
M§\W-t
/l l

v. ÉvporrrAm tl. szÁnn. í924. NoVEMBER ,.

.!ltlI l l l l lln l l tl

Minden cserkész saját boltjában
A Magyar Cserkész*

Termelő és É,rtélcesitő szövetlrezetében vásárol!

= 
Budapest, [V, Váci-utca 46. Tel.:J. 151-83. ll., Corvinltér 7. Tel.: 136_34. 

=
Lásd a boriték 4.-ik oldalát. 

=lllllllllllllllltlllllllllll!llltlllllllllllll lllllltlll1lltlll11lltllllnllllltlnllü!lllllllllíF

TARTALOIfr: fi: A Íralottak. - Arad.jt Zsoll: Vaíamí íái nagyol. . . (Vers.) -
Farkas Gy1,Ia: Hadak útján. (Regény). ̂ - W'ínactou Levelek, - ?ályázatar.k eted-
ménye, - {20) Jambatee. (Vers}. * Fiuáczjl Ernö: A sielés. - Mcgalakalt a őiák-
úőiőklCIb. - Tábotozás. (á): Még léhárry pillanatíéaykep a Jamboteeúl.

Könyvek. - Krónika. - Szcrkesztői üzegetek; - Hlvatalos ftsz"

Áne 5ooo KoRoNA.



E:---
niIruoe§ csbRxÉszveznró salÁr VE ZIa"rőFi LAp3Á,,_r"rÉRonxÉagN ti,lzEsSEN nLó nzor.{Ne,L A ,,

idrffiffiffiiiiz
iHil:§_f;L,i.Jliiff:-"

Cpipatotthonok müher
he}yeinek felszerelése

szer§zámokkál.

Rmdlil{i

llll

CÖapat és egyéni felszerelések.

Thnmornfflaiumíniumuüínygh s h.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.

Iiudapest, IV. Vámház-körut 6. sz.

lill!l lllllllll l !llll ll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll l lllIllllllll l llllllll!!

StfulüN GYULa 
=

b ő r ö,.n d ö s
'í}uilapest, Vfli., fiaróss-:u. t,

'-_,_

.D-...r§!d,-.--- .

; t<oVnEs ÉÉLÁ i.:
i rurűasztalos i
i rA Cserkószszövel5ég ezállitója.) i

=E Plaid. t l Bőröndök 
=E $'ja lsziiah i Fm5;, 
=

É Hátizsak- l |. Órakarkőtö 
==

=nl lltlllltuttttt lttlIttttlt Ittl ttt t tittltrIltlirrlln lrrriiiutrllitlr rrtt l tttttIttlriii rlr,fr

i euoapEsT, IV., VÁCl UTCA 66.

!-
! CEapa{oí{honohnak ;száltiíl .qi, használt
! szehrényehet, aszíalokaí, székeheí,,foga.
! sohaí, fióhos szekrényehe( és rnindenféle
i trutorohaí a legolesóbb áron
l_.-..l..p....-. 19;,üq$d.Éi.€€d.a..9r-r.F-..r.1....r..-...rP

Irógépek, számoló§épek szakszerü javitása
és iókarbantartása. U| és használt Iró-
gépek Ketlékek azösszes rendszerü gépekhez

Éi{É§§Áru rpstv ÉR EK
Budapest, YlIl. Dusonies-utca 3, ga,

Telefon: Jázeef 84 , 94.

l{ungáfia Zászlúgyár
§$9q91|, Iil. Palttüln|ül.tt. 4-6 Tsl. l6ls. IBl,$§.
_t:]§[l§íffi üE§amn=§&)BCC :ffiY,.§[ffi

CSEffi K§sZKf,§§K. EVöEszközöx, oLLÖK, BoRoTVÁt< És
BoRoTVAxÉsgr A LEGNAGYoBB VÁLA,SZTÉKBAN.

uavlrÁ_soKAT. És xöszönüt_Ésr ELFoGADuNK.
, . ,, T:::-s3,'vák 

nagy vála§ztókban t 
[üfiffifr ifnü[?iln

n ilíBYín gffiúfilístúOn'iisín nufi§Íír,r,n$ii

NAGY mnrqYrtfii*r
haíonai és polgári 

"r"táiii"meBUDAPE§T, lV., 
I

Kecskeméíi ucca 9. szám, félemeleí.
Készit katonai és polgári ruhál, saphát,
cserkész és lnindenneruű egyenruhál,
Nagy válasi{éh §zöveíekben és minden-
íaiíá felszerelési cihkekben. Cserhész

váilpáníok .állaldóan rahíáron.
TE[,F!,gT z őoZaEE 104-b,

§lltóholnipníus óíígrem
Kitál$l Pál-uíca 20. I. em.

,i.a :.,,-
Áz á,íiíázó bserkészcsapaíoh

.=, .i,,, éfhezési helye.

hivaíltózzutrk

nllmP[[T,l[. üi08H[ltÉll ü, t



v. ÉWoí.YAít. BUDAPEST, lr24. NoVEMBER. l. ,r. szÁilit.

nfrAGYAR
gsERKÉsz

Szerkesztőség : I., Merol,utca 17. lll. 2.
Kiadóhivatal: IV., Váci-utca 62, íez. 6.

Megjelonik mindon hó 1-én.

nrillió közül. ,,Ti cinikus, ti frivol, ti ölzö,
ti viszálykodó magyarok * ntondotta a sző"

nok - gondoljafok a hősi halottakra l Vaj
jon mit gontlolnakahősi halottak tirólatok?"
Poetikus és rettenetes gondolat ! Mít gon-
dolsz, hogy tekíntenek rád? Örömtól kala-
pál a szived; tiszta vagyok, bátran emelem
homlokom az égnok, bizhatnak bennem?
Mered mondani ? ,,Ne sirassátok azokat, akik
meghaltak dicső módon ahazáétt- igy szólt
tovább a szónok * azokat sirassá,tok, akik
new lltduak a kösökhöz ruéltón élni. akazáért !"
Vajjon hatnak-e a halottak, van-e szavuk,
beszédjtik, vagy elrothadnak a föld a|att1

ennyi az egész ? HoI van hát a vég?
Carlyle Tamás 1837-ben megirta a francia

forradalom történetét. Elmeséli benne, hogy
1792-ben ezer nrarseilleí francia ment Páris
felé, szilaj dal|al az ajakán. ,,Mért mentek
Párisba ?" kérdezték tólük. ,,Mowrir" (meg.
halni) - felelték, Vajjon mi a véleményed,
a halál alkalmávál csak a testrőI van szó ?
A marseilleiek meghalni akartak. Nekík ez
semmi előnyt nem jelenth etett. Kiért,esetleg
miérl volt fratal szivülr számára egyetlen
céljuk: uaowrir ? Termékeny-e az az é|et,
amely idó elóttahatálért lángol? Jelentenek.e
a le életednek valamit azok, akik a magyaí
történelem véres folyóját táplálták ? Miért
tekintesz, büszkén szerte, ha eszedbe jüt
Zringi Miklós, aki bátran készült a halálra,
aztán imádkozott, aztán - huj huj hajrá !

- belerohant a halálba. Kiért, eselleg miért?
Alighanem van szép halál is, mely uem
érzi a rothadás ittőzatát. ,Imádkozzál éret-
tünk búnösökért most és kaláluuh óráján"
mondod napi imáilságodban. "Jóni fbg, ha
jőni kell, a uaglszelü ha|áL- szavalod Vö,
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Felelős szetkesalő l
HERMANN GYÖZÓ

Et6fizctée : Negyedévre 15000 K.
Egyes száín 5000 K.

Postacsekkszámla i 37,428

A halottalr.
Kedves tizenötéves cserkésztestvérem, ve,

led szeretnék beszélni azokról, akik voltak,
de már nincsenek. Mikor legutóbb találkoz,
tam veled az összejövetelen, nem tudtál altot
énekelni, mert: ováItozik a hangom", Bizony
azon a ponton vagy, hogy a hangoddal egyrlitt

te is más legyél. tr'elserdülsz, férfi leszel és

majdan beáIl az alkonyat. Amikor igy jól
benn az őszben atanyszin telitőt látsz a fák
alatt és virágerdők vándorolnak a temetők

felé, eléd rérnüI-e a nagy kérdés: miért élsz?
Egyszer -enrlékszel? - morcos kedvedben
megg;.őzódés villant elő a szemedből, mikor
azt mondtad: csakhogy elrothadjunk a föld
alatt, annyi az egész. Vajjon?

Nemrég tizenhárom felakasztott vagy agyon-

lött embert ünnepeltünk. Egyszer, valamikor
megölték őket. Egyszer valamikor, nagyapáink
deli férfiak voltak akkor. Ez alrkor volt, mi-

kor egy nemzet nagyot lélekzett a szabadság,
ból, mire végeláthatatlan sor pribék ug"

rott a torkának. El ís veszett a szabadság, -

meg a tizenhárom tábornok is, Mit gondolsz,

csak annyi volt, hogy a husukat, csontjukat fel ,

szitta az anyaföld ? De akkor mért szorul

ökölbe a kezed és - nono - mért halvá-
nyulsz el ? Tudod, hogy az a tizennegyeclik
itt Pesten mit mondott utoljára, mivel búcsÚ-

zott ogyetlen, a végtolen semmibe eloszló

életétőL: Allez Jágerl Élim o 'haza! Mtt

gondolsz, mért felejted el egyszerre a rotha-

dást éS mért szalad a vér arcodba ? Magya-
rok voltak, bár nevük nagyrészt nem az.

Megnyugorlva, vidáman mért mentek a ma-

gyarhazáétta haláIba ? - Most október 30-án

tizenkilenc koporsót emeltelr le egy Olasz-
országból befutó vonatróI. A nagy háboru
halott r,i. Tizenkilenc ínagyar porai a sok
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rösmartyval, Yan tán fensége, nagyszerüsége
is a.halálnak? Erro gondoltál.o már?

Leonidás Thormopylainál egy§zer csak
megtudta, hogy meg kell halnia. Erre a
spártaiakat magánál tartotta (azokat a halálra
novelték), a többit hazaküldte, Elég lesz
háromszáz spártai halála, amig a többi el-
vonulhat élni a hazáért. De 700 thespiai
§em akaTt elmenni. ,,Mit akartok hát ?"

oMourir !' lis meghaltak mind az ezren. Mit
gondolsz, a testük elenyészése ártolt-e az
életüknek ? Riért, esetleg miért tették :

,,megcselekedtük, amit megkövotelt a haza" !

- felel rá a költó. Ujra és ujra a hazáért!
Dugovics Titusz magával rántotta ellenségét
a várfalróI a mélységbe és szétzítzódott a
koponyájuk. Önként tette. Dobozi Mihály
neje hitves kéztő| szivesen halt nleg, sem-
hogy gyalázat érje. Az élet - ugylátszik-
nemcsak testi élet. Látod, még azért soha-
som dicsőitettek senkit, mert pompás készit-
ményü konyharemekeket nagy mennyiségben
tudott élvezrri. De a petőfi szalonnázá-
sát és didergését Debrecenben íeljegyzi az
irodalomtörténet. Dönts hát magad; a test
alapján rendezed-e majd el életedet, \íagy a
lélek alapján ? Es hogyan akarsz meghalni,
ol nem kerülhetvénaCharybdis eme örvénylö
mélységét, magadnak, vagy magyar hazád-
nak ? Hiszed vagy neveted azt, hogy ,,dulco
et decorum est pro patria mori?' H.

Yaíami íái nagyon...
Nem tudom Kassa vagy talán a bétcek?
K oio a svát, n a gy he gy ek.hisz' mind enü t t vé d nc k

É. ,"- tudom mi táj t . . .

Valamí íei, íái nagyon . . .

Talán Szovátáétt vagy a tengetszeméti,
Talág ósa Poasony az, aklétt sirot< vért

É, ,ron tudom kiétt?

