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Megjolonik mindon hó 1-ón.

alaposan indokolt javaslattal foglalkozha.
tik a szövetség. A legf<iirtós:abb kérdésekre
a következő az elgondolásunk: ba a szé-
kesfőváros módot nyujt, ugy a főváros
környékén, ha ez nem volna lehetsé-

9€s, ugy álIó. vagy folyóviz mentén a
vidéken is lehet a szinhely. Azok a c§a-
patok, amelyeknek csak egy tísztje is részt
vesz az elbirálásban, azok a versenyben
részt nem vesznek. A versenyző csapat
egy rajjal ver§enyez: 3 őrs 24 cserkésszel,
t vagy 2 ségédtiszt (beosztott tiszt) és a
parancsnok, A versenyző rajon felül, vagy
attól íüggetlenül minden csapat a közös tá.
borban tetszósszerinti létszámmal vesz részt
Ellentétek elkeriilésére a szövetség nevében
intézkedő egyetlen felelős igazgatót kérünk,
aki munkatársait maga vá|asztja meg,utólag
nyilvánosan beszámol. Az elbirálás (ponto-
zás) érdektelen megvalósitása céIjából an-
gol, dán, német és osztrák döntőbirálrat
kell beosztani a magyarokkal párhuzamo-
san. A versenyszámok lényegében a ko-
penhágaiak, hozzáidomitva nemzeti cserké-
szetünkhöz. Ezek megállapitása már a ren-
dezőség feladata. A rendezőség vezető-
jének utasitásai szerint, önállóan és telj.
hatalomrllal tárgyal minden részletügy.
ben.

Ezekben kiséreltük meg a pályázók se-
gitségére jönni,

Az eredményről novemberi számunlr
szól részletesen.

Á MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPrA

El6íizctél: Negyedévro 1ö000 K,
Egyos szárn 5000 K.

Po§tacsekkszÁm|a : 31.428.

Fclclős szetkegltő l
HERMANN GYŐZŐ

Nemzeti Jamboree.
Minden évnek meg kell, hogy legyen

ez a cserkészprogramjá, amely általános
irányt ad a mozgalom fejlődésének. Visz-
szatérve a nemzetközi Jamboreeról és ol-
vasva az évenkint megujuló angol és az
idei első lengyel |amboreeról szóló jelen-
téseket, íel kell vetnünk a kérdést, nem
érett-e meg a magyar mozgalom is arra,
hogy megrendezze a iövő nyáron, tehát
1925-ben a maga elsőJamboreeját. A uMa-
gyar Cserkészc minden évben sikraszá|lt
az év vezetőeszméjéért és a csapatokkal,
a vezetőkkel, az egész mozgalommal való
belső, sűrű összeköttetésénél fogva ösztö-
nösen megérezte, hogy 192t-ben országos
cserkészjátékot és kiállitást, 1922-ben a kül-
íöldi cseretáborozásokat és eszközeinek meg-
szerzését, 1923-ban a belső munkát és a
szövetségi szervezkedés befejezését kellett
képviselni. A jelen év eleje óta a Maggar
Cserkész minden módon a kopenhágai ered-
ményért harcolt, s most, hogy arról be-
számolt, most belekiáltjaa magyar hazába:
a Jam.boreenah uége, éljeu a ne*nzeli Jam,
boree !

Ünnepi |amboree számunk pályázatára
csodálatos visszhang támadt. Még alig
küldték szét a lapot, már érkeztek be pá,

lyázatok, amelyek kivétel nélkül lelkesed,
nek a gondolatért. Ha ily mértékben foly_

tatják, akkor ily sikerü pályázatunk még
nem volt. Kérjük is, hogy mindenki szóljon
hozzá a határidőig, okt. 20.-ig, mert akkor
llIllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllltlllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllIllll
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R§6ÉNYMBRTfu tsFAR§ffisít&Aw

Ebéd után beszélgetve ültek együtt, a
néni lyukas' harisnyaikat stbppolta,ánnus-
ka a szétszakadt cserkészinget íoldozta
össze. Majd előállt a kiskocsi, könnyű egy-
lovas bricska s ők felszaladtak csomagolni.
Bihary utánuk ment s kezükbe nyomta az
utiköltséget. Laci egy íillérrel sem fogadott
el többet a harmadosztályu iegy áránál.
Amikor íelcsatolt hátizsákkal megállt előtte,
hogy még egyszer megköszőnje minden
jóságát, Bihary bácsi a vá||ára tette a ke-
zét. A.hangja megreszketett:

- oc'séml té a pozsonyi cserkészeknek
elviszed legdrágább kincsedet: az édes-
anyád himézte - zászlót. Én'adok cserébe
egy másikat: az. én legdrágább kincsemet.

Belenyult a zsebébe, kihuzott egy kis
selyempapirba takart csomagot, kibontotta.* Látgd, ez a fiam vérétől harmatos
zászlő. A cseh martalócok nem tudták ki-
szakitani görcsös szoritásából. Itt van,
nektek adom, nálatok ió helyen van,
becsüljétek meg és - hozzátok vissza t

Laci dobogó szivéhez szoritotta a zász-
lót, arca vérvörös lett az örömtől és a
büszkeségtől és rlem tudott egy szót sem
szólni. A nagy érzelmeknek nincsenek
szavaik.

Drávától nehezen váltak el. Kétségbe-
]esetten ugatott és egy béresgyereknek
"minden erejével kellett tartani, hogy utá_
nuk ne szaladjon. A kocsi kirobogott a
íárt kapun, a néni és Annuska integettek,
Bihary bácsi némán állt mögöttük. Dráva
iypni!ása még messze elkisérte öket.

14. Utban Pozsony felé.

Alig értek ki a faluból, Kálmán a hátsó
ülésből átmászott a bakra és kivette a
kocsis kezéből a gyeplőt meg az ostort,
Szilajul csörditett egyet, aztán boldogan-

büszkén nézett hátra Laci felé. Ugy érezle
magát, mintha otthon lenne az ő pusztá-
jukon, ahol a lovaglás mellett a hajtás
volt a legnagyobb 6röme. Ismét a ofiatal
ur' volt, aki előtt a parasztok leemelték
a kalapjukat, ha átrobogott a íalun. Elénk
beszélgetésbe kezdett a kocsissal különféle
érdekíeszitő lóproblémákról s Laci közben
elmerülhetett saját gondolataiba. Zagott
benne a tegnapi és mai nap sok élménye
és lelkét ünnepi hangulat töltötte el. Most
már bizton röpüinek a cél felé és nincsen
előttük semmi akadály.

A kocsi bekanyarodott a kis egyemele-
tes állomás elé. Frissen ugrottak le róla,
majd utána néztek, mig csak eI nem tünt
a fordulónál. Laci ment jegyet váltani,
Kálmán meg terepszemlét tartott az á||o-
más körül.

A pénztárnál csak egy pár parasztem"
ber állt, hamar rákerült a sor.

- Kérek két harmadikat Pozsonyba.

- Talán Bratislávába ! - rikácsolt az
ablak mögött egy hang és az üvegen át
egy dühös szempár lövelt ki ráia. T,acit
mintha mellbe vágták volna. Eddig valami
távoli, nevetséges dolognak tetszett, hogy



Mjd,GYAR, csERKÉsz 18p

a csehek Pozsonyt Bratislavának keresztel-
ték el, nrost vált íojtogátó, megszégyenitő
valósággá. Bratislava. Puszta hanghalmaz,
mégi§ ugy fáj, mint egy ostorcsapás.

Kábultan hagyta el a pénztárt, s Kálmán
már várt rá, íakóra vált arccal.

- Gyere, gyere . gyorsan ! - suttogta
izgatottan s huzta ki magával az ajtón az
országut felé.

_ Mi baj van ? - kérdezte Laci uj
megdöbbenéssel, de Kálmán csák futott
előre, aggódó pillantásokat vetve vissza-
felé. A távolban felhangzott az érkező
vonat erösbödő dübörgése.

- Mondd már, Kálrni, mi baj van, külön-
ben még lekéssük a vonatot.

- Nem mehetünk vonaton - lihegett
Kálmán - Az állomás előtt két §zuronyos
csendőr áll és minden utast igazoltat.

- Hu, az árgyélasát ennek a szegény
országnák,,de meg van áldva csendőrök-
kel l - tört ki Laciból az elkeseredés. -De hát két magyar cserkész csak nem
ijed meg két cseh csendőrtől. Majd csak
tuljárunk valahogyan az eszükön. Mert
aztán már a jegyünket is megváltottuk.

Laci, gondolj a bajcsi vallatásra,
abból igazán nem kérek másodszor.

Ez a figyelmeztetés lehütötte Laci harcias
kedvét és kezében a két jeggyel szomo-
ruan nézte, mint robog a vonat tovább
nélkülük, hosszu íehér füstsávot hagyva
maga után.

- No sebaj ! - tért hamárosan magá-
hoz, - Bün is volna ilyen szép időben
vonaton utazni. IIa jól kilépünk, estére
beérünk Pozsonyba. Bihary bácsi öccse
nem fog kidobni, ha még oly későn kopog-
tatunk, is be hozzá.

- Ez az ut vezet Pozsonyba, a kocsis
mondtá, négy óra gyalog.

- Hat akkor, Isten nevében, előre t

Dalra gyujtottak, hogy hamarabb felejt-
sék a kis balesetet s aztán gondolatuk
visszaszállt az elhagyott szomoru házba.
Hisz még ki sem beszélték rnagukát,
pedig mennyire tele volt a szivük az
emlékével.

- Hej, milyen nagyszerű dolog az,ugy
halni meg, mint Brhary Imre - mondta
Kálmán feltüzesedő szemmel. - Még tizen-
ötéves sem volt és már hős, vértanu, akiről
majd regényeket irnak és akinek nevét az
iskolákban tanitják.

- Mégis csak szomoru, hogy halála
tönkretette egy család boldogságát.

- De talán megváltást hoz százezrek-
nek.

- Emlékszel, a párancsnok ur egyszer
azt mondta egy felavatásnál: a háboruban

sok százezer magyar fiu halt mq a hazá
ért, az rt3 nemzedéknek meg kell tanulnia
élni érette.

- Az mindenesetre könnyebb.

- Ne hidd azt. Oly kevesen értenék
hazzá, A legtöbb ember saját magánák él
és ázért minden olyan áldozatos lélekéít
halálosan kár, mint amilyen Bihary Imre
lehetett.

Kálmán nem engedte magát meggyőzni.

- Nézd - t<iáltott fel - ott megy
előttünk egy öreg kintornás, tegyük meg
köztünk birónak.

- Sokkal komolyabb dolog ez, Kálmi,
mintsem hogy tréfát lehetne belőle üzni.

- Nem tréía ez _ erősködött Kálmán

- az ilyen öreg ember bizonnyal sokat
tud,

Jó lábaikkal csakhamar utólérték. Most
látták csak, hogy jobb karja könyökben
csonka. A kintornát nehezen cipelte a há.
tán, nagyokat szuszogott és minduntalan
megállt, hogy ráncos homlokáról letörölje
az izzadtságot. A két fiu vidáman köszön-
tött rá:

- Adjon Isten jónapot, bácsi. Merre
visz az utja?

