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Figyelem ! Minden cserkész §aiát boltjában

A Magyar Cserkészelr
Te r m e l ő és É rt é lc e s i t ö S z ö vetk e z e t é b e n vásírol t

ahol a felsoroltakon kivül az összes cserkész- és sportcikkek kaphatók
Lásd a boriték utolsó oldalá_t.
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,e 7öket ALTLECHNÉR KAHOLY
Vésőintézet, ilo mbormünyomda, ruggyantabólyegzó

és pecsétcimkegyát

Builnpest, trY, Bégi posta,u. 1l. Tel. : 98_t6.készit :

zör-r.iÁffiÁirú*Áz
rilzvixy Fff Bup^?ltí
?APlAlAc & iv,v^hH^z,ia

í*\>'*. *

Csapatotthonok mühe-
helyeinek feIszerelése

szerszámokkatr.

R§dlik!
Csapat és egyéni felszerelések.

Thnnnngnh, alnminittmgilínynil sib.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.

Budapeat, IV. Vámház-körut 6. sz.
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(A cserkósasiöv",r,lYiunuo,u., i
BUDAPEST, IV., vÁCI UTCA 66. !

Csapa(otthonoknak szállííl ui, használí :
szekrényekel, aszíalokat, székekeí, foga- i
sohat, fiókos szehrényekeí és mindenféIe i

buíorohaí a legolc,sóbb áron. ;

as......x.d
aQl.! KovAT§ sELA i! rrrűmzrllos i

. i r!

!i ganonyi Guszíáv f::::ilií i!
ii Budapesí, lV,, Szép-utca 5. iiaa

ii VaUatia mindennemfi éríéhpapir véíelé- !!
i i nek és eladásának lebonyoliíásá(. ii:_:_--------.-.-.

n ilnEnn $lnilÍ§ltlílHBÉE [nilí$ílilíín

rr{AGY MfiNYHÉRT
haíonaí és polgári szabóüzerne

BI]DAPEsT, lv.,
t{ecskeméíi ucca 9. szám, íélemelet.

Készit katonai és polgári ruhá.l, saphát,
cserkész és *nindennentű. eggeuruhat.
Nagy válaszíék szöveíehben és minden-
íaiíá íelszerelési cikkehben. Cserkész

vállpáníok állandóan rahíáron.
TELEroN I JózsEE |01_%.

filkoholmenígs óííergm
Budapeü iV., Királul Pál-ulca 20. l. em.

Az áíuíazó cserkészcsapaíok
éíkezési helye.

fiálnlíhillíiTJHíii??l:
liliommal. zászlófüzérek.

cserkészszámok.
Cimerek, iampionok, stb.

üimtáblák, cimerek reslése.

Hungária Zászlógyár
Bnüalg§l, lil. tnnnürulül-!. {_0. ril. fin. rü !!.

golcsóbb áron. ;
:

Irógépelr, számológépek szakszerü javitása
és iókarbantartása. U| és használi lró_
gópek. Kellékek az összes rendszerü gépekhez

BREssÁru resT§ÉREK
Budlpest, Ylll. Dugonics-utca B. sz.

Telcfon: lózsef 84-94.

CSER KESZKES EK, EvöEszí< özöx, oLLoK, BoRoTvÁK É.s
BOROTVAKÉSEK A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN.

JAVlTÁsoKAT És KöSZöRüLÉ,sr ELFoGADUNK.
Korcsolyák nagy yála§ztókban l

aell[t nl0ilnÉ
Bülltill, ll. ffitlütilÍrl !. í

§ Vásárlásnól hly.tkozzunk a Magyan Gserkószre.
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Szorkosztósóg : l., M.ro.-utcr t7. ltl. 2.
Ki8dóhivátsl: IV., Vlei-utcr 62, í|z, 6.,

M68jololih aindon hó 1_én.

terjed. Mi tisztelJük, szeretjük és mindenelt.
elótt tanuljuk és lelkünkbe szivjuk a ma.
gyar multat, nagyszerü alakjaival és vér-
patakjaival, de tiszteljük, szeretJük és
mindenekelőtt tanuliuk es lelkiinkbe szívjuk
a magyar jelent és belőle rnindazt, ami
erőt ad. Iis amikor megbocsá,unk a kuvi.
kolóknak, mert ,a lriíürhészheretlen isteni
gondviselés vahsággal sujtotta őket és
nem tudják meglátni ,koruk feladataiból
a rájuk eső ,részt 1 mert nem képesek
szivükbe fogadni az odaadás, a rnásért
élés nagyszerü történelmi elhivatottságát1
mely a mai felnőtt ,nernzedéket iltetl,
ugyanekkor ti§zte|ük és szeret;ük a jövőt
annak hordozóiban, a magyar ifjuságbart,
Ebben az ifjuságban, ebben a jövőbert
h szünk és hitünk sziklaszilárd és megin-
gathatatlan, mert az életünkkel szavatolünk
hitünkért.

A magyár történelem a magyar c§ef].
készek kimerithetetlen kincsesháza, :.I il:

Volt egy korszaka á magyar, történeletítl
nek, amikor, a, volt áz egyetlen vitatárgyá
a nyilvános életnek; .hogy kl veszitetle,el
a hazát. A lröznemesség hajszálnyi, pon.
tossággat bizonyitotta be a "főpapságról
és a főnemességről, hogy önzQ hazaárulö,
a nemzet pusztulásának bgyedÜli'"oka'.' A
íőnemesség pedig,; lrétségbevonhatatlhh
tökéletességgel ri,rutatta ki, hogy a,,közne.
messég engedetlen, rebellis, csak orőszak-
kal íékezhető és ennélfogva,, eg3redüli'oka
a haza romlásának.. ,_Az . egykori énekes
1525-ben azt irjal ,i] li] ..]':,Nl:i'i' \1\j^;,'.;':..,i ,,

Magyarország ,vala nagy íő l*ffidegeben
A végek valának mind-élveezendőb-en.

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAP,A

Fclcídr zzetkcsztő t

HERMANN GYÖZ;Ő

Búcsú a jamboree évtöl.
(Bevezetö előadás a nov. 9-iki szöv. íilmbomutatón.)

Ha Iamboreeró| van szó, meg kell állapita.
nunk, hogy a magyar szereplésnek alapja a
12 éves magya rmozgalom. A cs. mozgalom
tagadhatatlanul nagy lendütetett vett. Szer-
vei kiépitve és cserkészei- cselekvésre
készen. Tán íelesleges hozzátenni, hogy
békés cselekvésre. Eljutottunk már minden-
hova és mindenütt kész a segitők tábora,

A mi saiátos viszonyaink között nem
nehéz megcsinálni a mozgalom fejlettségé-
nek próbáiát. Csak meg kell figyelni, kik
támogatják, kik kisérik figyelemmel meg-
mozdulását és kik próbá|.;ák kikezdeni,
hiszen a mi harcunknak is rnegvannak a
maga kuvikjai. Ha egyszer Magyarorszá-
gon érdemesnek tartanak egy mozgalmat
arra, hogy ellene m'eg vezetői ellen titkos
ütakon áskálódjanak, az a mozgalom már
eredményes. Mi, belülről nézve, tudjuk,
hogy a cserkészmozgalom hallatlan erköl-
csi erő letéteményese, mert tiszta homlok.
kal á|l, indivisibiliter ac inseparabiliter
harcolva a maga utján a magyar íiu jobb
énjéért. Nem szolgál itányzatot, nern
katolikus és nem protestáns, nem nernzet-
kOzi és nem vallásellenes, de igenis
keresztény és nemzeti, meft eznern irány.
zat, hanem világnézet. Igenis magyar
minden izében és valláserkölcsi szive leg.
mélyéig. Nem antiszociális vagy osztály.
cserkészet, hiábapróbálják bizonyos oldal
ról destruáIni lapokban és parlamentben,
de igenis az egész magyárságé, melynek
lelkéből §arjádzott és, arnelyben gyökered-
zik, osztály és felekezeti különbség nélkül.
Gyökérnedveit a szent rnagyar anyaföldböl
szivja íel, amely a Kárpátoktó| az Adriáig
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Hiába ! Valóban elveszett a haza Mo.
hácsnál - maholnap 40O esztendeje l -Elveszett a területi ép§ég, elveszett Buda,
felőrlődött a mohácsi nemzedék minden
ereje, de mindenriéJ, íonto'sabb volt kimu-
tatni a másikról, 'hogy az hazaáruló. A
nép a magd íájdalmával és szenvedésével
nem számitott, a kilály, *' kevésbé.
Mivelbogy a rirásik és mindig a másrk
vo.It bünös,, persze el kellett venni annak
vagyonát és ez elég gond volt egy életre.
A harmadik - a török - közben mindkettő
vagyonát megrongálta, de a testúérharc-
nak a sirig nem volt,vége. Az nem volt
fontos, hogy a haza eluészli foni6s az
volt, ho.gy 

. 
nem én, , hanem te, okoztad a

y:sztét.

,l Mélyen. tisztelt közönségi! Azt hiszem,
ho§y a mai,nemzedék tanulni íog a mo-
Mcsi,nemzedéktőI és a scillák és charib.
diszek közt,is megtalálja az utját annak,
lho§} mindnyájan egyek legyeneki, Mi
bizunk apái,nkban és megvárjuk a mi
időhket, mert amikor javában dult ama
testvérharc és orn{o,ttak ]e a haza tartópil-
!ér,ei, ntár növekedett,a cséndben, a mély.
ben,,,a fékevesztett, szétesett idegzetű kor
rrÉhében a .Bornemissza Gergely, a Mecs-
.hey István, g,Dobó IstVán, a Koltayak, a
F,igedyek,.,a Losonczy István, a Szondy
György nemzedéke. A ltorából nőtt lri
rnindenik és a kora erkölcsi szemetjén i§
a hazaíiasságnak örökre illatozq ragyogó
virágkoszoruját tenyésztette ki. Megvárta
ideiét csendben és ideiében eselekedett.
rVigan y{rjuk.az őrát,:: irja Losonczy -_

4elyben meg kell fizetnünk az utolsó adós-
qágo,t<..Dobó István, a ,gyermekszoba<, a
,rossz, akol. védője azt irja: >segedelmet
csak, az lsterrtől varunk s nem az embe-
re.§tó,l<. Tehát már \e1l,az a motto: le
vagyi a hib4.r. é.s n€.mr én, .hanem az: én
megteszek rnindent ::* egészen az életem
feláldrlzásáig,. mer.!' ez ,van basznára a
haz4nak, , ,

Ugy,ana4 a cserhészek törvénye !