Vaíamí íái, íáj nagyon,
Minőegyikért sirok, minőegyik íái nagyon.
Míndegyik oda van... egyiket se hagyom!
Csaí< fáiion, !étezzen,hadd zokogjak lagyon
Mindegyik eíveszetl,.. egyiket se adom,

Arady Zsoll,

Jamborce.
Ott mcss?e íenl szép Dánlában,
Magyar csetkészek sátotában
Felzúg a dal, telzúg az ének1
Dicsóség négünk istenének l

A csendes nyfui éijelel
Áthallit< m€ss?e téteken,
Országokon és fOldeken:

,rAmette jfuunk megtetemi
A, győzelemt_ & győzeleml"

\20)
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A Magyar Cserkész Szövetség tekintetes
EInökségének

Budapest

A mai postár,al kézhez kaptuk a }íagyar
Cserkész iinrrepi Janboree számát, melyet
figyelmesen átnézve, boldog büszkeség töl-
tött e] benntinket. A feljegyzett eg},es kis
epizódoknáI örömkönny szökött szemünkbe
és ugy szerettiik volna míndazoknak, akik
ott künn Kopenhágábán dicsőséget szereztelr
a magyar névnek, kezét testvéri szeretettel
megszorongatni,

Mi vasmunkások, akik a gyárakban és
múhelyekben szaknai kötelességünk mellett
mindig szem elótt tartjuk édes hazánkkal,
fajunkkal és a társadalommal szemben fenn-
átló kötelességünket, úgy látjuk, hogy a
kerosztényszocialista világnézet és a cser-
készmozgalom gondolata közt ígen sok ro-
konvonás van Mi keresztényszocialista vas-
munkások, akik a szocialis igazságokért
nemzeti alapra holyezkedve harcolunk, kö-
zelebbről megismerve a magyar cserkészszö-
vetség mtiködését, renrényteljesen nézünk a
materializmus és atheizmus ellen folytatott
emberíeletti harcunkban elóre, mert bizunk
azokban a cserkésziíjakban, akik késóbb az
ipari pályára lépve a mi katonáink lesznek.
Hisszük és tudiuk, hogy ezeknek az iíjak-
nak karaktere és egyénisége a cserkészmoz-
galom gondolata alapján úgy van megépitve,
hogy azok Istent, Hazát, fegyelmet, köteles-
ségtudást ismernek és szeretnek.

Midőn szövetségem nevében e magyar
cserkészek diadalmas munkáját a magyar
kereszíényszocialista vasmunkásság nevében
szivból köszöntöm, további törekvéseihez
kitartást és Isten áldását kérve maradok

hazafias és testvéri üdvözlettel

Anhuer Béla ngyv. fótitkár.
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_ Most aztán lépjünk ki - sürgetett
Laci - mert különben ránk esteledik,

- Nézd, ott, a hegy tetején: a pozsonyi
vár - uijongott fel egyszerre Kálmán. A
nap sugarai vörösben játszottak és meg-
koronázták az ódon romot. A szemük
megbabonázva csüggött raita s most nrár
nem éreztek semmi fáradságot. Repülni
szerettek volna: a vár bűvös erővel von-
zotta őket,

A kis-Dunához értek. A nagy sietésben
kiizzadtab, por lepte be az arcukat, egész
testüket. Igy lépjenek Bihary tanár ur elé?
A közelben sehol egy ember s a viz csaló-
gatón csobogott.

- Fürödjünk meg -- inditványoztaLaci
s pár perc mulva már a hüvös habokban
lubickoltak.

Felírissülve mentek tovább és a célérés
megreszkető |zgalmával közeledtek az ősi
város felé. De amint a íüstös gyárak, kül-
városi nyomorult házak között bandukoltak
és az este hirtelen körülíogta őket, előér-
zetes íélelem remegtette meg a szivüket.
Kábultan figyeltek a mellettük elhaladók
hangos beszédére és {ájón röpködtek az
idegen hangfoszlányok a levegőben. Nem
kérdezték az :ulat senkitől, Bihary bácsi
térképen pontosan rnegmutattá nekik.
Hosszu temetőfal mellett mentek el és kál.
mán az egyik utca sarkon kibetüzte:

- Dunaiskaja ulica. Duna-utca. Ez ami
utcánk.

Most már nem is beszélgettek, de a
hallgatásban is érezték, hogy egy a gon-
dolatuk.

- Tizenkettes szám. Megérkeztünk.
Egy régi, emeletes ház e|őtt áIltak meg.

A kapu még nyitva volt, de a lépcsőn sö-
tétben botorkáltak fel. Laci kezében fel-
lobbant a gyufaszál:

- Bihary Géza dr. - olvasták le egy-
szerre.

Kálmán megnyomta a csengőt. A szivük
szinte hallhatóan dobogott, különben nagy
csönd volt a házban, csak egy cselédlány
dalolt valahol egyhanguan, vontatottan.

- Talán nem hallották? - mondta Kál-
mán bizonytalanul. Most Laci nyomta meg
hosszasan, eréIyesen. A csengő visszhang-
zott ott benn s aztán ujra csend lett, kinos
fájó csend.

Halk ijedelem csavarodott a szivük köré.
Hirtelen felcsapódott a szemben levő lakás
ajtaja, vékony fénysáv tör ki rajta és egy
borzas cselédlány dugta ki a fejét:

- Biharyékat keresik? Nincsenek itthon
Ma reggel elutaztak.

A-.

- Es.és mikor jönnek vissza?

- Mit tudom én ? Talán három hét
mulva.

Az ajtó becsukódott, a fénysáv elttintí
Egyedül álltak a sötétben, nehezen lélek_
zettek, majd elszédülten, egymás kezét
íogva bukdácsoltak le a lépcsőn, Lent a.
sivár utca fogadta őket, sötéten, ellensé.
ge§en és csak itt-ott pislákolt egy-egy
sápadt lámpafény,

I5. A farkasok rendkivüli őrsi összejövetel.
tartanak.

Az öreg iskola már egy hónapja csön.
des nyári álmát aludta és a hosszu folyo-
sókon forróvérű diákgyerekek hancurcrzása
helyett lassu körnivesek foldozták a lerug-
dosott falakat. A cserkészotthon aitaián i§
megporosodott az ékesen rápingált liliom.
Es ennek az elaggott iskolaszolga örült a
legjobban, aki most boldog békességben
pipázgatott az udvaron. Megmondta ő már
a nagyságos igazgató urnak is: nem jó
vége lesz ennek a cserkészésnek. Mert
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hoqy azelótt a diákc;k boldogok voltak, ha
csengetés utan hátat fordithattak az isko-
lának, ezek meg foiyton itt sürögnek-forog_
nak az >otthonjukban< és az ember nerrt
nyugtiarik tolük. Node mióta megtöttek a
táborozásból 1ahogy mo§t dlvatos nyelven
a kirándulasaikat hivját<) hála Istennek,
nerrr laturtt belölük cgyel sem,

Igy mtlrfondirozott magában az öreg,
szétes füsrtelhoket eregetve, amikt-rr egy
vi<lám hang köszöntött rá:

- Jó reggelt lstván bácsi.
M.jd,kresert a plpa a szájábóI: Feri állt

előtte a cserkészek legveszélyesebbike.
Ennek meg az ő tekintélye sem imponált
és bolondos csinjaival néha íeje terejére
állitotta az egész iskolát.

- Mit keres itt ? - íörmedt rá zordonan,

- Ugyln, ugyan, István bácsi, hát ez
1 {ogadj Istene? Ne tagadja, hiszen j(ll
tudom, hogy a szive örömiől repesik e nem
várt viszontlátásra.

_ No - majd mondtam valamit - dör.
mögött István bácsi.
_ :- H"jr pedig mondjon is, rnert nagy
dolgok, rilágrengető dolgok vannak készü-
lőben.

_ Ugyan, ugye ? A maga fejében ?' - Nem bizony, fontos gyülést tártunk,
én hivtam egybe, adja csak ide lramar,
István bácsi, az otthon ku]csát ! M,ndjárt
jönnek a többiek is.

Isteq veled békességes nyugalom.
Nem tudják azt a gyülést nrásbol migta._
tani? - kapaszkodott bele István 6acsi
,zsörttllődve az utolsó mentségbe.

- Nem, arra csak az otthon méltó és
9gykor emléktábla ilrökitendi meg az iskola,fa|án a mai dicső napot - szaválta széles
pátosszal, égre emelt szemekkel Feri,
ugyhogy még lstván is, elnevette magát és
megindult a kulcsért.

- De aztán csöndesen viselkedjenek
ám - mondta még intő hangon, de Feri
ezt már nem hallotta: fütyörészve szánkó.
zott le a lépcső katfáján.

Az otthon a pincék szomszédságában
volt. Tágas nagy helyiség, de mert dohos
levegő szorult meg benne, Feri elóször is
kinyrtotta az ablakoka1 azlán rendezkedés-
hez látott. A leszereiés óta nem tette be
ide senki a lábát és por lepett be már
mindent. Éppen elkéózült, ámikor a kis
Zoli rontott be lélekszakadva, mint a for-
gószél. ,b,gyenesen a nyakába penderült:

- Ujté, Feri, de régen láttalak.

tett Feri.

- Te, mondd, mi lesz ?

- Majd meglátod - felelte titokzatosan
Feri, és Zoli, mint jólnevelt kis cserkész
nem kiváncsiskodott tovább.

És jtittek sorban a többiek. Még Kene-
sei Gyuri is, aki tizenö,t kilométerre ]akott
a várostól. Kezében lobogtatta Feri leve.
lező-laplát, melyen ékes betükkel állt meg.
irva: >ne merészelj elmaradni, mert külön-
ben a farkasok átka sujt.<

- IÍpp", most érkeziem vonaton. Ele-
inte azt hittem, hogy megint viccelsz, de
aztán meggondoltam, hogy ilyen viccet
cserkész nem engedhet meg magának,
még ha Sii<tOs Ferinek hivják ,is.

Erre a bókra hatalmas hátbavágást ka-
pott jutalmul, amit kacagva könyvelt el.

Ferinek komolyra vált az arca:

- Mindnyájan együtt vagyunk. Ütletett
le!

- Mindnyájan? - cso$álkozott Gyuri.

- Hát Laci és Kálmán ? Orsvezető nélküI
csak nem tartunk őrsi összejöveteit?

- Épp"r, róluk kell tánácskoznunk.
A fiuk megütközve bámultak össze:

- Hisz ez összeesküvés vagy micsoda.
Ha ugyan nem sül ki a végén, hogy mé_
gis csak tréfa az egész.

Feri azonban olyan megilletődött komoly-
sággal nézett, mintha sosem ült volna mo-
soly az arcán:

- Mindnyájan tudjátok, hogy Laci a
táborban azza| bucsuzott tőlün\ hogy
meglátogatja a balatoni táborokat. Mi is
szerettünk volna vele menni, de csak Kál-
mit vitte magával. A napokban Bathó
szülei levelet kaptak tő|e a határról, hogy
nem Balaton mellé mennek, hanem az el.
szakitott Felvidékre. Hogv felkeressék ot-
tani magyar cserkésztestvéreinket. Azőta
nincs semmi hir íelőlük.

Feri alig tudta a szavait befejezni. A
fiukon óriási izgalorn vett erőt, felugráltak,
a szemük tüzelt és mind egyszerre beszélt:

Hallatlan ! Kltől tudod ? Honnan
irtak ?

Feri intett a kezéve|.
(F'olytatjuk.)
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Sápadtarcú Tostvérem l
Ha a Nagy Manitou ünnepein a r,árosi

norban és füstben fakó arcodat a meleg
napsugár kitüzesiti, mellotted akarok állani
és-seglteni, hogv Orü§ az életnek. Ha_ kinn
a gye|en, az erdők rejtekén, figyelni akarod
a gyík surranását, az őzike__ legeléset,, ott
akáiok lenni, hogy segitsek Neked. FIa fürge
lábaidon kivonulsz s hegyen-völgyön át
keresed, hogy hol segithetnéI máson; akkor
is nrelletted-á helyenr. Szeretném, ha tudnáI
ugv öriilni a Nagv Manitou csodás világárrak
m]nt Winnetou. Iliszem, lrogy az éIet rejtett
szépségei elótted ép ugy megnyilnak, mínt
Winnetbu elótt. S akaronr, hogy szenred ép
olyan biztos, karod ép olyan acélos legven,
mint winnetoué.