Az öreg kis szeme bizonytalanul futott
rajtuk végig:

- Az oríom után * morogta elutasitórt
a bajsza közt.

- Hisz az nagyszerű, - nevetett Kál-
nrán - mi is éppen gda tartunk.

- Bácsi - szólt Laci, leintve szemével
az incselkedő kálmánt : bizonyára elfá-
radt már. Engedje, viszern egy kicsit a
kintornát.

- Persze, még csak az kéne. Hogy
megszaladj vele, mi ?

- Dehogy szaladok. Olyan csirkefogó
képünk van?

Hát az igazán nem volt: az öregnek be
ke]lett látnia, amint nyilt arcukba nézett.

- Hiszen nagy jót tennél vele, reggel
óta uton vagyok és már nehezen birják a
vállaim.

Megálltak, a hátizsák átvándorolt Kál-
mán vállára, Laci meg felpakolta a kintor.
nát. Nem volt könnyü, de a béna öreg
most íürgén lépdelt mellettük s ez bősé-
gesen kárpótolta a vállalt fáradtságért.

Kálmán rátért a rnapirendre<:
_ Bácsi, mi előbb azoíl vitatkoztunk,

hogy mi érdemesebb: élni vagy halni a
hazáért. Nem tudtunk megegyezni és azért
magát kérjük, mint aki már bizonyára
sokat látott és tapasztalt, tegyen itéletet
közöttünk.

A kintornás megint nyugtalanul tekint-
getett egyikről a másikra, azt hitte, boIon-
dot űznek belőle. Ám mindketten olyan
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komolysággal és várakozással néztek rá,
hogy gyanuja elpárolgott.

- Kik maguk ? - kérdezte feleletül s
most már nem tegezte őket.

- Diákok.

- Aunyje. Azt hittem, hogy csavargók.
Hát persze, per§ze, mindjárt meglátszik a
tanult beszédjükön. Mert hát én is tanult
ember vagyok ám. Várjanak csak, elmon-
dom az életemet, oszt az mindjárt íelelet
leszen az előbbi kérdésre is.

- Nem ülnénk le egy kicsit - ajánlta
Kálmán.

- Nem bánom.
Letelepedtek egy árnyas fa alá, az öreg

körülménye§en megtömte a pipáiát, nagyo-
kat szippantott rajla, a fiuk meg két olda_
lán hasmánt feküdve lesték ajkaról a szót.

Egyszerü történet volt. Egy emberöltőn
át szolgálta, mint rendőr, az egyik kis íel-
vidéki várost. A felesége korán elhalt, a fia
volt minden öröme. urat nevelt belőle:
végig járatta vele a gimnáziumot. A jobb
karját szolgálat közben vesztette el: egy
betörőt fogott el s az ugy megsebesttette,
hogy könyökben le kellert vágní. Kis hijja,
hogy bele nem pusztult. Akkor nyugdijaz-
ták, szegényes kegydijjal, de a fia már
hivatalnok volt, igy hát nem kellett nyo.
morognia. Jott a háboru, a fia bevonult s
mindjárt az első harcokban eles,ett. Szo-
nroru napok virradtak rá l könyöradomá-
nyokból tengette elsötétedő napjait. S az.
tán jöttek a csehek és még kis nyugdijá-
tól. is megfosztották. Mit volt mit tennie:
maradék pénzecskéjén vásárolt egy kintor-
nát és most hontalanul, koldulva járja
végig a falvakat,

_ Hat, mondják, érdemes volt ezért
élnem és érdemes volt ezért a fiamnak
meghalnia l

Megremegő szájában kialudt a pipa és
nagy könnycsepp csordult végig öreg rán-
cos arcán, A két fiu meg hatlgatagon,
komoran nézett maga elé. Iíju idealizmu-
sukra ugy hatott ez a §zomoru elbeszélés
mint a bontakozó rügyekre atavaszi fagy,
s nem tudtak mit íelelni.

_ Majd csak megsegiti a jó Isten -mondta végre csöndesen Laci.

- Igen a másvilágon.
Kálmán közben lriteregette hátizsákjuk.

ból a maradék elemózsiát és a szegény
öreget is beinvitálta. Mindjárt jobb kedvre
derült és íogatlan szájával csámcsogva
eszegetett,

- H"j, amikor én még rendőr voltam. ..
- kezdte el ujból s most már ki nem fo-
gyott a be^zédből.

Laci alig íigyelt oda: íájón töprengett
a világ folyásán, 'az élet nagy igazságta.

lanságain. Hát érdemes ? Oh, hogy is lehet
ezl kérdezni, amikor szivét forrón önti el
győzedelmes ifjuságának érzete, amikor
izmai megíeszülnek az előre töítető tett-
vágytól. Nem latolgatni kell, hanem csele-
kedni. Nem birt már tovább nyugodtan
íeküdni, felugrott.

- Menjünk, menjünk t

A nap letüzött rájuk és sugarai olvadt
aranyában megfürösztötte á táiat. Nyuga.
ton a Kiskárpátok hegyei kéklettek hivo-
gatón.

Felpakkolta a kintornát. Valamit mégis
kellene mondani ennek e jő öregnek,
valami vigasztalót, biztatőt.

lnnen

""''3

Meglátia, nemsokára eltakarodnak
a csehek és akkor magára is jobb

derül.
Nem érem én azt már meg - legyin-

tett az öreg lemondóan.

- Dehogynem, lássa, mi onnan tulró]
jövünk, mi csak tudjuk.

- Igazán? - s égy pillanatra felíény.
lett fakó szeme.

Feltünt a falu a kintornás mai uti célja.
kálmán hirtelen íelkacagott:

- Te, van egy t<iváló ötletem. Segit,
sürtk az öregnek kintornázni. En for_gatom,
te énekelsz,-ő meg majd kéreget. Meglá-
tod milyen szenzáció lesz a faluban.

Laci -nevetett, a kintorna valami régi,
elcsépelt keringőre járt, jól ismerte és a
hangla sem vólt ai utolsó. A második
háziá| már összeszaladtak a félfalu gyere,
kei, és a kutyák kórusban vor,itottak. El§ő-
rangu koncert volt. Az érdeklődés oly nagy-
mértékben nyilvánult meg, hogy hama,
rosan jónak látták tovább állni. Az öreg
nehezen engedte őket utnak, zsiríoltos
kalap|a mar felig tele volt rongyos papir-
pénzze|.- 

- Hei, ha mindig ilyen utitársaim akad,
nának - sóhajtott anrikor a íiuk Lezet
szoritottak vele. s ez volt minden köszö,
nete.

(Folytatjuk.)
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A bengáliai és a kinai főcserkész és aláirásuh.
Márton L, raizai a kjöbenhavni Jamboreeról.

M nnuul liruilalmi lnmlorug.
- A Wembley világkiállitással párhuzamosítíl, -Szemelvények az 5 kiküldött hivatalos ielentéséböl.

(Folytatás és vége.)

A tábóri élet.
A tábori életet nehéz volt megfigyelni.

Igen sokat e§ett az eső és a tábor inkább
csak szállás szerepét játszotta. A csapa-
tok lehetőleg minden szabad időt felhasz-
náltak arra, hogy Londont és a birodalmi
kiállitást megtekintsék. Azonkivül a cser-
készeket igen leíoglalták a stadionban ]evő
délutáni cserkészelőadások, amelyek tánc-
ból, sportból és játékokból állottak. A ta_
bori élet főleg az egész napon át tartó
tömegíelvonulásokból állt. A tábori élet
egyik nevezetessége az a szép autó volt,
amely a chiefé. Az elejére felszerelt kis
rézcserkész büszkén hirderi a vezér jövete-
telét, aki a cserkészektő| az első jamboree
alkalmával kapta a kocsit, A tábori élet
képét tarkitotta a sok clerkészlány. Leg-
többje íarkaskölyök vezető volt. Az ango-
lokkal beszélgetve azok elmondták, hogy
náluk nagyszerüen váltak be ezek a hOl-
gyek, akik szerintük sokkal közelebb tud-
nak férkőzni női lelkükkel a gyermek lel-
kéhez, mint az idősebb fiuk, vagy íérfiak.
Tényleg utamon áIlanclóan találkgztam kis
farkaskölyök csoportokkal, akik sokszor
tanujelét adták ragaszkodásuknak a veze-
tőjükhöz.

Dániában áztán beszéIgettem néhány
ily hölggyel, aki telve lelkesedéssel mondta
el, hogy végre elérte célját, mert jól el
tudott helyezkedni a mozgalorirban.

Az egyéni íelszerelés itt is oly tarka,
mint odahaza. - Angliában a külön pró_
báknak nagy szerepük van s majdnem
minden idősebb fiún hosszti sor külön
próba jelvényt találni. Az arnerikai ver-
senycsapat Wembleyben is látható volt s
némelyik firlnak már annyi különpróbája
volt, hogy a mellén átvetett külön szala-
gon viselte azokat, mert á karján aligha
fért voina el.

Az éIelmezés.
Az angolok a tábor élelmezését, a ké-

nyelem avagy a tömeg miatt igen érde-
kesen oldották meg. Ezt a nehéz felada_
tot rábizták egy nagy angol cégre. Ez
szállitotta ki naponta sok.sok gépkocsival
a szükséges élelmet, a meleg ételeket na-
gyobbrészt készen. Az é}elmezés tulságos
bő volt, jobban mondva sokszor a legna-
gyobb pazarlás folyt. Mig külsőleg higié-
niára igen sokat adtak, az ebédlöi ivó-
vizet nagy tejeskannákban adták fel,amelybe
aztán minden ivó kézze| nyúlt. Az élelme.
zés tlgy íolyt, hogy minden ebédlősátor.
nak más szinü étkezőjegye volt, amelyet
kerületenkint adtak ki. Minden reggel ki
kellett váltani a jegyet az illető kerületi
élelmezési tisztnél 3 shillingért, amely négy
részből állott, reggeli, ebéd, uzsonna és
vacsorarészből. Tekintettel a résztr,evők
nagy számára, csoportban folyt az élkezés,
némely sátorban 3 csoport is váltotta cgy-
mást. A felszolgálást pincérek végezték.

Nyugodt szivvel n"§tok eI Angliát, mert
láttuk, hogy a magvar cserkészmozgalom
sok tekintetben elérte az ángolrt,
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[|l nts mm- tiu n-lallln- llilsinlti.
A nyáron abban a szerencsében részesül-

tem, hogy kimehettem Tallinnba (Esztország
fővárosa) a II. íinn-ugor kultur-kongresz-
szusra, s résztvehettem annak nagyjelentő-
ségü tanácskozásain. Tallinban, de útköz-
ben is bő alkalom kinálkozott a külföldi
cserkészviszonyok megismerésére és tanul-
mányozására. E téren szerzett tapasztala-
taimból mondok el egyet-mást.