. Mi :isiaz a,nemzedék vagyunk, amely a.
jö_v{i ,: egri fa|3in, l temesvári é§ drégelyi
bástyáin nreg akar fizetni az utolsó adós-
s€,18r, De, kin§tt,, 3 ,q.rolráesi kor rqtbadtsá-

gábóL a hű, a drága Tinódi Lantos Sebők
bácsi is. Mintha rólunk, cserkészekről
szólna az Egervár viadaljáról való ének
cimlapián:

§zerzé nagy buvóba cgy hiileg szobába

Gyakran fú körmébe,mert nincs pijnz tarrolyába.

De azért szerzett és amit épitett, amit
termelt, a mi lelkünket is táplá'ja, me-
legiti.

Amit a mai magyar cserkészet te§z,

ezért teszi. Ha örömmel ragadtuk meg az
alkálmat arra, hogy nemzetközi lrapcsola-
tokat szöjlünk és a világ szine előtt meg-
hordozzuk a trikolort és a koronás cimert,
ebben a világszemléletben iárrunk el. Az
eredményt - tudják.

De nehogy valaki azt gondolja, hogy
ez nyugalmi állapotot jelenr. Ez egy lépés
a sokból, ez egl ike a munkáknak és ha
visszatelrinrünk is egy pillanalra, már is
tovább ragadnak a te]adatok. Ne feleitsük
el: a cserkészet az egész magyarságé.
minden igaz magyaré, bátran va}láserkölcsi
és nemzeti. 3. törvényünk mag5,arázatában
ez áll: ha nehéz választás, előtt állasz,
kérdezd meg, mi az Isten alrarata és tudni
fogod mit kell lenned. Bizunk benne, hogy
ha a haza válságos időszakba kerül, a
magyar cserkészet nrindig tudni íogja, mit
kell tennie.

Hertnaun Glöző,

Fogadalomtétel.
Esküre nyiltak az ajkak,
EsLüre csillan 4 szem,
Harmínc iíju munkás.cserkés,
Aika az égte üzea.

Az eskü tetied,
Lelket tagad,
lmáta kulcsoí
Vasmatí<oí<at.
S a nyelveí<, mít hitvány kezek
Szitokra neveítet<:
Imát tebegdek,
S mtrnkáss zülő a munt<ásgyetmekLe1 egyött
Mondja ?ot<ogva-sitva
A Lcsetves magyaf Hiszekegyet.

Krompecher L. Aatal.
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_ Hagyiatok beszélni. A parancsnok
urtól hallottam. Azóta Kálmi hátizsákját
kihalászták a Dunából Komáromnál, a
parancsnok ur el is utazott ,oda, de nem
tudott semmit sem kinyomozni. A parancs-
nok ur nagyon szomoru és mindennap
kijár Bathóékhoz hirekért. Laci apja is ott
van.

A fiuk eliszonyodtak és Zo|i sirva
íakadt.

- É,s ezt te nekünk csak most mondod ?

méltatlankodott Németh Bandi. Feri
egy kicsit megzavarodott;
, - Nem tehettem előbb, mert nem vol-
tam idehaza. Nem volt nyugtom és én is
elutaztam Komáromba. Gondoltarn,, hátha
én szerencsésebb leszek, mint a parancs-
nok ur, és képzeljétek, slkerült is kikutatni
azt a molnárfiut, aki átszállitotta őket a
Dunán. Éjnek idején egy szigetig vitte
őket, meg is mutatta, egészen a tulsó part
közelében van. Ká|mi bizonyára uszás köz.
ben ve§ztette el a hátizsákját. Most már
valahol a felvidéki cserkészek között jár-
hatnak, ha ugyan el nem fogták őket.

- Hu, de nagyszerü - ujjongott íel
könnyein keresztül Zoli. - Te Feri, men-
jünk utánuk és ha valami bajba kerültek,
szabaditsuk ki őket.

- Hj", az nem olyan egyszerű, Az én
apámmal nem lehet kukorieázni; a komá-
romi kiruccanásért is alaposan meglakol-
tam. De meg Lacit nem kell íélteni. Sok-
kal komolyabb bai, hogy a parancsnok ur
igen haragszik rájuk és azt mondja, hogy
megfontolás tárgyává fogja tenni, vissza-
vegye-e őket a csapatba. Mert hazudtak.

- A parancsnok urnak igaza, van É
mondta csöndesen Vágó Karcsi - bennüh-
ket is becsaptak és ez nem volt szép tőlük"
Lacinak kötelessége lett volna az őrsöt

beavatni a térvébe. Most már mi sem tar-
tozunk iránta hűséggel.

- H"gy mondhatsz ilyet, te . , . - Zo|i
szemét uira elöntötték a. könnyek. Nagyon
lágy szive volt és nagyon szerette Lacit.

- H., szó sincs róIa, Laciék hibáztak,
de ne feledjétek, fiuk, hogy miért hibáztak!
Gyönyörű szép dolog az" Meg aztán velük
van az őrsi zászlónk, a zászlóra pedig mind
hüséget esküdtünk. A farkasok nem lesz-
nek esküszegők.

_ Ugy van J lelkesedett Gyuri - az
őrs becsülete forog kockán. Ha Laci szep.
lőtlenül visszahozza a zászlőt, akkor mind
kitarttrnk trre lette. A parancsnok ur is meg
íbg l,nc:at.rni.

- L{it a'rrban én sem kételkedem -adta ul,-g magát Karcsi.

- Igy hát mind egyek vagyunk. Meg-
látjátok, Laciék örök dicsőséget hoznak a
íarkas n-évre. Nekünk rneg mo§t résen kell
állnunk. lnditványozorn, hogy ezeritrrt min.
den nap iOijUnt< össze, én meg fentartom
az összekötteté§t a paratcsnok urral'Hol.
nap kiutazom vele, Bathó"pusztára és szál*
litorn nektek a hireketi | :.'
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- Legjobb volna, ha utánuk mennénk.

- Ezt persze Zoli mondta.

- Ha szükség lesz rá, azt is megtesszük

- vigasztalta meg Feri.
Meleg kézfogással pecsételték meg szö-

vetségüket.
lstván bácsi megkönnyebbülten sóhajtott

íel, amikor hangosan vilázva elháladtak
előtte.

- No, vége van már a hires gyülésnek?

- szólt oda gunyosan Ferinek.

- Ugy van, István bácsi, vége, és nagy
örömbirt adhatok tudtára: ezenlul minden

nap eljövünk és igyekszünk felviditani
csöndes magányát.

István bácsi száján önkéntelenü! kisza-
ladt egy kacskaringós istenáldás, ugy hogy
Feri jónak látta sietve megugrani. A fiuk
kint vártak rá és egymásba karolva men-
tek tovább.

(Örömmel adiuk hirül, hogy a regény már teljesen
rendelkezésre áll - könyvalakbbn. Ezétt a Magyar
Cserkész jelen közleménnyel befejezi közlését és a
teljes kötetet adja karácsonyfátok alá. Ahik szo-
rongva vártak a folytatásokra - s ludjuk, sokan
vannak - bizonvára hálásak lesznek ezért a kö-
tetért. - §zerk.|

Sápadtarcú Testvórem !

Az indiániskola elsó nehéz feladutával, a
Iassódobással, a mult levelemben ismertette-
lek meg, most megtanitlak a 

"krinolinozás"tudományára. Ez olyan ügyessóg, nrely
igénybe veszi a test egész izonzatrát, do
ezen felül jókora adag szemmérték, ügyesség
és kifinomitott érzék kell hozzá, Nótrea is
meg kell ezeket. tanulnod, mert mit ér a
§zarvás nagy ereje, mikor az ügyes vad-
mac§ka a uyakába pattan, éles [ármait a
husába vágja s a tizedrész akkora állat ha-
talmában taftja a hatalmas szarvást.

A vörösbőrú harcosok a sápadtarcúakkal
folytáiott' hárbaikban nem, egyszer aratrtak
gyózelmet, mielótt még összecsapásra került
y9lq1 a sor, még pedig az általf hogy ellen-
foleiket kápráztató ügyességükkel -ánnyira
megdöblentettók, hogy gondolni sern meitek
az erbdményes elienáIlá§ra
. Ha a krirrolin em.ellredó, sülyedő, magasba_

szökó, körülötelő és isméi eirOptitO ,t-u.itai
között biztosan mozogsz ; ellenfel'ed bizonváru
fontolóra veszi,_ mielőtt Té$ed, - aki 

"úg.y

tudsz bánni a lassó hurkárra} - megtámat
Ha tábortüzrrél ülsz egyedÜl s látod, "hogy 

a
bokorból_ neháryr .gyagu§ szempár figyel Űeg,
előveszed késedet s. egy ktizeli fába 

"célkar'i-

kát rajzoJsz. g késedet"iigy bele 
-u.i.d,'nogy

vasa csak úgy peng: kétségen kívül az lesz
hivatlan szomléIóid véloményo, hogy olyan

legény vagy, okivel nemjóegy medvetalpból
ía|atozni".

Lássuk hát elóbb a krinolinozást. A mult-
kor leirt lassógyakorlatoknál észrevehetted,
hogy a kezeddel forgatott hurok azonnal
nagyobbodott, mihelyt nem markoltad meg
szorosan. Ez a forgatási (centrifugális) erő-
nek az erodménye. Ha most a lassócsomót

l, ábra.

valamivel szorosabbra vesszük s a lassóhur-
kot magunk elótt forgatni kezdjük, a hurok
szabályos köralakban kinyílik. Eztatorgatást
vógezhetjük mindkét írányban, a fontos csu-
pán az hogy az elindításnál forditva fogjuk
rneg, mint a lassót. (l. 2. ábra) Ez azoÁban
nem ,,krinolin". Az igazi krinolín az, anikora
kör_közepén állunk s úgy forgatjukakötelot.
(l. 8. ábra) A fohérarcúak asszonyaiknak és
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2, ábra,2, ábra, 3

leányaiknak il.yen alakú ruháit hivták krino-
linnak. Ezekb-en ép otyan ügyotlenül mozog-
tak az emberok közöttl rniriítra a vörösbőiü
harcosoknak kellene ,,krinolinozvau egy sürü
erdőn áthaladni. Igy 

'aztán 
a lassó foigatás-

nak ezt a mód,iát is""krinolinozásnak noózték
el. Krinolinozáskor a kötelot épen úgy fog-juk meg, mint a másotlik ábreii muÜituk-s
jobb_ karunkkal felül a bal vált felől úgy
bodtjuk ma_gunkra mint egy körgallért vagy
ponchot. (l 4. ábra) AbbJn a -pillanatban,
amikor kötelünk ol;,an helyzetben van, amini
7z!, az 5. ábra mutatja, miíratet karunkkala
jelzett iránvban kis ioÉést adunk s mintlkét
kozünk 

_ kisujjával olengedjük a karikához
tartozó kötelet s jobb teztinttel fejünk felett
csuklóból forgatiuk a kotelet s kész a krinolin.
(1.3. ábra).