Gyere sápacltarcú Testvérenr \Yinrretou
indiániskolájába ! Mogtanitlak mindenre amit
magam tudtam. Ha lelkiismeretes tanitvány
leszel, nem lesz előited veszély, melyet le
nem győznél.

Sápadtarcu Kis Testvérenr ! Mikor este a
Tiizes Korong Iehanyatlik a hegyek mögé,
az utolsó sugarába nézz bele és kérdezd:

"Méltó voltam-e a mai napon 'W'innetoura?u

Ha válaszod igenló lesz, nézz bátran bele a
Tüzes Korongba, szemed elbirja annak
fényét, hiszen ugyanakkor a Te szemedből
is ogy fénysugár tör olő, - a nyugodi lelki-
ismeret biztatő sugala.

- megkötözve fekszik elótted s van alkalom
a beszélgetésre.

e lassó hossza 36-40 láb (9-12 n)
logyen, még petlig olyan kötélből, melynek
fonása olyan, hogy az nem csavarodik, Hosz-
szabb használat után az egy§zerú sodrott
kötelek is kinyúInak s ekkor ezelret is lehet
haszrrálni a pányvázáshoz,

A lassónk egyis végére tluplacsonrót kö-
tünk s ezl táhttzzttk bal csulrlónkra. A bal
tenyerünket kinyitva a kötelet párhuzamos
kis tekercsekkel feltekerjUk, - de nenr ugy
nrintha "verklito forgatnánk, hanem forditva;

- az óranutató járásával ellenkező irányban.
Ilyen tekerés mellett a kötél vetémedését
ruintlig kiküszöbölhetjtik s a csavarulatok
szépen egymás mellett felrüsznek.

Nlilror az egész kötelet folszedtiik a bal
kezünkre, következik a lrurokkészités,
hacsak nincsen rajta már kész ,,lassócsoinó."

Ha hurok van is a lassón, a
,Jassócsoruó" készitését ismerni
kell, mert igy bármely alkalmas
kötétből nehány pillanat alatt
lassót készitheiünk.A lassócsomót
ugy készitiük, hogy a kötéI végére
csomót kötünk és ettőI egy arasz.
nyira egy másikat kezdünk, azon-
ban a kötélnek rövidebb végét
csak annyira húzzak át, hogy az
előbb készitett csomó megakadjon
és kósz a lassócsomó, Ha a lassó
csonrón a kötélvégét átbujtatjuk
és egy darabon áthllzzuk, kész a
,,la§sóhurok." Ezt ugyis elkészit
hetiük, hogy a lassócsomó készi-
tésénél a kOtelet ,,belekötjűk" a
csomóba s ezáltal megtakarítjuk
a kötél végének áthuzását. A

Egy tizéves intlián fiu 30 láb távolsagbóI
(1 láb : kb. 31 om) biztosan eltaláIja _lassó_jával a fuió embert. Az indiánok rövid kar-
jukat a lassóval toldják meg. A nyereg-
tapan áilandóan ott függ t pányva,_ egy-két
lenritilet s repül a csalhatatlanul biztos
huro\ legyen a célja a pompás musztang
yagy az izmos vadbivaly.

Nagyszerü fegvver a pányva a gyakorlott
indián kezében, de a Te kezedben ís
B.ijeti OrsOsen vagy s egy gyanus alak ólál-
tóait a tábor ktirül. Ha rákiáltasz, - elsza-
lad. Suhog a lassó s a gyanu§ alak, - eset-
Ieg a téged megtréfálni akaró oöregcserké§z"

csomóba kötött kötelet célszerü bőrrei l,rc-

vonni, különben hamar elkophatik.
A hurkot játékkarika nagyságra kihri . uk,

duplarészén a lassócsonrótól mintegy két
arasznyira marokra fogjuk.

A lassó huroknak a levegőben nyitva kell
repülnie, ezért a hurkot forgatjuk, hogy az
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eltlobásnál logyen benno annyi erő, moly azt
nyitva tartja. A forgatás íejünk felett ferde
sikban történik s mindig párhuzamosan kell
a lassó két végének foküdnie: ha összecsa-
varodtak s a hurok nem nyitott többé, meg_
állunk és ujra keztljük a forgatást. Mikor a
hurok a legmélyebben van, - ez azeldobás
pillanata _- a két hurok szárának és a cél-

nak egy sikban kell
lennie. A lassó hu-
rok eldobása uóllból,
egész karral, merev
csuklóval történik,
mintha egy botot
akarnánk messzebb-
ro eldobni, anéikül
azonban, hogy a bot
a levegóben pörög-
jön.Á helyes dobás-
nál az ember vol-
taképen nem dob,
hanem kiengedi a
lassót.

A huroknak nom
ráesnio kell a célra,
lranom azt e|találíia.
Tehát a huroknak

hogy az ember szép hurok alakban tudja a
lassót eldobni, a többi már magátóI jön.

Ha ezt tudiuk, csodálkozni fogunk, arány-
lag milyen könnyü például egy teljes erojé-
ből futó embert ]assóval elta]áIni.

Az indián lassódobási iskola következő liz
pontját lelkiismeretesen kell gyakorolnod,
hogy a lassódobást teljesen elsajátitsd.

1. A, lassócsotttó
nregkötése a lassó.
hurok képzése a
kotéIvégnek átbuj-
tatásával avagy a
lassócsomóba való
bekötéséveI.

2. A kötél felte-
kerése (forditva, mint
az óramutató) és a
hurok megfogása.

3. A hurok sza-
bályszerü forgatása
a fej folott a szabá-
lyos ferde sikban.

4. A hurok forga.
tása tálézés nélkül.-,

5. A huroknak aa-
szabályos sikban való kiröpitése és a bal
tonyérnek a dobás pillanatában való kinyitása.

6. A kötél ismételt szabályos felcsavarása
(a tekercsoknek csavarodás nélkül kell egy-
más mellett feküdniök) s ha ez megvan,
akkor húzzuk csak kí a hurkot.

ferilén kell repülnie a levegóben, hogy a célt
eltalálja s akkor már a kötél is köűe fonó-
dott. Ezért nem dobunk magasra és nagy
hurkot, hanom alacsonyan kis hurkot. r,zéit
olyan fontos, sőt mondhatni a legfontosabb,
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7. Á lassó olvetéso az elóbb loirt módon,
ugy, hogy a hurok a levegőben nyitva repül-
jOn és a földre karika alakban essék le.

8. Nagyobb folülotri álló tárgy eltalálása
(pl. láda, stb,).

9. Futó céI eltalálása.
10. A lassó gondozása, szépen feltokervo

olrakní, óvni nedvességtől, csonót nem §za-
bad a huroknak megfolelő részén kOtni.

Ha nincsen megfelelő lassóköte]ed, segit-
hetsz a dolgon, hiszen 1-2 ezer koronáért
kaphatsz 4 nr függönyzsinórt - oszobalas-
sót" - mellyel épen ugy tanulhatsz, mint a
nagy kötéllel, sót szobában még könnyebben,
Igy a lassózást beiktathatod a nrindennapi
reggeli és esti cserkésztornád számai közé.

Egy pár napi gyakorlás után csodálkozva
fogod észrevenni, hogy mennyire előrehalad-
tál már a lassózás tudományában és ha
lelkiismerotesen betartod a fent leirt gyakor-
latokat, csakhanar teljes biztonsággal fogja
srrhogó hurkod a célt eltalálni, - mintha
csak a kezed lenne tiz méter hosszú.

A tökéletességet állandó gyakorlással fo-
god elérni, d,e vigyázz, mert ha pajtásoddal
gyakorlod a lassódobást, bejelentés nélkül
ne vesd rá, mert a kötélen lévő lassócsomó
szemét megsértheti.

A meszkalero índiánok táborában egyik
napon riadalom volt, - eg.y elszabadult csó-
nak uszott a Rio-Pecos zugó vizén, rajta egy
másféléves gyerekkel. A közelben eg;, tiz-
éves inclián gyerek játszott egy kötéllel.
Lassócsomó - hurok - forgatás-srepül
a biztos hurok a csónak orrára s az indián
fiunak szive nem dobogott hangosabban,
mert biztosan tudta, hogy a hurok taláIni
fog.

Gyakorold az indián iskolát és akkor kö-
yetkező levelemben megismertetlek a krino-
linozás és késdobás tudományával.

Ole| Winnelow, a Nagy Főnök.

Pályázatunlr eredménye.
Bátran elmondható, hogy a onemzeti

Jamboreeo pályázat megmozgatott minden
múködő csapatot. Alább kOzltink egy levelet,
nrely beszámo1 a ohangulatról". Aztán ismer-
tetjük a pályamúveket azza|, hogy a Magyar
Cserkész feladata ezzel véget is ért, Mi min-
dig harcos organumnak fogtuk fel a M. Cs.-t,
amelynek feladata, hogy mozgalmunk felada-
tait puhatolja, célkitüzését tisztázza és elő-
készitse, kifejlődését, utját kiverekedje, azu-
lán az elókészitett kérdéseket szives megva-
lósitásra az aTra egyedül hivatott szövetség
bölcs belátásának felajárrlja. Amint annak-
iclején az országos cserkészjáték, a kiscser-
készet, a cserkészház és egyebek kérdését
elókészitettük és nregvalósitásra felajánlottuk.

Ime a hangulat:

kedves szerkesztó ur !

Legujabb pá|yázali hirdetnrényével vég_
leg és általánosan beadott a cserlrészeimnek.

Yalami szörnyű, menn)rit rágják a füle-
met kicsik és nagyok egyaránt: Milyen
leaz az a Nemzeti Jamboree, (hogy ejtik
ki, kell-e nrekegni a végén) lehet-e már
kezdeni a készülést, hányarr leszünk, a
Pityusnak nem szabad ugyan kirándulásra
járnia a tüilőgyulladása után, de azétl,
ugy-e parancstrok ur, kiséró lehet stb.

Yoltanr annyira l&vasz) kedves Szer-
kesztő Ur. hogy mindjárt szeptember ele_
jén pengetrri kezdtem a yerseny eszméjét
a fiaimnak, és mondhatom, vihart vetettem.

A ba.j mindjárt a jelvényekrréI kezdő-
dött. Mi jön a balkarra, mi a jobbra, kell-o
árvalányhaj, avagy jó lesz-e a kokárda is,
vajjon kebleinken, avagy hátunkon, eset-
leg mindkét helyen vise§ük-e versenycsa-
pat-voltunk ismérveit?

Ezt nég elkentem valahogy, ezt aZ
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll

N{ind<rn cserkész r.e,gye Ineg §xr terjessz+, !

A magyar cserkészmozgalom egész évi munkájáról számol be

a lEnullil [sutltísl ünngil luíífis Inmlrruu §filna 3|.í:ii"h,: ö:3d3,,1:
Kaphaíó a kiadóban: lV., Váci,uíca 62, ísz. 6.

A _versenycsapat, parancsnohánah szerkgszíésében, fameníes papiroson, íöbb míní í00 héppel,

il;íi:ff:" A l{opENHAGAl JAív]BOREE 1924, ;§:Í f,:'l"J,"i".,[?H:
cserkész szakszerüséggel íárgyalja'a verseny mínden számának külső és belső mozzanaíáí.
Megjelenlk november folyamán. Alapára 7._ korona.

LAsso
kor. 412,000 kor.

elsőrangu kivitelben kapható ! -- Teljes felszerelés l drh. 1 1 mtr.
,,Lasso": l drb. 5. mtr. ,,Krinolin"; 1 drb. bőr csuklóvédő 26 arany

!sv.. darabok kütön is kaphatók. Postán utánvét mellett is szallithatÓ.
nyerges és sziigyáríó
Budapesí, lV. Egyeíem-uíca 2.

l
t

iVíELI,(O BERTALAN
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ügyet, mondván, hogy előbb csináljuk,
aztán mutassuk, do most jött a szerolvény
kérdése, t, i. hogyan osszuk fel három őrs
között azt a három és fél hátizsákot, ame-
lyek közül az egyik lyukas és egynek
egész egyszorüen nincsen feneke,

Lehet, hogy kénytelen leszek sorsot
huzatni, de ez még mindig nem segit, jaj,
jaj, az ásó a konyérzsák alatt, vagy felett
legyen-o és ugy-e parancsnok ur, mindenkí
kap egy katonai ásót, vagy egy csákány-
baltát bőrtokkal.

Ha ezt meguszom elevenen, ,kedves
Szerkesztó Ur, már előre tudom, hogy a
sátrakkal lesz baj. Szertárosom ntár eddig
is sötét és aljas szándékokat gyaníttató
ábtázattaL néz rám. Tudom, hol a baj; ott,

van, a macska rugja meg, hogy mi lesz
a harminc-személyesekkel.

Mert ezeket ugyan felcipelhetjük a Jam-
boree-ra, de hátha ott a kétszemélyes,
esetleg a tizszemélyes sátor a gilt és mi
mehetünk a sátorpalotánkkal Krrkutyínba.
Jó, jó, tuclom, vegyünk sátrakat, szertáros
ur, (és u8T-o, az első őrs egy egész külön
sátrat kap villanyvilágitással és áliótiikör-
rel?) de erre a pénztáros kap sápadtan
a zsebéhez, tekintettel, hogy az a kettő-
negyven kell úrlapokra é§ hátha mégis
rnegvesszük azt a kis sarokházat a juh-
szélen csapatotthonnak.

Kedves Szerkesztö Ur, nagyon kérem,
minéI később közölio a versenypon{okat,
mort addig sötét és rémes képekkel tartom,
ug)a, ahogy, sakkban a drágáimat

Erzem ugyan, hogy ez is hiába. Kije-
lentettem, hogy verseny gyakorlatkor ki-
visszük az összes péksátrakat és a tölté-
§en föl és le futólépésben kell vinni a
szerkocsit a gyenge mázsákkal és futó
másrldpercek alatt kellend felverni a sát-
rakat, !,zt méltóztatik hinni, hogy meg-
ijedtek ?

Dehogy ? Sziráky Pista nem ór egészen
az ingem zsebéig, d,e azért olyan megdi-
csóüIt arccal nézott rám, mintha lecalább
is turósrétest nyujtottam volna át neki.

Gyerünk csak, * gondoltam - ez nem
elég? Adtam egy ujabb deftert és szólot-
tam ama kirrondhatatlan nehézségekról,
amelyek a vizi nflottamanóverekn körüI
fölmerülhetnek. (Van két ki§ szandolinunk,
ezeket együtt hivjuk némi nagyzolással
flottának), továbbá a vizimentés se kutya,
hogy az éjjeli nyomkeresésról ne is szól-
junk.

semmí hatás.
No még - gondoltam. Kijelentettem,

hogy stafétázni is fognak és az órsök
Szeged és Makó között fognak folállani és

gyakorlatképen stafétafutással visznek és
hoznak egy levelet. (Na, ez halálos dOrés

- nevettem kajánul.)
Ugvan kérem, dehoqy, Egyszerre három-

szolos fugyürú vett körül és négy hangra
kijelentették, hogy akár azonna} és, nren-
ten kezdhetjük, mert ugyis latin lesz
kilenctőI tizig és a tanár urak olyarr köve-
telők nénely magyaT mondatok latinra
való ferditését illetőleg és viszont.

Hiába itt minden, drága szerkesztó ur,
hiába fenyegetem óket avval, hogy le fog-
nak soványodni a strapától, hogy nincs se
pénz, se posztó, hogy mit akarunk mi a
pesti csapatokkal szemben, mindig ujabb
és ujabb lelkesedés-rohamban törnek ki
ezek az ember-gyakornokok; és a legrosz,
szabb, hogy nem lehet rájuk haragudni,
hanem szeretném mindegliket külön a
szivemre szoritani és eI kell fordulnom,
mert kiül a könny a szemembe ennyi eI-
pusztithatatlan magyar erő láttán.

Nem bánom hát, tegyen, amit akarl
kedves Szerkesztó lr'r, irja ki versenypont-
nak, hog; másszunk fell a fára, vagy hogy
cigánykerekezzük kiirtil Budapestet, az
mindegy, ezek a fényesszemü bajnokjelöl-
tek mindent megcsinálnak.

Csak aztán kösse föl a derékszijját ez
a tódott-fódott, búvalszántott, ócska Európa!

cserkészüdvözlettel stb.

**r.
A pályamúvekból (mellőzve a hozzásző-

lásokat) szemelvényekben mindent kiveszünk,
ami eredeti vagy megszivlelendő, a múveket a
szövetségnek fogjuk átnyujtani, hogy az
esetleges megvalósitásnál jó munkát végez-
zenek. Abban a pá|yázók teljesen egyek,
hogy jOvóre szükséges a Janboree.

Arady Zsolt (Kaposvár) :

A nemzeti J.-nek első igen fontos haszna
lenno a kint látottak értékesitése s az összes
cserkészeknek kOzkincsévé tevése. Mily jót
tenne az, ha az egész ország összes cserké-
szei, vagy legalább nagy részük összejönne
s megismerné egymást. A magyar zárkózott
természet. - Legjobb lenne, ha a táborhelyet
a Duna mellett szerezhetnénk meg. Fontos,
hogy a versenybirák közt olyan tisztek is
Iehessenek, akíknek csapata versenyez. Nagy
sulyt fektetnék a csapatoknak belsó lelkí ki-
képzésére, hogy a versenyzó fiuk nraguk is
akarják azt, amit tesznek, ne csak betanitott
bábuk legyenek.

Köaetkező szálnunk befejezi a pá|lamű-
aeh közlését, lud,oruáswl adja az eredményt

és kirt od a szöuetség döntésérőL !

l
t
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zés e4 an,ílyet azok, akik még nom próbál-
ták neg, még távolról sem tudnak elkép-
zelni.

}Iert nemcsak a zöld ternrészetnek van
bája, hanenr a fehér erd,őnek, nrezőnek is
negvan a maga ,latázsa, amelyet csak a
sielő cserkész ismerlret, aki nemcsak eg1 es
kitaposott utakon, "pályákon" ródlizik, de
nem rettetr vissza attól, sőt élvezettel teszi,
hogy desz-lrái segitségével behatoljotr a csön-
des téli természet csendjébe is.

A sieló bárnrilyen nély és puha hóban
fenn tudja nragát tartani, annak tetején él-
yezettel és gyorsan siklik. A sifutás nemcsak
hegyriil lefelé lörténik, hanem sivel egyen-
letesen és gyorsan haladhatunk felfelé is, a
sikon köriilbelül k étszer-háromszor gyorsabban
gyalogosuál, lefelé pedig. . . hajrá, szél sem
ér a rtl,crrnunkba.

Lesznek, Irik majd azt mondják: oHát
bizony ez nagyon nyaktörő vállalkozás". Míg
a ródli áIdozatairóI évenkint hallurrk és ol-
vasrrnli, a sielés áIdozatai cimén legfeljebb
csak olyan turistákróI hallunk, akik magas-
hegyi turájukorr, csúcsmászásaikon sit is
használtak. A sielés cserkésznek, megí'elelő
elóvigvázatossági intézkedések mellett még a
a legfiatalabbnak vagy legügyetlenebbnek
sem veszéIyes, Ha valakit ,,elragad a sije",
mitrt nioitrlarri szoliás, egész nyugodtan le-
csiiccsen a hóba. Nenr gázolja el az utána
száguldó rrldli. nenr töri a nyakát, itt nem
lelret sebességet hajhászni, mefi az erro
törekvó nagyon hamar megismerkedik a hó-
takaró ölelő, puha dunyháival, melyek ha-
marosan lehútik az ilyen szenvedélyeket,

A rni vidékünknek és céljainknak a "tole-mark" si való. (l. 1, ábra) Hossza 180-220,

A síelés.
Cserkészéletünk jelentős része nem az

iskolai év Iegnagyobb részét betöltő téIi hó-
napokban, hanem inkább tavasszal és a
nyári hónapok egyrészében bonvolódik ie.
Télen kiiltinösen -érozhetjük a fiúknak és a
csapatnak is éIetet adó kirándulások és tá,
borók hiányát. Pótolja azokal a téli zllz-
marás természettel, u huvas, csillogó erdővel,
a hófedto bércekkel megismertetó, valameny-
nyi sportág koztil egyik legszebb és talán a
legosórkésííesebb 

"sportna'k, 
- a síelésnek

gyakorlása.
Nem is szólva azokról az épen nenr meg-

vetendő előnyeiről e gyönyörú mulatságnak,
hogy kiválóan alkalmas az egymásra és nra-
gunirra utaltság révén egyes cserkészerények
(szeretet, önfeláldozás. testvéri együttérzés
és összetartás - bizonyos önállóság, a ltta-
gunk lábán (sijén) való megállani tudás
Ótb.) gyakorlásáfa és megtanrrlására, múvelőí
kimondhatatlan gyönvör és éIvezet részesei
lesznek. Sebesen"" siLlani hófeilte mezőkön,
hallgatni a hó halk sistergését, amint szép
egyónletesen porzik szét kétoldaTt deszkáínk
alól, látni a behavazott természet gyönyörü
kincseit. .. Olyan loirhatatlan és vonzó ér,

}

Il"
"J

szélességo 6-8 crn.A hosszát úgy választjuk
ki, hogy áIló helyzetben felnyujtjuk karun-
kat. Ilyen hosszú si kell. Talpán az e1ye,
nesben való haladás elősegitése céljából
hosszirányú vályu van. Nálunk a síket
leginkább az erdei kőrisbóI készitik. A jó
deszka rostjai süríin, párhuzaruosan futnak a
sível (I. 2. ábra) nincsen benne semmi göb,
természotes uton száritották, gőzön hajlitot,
ták. A jó sí ezenkir,ül, könnyú, kemény, ru-
ganyoS.- A deszkát, azonban lábunkhoziskell erősi-
teni, hogy haladhassunk rajtuk: erre szol-
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gálnak a okötések". A sikötések két íajtáját
szoktuk leginkább hasznáIni. dz egyik fajta
& merev, a másik a szabad kotés. Mindket-
tónek meg van a maga haszna.- A merev
ktltéssel (ezek közül legjobb a Bilgeri-féle,
l. 3. sz. ábrát) gyorsabban tanulhatunk meg

síelni, a szabad kötéssel szebben. A merev
kötés ára több nrint a duplája a szabad kö-
tésnek. ÁltalánossáEban ketréie szabad kötés-
sel szoktunk síelni. Az egyik a Huitfelat-féle
(4. sz. ábra), a másik Li,ngriemen (5. abra)

,*.+0 Uror=445cn.

Felszerelésünk nagyon fontos része még a
cipő is. Sícipőnek csak vizhatlan, erős
bakancs jó, ezek kOztil is az, amelynek orra
kissó négyszögletos alaku és kemény, hogy

a cipó biztosabban állhasson a kót pofa kö-
zött, és hogy a kötés egyik szijja, az u. n.
orrszíjj lábujjainkat össze ne nyomja (fa-
gyás !). Ternészetesen a legjobb cipő is ha-
mar tönkremegy, ha nem gondozzllk, olajoz-
zuk ,,Mar§" olajjal, halzsirral.

A sít is ola.fial, parafinnel szokták kezelni,
orránál a kötés alatt kipeckelik. A szijjakat
zsirozni kelI.

§íkeztyünek csak kétujjú, könyökig éró,
ott öszehuzható (kocsis-) koztyü alkalmas.
Otthon is készitherjük, belsejét flanelből,
posztóból, külsejét gummiból, viaszos vászon-
ból, sátorlapból, (l, 7, sz, ábra).

Bevásárlásaiuknál jelszó: csak a legjavát.
Ez gazd,asági szempont, mert ha valamiból a
silányabbikat vesszük, előbb utóbb ugyis
meg kell venni mégegyszer.

Sít és felszereléseket a l\fagyar Cserkészek
Termelő és Ertékesitő szöiötkezetében is
vásárolhatunk.

I\fikor felszerelésünk együtt van megkezd-
jük a sielés tanulását. A legegyszeriibb moz-
dulatokat, fékezési ós kanyarodási módolrat
a következő cikkiinkben ismertetjük, de min-
denkinek ajánljuk, hogy egy jó sikönyvet
szetezzen be, melyból az alapismereteket
még az első hó leeste előtt elsajátitja. Elsó_
rendú könyv; Serényi-Hefty: A sísport, mely
a Turistaság és Alpinísmus kiadásábanjelent
meg. Ha van szakkönyvünk, szobában elsa.
játithatjuk a hideg, havas időben néha olyan
nehéz gvors le- és felcsatolást, a 3-4 íéIe
fordulási módot s a síelésnél különösen
igénybevett izmainkat hozzáedzik a pompás
téli sporthoz, Kissé nehéz a fejlett sitechnika
mellett felismerni, melyik mozdulat az okvet-
lenüi fontos és nélkülözhetetlen, ezért a kö-
vetkező számunkban a legegyszerübbeket
ismertetjük, mely ismeretek birtokában bár-
m9ly cserkész kísebb-nagyobb kirándulást
tehet a határ hófödte tájain.

Fináczy 'Ernő 
s. t. 2. B. K. G.

A Jamboree osapat köszönete. A ver-
senycsapat ujra hálásan köszöni az október-
ben beérkezett üdvözléseket. Az egyes test-
vérek fogadják kézszoritásunkat, némely
üdvözlést közreadunk, a IY. kerület elnök-
ségének tiszteletünket, az V. kerület tiszti-
gyüléséról küldött táviratot ide iktatjuk:
,,Cserkészeinkre büszkén gondolunk az V. k.
tisztikara, Békés." Ugyanitt legyen szabad a
parancsnoknak is a|ázattal nregköszönni azo-
kat a megtisztelő sorokat, amelyekkel ugy
egyesek, nrint testületek személy szerint kí-
tüntetiék; elnézést kérve, hogy ezen a nyil-
vános uyugtázáson kivül külön-küIön nem
tucl irni.

], /,l

kötés. A Huitíeld kötés elónye a gyors fel és
lecsatolás, az utóbbié, hogv- masunk is el-
készithetjük egy 2 és '/, ni szijból.

A kotós felszerelése akkor jó, ha a sit az
!, n. pofaknál mege_melve (e 

-pofák 
fogják

közro a cipőt két oldalról, e két poía knze
igyekszik a kötés a cipőt benvomni) a sí
orra a vizszintessel kb. 450-nyi szöget alkot.
_ A sibotok magassága : melltnagassegú bam-
busznád a legjobb, de készithet]tik maEunk
is két cserkészbotból. Áljára, a-vashegi vé-
gétől kb, 10 cnt.-nvire hókarikát erős]itink.(l, 6. sz. ábra) Ezt is készithetjük otthon.

-T
I
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ilOu níhíny nillnnnííúnyfifu n lnmbotgilul.
Ezek olyan felvételek, melyeket csak most hiv-

tunk elö. 
,r

Egész sor adomány bukkan elő az iratokból. Ta-
lán fel is soroltuk már valamennyit e hasábokon.
De mindenesetre megköszöntük, Most a legmegha-
tőbb adományt nyugtatjuk. Egy nap beállitott a
szövetségbe egy szimpatíkus ur és szóIt: oKérem,
nagyon szeretnék a cserkészeknek segiteni. De
nincs egyebem, elhoztam .hát ezt - kérem íogadják
el, hátha hasznát veszík.' Ezzel kibont egy cso-
magot, s benne - egy pár használt erős cipöt.
Ismeretlen magyar testvér l Légy meggyöződve,
hogy valóban segitettél nekünk, mert a íiuk meg-
illetödve hallgatták szived üzenetét, A szeretetnek
számtalan útja van.

{.

Aug. l0.én este a dán Farkasvölgyben (Ulveda-
tene)tlttnk, várva a tábortüz meggyujtását. Éne-
kek és kiáltásokból kellett versenyeznünk. Kellemes
zsibbadtsággal kuporodott mindenki le, jól esett a

csend, kevés halk beszélgetés volt csak. Gusztu-
sos, tiszta árusok csokoládét kináitak tálcáról a

bennünket nézö közönségnek. Egyszerre látjuk,
hogy néhány lépésnyire tölünk egy dán ur "hal-
moz.n A iobbkezével ugy rakta a balkariára a csoko-
ládékötegeket, mint én a tüziíát a kommün alatt. Már
maid az álláig ért a halom, alig íudott jobbkézzel

íizelni. Odaszól egyik cserkész csintalan jókedvé,

ben: ,Kóbi legyek, ha nem nekünk vásárol ez a
bácsi." olgen, csak nem adja ideu - tamáskodik
a másik, Minden további beszéd elíagyott azonban,
amikor a bácsi odalépett éppen a hitetlenkedöhöz,
mosolyogva intett neki, hogy forditsa ki a kalap!áb
aztán beleönti az egész csokoládé-hegyet, kalapot
emel és mosolyogva távozik. A Tamás még meg,
köszönni is etíelejtette, annyira kövé meredt, Persze
csak egy pillanatig. Az éneknél elég jó volt az

nanza9c," 
*

De ez már igazán az utolsó. A Jamboree krimi,
nalogiájáról még nem volt szó. Elég jól megfértünk

és hacsak az egész veí§enyc§apatot nem kellelt
szidni, egyesekkel nem volt baj, Mikor már haza_

íelé utaztunk, Berlin előtt - az idegek lazultak-e
meg, vagy mi ütött hozzáiuk ? - ketten összckap-
tak. Osztálytársak, jó barátok. Tán azért tudták
annyira szivhöl rúgni és püfölni egymást. Hát ez
nagy eset volt l A játék megszakadt, jelentés ment,

a parancsnok iött és azonnal kihallgatást tartott.
Kitünt, hogy az egyik tizenkilenc volt, a másiknál
rneg éppen hogy egy hija volt a húsznak. A többi
nem érdekelt fél. Hát most mi lcgyen a büntetés ?
No, nem mondhatnám, hogy íanláziaszegénység dü-

höngött volna, ami a válogatott kinzásokat illeti.

,,Büntes§en az őrsvezelő" - igy a parancsnok.

,Ötetjét meg egymást' - igy az órsvezetö és a két
delinkvens már egyrnásnak is esett. §zent volt a
béke, !i

Einye, ezt majd elfelejtettem. Két hatásos szó-
noklat. Mr, Wilsont, a döntőbiróság elnökét a dele-
gáció bucsulakomáján nógatták, hogy szólalion fel.
Végre felállt. oíöszönöm az üdvözlést, de amit én
végeztem, az semmi ahhoz, amit a döntő és pon-
tozóbirák tettek." szólt és leült. Lehetetlen volt
Lakóniára nem gondolni. - Torry Gredsted irő, az
egyik pontozö biró, aug. l6-án velünk ebédelt.
Ebéd után szót kért: ,Köszönöm a vendéglátást és
üdvözlöm a magyar ver§enyc§apatot, mert tábora
a legszebb és - most már eldölt - ezzel a csapat
megnyerte a tábori tökéletesitések versenyszámát."
Ezlvolt aztán klasszikus tönrörségü szónoklat. (A szó-
nokot szdmosan üdvözölték. T. i. ahdnyan ott vol-
tak, kanníbdli ordittísban törtek ki. Iarkas Gyula
bdtydnk 2 napig rekedt volt uldna.)

De ez már igazán az i'o'ró. Ellesett párbeszéd.
,Hát hogyan bizonyitjuk, hogy a föld íorog ?"

- kérdi valamelyik menetelés közben az egyik.
,Mert szédülünk' - igy a Sokratesepigon.

(a.)

Megalalrult a di álrrádi olr lub.
Az összes budapesti középfoku tanintézo-

tok bevonásával Diákrádioklub alakult,
amelynek célja a technika e szép vivmányá-
nak ismertetése és igy hiveket szetezr.i a
rádio számára.

A rádioklub különféle múszoreket állit
fel. Cserkészek számára örvendotes ujság,
hogy a klub egy nagy leadó állomás íelópité-
sét is elhatátozta, amelyen ifjusági és cser-
kész eseményoket ad le a diákklub tagjai-
nak. A leadó állomás a nyár folyamán a
cserkészszövotségnek is rendelkozésére áll
és igy a §zerte táborozó csorkészek napon-
ként halthatják a legfontosabb cserkész
ujságokat, sporteseményeket. Ezért már eleve
felhivjuk az egye§ cserkészcsapatokat, hogy
gyüjtsenek a jövó tavaszig, amitor a Diák-
rádioklub közbenjtittével olyan készüIéket
vásárolhatnak, illetve állithatnakösszo, ame-
lyen ugy a csorkészszövetség hireit, mint a
külföldi koncertoket is jól hallgathatják.

Rádiokészülék üzembe tartása engedélyhez
van kötve, amelyet a kereskedelmi miniszte,
rium ad ki megfeleló illeték lefizetóse elle.
nében. Diákok számára az engedélyt mérsé-
kelt cliákilleték lefizetése után a keresko-
delmi miniszterium megbizása alapján a klub
adja ki az intézetek fizikus tanárának köz-
vetitésével.

A rádioklub helyiségei VI[., Rákóczi-ut 15.
szám alatt vannak.

Á, 272. ö. Kolptng-cserkészcsapat is részt-
vett a Jamboree.csapat fogadtalásán. Ezt helyre-
igazitjuli azzal, hogy a közölt névsorból tévedésböl
maradt ki.



l64 MAGYAR CSERKÉSZ

A Jamboree hirszolgálata. Amiröl eddig
nem volt szó. Az érkezót a ,Jamboree könyvu fo.
gadta, melyben minden szükséges adat megvolt.
A verseny alatt a ,Jambo', egy finomnyomásu,
dusan illusztrált.lapi revü hozott hirt, mulattatott
és csipkedett. Osszefoglaló diszes száma volt a
befejező ,.Jamboreeno - sajnos, dán nyelven, de
ragyogó képdiszitéssel.

A mi hirszolgá|atunk is kilünöen működött.
Tudósilói..gárdát szervezett meg a szöv. felkérésére
Kemény Odön cs. tiszt, a 250. ,,Hangya'' c§apat
parancsnoka. Azonkivül olyan hirszervezetet létesi-
tett, amely az összes lapokról gondoskodott, Az
ilthonmaradt jcrbbkéz Zsoldos Benö volt. Kenrény
Odön azonkivül nraga is több lapot tudósitott

Angot nyelvtaníolyam. A Magyar Cserkész-
szövetség cserkésztisztck é§ segédtisztei< részére
angol nyelvtanfolyamot rendez. A tanfolvam vezetóje
Fischer Sándor öregcserkész. Jelentkezni az Orsz.
Titxári Hivatalnál lehet.

,,Ez a mi iöltlúnk!'a cime az elsó eredeti
énekes és zenés cserkészszindarabnak, melyet
szerzői most készitettek el és fejeztek be. A darab
irója Noszlopy Aba Tiharnér tanár, a 20. i. Erócii
cserkészcsapat parancsnoka, zenéjét egy kiváló
tehetségü fóvárosi tanár szerezte. Az elsó cserkész
zenés szindarabot a szerzők a székesfőválos utján
óhaitiák szinrehozatni a Városi Szinházban s aján-
latukban a Magyar Cserkészszövetségnek az'elő-
adások rendezésébe való bevoná§át s a Szövetség
részéről erkölcsi támogatást is fognak kérni.

Köszönetnyilyánitós. A Szövetség köszönelet
mond llegedüs E. Arpád káptalantótii fö]dbirtokos-
nak, aki egy sorozat,Mi maradtnekünk?' plakátot
ajándékozott számára. - - Ugyanezért ugyanannak a
nemeslelkü adakozónak mond köszönetet a l8.
Lóczy-csapat. - A lamboree-csapat utólag köszöni
meg Rónay Jenö 85. Zrinyi, íg. V. o. t, Székes-
fehérvár l30.000 koronás adománvát és szeretet.
telies üdvözletét. * Ugyanazhálásin köszöni Melkó
György 2. B. K. G. öregcserkész adományát, aki
2 garnitura fonott bőrnyakkendögyürüt száIlitott.

Az ,,Erődi" csapatból, A c§apat parancsnok-
ságát ideiglenesen Noszlopy Aba Tihamér tanár
nagy elfoglaltsága miatt Bartos Géza tanár, próba-
idös csapattiszt vette át, aki nagy gonddal szervezi
ujjá a csapatot. Vasanits Gyula tanár a c§apatgond_
nokságot ezévben is kezé,ben tartja. A csapat a
nyáron a Klolild-szeretetház csapatával együtt Liptay
igazgaló parancsnok vezetése alatt Fonyódbélatele-
pen gróf Zichy Béla birtokán volt. A nagyszerüen
sikerült tábort a csapat védnöke: Ripka Ferenc dr.
tette lehetővé.

Ez elangéliumi alapon dolgozó ínagyaí
"lchthys( cserkészcsapatok október 26-án zászló-
avatási ünne.pet tartottak. A zászlőanya, özv. báró
Solymossy Odönné, az átvevő Ravasz Arpád szöv.
disztag volt.

Kápolnai József a l9l. csapat otthonában
Wembley: A brit birodalmi kiállitá§ és cserkészhét
cimen október 25-én vetitett képes elöadást tartott.

, Köszönetnyilvánitás. A M. Cs. Sz. hálateIt
§zivvel kö§zöni meg a Jamboreera adott alábbi
nenreslelkü adományokat: Dr, Biró Pál 1,000.000 K,
Györf fy Wolf gyár 5r,0 000 K, Schnr;dt Lajos 250.00u
K, Gundel Károly 20I}.0ű0 K, Bors Beláne, Urai
Testvérek, Bogdánffy Béla, Halm Mátyás, Székely
László, Csermák Lacika, Borsay Jenő, Cermán
Frigygs r00.i 00-1 0.0t0 K, Mone müszerüzem,
dr. okrády Ervinné, Saporny fitiklós, Kölló Pál
50,00U-50.000 K,..K Igler Henrik 30 C00 K, Kertész
Tódor 25.0U0 K. Osszesen 3,005.000 K.

A, 269. Huuva<tászok ö. cs. csapat október
4-én a budai vigadóban zártkörü táncestélyt ren-
dezett.

E 22. sz, Ózdl Keresztény E.gyt,.ázak
cserkészcsapala 1925 elején fogja ünnepelni alaku-
lásának öt éves évfordulóját. tl-yugodt lelkiismerettel
és kedves emlékekkel tekintünk vissza eddigi míí-
kódésünkre, Ez évi nagytáborunk §olton, a Duna
partján, az ifjuságot oly nagyon szeretö Teleki
grófok birtokán volt Uszó§portunk is fejlett. Uszóink
gyakran járnak versenyekre és u§zodánkban már
sokszor láttuk vendégül a misko]ci és egri u§zókat.
A helybeli 248. sz. ifju cserkészcsapattal együtt mi
is reméljük, hogy nleg lesz az erőnk a további
múködesre.

Á 8{-15l-esek nagytábora. A kaposvári
84. sz, Berzsenyi és l51 sz. Turul cserkészcsapatok
50 cserkésze Szé1l Ferenc parancsnokvezetésealatt
az idén Ba]atonleilén táborozott 3 hétig. A hatalrnas
és szépen berendezett tábot az összes követe]mé-
nyeknek nregfelelt. Volt ott csengő, telefon, villany-
világitás, drótsövénykerités, cementezett konyha stb.
A koszt, az meg,jobb volt, nrint a hazai'. A sza-
kácsok és a pékek kitettek magukért. Rendeztek a
fiuk két tábori kabarét és sportversenyt, IVlindezek
,lehetövé tették, hogy jóllehet 30 fiu kapott tábori
segélyt, mégis maradt 5,800.ü00 korona, mig az el-
indulásnál 6 és félmillió volt a pénztátban. A iövő
évi nagytábor is elő van készitve. A hangulat és a
fegyelem elsórangu volt, Komoly be(egség és fegyelrni
e§et nem forpult elő, A látogató napokon volt ven-
dégünk bőven. Egy napon 45 kaposvári látogatta
meg a táboít, Az I. kerület részéről gróf Festetich
Pál társelnök szemlélte meg a kaposiak táboráí az
ünnepélyes íogadtatás után. A lellei táborra mindig
örömmel fognak visszagondolni a kaposvári cser-
kószek.

A 157. sz. Damlanich-csapat Taksonyban, a
Tisza mellett, a szép Nagykunságon táborozott.
Julius 8-án iitöttük föl itt a mi ötsátras tanyánkat.
30 cserkész kezdett a táborkészitéshez, a sátrakon
míndig volt javitani való. Ezek ugyanis lábori külön-
Iegességeink közé tartoztak: a tető és a két oldal
nrég ponyva volt, de már elől és hátul kákafal
diszelgett. Az idő kedvezett. Táborozásunk utolsó
vasárnapján (jul.27.; nagy esti ünnepséget tartotlunk,
A lampionokkal kivilágitott tábor utoljára Iátía
igazán vigaknak a cserkészeket, mert másnap már
lassan hazafelé készülődtünk. Harmadnap reggel
aztán még egy utolsó diszjei a megüresedett tábor-
helynek, egy utolsó lisztelgés az elhagyott íábori
kereszt elótt, aztán bucsut vettünk attól a helytöl,
attól a szép vidéktől, hol három olyan vig hetet
töItöttünk.

Az eucharistiku§ hörmeneten, mely a Kat.
Nagygyüléssel kapcsolatban f. é. okt. l2-én Célután
vo|t, az I. cserkészkerület rendkivül imponáló arány-
ban vett részt. Több mint l000 cserkész vonult ki,
csapatának zászlaja alatt, a következö csapatokból:
2.,3,, 4,, 5.,7., 17., 13,, 18,, 20.,27.,33,, 4l., l23,,
l32., 158., 160., 16l., l73., l74., l99., 208., 2l0,
22l.,226.,254,, 274. ö. A 18. Lóczy-csapalból a
zenekar is kivonult.
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A 4. sz. Bik-csapat (Budai lfj. Kongreg.) okt.
5-én tartotta a budai Kath. Körben nagytábóri be-
számolóját, A csapat különösen műveli a zenét és
éneket, dr. Mathia Károiy tisztjének szakavatctt
vezetésével. Parancsnok: Kiss József. Dr. bánlaky
odön konferált.

Á II. országos cserkészsíverseny t9l5. év
január havában iesz a budapesti Svábhegyen.
E versenyen résztvehet minden, l924 szeptember 30
elött fogadalmat tett cserkész (öreg-, vencserkész,
segéd- cserkésztiszt). A verseny összetelt, elbirá-
lása, diiazása a futó- és műverseny eredményei
alapján történik. Az egyes versenyszámok: r. a)
I. korosztály járórverseny (4-tagu l8 éven felüliek-
nek), b) I. korosztályu egyéni verseny. 2. a) lI. kor-
osztályu járörverseny (4-tagu, l6_tól 18 éveseknek),
b) ll. korosztályu egyéni ver§eny. 3. a) IIl. korosz-
tályu járórverseny (4.tagu, t6 évet még be nem
töltöttexnek), b) III. korosztályu egyéni verseny.
A verseny cé|ja az általános síelni tudás előmozdi.
tása, ezért a legszebb dijakat a járörverseny győz-
teseknek szánjuk, a versenyzök nemcsak testi ere-
jükkel, hanem ügyességükkel is küzdenek az első-
ségért. Nevezéseketcsapatpecséttel ellátva legkésöbb
t925 január l5-ig kell eljuttatni Fináczy Errrö segéd-
tisztnek (lV, Piarista-utca 5. félem. ll. cs. otthon),
akt minden kedd, csütörtök és péntek déli l órakor
készséggel ad felvrIágositást a versenyre vonat-
kozólag. A nevezölapot a c§, parancsnok iria alá,
tartalmaznia kell a versenyzö nevét, cserkészrangját,
születési évét és a fogadalom téte|ének idópontját,

^ 
2l4. sz. sashalm 1 Zrinyi Miklós cserkész.

csapat okt, 12-én este ünnepélyt rendezett, melynek
1l pontja között fogadalomuiitás is szerepe!t,

A svábhegyi autóverseny. Szeptember 28-án
lezajlott a nagy svábhegyi autóverseuy. Alig egy
fél esztendeje, hogy e helyen megem|ékeztünk a
,Tourist Trophy"-n végzett munkánkról, ujabb
sikeres cserkészrnunkáról szárnolhatunk be, A k.
M. A. C. felkérésére csapataink isnét kordon-,
mentö-, telefon- és jegyeladási szolgálatot végeztek
a legnagyobb megelégedé§re. A verseny impozáns
keretekben zajlott le. Ragyogó napsütésben gyüle-
keztek a nézök a §tartnál, az utvonaion és a finisen.
Jegyelárusitó cserkészeink nagy buzgalommal árul-
ták iegyeiket s egy-egy 40-es tempóban érkező
autó utasai sem tuclták óket kijátszani, röptében
fogták el a,z aulót! Tiz óra felé csak ugy ontja a
város az érdeklődó publikumot és a kordont rarló
cserkószek munkája egyre nehezebbé válik. Tiz
órakor kezdódik a verseny, amit a starttól már a
türelmetlen motorok orkán§zerü bönböIése hirdet,
Megjelenik az elsö motorkerékpár, utána két per-
cenként a többi, némelyik c§erké§§zel a nyeregben.
utánuk a turakocsik következnek. szédületes iram-
ban veszik az egyeneseket, halált megvető bátor-
sággal a fordutókat. Szebbnél-szebb kocsikkal vo-
nulnak fel a Steyr, Mág, Mercedes, Lancia, Alfa-
Romeo §tb: stb. gyárak. Erösen délre jár, mire a
versenykocsikra kerül a sot. Lázag izgatott§ággal
várjuk a nap hösét, Salzert, a kompre§soros Mer-
cedes rettenthetetlen vezetőjét. Felbúg a Bosch-hürt
s üvöltve rohan ki a lélelmetes óriás a fordulóból.
Kerekei nyonrán, terméskövek röpülnek, még jói
meg §em.figyelhetiük, már a céIszalag alatt ugrik
át. Gyönyörü volt ! A nehéz versenyt minden komo-
lyabb baj nélküI birlák ki a gépek és verseny-
zök, csak a versenykocsik futama alatt vált lehetet-
lenné a rend fenntarlása, mível a pályára tódu'ó
,óriási tömeget a cserkészek ritka kordonja nem
volt képes feltartóztatni. Sikerült telefonon érint-
kezésbe |épniök a srartnál levő inditókkal, a további
indilást beszünietni s ezáltal könnyen végzetessé
vá,ható karambolt elkerülni. Cserkészmunka volt,

_ ,Kisérő." A küldött apróságok nagyon kedves
dolgok és gzivesen adtunt< volna helvéí nekik. de

- mi is elnézést kérünk - a szerkeizlönek ismer_
nie kell a szerzőt. Azt kikötheti, hogy más elött
titokban maradjon kiléte. Ha ezt hajtáirdó pótolni,
kiadjuk._ - §zÓ199 ,Béla, Nyiregyháza. A cuÍ<orgyaí
titka l, Horthy Miklós ut t5c, alatt (Zászlőnk kiáil.).
A többi adva van. A berlini cjm Berlin C 19, Alte
Leipzigerstrasse 10. - Baja. Eljenek a bajai "Dam-janichok". - H. E., Magyargenco. Szivbeli-köszönet
az üdvözlésért. A cikk témájánál óvatosságot aján-
lunk, - Erczbrucker Aladár pnok ur, 8I. Zrlnyi
Szeged._ Sok köszönet. Mert magánlevél, igy hasz-
náltuk fel. Helyes? - Sas. Jarnboree: dz§embori.

- 0r. J, T. Nyiregyháza. Kérjük a trétás raizot, -Többeknek, A M. Cs. nem közöI oly beszámolót,
ameIy valamelyik vidéki lapban nrár megjelent.
Kérjük az ily c|kk közlési kérelnrének meiiózését.
A M. Cs,, mint a magyar ntozgalom szellemi tükre,
megérdemli, hogy eredeti, csakis a M. Cs. számára
készült tudósitásokkal |ássrrk el, lehetöleg rajzokkal
és fényképekkel. - 98 §lőkefy. A vers elkésett.
Hát neked ihletnek elég a ,szekirozás"? Nem szi-
dalmazni senkit és semmit, hanem dolgczni Jélelkel
és bensö kényszerböl - ime, igy képzeljük el a
.fiuk szunnyadó szikrájának }ángraIobbantását". _
S. L. Gyöngyös. Meleg köszönét a lelkes üdvözletért.

- §z, L. 273. ö. cs. c§ Debrecen, Hálásan köszönjük.
Most segitselek ám, hogy a nemzeti Jamboree rs
meglegyen ! A. A. Nyiregyháza. Andriskánr, tehet-
séged és tuIzó kedved van. Buzdilani, a fájda}om-
ban vigasztalni akarsz; hát a remény ,,§elztetí", az
éjjelünk "néma', a nép -gyönge' és te ,egyült
temetkezésrőlu beszélsz? Ne légy,megtört, keserü',
hanem fel a fejjel, elő az izmokkal és a fejbeplán-
tált lágyállománnyal, feszüljön a kar és teremjen
az agy, hogy ne a "testvér .,. izzadion turáni vért",
hanem . . . Elni, Andris, nem szavalni. - 266. Duna.
cs. cs. Naplót, fényképeket megkaptuk O, T. B.

A Kanderstegben (Schrveizben) levő rrenr-
zetközí cselké§zház. melynek tulajdonosai
cserkészek, cserkészkezelésben áll és arrrely-
ben cserkészek kedvezményes ellátásban ré-
szesülnek f. évben december 15 től január
15-ig nyitva van. A Berner Oberland min_
den sportlehetősége megvan, Legalább 8
tagból álló csoportok utazásí kedvezményberr
részesülnelr. Erdeklódók forduljanak irásban
november 15-ig részletekért a Külügyi Hi-
vatalhoz.

A Kiadóhivaíal értesiíi a í.. Előíize-
íöheí, hogy Eih Sándor: ,,Magyar
Cserkészvezeíők Könyve" íeliesen el-
fogyoíí s igy a beérkezeíí megrende.
lésehef nem iníézhefi el,

Ktadia l A Magyar Csetkészsz$vet§ég Khdóváííaíata
Nyomta l Ftáttu és Tátsa &őnyvnyomdála

Yezetéséú íclelőcl Frátcr Dánlcl.
Bgdepcrtr VII. Alácíe-gícl 13.TcL Jőzrcí 106-20jó munka volt ! (Csupor,)
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Slerkcszll: Dr. BORSICZKY SÁNOOn otsz, elleaőt?ő megb. és FARAGÓ EDE orse. íőtilLát.

1. Szöuelségi szerueh költözködése.A Magy.
Cserk. Szövetség orsz. elnöksége, fótitkár-
sága, gazdasági és külügyi hivatala, továbbá
az otsz. ollonőrzés uj helyiségbo költözilr f.
é. nov. hó 15-én és pedig a Magyar Jövő
székházába, YIII. Rákóczi-ut 15. alá. Az I.
kerület, a Magyar Cserkész és a Cserkésztaka-
rék a yáci utcában maradnak.

2. Mb.GHIvÓ
a Níagyar Cserkészszövetségnek 1924. évi
november hó lti-án (vasárnap) délelótt 11
órakor Budapesten, VII[. ker,, Muzeum-
körut 6-8. szám aiatt a Gólyavár nagy.
termében tartandó

Rendes Országos Közgyülésére.
Tárgysorozat:

1. A kiküldöttek igazolása és a határo-
zatképesség megállapitása. A kiküidöttek
a csapatbélyegzőve| ellátott megbízó leve-
leiket, továbbá tagdijnyugtájukat hozzák
magukkal, ezek már előző nap a Szöv.
hrv. helyiségében is átadhatók.

2. Elnöki megnvitó.
3. Ugyvezető elnök h. fótitkár összefog-

laló jelentése.
4. Zárszámadás és íelmentvény az L922-

1923,.évre, költségvetés az L924-2ő évre.
5. Ügyv. elnök, főritkárok, l<ülügyi meg-

bizott, int. biz. tagok választása.
6. Az alapszabályok 1t. §-a értelmében

bejelentett inditványok.
Hivatalos jelölő lista: ügyv. elnök

Faragó Edei az igy megüresedő o. főtitkár
helyébe dr. Zsemberg Gyla; gazd. és p.
ü. íőtitkár dr. Major Dezsö; külügyi meg-

megbizott teljes jogú helyettese Eri Ewil
volt szegszárdi ker. főtitkár.

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

Közgyülés után közös ebéd (helyét a
közgyülésen kihirdetik) és egyes fontosabb
cserkészügyek megbeszélése. Délután 4
órakor a Tiszti Kaszinóban a Jamboree
film bemutatása.

A közös ebéden résztvenni óhajtók és
azok, akiknek szállásra van szükségük,
igényeiket a titkári hivatalnak haladéktala-
nul jelentsék.

Witz BéIa orsz. elnök.

3, Az O. I. B. 1924. okt. 15-tartott ülésén az
alábbi szabáIyzat alapján a tiszti próbázta-
tást ujra ongedélyezte.

A cserkésztiszti képesí.tés szabályzata,
1, ElőfeltéIeleh: a) betöltött 2I év.
b i Középiskolai képzetfség, va.*y valamely

élethivatásban való tényleges milködés
c) Kifogástalan előélet, testi és lelki al-

kalmatosság, hivaiottság és helyes &zék az
ifjusággal való foglalkozáshoz.

d) Anrrak kijelentése, hooy az illető a
oserkésztörvényt elfogadja élete alapjául.

e) A kerülot hozzájáralásával megkezdett
és betöltött egy évi megfelelő próbaszolgálat.

/) Legalább egy nagy táborozáson való
részvétel.

g) Valamely szervezótestület ajánlása és
erkölcsi jótállása.

Z) A nagyaron kivül lehetóleg még egy
élő nyelv ismercte.

l) Annak a kijelentése, hogy semmiféle
vallás. va8}, nemzetellenes testületnek nem
volt és nem tagja.

2. A próba tárgyai: a) A, nrozgalom cél-
jának, szervezetének és idevorratkozó szabá-
lyainak ismerete.

D) A cserkészpróbák (ujonc, II., I. osztályu
és az őrsvezetői, utóbbi a 2. és 6. pontok
kivételével) anyagának alapos elméleti és
gyakorlati ismerete.

c) A magyarnyelvü cserkész szakirodalom

- s elsősorban a \rezetők Könyvénelr - ala-
pos (de nem tankönyvszerü) ismerete.

d) Foerster F. Vilmos: Az élet mtivészete
és a következő múvek egyikének alapos is-
ismerete : szuszai Antal: kala:uz a krisztusi
életre ; dr. Schütz Anta] : Katolikus erkölcs-
tan; dr. Szőts Farkas: Keresztyén erkölcs-
tan. Ajánlatosak mÉg a következó munkák
is: FoersterF.W.: Elet és jellem, Erziehung
und Selbsterziehung ; Tóth Tihamér dr. :

Tiszta férfiuság.
3, Próbaletétel és tiszttéauatás. a) A tiszti-

próba letételére a ,,Magyar Cserkész" 1923.
jun. 1.-i szántának hiv, részében ]". szám
alatt megjelent O, I. B. határozat érvényes,
azzal a kiegészitéssel, hogy a 8. §-ban hiv.
Kik. szab.IV. fej helyett jelen szabályat irány-
adó, továbbá a tiszti igazolványok két éven-
ként megujitandólr, A tiszti fogadalom szö-
vegében peclig az ,,engeclelmeskedem neki"
helyébe a 7?megtartom" szó kerül.

á) Minden próbázott és igazolt cserkész-
tiszt köteles két éven belül valamely tiszt-
képzó táborban kiolégitően résztvenni. Aki a
tisztképzó tábor fennállása ellonére is a kö-
telezó résztvételt elmulasztja, csapatmunkát
nem végozhet.
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c) A próbázott és tisztitáborban megfelo-
lóen minósitett csorkésztisztek avatásra ke-
rülnek.

d,) Az avatás ünnepélyos íormák között,
lehetólég a fócserkész ur elótt, évenkint Szt.
LászIó napján (junius 27.) tortenit.

e) A tiszti próba tisztek és próbaidős tisz-
tek számára nyilvános.

4. A cserkészsegédtiszti képesités A csor-
készsegécltiszti képesités előfeltételoi, a vizs-
gálat tárgyai és módja, a fogadalom és
igazolás mindenben azonos a tisztekéivel,
kivéve mégis

a) korhatár a betöltött 18 év.
b) próbaszolgálatának elégséges félévi

mogfeleló őrsvezetói szolgáIat (valamely iga-
zolt csapatnál),

c) a ptóbáztatást a csapatparancsnok végzi,
d,) a 2I éves kor elérése után tisztté csak

az í-3. pontokban leirt módon lehet, de
próbaszolgálatnak kelló bejelentés esetén
segédtiszti működése beszámitható,

e\ tisztképzó táborozás nem kötelezó.
f1 A parancsnoki megbizatás feltételeinek

és egyes átmoneti intézkedéseknek a közlése
a legközelebbi Magy, Cserkészben fog nreg-
történni.

4. A segédtiszti igazolősoh iogát az0.I.B.
ideiglenesen a kerületi I. B.-okra taházza
(O. i. B. 192ó. X. 15.-i határozata).

ő, Az 192L évi LIII. törv. c.-nek a (Test-
neuelési Töraéng)a cserkészcsapatok érdekló
részei :

9000. sz, V. K. M. rendelet (a törvény
végrehajtási utasitása) 10. §, Minden iljú,
aki nem jár olyan iskolába, ahol rond,szeres
testnevelés folyik, annak azévnek dec.31-ig,
melyben 21, életévét betölti, tartozik e ren-
delet szerint szervezett testgyakorlásban
résztvenni.

18. § _ különös méltánylást érdemló
kivételes esetekbon az Orsz. Tesrn. T. a
testedzés terén rendkivüli érdemeket szer-
zett egvesületeknek megengedheti, hogy
kötelékökben saját költségükön Levente-
OSZtál;lt alakitsauak, ha az iskolát elhagyott
testgyakorlás köteles' tagjaiknak a tizenötöt
meglraladja --..___ a Magyar Cserkész Szövet-
§ég kötelékébe tartozó oserkészcsapatok
ezzel az engedéIlyel már e rendelet erejénél
fogva birrrak, de amelv cserkészcsapat ezze|
az engedéllyel él, az tartozik kötelékében
külön Levente-osztályt létesiteni, nrelynek
irányításaa hivatalos testnevelési szervezet
illetékes szerl,ei áItaI a Magyar Cserkész
Szövetség elnökségével egyetértóleg történik.