Odamenet csatlakoztam gróJ Teleki Pál
tb. íőcserkész úr által szervezett földrajzi
expedicióhoz, melynek útja Lengyel-Lett
Eszt-Finnországon vezetett keresztül, s
melynek végcélja Lappföld és a Jeges-
tenger partvidékeinek a tanulmányozása
volt. Először is Varsóban állapodtunk meg,
hol gondos kalauzolás mellett, rövid idő
alatt-is sokat láttunk. A tiszti kaszinóban,
ahol étkeztünk, megielent a csekészszövet-
ség egy küldöttsége s arra kérte a magyar
társaságot, hogy tekintené meg áz éppen
akkor megnyilt cserkészkiállitást. A t6cser-
kész úr örömmel fogadta a meghivást s
lemondva a már korábban megállapitott
programjáról, néhányunktól követve sie-
tett a kiállitás megszemlélésére. Mondha-
tom, hogy a kiállitás valamennyiünkre meg-
lepetésszerüleg hatott. Meglepett annak
nagy arány a, gazdagsága és annak szakszerü
elrendezése. A főcserkész úr teremről-te-
remre haladt és megfordult minden csapat
kiállitásánál. Mi nyomon követtük és él-
vezettel hallgattuk áz érdekes eszmecserét,
melyet a főcserkész úr, és a lengyel szövet_
ség főtitkárja íolytattak a kiáIlitott tárgyak-
ről., az általános és a lengyel cserkészetről.

A kiállitás ányagának szemlélése közben
rneggyőződtünk a lengyel cserkészek ki-
tünő lr,ézügyességéről, technikai képességé-
ről és íőleg nagy munkaszeretetéről. Talá-
lékonyságukról, feltalálóképességükről igen
sok ügyesen szerkesztett tárgy tanuskodik.
Több hű utánzatú topografiai térképet is
láttunk. Egy érdekesen szerkesztett kinai
játék i§ figyelmet érdemelt. Nagy változatát
láttuk a ía: és papirmunkáknak. Megtudtuk
azt is, hogy már 8 csapat kebelében vég-
zik a tűzoltó gyakorlatokat s eddig több
mint 150 tűzesetben teljesitettek hasznos
mentési munkát. A jelvénykészités egy csa_
pat kizárólagos joga. Hosszú időbe, de egy-
szersmind nagy é|vezetbe is került, mig a
kiállitást teljes egészében rnegismertük.Vége-
zetül a főcserkész urnak s nekem átnyúj-
tották a kiállitási jelvényt, a zenekar pedig
néhány dalt adott elő a megjelent magya-
rok tiszteletére.

Rigában egy alkalommal elváltanr a geo-
grafiai társaságtól, hogy a lett cserkészet

iránt érdeklődjem.A rigai utcákon íeltünően
sok cserkészt láttam. Ugyszólván minden
második fiú cserkész. De nagy a leány-
cserkészek száma is. Egyenruhájuk igen
változalos, de mégis a legtöbb cserkész
szépen és e]őirásos öltözékben jár. Nem
volt nehéz megtalálnom a cserkészszövet_
ség központját. Egy tisztet szólitottam meg
az utcán, aki a legnagyobb készséggel ál-
lott rendelkezésemre s elkisért a szövetségi
irodába. A Szövetségnek a Vörös Kereszt
palotáiában jutott több szobából és terem-
ből álló helyiség állandó rendelkezésre.
Megérkezésemkor a főtitkárt s néhány el-
nökségi tagot találtam, akik éppen a cser-
készek dániai útjáról tanácskoztak. Bár je-
leztem, hogy látogatásomnak nincs semmi
hivatalos jéllege s tisztán privát érdeklődés
vezetett hozz ájllk, rnégis rö gtön felíüg g esz-
tették az ülést s a legnagyobb buzgóság-
gal rakták elém a lett cserkész'etre vonat.
kozó tudnivalókat, kiadványokat. kimutatá.
sokat, folyóiratokat, fotografiákat stb. So_
káig és sokat gyönyörködtem bennük.

Revalban, vagy amiként az esztek nevezik,
Tallinnban csaknem 3 hetet töltöttem s igy
bő alkalmam volt az eszt cserkészetet meg_
ismerni. Tallinnban éppen az e||enkezőjét
tapasztaltam annak, mint amit Rigában lát.
tam. Itt ugyanis alig találkoztám cserkész-
szel. Ennek a magyarázata az, hogy Eszt-
országban a tanév már június közepén be-
fejeződik, s igy ottlétemkor már az összes
csapatok táboroztak. Csupán a kultur-
kongresszus rendezőbizottságának rendel-
kezéiére volt néhány őrs kirendelve. A
cserkészvezetők (ttibbnyire pedagogusok)
azonban résztvettek a kulturkongresszuson
s. igy velük mégis csak értekezhettünk.
Ugy a főcserkész úr, mint én, külön is,
többször találkoztunk az elnökség tagjai_
val s a főtisztviselőkkel s mindig íelhasz-
náltuk az alkalmat, hogy cserkészügyekről
beszélgessünk.

Esztországban két nagyobb cserkészala-
kulat van, u. m.: a Malerv és a Noor Se.
pad (Ifjú kovács, a Kalevipoeg hőskölte-
ményből vett mitologiai név). A Malew
magába fogad minden nemzetiségű ifiút,
azért körében találunk eszt, oro§z, német,
zsidó csapatokat. A Noor Sepad kebelében
csak eszt csapatok vannak. Ez utóbbi most
van újraszervezés alatt s pedig Kotkas lel-
kes cserkész vezetése mellett. vele több_
ször is összejöttem, mert úgy ő, mint ta-
nárnő neje a kongresszus vezetésében te-
vékeny részt vettek. Meglátogattam egy
közeli tábort is, hol lelkesen fogadtak s
szeretettel bántak velem. Délelőtt komoly
cserkésztevékenységet íejtettek ki, délután
azonban szórákoztak (eper-, bogyószedés,
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fürdés, labdázás, csolnakázás, tánc stb).
Az ellátásuk kitűnő volt.

Finnországban, akárcsak Esztoniában a
cserkészek már távol voltak a városokból,
vidéken táboroztak, mire oda érkeztem.
Némelyik csapat saját területén, saját erde_
jében üti fel táborát, de másoknak is jut
bőven a természet szépségéből. Tó, erdő
mindenütt. Nem kell messzire menniök s
máris a legpompásabb táborhelyet találják.

Nagy volt az öröm mostFinnországban.
A párisi olimpiászon 3. lett a nemzetek
sorában. Az alig 3 és fét milliónyi nép a
legbámulatosabb eredményeket produkálta.
Nurmi, Kolehrnainen, Stenroos (marathoni
futó) Riitola Európaszerte ismert nevek.
Hősök ők valamennyien. A ,finn nemzet
sem hálátlan fiai irányában. Ugy fogadta
őket, mint ahogy a görög nép íogadta az
olimpusi játékokról hazatért győzőket. S
mindezt azért emlitem fel e helyen, mert
a párisi olimpiászon résztvett íinn atléták
legtöbbje cserkész, vagy legalább is cserkész
volt. - Csodálatos a §or§ gondoskodása. -Egy azon évben a finnek Párisban, a ma_
gyarok Dániában g7tőznek. Amit a finnek
Párisban, rugyanazt művelték a magyarok
Dániábán; nagy és örökké emlékezetes
dicsőséget szereztek nemzetüknek. Mínd
a kettő turáni faj s igy a kettős győzelem
a turáni eszme, a turáni gondolat ügyét
is szolgálta.

Ispánouils Sánd,or.

Rajzolr.
- Szolnoki testvéreimnek. -

Drégely.
Romok. A tölgyek közt elbujva omlás,

Kapu. Kakukfüves küszöbe fölött átlibben
a szél. Orgonák borulnak rá . . , . Fönn:
selymes, hosszúíürtű pázsit, harangvirág . ..
Itt nem kaszálnak;kaszált a halál...Vad-
rózsá, jázmin. A Kapitányné asszony kertje
volt ez, hol kékruhás, göndörszőke apró-
dok merengtek a bástyák alatt .. . Lomb,
virág. Eltakarják a falak sebét. Rügybe.
pattannak, nőnek, pompáznak . . . Itt vér
rohasztotta az avart . , , Ző|d gyikok a
kövek között; pillék a bokron. Csönd. De
a csönd nem néma. Beszél. lt szava zene,
ÍÍs szól, halkan, ha egyedül vagyok.

!F

Dal. Kacagás. Csengő új. A régi köve-
ken. Cserkészfiúk állnak a mélység felett.
Szemük kéken-párázó messzeségbe, szivük
szé|járta - kék magasságba lüktet . . . Bo1-
dogan állnák. Fiúk. Al történelem kapujá-
ban . . . Es a vár élettől terhes.

Szarvarkö.
A várhegyen álltam és hallgattam a kö-

vek szavát. Kilestem a bokrok titkát; a
a vizek is vallanak nekem. Nem. A fecské-
nek meséltek, a Fecske-őrs zászlaján.

A hegyelr a völgyre tornyosulva íenye-
gető.komolyan szóltak; a bolror, a szél és
a patak suhogva csacsogott .

És dobogott a barázdás szikla: - az
ijjas jazigok lassitották a lovuk rohanását
és csodálkozva néztek fel reám.

Csilingelt a harangvirág: - egy esett-
homlokú avar fiú leszakitotta ősanyámat
a vizmosásban és elvitte kedvesének,

Es csengett a kövek le]ke: Urkund
úr bessenyő poríyázői megálltak a beéli
úton s a mi vállunkból hasitottak nehéz
oItárkövet.

Zizegett a bokor: - Edu sólyomszár-
nyas kún vadászai erre keresték a sebzett
bölény kicsorgott vérét.

Es locsogott a patak: - Gertrud király-
asszony csatlósai bennem itatták izzadt-
habos paripáikat.

Zörgőtt abarnaharaszt: - erre vonultak
a néma barátok és leszálltak a Tárkányi
völgybe.

Es kongott az öblös bástya: - innen
nézte Szalkay Balázs kapitány uram az
Eger felett tornyosuló felhők íutását.

Felzugott a lrapu: - GaáI János kapi-
tány úr ejtett csak rajtam szégyen.fekete
íoltot.

A szél megsimogatta a fecskés zászlót:

- én meg Telekessy várispán uram má-
riás zász|ait lobogtattam.

Elhallgattak . . .

A Fecske szólt : - láttok még csodát,
majd ha mi lobogunk előre és utánunk a
millió-szivek. Orrnós Zsígmond,

Zúgás, ARADY ZSOLT.

Zúg a magasság méthetetlea csöndje,
Zúg a Hetnáő és zúg a patak ,

S hol zúgnak a b&eek,
Yálnak a? étcek,

HoI kícsínnyé tötpűí az embetalakt
Ott állasz magad,

Ha nézed a íákat, zúgnak az ágak,
Ha szlved megáíl, hogy csónd legyen,

Zúg a magasság,
, Morajlik a Hetnád,
Es te most ott állasz azon a hegyenz

Yátod, hogy csönd tegyel , , ,

De sohasc teszcn , , ,
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Az örsi munlra.
(v, ö. .Vezetök Lapja( 7. Raimunka c. cikkét)

A rajra vonatkozó munka tervezet mel.
lett minden egyes őrsnek saját őrsi munka
tervozete legyen. A munka nehezét min-
dig az őrsi munkárabizzuk! A raiinkább
csak összefoglaló, egységesitő kerót. Ter.
mészetesen ez a módszer iól kiképzett,
pgy". őrsvezetőket követel, kik tudják,
hogy mi a dolguk l

Az örsök első kiképzését a próbák kö-
vetelményei szabják meg.

Mikor az őrsök már elég képzettek, azaz
a legtöbb cserkész elsőosztályri, akkor az
őrsi és raj kiképzés megváItózik.

Az őrsök megkezdik a szakmunkákat.
Min_d9n őrs egy hajlamainak legjobban

megíelelő szakmát_ választ és abban egész
alapossággal_ képzi magát rigy elméleíileg
mint gyakorlatilag. Ilyen őrsi szakmák a
következők: mentő, asztalos, lakatos, sza-
kács, tábori, elektrótechnilrus, utász, kerék-
páros, vizi, könyvkötó stb.

Az őrs elöadókat szerez, kiktől a tudo-
mányt elsajátitani igyekszik. (Ezen munkák
mellett természetesen mind annak isméttése
íolyik, amit már tanultak !) A fiúk készül_
nek erősen az egye§ különpróbákra.

Gyakorlati példa: Elektiolechnikus őrs.
lcruezete. Lz őrs 6-8 fiúból áll. Az őrs
vezetőjének a mor§e és elektrotechnikus
különpróbája meg van. (Technikusoknak
áldás ez az őrs |)

_. A kiképzés.két részre oszlik: a) egyéni,
9) orsl muntíára.

a) Eggéui. munka.
Minden cserkész az elektrotechnikus és

jeládó külQnpróbák gyors megszerzésére
törekszik. Ezen az áItaláuos cgyénl kikép.
zésen_kivü| melyre az őrsvezeiő és rajtiszt
képezi a íirlkat ki, minden cserké§znek
külön speciális munkája van.

_!. Órslezető. A fizihus. Érti jól és tudja
alkalmazni a frzika törvényeit, különösen
a íénytan, hőtan, hangtan és az elekromos.
ságot._,Tudja, hogy kell egy tábori világi_
tást ellátni. (Acetilén, petroleum, villany.)
Ismeri az á||ami telefon törvényeket.
_ 2. Kürtös és jeladó. A kürtös és jeladó
különpróbát szerzi meg. Ismeri jól á síp_
jeleket.

3. Bl,ektrotechnikus r, Elektrotechnikus
különpróbát szetez. Szakembere;. a c§en.
gőneli, telefonnak, távirónak. Ő az őrs
leltárosa..

4, Etrektrotechuikus IL Elektrotechnikus
különpróbát szerez. Szakembere: a drót-
talan távirónak (gyakorlatilag készit !) di_
namóknak, motoroknak, villámháritónak,

villanyelemek és lámpáknak. Ő tattja az
őrs szerszámait rendben.

ő. Asztalos, Ismeri az asztalos szerszá-
mokat és tud velük ,bánni. (gyalú, véső,
stb.) Tud köszörülni. Szerszámoknak nye-
let 'készit. Tábori asztalt, padot, polcot,
létrát állit elő. Enyvet főz és enyvez. Is-
meri a fa összeállitását és csapolását. Tud
mázolni lakk és olaj festékkel. Ismeri a
íanerneket és áraikat.

6. Lakatos. Lakatos különpróbát szerez.
Vasat edz, kovácsol, esztergályoz, ]ő szer-
számot készit. Ismeri a különféle vasak és
öntvények sajátságait.

7. Irod.ista és herékpáros. Meg van az
irodista és kerékpáros különpróbája. Ismeri
a posta.szabályokat. - Ert a könyvkötés_
hez is.

8. Rörniiues és ács, Tud téglát, habar-
csot késziteni. Ismeri a téglakötés szabá-
lyait. Ert az alapozásokhozT. Vakolatot ké-
szit és vakol is. Ert a meszeléshez, fedél-
készitéshez. Ismeri a fakötéseket. }ól bánik
ács és kőmüves szerszámokkal. Ezermester
különpróbát szerez.

b) Órsi tnunka két részből áll: .4) elmé-
leti, B) gyakorlati kiképzésből.

A) Elméleli kiképzés. Az őrs összejövete-
leken áttana|mányozza az egyes szakmun-
kákat, melyet a szakcserkész, vagy meg-
bizott előadó ad elő. Cél: Minden őrsi tag
értsen az elektrotechnika gyakorlati alkal-
mazásához.

B) Gyhorlati kihépzés. 1. Telefon szerelés
500 m. hosszú vezetéssel. c) föld, D) föld-
íeletti vezetés. 2. Csengő szerelés több
á1lomással. 3. Telefon és csengöközpont
3-3 mellékállomással. 4. Táviró szerelés.
b. Drótvezetés: Tarlón, erdőben, hegyvi-
déken, szakadékon és vizen át. 6. Villám_
háritó. 7. Sip, tény, zász|ó és ielző szol_
gálat. 8, Ház épites elektrotechnikailag fel_
szerelve. 9. Vrllanyvilágitás. 10. Tábori
villanyvilágitás. 11. Naptáviró eIektromos
hajtással. 12. Dróttalan táviró állomás ké-
szitése.

Az őrs felszerelése, 1. Szerszámos láda.
2. 4 te|ef.on állomás. 3. Egy tábori telefon
készlet. 4. 2 távirő állomás. 5. 3 csengő
felszerelés, 6. 4 morse zászlő. 7. 10 elem
(nedves és száraz).8. 2 naptáriró. 9. 800
méter drót. 10. Dróttekercselő. 11. Szak-
könyvtár. 12, Munkakönyv az elvégzett
munkák beirására.

Molnár László.

l
t

Logutabb kladványunk;
KoszíerAíya : A tábor szlnpada. M. Cs. Könyvei
64-67, szám. Tréfák, ielenetek, mókák, darabok.

Alapára 2.- korona.
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pillanatf elvételelr
a kopenhágai Jamboreeról

(Folyt. és vége.)

tókedvü adakozók. A versenycsapat fel-

hatalmazásból többfelöl segitaéget kért,Volt
gyár és üzem, amely nem felelt, vagy kí-
tért és volt sok kedves esemény is. A ma-
gánosok közil dr. Fülöpp János min, tan.
megszámláIhatatlan szivességet tett és se-
gitségével a cukorgydrak központi troddja
másfél mázsa cukrot adott, Papp Gyula
dr. a zenekari kottafüzetek elkészitésére
rnásíél milliót adományozotl. Gratzer szds.
a nyakkendöket szerezle be, A Kecskeméti
konzervgydr olcsó konzervet adolt, a szö-
vetség a liezt és zsiradagot adományozta.
Meg azonkivül is sok jó segitönk szeretett,
hálás köszönet érte.

a

A 
"társadalon 

közönye." Egyik lap szá-
iamba adta, hogy "a ver§enyc§apat sokkal
jobb eredményt ért volna el, ha a tdrsa-
dalom közönyeo stb. Hát kérem, sajátsá-
gos frázis ez a ,lársad,alom közönye' , . .

Egyszerüen tagadom. Nem cseng az se-

hogysem a cserkészfüleknek. A társadalom,
a magyar társadalom szeret minket, meg
vagyunk etégedve a támogatással, amiböl

- nemdenem ? - nyilegyenesen követke-
zik, hogy ilyesmiről nem panaszkodtam.

J

A rádió. Kétszer hallgattunk a táborban
kopenhágai rádióhangversenyt. Mindakét-
szer lelharsant a Berlioz-féle Rákóczi-ín-
duló. Aztán auguszlus l5..én a mi zene-
karunk játszott rádióba egy óra hosszatt,
Nekünk meg kétszer kellett e|játszanunk
a Rákóczi indulót. Egész középeurópából
200,000 főnyi közönséget jeleztek. Erre magyarut
üdvözletet mondtunk be Budapest számára; vajjon
hallották-e? 

*

Egyik cserkész egy dán lestómüvésznél volt szál.
láson. A ,papiú, hogy ,fia" kedvében járjon, akva-
rellen lerajzolta a versenytábort és ajándékul adta
a raizol. (L. Jamboree szám V. Jörgensen képét),

,.
A holtei tábortűz. Holte vasuton ió íélóra Kopen-

hágától. Ott laktunk szerte vagy l2-en. Hansen mér-
nök közös tábortüzet rendezett a magyar csetké-
szek és a dán szülök részvételévet. Itt aztán meg-
mutatták a dánok, hogy együttéreznek fáidalrnunk-
kal: 

"mi 
is ugy voltunk l864-ben' mondották.- É,e

mi néma hálával szoritottunk kezet.
*

Az autogramm, Ez volt az egyetlen ragályos be-
tegség a vidéken. Amint elkaphattak egy firlt, körül-
vették, aztán írhatott. Amíg el nem parancsolták a

kérösereg folyton nagyobbodott, Hamar ráiöttünk az

Borsiczky dr., Faragó és Fodor dr. az érkezésnél.
Márton Ferenc raiza. A nMagyarság" szivességéből.

eltenszerre. Az ember sietve iovábbtörte magát a

Jömegen, hátramutatott és azt mondta magyarul,
nagyon barátságosan: ,majd a barátomn. - Erre
mlnd arra nézett abban a hitben, hogy itt csak útat

csinálnak valami magyar heícegnek, aki épen auto-
grammot osztogatni jön, Mire észrevették a trükköt,
hol volt már a magyar l

*

Két értekezletet tartottak a ver§enycsapatok pa-
rancsnokai. Az egyiken az anrerikai csapat 16 cser-
készéről kellett határozni, aki félreértés folyfán ke-

r§lt a csapatba, mert már 18 éves elmult. A hatá-

rozat az volt, hogy 16 éven aluliakkal cserélje fel.

Amint az eredmény mutatja, ez nem ártott meg i
csapatnak. 

*

A konrp. Mikor hazafelé iöttünk, a warnemündei
kompon éjiel keltünk át. A hajón virradtunk meg.

Amint széjjelnézek, látom, hogy a nkisérök" mind

lenn alusznak, a ogyerekeku meg a lödélzeten te,

referélnek és lesik a pirkadatot.
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KoNYVE}<.
A,,Két arabus" c§erkészszindarab szerző-

jének Haran§i Lász|ő öregcserkésznek ka-
Jandos regénye jelent meg a lZász|őnk<
diákkönyvtára 93_96. számában:. ,,A cü.
horggár ti,lka". Ez a regény, mely nem vi-
seli magán a cserkészregény nevet, sokkal,
de sokkal közelebb áll a cserkészethez, mint
a gyakran nagy hanggal hirdetett >cserkész-
regények<. Főszereplője, egy csonkaorszá-
gunkbóI elszakadt íiatal mérnök, az élet
netiéz és rejtélyes küzdelmeiben állandóan
hasznát veszi annak a cserkésztudásának,
amelyet az egykori cserkészcsapatának tá-
borozásain, kirándulásain magábaszivott,
Az egész regény alaphangja teljes azonos
a mi gondolatvilágunkkal : előre, rnunkára,
minden gáton és akadályon át.

Harangi kalandos regénye érdekfeszítő
cseIekményeivel, titokzatos eseményeivel
és szereplőivel a legmagasabbra csigázza
fel az olvasó érdeklődését s a ,,Cttkorglár
titka" a kalandja és detektivromantikája
mögött állandóan látiuk a magyar íérfrti-
pus - a felnőtt cserkész fölényes küzdel-

A tábor kedvence. 2. B, K. G. felvétele.

A bgrlini máglya. A berIini (spandaui) tábortüz-
ről már volt szó. Itt a máglyát hozzuk szóba, Vagy
20 száraz, 5 méteres fenyöt támasztottak körben
egymásnak, aztán fáklyákkal felvonultak, körbe áll-
tak és egyszerre az összes fáklyákkal felgyuitották
a fenyőket. A cserkészek körben összeíogódzva áll.
tak és hazafias datokat énekeltek, amig az égig éró
lángokban a máglya össze nem dölt. Akkor leültünk
és megkezdödött a tábortüz.

A szolgálatkószsOg totö;ora. A német testvérek a
tenyerükön hordtak. A figyelmesség rekortlját mégis
vezetóiük érte el. Elsö este féltizenegykor a íiuk
már horkoltak, még egyszer végígiártam a.termeket
és ledöltem. Egyszerre robai, az aitó nyilik, a vil-
lany vakit, íelráz a német: 

"nincs 
tán még valami

óhajuk a magyaroknak?.

l*

A futballmórkőzés. A nFahrende Gesellen" sokat
buzgólkodtak egy f utballmérkőzés létreh ozásán. Ezl
a német-magyar meccset 3 l 0-ra megnyertük.
Utána kérdezí az egyik német testvér: mióta ját-
szik együtt a mi csapatunk ? Kétszer huszonöt perc
óta - volt aválasz. (Záborszky bácsi jó birö volt;.

l*

A parancsnokl gátor éjfétkor. Este mind a né-
gyünknek négyfelé volt dolga. iFizenegy táián ve-
ródtünk össze és kezdődött az ,öltözés. az alvás-
hoz. Ez rendeseu éjíélig, meg utána tartott, mert
nhangulatos' volt. Kabaré is volt, cirkusz is volt,
üdülés is volt, nevetöizomgyakorlat is volt. ,Be-
számoltunk' egymásnak a napról és nkészültünk(
másnapra, A föszáma az voltrmikor,Fukk bátyánkc
(egy csokoládéért) elmondta kritikai boncolmányait
az egész - íukkról.

(n

o0rerkészck útmutatója.n §ztlcs lmre veszpréml
kegyesrendi tanár ily cinien egyives kis íüzetet adott
ki, amely a nagykanizsai csapat számára készült, de
hagznos minden csapatnak. A szerző 2 sajtóhiba
kiiavitását kéri: 9. oldal: A cserkészet célia helyett
cserkészsporl, Il. oldal : összmegíigyeléseit helyett
önmegfigyeléseit.

,A próbaidös cserkósz kiképzóte,'A berlini Voggen_
reiter Cserkészkönyvtár sorozat VI. száma ez a í;j-
zet, a melyben Sdterer Lajos, a losonci ,A mi la-
punk' szerkesztője kivonatolta a vezetők könyvét.

Törvónymagyarázú. Dr. Buczkó t. Emil kassai
premontrei tanár, cserkészparancsnok a berlini
Voggenreitér cég magyar oszlályán adta ki ezt a
34 oldalas füzete! mely a Cserkészkönyvlár sorozat
Y. száma. Kátészerüen, ügyesen összeállitott kérdé-
sekben d,olgozza fel a vezetök könyve nyomán a
l0 törvényt a firlk számára.

meit. (ch).

A nMagyarságl emtékérme a ver§enycsapat tagjainak.
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Mentöszelrrény.
cserkészotthonunknak nemcsak szüksé,

ges butordarabja, hanem méltó disze egy
§zép mentőszekrény. Ilyet házilag is ké,
szithetünk; készitése nem is olyan nehéz,
csak figyelmes, pontos munkát igényel.

A szekrény oldalaihoz, a|jához és tete-
1éhez tl, colós deszkát használunk, Hátulia
valamint a po\cai 1la colos vastagságuak.
A"z alap és oldalak összeillesztésénél - az
erősséget tartva szem előtt az alapba

nyire vann ak. Az igy elkészitett ]éceket a
két belső oldalra íől'szögezzük, ugy hogy
az egy o]dalon levő lécek fogai egymás-
sal §ámbe, egyenlő magasságba kerül-
ienek. Két egymással szembenfekvő íoga-
2a'ba (mindkét oldalon, egyenlő magas,
ságban) ponto§an beillő keresztlécet te-
szÜnk, err-e jOn a polc. Ahány polcot.aka,
runk a szekrénybe, annyi pár keresztlécet
alkalmazunk. A keresztléceket leiebb vagy
feljebb lévő fogazatba téve, a polcok
egymástól való távolsága könnyen sza,
bályozható.

Szekrényünk ajtaja szintén t/u colos
deszkából készül. ltz ajtó közepén levő
kis mezőt határoló lécek szélessége ugy
aránylik az ajtő oldalsó és felső léceinek
szélességélrez és ez az alső léc széIessé-
géhaz válamint I : II. : IV. - Ez áz áb-
ian is kivehető. A lécek belső oldalait,
ahová az üveg jön íéloldalas gyaluval
'lnX'In col-nyirá legyaluliuk. Az össze-
illesztés csapozással tőrténik.

Uvegezésnél vékony

H lMV,l ,^::, J:i:il"J"]"i'u;
_j:{ IÜa\ /l zsanérpánttal íölerő-
ld |,\,M\"i| sitjük a szekrényre.-ru^ 

l:#ííj",,í,T3,*x
szekrény belső olda-
laira keskeny vékony

lécet szögezünk ugy, hogy ha az ajtót-bJ, "*bJ -J
bezárjuk, annak mind a négy belső széle
szorosan hozzái||eszkedjék a lécekhezl

A keresztet cármin vörösre fessük, a
szekrény többi része pácolva vagy a cser-
készotthon többi butorához alkalmazkodó
szinűre festve.

Az ábrán jelzett méretek egy közepes
nagyságu mentőszekrény méretei, tetszés
szerint változtathatók.

Jó munkát kiván:
Kalász MikáLy rajv.

213. Koháry I. cs. cs. Eger.

kicsit bevéshetünk, a
tetőt csapozássa} iI_
lesztjük rá. Tetejére
egy háromszöget szö-
gezhetünk, melyre a
csapat neve, száma
vágy monogrammja
kerülhet.

A polcok elhelyezé,
sénél jó, ha egymás-
tól való távolságuk
szabá|yozható. Ezt a
következőképen érjük
el: veszünk 4 darab
lécet, melyek mind-
egyikének hossza a
szekrény belső ma-
gasságával egyenlő,
szélessége 2 cm, vas-
tagsága 1 cm. Most
mindegyiknek a.kes-
kenyebb oldalába a
]éc szélességének fe.
léig (1 cm mélyen)
Íogazatokat vágunk,
mely fogazatok egy-
mástól 2 centiméter-

üveget használjunk,
mert a va§tag üveq
az ajtót megneheziti.
A kis mezőt tejüveg-
gel üvegezzük be, ha
ez nincs, akkor kö-
zönséges üvegre (a
kis mezőnek megfe-
lelő nagyságu) fehér
márványpapirost íá-
gasztunk belülről, de
a papir fényes oldalát
forditva kiíelé. A me-
zőkre kivülről egy
lombíürész deszkából
vágott (görög) keresz-
tet illesztünk.

A,MAGYAR cSERKÉSZ"
testvérlapja a VEZETŐX LAPJA

Minden tiszt és segédtiszt járassa a maga képzése érdekében.

Ára számonként 2500.- korona, negyedévre 7000.- korona
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Pályázatunk.
Juniusi (Bancraft és -Warren) 

pályá-
zatunkra 4 számbavehető mű érkezett,
3 verses és 1 prózai. A lFelhők jönnek<
stb. jeligéjü poéra gyakorlott kezü, de félre-
értette a pá|yázatot. Mi mulatni akartunk
az eső kormányozhatóságán, de ugy, hogy
a fátyol mögött a harcos emberi tudomány
előtt is kalapot emeljünk. >Zerge< ügyes
verselő, de csak a megmentett tábori ün.
nepélyt látta meg, a téma széles felületét
nem. Néweth István 159. Pápa, verses dol.
gozatában már felcsillan az aranyos ke_
dély. Jó verselés és az életből vett hason.
latok pl. a cserkész, kit szalmazsákostul
elvitt az ár, de ő nyugodtan alszik tovább.
Ennél még jobb ugyane szerző prőzája,
mely gyenge oldalai mellett is érdemes a
jutalomra. Ime a dolgozat:

,,Egy lsttltísl ltonhiíís álna - ruy napl ltütlülís uíán."

Halad, az idő. A ,gyenge. ember hatalmába
kényszeriti a természet félelmes erőit. A dübörgö
zuhatag gyátakal hajt. Neptun lehajtja üstökös fe-
jét, mikor meglátja a birodalmába berontó hajó_
kolosszust. A tovaszáguldó szél vitorlákat dagaszt
és viszi a kiváncsi embert. A lobogó elme nem áll
meg itt, leszáll a íöId méhébe, megrabolja a löld
szivét. Felhozza a sápadt aranyat, elragadja a föld
könnyét, a kirátyi gyémántot. Felszárnyal a légbe,
mely nern rég Rubikonja volt. Ott kering a büszke
sassal versenyezve a csillogó havasok felett, a
szűzi aetherben. S elég volt ez a föld királyának?
Nem. Rabigába nyügözi a gyilkos villámot. Aztán
a felhőket is kényszeriti, hogy kisirják könnyüket.
Mi cserkészek, a természet lovagjai, az emberi
észnek ezt a vivmányát üdvözöljük hartány hurrá-
val. MiIliónyi sok kellemetlenségtöl szabaditott
neg ez a találmány minket, Lássuk csak.

Máskor a íatengelyes világban megesett, hogy az
ünnepély sárba fult.

Most már nem kell ettől félnünk. Nem rémiszt
a szeszélyes idő, nem rettent a zápor. Az esöíogó

repülögépek mindig készen állanak a felszállásra s
csak belekiáltunk a telefonba; Halló_halló itt cser-
kész csapat - igen. - Kérem sziveskedjék felénk
fáradni és ellenőrizni az eget,mert ünnepélyt íar-
tunk s a meglepetés kellemetlen lenne, Halló -
- kész örömmel. És mi kivonulunk, vigan dübö-
rögve ropjuk a diszmenetet. Ehe, - de jö a felleg,
borul az ég. A közönség sáppadozik, Iányok sikol_
toznak, mert a fehérruha végóráját érzik. A kollé-
gisták indián csatakiáltással bukdácsolnak a pado-
kon, mi pedig, a lermészet titoknokai fölényescn
mosolygunk a kába civileken. Egyszerre csak búg
a propeller s egy karcsu madár kering a felleg
felett. Szórja, szőrja a csillogó homokot a gomo_
lyagba. Dörög az ég, harsog a villám, csapdos
az esö tólünk ezer méterre, mi pedig ragyogó
napfényben fürödve énekeljük, hogy: Sok a cseí-
kész dolga, de mindenre van gondja - hahaha !

Nem rontja el az eső kirándulásunkat többé.
Nem kell venni nagykendöt, köppenyt, esernyöt
mentösátrat, c§alánt, hogy a menydörgösménkü be-
lénk ne tévedjen. Hej mennyit nem kell. Hej de
boldog táborozás lesz ezután. I§tenem be boldog.
Es majd mi is szerelünk fel ilyen repülógépet és
ha kész lesz egy ilyen masinéria, fellibbenünk a
magasba, ha fut felénk a lelleg és az engedetlen
tolakodót kantárba szoritva, elhurcoljuk oda, hol a
föld zokog már az üditö esőért. Hej, hogy álda-
nak minket a falusiak. De jó lesz ott lá-
borozni. Még viz helyett is tejet iszunk, még a
szakácsot is sonkával molesztáljuk, ha kozma ur
bele szemtelenkedik a babok birodalmába. külön
esöszimatoló és esöhalászó órsünk lesz. Mert ná-
lunk vannak olyan íiuk, akik az eső elött egy hét-
tel, de ponto§an egy héttel kolosszális prüszkölést
visznek végbe. A prüszkölés potenciáIisa mindig
nagyobb lesz a hét vége felé, Iis az utolsó napon
mikor a prüszkölés hajtóereje olyan, hogy egy vé.
konydongáju kiscserkészt a levegöbe továbbit
minden erölködés nélkül - hát mondom, akkor a
fóczimatoló jelenti a rajvezetönek, hogy tisztelettel
ielentem, illetóleg prüszkölöm : esö lesz - még
pedig ma. No erre, aztán nyeregbe vágjuk magun-
kát és elintézzük, hogy hol legyen az esó.

vivat warren - vivat Bancraft l

Németh Istvdn,
t59 CorvinMátyás,Pápa,

l

§zombathelyról S. L. öregcserkész küldte be a következő német forrású rnondatokat, amelyek
életprogramnak alkalmasak: Ne törjön meg a fájdalom; ne kivánd meg, ami számodra elérhetetlen, vagy
értéktelen ; éld napjaidat úgy, amint adódnak; keresd mindenben a jót és ötíili az emberek és a természet
látásán; vedd az embert, amint van; egy örömteli óra vigasztaljon meg ezer keserüért ; tel jes szivedböl
és teljes lelkedből tedd, ami tö|ed telik, ha hálátlanság is a fizetséged. Aki ennyit tud az életből, az boldog,
szabad és büszke, élete pedig gyönyörü.

Aki bizalmatlan, igazságtalan mással szemben és önmagának ártalmára van, Kötelességünk
mindenkiröl feltenni a iót, amig az ellenkezőjét ki nem mutatja. A világ mérhetetlenségéhez porszen vagy:
hogy kivánhatod, hogy mindennek központja te légy ? Ha fájdalom vagy kár ér, ki mondhatná meg, nem
éri haszon ebböl az összeséget? A mindenható és mindentudó Teremtö akarata van jelen az élöben és
holtban: de véges értelmünkkel íel nem foghatjuk, Minden úgy van helyesen, amint az Alkotó megteremtette.
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lí[nrulísn.
Abból a gondolatból kiindulva, hogy csak fél

munkát végeznénk, ha táborhelyünknek csupán r
tábor élelmezése szempontjából fontos közvetlen
környékét ismeriük meg, mielőtt tábort vertiink volna
Sátoraljaujhety köz.elében, a Bodrog partján mozgó-
tábort rendezíünk a Hegyalja meg nenl szállott
részében.

Budapestről jul, 1l-én indultunk, másnap íöl-
szerelésünket egy tanyán elhelyezve megtekintettük
a várost s aztán két csoportra oszolva, külön a
kisebbek és külön a nagyobbak neki indultunk a
Hegyalja elöttünk még ismeretlen szép vidékének.
(Utat és teljesitményt kor és teljesitőképesség sze-
rint irányoztunk eló a két csoport számára).

Utközben, hogy csak a jelentösebb pontokat
emlitsem, rnegtekintettiik a Bodnár völgyében az
olt táborozó debreceni két csapat szép, vizszegény
helyen épült iker táborát 1 megmásztuk a Várhe-
gyet, a Nagy Péter Ménköt, a Cergelyt s másokat .

vóitunt< rúitányan (templomozáson is) Göncön'.
elmentünk az Amade vár alatt, megtekintettük az
Anlade vár melletti klastromtomot, a regéczi és a
boldogkőváraljai várak gyönyörü festői romjait, él-
veztünk Erdőbényén Danyi nagytisztcletü urnak s
az ottani Keresztény lfjusági és Leány Egyesületek
szerető, testvéri vendéglátását, megnéztük ott a
Rákóczi korabeli 400 lépés hosszu megkövesedett
vulKánikus hamuba vágott borospincéjét; jártunk
Erdöhorvátin, a Nagy Tolcsva völgyében, a 3 H§-
tánái s végül a külónös elrendeződésü Trancon-
falván keresztül Sárospatakon át l6.átt délután
visszaérkeztünk vidám jó kedvvel, sok szép emlék-
kel s tanulsággal gazdagodva táborhelyünkre és a

bodrogparti szép árnyas erdóben estére már állott
is a tábor !

Ezzel aztán megkezdódött a lábori élet.
-- Harmoniku§, ke<ives, hivatását jól betöttö, csak-
nem azt mondhatnám, sok szempontból ideális
tábor volt.

A környékkel késöbb sem szakitottuk íneg az
összeköttetést. A íölderitést is folytattuk. Megnéz.
tük kivülröl, belülröl a sárospataki Rákóczivárat,
a kollegiumot, templornot (templomban voltunk,
Sátoraljaujhelyen és Alsóbereczkin). Elnrentünk
Felsöbereczkire az árszabályozó vizmiveket meg-
tekinteni és Karcsára, hogy mi is lássuk a hires
karcsai templomot szép faragott köveivel, melynek
szentélyét még a Xl. században épitették § maga a
jáki kápolnára emlékeztető templom sem sokkal
f iatalabb.

Átt<etés a kompon. l. Bkie felvétele,

Felsőbereczkinél kimentünk a határra. A Bodrog
töltésénél haladt ez keresztül. Ott állott egy fa-
állvány, mellette egy fehér kö, egyik oldalán M. O.,
a másik oldalán C. S. . . . hihetetlennek látszolt
ez , . . Hogy oda át már nem a miénk l? Az a
szép tábla kövér buza, meg távolban a hegyoldal-
tóI most eltakart kövesdi vár, a Bánk bán tragédia
állitólagos szinlere ? |

Megállottunk a határkőnél és ajiiunkról felharsant
a himnusz, . . Aug. 3-án aztán tábort bontottunk.

t [lnEtf,n B§EnilÉM llnnnn ilETÚ§ iltil[O-REE §fim *H:fitlTi""ffii,'ii":Í::
tes beszámo!ó a nagg hopenhágai napok mínden részleíéről. Miníhogy korláíolí számban
ielení meg, a csapaíok és egyesek siessenek uíánrendelésühhel, merí a íömeges felvé(el melleíí

§ hamar hí fog íogyni. %
A versenycsapaí, parancsnokánah szerkeszíésében, fameníes papiroson, íöbb míní í00 képpel,

ilí;ffi:,, A HopENHAGAl JAí9BoREE 1g24 ;TTí;iff;:,fiX:
cserkész szakszerüséggel íárgyalja a verseny mlnden számának külső és belső mozzanaíáí,
Erre a könyvre el6flzetést hirdetünk. Előfizeíési ára: K 30000 (harmincezer) és az összeg
oíIamboreekönyv' ielzéssel hüldendő a kiadóhivaíalba. Megjelenése ulán az ára íermészeíesen

ieleníéhenyen nagyobb lesz,
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A Jamboree crapat
lröczönete. Jamboree
számunk megjelenése
után is érkeztek üd-
vözlő iratok, sürgö-
nyök, levelek & ver-
senycsapathoz, ame-
lyekben kifejezett test_
véri együttérzésért
hálás köszönetet mon.
dunk. Különösen kö-

gunk választottuk), mert nem volt lehetöségünk a
bór szakszerü kezelésére, ezért szinét veszlette,
feketés lett. Szabását pedig ugyancsak a csapat-
parancsnokság annyiban választhatta volna meg job-
ban, hogy bővebbet kellett volna kérnie, hogy a
gyapjúharisnya is belefért volna. Ez azonban - is-
méte|jük - nem a cipőüzemen múlt, melyet érinteni
nem volt szándékunk,

IlI. KERÜLET.
Röz|i l Buza JózseJ ker. sajtórefetens.

Ásatások. A szombathelyi 48.,Rákóczin csapat
a vasmegyei muzeum vezetésével Baltavár környé-
kén ásatásokat rendezett, amely értékes eredménye-
ket hozott a miocén és pliocén korszak állatvilágá-
ból. Megtalálták az ös-ló, ős-gazella, ós-szatvas,
ős,orrszárvú csontjait. Ugyancsak archeologiai ása-
tásokat folytatolt lrissitke mellett a soproni 64. 

"Szt.Asztrik' cserkészcsapat is.
Elsó segély. A kőszegi hegyekben, nevezetesen

a Hétforrásnál táborozó 169. §z. uipesti "MOVE"csapet egyik órse első segélyben részesitett egy
asszonyt, akinek a lábán a hegyekből fát fuvarozó
megrakott szekér átment és azt bokában eltörte. A
fiúk hevenyészett hordágyon szállitotlák be a sze,
rencsétlen asszonyt Kőszegre.

Némét cserkészek. A nvár folvamán számos
német cserkész fordult meg 'kerüIeíünk területén,
igy Szombathelyen, Szentgotthárdon, Zalaegerszegen.
Augusztus elején 1l |ipcóei cserkész étkezett Zala-
ege}szegre, aiol az ottani 80, Csány-csapat fogadta
Öket. Lipcséból Salzburgig vonaton utaztak, onnan
pedig gyalog tették még az ulat Za|aegerszegig,
lnnen Keszthelyre utazlak tovább, ahonnan csóna-
kon mentek Bádacsonyba, majd áegtekintették Cso-
báncot, Szigligetet, Ve§zprémei, Budápestet és Buda,
pestról mentes vissza gyalog - Csehország elkerü-
|ésével - Lipcsébe.

Gyújtés a kerúletl széklo'áz tavára, A bel-
ügy miniszter a kultuszminiszterrel egyetértésben
mégengedte, hogy a kerület jul us l-töl egy éven
át Vas., Sopron-, Moson., és Zalamegye területén
gyűjtheisen'a szómbathe|fi cserkészszÖÉáz felépité-
sének javára.

Cserkészünneoélvck A szenteotthárdi 59,
, Árpád" cserkészcsipaÍ az intézet torn"acsarnokában
jól sikerült cserkészelöadást rendezett, melyen Far-
Éas Ferenc ü. e. h. is részt vett. - Ugyancsak nagy
ünnepélye volt jrlnius 29.-én a zalaegerszegi 80.
,,CsánV' ceaDatnak, amikor is zászlóavatás és foga,
dalomiéte| vbtt. - Péter-Pál napján a sümegi 76.
oKisfaludyn csapat Jánosházára rándult ki, ahol
cserkészpropaganda -elöadást tartottak. A belolyó
jövedelemból á csapat a jánosházai elesett !ósök
siremlékére 55 ezer koronát adományozott. - Rába,
gyarmaton táborozott a 174.6nn2-gyári cserkész-
Ósapat Ottartózkodásuk alatt leplezték le a világ-
háboruban elesett hösök emlékszobrát, melyen a
csapat is részt vett. Parancsnok beszédet mondott,
a cierkészek pedig énekeket adtak elö. - A hŐ-
szegi 54. "Eszterházy" csapat mozgótáborának egyik
áIlomásán Sümegen tartott cserkészelőadást, mely-
ben a cserkészek derék munkát végeztek. Táboro-
zások alatt minden csapat tartott tábori ünnepélye-
kat, amely minden csapatnál jól sikerült, több he-
lyen megleheió anyagi eredménnyel. - Julius 27-én,
vasárnap kedves meghitt ünnep keretében tettek
fogadalmat a magyaróvári csapatok ujoncai Mária-
ligeten, melyen gróJ Khuen-Eédervdry Károly i§
részt vett.