Sok mindenféle ügyességet végezhetünk
még a krinolinnal, pl, mo3tehetjük-azt, hogy
amikor úgy forgatjuk, mint a 3. at.an tat-
ható, kiugrunk belőle s most már úgy for-

gatiuk, mint az 1.
ábrán Perszeugyan-
ezt megforditva is
csinálhatjuk, ha ma-
gunk előtt forgatjuk
a krinolint- de for-
ditva befelé, kell
forgatni - bele is
ugorhatunk § igy
már belülról forgat-
hatjuk (l. 3. ábra),
Ebbőt a heiyzetbóI
forgás közben fel-
tlobhatjuka krinolint
smagunk előtt leesve
tovább forgathatjuk.

azt is, hosy állandóan
magunk o|őtt a hurkot s

ábra. 4. ábra.

egyonletesen felomelve és döntve azt.ábrán
látható állásbóI a 3. ábrán látható állásba
hozzuk. Forgathatjuk balkézzel is, krinolín-
ban szaladhatunk ís, egy társunk bomászha-
tik, beugorhatik és átvéheti a forgatást, mi
pedig kiugorhatunk stb. Szóval sokféleképen
lehet ügyeskedni s a nézók olótt az ogy-
§zeTú kötéllel kápráztató ügyességeket mutát-
hatunk be.

Krinolinozni bármely lassóval lehet. Köny-
nyebb megtanulni, ha a lassócsomóban nom
csúszik a kötél és ha 5___6 m. hossz{r }assó-

, val, a ,,krinolinnal" történík. Ezen a hurkot
úgy készitjük el, hogy tágabbra vagy szú-
kobbre szabályozhassuk, pl. a lassóhurkon
keresztbe kötött zsineggel, melyet közelebb
húzhatunk ós messzebb tolhatunk.

Hogy a krinolinozás jól menjon, a követ-
kezó fontos szabályra állandóan ügyelnünk
kell:

1. Krinolinozáshoz puha, hajlékony, köny-
nyen csavarható, ,,puhitott lassót" hasz-
náljunk.

2. A krinolinozás valamonnyi változatánál
legfontosabb a csukló síma forgása. (Nem
vállból, miként a lassónál !)

3. A kotelet akár középon, akár végén
fogjuk, mindig bizonyos könnyedség érvé-
nyesüljön, hogy a kötélnek csavarulatai ke-
zünkön ker:esztül kisimuljanak.

4. Minden összetekeredés alkalmával erő-
szak néIkül vissza kelltekerniakötelot.

Sápadtarcú Testvérem ! Gyakorold szor-
galmasan a krinolinozást, hogy mire követ-
koző levelembon a késdobás ós a rejtélye-
son visszatéró fegyver, a obumorang( do!á.
sára és készítéséro megtanitlak, 'az, indián
iskola második ügye§ségét máry toljesen tudrl.

Ö|eI Winr"lo1,.!,, a Nagy Főnöh.

V,

5. ábra.

Vagy nregtehetjük
gyor§an forgatjuk

LAsso :i:í*l{" i',u,jijl.t Tr,,1"',:,l;,il:]1",*'íj,li]u,oá,ul;nlá";;'á.

4. ábra.

Epyes darabok küIön is kaphatók. Postán ttánvét mellett is szallitható,

M E L I{ o B E R T A LA N üT?,!§§"í",§i,#lx,,lo..",.* r.
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Pályázatunlr eredménye.
(Folytatás és vége,)

Bik ri.gók:
A Jamboroo célja: a legjobb eretlmények

összehasonlitása révén a magyar csapatok
szinvonalának omoléso és nem csupán a leg-
jobb magyar cserkészcsapat kijelölése. A
Jamboreo oélja önmagában szükségossé toszi
mogvalósitását. A Jamboree célja hármas
uton érhotó el:. a) a cserkószszellom omeléso
á) a csorkésztoljesitmény fokozása c) a cser-
készoszmo kibővítéso áItal. (Ezek részletozése.)

Vorsonypontok a kopenhágaí Jamboree
pontjai. Minden korület versenyc§apata ren-
dezzon ogy estét betöltó cserkészünnepélyt
zárthelyísógben vagy a szabadban. A Jambo-
reo megrondezésénél figyelombe kell venni
1. a gazdasági nehézségeket és a 2. táboro-
zások folyását. A gazdasági nehézségek csök-
kenthetók, ha az országos Jamboreet husvét-
kor korületi Jamboreek elózik meg. .Lz orszá-
gos Jamboroen már csak a kerületek verse-
nyein gyózios csapatok indulnának, A legal-
kalmasabb idó aug. utolsó vagy szept. elsó
hete. Külfölili birákra nincs szükség.

Blizmann László st. (Nyirogyháza) :

Az egészséges és egységes magyar cser-
készmozgalonr legfóbb biztosítéka lenne sze-
rintem a nemzoti cserkész verseny. Azonkivül
a magyar társadalom megláija a nemzeti
cserkészversenyen azt a nagy fejlődést, amit
ily nohéz viszonyok között a mozgalom elért.
A csapatok, vozetők és cserkészek között,
fokozza az eddigi munkakedvet, erősebb,
céltudatos munka indul igy neg a gyengébb
csapatoknál, általában minden csapat tanulna
ott sok hasznos dolgot. Azonkivül sok-sok
egyéni tapasztalat szerczhető.

Boros Sáudor §t. (142. Turul Győr):
(F'élreértette a pály ázatot. Itt c sap atoh össz-

miíködéséröl van szó, s ez nem érinti az
,egyén küzdelmét jobb énjéért. A 

"legjobbcserkész" és ,,leg.jobb órs" cim helyes a
osapatban és a kifejtett méIyérzésü szempon-
tok helytállók. Do itt orsz. csapatbajnokság-
ról van szó. -- Szerk,)

Dienes Istaón (Nyiregyháza, Turul cs,):
A nemzeti erót nom láthatjátok Ti sem,

Bölcsek, Ti sem Természetbuvárok, Ti sem
Orvosok. Ott szunnyad az iíju karban és
talán még több a lelekben. Meg akarjátok
foldi nértékkol mérni ? Rend,ezzetok nemzoti
Jamboroet !

Ilogy tudnátok Ti aildig megállapitásokat
.alkalmazni, tanulmányokat irni a nemzetról,
ha nom ismeritek annak ifjuságát te§es ere-
jében, küzdve, és" gyózedelmesen?

Rondozzotek nomzeti Jamboreet !

Míndazt, amit ismerünk, mint nemzoti öntu-
datot, hazafiságot, ügyességet, okosságot,
leleményosségot, együtte§en megnyerjük,
megtaláljuk a nomzoti Jamboreen.

Ha a , Magyar Cserkészszövetség egy
nomzeti Jamboreet rendez, az együttes mun-
kától, a vezetók által elért és elérhotő erod-
ményekból konstatálhatja, hogy mi az, ami
nem nemzeti jollegit, vagyis a, mágyar c§er-
készot számára nélkülözhetó, mi az, ami
javitgatásra szorul, mi &z, amít pótolni
lehotno, miképen válna elérhetővé az összo-
tartozandóságnak legmagasabb fokig való
fejlesztése.

A nomzeti Jamboree rendezésére nagy
szükség lenne már a jövó 1925. julius-
augusztusában.

Jachan Géza (82. Zrinyi, Szeged)
1. Szükségos-e a nemzoti Jamboree ? Igen.

Szükséges, hogy az edtlig szunnyadó eróket
és értékekot megláthassuk. Es szüksége van
minden cserkósznek is évonkint legalább
egy§zer, sok, nagyon sok csorkész társaságá,
ban lenni, mert az jó, az bensőséges ünnopi
hangulat, az testvéri érzós

2. Ki kell hagyni a okülsó megjelenés" c.
versenyponlot, mert sok gondot fog okozní a
versenycsapatok föIszerelése.

3. A versenypontok megállapitásában te-
kintettel kell lenni a nemzeti jellegre,

4, A nagy költségek elkerüléso végett cól-
szerü volna a kerületekben solejtezó ver§enyt
rendezni. Azután a kerület három legjobb
csapata megy az országos ver§onyre.

5. A versenybiróság a kerületi veT§enye-
ken az összes többi kerületek és a központ
tisztikarából kerül ki. Az országos ver§enyen
idegen versenybirák és olyan tisztek a birák
kiknek nincs versenycsapatuk.

6. A versenycsapat létszáma 26 cserkész,
mégpedig egy tiszt, egy segédtiszt és három
uyolctagú őrs. A méltányosság mogkivánja a
versenyzó 24 frll életkorárrak a meghatározá.
sát is. Ez pedig a versenybizottság dolga.

7. Az egész velsenyt ogy omber vezes§e,
kínek örogcserkészek segitenének az olőké-
szités és a kivitel rnunkáIataiban.

Reőtk1l Ferenc st. (95. Lehel, Kispest):
A nemzeti Jamboree szükségességét annyi

ok bizonyitja, hogy szinte nehéz a legnyo-
mosabbakat felhozni. A magyar cserkészideál
óriási erkOlcsi magaslatot képvisel, do merész
absztrakció eredménye. Vajjon Lz elmélet
megfelel e a valónak és megfelelhet-e a jö-
vőnek, vajjon a cserkészideál nem utópia-e,
hogyan lehetne egyre több nomzeti és faji
jelleget kölcsönözni cserkészetünknek, anél-
kül, hogy átlópné a cserkész nomzetköziséget
hogyan lehetno tisztán látó, a magyar álmo-

i
l
í
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dozástól mont ifruságot novelni a csorkószot
kerotein belül? ! Ezek azok a kérdések. me-
lyek gyakorlati megoldást nyorhetnénok a
nemzoti Jamboreo leszúrt tapasztalataiból.
Igen fontoS volna még a Jamboree a kövei-
kező szempontból is; a magyar csetkészot a
vozotóinok közvotlen egyéni hatása alatt á1l,
kifejlóilött,uzus, kiforrott áItalános módszoroi
norn igen vannak. A vezetók ogyéniségét
tükrözik vissza ugy elmélotbon mint gyakor-
latban az ogyo§ csapatok. Amilyon a vezető
olyan a c§apat. A osapatok közt a közvetlon
érintkezés igen nehóz, ogymástól nem tanul-
hatnak, így láthatunk duzzadó éloteróvol, hé-
lyes oszközökkel és viszont sok hibával dol-
gozó csapatot. Milyen óriási jolentőségo volna
az ogósz magyar cserkészot áttokinthotésónek
és egységesitésénok. Mog kell ismerni oróit,
jó tulajdonságait, ügyos ötletoit, ezeket ki-
domborítani, elterjosztoni általánositani, Meg
koll ismertotni a hazai társadalommal c§eT-
készetünk méreteit. célját, eszközeit, egyszó-
val egész valóját. Menrryivel gróteljesebb,
élotképosobb lenne egy homogén csorkészot.
Yégül tekintettol a külföldi Jamboroekra is
mily fontos volna egy vorsenyTo, tettre, küz-
delemro kész magyar cserkészettel rendel.
kozni, melyet nom csak Budapest, hanom az
ogész ország képviselno.