6. Országos ellenőrző ruegbizott kelyettes.
Az országos ellenőrző megbizott elóterjesz-
tésére az O. I. B. Eri Emil o§. tisztet, a

szokszárdi kerület volt fótitkárát az a|apsza-
bályok 19.§.2. p. ban megjelölt orsz. ell.
megbizott teljes ioggal felruházott helyette-
sévé megváIasztofta. (O. I. B.IX.24,)

7. Csapatnéu uállozós. A 33, sz. Chol-
noky cs. cs. novét egyszerüen 33. sz. cs.
cs.-ra változtatta, mivel éló személy nevét a
szövetségi tilalomnak megíelelóleg nem
óhajtja tovább viselni. (O. I. B. VI. 25. r

8 Csapatszeraezöteslületi uáltozás. A 161.
sz, Szittya cs. c§. új szervezőtestülete a Bp.
II. ker. iparoskör.

9. Parancsnok uállozás. L 26. sz. c§. c§.
vezetéséról Dr. Badványi Kálmárr lemondott
Dr. Gyomlay Lászlő javára. Radványi dr.
parancsnok távozása alkalmából az O. I. B.
nevezettnek a végzett a jó munkáéri köszö-
netét fejezte ki. (O. I. B. 1924. YII. 3.)

10. Csapat feloszlatás. Az 0.I. B. a 21.
sz. VIII. G. cs. csapatot (0.I. B. VI. 18,)
feloszlatta.

Igazolt csapatok.
280. ö. Szt, Imre Kaposvári Kath.Kör. Babics E.
281. K. I. E. Ker. Ifj. l)gyes. Magy.Nemz. Szöv.

Dr. Nagy Pál
282. Tóth r.l- nalai M. Kir. ÁlI. Tanitóképzó

Flóra sándor
283. Szt. László ; GyőrlI. sz.m. kir, áll. polg.

isk. Sámson József
284. Szt Korona; Bp. Külsőváciuti egyház

község: Dr. Sényi Béla
285. Pusztaszeri; Nyiregyházi Kir. Kath. tr'ő-

gimn. Dr. Mihóczy Rezsó
286.Szt. György; Püspöknádasdi Juliánum:

wilhelm károly
287. Réti Sas ; Kisvárdai m. kir. áll. F'ögimn.
288. Baross Gábor ; Déli Vasptárs. székesfv.

múhelvi tanonciskola: küttner Ferenc
289, Bocskay István ; Kiskunhal, Ref. tr'ógimn.
290. Návav Lajos ; Makói négyévfolyamú fiú

íelsókeresk. Kási Jenő
291.Zsolnay; Ilódnrezóvásárhelyi iparosta-

nonc isk. Nagv László
292. Turul; Makói Ref. Polg. l'iúisk. Raffay'E.
293 Szt Kapisztrán; Angyalfoldi R. K. Egy-

ház Havas Ferenc
294. Balassi; Egri r. k fiúfelsókeresk. isk., Lénárt .Iános
295. Hollós Mátyás; Várpalotai r k. hitközség

Suha Jenó
296. Petófi ; AszódiÁg. H. Ev. Fögimn. Künst-

ler János
242.Máv.Törekvés ; M. Á V. EszakiF'ómúhely

Tanoncisk Janson Vilmos.

12. Tiszti átigazolós. Csupor Lajos cs.
lig,zt a IT4. sz. Ganz-gépgyári csapattól a
2ő0 §z. Bangya csapathoz átigazoltatott.
(o.LB vII.3.)



MAGYAR CSERKÉSZ
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Meghivót, levélpapirost, levél,
boritékot, finom névjegyeket
stb. izléses kiállitásban-készit
PÁPAI ERNÓ
MÚ I NTE ZETE
Budapest, VL, Szerecsen,utca
65. szám, a Liszt Ferencztér
sarkán, Telefon 127-05. szám JAVITA.,0K : Bármgl

hangszergyár ;

stowasser
cserkészcsapatok szállilója

Budapest, l I, Lánchid.u. 5
HAltOszEBEK eli§mert logj0 bb§gyártmányok.

HUBOK legjobb minősé0.
hanu8zer §zakszeíü €iké9zitó3s.

Előnyös árban késziíeh meg-
rendelés szetiní őrsí és csapaí sátrakat.

§esziíököíelek, szalmazsákok áIIandóan
takíáIon. ElsÖtendü vizmeníe§ ponuvák
:: előnuös ltölcsöndii meIlelí. ::

Vidéhi megrendeléseheí poníosan eszközlök.

IFJ. t Ászt,Ó GYULA
Budapest, V. Nádor-u.20. Tel. : 160-82, 163-16

l

I

1

l

,t-

A magyar cscrkészmozgalom p énzintézate. Folyósit
kölcsönöket csapatf€lszerolésl, tlh^zali stb. cser-
lrészcólokra €lónyös feltétslok mellett, - elfogad
takarékbetétek'ot jutányos lr amalozásr a,

Helyiség : Budapert, tV. Váci-utca 62. (cs. szÖv.)

slLMANN BÉLA
üveges és képkeretező
BUDAPEET, lx., RÁDAy.uTcA t6

I,|[ütRn I§EIfiÍ§íH{ Tlfi ínÍil- Íl, utTDlu0ultttllltt
mint al 0nlágos [ölpnll iliígMítilfisrgl la!la.

Zs ol d o s magántanfolyama
az otszág legrégibb hözépiskolai előhésziíő
inlézeíe. Á teáioUl sikerrel hészií elő magán-
vizsgákra. Középiskolai összevoní íanhönyvek

megrendelheíőh:

, Budapest, Vll., Dohány-utca 84.
Teleíon : József 124-47.

§ p o r í § lT,sh,i'íJ sli'Jd,i :ixíl} s[__
Itllusíryi l0llil Builaplsl,lll. hltü-uí 5 {llillll)

A Magyar Cserkészszövetség szállitója.

Fiúk ! Leányolr !

A sápadf arcba vérí, a lágy izmokba
erőí, a csoníohra husí ad a e*

szent István

Malátaki\ronat
Kaphaíó: Gyógyszeúátahban, drogeriákban és

iobb csemegekereskedésekben. c*



iüi§g§tin üiin iii üáifiininnfi trrr'.;'l,.** ííi nggumulóíOtí- 
Aü.liüJL[ ,aÉíi,á" iili'óE }lil§lri,i, bsáet, ["i"t;; it*U

i:F#H t§;T'i,:,# NAÖy ÁNfAt-
€ser}r$z etpóüaem !

a M. Cserkészek Takarék és Hitelszölet_kezete
mint az. O. l(. }i. tagja cipöüzeme _kés4t,.tli
nrunkát és javi{ást elsörangu kiviielben a leg-

jutányosabb áron.

Gserkés2; pol§ári é§ l'üXttii ci$Sk.
Tegyerr rrriglőlrb próbarendel€st.

CipOnzemi itOdh;
aÜEá$bst, Vttt. .loi§ef kbrut 83, lll. 15.

}élrye#aökét késlit:

\LTLECHN§R KÁH0LY,,AL,ILECHN§R KAROLY
VÖsőintézet, clombormünyomda, ruggyantabélyegzó

és pocsóteimkegyál,

Burlallest, IY, Régi posta u. 11. ret.:98_16.

_+

*ti felszérelése. Az összes dropéria
|lfl és egészségügyi ciklrek_.)Egol-

csóbban lreszerezhetók

R Udolffy náU*rt Rádayi'latszertár

Butlapest, lX, ker, Ráday-utca t4. száá.
Abbnyi bélyeskereskedése

strd"pest. lV, Yáci.utca +s. véÍel, eladás. csete

KÉ-e§$€hv i § Íe Fe§"#lr#
'iiatvhet *§|tér

:

:,.,.,.Á,,l.,ÁNtda:
'"'üíéö§álrháií fa. é3 §iéfirütesre.CSt 

EtvÁlrAL:
cseréphályháh, handallók áírahásáí és íiszíiíásáí
helybén é§ ríldétieii, a legiutányösább árffion .:

lVIinden
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IV. Váci-utca 46.
Tcl. Józsgl tst_83

Budapest, Il. Corvin-tér 7.
Teleíon 136-34

Rendelések és levelek ll., Gorvln-tór 7.: alá clmzendök.

Atjegyzék.
Az alaati árjegyzéket tájékoztatásul közöljük, minden kötelezettség nélkül.

kor.

Oserkészing (khaki flanell)
28-30 szám __- 120.000
3t_33 ___ 125.000
34_37 ___ 130.000
38_4c ,, ___ ___ 135.000
4í-42 ,, ___ -- 140.000

Köpper khaki métere 52.000
Cserkészkalap _-_ 55.000-120.000
Tiszti kalap ___ 140000
Nyakkendó ző|d szegett _-- 14.000
Sip 5-8-9-25.000
Sipzsinór, (nyakbaakaszthatő) 8000

Bot 
o 

___' ___ ___'.:_'j ,.1§3
Tiszti bot (vastag,szöges véggel) l4- 18.000
Kötött lábszárvédő :--- * 60.000
Derékszij @-70--95-105.000
Nyakkendő karika 8000
Tiszti kalapszij (kiváló finom) --- 27.0:0
Órsvezetői kalapszij (" o ) --- 25.000
Cserkészkalapszij ( ,, ,, ) --- 21.000
Viharszij 14.000
Cserkészkés 6-8-16-28-80.000
Kanál-villa (összecsukható) 5000
Cipő (legfin. anyagból) fekete,

35-37. szám --- _-- 380.000
38_40. , __- ___ 400 000
41-4ő , ___ ___ 420.000

Cserkésznadrág, rövid, vadász-
vászonból --- 85-140-160.000

Tábori összecsukható szék 40.000
Bakancs (sárga) 35-37. sz&mig 340,000

,)38-40."360.000
,, }, 41-4ő. n 400.000

Tiszti paszomány (arany) métere 24.@O
Paszomány (vörös) métere 12.000

Iskola táska 70 000
Sujtes (elóirásos, zöldes barna)

métere 4000

kor.

Leánycserkész ruhaanyagrn. 40.000

" Dyákkendő drbja 15.000
o sipzsinór --_ 8.000

Tábori sapkák vászonból ___ 24O0a

Számok 2000
Terrnosz (félliteres) 70.000

" ("gy literes, nikkelezett) 180.000

Aluminium áruk l
Lapos ivópohár fogóval 15.000
.. n , íogó rrélkül 13.000
Osszecsukható pohár 9000 - 12,000

"Record' főző két edénnyel -__ 130.000
Tábori főző álvánnyal -_- 200.000
Utaző főző llu literes 60.000

Kulacs huzattal _-_ ___ 100.000
Tojástartó 7000
Mély tányér 30.000
Konyhabögre 14.000
Atuminiumcsajka 50.000
Szappantartó -_- 12 - l6.000

D --- l0 _ 13.000
Vajaskenyértartó 30.000
Elelmiszerdoboz ___ ___ 100.000
Csavarrnenetes doboz l2- l4-16 -22,0mVajtartó üveg betéttel 30_40-50.000
Villamos zseblá m pák (zsebaccumulátorral)
lzz6 4800
Nikkelezett accumulátor-tok 24.0N
Sima oMetalu tok 28.000
Akasztós ,Metal. tok 30.000
Zsebakumulator (toltve) -__ 24.000

PIROLIT szllárd sze§z nem drá-
gább a denaíurálí szesznélt Cserhészehnek
és íurisíáknak rendhivtil előnyös. tláz(aríás.
ban ís igen gazdaságos. l doboz 22OOO K.
Az üres dobozí 2000 hor.-érí visszavesszük,

É,nrasrcÉs. ski 680, 650 és 600 ezer
részletfizetesr c hapható. Alhalrészeket külön
is árusilunh.

Ií[nt0lísi nilUt lulnüuísír I i,!iiLffi,T,[Ííá?1*!:íÍ3fl,.x1l,Jft,.ui. g[00 lt
Árainkban a forgalmiadó benfoglaltatik.

]nlir lr T{rre. leldbo:


