !

Halas.: Fogjátok le és vigyétek be a sá_
torba. Az ünnepély rrtán megoperáljuk.
(Dulakodás )

VIII. trELENET.
Halas Gyuri, cserkészek, késöbb Zi|ahi.

Halas Ggari (futva ;ön cserkészruhában,
vállán lepedő): Halló ! Ntegjött az őreg?
Hol van ?

. Füze!: }Ielyes, itt hozzák már a kény-
szerzubbonyt,
{Több cserlész fürdés uíán, lepedőkkel, uszóruhák-

kal bevonul.)

.Halas F, (szónokolva): Dicső lestvéreim,
,akik az ünnepélyre megjelentetek, - (Var-'gához) Folytatjuk. Ma§yarázd *eg n'ekik.

. ,Halas Gy. (szelesen nyakába ugrik és
leüti a metyen behuzott cserkészkálapot.)
Isten hozott, Ferkó ! Hat te micsocla mas-
irarába bujtál ?

_ Varga és Fiizesi (le akarják huzni Halas
F. "yqt_"tql):_ 

Pszt: vigyizz csak, nyug.
.hass! Majd elmagyarázőm. Ez lréfa,'

Halas Gy. (hangosan): Hisz látom, hogy
.tré,fa, - már hogyne volna trófa, mikór
valamennyien ugy néztek ki, akár'a íéi_
bolond,ok. Még._majd összefut egész Nóg-
rádverőce. ha ilyen maskarát reideztek.-

Halas F.; Hal|gass szerencsét]err !

_ Balázs (kiabálva): Nógrádverőce, hála
Istennek !

Halas G1. (Ferihez): Ugy-e te drótostót-
nak készülsz ?

Balázs (kifelé néz.) Nini ! Zi\ahi Pista.
(Növekvő örömmel.) Jön a Pista ! iön a
Pista ! Végre egy ismérős !

Füzesi: Ugy látszik viziói vannak. Majd
,teleíonáIok a lázmentesitő társasághoz, ..'

Halas F.: Hagyd el öreg, rnóst már
hiába. De elég is volt a jobÓL

Zilahi (rendes cserkészruhában, kalapja,
b9tja a kezében, befut): A parancsnok ur
hivatja az öregcserkésieket es . . .

_ Balázs (szenvedéIyesen a nyakába ugrik):
Drága, kedves Pisfám, hát 

- 
csakugyán te

vagy az?
Zilahi: Ugyan menj . . . és az a hir is

járja; hogy ma délután előkelő vendégek
látogatják meg a tábort.
_ .Többen (rémülten): Most ? Hány órakor ?

|ól nézünk ki.. Ebhen a ruhábaá! (Nagy
kavarodás, tépik le a kosztümöket.) '

Halas F.: Visszavónulás. Általárros lesze-
relés ! (Zsibongás. Nagy kavarodás.)

Halas (az előtérben szemben áIl Ba.
lázzsal): No kis öreg azért ne vedd na.
gyon a szivedre ,ezt a kis tréfát. Csak azt

, akartuk megmutatni, hogy adott körülmé-

nyglr között az ügyes cserk§szből is vál_
hatik ubalkörmös alak.> (i\íegveregeti a
duzzogő fiu vállát és bemegy a sátorba.)

Balázs (egy-két pillanatig elszontyolodva
álldogál, aztán bőlint): Megjegyzem ebben
nehi van igaza.
(Fogia a kalapját és botját, melyeket az elöbbi du_
lakodásban elejtett és ujra megkezdi az őrködést.)

(F,űssöny,)
(EZ a bohőzat egyidejüleg könyYalakban i§ begjel€nt,)

Sipzsinórfonás.
Zsinegből, bőrből esetleg szines zsinór-

ból igen egyszerü módon sipzsinórt fon.
hatunk az ugynevezett- tüzoltófonds segít-
ségével. Az I. képeu látható módon foly-
tatjuk a fonást addig, amig a kivánt hosz_

szuságot el nem értük s a sipzsinór végét
leköthetjük. Ha a véget egy kissé kibont_
juk és megrántjuk, a zsineg teljesen ki-
bomlik 1 ezért hasznáiják a tüzoltók hosszu
köteleiknek megröviditésére s igy aztán
könnyen a derekukra csavarhatiák.

Szebb sipzsinórt fonhatunk a dupla lüz-
oltófonás segitségével, Ezt a módot a lI,
rajz mutatja. Itten ugyanigy járunk el,

azza| a különbséggel, hogy hol egyik, hol
másik szárából készitünk hurkot s huzzuk
át az egyszerü tüzoltófonás módszerével.
A fonás igen erős, négyszögletes lesz.
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A ió csgrkósz könnyen u8orja át az élet Da8y akadályalt.

Baden-Powoll rajza után.

Levelelr egy örsvezetöhöz.
Irta: R. E. PHILIPPS.

Rolrnd E. Philipp§nel. a háboruban clg§étt
aDgol csertésztisztnek € kivÁló nunkóját, melyet
folytató§okban xözlünk, Zsoldos Benó tir.
törYényszéki biró forditott. a Magyar Cserkész
§zámára. E leyelek r világirodalom legkiválóbb
idcvá8ó t€íméke, mindcn nyolYen mogismeÍték
a €8orké§uok _ ismorjétek meg ti i§.

'Az elrö cscrlré§ztöryéEy.
f.f?il#i"il'ilY,:"t'iTf.:

Kedves Jim !

Parancsnokodnak teljesen igaza van,
rnikor azt mondja neked, hogy az első
h.ónapban segitség nélkül is dolgozhatsz.
O a cserkészet megalapitója óhajának
igyekszik megfelelni, -amikoi őrsvezétöire
bizzá, hogy azok válasszák ki saját segéd-
őrsvezetőiket; már pedig amig nincs mó-
dodban cserkészeidet alaposap megismerni,
nem is lehetsz bizonyos abban, melyik i§
az a legjobb fiu, aki alkalmas arra, hogy
néked segédkezzék. Ezért kell az a pár
hónap, mielőtt választanál.

E héten tehát az első cserkésztörvény
rnegbeszéléséhez akarsz kezdeni.

Valamelyik cserkésztestvéred felvetheli
azt a kérdést, hogy miért nincs a cser-
késztörvény a törvények rendes alakjába
öltöztetve ? ,

A közönséges törvényeket rendszerint
paranc§ formájában szövegezik és igy e
szövegezés helyett, hogy ,a cserkész egye-
nes lelkür azt várhatná az ember, hogy
ez álljon : na cserkésznek mindig egyenes-
lelkűnek kcll lennie,"

A cserkésztörvények és a rendes törvé-
nyek között azonban a különbség ez| az
angol mindig angol marad, még ha állan.
dóan megszegi is országa törvényeit, de

a cserrkész,, aki állandóan megszegi a,
cserkészt,örvényeket, nem marad többé
cserkész. Ez oly fontos dolog, amit min_
dig szemed, előtt kell tartanod.

Mikor a törvériy azt mondja, hogy ,a
cserkész becsülete mindig megbizható",
akkor ez azt jelenti, hogy ha egy fiu be-
csületébeq,.áern lctret megbizni - viseljen
az bár cserkészegyenruhát és végezzen
cserkészgyakorlatokat, még§em cserkész.,

A törvények megnaondják, hogy ki a
cserkész., A cserkész olyan fitr, kr tisztes-

, séges, hű, hasznos, barátja mind az em-
béreknek, rnind: az állatoknak, udvarias,
eng§delr,nes, j,ókedvú, takarékos és tiszta*
Az a firl ki nena törekszilr arra, hogy ilyen
legyen' nem cserké§z, - bármennyi jel-
vényt viseljen is a kanján. Erről kellene
felvilágositani minden fiut a mozgalomban
s én tndorn, benned még lehet bizni, hogy
felvilágositod órsödet.

Mikor a cserkészet megalapitója az első
cse.rkésztörvényl irta, egy olyan világot
1átott lelki szemeivel, melyben oly fiuk és
férfiak éInek, akiknek nincsenek titkos ter-
veiki nern őrizneksemmí titkos gondolatot
s nerip isnrernek titkolt bünöket.

Minden nyilt, őszinte és tiszta, mint a
nap ]. rnert az emberek testvérisége; cs€í-
készek testvérisége és a cserkész becsti.
lete megbizható,

o,Ivasni fogsz kiváló férfiakról és kiváló
nőkről, kik örömeiket, kényelrnüket, sőt
életüket is íeláldozták a becsületért - és
a cserkészek résen vannak, hogy ugyanezt
tegyék, ha valaha elhivatnak,

Egy fiu elrnondja neked, hogy egy. ha-
risnyaárus boltban dolgozik. Vevő jön be
és harisnyákat kér, .de a kivánt nagyságu
áru nem áll rendelkezésre. A főnöke azt
kivánja tőle, hogy vegye a legközelebbi

.nagyságu barisnyát s mondja a vevőneh,
hogy az meg fog felelni, - még ha tudja
is, hogy az nem igaz.

Ha egy cserkésztől kivánják ezt, mi a
teendöie? Felelet: A cserkész egyeneslelkü
és feltétlenül igazat ,íílolldl bárhol van i§.

Ugyanigy á|l az eset.a gyümőlcsösbolt-
ban, hol egy fíutól azt ,kivánják, hogy a
régi gyümölcsről mrrndja;azt, hogy ,friss,
ma reggeli."

A kenyérkere§et külöríféle ágaiban sok.
szor kivánják azt, hOgy egy fiu ne legyen
egészen becsületes, de ha az a íiu cser-
kész, inkább kész arra, hogy elbocsátják,
semhogy hazudjék. Némi bátorság kell az
igazság kimondásához akkor, ha az esetleg
egy jól íizetett állás elvesztését vonia maga
után, de érdemes elvesziteni még egy jó
poziviő1 is 4kko1, ,|3 az ember oly küz.
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delmet nyer meg, mely a cserkésztestvérek
bllzditá§ára szolgálhat.

Mondottam neked, hogy egy cserkész
mindig a becsületében él, - némcsak ak-
Jror, mikor valaki azt mondia neki: ,Rád
bizom, a becsületedlg3' - hanem minden-
napi életének minden pillanatában is, mikor
a cserkészelr ezrei szerte az országban és
szerte a világon ezt sugjálr láthatatlanul
a füIébe: 

"Rád 
bizzuk, a becsületedre, hogy

ísaz cserkész vágy.'
S mikor azt tapasztalom, hogy egy fiu

pénz nélkül próbál csokoládét szerezní. az,
automatából, ugy, hogy pléhdarabokat dobál
bele, vagy mikor látom, hogy egy f,u ,lóg'a viljamoson, hogy a jegyváltást elkerüIle,
vagy amikorlátokegy fiur,vagy egy fér{it
keresztülmászni a futball pálya keritésén,
hogy belépőjegyet ne kelljen fizetnie, -mikor ilyen dolgokra rájövök, csak azt
k vánom, hogv tizszerannyi cserkészünk
legyen, hogy igy a cserkész-életcélok el-
üzhessenek mtnden parányi aljasságot,
minden kis becstelenséget, melyek lépten.
nyomon fellalálhatók.

Meg kell értetned cserkészeiddel, hogy
ha egy íiu a hivatalban íőnöke papirosát,
vagy ceruzáit használja saját céljaira en-
gedély nélkül: nem tarlja meg az első
cserkésztörvényt. Meg kell velük értetned,
liogy a törvényt szegi meg az olyan ve-
zető, ki az őrsi jelentést a munkaidó alatt
irja le, nem szükségkép azért, mert főnöke
irópapirosát veszi el, hatrem mert elveszi
a főnöke idejét. Másnak az idejét elvenni:
sok esetben époly tisztességielen dolog,
mintha annak a pénzét vetied 'volna 

é-l.
Sokan taján azt mondják neked, hogy
mindez lehetetlen gondolat, hogy ilyen
magas irányelv sohasem lehet több puszta
álomnál. De a cserkósz nem azzal törődik,
mit mondanak az emberek; hanem azza\,
amit megvalósitani törekszik.

Ha most a becsületnek nincs is vaIami
maga§ szinvonala, tudja, hogy mint cser.
kész, érdemes arra törekednie, hogy emelje
azt a szinvonalat.

Ha nagymérvű is ma a tisztességtelen-
ség, a becstelenség és a csalárdság -arra fog törekedni hogy egyike legyen
azoknalr, akik dicsóséges változást hoznak
Iétre ezen a téren.

Az őrsödbeli fiuk igy mindennap öröm-
mel fognak munkájukhoz látni annak tu_
datában, hogy egy cserkésznek semmi
körülmények között sem szabad hazudnia
soha s hogy részükről nem lehet alkudozni
á becsülettel, sem az igazsággal.

őszinte cserkészlestvéred
Roland..

Dr. Tóth Tihamér: ,,A Jellemer lfju."
}linden leiki nevelő cé}ú munkánál, a

melyet az iíjúságnak irtak, számolnia kelI
az irónak azzal az iílui Jélekkel, amely
szereti a játékot, komoly munkában kitartÓ,
kedveli a romantikusat és mindent, ami
csapongó képzeletének teret ád. TOth Ti.
hamér tollából, jelkeből, mindig olyan mü-.
vek születnek,íóeg, ame}yek a legszentebb,
legmély,ségesebb gondolatokat csábitó kön-
tösbe burkölják; hogy jobban ielrössék-3
:íiatal olvaró érdek]ódését. Az a könyv ér'
el nagyobb sikerí,amelyben ez a módszer
tökéletes, amely a tudományos nyelv he-
lyett *érdekesenr ir ]e. Ezt az irásmódot
ke]l az irónak fokoznia. hogy kiváló köny.
vét azok is elolvassák, akiknek az <ilyen>
<unalmasr szokott ]enni. kivánatos még,iobban diáknyelven irni, bogy minden
magyar diák o]vassa el. Az ugynevezett
rossz diákok bözött igen sokan vannak,
akiknek a lelke ábitozza a szépet és a
iót es hogy nem adják oda neki, azért
nem ő a hibás. A <|e}lemes Iíjur hiszem,
hogy ezek közül a diákok közül hódit
majd meg egy ui sereget. Aziró katolikus
pap, de az irő mindenkié, mert isteni esz-
köz és azért nem tarthatja fenn csak egy
csoport részére azt a jől, amelyet maga
is kapott és amelyből más is akar részesülni.

Soknak tartom az idegennyelvű idéze-
teket, mert az értelmes olvasásnak rová
sára van. A latinisla diák sem íog min_
dent megérteni .belőle,hajó tanuló is. Több
magyar .1ellemideált kellett v.olna a íiuk
}elki szemei elé, állitani, - az idegeneknek
nem teljes kizárásával.

Ez a könyv fegyvert ád annak a serdü-
lőnek kezébo; aki gyerekből lesz ifjrivá
és az átalakulás veszedelmeit nem ismeri;
ha meg is látja, íegyvere nincs ellene. Az
életet igyekszík leforditani az iíju'kevés.
illetve más szókincsű nyelvére és ez a
legnagyobb érdeme. Oivasóit meggyőai
az igazságról, mégis több konkrét tanácsot
kellene"adnia az eltévedt ifjunak. <A Jel.
lemes líju. a cserkész tiz törvény íöldol-
gozása és ebben a törekvésében a Yeze-
tők Könyvének hű segitőtársa.

Ajánlom a könyvet minden cserkész-
testvéremnek, mert'az a hő vágy sugárzik
ki minden sorából, hogl az iílu, a jOv0
tiszta maradjon a ma salakjától e munka
által is. Faragó Ede.

1

l

1

}

Ui cserkészbohózat l Uj músordarab l
Most jelent meg a oMagyar Cserkósz KönyYei' 69. §zógra:

,,E lnoil[rlt s§Otltí§ilí[Ot" il'jfi:;;1i,r;::fi
Alapára í.- korona. §zorzószám 7000.



40 MAGYAR CSERKESZ

A 123, tz. VIIIR. c§erké§zcsapat
..julius 2-30-ig Hegyeshalom és Mária-

liget határán, a Lajta mellett táborozott.
Éjszakánként közös megegyezés szerint

nyugtalanitották egymás őrségeit a 86,
Báthqry_ és a magyaróvári-cserkészcsapa-
iokkal. 

-

A természet kinálta minden kihasznál.
hatót igénybe vettek. Piniéi nem a§tatr,
hanem a Lajta vizében hütörték mindenü-
kel, s mikor az ár sodra. lnagyobb volt,
tejeskannákban usztatva favaroztak min.
dent a rnárialigeti malomból táborukhoz.
A tábor élelmezése elsőrangu volt, mert

Pihenő c§oport. 123, VIII' R. cs.

Fürdés a Lajtában, 123. \rlII. R. cs,

A 3. rz. R. M. Fecske csapat Szajlri
tábora 1924.

Hat sátor félkörben, középen a fehér
nyirfa lrereszt, s az árbóc.' melven a
Breznóbányátis látott lobogó ieng; nyolc-
van magyar ,cserkész, ez a oFecsken tábor
kivülrői. - Erző sziv, rnély lélek, uijongó
jókedv, vas íegyelem, ez á,Fecske"iaUo,
belülről.

A nyirfa keresztnél reggelenként Ko-
rompai átya misézik. Innen indulunk emel-
kedett szivvel ,ió munkára. Ki cserkész-
gyakorlatra a hatalmas erdő bozótos sü-
rüjébe, ki favágásra, ki a konyhára. A ke.
mény munka.és a természet ezér gyönyöre
közt megtaláljuk önmagunkat és Óeetalál-
juk az élet titkát, a boldogságot.

Leszáll az est sötét fátyolával, "s im
körbe üliük a nagy táÚortüzei. Hold
anyánk s a csillagok ezrei már a Szajki_
tó tükörsima vizében fürödnek. kisérteties
árnyakat_rajzolnak a lángok... Csend
van. . . Csak a tó tulsó partjáról száll

Albrecht kir. herceg őfensége .szere-
tettel gondoskodott a csapatról.

E szerető gondoskodást meghálálni a
86. cserkész csapattál együttmüködve nagy
ünnepélyt rendeztek a fenségek tiszteletére,
melyen lzabella főhercegasszony, Frigyes,
Albrecht kir. hercegek,a Hohenlohe hercegek,
a vármegye, l\loson, Magyaróvár és He-
gyeshalom előkelőségei vettek részt.

Megtekintette a csapat a magyaróvári
mezőgazdasági akadémiát is.

106 kép van a Jamborec tónyvben t

t ltntrgnhígai lnmborus l§I{. **,,ll]lli
a Lladlhlvatatban í0'/o_kal oígsóbbt Áta 50000 K Teímészetmegfigyelés. Lmadár születé§e. 123. VIII. R cs'

1
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vigaszt meritenek dalunkból a végek . , .

hgzzánk lralkan, nagyon halkan a 48 sz.
Rákóczi cserkészek tábortüzi dala. Mikor
befeiezik ráxezdiuk mi. De mintha nem
is mi énekeinénk, hanem az ősi íö}d, a
százados fák, a zizegő nád s az esti szeliő
,hatalmas kara: ,,Nenr lesz mindenkor igy,
ád Isten szép időt." Majd felhangzik:
<Bérces Kárpát ormán őrt álL . .,
Vigaszt meritenek dalunkból a végek. . .

S hogy a viqaszt és reményt messzire
elvihessük, bejár|uk a vidéket. Türjén az
az árpádkori templomban elénekeljtik a
Himnuszt; elmegyünk Sitkére; Sárr,árra,
§zombathelyre, Kőszegre. Bejárjuk a hő.
szegi hegyeket, megrnásszulr az Iroltkő-t.
Az ut mentén fehér lratárkövek. A kilátó
,rközöst{ birtok. Etőtte osztrák határőrök.
A dalos cserkészhadnak nem ;tudnak el_
lenállni s mi behato]unk <Burgenlandr-ba
s leszed|ük a málnát, amit a magvar föld
nekünk termett. A kilátóban felhársan a
'ilimnusz s amerre elszáil a nóta, száradni
kezdenek a keserü rabság l könnyei. Az

3. R. M. tábor.

osztrák határőrök, mikor az ,,Lr7ád horlá-
nak népét( elénekeltük, fejütikel bó]intva
mondták: .Wie schön die Buben Sin.
gen l>. .

A boldog szép napok hamar elteltek a
Szajki erdőn. Az árbóc ledőlt, a satrak
eltüntek, s velük a tábortüzt dal, a vig
éietsa80cserkész...

F
t

ir
F

A Nemzoti §port, a heterrként négyszer
megjelenő nagy sportujság, febr. 1-től
kezdve cserhészrouatot uyit ! L szövetség-
gel történt megegl,ezés szerint irt jelen-
nel< meg esetenként a siirgős szövetségi
hiradásolr is. A Ne,lttzeti Sport megér{ő
segitséget örömmei tesszük közhirré, mÉrt
ez a lépés magában hordja nagy íontos.
ságát. Ez a fontosság nag;lobb, mint a
mennyire itt hangsulyazzak. Egy állomás
a'mi utunkon, _amell,et. - megállva eg_v
percre - mindenki szivesen ve§z tudo-
másul |ól megjegyezniI

Brkie. öreqcserkészek.
(Borbély Károly

Romantilia .a táborban.
felv.)A 3. R. N1. szaiki táborából (Bordon A, rajza,)
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A cserkészbot.
Az öreg oBogarász. már a negyven

telé_ közeledett, amikor az általános"moz-
gó;itás e|szóIitotta a katedrájáról.

Eppen, szemiét tartótt a iermészetrajzi
szertár kis átlati §erege felett, anrikor' a
pedellus bekopogtatott i egy hivatalos irást
hozott, amin ez a furcsa cim állotl : Varga
Pál tartalékos hadnagy urnak.

- Hm l Ez hát Í behivo ! dörmögött
harcsabaiusza alatt az öreg,Bogarászl"A tartaléko.+ hadnagy ui 'ázoíban.,még

9gY pár percig nBogarász' ,maradt. Ákönnye _is kicsordult, amint uroljára
végigsétált kis birodaimában. Elrendózte
a_könyveit, lezárta a szekrényeket, be-
nézett a kisérleti terembe, lezárta á §z€í-
tár €jtaját s amennyíre 'csinos kis po-
cakja megengedle kátorásan, szinte pec.
kesen ment bucsut venni l.roilegáitól i az
igazgatótól.

_ Inkább itt halunk meg ! zugta a szá-.
zad és arcot íorditott az ellenség felé.

Igy gondolta ezt a vezér is. Megjört a
paranc§: Fedezéket ásni, állást megerósi-
teni és minden erővel tartani !

A kárpáti erdők sárguló lombjai között
sivitva csapkg,dott a puskagolyó, kelepelt,
a géppuska éó üvöltött az ágyu. Az őszi
szél versenyt süvitelt a repülő gránátokka!
§ egy nagyszerü koncert reszkettette meg
Magyarország ezeréves határát.' A népfelkelők raivonala mögött kis szük
fedezéket .készitettek az alászok a század-
parancsnok számára. Varga Pál hadnagy
ur tábori levelezőlapot ir á feleségének:

- N"gy harcok dulnak itt a határon_
Szörnyü idő. Nagy a sár s csak hüséges

. hegymászóbotom segit a mozgásban. Most
megyek ki népfölkelőim közé. Isten veled*

-:
Az oroszok behatoltak a szomszédos-

zászlóalj árkaiba. Az ezredparancsnok ki_
adta visszavonulásra az intézkedéseket.

* Inkább itt halok meg, de egy'talp-.
alattnyi helyet át nem engedek az orosz-
nak ! kiáltotta harsányan Varga Pál nép-
íe}kelő hadnagy a segédtisztnek, aki a pa_
rancsot ho2ta. -Aztán megindu,lt az oroszok;
íeltartózhatatlan támadása. Raivonal-rajvo-
nal mögött. Ha az elsőt lekaszálta Varga
Pá| százada, jött a második, a harmadilro
az Isten tudja hányadik.

Hajnalig tombolt az ádáz küzdelem s
Varga PeI századát nem tudta kiverni ál-
lásából az orosz.

A késő őszi reggel már pirkadni kezdett
amikor lassu óvatos lépésekkel egy tömzsi
kis tisztet cipel két népíelkelő a segély-
hely íelé. Esy erös, vastag hegymászó
botrá ültetve lépkednek üele, úagy vi.
gyázva. A se§élyhelyen leteszik €gy
hordágyra. Az orvos megnézi, aztán le-
mondóan int a kezével.

A tisztiszo|ga szomoruan hallgatja Varga
PáI hadnagy ur utolsó parancsat:

- Vidd el fiam ezt a botot, 'ezt a2
imádságos könyvet, meg ezt a térképet:
haza. A feleségemet vigasztald meg és add
át rreki a fiam részére ezt a háborus örök-
séget.

- A cserkészottbonban ünnepségre készü-
lődnek. Egy egészen kis ünnepség iesz
csupán, egy őrsi zászlő felavatása.

B.ejörr a parancsnok ur s egy tisztelendő
bácsi. Áitatos ima s utána íogadalomtétel.
Most elólép egy fiatal őrsvezetö s az őr$-
bolra szerelt kis zászlót a balkezében.

Elbucsuzott a
magához ölelte
kis Varga Palit.

r.r"r"ge'.'r . *r"GO",
kétesztendős fiacskáját a
Aztán elutazott.

4 népfölkelő gyur"*"r.a ;o;r";
kullogott visszaíelé a galiciai sáros utakon.
Pgy ho..ro, _§zomoru kigyóvonal volt ez,
Turkától az Uesoki szorÖ-sig. Mindig csali
hátra, visszafelé.

Varga PáI hadnagy ur nehezen cuppogott
a sárban, Tömzsi lábait alig vonizolta.
Szer_encsére jó legénve aká-dt, aki latva
gazdája kinlódását, -visszavonulás LözbenUT"! táján,'_ a Kárpátok lejtójén egy jó
erős hosszu 

_ 
hegymászóbotot- vagott-neli.

- Ihol-e hadnagy uram ! Evvel aztán
könnyebben fog esni a menés.

Varga Pál hadnagy ur azonban csak a
!.9gyg..ir,"ig .ment ezzel a bottal, Olt meg_
állott volna akkor is, lra Szurmay generá
lis_.ur nem parancsolta volna mág.-Varga
Pál megáilott é§ megállitotta a századátTs.
A hosszu hegyryrászóbotot bele szurta a
íö|dbe s azután éIetében először -szónokolni kezdett az öreg rréptölkelő
bakancsosokhoz:

- Emberek ! Ez a bot a Kárpátok er-
deiben termett s csak erőszakkaj lehetett
elválasztani attól a föIdtől. ahol született.
Erőszakkal hoztam idáig, vágy talán ő ho-
zott engem, de akárhogy van is, én ide
lesz_uroú, mert ez itt a Ö;gyaq határ. És
én is itt. maradok ezze| a biittal az én hű-
séges segitőtársammal. Galiciát elveheti
tőlünk a2 orosz| de hazánkból egy tápod-
tat sem adok át nekik. Inkább jtt ha'^lok
,meg e mellett a bot rnellett. Ez a bot a
imagyar határ !
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tartja, jobb kezében imád.ágos könyv. Az
őrs nagy csendben ligyel. Az őrsvezető
ptd'g olvas: "

- Ki tudja meddig tart az emberi élet,
csak egy örök, az Isten s a Háza. ltt ál-
lunk a Kárpátok gerinc'én s várjuk az éle-
tet, vagy a lralált. De bármiképen legyen
ir, €z ii szent határ örök és változbatatlan.
S mi, akik ezt itt őrizzük, inkább itt ha-
lunk meg, de az ellenségnek át nem ad-
juk. Hl pedig holttesteinken keresztül
elhóditlak tőlünk, majd jtinnek mások, fia.,
talabbalr, erősebbek és visszaszerzik,' amít
tőlünlr- elraboltak.

Az őrsvezetö elhallgat, aztán rn€gmu-
tatia a térképen azt a helyet a Kárpátok
gerincén, aholr az őrsi zászló nyele tiz év
előtt a határt jelezte..

Az őrs tagiai pedig mély áhitattal és
fanatikus lelkesedéssel fogadták meg, hogy
ezt a kárpáti botot, ezt a cserkész őrsi-
zászlót viisza fogják vinni valaha oda,
ahol utoljára a mágl ar határt ie]ezte. Ort
kell lobognia annak a kis zászlónak, ahol
liialudt annak az é|ele, aki azt oda kitüzte.

Ezt fogadták meg a cserkészotthonban
ifju Varga PaIi őrsvezető cserkészei. Az
öreg ,Bogarász' botja pedig szilárdan áll
a fia kezében. Most ncserkészbotí a neve
s rajta lobog az őrsi zászló. S amig az
otthon csendjében a zász|óanya szallagot
köt az őrsi botra, a parancsnol; ur meg-
gvőződéssel szól a cserkészeihez: Ha pe-
díg az ősök, az apák holttestein át a llaza
íördjét elhódidák is tőlünk, maid jönnek
mások, fiata|abbak, erősebbek és vissza-
szerzik, amit tőIünk elraboltak.

Noszlop1l Aba Tihamér.

A német cserlré§zmozgalom
A német cserkészszövetség 1909-ben

alakult meg Dr. Lion könyve nyomán,
amely az angol nScouting for boyso
pontos forditása. 19t4.ben a szövetség
{Deutscher Pfadfindcr Bund) annyira meg-
erősödött (közel 60.000 cserlrésszel), hogy
hathatósan támogatta a hadsereget vörös
kereszt, hiradó stb. szolgálatokkal.

Azonban ennek következtében teljesen
elhanyagolták a cserkészet lelki részét s
számos vezető hadbavonulása következté-
ben a létszám is megapadt.

t918-19. években Prunn várában (Bajor,
ország) gyülést hivtak össze, melyen főleg
bajor vezctök vettek részt és próbalrák
íneg a cserkészetet a régi alapokra vissza
vezetni.- Ezen uj irányhoz tartoző cserké-
szek ogy ideig még megnraradtak a D. P.

B. kötelékében, de l920-ban teljesen elvál-
tak s Bu,ncl Deutscker Neu.pfad.fiuder név
a|att önállóan szervezkedtet.

Ugyanahkor nag}on sok cserkész átlátta
az ujitás szükséget és a D. P. B.-on belől
u. n. ringeket alkottak, hogy jogaiknak s
kövtteléseiknek nag5,obb nyomalékot ad-
janak. Azonban a helyzet annyira kiéIesp-
dett, hogy *9?Z-ben a sachsai gyülésen
rövid tárgyalás után a szövetségből sgkan
kiváltak és Bund Dcwlsckcr Ri.ngpfad,finiler
név alatt szervezkedtek.
,, Ezenh,özben még 1918-ban megalakult
Szászországban egl, errange]ilrus szövetség
is Ckristlickc Pfadfiud,erschaft név alatt.

E szerint Németországban fr:nnáll:
1. Dewtscker Pfadf.nder Bund.: létszám

8000. Elnök: Fabriuus (Freiburg i. Br.)
2. Blwd. Deutscker Neupfadfindcr ; 1. 2O0O,

Elnök: M. Voelkel. Berlrn. --- Kül. megb.
F. L. Habbel - Regensburg.

3. Cristlicke Pfad.finderschaJt; l. 3000,
Elnök : E. Stange. Leipzig Cöthener str. ó2.

4. Bund. Deutschcr Ringfadfinder | 1.2000,
Elnök: Dr. H. Fritzsche Leipzig.

Ezek után,a német szövetség átl.álle ez
ujitás szükségét s a sachsai gyülésen szá.
mos bajt orvosolt ugy, hogy a német -szö_
vetség friss erőkkel kezdhette meg mun-
káját, noha létszáma 8000.re apadt. Mikor
a világszövetség kérdése kezdett felme-
rülni, érintkezésbe lépett a Neupf,-el ésközös
külügyi megbizottat választottak. Minden
fontosabb kérdésnél egy és ngyanaz a
képviselőjük van. Az utóbbi i'c]őben fel-
merült az egységes nagy,német szövetség
megalakitásána|r kérdése, a mely uira
egyesitené a négy szövetséget, a vezetők
nem is idegenkednek a gondolattól, de
még elmullk néhány esztendő mig meg.
va}ósulhat ez'a ter,v t,

A Jamboren a Neupfadfinderehet 10
cserkész képviselte, mig a Ringpíadfinde-
rek 200 cserkészt küldtek ki.

(Jsmbo tábori ujség ciLkc, rdalék r jolöltprób.2 8) poÉt-
iához.)

Felgzerelósi eikkgk ajánlásr. A Szövetség gaz,
dasági hivatala közli: a januári számban ielzet,
teken kivül újabban a következö cikkek kaphatók
40. Csapalszámok a vállra drb 2000 K
4l. f akalapra(caerkészek-

nek fehér, liszteknek sárga) _-_ --- u 2W ,
42. Arany paszornány tiszteknek 1 csik 6 cm 1500 .
43. Sárga " próbaidös tiszteknek 750 ,
44. Vörös (örsv,, rajzetöknek) 750 ,
45. Vállpánt tiszteknek és cserkészeknek a

csapatszámmal s akivánt rangjelzéssel .
49. 1-1l. o. jelvény legíinornabb _.- 7.000 ,
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" Sátortipusolr a Jamboreen.
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kerülni. Most több közler.nényben
bemutatjuk nektek az Össz,es sátrak * - 
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.t főcserkész úr öméItóságának kivárr-
ságan hogy mindazok, akik vele személyes
megbeszélést óhajtanak, e szándékukat,
előbb, jelentsék be titkáránál Janson Yil-
mosnál, aki a Szövetség Rákóczi-uti hiva-
talos helyiségében minden hétíőn d. u,
6-B.ig található.

Testvér, miért nem viselsz jelvényt? cimú

it a ielvényről,
k kötelessé-

ami neked a íöldön legkedvesebb, a három elsza-
kitott országrészt.

Testvér, az egyszerü, de sokat jelentó tiliomot
hordjad mindig és mindenütt, hogy eröt merithes-
sen belöle a magyar föld, a .magyar nép s a l,e
fejlődö cserkészlelked, Schwerth Arpdd 3. R. M.

Felhivás a csapatokhoz ! Mozgalmunk nö-
vekvése, a csapatok és cgerkészek szánának ál-
landó emelkedése, a sátrak tom|ása, de még
egyéb okok is azt eredményezik, hogy a Szövetség-
nek rendelkezéséreS}tP sátrak száma nemcsak re-

elativ, hanem abszoltit,értelemben is lolyion csökken,'
Ez a kényszer{i heiyzet, párosulva a csapatok abbelt
egészséges szándékáva|,. hogy végre saját sátraik
legyenek, magyarázza meg, hogy egyre több csapat
ér'r]e$lődik aiután, hol és rnilyen leltételek mellett
tehe['szert megfeIelö'erős, prakiikus'és olcsó sát-
rakra, A Szövetség a kérdés nagy jelentóségét mél-
tányolva és az egységes beszerzés nagy gazdasági
elönyeit biztositani akarván a csapatoknak, kezébe
vette a kérdés gyakorlati megoldását, s ezért azza|
a felhivással fordul a parancsnokokhoz, lehetö sür-
gösen ielenlsék be, hogy ez év folyamán e!örelát-
hatólag hány cserkészre való sátort vagy sátorlapot
lesz módjában a csapalának vásárolnia. Ez nem
rendelés, csak tájékoztatás, kérés. A szöv. sátorankét
a mozgóiáborok számára a kétszemélyes (u, n. ka-

.-tgnai) sátor mellett dötrtött, oldalanként 30 cm.
meghosszabbitással, allótáborok számára örsi (8 sze-
mélyes) sátor mellelt, Az elsö egy lapja kb. 300.000,
a nrásodik kb. két millió koronába fog kerülni.. Dr. Majlr Dezsö gazd,, és p" ii" főlitlrir.

A 23. Fehérsas csapatnar. gyásza van. Meg-
halt egyik örsvezetóje, Borbély Gyula felsökereske-
delnri isk. tanuló. Nemcsak a ózülőknek, kiknek
egyetlen gyermeke volt, hanem társainak is nagy
szomoruságot hozott korai elhunyta. Cserkésztársai
teljes szánrban vettek részt végtisztességén, a c§a-
pat koszorut helyezett sirjára.

289.sz. Bocskay csapatná1 Nagykrilózi Sándor
parancsnok lemondott. A szervező testület az eddig
is már nrüködő leremids Lajos p. i. cserkésztisztet
bizta meg a parancsnoksággal, A c§apat lelenleg
hat őrsból áll két rajban.

A székesióvárosi Bözs. cserkészcsapatok
föparancsnoksága dec. hö 20-án nreghiít és bensósé-
gesen meleg karácsonyf4,lnnepélyt rendezett, melyen
dr, József Ferenc kir. hfrceg és neje, a leánycserké-
szek fövédnöke, Anna hercegnő is résztvett. A,,Menny-

" ből az angyal" és a nemzeti, ima eléneklése ulán a,
123,, l20.;20.,27., 268-as cserkészek és az elsö
láborozók kaptak oklevelel a főparancsnokságtól a
polgármester-ur nevében és aláirásával. A jelöltek
közös fogadaIomtétele énekek, szavalatok, iáték-
bemutató tette még kedvesebbé az ünnepséget, rne.
lyet a ,,Hazádnak rendületlenü]" . . zárt be,

AB ünnepélyen lilahi Kíss Jenö alpolgármester ur,
nagytanácsi tag, §róf Festetich pálné, I indenmayer
Antónia, a leányszövetség e|nöke is megjelent.

* Óregcserkész táncestély.A györi m. kir. áll. fö,
reáliskóla l42. ,,Turul{'cserkészcsápata a f. évi jan.
6-án a Kath. Kör nagytermében műsoros fogadalmi
ünnepélyt és utána öregcserkész-táncestélyt rende:
zett. Az-ünnepély 5 órakór kezdödött, a tánc 7-12-ig
tartott. Az ünnepélyen fogadalomtétel is volt, pe^lyen
az avaló beszédet-Simon Miklós főreáliskolai igaz,
gató mondta.- Devecsery Károly a85. ,,Zrinli" egykori fösza-
kácsa és ralriezetöje iovia e1 keie"ztéívi békével
türt szenvedés utáh január 3-án meghalt. Több ezer
főnyi ember kisérte irtolsó utjára. A sirnál Molnár
'libor, a 85, cserkészcsapat s-egédtisztje, az elhunyt
egykori osztáIytársa moridolt megható'halotli beszé-
dét. Sirjára a'85. ,,Ztinyi" és 282, ,,C§aba" ko§zo,
rut helyeztek.

I.
.Kedves Magyar Cserkész l Már nekem is íellünt,

hogy egyes idbsebb cserkész.e.! 1gín yigglnek je.l-
vényt.

Szerintem mi azétt hordjuk a liliomot, hogy kül-
söleg is meglássák rajtunk, hogy cserkészek va-
gvunks kifejezzük vele együvé tartozásunkat. Azon-
kivü), ha az ulcán találkozunk s köszöntjük egy-
r.nást, szinte egzünklre jut, hogy résen kell lennünk.
Es ezért igen helytelen, ha a cserkészekacserkész-
jelvénvt nem hordják.

Kedves ,,Magyar Cserkész", üdvözöl leghivebb
barátod : Dittler Edith "Erő(' cserkész."

II.
;,A cserkészjeluényról. A jelvény az eszmék szlm-

boluma. Lelkünk vágyának, szivünk dobbanásának,
világjeIfogásunknak és akaratunknak kifeiezésre
juttatója, Ott hordjuk a legelökelöbb helyen : a szi-
vünk fölött vagy a homlokunkon.

A jelvény, mint az eszme szimboluma, hármas
célt szolgál, Hlrdeti az esznle létét, élni akarását és
tudását; hirdeti a közösséget; s végül hirdeti az
e§zme hordozójának kötelességét.

Eszme, cél nagyon sok van. § ezeknek számtalan
az eszkőze és útja. Ennyi a jelvények száma is.*

Testvér, magyaí cserkész l Lehet, hogy sok jel_
vényed van, de egyet mindig hordj s ez á cserkész_
liliom legyen. Mert ha jó cselkész vagy, kell hogy
ezt szeresd legjobban, erre légy büszke, ennek ie-
gyében cselekedj.

Hirdesd vele a világnak. hogy vagliunk, akarunk
és tudunk,l Hordiad büszkén és tisztán, hogy meg-
rémüliön lényétől és számálól az ármány.

Hordjad, hogy bátorságot meritsünk róla a jó
munka jegyében folytatott harc során. Hogy lássuk,
merfe áll már a írontunk, merre hatoltak már a
honvédö nragyarok; s kéz a kézben, sziv a szivvet
össze{orva, mehessünk elöre, keményen és negtán-
torit hatatl an ul.

Hordiad lestvér, hogy eröt merits belőIe akkor,,
ha az ármány, a világ csalóka árnyai kisértik tiszta
cserkész szivedet s válaszút elé érve, nincs erőd
haladni az igaz cserkészet útián. Nézz rá s az egy.,
ezerü stilizált liliorn rád foeja sugározni"az új világ
boldog leheletét, biztos győzelmünk reményét. Rád
fog sugározni ezer esztendő tradiciója s a koroná-
val összefogott három szirom eszedbe juttatja azt,
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,A csabai éló orgona.

A békéscsabat 239. Muukácsy csapat élö
orgonát mutatott be a gyulai kerületi cserkésztiszti
gyülésen, mellyel nagy sixert aratott. Ezt az orgonát
nern billentyükkel, hanem a különbözÖ oígonasipok
fuvásával szóIaltatja meg az ugynevezett ,,cserkész-
kántor't. Minden sipot rnás és más cserkész fui. A
Munkácsy csapat december 27-én ünnepe|te meg
fenállásának 3 éves évfordulóját. a csapat vezetó-
§ége értékes karácsonyi aiándékokat juttatott a
szegénysorsu cserkészeknek. A csapat Mezöberény-

A sípokat egy cserkészbarát zongoragyáros ajándékozta.

Esztergom : c§upa feledhetetlen emlék. Hát més ha
az idöjáiás egy fokkal kedvezöbb lett volna! Áva.
káció hátralevö napjaiban Györmegye szebb helyeit
jártuk be. Áug. l5-20. közt."kis nio?górábor" vo|t
roros Sándor §t §zt vezetésével a Báko::tbao. Á
szeptcmberi ujoncozás után nleíkezdödötÍa csen-
des cserkészotthon! kiképző nu-irka. t925. ianuár
6-áti uj c;erkészeink fogadalomtétele után a'város

ben

küldtek l Arady

segitették megvetni a cserkészet alapját }Ie
beiényben. Van öíegc§eikész örsük is t2 taggal.

Az.egész ünnepi estéröl a helyi sajtó -nagybn di_
cséröen emlékezett meg.

csapaitiszt Sebestyéi Dénes áll. isko|ai igazgaló.
A cserhészfeJtö.-óre (jun. l. szám) pátyáza nyári á

Jelenleg a' csapatban csapatzászló-szentelésre,
,ári álló és mozgótáborra készülünk. Létszám:54.

ünne íendezett jar,uár ll-étt, szinnüvét is
zben. Ezek az eIő

legeJó_kelöbbjeit tiszteltük vcndt'gül ünnepélyünkön,
ahol |enei Ferenc: ,,M4.{ kel a Eajnal.' c.'c§erkészjtr kel a bajnal" c. cserkész-

Ururepély urán táncesiély kö-
cserkésztáncmulaíság

táncestély kö-
íság Győrött,

borra készülünk. Létszám: 54,

(4. Csik), Pettr'e László (n.'Csit l," Átranam (ardty
(82. Zrinyi, Szeged), Kalász Mihály (213. Koháry,
Eger), Hauer lstvárr (2l3. Koháry Eger), 18. Fecske
örs (Pesterzsébet). Ez összesett 7. Kettö elkésett.
Ezeket nyugtatva közöIjük, hogy az eredményl a
febr, I5-1ki szcimban közöljük.
A ll2. Turul c§apet ogyévi müködése. A

györi áll. föreáliskola t42, Turul cserkészcsapata
immár tizenegy éves multra tekínt vissza. A csapat
az }920-ban történt uiiászervezése óta csendben
végezte sikeres munkáiát. m.;|gis az elmult négy és
íél évben évente rendezefi'aagy táboraíval, gya-
kori kirándulásaival, ünnepélyeivel és társadalmi
szolgálataival osztatlan megbecsiilést szerzett a vá-
ro§ban a Turul névnek § a c§apat paíancsnokának r

Bencsik Oergely föreálisk. trnárnak, Otthonunkban
gyakori vendég mindcn györi csetkész.

.Az 1924. évben csapatmunkánk különösen moz-
galmas volt, Vizkeresztkor -,fogadalomtéleli ünnepé-
lyünk nagyszámu és e:ökelö közönség elött szép
sikerrel folyt le. A második félév elején, februárban
ujoncozás volt, nrajd megparanc§nokunk nevenap-
ián rendezlünk egy intim kis ünnepet. Husvéli szü-
netben a környéket jártuk be. Juniusban tevékenyen
résztveltünk a IY. kerület györi cserkésznapián. Ju-
lius 5-19, közt ideálisan sikerült áHótáborban vol-,tunk a föcserkész ur birtokán, Héilerváron, amelyet
a szép környezet, a fócserkész úr s a helyi intelli-
gencia állandó érdeklódése, a kedves kirándulások
s a szülök nagy megelégedettsége jellemzett. Rög
tön állótábor után vas lenö cserkészliszt vezetésé-
vel iulius 20. auguaztus'5. közt beiáríuk Aggteleket
és Miskolctól Dömösig gyalqrg a tsükk, Mátr4 Cser-
hát hegységet. Diósgyör, Prvénykó, Eger, Sirok,
Farád, MátraszölIös, Romhány, Drégely, Visegrád,

ami.két rajban: a próbaidősökön kivíi| 5 örsbei
oszlik meg.

A 85 "Zrlnyl" cserkészcsapat dec. l9_én
meleghangulatu karácsonyi,családi estet rendezett
nagyszámu közönség ielenlétében. A gazdag müsor
után több mint négy millió korona értékü ajándékot
osztottak szét a csapat tagjai között. Az ünnepség
fényét nagyban emelte a gazdagon diszitett, hataimas
karácsanyfa és a bemulatott megható élökép. Az
ünnepségen mint. testvéregyesüJet résztvett a gimn.
lfjusági Zenekar is.

Á 30. sz. [lollós Mátyó§ cserkészcsapat ka-
rácsonyíaünnepélyt, fogadalomtételt és ujitást tar-
tott december 28-án. Madarász Rálmán parancsnok
avatóbeszéde után, melyben hangsulyozla a cserkész
eszméi:en való nagykoruság fonlosságát, tették le a
ielöllek fogadalmukat, majtl a régiek fogadalom-
ujitása köveetkezett. Uzsonna után nleggyulladtak a
karácsonyfa gyerlyái, mely alatt a csapat minden
tagiát kedves aiándékok várták. Az ünnepséE méltó
befejezéséül az ujonnan avalotlak bemutatták Lau-
benberger L, rejvezetö lisztnek egy lábori életböl
vett szindarabját. A Szöveiség részéról megjelent
dr. Zsembery Gyula orsz. fötitkár. O a Holiós Má_
'tyások csapatszeívezö testületének elrröke is.

W'innetou üzen.Lapank jan. t-ielsö számának
6.oldalán a winnetou levelek .késdobás" feiezetét
3 rajz magyarázza. Az l. rulz helyes, a 2. izámu
azonban a íávolság a hurok vonalában egyenlöen
két részre osztandó és mindkeiíö 2-2 lépés hosszu
lesz. A 3. szántún ugyanugy 3 egyenlő részt kell for-
málnunk és mindegyik 2-2 lépés lesz. (Tehát a
2. ábrán 2X 2 lépés, a 3-on 3 X 2 lépés !) A 3-on
végül a hurkok (a kés pályáján) szintén 2-2 lb
pésre esnek.
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l23, sz, cserkészcsapat dec. hó 2l-én rneghitt
*arácsonyíaúnnepség kefetében avatta fel jelóltjert,
fogadalom után a szülók megtekintették a dtszesen
teritott éttermet, a t(arác§cnyÍat, majd bevonult a
€§apat E0 cserkésze és a.volt c§erké§zek_§okasága
s a íogadalomtétel egy kedyes karácsonyfa ünnep-
ségben és uzsonnában folytatódott.

ilI. KERÜLET
Közl.i: Buza lózseJ Rer. sajióreter_ens__.

Ki§c§ertse§z-rai. A §zombathelyi föreáliskola
5t. Frevelő cserkészcsapata meg§zervezte a kiscser-
kész áiat. Létszám 2d ló. A-rait Wrlfing Lajos
csapatpárancsnok irányitásával §zokoly Nandor se-
gédtl§zt vezeti.

A 52. Áttiia cserkészcsapat rtyári nagytábora
Esztergom.megyében Prlismaróton vo|t 4 héttg. Lét-
szám 45, Az Ósszes kiadás 13 millió, melyböl 9
,rnilliót a tiuk viseltek, 4-et pedig a caapatpénztár
nizzadl'ki". A csapat paranc§nokát Vargha Lász|ót
Csornára helyeztéx, de továbbra is vállalta a c§apat,
parancsnokságot. Távollétében a csapatot.Buza
józsel cserké§ztiszt vezeti. A csapat krscserkészraja
most van szervezés alatt. December elejen' zárta le
a parancsnokság az örsi versenyt. Elsó a Műszaki,
Óró tett. Decemoer l7-én taította a csapat Szülói
Tanácsa elsö értekezletét, melyen a karácsonyi ün,
,nepélyt beszélték nreg. Ekkor nyitotta meg kará-
csonyi kiállitását is. A csapatnál cserkésztiszti mun.
kára Kiss Gyula intézeti httoktató és Németh Lajos
-rnagántisztviseló jelentkezett.

-ó0. Nadasdylcsapatbanszépen folyik a nunka.

sorrendben eszközlendö, anrely sorrendben a nreg-
fígyelés részle{elemei érzékeltettek.

5. A megfigyelésnek lehetö|,eg egésznek ketl lcn-
nie, azaz lehetöIeg az érzékelt ösczes elemeket
tartalmaznia kelI.

6. Pontos a megfigyelés, ha minél több érzék-
szervünket használtuk lel hozzá, és méretek, súiy,
szin, alak stb. síb. szerinti meghatározásainkban
minél közelebb járunk a valósághoz,

7, Pá|yázhat a) mindm fogadalmat tett cserkész,
b) minden igazolt cstiszt (stiszt), öregcs. és vén-
cserké§z. A,pályázatltpsepat parsága által látta-
mozandó.

Hatdridő 1925. febr. 20.
PáIyadiiak:

ad 8...a) Cserkészdijak: I. teljes cserkészfelszerelés,
lI. 2 ing é§.gy kalap, IIL l ing és egycserkészsíp,
IV. l cserkéezing, V. 1 térképvédö tok.
ad 8, b) Vezetöi dijak: I. 20 aranykorona és egy

tisztikalap, II. 10 aranykorona és egy tisztikalap.
A felszerelt és Iáttamozott pályázatok fenti határ-

időig az Országos Táborozási Bizottsághoz (Bpest
Vl|. Rákóczi-ut 15. ll., Magyar Cserkészszöv.) kül-
dendök. (o. T. B. 1925. I, l0.)

T(arácsonvkorkiállitást rendeztek. szindarabot i§
íanld-.L'meIvet fehruárhan szándékoznak elöadni.
A íiuk az ujoiic és a lI. o. próbára

Parancsnokváltozás. A nagykanizsai 74. Tö-
íekvé§-c§apat parancsnokságát §ótonyi István ke-
,gyesrendi tanár, cserkészti§zt vette át.

, lV. KERŰLET.
A 35. számu ,Jedlik Ányos" csapatban erö,

,,§en megindnlt az uj évi munka. A hetenkénti örsi
.összejövetelekben az elsó, rlletve a másodtk osz-
tályu próbákra készülnek. Ez idén két pákász-örsöt
i§ állitott fel a csapat. A pákász,örs számára már
,egy csónak készen van, a másik pedig a nyárra
J<é-szüt el. Van azonkivül a csapatnak egy telefon
,müszaki és egy ntentö órse.

A 146. §z. ;Réyatí §§erké§lc§apat a_borsod,
-nregyei Lillafüied közelében levö Gallya forrásnál
tábÓ}ozott ötvene§ létszámmaí. Varanics csapat-
_parancsnok résztvett a Jamboreen is. Az uj iskola-
évben nagy eróvel induit meg a c.sapatm_unka. Sz,ep_
.tember l4-én a györi püspöxöt fogadták a bérmálas
alkalmával, 28-áÁ- a fógimn. igazgató névnapján a
-c§apat zlnekara játszot1. Október l2,én a Kath.
Legényegylet zásziószentelésén vett részt a csapat.

Megfigyelési pályárat hirdgtóae. A cserkészet_
ben oly nagyfontosságu megfigyelési készségnek

-gy4koílá§a és a megfigyelés megkedveltetése céljá_

ból az Országos Táborozági Bizottság pályázatot
hirdet az alábbiakban:

1., A megfigyelés tárgya az elmu}t táboro-
,zásban megfigyelt és a Vezetök Könyvében (l84-
t90) íeltüntetett öt megfigyelési kategoria bármelyi,
*ébe esó személy, tárgy, dolog, ielenség stb. lehet.

2. Csak egy megíigyelési tárgy választható.

3. A negfigyetést le kell írni, raizok,esetleg fény-
lrépek mellékelhetók, A leirás csak a megtigyelés
.visszaaddsa (reprodukciója) lehet, minden érzelmi
-momentum elhagyandó belóle.

4. A megíigyelés leiráea lehetóleg abban a loglkus

Harkályok. l. Pedig mi setn egyszerübb annál.
Aki több csapatot vezet, irányit, az főparancsnok,
pl. a regnumi, a székesfővárosi föparnok. Ezt a ci-
met a helyzet adja meg és a szövetség isrneri el.
Aki ,raz egyetemes magyar cserkészmozgalom leg-
íóbb vezetésére és irányitá§ára" a kormányzó urtól
kinevezést nyert, az Magyarország Jócserkésze" Ez
tehát ui közjogi méltóstíg. Ilyen csak egy van és
csak egy lehet, jélenleg: gróf Khuen-Eédervdry
Kriroly.2. Cserkész hogy cserélhetné ö§sze? Nem-
cserkészt pedig fel kell világosi{ani, de hisz az nem
oly nagy baj. - Csiz. Ez is egyike az önáltatásnak,
amikor egy pillanatnyi helyzetet állandó önlegyez- _

getésre használunk fel. Lássuk cserkészőszinteség-
gel: 1924. aug. 9-én d. u. rnég egyedül állott a mi
nyirfakeresztünk a táborban. De hisz ez csak egy
pillanatra volt igy, amit egy szémíüles riport€r meg-
trt, de senki sem teszi hozzá, hogy csak másnap
kezdódött a iamboíee t Akkor már állt a lengyelek
dllandó oltúra, ugyancsak a íranciáké, az olaszoké
stb. Az, bogy ,,csak a magyar táborban ragyogott
kere§zt," ait jelentené, hogy csak mi vottunk vallá-
8o8ak, holott általában minden nemzet mély és
ószinte áhitattal imádkozott, söt voltak kiíejezetten
kath. vaJlási alapon álIó szövetségek is (francia,
olasz), Ovatosságot ajánlunk, nehogy jelszavak rab-
iává iegyünk. - Ali. Hangulalnak hangulat és nem
ügyetlerr, de ezt már sokan sokkal jobban_fe]dol-
góAaV,. - Fehér lovagok. Szivesen, de az elöadás a
cserk. nemzetközi trelyzetéról szól.

Kíadia l A Magyar Cfttkészezivctség Klrdóválíat.ta

Nyoota l Ftílet ég Tátn Lónyvnyoodá|a
Yezetésétt tele7&t Ftítct Díl7eL

Brrdapcrt, VII., Atáíí.,tlteet3. Tcl. |óz*| |06-20-
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\S{JZ.4 Buclapest, VI., Szerecsen,utca i

= -&*EY 65. siámt a Liszt Ferenc,tér i

a M. Cserkészek Takarék és Hitelszövetkezete
mint az O. K. H. tagja cipőüzeme készit ui
munkát és javitást elsőrangu kivitelben a leg-

jutányosabb áron.

Gserkész, polgári és luxus cipók.
Tegyen ruielőbb prtíbarerrrlelést.

Crpóüzemi iroda;
Budapest. Vlll. Józsel k6rut 83. lll. 15.

!!!!!!!-u!!!!!!!!!!!!E ?Ti"ffi!;, 
"tca 

84. sz,
Elókészit középiskolai magánvizsgákra, éretsé-
gíre vidékieket is. Telefon: lózset 124-47,

Első magyar hangszergyár

§towasser'
cserkészcsapatok szállitój1

Budapest, ll, Lánchld.u 5
HAil G§zt BEK €lismert legjo bblgyártmányok., HuBOK legjobb minőseg,

hangszeí 3zak§zerü elké3zitése.

Előnyös árban késziíek meg-
'gehdelés szerint őrsi és csapaí sátrakat.

§esziíői{öíelek, szalmazsákok állandóan
takíáton. ElsÖrendü vizmenles IJOnuvák:: előnuös kölcsöndii melIelí. ::

megrendeléseheí poníosan eszhözlök.

IF.I. rÁszrÓ GYU[,A,
Budapest, V, Nádor-u. 20. t60-82, t63-16

llllllllllll1,1lllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllIllllllllllllllllIlllttt|Jllltl|r.
ÖsszefoEleló +^nt{-.-- á kózéprsxota alsó négy oszlályának
teljes 1ananyaga Lét kötetben - Álgebra és geon)etria a közép-
lskola teljes tananyaga olykép feldolgozva, hogy tanár néIkül

ii";.:'".áái,i1 á',u [ $ 0 t B 0 § ln n u á lt l í ttí 0 l y n nt 
-fi 

ll,.,i.XXlr'r'i
l!llllllllllllllllllIltilllllll! ll llllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

-;
,,BUDAPE.ST KoRNYEKE,l
@ uiból kapható a kiadóhivatalban.

i ' sarkán. Telefon 127-05. szám !
i]ltltllllllllllll ll lllllllllllllllltlllltlllltlillllllIltlllttllllllltllltllllllltlIllllillllltlllilI!tllilllllllllltlllllltli

$Ilkoholmgníes óíígrgm
Budapesl, lV., KiráI{_ PáI-utca Z0. I em.

Az áhíazó cserkészcsapaíok
éíkezési helye.

Fiúk ! Leányolr !

A sápadí arcba vérí, a lágy izmokba
etőí, a csoníokra husí ad a

szent trstván

kapha(ó: Gyógyszeúátahban, drogeriáhban és íobb csemege_
kereshedésehben.



[Mthísn gh umlt' iíI uísnlnlnnh r.,r,rff:,,,ff;l lsn I lnmnnultmfi ús ntgulnulólütl
alkafuészeket és v ezetéLeket.Aííandóan raí<táron tartok

Lakásbercnőezéseket és azok
katb antattását vállalom

viíágitási, csengő, teleíor'

NAGY ANTAL §;j; n' ].\:,!:.u'"',

e rtenóHlVATAL rnrrÉRt
Schmidt Lajos, ;#poáel Kátoly, Bors Bé-
láné, |}raÍ testvétik, Bogdánffy Béía, lHaím
Mátyás, Székely László, Csermák Lacikai
Éunuy J.nő urakat, hogy Jamboree-könyv
tiszteíetpéíá ány ukat átv enni szív eske őj enek.

lll{l9r§lllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllll

Előf izeíőinkhez 1

" Eelhériüh tlszíell E|őíízeíőinkeí, de hülönösen a Csapa{pa-
rancsnokságokaí. hogy a leiárí elöfize{ésekeí mielőbb rendezni és
az esedéhes előfizeíésekeí átuíalní sziveskedienek.

Gondoliuk ffi€g, hogy a drága papirt készpénzzeL kell tizel,
núnh és a nyomda is élni akar, íeháí a Kiadóhívaíal sem hi{elezhe(.

KtADÓHlVATAt.

A ft{agy?r Cserkész kö_nyvgi hözü{ kaphatók :

3. §zlrilich és Mócsy: A cserkészse_ | 54_56. A Magyar Cserkész játékkönyve 2,-
gitségnyultás kis kátéja. l.sl | 57. Különpióba sz_abályzat _.40

,1.Kiképzésiszabályzat.IlI.kiadás-.8CIi58.Borsiozky:Csősz
5-6. Gerö: A térkép. ll bőv.kiadás t.zo | 59-6,! ..Öveges J. ldóhatározás és idó-

7-8. Dr. FodorFerenc: Magyarország föld- l ^^ 
jóslás -- -- 2,-

ralza.1.o próbaanyagli, kiacl. r.zo i 9? l"'"in' L.:, A két arabus, (Vigj,) l,-
o -,:. Ú";o. o., oru""r.tok könyve, A M. i ^. 

u1_':."k;szlellf nvek és ismertetójeiek -,40
Cs. sz. hit,atalos kalatlzaőrsveze- i 61 67, 

i':,.,.1."!" 1'-l"' _o :_"11-u"-l1o"'. 2,*
tók munkája részére, IL kiadás--- t.So I os. Winnetou levelek(lassozás)ósaSielés L--

24-25. Lingauer László éa NoszlopY AbaTi- i - A leánycserkészet ulmutatója. -.60hamér: CserkészszinPad -,80 l Cserkéez-leveláöiupot , l2-féle levelezölap
30. A nri iörvényúnk. ,__ l.- | drbonként' *-.05

31-33. Sztrilich Pái ég dr. Mócsy János : | ,,e mi íörvényünk' levelezólap_-- -.l0
],ábori rrlunkák ___ 2. _ | ttttltap (kis cserkészplakál). . __ {,l, -.20

au"gs" spiiornu.g , n nlagyar cserkész l u,,o.,,_ouo*.íX?i'";ji§""''1|nn 
,___ olo r 3l]

daloskönyvc. tl, bőv. kiadás 2.- | Iié -.5039. l(iss: Táborozás -.Oc l Farkas Gytrla : A {ál-,ortúz üzen. -_ 2,-
40-42. Szőltősy: Lovagiasság. z._ | Bucztó : Tölvérry,nragyarázat ___ _:_ 2,_
43-46. Dr. Farkas Gyula: Forrongó lelkek, _ l oregcserkészszabálylat _,_ _.30

Cserkészregény z,_ ! ,,a.noupöst és környéke ,l a Magyar .Cser_
47. Erczbr-ucker A..: Erdőrnellettrrenr jó i :i'"1'_TJ:l"* :'u1|_'u']_ "u'u'.r:u: l,_

lakni. Cserkószvigjáték l felv. .-- -.U0 l A , Magyar Cserkósz , hiányos évfoiyamai :52. Ruházati szabályzat -.40 l ""kaphatók számonirént a nrjnden-
48-5l. Farkas Gyula : Hadak utián :__ 3.* l kori példányszám árában.

í{aRhalú n ffia$yní 8sltltísl ltindíhiuntalól,nR, Buün$lsl, t§. llfiui-uí[a aI" í§n. fi.

§ 
p g r t í)l',3h,ifJSli'Jl, J:IX3U8[

ílotmiinti l0lsglBudopffil, l|l. fftltü-ul 5 {ljíllif)
a Magyar Cserkészszövetség szállitója.

, 
lífrülfin 8
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IV. Váci-utca 46.
Tel. ,lózsef l5t -83

tsudapestn Ií. Corvin-tér 7,
Te|efon 136, 34

Központi iroda és árur"aklár; l!.l Corvin-tát 7. Rgndeléseket és leveleket kériük ide cinnozni.

hrjegyzék.
Vidéki szállitásokat vagy nagyobb szemólyes rendeléaeket ll. Corvin-tér 7. szán alait a Központi árurak-

íárunktól eszközöljük.

kor. ..

Oserkészing (khaki vastag
téli flanelbőI 28. szánl - ___ 120.000
29 számtól 42. számig szá-
rnonként 2500 koronával drágább.

K tper khaki métere 52.000
Cs készka|ap --- 70.000-120.000
Tis, i kalap --_ 150000
Nya, lendő zöld szegett --- 14.000
Sip 5-8-9-25.000
Sipzsinór, (nyahbaakaszlhatő) 8000

Bot " ,.l_'_' 
,§,333

Tisztibot(vastag,szöges véggel) l4- l8.000
Kötött lábszátvédő 60-80 000
Derékszij 65-70-95-105.000
Nyakkendő karika 8000
Tiszti kalapszij (kiváló finom) _-- 27.a}a
Őrsvezetói kalapszij (" , ) --- 25.000
Cserkészkalapszij ( ,, ,, ) -_- 21.000
Viharszij 14.000
Cserkészkés 6-8-16-28-80.000
Kanál-villa (összecsukható) nikelez. 10.000
Cipő (legfin. anyagból) fekete,- 

35 -37. szám --- -__ 400.000
38-40. , ___ ___ 420.000
4|_45. , ___ ___ 440.000

Cserkésznadrág, rövid, vadász-
vászonból -__ 85- l40-160.000

Tábori összecsukható szék 40.000

Bakancs (sárga) 35-37. sz. 360-400,000
, , 38_40." 420.000
n l, 4I_4ő. ,o 440.0W

Tiszti paszomány (arany) mótere z{.mq
Paszomány (vörös) métere 12.000

Iskola táska hevederrel 30,000
Sujtas (előirásos, zöldes barna)

métere 4000

. kof.

l Lefnyeserkész ruhaanyag m. 40.000
, nyakkendő 14-20.000
,, sipzslnőt ___ 8.000

Kalap 70.000
Tábori sapkák vászonból ___ 24.000

Számok 2000
Termosz (félliteres) 75.000

,, (egy literes, nikkelezett) 180.000
Aluminium áruk :
Lapos tvópohár fogóval
.. ,, ,, fogő nélkül
Osszecsukhatő pohár

"Recordí főző két edénnyel
Tábori főző áWánnydr
Utaző főző lln literes
Zsebíőző 1./n literes
Kulacs huzattal ___

Tojástartó
Mély tányér
Konyhabögre
Aluminiumcsaika 50.000
Szappantartó ___ 12- 16.000

,, ___ t0_13.000
Vajaskenyértartó 30.000
Elelmiszerdoboz ___ ___ 100.000
Csavarmenetes doboz 12 -" 1 4 -16 -22,aaaYajtartőüveg betéttel 30-40-50.000
Villamos zseb!á mpák (zsebaccumulátorral)
lzző 4800
Nikkelezett accumulátor-tok 24a0O
Sima ,,Metal" tok 28.000
Akasztós ,,Metal" tok 30.000
Zsebakumulator (töltve) ___ 24000
Gyapju pokróc nagy ___ --_ 320.000

,, u kisebb 
-250.000§zalmazsák _-- 78.000-96.000

ÉnrpgrÉ,s. sZ, 680, 650 és 600 ezer K
kap-Itd,tó. Alkalrésaeket, hülön is áru,situnk.

l5.000
l3.000

9@0_12,000
130,000
200.000
60.000
50.000

100.000
7000

30.000
14 000

E!ffi19*,::Tt"":,§ffjilili:tT"i"?'!!i';űiiffi ?"!li',l;.li*,:?;,;í*T
E teklntetben csarké§ztestvéreink támogatását kér|ük.

Árainkban,,a forgalmiadó ben|gglrllatjF.

Árainhaí hö{elezeí(ség nélkül csupán íáiékoz(aíás végeíí hózöliük.