Ami a ver§ony pontjait illeti, kétség kivül
alkalmazkodni kéne a kopenhágai számokhoz.

A csapatokat a fenállás, a kor szerint
osztályokban kéne §orozni, hogy ne legyenek
áthidalhatatlan külömbségek az egyes c§apa-
tok köZött.

Rusztek Kd,rol1l örsv. (213. Koháry, Egei):
. A. verseny - küzdés. A küzdés pedig

mindonkor munkávalo erókifejtéssol jár. Ered.
ményo lüktotő élet, hiánya tespedés. A ver-
§eny tohát sohso korékköióje a haladásnak,
hanom inkább buzditás, ösztökélés a munkára.

Míkor valami ujat akarunk alkotni, minclig
a multba koll elóször vísszanéznünk. Mert a
rnult gyökeroibóI fakacl a jovö tormést igérő
virága.

Mikor tehát magyar csorkészversenyt alko-
tunk, ugyancsak a multba, most már akőzel-
multba, kell visszamennünk és a magyar
cserkésztipusnak megfolelóen koll azt meg-
teromtenünk.

. Ezon szempontok figyolombe vételével igy
csoportosithatjuk tehát a versenyszámokat:
1. Lelkiség,,jollem, 2. magyarság, 3. ügyes.
ség, külsó fogyelem stb.

Tulajdonkóp tobát az volna a cél: eldOn-
teni, melyik csapat áll logközelebb a cser-
készidoálhoz.

1. Jellem. lelkiség.
Pld. mindon csapatnak 

"gy 
fiatalabb és

idósebb tagia dolgozza kí irásban valamelyik

cserkésztörvény magyarhzatát, főként praktÍ-
kus voriatkozásaiban, és gyakorlafi megvaló-
sitásukban.

2. Magyarság.
Itt is-porszó legfontosabb'a tétek, p|d,.

egyos nemzeti hibánk tárgyalása, a küzalo-
lem,ollone.

F'ejezzük ki a nomzoti qgység, a faji Osz-
szotartozóság gontlolatát, hoziunk össze nagy
tömogeket.

Aztán egy hatalma§ tábortüz. Az,égő sze-
rotot ógi tüze.

Aztán, gondoljunk ;mindig al megszállott
terülotek cserkészeire, Fejezzük ki valahogy
külsőleg is, hogy mi n9m e véros csoik,
hanom Nagymagyarország osorkészoi vagyunk
és hogy lólekben az olszakitott csqrkésztest-
véroink is volünk vannak, velünk leszneh.,

3. Itt mintául állhat a Jamboroe vor§eny-
programja. De az idoál vozossen. A lelkiség

Szalalt Jáaos, (8. ERKIE cs. .t.);
Arra a kérdésre, hogy szükség van-o a

nemzeti Jamboreora csak egy feleledot tudok
olképzelní: Igenl Nagy szükség van rcá!

Szükség van rá aaért mert ozuton egy ér-
tékos programm kerüI.a csapatok téli-tavaszi
élotébo, novezote§en az,- ortevaló előkészület,
másodszor peilig oz az egyotlon nródja annak
hogy a jOvóben megrendezendó ujabb nam-
zetközí viadalon elsók lohessünk - hatvan-
hat nemzot fiaival szemben is !

7 napra terjedó - szúkebb körű - ver.
§enyprogram torvozetet közöl.

Ilelynek a Rácalmási szigeten Buda-
pestól, cca 70 km - ajánl ogy ].2 holdas
kaszálót,

Tiszti vorsenynok tiz és harmincszomélyos
sátrak felszerolését javasolja 2-2 liszttel.

Biráknak az érdekelt csapatparancsnokokát
ajánlja.

Dr. Szücs lrnre pnok. (Voszprém. Pályá-
zaton kivül.):

E nemzeti Jarnboree csak ug1l lölli be hi-
uatásá,t, ka az egletemes ?rlag!/ar cserkészet
aktiaabbá,, eleuenebbé, gjlakorlatiasabbd téte-
léhez hozzájárqtl|

§zerény nézotem szorint o célt ugy gzol-
gálná, ha

1. anyagában a kiképzési szabályzatot
venué alapul.

2, Ha rá mindeu magyar cserkésznok ké-
szülnie kellono olyfbrmán, hogy a szövetség
jóolőro pontosan körvOnalazza a pontokat s
részlotes utasitásokat ad a kiképzésro. Mivel
minden cserkész mégsem melrot e_l a Jambo-
roera, előzzék ezt mog házi (csapat, vagy
vármegyei, vagv kerületi) versenyok, ame-
lyeken igenis ver§enyoz rninden cserkésa e
pontokbó} (képzettségi {oka szorlnt). E vor_
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§enyen tlöntóbiróul szoropelhot ogy másik
csapat parancsnoka vag,y a szövetség mog-
bízottja. Akik igy o vor§onyon kiváltak azok
monjonok (a §z-tól moghatározott számban)
az országos vor§onyro.

3. Lehetóvó tonui, hogy o Jamboroon
minél több csorkész jelenhessék mog. Ha
már mind szomólyeson nem is láthatja, mit
hogaan koll osinálni, aki ott van közülük
(tehát ninden osapatból koll lonni l) az majd
elmoséü, sót boüszi a osapat életébo. Ig:y
losz a Jamboroonak impulziv hatása.

Zsol.ilos Benö cs. t,z
A világ csorkószmozgalmainak közös cól

folé való ogyüttes törekvése, mely eddig
nomzotközi viszonylatban vezotöi konferen-
ciák alakjában nyilvánult m€8, ez évbon
ime megvalósítbtta maguknak a cserkészfiuk-
nak nomzetközi összojövotelét is. Az egyo_
tomes cserkészmozgalom igy saját magával
ogyonsulyba került.

Es ha az ogyotemos cserkészmozgalom
szompontjából sziikséges a szellemí és gya_
korlati tlolgokban való minól teljosebb nivol-
lálódás az ogyes nemzeti mozgalmak között,
monnyívol inkább szükséges oz az egye§
csapatok között a nemzeti mozgalmak kero-
tein belül. Ez au ami egy magyar ,Jamboree
megrondozését rendkívül fontossá és moz-
galmunk számára ológgé nom értékelhotóon
hasznossá toszi. Csapataink között szellemi_
log is, gyakbrlatilag is meglehetós nagy kü-
lönbségok vannak az ogföntotüen és jót ki_
képzó tisztkópzó táborok hiánya miatt. Ime
a ma,g,yar Jamboroo egyik szép feladata: a
tísztikar egységos, testvéri légkörének mog-
toromtéso.

Dunántul, valamolyik gyönyörü vidékén, a
magyar _ csorkészfiuk együtt, ogyotlonogy
óriási táborban l

A Jamboroen tormészotosen országos vor-
senyek is lonnénok "a legjobb magyar csel-
készcsapato megtisztoló olnevezésért. Mint_
hogy a koponhágai olímpiász versonyprog_
ramja teliosen kimoriti a cserkésztevé[eny-
sógot és legtoljosebb próbája a cserkószfiuk
képosségeinok, legholyesebb, ha azt vesszük
alapul, mort hisz abból legfeljebb csak ki-
hagyni lohot.

***
_ A bizottság döntéso szerint a pályadijat
Reöth1l és Rusateh közt mogosztjuk és kér-jük szivos értesítésüket, hogy az 1-]. dol-
Iárt pónzbon vagy könyvokbon hováktildjtik.

***
A p_ályamúvekot a szövofségnek átnyujtot-

fuk, tlo sajnos semmifólo döntésről nom
értosiiltünk ós i gy a jövő évi jamboreoról
osak januőú uzámunkban a,dhatrrnk . hirt.

A síelés.
il.

Mintlen si gyakorlatot kozdotben síkon
vagy ígen enyho lejtőn próbáljunk és csak
azután monjünk fokozatosan erósebb és erő-
sebb lejtőre.

Járás síkon Egyik lábunkat, anélküi, hogy
a sít felemolnénk, tehát a tatajjal prf,rhu-
zamoÉan elóretoliuk. Eközben csak lábun}
holtsúIya nehezedik rá. Mikor o sínket any-
nyira olörecsúszfattu&, hogy továbbcsúsztatni
[azán) nyújtott lábbal már nem lehet, e lá-
bunkat behajlitjuk, és a test súIyát orre a
siro helyezzük. A hátsó sít utánahúzzuk és
a járást ugyanigy folytatjuk tovább. Yigyáz
zntnk, ez nem korcso|yázás, nem arra igyek-
szünk, hogy hátulsó lábunkkal lökjünk ma-
gunkonl - Ha a sík párhuzamosak, a si
elóretolása és a testsúly ráhelyezése után
még magától is szalad egy jó darabon. A
járásban botokkal segitjük magunkat.

" S'or.1..tá s
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Az Esést a Iegjobb si futók semkerülhetik
el. A holyos esésj óformán teljesen veszélytelen.
Dzért, mikor étozzik, hogy elkerülhetetlen,
gomolyodjunk össze és düljünk, lehetőleg ol-
dalt és egy kissé hátra a hóba.

Felállásnak a legczéIszerübb hátrafeküdni,
a lovegőben rendezni deszkáinkat, majd mar
gunk alá húzva feltérdelni és fe]állni. TTa

lojtőn estünk, felállásnál a síket a lejtő vo-
nalára morőlegeson kell állitanunk.

Ford.ulá:. Síkon a deszkákat ogyiket a
másik után emelgetve a kivánt irányba hoz-
zuk. Gyorsabb, lojtőn is használhafó móilját
az l. ábra mutatja.

A, főlfelhneuel (enyhébb lejtOn) lényogében
ogyozik a síkon valóval. Hogy nem csriszunk
vissza, ennek magyatázata egvszerü. Mikor
testsúlyunkat az olülső síre he|yuzziik, ez
maga alatf összcnyomja a havat, a hó ogy
pillanatra rátapad. Ez a surlódás teljosen
olég a visszaosúszás neggátlására. Erősebb

li

il
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lejtőn a hó odatapadásái a sí orr felemelé.
sével és odadobbantásával segítjük elő.

Hosszabb és merodekebb lejtón szerpentin-
von llban haladunk fölfelé.

Még orősebb emelkodést tetpeszlépésekkel
és lépcsözéssel (2 ábra) győzhetjük le.

Terposzlépésnél a si orrokat egymástól tá.
voltartjuk és a belsó éllel élezünk. Lépcső-
zésnél a hegy felóli oldallal élezünk,

A lesiklást oly egész enyhe lejtőn kezdjük
gyakorolni, amelynek kifutása van. Ruganyos
testtartásban, kissé hajlitott térdekkel, boka-
izületben annyira drilünkelőre, hogy törzsünk
a lejtő sikjával 90')-ot alkosson. Testsúly
mindkét lábon, az ogyiksít kissé olőre toljuk.
Sitalpak párhuzamosak !

Sebosebb lesiklásnál (sussz, hajrá l l) tér-
cleinkot egészon bohajlítju\ úgyszólván le-
guggolunk. Súlypontunk így mélyebben lesz
(nehezebb elesni) és a levegó ollenállását is
csökkentettük. Lefelé monot botjainkat ma_
gunk mögött húzzuk.

A lesiklás sebességétúgy lehet nrérsékelni,
hogy a sít nem a lojtó irányába, hanemarra
rézsút állítjuk. Fékozhotünk egy lábbal is,
meg kettővel is.

.ú
P

/
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il
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Az elsőnél a láwasztolt siklásnál. egyik

sink orrát valanrivel előretoljuk, élozünk,
miközben sarkunkat és ozzel a sí végét is a
párhuzamos állásból oltávolítani igyekszünk.
A két deszka most forditott V alakot képoz,
A testsúly teljesen a nem élozó deszkánvan,
törzsünk kissé hátravetve.

Ügyeljünk arra, hogy a siorrok együtt
rnaradjanak, egymástól ne távolodjarrak, a
havat ne görcsösen, hanem ruganyosan és
könnyedén súroljuk, (3. ábra)

Ha testsúlyunkat mindkét lábra helyezzik,
tapasztalni fogjuk, hogy haladásunk iránya
megváltozik, elhanlarod,unk. Ez a támasztott
ívelés. (l. 4. ábra)

A támasztott ívelósnél á teheimente-
sített sit egyszerúon a rqáslk, mellé húzzuk
és ezze| a §Yakorlat be rian, fejezve. Ha eni
a láb oldalhúzásával hirtelen eszközöljük és
ezzeI egyidejüleg befelé (és hátrafelé) dúlünk
és nrindkét sí hegyíelóli oldalával élezünk,
a sebesség csökkentés sokkal hatásosabb és
gyorsabb lesz.

Ezt a gyors, aránylag könnyen elsajátit-
ható megállási módot támaszfott krisztiania
lendületnek hivják.

A fékezésnek van egy másik formája is,
t. i, a két lábbal való fékezés, a terpesztett-
siklás (l. 5. ábra)

Ta,o*"ra 
^:&-I,.,b.

+&
'Si.&,, .{^et5ceíe.,

A terpeszsiklásnál testsúlyunk egyenletesen
oszük el mintlkét síre. Súlypont a két deszka
kőzl, a középre esik. Térdeket kissé iruga-
nyosan) hailítjuk, a sít belsó oldalaival élez-
zük,,sí orrok össze, sí végok. széjjel,

Ha most az egyik deszkánkatjobban meg-
terheljük, e si irányában olkanyarodunk. lgy
jön létre a terpesztett í.uelés. A terpesztettés
támasztott ívelésnek különösen av oly mere-
dck lojtőn vesszük hasznát, ahol az egyen€-
sen való lesíklás akadályozott.

Ha ezeket a gyakorlatokat nregtanultuk,
akkor, de csak a,kkor kezdjük megismerni,
hogy micsoda nagyszerü dolog is azasíelés.
Ezek ismeretében és tudásával már minden
körülmóny között megálljuk helyünket.

A sielés magasabb tudományát (telemark,
krisztiania stb.) egy, a síelésben jártasabb
cserkészfestvérüuktól tanulhatjuk mog. De a
telomark és krisztiánia nélkül is, a fenti sí
tutlás birtokában nyugodtan vághatunk neki
a vastag hótakaró-födte vidéknek, élvezni
tudjuk a síelést és vele a tél pompás biro-
ilalmát.l Fináczy Ernő, st. Z.B.K. G.
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A 4. az, B. I. K, ccerkészcsapat
X[l. nagytáborát a Mátra tövében, Parád-
íürdő mellett tarlotta &2 kiválogatott részt.
vevővel.

A.csapatparancjnok elíoglaltsága miatt
a tábor parancsnok a Dr. Mathii Károlg,
cserkészttszt, főgrmn. tanár volt. 3 hétig
(jul l4-aug. 5; táboroztunk ezen a gyö.
lyörti helyen, ahcll előttünk az egri-és
bp9sli ciszt. íőgl6n. csapatai ütöttelr Únyát.

A kütső körülmények is nagyban hoizá.
járultatr táborunk sikeréh"z,

A gróf Károlyi uradalonl zárgondrloka,
Térfy Bél.a v. mtniszter ur Ocxcellentiája
s!,ha nem íeledhető jóindulatot tanusitott
táborunkkal szemben.

A_külső elhelyezésben mintaszerüségre
törekedtünk. A 3 egybeépitett harminc
szeméIyes sátor méltó hátierül szolgált a
sz i rn e t ri k us a n elh elyez ett tizszemély e-s sát.
13kna_k, a lobogónák és a tábortűzÉelynek.
Konyhánk a tá_-bor szoro§an vett terfletén
kivül nyert elhelyezést.

Yezetői munkánk legszebb eredménye
az a prőbanap, amelyet Faragó főtitkár ur
látogatása alkalmával szerzetitapasztalatai
alaplán propclnált s ameiyet mi ialát ter-
veink alapján kidolgozrunk. A tisztikar
ezen a napon semmiféle tábori munkában

A 4, Bik. tábora.

nem vett részt, teljesen magukra hagyta a
írukat § a napostiszt ezt a reggeli ébresztő
után adta tudtára a tábornak, A krsérlet
pompásan sikerült. Cserkészeink pár perc-
nyi megdöbbenés, majd örsvezetői conven-
ticulum után a, Iegkifogástalanabb módon

végigdolgozták az egész tábori napot az
esyik őrsvez.ető parancsnoksága éa egy
másik napostisztsége mellett. Alábor töb-6i
tagjai pedig a legszígorrrbb fegyelmet tanu.
sitották ideiglenes vezetőikkel szemben. Ez
a nap lett a legszebb emlékünk a sok
közül idei táborunkból.

Egy alkalommal éjjeli riadott is tartot.
tunk, amely 10' alatt történt utrakész sora.
kozást eredményezett.

Résztvett táborunkban a 4 V. sz. Br
Eötvö§ Loránd véncserkészcsapat Zerge
örse is, kik a tábor első íelében rendes,
beosztott cserkészmunkát, a másik felében
pedig tiszti munkát végeztek

Kirándulásaink során meglátogattuk a
Kékestetőt, Csonkamagyaroíszá{ legma-
gasabb csucsát, a siroki várromot, a sasvári
üveghutát és Csevicze.forrást, valantint a
parád-recski ezüst- és rézbányát.

Táborzfuó ünnepélyünket |924. okt. 5 -én
tartottuk a Pálffy_téri kath, kör nagyter-
mében. Ez alkalommal jutalmaztuk meg
legjobb táborozóinkat is.

A 169 es ujpelti ccerkészek Aulztriában.
A 169. Move és a 160. ö. .Ordas cserké-

szek ő:T fónyi létszámmal julius 13-ától
augusztus 8-ig a kószegi hegyek cyklamon
virágos, málnadús, vadregényes erdeiben a
Hétíorrás gyönyörü völgyében táboroztak a
trianoni határ vonalán. lnnen, többszörösen
bejártuk az lrottkót, Szent-Videt, átmontünk
Nyugatmagyarország olszakított ilrága föld_
jére, megnéztük a lékai Eszterházy várat
tetmészefiajni muzeunával és a szép róti
völggyel. .

Augusztus 4-én, miután a csapat zöme
hazatért, I6-an,Dr. Jaschik Sándor parancs-
nok vezetésével 9 napo§ mozgótáborba száll-
tunk és bejártuk Stoierország logszebb üdé,
keit, A Semmering csodái ejtotték elóször
ámulatba az alföldhöz szokott cserkészszc-
met. A osodálat folytatódott a Nouborgtól
Máriazelüg megtett gyalogutnál a Kalte Mürz
gyönyörü völgyében, a Totes W'eib hangu-
latos vizesésénól és a bájos Ball völgyben.
A mürzstegi császári vadászkastély gazdag
mííkincsoit moghatottan szemléltük. A mária-
zelli kegytemplom megtisziult szivoinkot
áhitatva hangolta, mig a Bürgeralp bámula-
tos távlata és az Erlautókristálytiszta mé|y-
sége a környezet összefoglaló harmoniájában
megint csak Isten clicsóitésére inditotta lel-
künket. Do utunk természeti szépsógei csak
most kezdtek igazán kibontakozni, nikor le-
szálltunk a Lassingfall infer.páüs katlanába,
miclón végigmontünk az Otschorgrabon 4



lilAGYAR csERKÉsz 170

órás szódülotgs párkány utjain, midón mog,
másztuk az Otsoher 1900 métor magas szik,
latömogét, ahola köröskörül tornyosuló hogy-
óriások kOzott az olrablott Tátra kópe jolent
meg lolkünk olótt s mi a maglar hitvallás
dalával itt szájtátó iilegenok között csak ót
üdvözöltük. Ezután végigmontünk a Bintoro
Tormáuor fokoto sziklatömogei között Gosin-
gis. A Tormáuorekbon mogcsodáütuk a mo,
tlern toohnika óriásí botonépitkozéseit a vizi,
oró loondó kihasználására. Azután elhagytuk
a sziklák ós a tiszta vizok országát,amaria-
zolli villanyosvasut nindinkább szoüdüló
tlombvidékon át vitt St. Pöltonbe, onnét az
áIlamvasut Bécsbo, ahol 4 napot töltöttünk
a "császárváros" 

kincseinok és múvészeténok
mogszomlólésével. Bécsból hajón tórtünk haza.

Ausztriában igen jól éteztik magunkat,
mintloniitt barátságos vondégszoretot, és az
idogenek ollátásában nagyszorii mog§zorve-
zottség fogadott. Igon kellemeson érintotto
kissé vékony tárcáinkat a mi viszonyainkhoz
mórt foltünó olosóság, mely - a tervozettnél
iobb ellátást ongedott mcg.

A mindon tokintetben tanulságos és felejt-
hototlon mozgótábor sikeros eltikészitéséért
fogadja Dr. Molnár Frigyes fótitkár ur szi-
véIyos köszönotünket. 169, ,öreg cserhészn.

Az Ötscbor. Jaschü S. ralza.

[ ilnuyaT huhffi i0uíil.
Pár soros hözlés az egész, De -íól íudíuk - bármily csendes a sző,

nag} a cserhészeíben, íán korszahal-
hoíó eseményí hiálf világgá. A Ma-
gyar Oserkész 1925. ianuár t 1ől
havonként kétgzer ielenik me$: gh§
elsetén és tizcnötödlkén. Soh elő-
készííó fárgyalás és ráförehvés uíán
iuíoííunh ette azelhafározásra, amely
íeliesen a kerüleíeh tiszíiharának hi-
vánsá§ához simul. Ez igennagy munha
és hölíségíöbbleíeí ielenf, azétífoko-
zottabb támogatást kérünk. Mí
csak ázzal vállaliuh egyelőre ezí a
föbbleteí, hogy a vezetök és íi, ked-
ves fi;rk, egy kíssé mindig gondiáí vi-
selifeh a íi lapoíoknak. A íeladaí a
höveíkezö: hogg a M. Cs. ezí a íöbb.
leíeí biría, legalább ezer úi eLő|izeíőte
van szühsége. Tarísa minden cserkész
szivbeli ügyének, hogy legalább esy
e|őíizeíőí szetez. Aki iómódú, igazi
napí ióíeííeí művel, ha szegény íesf-
vére íudfán hivül e|őíizeí annah ne-
vében. Mi azzal ígyekszünk meghá-
lálni e szereíeíet, hogy a ,,Vezetők
Lap|át", meggyíződve annak nélhü-
lözheíeílenségéröl, íovábbra is hi-
adiuh.

Ui előíízeíési áraink feháí:

Egyes szám --- , 5.000 K
Negyedévre (6 szám)--- 50.000 }l
Eélévre (l2 szám) 55.000 N
Egész 1925. évte(z4sz,) 

'00.000 
K

Nagy karácsonyi vásár !

Kiadó hivatatunk az alábbi széiirodalml
kiadványokat

1924. december l.íől 2O-ig
2o'! i o engedménnyet árusitia

24-25, 40-42, 43-46, 47, 48-51,62, 64-67
számok és

Farkas Gyula: A tábortűz üzen.

A k6§zé8l tábor. Jaschü S. rajza,
A könyv a leg§zebb a|ándék !
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Melyik vagy te ?
A jelölt, mikor fogadalmat te§z a tör_

vényekre, megszerzi magának azt a kiváLt-
ságot, hogy viselheti á cserkészek egyen-
raháját. Ez a ruha egyíorma az égész
világon :,a cserkészek mindenütt ingben,
rövid nadrágban és nagy cserkészkálap-
ban járnak. Bár a cserkészruha a maga
egyszerüségével a világ legolcsóbb és
legpraktikusabb öItözéke, mégis igen sok
cserkészfiut láthatni nálunk, ki még ma
sem szerzett tudomást arról, miért is jó és
miből is áll a cserkészek egyenruhája.

Egy adoma megjegyzi az ósz Baden_
Powell_ről, a világ íőcserkészéről, hogy-az
idei angol birodalmi Jamboreen, úikor
17.000 cserkész tisztelgett előite, egyideig
netn a látváriyos felvonulást, hanem e melIetté
álló magasrangu személyiség - pantalló_
ját nézte, Mikor megkérdezték, miért nézi,
azt felelte, hogy a pantalló cserkészek
közt nagyon szokatlan látvány i azért
nézi. Tudni kell ugyanis, hogy ai ősz íő-
cserkész, valamint a walesi herceg is a
l7.000 cserkésszel együtt mind'kivéiél nel_
kül rövid nadrágbari volt.
_ Nem tudom, mekkorát nézne az Agg
Főnök, ha ugy eljönne egyszer hozzdnk
és inkognitóban meglátogatná az egyes
csoportokat, Azt hiszem, nágyon Óok
cserkészfluról kellene megállapitania, hogy
szokatlan, sőt különös láwányt nyujtaná-tl

neki, mert nem viselik a cserkészek szép
és egészséges öltözékét,

}tert ugy-e nem lehet cserkészszerű öltö_
zéknek ievezni azt, ha valaki cserkész
ingje és kalapja mellett mondjuk csíkos
pantallót (1) visel ?

A cserkész másokkal szemben gyengéd
és íigyelmes és igyekszik, hogy csinos és
megnyerő megjelenése legyen. De vajjon
lehet-e mások iránt való íigyelmességnek
nevezni azt, ha a fenti 12) öltözékben
jelenünk meg a nyilvánosság előtt és
evvel kevésbbé épületes látványt nyujtunk
a szemlélőnek ? Vagy lehet-e praktikus
érzékkel vádolni azt a fiat, ki ilyen ruhá-
ban akar íutni, hegyet mászni, vagy egyéb
szabad mozgást végezni? Vagy talán lehet
igazi cserkésznek nevezni a gigerli cser_
készt: a Nett olivéreket, vagy a slhmpos,
piszkos öltözetű és utcagyerekek módjára
viselkedő fiukat ?

Nem a ruha teszi áz embert, szokták
mondani, pedig csak rá kell nézni azilyer.
fiura és már is tisztában vagyunk vele,
hogy ezek nem lehetnek szellemileg és
testileg egyaránt intelligens fiuk, nem
lehetnek igazi cserkészek.

Négy képet látsz fenn.
Négyféle cserkészt ábrázo|. A négy

közül vajion melyik vagy te?
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Megérkezeííl. Buczhő : ,,Törvénymagyar áza{" Megérkezeíll
. _ _ ,Tekintettel arra, hogy ezt a külföldi kiadást csak igen kis példányszámban sikerült behoznunk,

ajánlatos, hogy a csafato[-mielőbb rendel!ék meg. Kiadóhivatal.. '
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A

A Katollkus Leányok
()rszágos Szövetsége
decembér 3., 4. és 5.-én
lV., Ferenciek-tere 7. sz.
alatt karácsonyi vásárt
rendez,'

Parancsnokválfozás a 40. sz. i,§zekszárdl
Cserkeszek"-nél. Eri Emilnek a fóvárosba való
távozásával Haypdl Benő reálg|mnáziumi tanár vette
át az Sz. Cs. parancsnokságát,. melyet a c§apat meg.
atakulásától. fógva szeptemberig több mint egy év-
lizeden át Eri Emil viselt. Az igazgatő, dr, Resch
AuréI nvitotta meg az ujjászervezett csapat elsö
összeiövetelét. - Október 26-án részt vett az Sz. Cs.
á szeftszárdi hösi hatottak emIékszobrának Ielep-
lezési ünnepségén.

A sárospatakt áll. tanttóképzó 234. sz,
lL Rákóczi Férenc cserkészcsapat október 6,án, a
svászünnepélv keretén kivül jól sikerült ünnepéllyel
Ö§ybektlttiit Óserkészavatást rendezett. Parancsolt:
Blénessy János.

A lllagyar lfjuságt Vöröskereszt tanár-
elnökeinek-értekezlete testvéri szereteltel üdvözölte
a versenycsapatot dicsöséges szereplése alkalntából.
A végrehajtó-bizoitság nevében Pelri Prílné és dr.
Szukóvdthy irták alá az átiratat. A versenycsapat
az üdvöz\ésért hálás köszönetet mond.

A oesterzsébeti 28, sz. Szent István cser-
készcsipat Fonyód-Bélatelepen táborozott julius
l5-töl áugusztus 9-ig. A 24 napig tartó táborban
mindvégig kitünő hangulat vo]t. A naponta tartott
tábori miién megjelentek A,lbrecht kir_. herceg, a
cserkész Nagytanáós elnöke, Bethlen István miniszter-
eln ök, Rako"vi zky Iv án belügymi niszter, Lich ten slein
herceg, gróf Fesietics Pál is családiaikkal Gyakran
megtátogatta a tábort a c§apat mecenása, gróf
Jankoviclh-Bésán Endre, akinek jóvoltából nros_t már
irarmadszor táborozott a csapat Bélatelepen. Julius
29-én közös tábortüzet rendeztek a szomszédban
láborozó györi bencés cserkészcsapallal és a
,,Szondy cűpattal", ahol a megjetenö előkelő ven-
dégek ielies- megelégedését vivták ki énekükkel.
A csapat augusztus 9-én érkezett haza testileg-
lelkileÉ megeiösödve s augusztus l3-án már ismét
utnak indult a mozgótáborba. A mozgólábor aug.
t3-28-ig tartott. Utirány Balaton-Ken_eséiól ki,
indulva á Balaton északi f artja mentén Keszthelyig,
a környék nevezetességeinek megtekintésével.

^ 
2i4, sz. sashalml ,Ztlny7 Mltló§" c§er.

készcsapatnál uira szépen folyik a munka, Tábo-
rozlunk'Alsókékeden (Abauj m.) julius .l9-től.aug.
3.ig, mint a 22l. sz, Anonymus csapat vendégei,

kikkel résztvettünk iulius 2t.én ,a borzalmas kime-
netelü fejsókékedi tüz oltásáná. - Októberll12-én
slkertilt ünnepélyt rendezlünk a c§apal kétéves
fennállása alkalmával. Ugyancsak ekkor a MANSz.
helybeli csoportja gyönyöiü selyem szalagot köiött
a c-sapat zásla{ara,' Paiancsnok: Schmidt BéIa.

Az olasz cserhészek gyásza. Nemcsak az
olaszoké, hanem az egész cserkészeté volt Mario
di Carpegna gróf, az*Ólasz katolikus cserkész-
szövetség- főcsérkésze, a pápai nemesi testórség
brigadérosa és a nemzetközi bizottság tagja, aki-t
az Ur november 3-án felsóbb szoigálatra rendelt.
Hozzánk, magyarokhoz igen közel állott, mert
azokban az idót<bén, mikoia háboru befejezte után
a magyar cserkészet nemzetközi viszonylalainak
mégalapitásárol 'volt szó, meleg szószólónk volt.
Utolsó kivánsága értelmében cserkészegyenruhában
tejmétték. Temeté§e óriási résztvétel mellett folyt Ie.
Az egyedüli külföldi cserkész dr. Sik Sándor volt,
aki a magyar cserkészszöl,etséget képviselte és akit
az o|asz lapok a pápa Oszentsége képviselője, a
diptomáciai kat, á nemesi testőrség stb. elött
emlitettek meg.

A hiskunhalasi cserkészmunka. Már 1922
őszén kezdte meg a csapat szervezését Nagykálózi
Sándor tornatanár, Azonban a kezdet nehézségei
miatt a csqpat nem tudott kifejlódni. Ez év szep-
temberéberi véglegesen kialakult a c§apat §zerve-
zete. Október 26-án volt fogadalomtételi ünnep-
ségük, amelyen dr. Hermann tár§elnök és , Faragó'
főtitkár is résztvettek.

A "V. K. G. 192. sz." cserkészcsapat a Cserhát-
Szentivány és Ecseg között fekvö vádregényes szuhai
völgyben élvezte a táborozás örömeit julius l-töl
julius 2t-ig Gról Sándor fóbérlö ur szives vendég-
Iátása folytán. Táborozásurrk ideje alatt nagyobb
kirándulásokat tettünk Hollóköre és Pappenheim
Szigfried gróf bujáki várába. Vasárnaponként a
környékbeli községekben (Csécse, Szentivany, Ec§eg)
szentmi§én vettünk részt, utána pedig hazafias ünne-
pélyeket rendeztünk. Az idei táborunk ujdonsága
volt a villanyvilágitás (akkumulator-teleppel) és a
tábor közepén sziklába épitett oltár. - A váci
leányok budapesti szereplök közreműködésével
Zalántíy Gizella igazgatónö vezetése mellett a c§apat
zászlaia javára míisoros előad4st rendeztek. Ti§zte
jövedelme közel 6 millió korona volt s igy a c§apat
régi vágya teljesülni fog, tavaszrá meg lesz a
csapatzászlónk * A c§apat parancsnokságát Szepesi
Bódog kegyesrendi tanár lemondása folylán Molnár
lmre kegyesrendi tanár vette át.

^ 
47,P. C. F. csapat ezévi története. Az1923,

iskolaévi munka az uj négyszobá§ otthonunk be-
rendezésével kezdódött, Szeptember elején kezdö-
dött meg egy 4 hónapos örvezetói taníoiyam és
egy nagy eredménnyel dolgozó könyvkötö kurzus.
Létszám': 63. Október végén megtartottuk az első
ünnepélyes csapatgyülést. December 24-én a benső-
séges-, szép kaiácdónyfa ünnepély. Ródliklrándulás,
csápatriadó és a vasárnap délulánonként tartott vita
megbeszélés mutatiák, hogy kihasználtuk a téli hó-
napokat. Március 9-én fogadalnri ünnepély l5 fiuval.
E hónap 25-én megjeienik a fartas örs kiadásában
a "Légli Résen!n c]csapatlap. Április a cseikész-
vizsgák hónapja. Május végén pedig már megkez,
dődnek a nagytáborra vaIó készülódés. Idei tábo-
runk báró Biedermann lmre pusztaszentmáitoni
birtokán volt. A háromhetes tábor minden szem-
pontból sikerült. Tábor után egy 5 napos moegó,
iábor volt a nagyszünet legnagyobb cserkész-
eseménye, Az elmult évben l0 egynapo§ csapat-
kirándulási rendeztünk. Jelenleg ismét nagy munka
folyik (Iétszám: 8 ), Mo§t minden erőnket a nov.
9.én lejátszódó nagy zászlószentelési ünnepség
rendezésóbe fektetjük.

hivatalos tészt mai
szeíltlrlktóL kezőve

rníndig a ,,Yezeíők
Lapja' hozza,
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A 22l, sz. oAnonymus. cserkészcsapat 45 cserkésszel 3 hétig A|sókékeden Melczer Lilla birtokán
táborozott. Képeinkkel adunk hirt táborozásunkról.

Á l99. Madách cserkészcsapat táborozása.
A budaoesli Barcsav-utcai fógimnázium'cserkész-
csaoata'idei elsó nagvtáborozását Balatongatnásza-
ous'ztán. a veszprérii káptalan ,birtokán tartotta,
iutius 2ltöl 29-is'bezárólai. A tábor központja a
iábori ottár volt]' ahol Varla János szentszéki biró,
a Föisk. Szeni lmre kóllégium prefektusa és
Tvukoss Gyula csapatparancsnok olvastak naponta
sáentmisét.- A táborozás ideie alatt háromnapos
kirándulásra ment a csapat ifj. Bödy Zoltán tábor-
Darancanok vezetósével, Voltak Tihany ban, Balaton-
füreden, Badacsonyban, Keszthe|yen és Héviz-fürdőn.
Mindenütt a legmelegebb vendégszeretetben volt
részük és a közigazgatási hatóságok soha nem várt
foeadtatásban részesitették öket. A pesti fiuk soha
nim fogják elfelejteni a zalaiak vendégszereielét.

B. Kiss Zoltín halála nemcsak a Ill. kerü.
letet, hanem az eg§sz magyar mozgalmat öszinte
svászba döntötte Elénk részt vett a III. ker. életé-
6'en. Érdemeinek a cserkészvezetöben schelken
ü. elnök állit emléket.

A tatat kegyesr. fógimn. t46, .Révai'
csapata 50-es létszámmal julius 1-20-ig szállt
tábórba a borsodmegyei Oalya forrásnál, Tábor_
parancsnok dr, Varanics Ferenc fögimn. tanár
ösapattiszt volt. A táborozás igen iól sikerült és az
élelmezés minden igényt kielégitö volt. Vasár- és
ünnepnapokon szentmrsét a parancsnok: Varanics
|ózsef kegyesrendi tanár mondott a szomszédos
Pereceg bányatelepen. melyen a csapat is részt vett
és az énekkárunk is közreműködött. Több krrán-
dulást tettünk Aggtelekre, Egerbe, Lillafüredre, a
diósgyöri vasgyárba, Orvénykőre slb.

Az tdei Il. cserkészslverseny előkészületei
nagy erövel megindultak s a réndezöség minden
tehetót megle§z, hogy az idei verseny a tavalyit
minden tekintetben tulszárnyalja s éppen ezért
december l4-én, vasárnap délelőtt ll órakor tar-
tandó tanácskozásra ezuton is felkéri az érdekelt
csapatokat, hogy egy-két képviselővel vegyenek
részt a ver§enyprogramm végleges megállapitásán.
A vidéki részlvevöknek szál|ásáról diimentesen
gondoskodnnk és bármely nehézségre lévélben
íálaszolunk. A tanácskozás helye a 2. sz, B. l(, G.
otthona (IV.. Piarista-u, 5. félem. lt.).

A 282. Tóth Kálmán csapat első fogadalom-
tétele novmber t6-án volt a baiai tanitóképzö cser_
késziesen löldiszitett tornatermében.' Az ünnepi
beszédet Flóra Sándor megb. parancsnok mondotta.
A togadalom szertartását a Vll. ker. fötitkár meg-
bizásából dr. Oondán tle|icián, a Damianich csapat

parancsnoka vezette. Az énekszámokkal is szebbé
iett kis ünnepség végeztével a két baiai testvér-
csapat ismerkedése és játéka következett.

Mechle József cs. tiszt, aki szeptemberben
AmerikábóI itt járt, magarajzolta, nemzeiiszin nyo-
másu cserkészlevelezölaoon küldte el üdvözletét a
magyar cserkészeknek, ámelyet ime továbbiiunk.

Veszótyes ut stb. Fontoskodó előadás. Eröltetett
humor. Aztán - brrrt - micsoda nyelv! Hogy
lehet a szép Dunántulon is ilyen utszéli zsargonba
silányitani a zengzete§, gyÖnyörŰ, tiszta magyar
nyelvet. ,Leakasztani (elfogni;, nüná' s eféle nem
fórdulhat elö magyar iró művében. Arany Jánostól
tanrrlj nyelvet, ne ,stricik"-tö|. Aztán "füstöl csipet";
mi ez? Mi örömrnel és szivesen adunk kritikát, de
fogadd is szivesen és tanulj a magyar szellem
nagyiaitól, hogy ne csak szávad, de szived is ma-
gyár legyen. Ha bátor fiu vagy, ezek után tovább
dolgozol. - B. Eötvög §. Bádio. Amint a rádioklub
beréndezkedett, összeköttetésbe lépünk ve]e és a
hireket közölni fogiuk. A szép levelet áttettük a
klubhoz. - §zórakozott cserlészeknek. A levélbélyeg
diia helvben 1000. ridékre l80U korona és csak 20
grámmig. - Epilog, Vác. Gyönyörü, de mégis helyi
ielentőségü és aktualitásához kötött. Nem adhatjuk
ki. - tl. l. Pápa. A ,.Cézát" helyett ió lenne uezér,
az utolsó két sott dolgozd át, hogy csattanója
legyen, akkor a szépen gördülö ver§ - bár sok-
helyt utánzás - jó lesz. - D. A, §zekszárd. A kópia
homályos. Az ,.ötségen" irodalni klisé, már nem
hat. - Bomanlika. Hiába hangulatos, ha egy§zer
eróltetetl. Ha 2l pontot teszel két szó közé, az
még nem igen roma,rtika. A magyar fiu lelkét
kériük, nem szólamokat szavaló geszlust. - M. K.
Kecskemét. Mindent elintéztünk A nyondagép rész-
leire is kapható tesz amint elkészilik, hirt adunk.

KlaőJa t A Magyar Caetkézzgz$vet§ég Klrdóvállalata
Nyomta l Ftátct és TLtce, tólyvayomdále

Yczelélétl ícleldlt Fráter Dénlcí.
Bcdrpcrt1 VII.1 ALácle-lotcel3.TcL |óací |06-20.
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}esu. (Eine gute Tat im Elend der Stadt.)

- Pfadfinderlieder von [ungen vbrfasst.
Juli. Píadfrnder im Dienste der Land-

kartenverbes§erung. - Bezirks-Píadfinder-
tag in Debrecen. -:- Bezrrkst'eicr in Sze-
ged. Weltbriefwechsel. Ungarns
Aussichten in Kopenhagen.
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In allen Nummern ein píadfinderroman
in Fortsetzungen von Dr. Julius von Far-
kas ; Gruppen_ und Bundesnachriclrten.

Das 5ührerblatt ,,Vezetők Lapja" er-
scheint monatlich,

A ,rMagyal Cserkész"
Meg,ielent a Jamboree könyv: A kopen-

hágai Jamborce 1924, cimen tr 12 oidalon
ugyánannyi képPel. Amint az előfizetés
tömege mutatja, ez lesz a karácsonyi
könyvespiac nagy öröme és meglepetése.
|amboree előfizetőinknek rögtön a lapunk
után expediáljuk. Aki dec. 10.ignem kapná
kézhez, ielentse be azt a kiadóhivatalnak.
Ára 50.000 korona Budapest, IV., Váci-
rr. 62.

Sok cserhész szive dobban nagyot arra
a hirre, hogv a rejtelmes kalandokkal át
és átszőtt Farkas regény is megjelent. Far.
kas Gyula: Hadak utján cimü regénye la-
punk e számár,al egyidejüleg megjelent.
A több, mint 2ó0 oldal, művészicn illusz_
trált regény a iíagyar Cserkész könyvei
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Copenhagen.

Septewber. Welcome address of the
Prestdent. '- History of the Jamboree,
with drawings by L. Márton and photo-
graphs of the training C3rnp Csurgó and
of tbe Jamboree: Trainióg; reception in
Copenhagen; the competitors' week 1 the
visitors' week; in Berlin; welcome in Bu-
dapest - At the Polish National Jam-
boree. - The British Imperial famboree.

- Origins of the Scout Movement.
October. National Jamboree. The

British Jamboree. - Journey of Hon. Chief
Scout Count Teleki in Poland, Estland
and Finland.

Nouember. Lariat-throwing. - National
Jamboree. - Ski-sport. - Snapshots írom
rhe }amboree.

Decernber, Jamboree. - Lariat-throwing.

- Ski-sport. - ,Magyar Cserkész" bi-
weekly - Camp chronics.

ln all numbers a continued Scouting-
story by Dr.Julius de Farkas 1 Troop and
Headquarters ne,$/§.

Scouters have a monthly magaziné:
,Vezetők Lapia".

karácsonyi könyvpiaca.
48-6l. számát teszi és a legpompásabb
karácsonyi ajandek. Ára zöld íedéllel 3.-
alapár.

Nagy Fönök (Sztrilich P.) Winnetou le.
velek.

Finánczy Ernő: A sielés.
Mindkettő bóven illusztrálva (Velősy B

Horváth Sz.) a minden cserkészt érdeklő
lassózás ördöngösségeit és a siport rövid
teljes iskoláját dolgozza fe| vonzó íormá-
ban egy íüzetben. Magyar Cserkész köny-
vei 68. (uj) száma, ára L- korona alapár.

Azonkivül külön íigyelmeztetünk könyv-
hirdetéseinkre, amelyekben tetszés szerint
lehet kiválogatni a legszebb, a legneme-
sebb oktató szőrakoztató, kalandos vagy
utmutató kötetet.
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E§ő magyar hangszergyág;

stowasser
cserké§zcsapatok szállitója

Budapest, l l, Lánchid.u, 5
HAil 0SZE REK elismert legjo bbtgyártmányok.

HUBOK legjobb minö§óg,

Előnyös árban ké§ziíeh meg-
rendelés szeriní 6rsi és csapaí sátrakat.

Fesziíőköíel ek, szalmazsákOk álla ndóan
rakláIon. Elsötendü vizmeníes IJOnuvák:: előnuös köIcsöndii melleíí. ::

Vidéhi megrendelésekeí poníosan eszközlök.

IFJ. r.ÁszrÓ GYULA
Budapest, V. Nádor-u.20. Tel. : 160_8t 163.16

$ólyeggyüilö
cserkészek a külügyi hi-
vatalnál kedd, csütörtök
és szombaton d. u. 6-tót

8-ig átvehelnek

50 drb
külföldi bélyeget

3000 koronáért.

!!!I!!!tn,J!!!!!I9!!!! ?í,:ffi ;!,,-"toe 84. sz,
Efókészit középiskolai magánvizsgákra, éretsé-
gire'vidékieket is. Télefon: l"óisef 124-47,

un0tnn [§EBfiÍ§l[ff TnffnnÍfi- Í§ lllT[l,sffill[TllHtTE
minl al Bmtágm [0{onli íiíllslínlisnlía!|a.

A magyar cserkészmozgalom pónzintéz6t6, Folyósit
kölcsönöket cs8patfelszerelósi, ruházati stb, cser.' készcélokra elónyös feltétslek mellett, - elfogad
takarékbetétekét jutányos kam^tozásra, :

Helyiség : Budapcet, lV. Váci-utca 62. (cS. szÖV.)

--É

§ 
p o rt Í;T,,#b,ifJsl',-fd,il3ií:t)3il

Illntllónlli lúlsfi Builn[llí,lll. fiiltü,uí í (ll',l|l1)

A Magyar Cserkészszöveíség szállitója.

Fiúlí ! Leániólr !

A sápadí arcba vétí, a lágy izmokba
etőí, a c§oníohra husí ad a e*

szent István

Xaláíakivonaí
xaphaíó: Gyógyszeríátahban, drogeriákban és iobb csemege-

kereskedésekben.
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LeÉásbercndezésckct
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€serké5r eipöürern !

a M. Cserkészek Takarék és Hitelszövetkezete
mint az O. K. H, tagia cipöüzeme készit ui
munkát és iavitást elsórangu kivitelben a leg-

jutányosabb áron.

Gserkész, polgári és luxus cipók.
Tegyen nriel6bb próba,rendelés$.

Crpőüzemi iroda;
Budapesl, Vlll. József körut 83, lll. 15.

&[entőládák
f€l§zefelése. A, összos drogeria és
egészsógügyi cikkek legolcsóbban

lreszerezhetók

RUDOLFFY ROBERT
Ráday-tllatszeftáf

Bndapést, lX., Báday-utoa 14,

Abonyi
lv
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61- 67. Ko§zter Atya: A cserkésctábor
szinp*da _-_ 2.-

- A leánycserkészet utrnutatója. ---.80

Crrrkóaz-levelezölapok: l2-íéle levelezólap
drboni<ént -.05nA íni íörvényünk" lev€lezölap_-- -.l0ftűlap (kis cserkészplakál) drb -.20Ugyanez, nagy alákban drb - 60

Baden-Powell arcképe -.50, . f,é , ___ -,5oFarkas 6yule: A lábortfiz üzen. 2.-
Bgclkó: Törvénymagyarázat --- _:_ 2,-
Oregcserkészszabályzat --- -.30
A oilagyar sserkÚ§" tt!óltylr tívfülylmrl:

kaphatók számonként a mindcn-
kori példányszám átában.

§zorzószlm : 7OOO,

ítL ItaBbalí l ltilil 8sstníu fiinilíhhnlnliiünn, luün!ffil, l[. láüi-|ilsi üI



Mnuym [lurhíllil Tgrmilf, m ÍrÍgnlriífi §ffiuglfinruíu
IV. Váci-utca 46,
Tct. rlózse' 

'"r-"a
Budapest, II. Corvin-tér 7.

Telefon t36- 34

Fendelések és tevelek ll., Corvln-tór'I.' ele élmzend6k.

htiegyzék.
Az alanti fujegyaéket táiékoztaLhsul közöljük, minden kötelezettség nélkül.

i hor. kor.

Oserkészing (khaki flanell)
28-30 szám --_ 120.000
31-33 ,, --- _-_ 125.000
34_37 ,, _ -_- 130.000
38-4c , --- 135.000
41_42 , ___ "_ 140.000

Vastagabb flanelból 20000 K.val drágább.
Köpper .khaki métere 52.000
Cserkészkalap --- 70.000-120.000
Tiszti kalap 140000
Nyakkendő zöld szegett --- 14.000
Sip 5 -8-9-25.000
Sipzsinór, (nyakbaakasztható) 8000

Bot 
o 

-_-' --- ---*:-nr' ,*1333

Tiszti bot(vastag,szöges véggel) l 4- 18.000
Kötött lábszáwédő 60-80 000
Derékszii 65-70-95*105,@0
Nyakkendő karika 8000
Tiszti kalapszij (kiváló finom) -__ 27.00a
Őrsvezetői kalapszij (" n )'__- 25.000
Cserkészkalapszij( o o )--_ 21.000
Viharszii 14.000
Cserkészkés 6*8-16-28-80.000

8.000
70.000
2400,0

2000
75.000

180.000

Aluminium áruk :
Lapos ivópohár fogóval 15.000

u ,, fogó néIkül 13.000
Összecsukható pohár 9000 - 12 000

"Record" főző két edénnyel -__ 130.000
Tábori főző álvánnyal _-_ 200.000
|Jtaző főző '/z literes 60.000
Zsebíőző l/a literes 50.m0
Kulacs huzattal -__ __: ___ 100.000
Tojástartó 7000

Aluminiumcsajka 50.000
Szappantartó -__ 12- 16.000

,, 10_ t3.000
Vajaskenyértartó 30.000
Elelmiszerdoboz --_ ___ 10_0.000
Csavarmenetes doboz 12- 1 4-16-22,@0
Vajtartó üveg betéttel 30-40-50.000
Víllamos zseblá m pák (zsebaccumulátorral)

Leánycserkész ruhaanyag m. 40.000
nyakkendő 14-20.000

, sipzsinór _--
Kalap
Tábori sapkák vászonból _-_

Számok
Termosz (félliteres)

" (egy literes, nikkelezett)

1zző
Nikkelezett accumuiátor-tok
Sima ,,Metal" tok
Akasztós ,,Metal" tok

PlROLIT szilárd §ze§z nem drá-
gább a denaíurálí szesznél l Cserhészekneh
és íurisíáhnak rendhívül előnyös. Házíaríás-
ban is rgen gazdaságos. I doboz 22OaO K.
Az üres-dóbozí 2000 kor.-érí vísszavesszük.
nnrrSrcnS. Skí 680, 650 és' 600 ezer
részleffizetésre kapkató. Alkatrészeket kiilön
is árusitunk.

Kanál- villa (összecsukható)
Cipő (legfin. anyagbóI) fekete,- 

3ó -37. szám ---
38-40. , ---
41_45 t --r

380.000
400 000
420.000

vászonból --- 85-140-160.000
Tábori összecsukhatő szék 40.000

Bakancs (sárga) 3ő-37. sz. 340-380,000
, , 38_40., 400.000

, lt 4I_4ő. " 42g.gry
Tisáii paszomány (arany). métere 2!.W^
Paszoáány (vörós)'météie 1?.000
Hátizsák : ___ _:- 100-320.000
Iskola táska 70.000
Sujtás (előirásos, zöldes barna)

métere 4000

4800
24aa}
28.000
30.000
24ffio

*€
t. _.l

É,!':

i. :-
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ut0l§ú nilly ltlllnsilí§ít! i,iii'"*:,"f#áii:??J'nlÍ33fl,i&iJfhoi" 9[[0 §
Áraínkban a forgalmiadó benfoglaltatik,