Innen_onnan, A74. 
"Törekvés" csapat parancs-

nokát, §zücs lmrét Veszprémbe helyezték. - A ta-
polcai 73. nBacsányi'csapat augusztus 20.-án Ti-
hanyba tanulmányi kirándulást telt. - Mechle|ózseí
cserkésztiszt, aki a Magyar Cserkészszövetség ré-

szönjük a VII. kerületnek, a Magyar Evan-
géliumi Keresztyén Diákszövetségnek, a 8ó.
Ztinyi csapatnak (Székesfehérvár) és az
egri 2I2 Bornemissza Gergely csapatnak
átiratait. Amint itt egybeforrunk érzelem-
ben, ugy íogunk együtt cselekedni vele.
tek, testvérek, a Kárpátoktól egészen az
Adriáig. Jamboree csapat.

Fölilmúves tanonc cserhészcsaoat §zerve.
zését kezdette meg llegedüs Árpdd Edi zalai (káp-
talantóti) földbirtokos, aki gyakori adonrányokkal
is támogatja a cserkészetet. Hegedüs a mezőgazda-
sági foglalkozást képesitéshez akarja kötni é§ föld_
mfi ves tanonc ok számár a in ternátust létesitett. Ezeket
a tanoncokat óhajtja cserkészcsapattá megszervezni.

A bétéscsabai 239. , üíunkácsy. csapat
a _Gömör-Szepeg! .érchegységben, az aggtéleki csepp-
kóbarlang_ jósvafói bejáratánál verte Jél idei nagy-
táborát.'Iáborozásunkat megértö szeretettel karolia
fel a békéscsabai cserkészbarát közöns§g s úgy
anyagiakban is kellöen felszeretve keltetí, Íoey Ü--
borozásunk sikeresen végződjék. 3. törvényünk sze-
rint cselekedtünk, amikor a barlangnál kutató mér-
nököknek felajánlottuk segitségünket az uj barlang-
nyilás kibontásához, Annak idején a fóvárosi sajió
id foglatkozott ezen ténykedésüirkkel. Idehaza a ren-
des.csapatmunkát folytatjuk, ujoncokat veszünk fel
s készülünk a második propaganda ünnepélyünkre.
Az elsö eredményeképen Mezöberényben niár két
csapat van alakulóban. Van egy orvosilag képzett
meirtö és egy tűzoltó őrsünk.'Áz hátrálta-tia mun-
!,át,\"!l hogy.nincs,nre_gfeletö vezetónk aki ügyün-
ket felkarolná. Szabó Jdnos s, tisztj. a békéscsábai
239. 

"Munkácsy' 
iparos cs. csapatban.

Htbaiavltás. Jamboree számunk 118. oldalára
lázas munkánk közben sainálatos elirás csúszott
be. A cserkésztakarék cipöü-zemének pontos és olcsó
munkáját kiernelve ezt irtuk : ,Ez a sárgásbarna bak-
kancs végeredményben sem szabásábáí, §€úr aota-
gában nem vált be." Hiányzik azonban a magyará-
zata. _Nehogy valaki azt higyje, hogy ez a megjégyzés
a cipöüzemet érinti, mert-lilbgészitltir azzal|'aűi -nagy sajnátatunkra - kimaradt. T. i. a mi céljainkra
az anyag azért nem volt srerencsés, (de ezt ma-
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széíől az amerikai cserké§zet tanulmányozására
mult év decemberében New-Yorkba ment, augu§z-
tus hóban Magyarországra érkezelt, hogy egy nagy
amerikai lap részére a magyar cserkészet vezetói-
röl és a vezetö politikusainkról rajzokat készitsen.
Szeptember elején tér vissza ismét Amerikába. -Rapi Béla ev. püspök, a kerület védnöke megláto-
gattá a soproni ev. lic. 67. Deákkuti csapatának
akali nagytáborát.

50. Eunyaily csapat Öregrala. A szombat-
helyi fögimnázium 50. Hunyadi c§erké§zc§apata
öregcserkészmunkát is óhajt végezni. E célbóI fel-
állitották az öregcsérkészrajt, mely a csapattal
párhuzamósan fog miiködni. Tagjai az intézetből
kikerült cserkészek, akik az iskolai év alatt (egye-
temi hallgaiók) nagyobbrészt Budapesten tartózkod-
nak s oti fognak óserkészmunkát végezni, a nyári
vakációban azonban bekapcsolódnak a rendes csa-
patmunkába és a csapattal rnennek táborozni is.

Vasvárl cserkészcsapat. A vasvári polgári
iskola lelkes igazgatója Schultz Lajos, a mult év.
ben megszervezle az intézetben a cserkészcsapatot
s ez évben is szép eredménnyel folytatja a munkát.
Mult évben elméleti és gyakorlati kiképzésben már
ugy elörehaladt a csapat, hogy december hó eleién
fogadalmat is óhajt tenni. A csapat létszám ielen-
leg 54. A csapat felszerelése is biztositva van. Ez
lesz Vasmegyében a tizenegyedik cserkészcsapat.

Vll. KERÜLET.

- ^ 
47, cs. .Légy Résen" c. lapjából. -

kimutatás a vll. kerület cserkész cga-
patainak 1924, nagytlborozásairól. 40. számu
Szekszárdi Cserkészek 55 fiuvat Sátorhelyen (Ba-
ranya) Mohács. Julius 1-29. l79. sz. Rákóczi cs.
cs. Gerjencén 49 fiúval. lúliusban (2 hét.) l57. sz,
Damjanich c8. cs. 40 fíúúal Pusztatahonyon (Szol-
nok). Júliusban (3 hét). 282. sz. Tóth Kálmán cs.
cs. Szigligeten aÜgusztirsban (2 hét). t55. sz. MAV.
cs. cs, Nagyatád 2 hétig. 206, Csokonai Viléz Mi-
hály cs. cs, 50 fiúval Putnokon, itll. 9-27. 165. sz.
Turul cs. cs. 2{ fiúval Bátán, iúl. 29. aug.4.-ig. 8a.
és l5l. sz. Berzsenvi és Turul cs. cs. 50 fiúval a
Balaton mellett iul. i5-töl aug,7-ig 246,sz. Bocskay
cs. cs.35 fiúval Fonvódon 2 hét. Pécsi belv. elemi
ísk. kiscserkészein Szént Márton pnsztán jül. t-23-ig.
47, sz. P. C. F. cs. cs. 50 fiúval Szt. Márton-pusz-
tán július 2-25-ig. l0. sz. P. A. R. cs. cs, iúll.
3-21. Dunai mozgótábor (Györ-Mohács,) 2l7.
sz, KMJ, cs. cs. Dráva §ztárán.

vIll. KERÜLET.
Cserkészkerületi ünnepély Kecskeméten.

A kecskeméti cserkészcsapatok a városi Katona
|ózseí szinházban a kerület javára közös cserkész-
ünnepélyt rendeztek. A rendszés munkája és az
elóadás kivitele Iegteljesebb mértékben kifogásta-
lan volt. A kerületi fötisztviselóknek és a kecske_
méti csapatoknak igen nagy érdemük, ltogy ezzel
az elóadással fáradságot nem ismerve a kerületnek
támogatására siettek és az ünnepélynek egész jöve-
delmét a kerület javára forditják,

Csapatparancsnokváltozás. A kecskeméti rk.
fögimn. ll8. sz. Turán csapatában az új parancs-
nok a távozó dr, Markó Győző helyébe dr. Duko-
yl'cs Lörinc kegyesrendi tanár lett.

,"dL- ],,,.

W. 0. Debrecen. Forró szerencsekivánatok és há-
lás köszönet ! - t. L. Kiskunhalas. Meleg kézszori.
tás az üdvözlésért. - Lombhullás. Hangulatfestés
rég kipróbátt eszközökkel; igy nem új éinem mű-
vészi. Ahol ilyen mély érzés lakozik,- nem tehetne
megpróbálni önmagát adní ? - Aktuálls. Az a kér-
dés igy hangzott: hány fényévnyire van a Mars
földközelben és földtávolban ? A parancsnok igy
váIaszolt : a Mars távolságának szél§ö értékei 55 é-§
400 millió km. Egy fényév kereken hatvanszor hat-
vanszor huszonnégysz er hár omszázhatvanötször há-
romszázezet kilómáer. - számitsd ki a feleletet.

Klaőja l A Magyar Cectkégzszívetség Kledóvállalata
Nyoota : Frátcr és Tátsa &ónyvoyomdá|r.

Yczeléght ícíclór l Frítcr Dánlcl.
Blr'őlpclt9 VII. ALágíe{rtc. t3. TcL Józlal 106-2g

H lVATALos R ÉsZ,
MEGHIVÓ

a Magyar Cserkészszövetségnek t924. évi
november hó l6_án (vasárnap) délelőtt 11
órakor Budapesten, VIII. ker., Főherceg
Sándor-utca 8. szám alatt a régi képvise-
lőház üléstermében tartandó

Rendes Országos Közgyülésére.
Tárgysorozat;

1. A kiküIdöttek igazolása és a határo_
zatképesség megállapitása. A kiküldöttek
a csapatbélyegzővel ellátott megbízó leve.
leiket, továbbá tagdijnyugtájukat hozzák
magukkal, ezek már előző nap a Szöv.
hiv. helyiségében is átadhatók.

2. Elnöki megnyitó.
3. Ugyvezető elnök h. főtitkár összefog.

laló jelentése.
4. Zárszámadás és íelmentvény az Ig22-

L923..évre, költségvetés az í924-25. évre,
5. Ugyv. elnök, főtitkárok, külügyi meg-

bizott, int. biz. tagok választása.
6. Az alapszabályok 11. §-a értelmében

bejelentett inditványok.
Hivatalos jelölő lisla: ügyv. elnök

Faragó Ed.e; az igy megüresedö o. főtitkár
helyébe d.r. Zsemberjl Ggwla; gazd. és p.
ü. íőtitkár d,r. Major Dezsöi külügyi meg-
bizott dr. Molnár Frigys; orsz. ellenőrző
megbizott te|.jes jogri helyettese Erí E*nil
volt szegszárdi ker. főtitkár.

A közgyűlés előtt sem az otsz. elnök,
sem a főtisztviselők elfoglaltságuk miatt
folyó ügyekkel nem foglalkozhatnak.

Közgyülés utiín a Posch vendéglőben
(Dohány-utca és Sip-utca sarok) közös
ebéd és egyéb eserkészügyek megbeszélése.

Délután 4 órakor a régi képviselőház-
ban a Jamboree film bemutatása.

Wifu Béla orsz. elnök.

]ZfN[JfK



MAGYAR CSERKÉSZ

Elöfizetöinlret f:lTéliúhj hogy. háíra,

Kérjük az előfizelési diiakaí (í negyedre J pld.
í5.000 hor.) haladéktalanul áíuíalni, merf ellen.
kez6 eseíben kényíeleneh lennénk a lap ex-
pediálásáí beszüníetni és a külön felszóliíás
diiáí felszámiíani.

KIA,DóHIVATAL,

cSERKÉszgÖnrÁRcÁK
kitünő anyag, öt rekesszel irónnal és nolesszel,
szines cserkész motivumu préseléssel.
Ara 80,000 korona. Vidékre 2000 korona portó.

Kapható a kiad,óhtvatalunhban.

flfi:[: x,*Lffi::í:: *:L, sátrakat.
Feszitököíelek, §zalmaz§ákok állandóan
takíátOn. EIsÖtendü vizm€nles ponuvák
:; előnuös kölcsöndii melleíí. ::

Vidéki megrendeléseheí poníosan eszhözlök.

IFJ. rÁszrÓ GYULA
Budapest, V. Nádor-u. 20. 160_82, 163-16

A "MAGYAR CSERKÉSZ" KÖNYVEI
52, Ruházati szabályzpt _.40

_.40
2._

-'.40
1.2o

59-6l. Öveges J. Idöhatározás és idö-
jóslás _--

62. Harangl L.: A két arabus.(Vigj.)
63. Cserkészjelvények és ismertetöjelek

64-67. Koszter Atya: Á, cserkésztábor
szinpada -_-

- A leánycserkészet utmutatója.

- §ik §ándor: A Magyar Cserkész-
vezetök könyve
lamentes papiroson kartonboriték

Crerkéez-levelezölapok: l2-féle levelezó lap
drbonként 300 l(.
Ill. sorozat: A mi íörvényünk,
Ara 600 korona.

,_

2.-

53. Kiscserkészszabályzat
54-56. A Magyar Cserkész játékkönyve
57. Különpróba szabályzat
58. Borsiozky; Ceösz

1. Márkus : Cserkésztábor. (Elfogyott).
2. §chrank: A harcszerü. ll. kiad. (Elf.)
3. §ztrillch ós Mócsy: A cserkészse-

gitségnyuitás kis kátéja.
4. Kiképzési szabályzat lll. kiadás

5-6. Gerö: A térkép. lI bóv. kiadás
7-8. Dr. Fodor Feronc: Magyarország föld-

raiza, l. o. próbaanyag lI. kiad,
9-13. MajorD.: Örsvezetók könyve.A M.

Cs. Sz. hivatalos ka|auzaörsveze-
tök munkája részére. II. kiadás ___ 1.50

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

lotai cserkészek. (Elfogyott.)
24-25. Lingaaer László ér Noszlopy AbaTF

hamór : Cserkészszinpad -.8026-29. Magyar Cserkész Naptára 1922 (Elfogyott,)
30. A mi törvényünk. ;il,3t-33. §ztrilich Pái és dr.

Tábori munkák

Műlap (kis cserkészplakát) ___

U gy anaz, nagy alakban __-

Baden-Powetl arcképe -.50
Farkas Gyula: A tábortűz üzen.
A ,ilagyar Caerkószu hiányos évfolyamal:

kaphatók számonként a minden-
kori példányszám árában,

§ik §.; Cserkészinduló kotta ___ __ -.50Figyelem l Az itt ielzett árak ugynevezett
alaparaK. EzeBel az o8§zegeKet

nneg kell szoíozni je|enleg7000-el s rtgy kapiuk
lneg az egyes könyvek mai árát. Ez a szorzó-
szám változhatik a gazdasági viszonyok szerint.

1.50

|.20

drb
drb

34-35. §pllenberg: A magyar cserkész
daloskönyve. II. böv. kiadás _,50

2._36-37. Természetismeret. (Sajtó alatt.)
38. Dr. Mócsy: Cserkészlizika és kémia (S. a.).
39. Kiss: Táborozás -.6040-42. Szőllősy l Lovagiasság. ___ 2.-

43-46. Dr. Farkas Gyula: Forrongó lelkek.
Cserkészregény 2.-

47. Erczbrucker A. : Erdö mellett nem jó
lakni. Cserkészvigjáték l felv. ___

48-5t. Farkas Gyula : Hadak utján _-_

llnnhníí n llnuru 8sgtilíM linilílimínlíhnn, Buünru§í, lll. llíli-ulge 0l. í§!.0.



8suhísruh glnh iíí uísítOlnah rl,,r",t.,ffii llnhlítnnnrlnmgí fi ntgumulíIurí
ÁllaqdOan ralt{rgn tattok vílágiJ{si, csengő, tele{on alkabészeket és vqzetékeklt.

t*í:!;::rí;ln":íf:,,:u,n NAGY A NTAL R;r|;.,;J", lr:í:;:'",

n|gníf, líilnh!Í,1,-,.1i33;,tí,,'xií.ilf::tÉíí
=----'---" 

csóbban beszerezhetök

RUdOlffY RÓbert Ráday illatszertár

Budapest, lX. k"r., Ráday-utca 14. szám.

§II koholrnónígs óíígrem
§udapesl, lV., KiráIul Pál-ulca Z0. I. em.

Az átaíazó cserkészcsapaíoh
éíhezési helye.

§ 
p o r t § lT,i§l,i'á,l i§filr 

j 
ilüíil8l

Hltnálti líllil Buünnusl,1I. hltü-ul § (íl?jií}

Á Magyar Cserkészszövetség szátliióla.

€serké5z eipótlzgq !

a M. Cserkészek Takarék és Hitelszöveikezete
mint az O. K. H. tágia cipöüzeme készit ui
munkát és javitást elsőrangu ,ltivitelben a leg-

jutányosabb - áron.

Cselkész, polgári és luxus cipöl,
Te5yen nrielőlrlr prőbare4deléBí.

Cipöüzemi iroda:
Budapest. Vlíl. József körut 83, lll. 15.

A magyar cscrkészmozgalom pónzintézgle. Folyósít
körcsonöket csapatíclszerolósi, fuházati stb. os6í-
készcélokra elónyös fellétolot mellett, - elfogad
takarékbqtétekot jutányos kamatozásra.

Helyiség : Budapoet, !V. Váci-utca 62. (cs. szÖv,)

§llMÁNN BÉLA
üveges é? képkprete;6
BupAPEET, lx., RÁDAy.UTCA í6

í'ü ;u;#iffi
i Javitásokat lelkiismeretesen készifuk. !
i Hurok legjob[ minöségben olcsón kaphatók. ii csnplroKNAK ÁnenceDmÉNyt t i
i sTÉHLtK LAjo§ i! rrÁxc§znnÉsz ;i gup.ApEs,r,Jósznr-rönur 7L73 t

"\:..:::..*.:-::.. ......,...J

Krato§hyi§la Fer§n#
bály!ól rnesler

A ü Á N L 3 A:
cseréphályháií fa- és szénfüíésre.

qpvÁ[rAL:
cserépkályháh, kandallók {frahásáí és íiszlitását
hglyben gq vidékgn, a legiuíányosabb árakon.

^\ríinden filLtrrkáért 1 érri jótállás !
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IV. Váci-utca 46.
Tel. .lózseí l51 -83

, 6 41_4ő.
Tiszti paszomány (arany)
Paszomány (vörös) métere
Hátizsák
Iskola táska
Sujtás (előirásos,

métere
Számok

oserkészing (khaki flanell) 
kor'

28-30 szám --- 120.000
3t_33 ,, --- _-- 125.000
34_37 ___ 130.000
38-4c ) ,___ 

135.000
41_42 , ___ __ 140.000

Köpper khaki rnétere -__ 52.000
Cserkészkalap 55.000-120.000-t40.000
Tiszti kalap___ _-- 140-160.000
Nyakkendő zöld 14.000

Sipzsin ór, (nyakbaakas zthatő) 5000
, fehér 5000

Bot 18.000
Tisztí bot(vastag,szöges végget) 14-18.000
Kötött lábszátvédő --- 70.000
Derékszi{_,o!,i -:- 55-70-95-105.0OC
Nyat<rentlő'karika 8000
Tiszti kalapszij (kiváló finom) --_ 27.0JO
Órsvezetői kalapszij (" o ) --- 25 000
Cserkészkalapszij( n o )--- 21.000
Viharszij 14.000
Cserkészkés 6-8-15-28-80.000
Kanál-vilta (összecsukható) 5000
Cipő (legfin. anyagból) fekete,

35-37. szám ---
38-40. s ---, 4I_4ő. u ---

Cserkésznadrág, rövid, vadász-
vászonból --- 85-140-16C.000

Tábori összecsukható szék 40.000
Bakancs (sárga) 3ő-37. számig 340,000

u,38-40."360.000

Budapest,

'' 400.000
métere 24.000

l2.000
___ 200.000

70 000
zöldes barna)

4m0
2000

kor.
Termosz (féiliteres) --- 100.000

" (egy literes, nikkelezett) 180.000

Aluminium áruk :

Lapos ivópohár fogóval 15.000
.. ,, , f.ogő nélkül 13.000
Osszecsukható pohár 9000-12.000
"Record" íőző két edénnyel ___ 130.000
Tábori főző álvánnyal --- 200.000
Utazó főző llz literes 60.000
Zsebíőző 1/. literes 50.000
Kulacs buzattal --- ___ t00.000
Tojástartó 7000
Mély tányér 30.000
Konyhabögre ___ 14 000
Aluminiumcsajka 50.000
Szappantartó ___ l2_ l6.000

n -_; 10_13.000
Vajaskenyértartó 30.000
Elelmiszerdoboz ___ ___ 100.000
Csavarmenetes doboz 12- l 4- l 6 -22,WVajtartó üveg betéttel 30-40-50.000
Villamos zseb!ámpák (zsebaccumulátorral)

zsebaccumulaforoh íölíését
2500 horonáérí vállaliuk,

íölíésre érdeklődő cserhészekeí
kiokíaíunh.

P|ROL|T szilárd szesz Nélkütözbe-
tetlen a !áztartásban,, kt]Onosen a hajsütésnél,
mert teljesen veszélytelen,utazásná[. turilta
kirándulásoknál, vadászaton, \atonai gvakorIato_
kon stb. Bobbanás kizfuva ! Ésés elaíd'nem fo-
lyik szét l Kellomes itlatu! Nem piszkit l Nem
korm,ol, nagy bót fejleszt ! Az eioltott kockát
_vitszatehetjük a tlobozba és alkalomadtán ujból
hasznólhatjuk, 1 doboz 25,Óoo

ÉnrnSrcas. F. ű zo.ra headne ski
részletf.zelésr e kapható.

V. Szemere-utca 10.
Telefon t36-34

Az alanti fujegyzéket tájékoztatásul közöljük, minden kötelezettség nélkül.

Arjegyzék.

3B0.000
400.000
420.000

lzző
Niklrelezett accumuHtor-toF
Sima ,,Metal" tok
Akasztós ,,Metal" tok
Zsebakumulator (töltve) ___

480o.
24000
28.000
30"000
240.J/0-

lí[urufisl ffilt hlllnu§l!í§ít! iliii:ffi,i"fll[§"3j'-?í:;í"'"",iJft"oi" g[00 lt.
a forgalmiadó benfoglaltatik.Árainkban

§íótoí é8 fóasa. TeloíOD:


