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

ahol a felsoroltakon kivül az összes cserkész- és sportcikkek kaphatók
Lásd a boriték utolsó oldalát.

Ánn 5ooo KoRoNA.
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Csupatgtíhonok mühg-
.üel,yeinek folszerelése

§er.§záíeloíkkaí.

H6dtil{!
Csapaí és rwytírfr fflsrcrelések.

Thumnsnh, "ffitilffimuüínyfr slt.
megrendelések pontosan eszközöltetnek.

Budapest, IV. Vámház-körut 6. ez.

V e t í t e t t k é p e s eí.,ő a. d á § o k,Y'i1:::::2::l"i:*!§!:!,1-, 
"",í;K4pható& aa aí4bb1 sotozatott :íeloívaráesaÍ l

A cserkégzet (r00 hép). lsmeríeíi a cserkész-
mozgalmaí, a kiránddtiisdkaí, a,íábororásí
és a csevkészeí íársadalmi mühödéséí.

A táborozás (80 hép) Elvezet a nagyíáborok
világába, poézisébe s.megísmer{et,a magyar
cserkészek íábori éleíével.

EÍíkészi|lelben: a oJanborecn és a oMagyar Cutkéazaozgalool ée aLülíőld'.
A §otözitók cgymáat tlcgásrítik éa cgyaZoo, LóröneágacL bcmatattatóh.

Kölcsönzési ügyben MELKÖ GYÖRGY cs. í. A 2. sz.€. K. G. Gserkészcsapat.
_ (Budapesí, Vl., Egyeíem-u. 2. sz,sziigyárlí ttz|eí) "@

[ín ilí|t 2j ljil,Híii?il:
l iliorn rnal. Zá\zlóíüzérek.

Cserkészseá*nok.
Cirnerek, lampionok, stb.

0imláblák, " cimerek festése,

}lungária Zászlúgyár
Bnilalml, lü. lannüuildl.L 4-0. Til. lóls.I0l.üi.

ALTLECH N ER KÁBOLY
Vésöintézet, ilombormünygnqa, liggyantabólyegz6

ós pocsétcimkegyár

&nilr4net, lY, Bégi posta.u. 11. Tel.:98-16.

illilttttt tnMm rmhnfil
NA& nilfnyflÉnr

haíonai és polgári szabóüzeme
BUDAPEST, lv.,

I{eoskeméíi,ucca 9. szám, íéleineleí.
-Késtit katouai és polgári ruhót, saph.ó,t,
cserkést' és tnindennetnű egllennúal.
Nagg válaszlék szöve(ekben és mínden-
ifaita :fslszerelési cikkekben, Cserkész

vállpáníoh állandóan rahíáron.
IELEFoN: aózsr'P |o4-%,

A mo.z!Étáborozás (80 kép) A magyar cser.
,készekhel együíí elvezeí alMagas-Táíra cso.
{aszép vidékére, a vadregényes Vág-völgybe,
Auszíria és a Baior-Alpoh havas világába.

ill l. mtoní lt0,000, a ll. ftlll. 150,000-í§0,000 lomna.

n[ünn 8silfiÍsltfiflltmÍil- Ís ü|t§Bllüülíll[llFE

lj!! l1.!ll1{ry.{Sryt Ult§Pf .!lll1....._..__
A magyar cscrk(lrmozgalom, pónaintózoto. Fotyó§it :
kölcsönöket csaDatfolszelolóBi. ruházati stb. cs6r_csapatfolszeroláBi, suházati stb.
kószcólokra É_Bl6nyüs , fellétdtk mallett, - olfogatl

-laksrókbetótolüt jutányos kamatozá§r8.

Helyiség : Bodfir.t, tV. Váci-utca 62. (cs. szöv,):
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Irógépek, számológépek szakszerü javitása
és iókarbantartása. Uj és használt lró-
gópek. Kellékek azösszes rendszerügépekhez

BRE§8ÁN TE§TvÉRnx
Búilapest, Ylll. Dugonics-utca 3.

Telcfon l,lóztef,84 - 94.
l Grerkórzeknek 5o/o gnoodnánv l

CSERKESZKESEK, EVÖESZKÖZÖK, OLLOK, BOROTVÁX ÉS
BOROTVAKÉ,SEK A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN.

JAVlTÁsoKAT,És KÖszÖnÜlÉsr ELFoGADUNK.
Korc§olyák nagy választókban t

lll[íp[8T, l[, nr8§[[líÍll ü. í
B[tiBll t[O[FüÍ

§, Vásárlásnál hlvatkozzunk a Magyar Gserkészre. a
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Ví, ÉvFölYeíi. BüDAPEST. lrzs. ieNuÁR l. t. szÁna.

MAGYAR,
g§ERKÉsZ-

Szerke§ztóség : L, Maror-utca 17. lll. 2.
Kiadóhivatal: lV,, Vóbi-utcá íd.2. íil. 6;

Megjelenik milde! hó l-én és trö-én.
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felejtsétek el vagy legaláb,b is ne pusztán
u"or, é.'abból aá"geÍl"t"k ! Felejtset"n.i,
rakjátok albumba vagy régiségeitek kozé
s tekintsétek a 

"..i[e."*ultatokat 
ug1,,

mint ami sémmire sem képesit és jogosit
belneteket l Tegyétek, ezt s midőn teszi-
tek, hángosan valljátok, hogy ez nep a
multnak a lebecsülése, mert a tradició nagy
és szent dolog előttünk, hanem egy ol;ran
cserkész-erény, mely a tökéletesedésben,

munkdban és alkotdsban u haldlig befeje-
zettséget nem ismer / Tehát, ha őrsvezető ,

vágy, mindennap ugy érezz és ugy csele-

kedjél, hpgy e kitüntetésre, e hivatottságra
a mai nopon íogok rászolgálni ! Ami teg-
nap és tegnapelőtt történt, az nem volt
elég tökétetes, hanem majd 'ma ! Es ez'
mindennap igy me4jen! Es e1 ,igy történ-
jék a tisztnél, a parancsrioknál egészen
az elnökig l Akkor ked.ves .test.véreim moz;
galmunk fiatalos; erővel'teljes, lebz s nem
fognak csalatkozni bennünk azok, akik
szeretnek, tisztelnek bennünket s akik
számára a boldogabb ' jövő reményei va-
gyunk.'De csalatkozni fogriak benliünlr és
csakcsalatkozianakis rutul p-ennünli a)ök, '

akik cserkészetünket, rnint oly sok más
magyar mozgalmat szalmalángnak néznek;,, ,
mely fellobban, hqgy pár. pillanatig égjén
s azután kialudjék;

Azután egy ennél is íontosabb dolog

legyen min'denkor és mindenüííl Ak4,r,ilor, ,,

, i :]i,)]] -- j

A MÁGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPrA

Ű &Ytagyar Gsarícészazöoetsilg Orszdgos ilnöícsége és Jníézőóizo,íísága oz

Felelős szétkee'ilő l :,

HERMANN GY.ozo:
El6fizetór : Negyedévro 30|000, félévre 55.000,
Egész évre 100.000 K. Eg-yes szárn 5000 K.

Postabsekks2ámla : 3L,428
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Ujévi mottó:
Tik-tak. .. segyetugrik az óra,nutató...

É,s ezzel a kis mozgással mindent és min-
deneket átlendit egy uj esztendőbe l En
meg. erre nagy tisztelgéssel tisztelgek a
cserkészjelvény előtt s amint mereven rá-
nézek, ugy látom, mintha éledne, mozogna,
lélekzetet venne s azt sugná, sőt sugja is:
T.égy résen ! S valahogy megremegek erre
az utasitásra és érzeir sulyos és nehéz
voltát, ennek a két rövid szónak, Nem is
birok már állni ! Leülök ; tekintetemet kö-
rülhordozom szobám falán s midőn oda-
érkezem a cimert őrző cserkész-képhez,
megérteni az előbb sugott szavak értel-
rnét s habár most még jobban nehezedik
is rám, ugy érzem, hogy könnyen birom
el, mert akarok hazdmért mindenkor fiata-
Iosan, erőugl teljesen résen dllnll

Kedves cserké§z testvéreim, fiuk és ve-

zetők, hogy a ti szivetekben ís ug.vanez
éljen, ez a Szövetség ujévi jókivánata !

A jókivánságnál azonban mi nem ál1-

hatunk meg ! Nékünk a kivánságolr valóra-
váltásán kell dolgoznupk s ha lehet arőn-'
nal le is kell tennünk az alápokat. Le is
tesszük ezt, mert tik-tak . . . s az idő eliár,
mi pedig elmaradni tőle nem akarunk !

kedves cserkész testvéreim, ha ti miír-
denkor fiatalosan, erővel teljesen ört dIIó igaz
cserkészek akartok lenni, én ugy érzem,
hogy akkor cserkész,multatokat íelednetek
kell l Bármily szép, bárrrílly tartalmas és
gazdag is volt eddigi cserkészke.déstek,
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dában vagy műhelyben, akár munkában
vagy szórakozás közepette, áftár liz eg),e.
temen vagy a polgári iskolában,,alrár a
csaPatban vagy azonkivül mindig és min.
dig a cserkésztörvények szerint cselekedni,
beszéIni és visoltredni l kecl,ves testvéreim
hála a jó' tstenne§ m1 már. tiszteletie..
méltó ,nagy számmal vagyttnk cserkészek !

Es ennek a' ténynek valahogy rrVÁr, rrég *
ke}l látszania minden vonalon ! Csak bár. 

,
ran előre! Bontakozzék ki az a cserkész-
lélek és ver8djék ki a munkán, a játékón,
a szórakoz{son, az erkölcsön, hogy egy
tisztább, nemesebb tisztitó levegöt hord
magával a mi mozgalmunk. És hogy ez
lemérhető, észrevehető legyen, tömegünk,
számunk tudatara kell ébrednünk. Ehhez
pedig elsösornan az kell. hogy egymds elől
'tte rejtőzzühk el ! |úutassuk meg magunkat
az egésa világnak, de főként'cserkész-
testvérei,nket ismerjük meg mindenhol,
szeressük, tiszteljük és becsüljük egymdst,
mert ez nemc§alr ae ggyénnek, d,e az ösz-
azessegnek is eröt és érvényesülést szerez !

A fejlődésben befejezettséget nem ismcrni
és minden tökéletesedést az életbe dtuinni.
ez legyen ennek az évnei, a mottója t S
akktrr ti,i.rE[ , . az idő rohanhat,'mi vele
együtt fogun! szá§uldani s talán meg is
elözzük, s hamarább csináljuk meg azt,
amit az idő amugy is meg fog hozni !

, Wilz Béla
országos elnök.

jr(aglor jYaptúr.
' Mire ,ió a magyar naptár ?

Megv{laggol rá maga. Gyujtószikra akar
lenni. Szükség , van , valamire, ami ezekben
a nehéz napokban ezt a íönséges fogal-
mat : házasz€reiet, valorizálja, Kihámazza
a ködös vágyakozásból, íelaprőzza a kis.
eínbert agyonnyomó méréteiből és beál}itja
a hétköznapoh| szürke egymásutánjába,
hogy, i6{dsággá* avassa . a robotmunkát,
hogy a gépek ,aakatolásába belevigye a
tárogató zokogását, ai iSkola íülledt leve.
gőjébe a mult büszkeségét, szégyenét,
rnert li§ztitiani,'nevelni, edzeni akar. Min-
dennapos mementojával a lüktető vérbe
o|tia Zlinyil kiáltását: ,N9 bántsd. a ma-
gyart|í s a másikat is: oUgass kutl;a s
ugassanak a többiek is veled l Mi máskép
nbm tudnók meg, hogy ebe[r vagytok !r 

-

A ferfi engedje hideg vagy langyos szi_,
vébe ezt a forró olpjcseppet naponként.
A magyar nő fogadiá mohón a multunk.
ból feléie lrulló, illanó mozzanatot, diszítse
vele vagy hangulatával a. gyermekszobát
s hálatelt _ .6.zivvel emelkedién a nagy Lir
felé, ki a Scsületes munkáról is i.ro;;u
időnként a port. A cserkészfiuk pedig ve-
rőd;enek össze őrsönként, naponként az
egyrk tizperc alkalmával, vagy a táborlűz
mellett, hogy néma tisztelgéssel, §óvárogva-
,y4rva vegyék ,az őrsvezetőtőI ezt a diák-
abrakot és vigyék a iövőbe ezeréves mul.
tunk tar:ulságát, és értékelt.

Jó munkát !

Csaba Jenő d,r.

l. Bodó Ferencet, Szapolyai János ve-
zérét, korának feddhetetlen jellemét tőrbe
csalják a német-magyarok 1528_ban.

2. Nagy, Lajos az aacheni templomban
Szt. István és Szt. László klrályoE emlé-
kére alapirványt létesit 1370-bet.

3. Thaly Kálmán történeriró s költő
született Csépán (Komárom m.) 1839_ben.

4. Nádasdy Ferenc, a hoss ú török had_
járat hires vezére meghalt 1604.ben,

5. lV. Béla s V. István viszálya véget
ér a pozson; i békében 1262-ben.

6. Kinrzsi "Pál szétveri á zs,ld elmara.
dása ,rria,t rabló, fekete sereget 1493-ban.

7, K,rcn Antal geológus született Zom.
borban 1843 ban.

8. Az, olahok Axentye s Prodán veze-
tése alatt 'Nagyenyedót ferdúlják, lakóit
kirrtlák 1B49-ben.

9. Szepesi Imre piarista egyetemi tanár
meghalt 1875-ben.

10. A torok Bécs segédlete mellett ki_
szakitja Erdélyből. Bihar, Kraszna s Ktizép-
szolnok várrnegyéket 166l ben.

1l prav Gvörsv történetirónk született
Ersekuj va?o n' I7 iÉ -ban. G

12. Széchenyi Pál érsek gr. Rabatta s
Jellacsics Gy.örgy császári vezéreket íel-
szólrtja, !o3.y-" magyar falvakat ne pu§z-.,
titsá k, l 704 ben.

13. |őz,eí nádor halála l847hen.
14, Arpádházi III.'Endre király halála

130 1.ben.
15. Aulich ezredes Götz tábornokot

Turcseknél visszaveri 1849-ben.

l

]
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A túbofi prjtós. A Jambóree könyvból,
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Hatásos ébresztő. ,,

A m_odern c§erlrésztábor.
Bohózat egy felvonásban.

Irta: HARANGI LA9ZLÓ.

§zemélyek:

Balázs Jancsi t4 éves 1
Zilahi Pista 15 , l cserkészek
Halas Gyurka 15 " l, Ff)H, T:ii. I o,.g cserkészek
Varga Károly l8 éves örsvezető.

Öregcserkészek, cserkészek.
Történik nyáron egy cserkészláborban.

Szin: a múszaki sátor.

I. JELENET.
(Balázs, Zilahi.)

Balá,zs (mint tábor-őr, peckesen iárkál
íel és alá; végre megáll a sátor előtt és
beszól) Pista !

Zilahi (kidugia a fejét, a kezében tele-
íonkagyló) : Mit akarsz ?

Balázs: Csak megakartam kérdezni, hogy
kaprál_e te is pótporciót.

Zilahi: Nem én. Nem a táborőrség szá_
mára találták azt kj.

Balózsz No hát, nekem pedig hoztak.
Ki volt adva a parancs, hogy ma végezni
ke|| azza| a tejfeles babbal. Ott fenf már
pukkadásig jóllakott mindenki, hát küIön
diszküldóttség jött le hozzám a maiadék-
kal. [ó helyre fordultak. (a gyomrát simo,
gatja.) Megfeleltem a bizalomnak.

Zilahi: Kikből á|lt az a diszküldöttség ?

Hányan voltak ?

Balózs: Hát . . . izé ., . tulajdonképen
csak egy,en voltak. Még a nevét §em tu-,
dom. A,z alatt á két nap alalt, hogy itt
vagyok a táborotokban,.jóformán te vagy
az egyetlen barátom. (Onérzettel,) Mi tur_
terebesiek nehezen barátkozunk össze, de
aztán annál szorosabban.

Zilaki: Köszönöm. No, hogy tetszik ne-
ked a mi táborunk ?

Balázs (leereszkedő jóakarattal): Szép.
Nagyon helyes kis tábor. : ,

Zilahi(sértődötten): F;z? Mondhatom
neked,. hogy ilyen tábor . . .

. Mátis Kálmán íájza.

'Bálázs (közbevág): Jó. jó, hát persze.. .

Nem is akarom én szidni. Iülszen,,őszre
én is hozzátok járok, mert most már Pes-
ten lakunk. Csak - tudod - j"m aleas . ..
alias... ventus... (belesül az idézetbe.)
Szóval: hogy láttam én már nagyobb
törpét i§, ..., ahogy ,az egyszeri paraszt
mondta. . ,

Zilahi: Tán Turterebesen ?
Balázs (legyint): Eh ! - Te, miótarva"

gyunk őrségen?- 
Zitafuí,: Léhet vagy egy félórája,
Baldzs (ásit): Tudod, őszintén szólva,

igy delben . . . szóval: nem bánnámi ha,
már vége volna. Ma éjszaka,is őr.voltam
lent a Dunán. Szakadt az eső, a szél meg
csak ugy verte a csolnakokat egymáshoz
meg áz oszlopokhoz. Egész él'jel talpon vol-
tunk (ásit.)

Zitahi,: Hát délelőtt ? Hány órát aludtál ?

Balázs: Sehányar. Ilyen cseké}ysé§ért
csak nem fekszem Ie. Hisz. a törvényben
is az ál1, hogy a cserkész mindigl..;'(he-
rési az alkalmas idézeter),hogy a cserkész
sohasem... §zóval: a cserkész nincs pa,!
pirosból, ha erre tán, nem is hoztak
LUlOn törvényt (ásit.) No, szervusz l Megy,ek
vissza őrködni, hogy a mezőt valarhog,y,.1k-i
ne loplák a sátralt alól, mert' az áztán',baj
volna. Innen a sátrak miatt], nem látni

Zitaúl: Szervusz, (Visszamegy a sátorba,)

2. LELENET., :]

. Halas Feri, Balázs Jancsi. , i . ", :

(A szin egy pitlanatig üres.) : ,

Halas (civilben, íelöltővel, kézitáskával) -
No lám, sátrak. Helyben vagyunk:: ez az-
tán a tábor l Nem olyan,,mint a miénk
volt valamikor. No, csaÍ.hogy , végr'e eBy-
szer megint cserkésztábbrban vagyok!

Balázs (visszájön): Megállj ! ki vag},?
Halas: IVIorld$''c.§ák, kis öreg, alszik a

táboii .',l '!]'l 
l'a!t\. ,,],. , .,:

' Bál,őz§ (fonto'skodva): Kérem, tessék,ma.
gát igazolni ! én 'táb'órőr viigyok. ;

- Halas: lin meg vendég vagyok é§ Ha-
las Gyurkát keréöem.,'Dé ugy látom;se,nki- ': "-. ] r , ,:: ,.i
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sincs itthon; se fütty, se ének, se beszéI-
gotés.

Boldzs (oktatólag): Az kérem, még nem
jelent semmit. Nálunk cserkészekné[ rend
van és íegyelem. A napirend ilyenkor elő-
irja a csendes foglalkozást,

Halas: Hát napirend szerint történik ?

Ezt a szokást ném ismertem.
Balázs: Ez nem szokás, kérem, hanem

a tábori szabályzaí egyik pontja. Külön_
ben is, most lementek a Dunáia ,fürdtni,
ha jó,a viz, csak esteíelé jönnek haza. ,,

Halas: Akkor egyelőre rrregpihenek és
megl,ek utánqk. Mindenki elment: Peteszi
a lrabátot és leül )

Balázs: Az őrők ittlron vattttak, meg a
naposok íenn a konyhánál.

Halas: 
"Konyhánál 

l" Milyen szép ele-
gánsan fejezed ki magadat. Mért l,em
mindjárt : étekkészitészeti tábor.rész ? Vagy
szakácsművészeti al<,sztály. Régente csak
egyszerüen ugy mondták: a bográcsnál.

Balázs (méltósággal) ; Bogrács ? . .. Bog.
rács . . .,Igen, az is van. De az inkább csak
olyan disztárgy. Legíeljebb mosogaló vizet
melegitenek rajta De főzni! Az valamikor
az ,özönviz előtt lehetett.

Halas: No nem éppen. Tiz-tizenkét
esztendeje.
Balázs: Igenis, kércm. Hanem főzni most

a Kreybig_féle szabadalmazott vaslemezes
tábori takaréktüzhelyeken íőzünk. Van be-
lőlük két darab. Nem arra tetszett iönni ?

Halas: Nem, egyenesen lejöttem Tehát
tűzhely is van. Ez aztán a kényelem.

Balázs: Meghiszem aztl Mi modern
cserkészek vagyunk.

Halas:Szép sátraitok vannak.Ezek is ujak.
Bolőzs: Nem, kérem. Ezek már nagyon

régiek. Vén salabakter mind. Amióta csalr
én cserlrész vagyok, ezek mindlg ilyenek.

Halas: Hát olyan régóta vagv. cserkész l
. Balázs (kilesziti a _ mellét.) En, kéretn ?
En ? (Bizonytalanul.) En bizony idestova,
ha összeszámitjuk . . . De azért ismerem
én ug} az egész miskulanciát, ami igy a
cserkészethez tartazik, hogy még... lviajd
elmagyárázom. Hiszen mai- tulaj"donképen
segédőrsvezetö is vagyok ugy félig_meddig.
Egyszer már vezettem az őrsöt-ebédelni.

Halas: Ebédelni ? Az se ros§z dolog.
Próbáljuk csak t (Csomagot vesz elő )

Balázs: Ha tetszik maid intézkedem,
hogv a Pista telefonáljcln íel a konyhára.

,Halas: Kutya meg a mája l De elegán-
san éltek. Még teleíonjuk is van .. ., No
nézze meg az ember! (íaIatozik.)

Baldzs (belemelegszik): Az semmi, ké
rem. Anélkül nem is lehet €x... oclli5.
tálni". Hs, az ernber például üzenni akar
fel a láborba, mondjuk: én, vagy a táb,_lr.

parancsnok ur, hát mégsem szalajthatunk
mindjárt biciklistát. Van ugyan öt. ..

Halas: Mindjárt öt egyszerre.
Balázs: Mit tetszik gondolni? Százötven

fiu közt még több is akad, aki jól tud bi-
ciklizni, _csak gép nincs. Err magam is...

Hald,l százötvenen vagytok ? pogány
egy száín.-Balázs: Az semrni! Vasárnap a vendé-
gekkel kétszázan is felül vannak. Az em-
bernek majd letörik a keze a csajkamoso-

. gatásban.
Halas: Hát nem mindenk,i maga mo-

sogat ?

Balázs: Dehogy. Az voltta csak a tola_
kodás l Ez itt igy van. En legalább nern
is tudok visszaemlékezni íá, hogy vala-
mikor máskép lett volna.

Halas: No, én tudok.
Balázs 1 Tetszett már cserbésztábort látlii

máskor is ?

Halas (tréíás szerén_ységgel): No igen.
Ugy nézegettem. Te mióta vagy cserlrész !

Balázs: Már nagyon régen . . az.rz ., .

hogy .. . összevissza, ha mindent l,elt szá,
mitunk. .. (számlálja az vjján): Hat, hét,
nyolc, kilenc, tiz, tizenegy .. .

Halas: Nono! Hisz az egész csapatcsak
tiz éves.

Balázs (növekvő zavarral): Nem is az,
kérem, hanern. .. ntájus, junius. Összesen
há., . akarom mondani, két év, ha szep-
temberig kikerekitlük, de tizennyoIc hó_
napja btzonyosan van annak, hogy jelerlt-
keztem. (Nagyot nyel, más bangon.) Hanem
most le fogok tenni eg1 másután minden
külön próbát.

Halas: En a szentjakabi első táborban
voltam.

Balázs (egészen visszanyeri önbizalmát) :

Ojjé, azolr még nem tudtak semmit. Dunszt-
_ jék se volt az egészről.

Halas: Hm ! Igazán?
Balázs: Igazán, kérem. Hisz azuk még

rrjságpapiroson, bográcsban íőzték a pap-
rikás krumplit, de ugy, hogy a krumpli is
külön volt - meg - az ize is külön. A
krumplipuco]áshoz se értettek. Nem ug;z,
nrint mi. En egy óra alatt 4-5 kilór is
megpucolok magam. Ezt csak ugy mon.
dom. Azt mond;ák, hogy kalapokkal hord-
ták a vizet a mosogatáshoz - csak ugy
hidegen - meg hogy a levest is lrézzel ették.

Halas: De azért valamicskét talán mégis ...
Balázs (egészen belejtln) : No igen, per§ze,

valamit tanultak tőlünk ugy lassacskán.
Hogy őszinte legyek, csupa olyan balkör-
mös alak lehetett. De most . tessék körül_
nézni: ez azlán á cserkészlábor! Rendes
biciklis postajárat, iparvasut-használat, tá-
bori kenyérsütés, villanyvilágitá§ , . .

(Folytatiuk.)
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índiániskola lll. rérz A kérdobás.

Fehérarcú lestvérern l
A késdobást akarod megtanutni ? - Helyesen

teszed, mert a ió kés a leghúbb barát. Hánybátor-
lelkü vadásznak mentetíe már meg életét: illik te-
hát, hogy ismerd, megbecsüld és bánni tudi vele.

Ha kezedbe veszel egy egyszerű pengéiű vagy a
sáprdtarcuaknál használatos összehajtható kést,
nem i§ gondolod milyen érték van kezedben. Persze,
Te csak a Manitou napjain élvezed a szabadság
verőfényes sugarát; Te tavasztól tavaszig c§ak egy
holdtöltén át élsz igazi életet: §átor alalt, a rétek
pázsitján, a hegyek ztlgó patakjai nrellett, az erdők
suttogó világában. Kerülnél c§ak a Nagy Sziklás-
hegység vad kanyoniaiba, a prairiek csalitos bokrai
közé, az érintetlen öserdö ezer és ezer vad állatja
szomszédságába; egyedül egy késsel. Majd meg-
ismernéd és megszeretnéd hű barátodat. Késsel
vándorbotot faraghatsz, ételed elkésziléséhez nyár-
sat készithetsz. A praiíien nincsen árúház, ahol
skatulyában tüzet vehetuél magadnak, késeddet
azonban indián tüzgyujtókészüléket íaraghatsz szá-
ráz iagal|yakból, vagy ha taplót találaz, olyan vé-
konyra felszeletelheted, hogy megszáradva két kö
összeütögetéséböl kicsalt szikrával meggyujthatod.
Késset ijjat és nyilat készithetsz, bumerangot farag-
hatsz, hajitódárdát dolgozhatsz ki és a háncsolt
állatbőrt olyan vékonyra vághatod, hogy abból las.
sót fonhatsz.

A fiaíal sas sziklafészkében nenr tud mit kezdeni
szárnyával, ide-oda mozgalja öket, szép sárga
csöre messze feltűnik, de. repülni még nem tud.
Köztetek is vannak ilyen sárgac§örüek, De
ezekel aztán nern a sárga csörükröl, hanem a viset_
kedésükröl ismerheted meg. A sárgacsörü az, aki
a kirándulásra a vizet uborkás üvegben hozza, aki-
nek a hálizsákja pontosan az első kapaszkodónál
szakad el, aki felérve a hegycsúcsra örömmel
vágia be botja.hegyét a föIdbe, - de a lábán ke-
reszlül A sárgacsörü az, aki éjjel a sáiorban el_
téved, a sárgacsörü. í|l éjjel lesbe a patak mellett,
hogy a rétre ,,legelni" jövó . halakat meglesse, a
sárgacsörü áz, aki a terepet is nagyon jól ismerL
a térképet ia, de. amikor térkép utánJ<ell mennie,
biztosan eltéved. A sárgacsörü mindig egy nagy

iránytiit hord a nyakábarf, mely minden iráriyba
mutal, crupán északra nem. A sárgacsórü nagy§ze-
rűen tud gombot varrni egy vászóndarabra, dé-ami-
kor egy nadrággombja leszakad, kétségen kivül az
ingét is hozzáölli', A sárgaisörú összetéveszti áz
allegóriát a filagóriával, Kossuth helyett azt mondi4
vasút, etcseréli a dirigátort az alligátorral,,§ekszpirt
az arcpirral, az omlettet a HamIettel, a repülögépet
a köpülőgéppel, a parancsol a narancc§al, a 8ün_
disznót a vaddisznóval. Miérl ? Egyszerüen azér|t,

merl sárgacsörű.
A sárgacsörű kezébe nem való kés. Még legiob-

ban ugy iár, ha hamarosan elveszti, Hiszen minden
kenyélvágásnál a hüvelykujját, faragásnál a mulató_
ujiát vágia meg, s használat után biztosan ugy
rakja el, hogy az első lehajlásnát saját magát szúrja
meg. Ha ilyeneket ismer§z, ne neve§d ki öket, Te
is lehettél ilyen s gondoli arra, hogy a kis sárga-
csörű sasfiókából lesz €gy§zer a tevegök koroná-
zallan királya

Ha igazi Winnetou tanilvány akarsz lenni, nem
csak Neked kell mindig ,,ré§en" lenned, hanem
késednek is. Nem tudhatod, mikor lesz rá igazán
szúkséged. Éle tegyen mindig íinom,, pengéje- zsi-
radéktól c§ilszós, hogy a rozsda ne marja meg s
olyan helyen tarlsad, ahonnan., nem vesziteá cl
könnyen.

Faragásnál nagyobb.eröt fejthetsz !ci, ha,nem
magad felé dolgozol. Még iobb, ha egyik kezeddel
a kés nyelét, a másikkal a kés pengéjét (börycl,
ronggyal becsavarva) fogod meg s úgy dolgozo|
.ve|e, mint ahogyan a kélkézvonóval, a vonókésset
§zoká8. ló munkát csak éles szerszámmal lehet
végezni ; ez áll a késedre is, Ezért szetezz.egy
fenökövet, melyel vizzelvagy olajjal sikossá térle,raita
élévet a moz§átás lirányában íened késedet, mihelyt
annyira tompa,.hogy a papirt nenr vágja. Nagyobb
nrunkánál tartsd rlindig kéznél fenökóvedet, merl
sokkal szebben es gyorsabban dolgozhatsz, ha
neha végig-végig hrlzod pengédet a kövön,'

Az indián,,kés erós pengéjii, egyenletesén hegye:
rcdó, biztos fogásu. A kés sulypontia középen van,
ezért lehet vgle aztán olyan jól dobni. A késvetés-
nél a céltót - va§tag, puhafatörzstöl vagy deszká-
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Akés beggének utla

A kás hegyőnek'ula

tól - elöször két l{pésrq állunk fel, bal lábunkat
kissé előre helyel,zúk, a kést, a, markolatánál úgy
fogjqk meg, hogy pengéie a hüvelykujjunknál van
s kar:unka! lelnyújtya köriv, alakú nrozgást végzünk,
mint$4,karunkra,ragadt §arat akarnánk á lendités
ereiével,letiszlitani.:Közben a?onban a kést elen-l
gedjük § az, fele§leges pergés nélkül a hegyéve
előre befuródik. e fába. , Ennél a mozdulatnál az a
fontos, hogy a kés lenditése a vállból történjék,, a
a csukló ,teljesen moa{+lat|an, Ez a késdobás alapja
s eut a mozdulatot keilu ige&;rg€! sokszor gyako-
rolni, mig behunyt szém,Tfil,, ,kevesebb vagy több
erövel véve is biztos a találás. A mozdulat sohasenr
az, ,hogy a fának dobom q,kést,, hanem mindig
nyitott,karral aföld f elé. suhintok, de
közben elengedem a nyelét.

Ha ez a fajta dobás biztos, a távolságot növel-

;ük. Már 4 lépés távolságból vetjük a késünket, de
most a késnek nem a markolatját, hanem a pengé-
jét markoljuk meg. A végzendö mozdulat ugyanaz,
de most az elengedés után a kés egy fél fordula-
tot fog végezni a levegöben, s ugyancsak a hegyé_

vel érkezik a célhoz. Ha hat lépésröl doburrk ujra
a markolatnál kell késünket megfognunk, hogy 'a
célba befuródiék. Az indián késdobás tudományá-
hoz szükséges tehát 3 dobó, illetóleg vető mozgás
begyakorlása és a távolság szetint a kés különíéIe
megfogása. A kar lendü|ete a távolságlól függetle_
nül mindig ugyanaz, a kés fogásának változtatásá-
val érjük el, hogy hegyével érintse a célt.

Ha tehát célba akarunk találni, teendöink a
övetkezők:

l. Megbecsüljük a távolságot.
2. A távolságból kiszámítjuk, bogy a késnek

hány fordulatot kell a levegőben végezni.
3. A kést a fenli szárnitás alapján megfeleló

módon kézbevesszük.
4. Körülnézünk, hogy nem tehet-e az esetleg visz_

szapattanó kés másban kárt.
5. t,arral a fej mögtil dobómozgást végezzünk

és a megfelelő pillanatban a kést elengedjük.
Egy alkalommal, mikor az apachok törzsének

valamennyi főnöke résztvett a Zörrenő-erdöben
tartott titkos tanácskozáson, késdobó ügyességenr-
mel talán több ember életet mentettem meg, Ugy
történt a dolog, hogy a tanácstúz közel égett eBy
odvas, vén fához s mikor a lalumet(et már vala-
mennyien elszivtuk, a túlmeleg és a szokatlan zai
ugy látszik megzavarta az odvas fában tanyáző
hatalmas csörgökigyót s ez az odvából közveilen
a mellette ülö fónök nyaka meIlett dugta ki ocs-
mány fejét. A helyzet igen veszélyes volt. A csörgö-
kigyó nenr csak egyike a legmérgesebb kigyóknak
hanern ugyanakkor nagy szárazság is volt s ilyen-
kor a kigyó marása kélszeresen halálos. Bottal,
tomabawkkal halálra sebezni nem lehetett, ntert a
legelsö erösebb mozdulatnáI a kigyó már támad.
Késemet marokra fogtam § ugy teltem, mintha
tarkómat kéne megvakarnom - egy lendület s a
villogó szemű bestia nyakát a kés a íához szegezle
nem volt már módja senkit sern megtámadni s nri
nyugodtan végezhettünk ókegyelmével.

Megfelelö gyakorlat után bánrulatot fog kelteni

,#
C)

A kés heggéneR utja

2lépés.4 lépés
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', ?ruyrr,ta,*rr
társaid elött kés-
veiótudományod: de
ez ne elégitsen ki.
Neked halálos biz-
tonsággal kell vele bánni tudnod: ki
tudja mikor lesz rá szükséged.

Legközelebbi levelemben a csodálatosan
visszatérö hajitófegyver, a bumerang ké-
szitésére és vetésére tanitlak meg. Hogy
kiváncsiságodat addig némileg kielégitsem,
a rajzon közlöm egy szobában használ-
ható ,,szobabumeráng" rajzát, Másold le
keményebb levelezölapra vagy kartonra
s vágd ki pontosan. A kiílialaku fegyvert
helyezd el bal tenyeredre, jobb mutató ujjaddal
pedig pöcköld meg az egyik végét csodálkozva fo-
god látni, hogy megfelelöen elröppenve visszajön a
,

CSERKÉSZFEITÖRÖ.

Itt vao már
az ú|ctztenőő9

KopogtrtoL uila;
Régt, topott

örcgcacr,kél2
U| o.őtáJlt írú|Ja.

Aoít tavaly mcgióroítam, - erlékcztck Á|al
Mlnd veló lctt, - aml mégncalaaJŐlcsademsótáral
Elvégte az ec.ba letvez és végez a? Ialen,
De azt seíkioem mondhat |,a$ogy ctedméay nlncsent
Nem épűlt bát csetkégzeknek óriás palotá|a,

De van már a Szóvctségaet Eaép, ili boőáJa,
A ml boltíínk bizoay jót aegy, mert van áts b6vcn,
Meglássátot, lesz olt még tő6b az &icszteadőbcl.
No1 és aztád lnlltc voína a&átÉi álo'ábaq ,

Hogy (esz lélyes őiaőúírnk ícon KoppenLágában l
Csat a csctkészszívek o'élyéo, élt egy éőes áloa,
Et az áloa, vált valóta az lőe1 nyáton l
E'bbal al új eszteaőőbea új élettehelve
Fellángcí a csetkésztéleL datos o,ótakeőve?
E;dőn-n.ezőr', völgyóa-hcgyel kczdőőlk az élct1
Fclvídgl a v7h,arcdzet!, erős o'agylt télek;
Csetkészdaítóí zcag az etéő, zászlóllL íobogoa&,
Nagytáborban neg (esz híjia maa,kána&, dotognat
Aaette a saernüak ellát széles c h,azlbaa'
Gy őly ő tkő dí!o,k a csetké s ze L sátott áb orábaa l
A csapatot sorszámávat oát ezetlg étür.k,
L es z csap irtsnk - e s z t cn d 6 r e - kétsz er anayt n étü ntl
Mfue aztáa eíétkez&lk a l:o'szaőilk évbe,
A mi kedves Slőv;tségúuk beevez a révbc l
Les, sok csetkészűgyvéőt o,étlőkt lparos ér do&tor

§őt talán' még minlszter ls akad köatüt otykot l

ilrr.őc elég a ttéíábóL - most komolyte váíoL1
Mcrt nég siélezakllva iátoa ezt a bt3l otlzágóL
t{lesszc szált a sólraitásom, le az Adtláta
S kőróskörűt a koroaás Kárpátot oroára l

Ű"r"*,nu"";r; ; -;, ;r; ",^ooi^-|§oL esztcqdő bú|a-ba|a nyomie már e vállam1
Áode néttek égő hlltet szcntül mcglgérco,
Hogy azl a rragy fcítámadást biztosan megérem !

(20.)

A Jamboreen a 8. örsi akadályverseny §zámban
a legfogósabb (és legmarasztóbb) akadály a hid-
mdszds volt. A "hid" képét bemutatjuk; bekerített
területen áll. A keresztgerenda nem sziIárd, Az uta-
sitás a következő: ,,A vidék mocsara§, csakis e régi,
rnegrongált hidon lehet átkelni". A magyar csapat-
nak háromnegyed óra kellett az átkeléshez (8 tag)
az amertkai, az osztrák és a norvég azonban gzé-
dületesen rövid idó alatt iutott át rajta, csakhogy
nem tudjuk: hogyan ? Megfejtendő junudr 20-ig,
mi a legiobb megoldós, Felszerelég: 20 m-es kötél
és bot. Jutalma l l. dlj : 5 ),000, Il. és lll. dijl 25-
25 000 korona. (A magyar órs megoldása a Jamboree
könyv 96. oldalán. Képünkön a chilei őrs megy át.
Ez és az angol _ment át rosszabbul, mint a magyar.)

LA§so l'J",;g,,el i',Jj:ji,t.nlr,l"',:t;fi:]1",*';xilíuiá.oi,o.;olá"fr'á:
Egyes darabok, külön is kaphatók. Postán utánvét mellett is szállithatÓ.

IVí E L K Ó B E R. T A LA N [T,i:ffifi§iÉ[!ti!u*.o,". r.
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Bécri cserkészek táborában.
Vonaloin végre késésSel este hét ó§a :táj-

ban megérkezett Pittenbe. Etőször jártarn
itt. Vak sötétség volt s mindös"ze anrll,it
tudtrm, hogy itt valahol valami várkastely
van, melyben itt táborozó bécsi. cserl<észek
már vátnák. .

A várkastélyba minden nehézség nólkül
liamarosan feljutottam. Hegy te.tején épült
a kastély s rnár a sötét é;szakában is lré-
pet tudtam alkotni a hely íenséges íekvé.
séről.

Ámbár vártak, sőt a délelőtti vonatokhoz
egy kiscserkész vezetőt is küldtek, hogy
velem jojjtin ki, mégis váratlarrul érkeztem.
A csapat (kb. huszan) épen a várkastélyon
kivül volt, a mellette elterülő réten. Test-
véri szeretettel és cslltalriáltással fogadtak
maguk közé osztrál< testvéreink.

Most fogadalomtételre készültek. A fiuk
nagy körben letelepedtek a réten, csak a
íogadalmat tevők állottak középen. A tábor
vezetőie, dr. Uhlmann W., az osztrák kis-
cserkészek megbizottja beszélt a jelöltek-
hez és a táborozókhoz: méltatta a íogada-
lom jelentőségér. Majd valamennyien a
hármas fogadalom jelét mutatva letettéli a
togadalmat.

Táborozásuk célja próbázás volt. Igy
lassan-Iassan ujabbak is szállingóztak a tá-
borba, kezükben egy,, íahasábbal. Az első
diadalmasan hozta. O legrövideb idő alatt
találta meg,_az, ő hasábjáraz Ördőben éjjel,
amit nappal elrejtett.

Lefekvésükkor nótáztak még egyet_kettiit.
Egyébként is igen jókedvü és kedélyés tár.
saság volt.

Másnap győződtem meg aztán a környék
szépségéről. A messzeségben 'látszottak a
200] méteren felüli Schneeberg és a Hoclre
Wand. Közelebb regérlyes völgyeket zártak
be a fenyvessel és lonberdóvel ,boritott
hesvek, dornbok.

Ennek afiApnak programmja a iriisÉről
visszajövet (vasárnáp volt) próbázás a ll.
és I. oszlá|yu próba anyagából. Mindent a

Jamboreen §zerzelt tapasztalatok szerint
" csináltak.
, l. § próbázás főként í,)zésből, térképolva-

sásból (egyezményes jelek, csikozás. met-
szétkészités), jeladásbol (zászlő, karlelek)
és sátorverésből állt. Fontos és becsülendő
vonásuk volt a próbáknak, hogy gyalror-
latiak voltak,

Mindenki próbázott és próbáztatott estig.
Alkalmunk volt meglátni a csodáIáfclsan szép
napn.vugtát. Az esle hangulato§ csöndjé-
ben a várudvar hatalmas fája allrtt beszél-
gettünk. Kérdezgettek is, hogy hogy van
minálunk. Hiszen nem sokkal máskép. Egy
a cél és egyek az eszközök.

Végre azláa az indu]ás ideje is elérlre-
zett. Táborbontás. Felszedelőzködtürrk s
bucsut vettünk a várkastélytól, Bucsuképen
átadtam osztrák testvéreinknek a mag;,ar
ki*c§erkészeküdvözletét. Ők is szivből jövő
.Gut Pfad!1-ot kivánnak nekünk.

Nagyezerü olacz cserkélzutat
tett meg .eg_v 35 íőből á]ló íélegt.házi,
nagyhőrösi, szentesi konrbinált cséikész-
csapat. |ulius hó 15-én keltek utra s re-
melr vidéken át érkeztek Rivába. ltt bon-
tották ki e]őször a Márias magyar zász\ót
s harsant meg először a trombita magyar
szava,

Rivában a ltires kékvizü Garda-tó hullá-
maiban csolnakáztak és fürödtek. 2o.án
érkezlek Milarióba.

Bevonuláskor az olasz cserkészek átvet-
ték a magyarok nehéz hátizsákjait. A ma-
gyar nóta visszhangjára felnliltak Milano
utcáin az ablako_k,

. N.sy napos ott tartózkodás alatt elég
idejök volt megtekinteni Nlilano t)e\lezetes-
ségeit. lnnen rándultak ki Comóra.

24.én késő este indult vonatjuk Róma
íelé, az örök városba, hova 2ő-én futott
be velök a gyorsvonat, A 4 napo§ otr tar_
tózkodás alatt a Casa Emigrantiban kup.
ták elszáilásolást. Nleg,gkÚ16116k Róma
íőbb neve_z,elességeit. Egy kisebb csoport
kirándult Nápol1,h,a, Caprira és Pompejibe.

A fáradhatatlan P. Butykay kiesz}i<ijlése
és vezetése mellett 28-án déli 1 órakor
Oszentsége előtt kül(ln csoportban hódol-
lak a magyar cserkészek.
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cserkészhid. A 13. Ezermester cs. tábori képeiból.

28-án éjjel haza felé vették utjt-rkat
29_én Velencében szállottak ki, hol két na-
pig időztek igen olcsó elszálláso!ást nyerve
egy apácák által vezetett intézetben.

3[-én eztán Udine, Tarvizió, ViIlachon
át Wienbe, innen 3-án hazaérkeztek.

A pompás ut vezetője Kouács Ferenc pa
rancsnok volt.

(Fiukl Különösen á sik vidékek lakóinak lelkére kötjüt:
ng nyugodjatok addig, amig kí,ilföldt tábort nem élvezhettek!

Az Ezermesterek tábora.
,A balatonmenti ákácos erdőben, jól el-

reitVe az avalat|an §zemek elől, de mógis
oly,közel mindenhez, az idén már másod-
izben épült fel az Ezermesterek sátor-
városa,

Sátorváros vtllt ez, egy kis város a maga
százharminc polgárával, kik több mint egl
hónapig éltek itt egl,ütt a tábor törvénl ei
s z erln t.
] A város szabályszerűen körűI volt ke_
rítve, egy íókapuval és több kisebb kijá_
rattal. utcákra o§ztva, parkirozvao csator-
názva és vizvezetékkel el]átva.

A főkapun át a íőutcán a Baden Powell
útra. juthattuni<. Balra fent a dombon a
citadella őrségsátor állt, mely lra|ta az
egész körn5/éket, a főu cán jobbra,balra a
keritéssorok lrözört a lakássátrak, pardon
,,házaV", rnelyeknek házfelügyelői viselték
gondját a sátor előtti krs kertnek. A főút-
rő| kiágaző Petőíi Sárrdor utca a nyári
vendégiőnek nréltán beillő étkezőbe és a
város kis ligetjebe vezetett.

A íőrlt egy térre, az ugynevezett Szent
György térre torkolódott. Itt állottak a
városi középületek : a táborparancsnokság,

k,irházr élelmi és a szerraktár, egy dombon
pedig, az idegen.forgalomra való tekrntettel
szép hel1 en , a szá|ló, illetve vendégsátor.

Az étkezőből a keskeny Winettou és
Old Shatterhand utcákon át a tisztilugas
mellett az erős drótlrötelbken függő bagoly-
hídon átbaladva a konyhához értünk, hol
négy kémény íűstölögvq jelezte, hogy itt
egységes, községi kosztban részesül aszáz-
háimiác polgár.- Yizvezeték a konyhánál
volt, -körülötte minden parkirozva.

A bagolyhidról jól lárhattuk még a
Horthy N{iklós teret is, közepén a szökő-
kúttal, melynek medencéjében vigan úsz-
káltak a halalt.

A béke és nyugalom azonban nem egy-
hangúságot jelenteit, mert a tábor élte a
cserkészek társada}mi életét, s minden nap-
nak megvolnk az örömei, szórakozásai és
szenzációi. lla egy futballmérkőzésa szom-
széd cserkészrábóiral anap témája, melyre
kisétal a tábor apraja, naftyja éi végigiel-
kesedik a győzelemig. Másnap tizenkét
német ovándormadár(, érkezett. Osztr_ák
cserkészek is jártak itt és általában az
Ezermesterek cserkészjóbarálai közűl na-
gyon sokan jöttek látogatóba hosszabb,
rör,idebb időre.

A koszt jó lehetett, Tnert a főszakács
mindvégig megmaradt a cserkészek kegyé-
ben és az e téma körüli humornak sem
volt tág talaja. Es ^, időjárás is kifogás-
talan volt hárorr hétig - mind oly felté-
telek melyek a tábor sikerének talpkövei . . .

,Igy érkezett el az utolsó napr midőn
egyszerre minden eltünt a fold szinéről,
elnl,elt tnindent az a|igaí á|lomás két'Ezer-
mester waggonja , . . .(sck.)

Az éló monogramm.

í
l

c

A lassózás,
Cserkész'l Könyvei 68.

éc cíplóc röviden összefoglalt tudnivalói egy lüzetben,29ábrával,!\' Ur\'lv\) a legolcsóbban (l,-koronaalapár). csak a,,Magyai
számában található. - Kiadóhivatal - Budapest IV. kerület, Váci-ucca 62. szám
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Egyik kéz 4
másik feleíf

\\-J * ?nnÁo
a *er nűiir'őqu-

:lilasfd fekta|úR
kéí kézben alfordijuh

( hurot<1

2 foqás

f, [rií [iruilnlmi lluilíslhíIrfil.
A rvembley_i kiállitás tarka csodavárosá-

nak tőszomszédságában küIön sátorváros
épült a vrlágbirodalom cserkészei számára,
A monstre-tábor tizenháromezer lakójának
hettős rendben való kivonu,\5la )t|a &ái$
tartott. Minden 'fajnak és vallásnak akadt
képviselője, az indiai parsziktól a honkongi
konfucse.hivőkig. A Kenya-gyarmatbeli
cserkészek 200 mértföldet gyalogoltak ki-
kötőlükig; kalap;ukon a fiuk által elejtett
oroszlánok farokbojtjai. Délafrika marcona
cserkészei strucctollal, az indiai angolok
tigrisbőrsziilal, a hinduk turbánban, az ar,a-
bok fezben, elegáns barbad lsi tengeri cser-
lrészek, vidám kövér panamai feketék . . .

*

Nli magyarok egy kisebb táborban ver-
tünk sátrat és rneleg barátságot kötöttünk
az angol fiukkal, akik többnyire golflabda-
szedegetók, bányászfiuk, de épp olyan
tiszrák és kedvesek, mint a közeli hires
harrow-i intézet diákcserkészei.,

*

Maga az óriás tábor csak szükséges kel-
léke volt a brit birodalmi ,,lmperial Jam-
boree'J-nek, amely a kiállitási,' IZ-á.OOO nezOt
befogadó Stadrumban folyt Ie augusztus
első feleben.

V. György király pelotájában fogadta a
tengerentuli cserkészeket; akik közt 7 éves
afrikai ,,farkaskölykök" épugy voltak, mint
egy 70 éves ujzélandí cserkésztiszt. Más-

\\ 'alg
}-loGY GIHALUnH

A pbbar elhűzzuk a I

bil atól 
^a 

atneget ntnd.

Ki tudja hamarabb megcsinálni ? - Rekord; t/r mp. (A spárgát valaki tartja,)

§ZOnjTúlYOLOA5T
GYoR§An?

nap a koronázó templomban, a West-
minster Abbe3 ben cserkészistentisztelet volt.

J6

Augusztus elsején a király nagybátyja, a
connaught-i herceg, régi elnöke a cserkész-
szövetségnek, megnyitotta a Jarnboreet. A
következő hét minden délelőttjén cserkész-
versenyek, délután pedig előadások voltak
a nagyközönség számára, rengeteg ]átni.
valóval.

Sussex grófság cserkészei a mondabeli
óriás halátíejjel vonultak be és szinpom-
pás tömegjátékban mutatták be bazájuk
történetét a kőkorszaktól a rőrnai, szász
és normann-korokcln át a világbáboruig,
amelyben a cserhészek vették át a had_
segitő munkát.

Kanada történetét remek indián.cowboy
jelenetekkel, Ausztrália játékát a benszíi-
löttek bumerangos römegeivel csak meg-
emlitern. Ulster, Irország angolrrű tarto.
mánya, cserkészeinek százaival betöltörte
az arénát Az utcagyerekekkel' való harc_
től az ir nemzeti labdajárékokig volt ott
minden' 

*

A legnépszerübbek"a skótok voltak, akik
2700.anjöttek el, száz meg száz larka zász,
lóval, megfelelő számu dudával_és dobbal.
Ezer'szok-nyás cserkész táncőta a nye-
kergő nruzsikára boszorkányos körtáncait.

A nagy felvonuláso;nál Uganda hatal-
mas t^blajá;!, az óriás Kalibala vitte, aki
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A cserkészzenekar
a karrikatura szem.
üvegén át. riki

keresge meg ked-
vencét. - (A Jam-
boree könyvböl. -

Márton L, raiza.)
A Jamboree köny.
vet megvetted ?

egymaga képviselte a >legsötétebb Aírikát.<
A mutatványok végén a cserkésztömeg
őrsi állarkráltásokkal a középre rohant,és
ott a szemlét tartó előkelőség előtt meg-
torpant. A kalapokat botra emelve hur-
táztak, majd féltérdre ereszkedve kezdték
a >God save the King<-et, melynek végét
felugorva. harsogóan énekelték a kö-
zönséggel. Megkapó*Jelenet volt !

Augusztus másodikán az ango| trónörö-
kös, Wales főcserkésze, cserkészruhában,
zuhogó esőben, tartott szemlét. Éste ha.
talmas tábortüznéI várta a sátorváros Ia-
kossága ,a hallatlanul népszerü fiatal her-
ceget, aki takaróval a vállán helyet fog-
lalt fenyőtörzs-székén. A birodalom leg-
távolabbi részeiből való énekek és csata.
kiáltások csaknem elvesztek az óriási tö.
megben, A skótok a tüz körül táncba
kezdtek, mire a herceg váratlanul közébük
ugrott. Tiz percig egyre gyorsabban for-
gatták a vidám, szálas firrk, ugy, hogy alig
tudott lélekzethéz jutni, amikor jókedvüen,
a jó, öreg íőcserkészt éltetve távozott, Sátra
előtt a sötétben még szerenádot is adtak a
lelkesült fiuk a hercegnek: >Mert ő vidám,
jó paltás t< , ..

gyönyörü cserkészimája után á cserkész.
törvényt mondták el, bibliát olvastak, közben
zengtek a himnuszOk. A közönség állva
énekelt, az óriá§i orgona brigoti. Igen
me§sze hangzott a hatalmas harmónia. A
rádió pedig elvitte szerte a világon t

A yorki érsek megkapó békebeszéde
után a trónörökös szólt a nagvszerű me.
gafonba. ,,Cserkésze}", - 

'iáy kezdte,
,,büszke vagyok rátokl( Hosszan beszéIt
az összetartásró]. Fe_lhangzott a közönség
ajkán: nlsten áldja Wales hercegét !(

Baden-Powell, a főcserkész- szólott.
Em]ékeztetett a cserkészek fogadalmára,
végül igy kiáltott fel: ,Cserkéútestvérek,
ki akarja embertársait még jobban se-
giteni?<

Erre az a tarka óriásszőnyeg, amely az
ülő cserkés zek tizezr einek lehajtott fejeivel
ol_y mozdulatlan volt, egy§zerre felforrt !

A, Lizezrek felugroltak. karjukat felnyuj.

Az érsek áldást osztott: >Tudom, hogy
Isten köztetek van!<*

Az egyik napon a másik királyfi előtt
folyt le a ,,farkaskölylrök" ünnepe. Hatezer
kis torokból hangzott csengőn a ,,NagyUvöltés( és eljátszották Mowglinak a
dzsungel fiának történetét. A királyi pá-
holyból nézte Kipling, a nágy iró.

A legmélyebb élményt a vasárnap hozta.
A világ legimpozánsabb cserkészistenlisz-
telete a stadrumban ! A nézőtér és az
aréna megtelt, ami nagy szó l

Harangjáték, fuvószene hangjainál vo- Az utolsó napon ,,cserkészvásár" volt
nultak fel a cserkészek tizezrei. Olyan Erzsébet királynő-korabeli jelmezekkel és
széditő tömeg volt, hogy a tömeggel s"eábe kisvárosi elettél.
néző zász|őtartők egymásután elájultak, A kiállitas egy hétig a cserkészeké volt.
ami azonban nem okoiott zavart. A ,Lel- Londonban minitenki á cserkészekről be_
kem, áldd az Eg királyát< hömpölygő szélt. A sajtó dicshimnuszokat zengett a

-zsolozsmáival jött a processzió. Elől a íőeserkészről. A birodalom nagy adósa
gyarmati zászlők, utánuk a c'serkészek neki a cserkészetért ! .. . Egy délután csa.
íőemberei, Baden-Powell, a walesi herceg, patomnevébenemlékül csikóbőrös magyar
a szabad 9gybgaak püspöke, végül a yorki kulacsot nyujtottam át a. ,nagy alapi.
érsek a primási kereszttel. A baptista püspök tónak" . .. (kj,'
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1350 lYatán Nagy l,a;qs ki,ráíyuní< , a7 lgazi csetkész iőeálja, a Sele, más néve n aSiÍaro n|r!iá1.|oyagolt nehány aő nigáva! ga1,13ti";;."i. Á 
^asád|,iu. 

napátyi iaaia,iti*volt ez, Délitáliában.Ekk9r egy ifii legeiy étt a helys4inéte lovát -ág;tri"i."'A 1ejái-
szódott .jelenettőI a í<rónikás-ezt'itjal' -- Me"i íiű,ilsriddut. í"úli';; iudc lar.uo,
mé.lY.-e^? - F,élek, uram kiráíy, hogy ehagaő az'örvénf. - Ne íeli se'mÁlÍ;--.r"t úgrass
?!:i ^.íiu 

bele,ugratott, az arre"Í' elka§ta, 
^-ta 

t i:"ii"rzkádot,'u-1";;;r' 
"*goaoit ikíralY gtánaíígfatott, az ötvény ót is elkapta t aZ ő íova ís kikapaszkodottrldé akhátyí ,,finom

:ki']1:_!:o1"y?','.föntartotta, (és mó{i ján a csatkésztész)- a kítály ,,üstökön ragadta,,a legenyt és kiúszott vele a patioa. sattaba vitette azután az elaiéltat, száta| tuhátadatott á a.,ma,gáébOl es ,,tábtiritil fogva jerüggesziiii;'-i;gy a viz kiíoly:ioÁ i"tat".Hasonlitsátok össze ezt azzalr- aÁit Áz' eiít^ent:ő és Eúvárúrza versenyző jelent aa |ambotee,k<invvben (l02-103. Iap) és iitanik, il;gy-; bizottság a íejét csjváIta vo1na.
:i *:_T,:!li l\'g,V l ajosnak adunk igazat, az onnan van, írogy ó nem versenyzett,
:^rCY,YÍ"k:rlatozottl hanem valóban étetet mentett, meg onnan, hógy Szeteda! testvér_nek (úgy hit
táL más forrás
szetint a íiút)
az ,,akas?|ás"
javáta vált -mát másnap
vigan oáabb
vonult aseíeg
geí. A modern
biztositó fogás
ez,

(A Jamborce
kilttyvbó.l.)

N"gy Lajos mint életmentő.
- A Janrboreen lepontozták vo]na. -

i>\
.:

0g

Csapati gazolási kérelem
Jelentkezési lap 1cserkészeknek)
'I'örzslap (cserkészekne|r)
I[. oszt. próba bizonyitvány -__
L,ú,
IJütönpróba -bizonyitvány
Orsvezetöi (segédörsv.) igazolvány
Rajvezetói igaz ,Ivány ___

Evi jalentési ürlap ___

HavijáruIék könyvecske
Nyurta és cllennyugta bavijárulók

könyvhöz
Cs erkészigazolvány
Oregcserkész igazolvány
Segédtiszti igazolvány
Tiszr i igazolvány
Csapat törzslap (korület rószére)

, szorvezési szabálvzat
Szövcts {gi szervezdsi utasitás- -__

i00.-
l00i,._
300._
B00._
B00. -300._
300,_
300. -

1000. _

1,100. -2000.-
200l).-
2000 -
4200._
2800,_
6000. _

A Sz ö v e ts é g gazdasági h i va ta l a l],#"í;;§x?Í"1'^ f 

"", 

?-i, á,??l?,1
lirlzatosan biztosit ja. Már jelerrleg is kaphatók az alábbi nyorntatványok, felszerelési cikkek
l. sz,
2."
3.,
4.o
5,,
6..
7, 

"8.,
9.,

10' ,tL, .
|2' .13.,
|4, ,
15. 

"16. 
"|7.,

18. ,,

l9. ,
Rendelni a számokra való hivatkozással is lehet. Csapatok vidéki rendeléseinél a por-
tót íedezzük. 100.000 koronánál nagyobb készpénzváiárlas esetén 10'/o "árengedmény.
A felsoroltalion kivűl előkésziiletben: őrsvezetői, segédőrvezelői, tiszti, 

-segédriszti 
és

Próbaidős tiszti (segédtiszti) rangjelzések, számok, különpról,ajelvények stb. - Félre_
értések elkerüIése végett itt liözlöm, hogy a gazdasági hivatal a Szövetség szerves
része. A kiadóvátlalat a Szijvetség autonóm szerve. A l\Iagyar Cserkészek Termelő
és Err. Szövetllezete továbbá a CsÓ-rkész Takarék és I{itelszö vetkezet a Szövetségtől
teljesen független. gazdasági aIalrulatokl amelyek azonban munlrá jukban simulnaii a
rnozgalo.n érdekeihez. Majőr Dezső, gazdasági és pénzügyi fötitkár.

20. sz. Szöv. és ker. csapatügyrencl _-_ 4200.-
21,, Clerkész bec.ületbirósá8i szitb. :!800.-
2l. ,, tJreg csorkész szervezési szabályz, 2000 -23, ,, . D nyilvántartási lap___ 800._
24. " t D fogadalmi lap-_- 700 -25. . Ruházati szabáJyzrrt 1800.-
26. " Tábrriműszerism.és kapcsolástau 4000.-
27. ., Jubileumi bélyeg darabonként __- 10.-
28. , Fém cserkészjelvény ___ -- 8000.-
29. o , tisz(ijelvény ___ ó000.-
30. , l. oszt. próbajelvény (vászorr) __ 4000._
31. . ll. n .__ 1800._
32. D L és Ii, oszt, " együtt , -_- ó500._
33 , Sterilsebkötözó készlet, kis csom. 1ó000,-
34 o .l , , naBy, 40000._
35. " A mi törvényünk (falra) 8000.-
36. " Kötszerpatron (egy sérüléshez) ___ 4000._
27, " Különpróba-szabályzat -__ 2800._
38. , Kiscserkész-jelvény 3000.-
39. o o igazolvány iirlap 1200.-
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(Farkas Gyula cserkészregénye. 256 oldal, ifj. Gerritsen Vilmos
4O raizával, a Magyar Cserkészszövetség Kitda,vállalalának ki-
adása. Magyar Cserkész Könyvei 48-5l. szám. Alapára 3.- K;

Tóbb mint egy éve várjui<, most megjelent.
Meg|elent és ezt nem lehet csak úgy egyszerüen
tudomásul venni. Nem lehet, mert íelrajzik előttiink
az öt éve újjászületett magyar §sei,kész,mozgalom
egész irodalmi ügye. Egész sor szépirodalmi iró állt
a cserkészgondolat szolgálatába. (Es még hagyobb
sor szakiró.) Schrank Endre forditásai, Radaánjli Kál-
tuán, 'Szőllősyl Istuán, Meisels László, Arkg Zolttiu,
Noszlopy Aba Tikamérr, Haaas Istxáu, . azonkivül a
legfiatalabbak ver§ei, Gllökössg Eudre regénye és
versei, Bartók1l József, Radutlngi Kálmán prőzája
melIett ma Farkas Gy1,Ián a dicséret sora, aki egyéb_
ként nemcsak iró, de szerkesztő is.

Mikor első cserkészregénye, a 
"Forroirgó 

lel-
kek" megjelent (talán szerény köntöse miatt és nagy-
dob hilán), kevesen ujjongtak íel a beavatoltak, ké-
sőbb kezdték kap.kodni és ma jóIeső érzéssel állapit-
hatjuk meg, hogy ,németül két kiad,ást ért meg két

Hadalr utján.

Farkas Gyula, a ,Hadak útján'' irója.

év alattés nagy sikert aratott diszes finn kiadása is. Novellakötele, ,,A tábortűz üzet,u
már nagy olvasókör csemegéje volt és most már minden irodalmi érzéhí cstrkész
öleli magához a ,,Hadak útján"-t.

Tiszta koncepció, fordulatos meseszövés és hősei iránt való nagy szeretet jel-
lemzi., A,z izgálmas eseményeknél érezzük az fuő szivelükletését, de a lörténet 'soha.
sem ragadja el, uralkodik anyagán és mindent el tud hitetni. Van lrőseiben bizonyos
páthosz, de ez csak simulás átalai kgrához és sohasem érzelgés. Nehéz lenne még-
mondani, mi fogja meg az olvasót, de lehetetlen ]etenni a könyvet a vége előtt. ,Az
iró sz.kadatlanul benne él a cserkésztáborokban, kitünően ísmeri a fiíl,t, a diákot és ri
cserkészl, innen az egész regény üde cserkészlevegője. O'yan közél,,hozza hozzánk
Vajhó Laci és Bathó KáImán alakját, hogy egészen felolvadurrk bennük, fáj a szenve-
désük és büszke elégtétellel látjuk győzelmüket. Vágyaik mindnyájunk lelkéből sza-
kadtak ki és az iró múvészete lel-ktink-legtitkosabb rezóúléséig hiven bontja ki előtttink
nemest tiszta világukat.

FarkAs Gjlula ezze| a regényével egyszeriben a cserkészirók élére került.

Székesfővárosi közrégi főparancsnokság.
A székesfővárosi községi cserkészcsapa-

tok főparancsnoksága az 1923_24, tan-
évben csapatai testvéries érintkezéséneli
ápolása céllából, összetett pontokból álló,
az egész évre kiterjedő versenyek sorozalát
rendezte. A kedves versenyek csak esz-
közül szolgáltak, hog_v a versenyeken
résztvevő cserkészc§apatok testvéries, ma-
gasabb gondolkozását emeljék, egymástól
sok hasznosat ésjót tantrljanak és legszebb
bizonyitékat nyujrsák egy egész évi helyes
cserkészmunkának. Feltárták azokai. a
sebeket, hol szeretettel ke|lett segitségre,
sietni nehézségekkel küzdő cserkészcsapa-
toknak és ugy az összes csapatok, mint
azok együttességénelr, a székesfővárosi köz-
ségi főparancsnokságnak nivóját emelték.

Mint az általános cserkészgondolkozás,

emelésére célszerűen lrasználható eszközt
röviden ismertetlük és ajánljuk a ver§eny-
számokat.

Egy év alatt résztvettek ,a e§apátok
daIos, szavaló, cserkészpróba (elmeleti)
atletika, rendgyalrorlat, uszó, bizonyitr,ánr,,
hadiiáték, kirándulás, létszárn, kiállltás,
adminisztráció és morse versenyekben. A
versenyek, melyeket összejövetel vag1, hi1
rándulás keretében rendeztek, kedves
talá|kozók voltak a csapatok részére.

A versenyekben első 6 csapat a követ.
kező: 1. I23. VllI. R., 2. í2O M. R ,

3. 20. E, 4.27. br. Eötvös, 5. 268. Szt.
István, 6. 31. Kos§uth. A íőparancsnokság
a versenyek rendezését az idén is meg-
kezdte a csapatok élénkebb részvétele és
szebb eredményei mellett. '
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; a,l.,.í, 
ÉHa már a boldog békeévekbeir nagy

jelentőségü volt a külíöldön tanubizony-,
ságot tenni Magyarország létezéséről és
életképességéről, kétszeresen fontos és
nemzeti szempontból életbevágó ez a je-
lenlegi viszonyok közt. Különösen nagy
hordereiü azonban, ha ií|uságunk szolgál-
tatja a külföldnek annak a bizonyitékát,
hoqy nemcsak élünk a szomortl jelenben,
hanem a fiatalabb nemzedék is magában
hordozza az életképesség és az é|ni akarás
eIőfeltételeit.

Erről tanuskodtak cserkészeink dániai
jeles szereplésükkel és ez szolgáljon után.
zásra'méltó példaként mindazoknak, akik
bármikor abba a helyzetbe kerülnek, hogy
a magyar névnek és a magyar becsületnek
ió trirét a külftildön öregbithetik.

Milos György

"di:."fT"i*láil::,

A líomotí 'Jamboree ügyében össze-
hivott dec. 3-iki Orsz. Int. Bizottsági
ütés 16 szóval 6 ellenében ugy döntöii,
bogy 1925-ben a tisztképzést (kerüIeti és
országos gyakorló, oktató és tisztképző
ráborokat) kivánja,elsősorban gondcizni
és 1926-ra vesz tervbe nemzeti .jamboreet

Kedves ,lWagyar Cserkész' szeretném meg-
kérdezni a magyar cserkédzektő|, hogy Testvér,
miért nem viselsz jelvényí? Szégyenled tán, hogy
cserkész vagy? Ugy gondolod, hogy akkor látják
és figyelik minden tettedet,' minden lépésedet ,és
nem viselkedhetsz ugy, mint e nélkül? Nem régen
láttam egy fiut, ki igazán lovagiasan viselkedett.
Mikor elindult a tett helyéröl, megIáttam a kabátja
haitókája alatt a sárga ielvényt. Miért nem viseli
kivül az is a ielvényt, hogy lássák, akik ismerik,
hogy cserkész volt. Meg kell szokni, hogy az ember
mindig cserkészhpz méltóan viselkedjék és akkor
úem lesz bai, ha tátiák a jelvényt. Föként nagyobb
íiuk hordják kevesen. Most kérdezem tölctek, nem
lennc iobb, ha minden cserkégz viselné és bárhová
megyünk, mindenüti látnák és mi is látnók őket.
Ahoi,tudunk, segithetünk egymáson, mint leslvéren.
Nem lenne ez igy szebh? Gondolkodjatok rajta.
Polgár Emil s. t. l28 Thököly, Bpest. U. i. Szeret-
ném, ha megtudhatnám a válaezt a szerk. üzenetek-
böl. (Erre nektek kell válaszolnotok. Ki válaszol?
Szerk.)

A makót 92. sz, Clanád csapat parancsnok.
s_ágát dr .Vásárhelyi Miklós lemondása folytán
czibulás László vette át,

Vtzl élet a Tiszán. A szegedi kegyesrendi
gimnázium 82-es Zrinyl cserkészcsapata fel'akarván
használni az utolsó szép napokat, mint Tisza menti
c§apathoz illll, utolsó klrándulását a vizi cserkészet
jegyében folPtta le. Szeged legszebb kiránduló
helyére, a kiés,.fekvésü Porgányra vonultak. Egy
örs a szárazlöldön ment. Már háromgzor fuita el
egyik kürtös a lakarodót, mikor végre nagy,íáradtan
a léfuvás hangiát hozta felénk az egyik "cirkálónk-ból' a_könnyü szél. A képzeletünk sébes szárnyu
sas, mégis elfáradt, mire a cgónakokig eliutott, liát

'még hogy elfáradt a cirkálók legénysége,' rnig,'félig
huzva, félig lolva, gyorsjárásu járművei}et hozzánF
elvontatta. Természetesen ezt is, mint miirden
nehéz munkát csapatunk igaz cserkész kedéliyel
végezte, Szakácsaink meg is jutalmazlák a fárádt
cserkészeket kitünó páprikásúkkal, meti ,,nrár'í 2
órára kégz is volt, DéIután álkelési -gyakorlatot

hajtotlunk végre a Tiszán, mely olyan-minimális
idö alatt ment végbe, I]ogy a siker szinte meglepő
volt. Ezután parázs vtzi csata következett. Mi áz'öreg ,tragacso legénysége, nem birtunk semmit se
csinálni a két fürge mohikán. vizsugarai etlen,
gondoltunk tehál nagyot és merészet: kiugrotlunk
a tragacsból és.az ellenséges hajókat egygzerüen,
de nagyszerüen - kiboritottuk. Ezulán a nagyszetü
fegyvertény után iónak láttuk haza felé irányitani
csónakunk orrát. - Karg György

A l58. ,Árpád" "."""tP.-á""pat 
Dunafötd-

váron táborozott iuliusban. Elénk vizi ,élet folyt és
együttes cserkészjátékokat játszottak a közeIben
táborozó ózdi cserkészekkel.

284. száma.§zent Korona' csapat táboro-
záai alapiajavára december hó 14-én karácsonyi
ünnepélyt rendezett.

Az ulJászervezéttl34, sz. .llegyalJ,al Eró'
cserkészcsapat húsz uionc tagja tett íogadalmat a
mult hónapban a fóiskola imatermében, Balázs
ay őpö mrskolci gimn. tanár, cserkésiparancsnok
kezébe. Ugyanozen a napon este 8 órator a láp-
intézet nagytermében műsoros teaestélyt rendezett
a csapat, a helybeli cserkészek szülei és tanárai
részére. A teaestély célja a cserkészet megismerte-
tése volt,

A 30, sz. ,,Hollós Mótyás'.,csapat december
7-én avatta fel otthonában kiscserkészeit. M a d a-
rász Rálmán parancsnok avatóbeszéde után
tették le a.jelöltek az igéretet, Az ünnepségen'meg-
ielentZs.embery Gyula dí. or3z. fótitkár i8,
ki különben a csapatszetvezó testüiet (M. T. E.)
elnöke, Laubenberger L. rajvezető tiszt ió
munkát végzett.

,,A cser},észpedagógta alapelve Aqulnót
sz.' Tamás elméletének világánál" cimmel
vette vizsgálat aIá Dr. Erdey Fere nc kalo-
csai szentszéki jegyzö, filozófíai lanár a cserkészet
alaoiait. A 24 oldalas füzet összehasoillitia a cser-
tési'etet a keresztény világnézet legkimagaslóbb
tanitóiának nézeteivel, A müvet ajánljuk a vezetök
és éideklödók íigyelmébe. Alapára 2,25 korona.
Kapható kiadóhlvatalunk tltján.

A 27. .bí. Eötvös Józseí' csapat dec. 8..án
tartotta tábori beszámoló ünnepségét.
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_ A Magyar Cserkész ulévi alándéLa olva-sóinak. Mai számunkat négyszinü- műm€I l é k-
i e t.t e l egé.szitettük ki, meTiret ajándékul adunk a
cserkészszobák és otthonok ézámára. A rajz nagy-
siker.ű Jambore_e könyvünk cimlapja. M á r'io-n L.
mu_yeszl _ íajzához minden cserkésztestvérünknek
szóló ujévi jókivánságainkat csatoljuk.

_ Ad,ományok a Cserkészszövetség részére
P9y magát megnevezni rrem akaró jóteíő ö r f f y
l. l u. 

"9rletg.yii!é^s^i 
képviselö utján 1000 (ecÍ,

ezer_ frankot (lr,560.tJOU koronát) 
- 

adonránvozoTÍ.
qm9|ygt a szö_vetség az uj helyiségben való beren-
cezkeoesre é§ a Jamboree kÖnyv kiadására, for-..
ditott.

.A _,,lI a n gy a'' Termelő-, Értékesitö és Fosvasz-

a:örr:ó3":tl"ái,l,JTáflájiii%"í,:íiHl,":*céiirira
, A Mqgyar Cserkészek TermeTö és É,r-

téke§itó Szövetkezet karácsonyi ajándékul lU,000.0t0
tizmillió korcnát adományozoít a' iróuét.edÓ[.

,Ugyancsak a M a g y a r Cs e r k é s ri-É' i.r-
melö és Ertékesitó Szövelkezete 20 (husz) teljes
cserkégzfelszerelést ajándékoioii i- .)Óuólóegn.X,
mgty a kerületek etnökségein keresztül osjtoIta
g7ét a nemeslelkű adomán}t. Következő siámunt
közli a részesedő csapatokaí

Am kor ezeket a trielegszivü advmányokat öröm-
mel nyugtaljuk, a magyai c.;erkészet névében egy-
szersmind hálas köszönetet mondunk a támogatáséit,
Az ádományozók már a multban is isméte-lten ad-
ták .bizonyságát , szeretette ies éreklődésüknek és
egy_értelmüen bíztositották - a szövetséget, hogy a
iöyóben is figyelemmel kisérik életét. .A srOvefteg
ezze| a, nagyszerü együttérzéssel szemben csa[
egyet tehet: minden erejével azon van, hosv min-
den fillér a nregfelelő hélyre kerüljön.

_ Az elsö magyar cserkészoperett Nosz-lopy Aba Tihamér,föv. tánár, cserkész-
parancsnok és Donáti Doná zene§zerzö3 fel.
vonáso§ énekes, zenés, cserké§zsziniátékát a székes-
fóváros közoktatásügyosztálya hozzá szinre - mint
értesúlünk február, vagy március hónapban, városi
szinházban. A darab iránt, mely már kiváló zenei
és prózai birálótagok kezében van iskolai és c§er-
készkörökben élénk az érdeklődés,

Az ,,Iijuságuuk'. a ker. munkásifiak orsz. szöv.
hivalalos lapjat zi ke G áb o r sáerkesztésében
változatos tartalmu karácsonyi számot adott. ltt is
megismerleti 1 ,rMagyai Cserkész'í Jam-
boree számát is.

Il. KERÜLET.
ítL ázy Engelbert dr. tank. föigazgató, a ll. ke.

elnöke nyugdijba vonult. Elnökl Nehéz.János tan-
felügyelö. Bauer Oswald tanár,- fóigazgatói litkár,
a lI, ker; főtilkára ál|ásálóI lemondott, helyére az
intézö_bizottsági_a közgyülésig Öváry Imré lanárt
kérte föl. - A miskolci xere§kedelmi iskolai 34. sz.
Turul" csapat ]parancsnokságát Balla KáImán ker.
isk. tanár vette át. - A sátoraljaujhelyi 238. sz.
Kazinczy csa pat parancsnokságát -Vidakovics Dániel
lanár vette át, - A sár,tspataki 'l34. sz. Hegyalja
csapat ti§ztje, Szabó Zollán, tanulmányutra Beiiinbe
lávozott, helyét Ujszászy Kálmán foglalta el.

A sárospatakl 234. sz. Rákóczi Ferenc
csapat az áll. tanitóképzó intézet lényes sikerü
október 6-i ünnepélyével kapcsolatosan fogadalom-
tételi ünnepséget rendezett.

IV, KERÜLET,
Sajtóreferens: P ő tz E d g á r.

35. sz. ,,Jedlik Ányos" csapatnak gyásza van,
meghalt a' csapatnak egyik buzgó segédtisztje:
Vaniss !-ajos.

A 85. Zrlnyi csapat október hó 26-án jól sike.
rüIt beszámolót.rendezett, melyen a. érdekiódő kö_
zönség igen nagy számban jelent meg.

A szébesfehérvári l25,sz. ,,§zent István'.
iparos cserÍrérzcsapát taborozasa Rách,evén.
A sulyos anyagi körülmények dacára ez idén is
is táborba'szálltunk. Csontha L ászl ó Ára-
do_zása és kOzfiyqjárása folytán Ráckeve-kdzség
Eló|járósága és íilatossága fogadott vendégszerete-_
!ébe. Csapatunk jelenleg 2 fogadalmas és -2 uionc
őrsből áll. A parancsnok mellé be van osztia l
segédtiszt, l rajvezető és 4 őrsvezető, Hetenként
k§t este órsiórát, 1 este csapálö;szejövetelt tartunk.
Vásárnap délulán kirándulást rendezúnk.

A IV. kerület Intéző-bizottsága f. 8_án tar_
totta ebben a tanévben első ülését. Mátrai Ru-
d o lf einöki megnyitójában meleg szavakkal emlé_
kezett meg a koppenhágai Jambolree digsőségérő!,
Pin kert' Fe renc ü v. elnöki jelentésétiöt ki-
tünt, hogy a kerület területén jelenleg l7 igazolt és
3 igazolás , alatt álló csapal működik. Az igazolt
csaprpatok három kivéte|ével mind voltaktáboiozni.
Részletesen beszámo1 a Jamboree eredményéról és
inditványára az l. B. elhatározza, hogy a verseny-
csapatot jegyzökönyvi kivonatban üdvözli. - Tá-kácsi Nagy Iózsef ü. v. fótitkár a ker.
adminisztrációjáról referált.,Ruf f B é la pénztári
jelentése után a helyi csapatparancsngkok tettek
je|entést csapatalk nyári táborozásaról Az inditvá_
nyok során' az l. B. a kerűlet diszelnökévé válasz_
totta Werner Adolf dr. zirci apáturat. Majda nemzeti Jamboree kérdésével foglalkozott az
intéző-bizottság. Elnökünk inditványára egyhangu
határozattá,tett, hogy a tnagyar Jamboree érdeké_
ben megindiiott mozgalmat nrinilen rendelkezésre
á|ló eszközzel támogatni íogjuk. Ha pedig az or-
szágos cserkészoIimpiász megvalósitása leküzdhe-
tetlen akakályokba ütköznék, ugy mindent el fogunk
köveíni egy kerületi Jamboree érdekében.

N. A. T. D, u. 6. táján a §zöv.-ben, kedd és csü-
törtök kívételével. Hálás köszönet l - Z. S. Farkas-
lyuk. Vártuk az igért személyes találkozást. A
,Búcsú' nem felel meg, rendelkezére áll, - Bablczky
Ede örsv. Szeged, A levél a jamboree lázas készüló-
désében -- sajnos - szem elöl tünt és eddig lap-
pangott. lsy a kedves vers sem aktuális már. Jó
inurit<atl -j-i!. L. Halas. Mindent'mbgkaptunk, mit
a 3.-i levél jelez. De a cikkek súlya, hQssza, sok
rétü§ése nem engedi a gyoí§ kÖzlést. még soE tü-
relmet-kérünk. - 28. Szt. lstván. Hivatalos kimuta-
tás volt, hibánkon kivül maradlak ki. - 28., l40.
28t és sok más csapat. Nagyon köszönjük a fény-
képeket. de csak nagyon jó kópia mutat valamit
a iokszorositásnáI. Ezért in}ább tollrajzot, tusraj-
zot vagv akár ceruzarajzot kérünk, amely azép a
nvomtit:ásban. A téma lehe|óleg ne a gép elé állí-
tótt csapat. hanem a csapat'életének e§}:e$} meg-
rögzitett pillanata legyen

Kiaá'sa r A Magyal Csctkésrsz|vetség Kledóvállaíata
Nyomta z Ftáter éETátsa kőayvayomdáJa ,

Yczetélért ícíeíőlt Fútet DLr;leL
Bodepcrt; Vtt., Akícía,otcaí3. Tcí. |őzscf 106.-20
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iElsó magyar

cserkészcsapatok szállitója
Budapest, l I, Lánchld.u. 5
HAil 0§zl BEK 8lismert legjobb-gyártnányok,

HuROK loojobb mlnőEö0

' 

ij:il[", i'j"ilffi:í:: §i; s átra kát.

§eszilököleIek, szaImazsákOk állandóan
takíálon. Elsörendü vlzmenles ponuvák
:: előnuös, kölcsöndii melletí. ::

Vidéhí megrendelésekeí poníosan eszhözlök.

IFJ. lÁszrÓ GYULA
Butlapest, V. Nádor-u. 20. 160_82, l63.16

}ólyeggyüilö
cserkészek a küIügyi hi-
vatalnál kedd, csütörtök
ég szombaton d. u. 6-tól

8-ig átvehelnek

50 drb
külföldi bélyeget

3000 koronáért.

lmlilol mn!ínlaníoltnm ii,:iffi!"r.utoe 84. ez.
Elókészit középiskolai magánvizsgákra, érgtsé:
sire vidékíeket is. Telefon: lózseí 124-47:,

ff lkoholrnonígs óíígrom
Budápesí,,IV.. Klrálul PáI-ulca Z0. I. em;

Az áíataző cserhészcsapaíoh
éíhezési helye.

§pgl! Í)T,Sh,l LT Sl',Tl,J :líí!} 3[

tthrusínyl J0llil Buünllsl,lll. E§[ü-ül [ (ílilill)

a Magyar Cserkészszövetség szállitója.

és iobb

,i



fisltilísruh
Átlandoatr

ffiilt iíí uísírulnnil §r,fffi,,1ni íMfilímlildglngí ís nmumulííüí
raktáron tertot világitási, csengó, .taleíon alkabészeket és vezctékekú,

,tr-aLásberen őez ésekzl
katbantattá,et uáí.i::"z"k NAGY ANTAL §;í; n"Íá,' :.*;í#:*'

a M.,Cserkészek Takarék és .Hitelszövelkezete
mint az O. K. I{. tagia cipóüzeme készit uj
munkát és iavitást elsörangu kiviielben a leg-

iutányosabb áron.

Gserkész, polgári és luxus cipök.
Tegyen nriel6bb,próbarenrlelélú.

Cipöüzemi iroda:
Budapest, Vlll. József k6tut 83, lll. í5.

.ÖsszofoglaIó 1ankönyv a középiskola alsó négy osztályának
,toljes tananyaga két kötetben - Algebra é§ geometria a kőz6p-
l§kola teJjes tananyaga olykép foldolgozva, hogy tanár néIkül

ii"&:*§üi'lá',. l B 0í ! 0 E nt í ! íltlrn íOlF n, tii,.#i,i:i:i'i

llürsrhnlr fimil 

't 
linilgT p,,slunt

szónnagytgroskod6k

ilh! : ifinlúmsl l. l. I., lalgóhrilnl.ul I. üap. ,?rl. Jtlul l1_8l.
lát0§llnüa: Eusítril-ltütuí!6 :?slcíln!lfiilu6.l8.

§zálli!3nak legolcsóbb napiárban prima po-
trosz és magyar szeneí, íttziíáí nyílí fuvarok-
ban, ólomzárolí zsákohban. vidékre wagon-
ÍéÍelekben. C§6rtólzotn6kóso§apatokn8kárengodnónyl

Á ,iVlasyar Cserkész könyvei hözüi kaphaíók : 
,

.gitségnyujtás kis kátéja. r.so | 57. Különpróba szabályzat ___ _.40,
l. rltepreri szabályza1lll. kiadás _.8o i 58. Borsiozky: Csösz 1,2o,

5-6..Gerő; A térkép, Ít ooo.ti"oá, 1.20 l 59-6r.,iiveoeg l. Idöhatározás és idó, ,_ j

7_8.Dr.FodorFercnc:Magyarországlöld.l^^lo§la§.-.
rulza.1.o próbaanyagtl kiad. t.zo | 62. Harangl L.: A két arabus. (vicj.) l..^ 

i
9-$. il;i;Ó.,-Ór".r"tok könyve.A M. i ^. 

U3;_T,1!:s_zielvényekésismertetöjelek _,40]

Cs. Sz. hivatatos katauzaörsveze_ , I O{-OZ, Klszter" Atla: A cserkésztábor , i

tők munkája részére. II. kiadás--- r.so I oa.,,""'"TÍili.r.t(r"r*iaritr"ii"rJ, ?._ 
j

24-25.: Lingauer László ég. NorzlopY Aba Ti- | - Á i"any...rr,észet utmutatóia. -.80,hanór : CserkéazszinPad -,80 l Crorkóaz-lgvglózölapok: l2-féle levetezölap i
30. A mi törvényünk. -__ t.- l --- --drbonként' 

-,05:3l:33. §ztrilich Pál és dr. Illócsy Jáuos: l "R mi íörvényünko levelezölap.__ -.tOi
Tábori munkák 2._ l ttütap (ÉÍscserkészpla"ká!).. _- 4,P -.?9:

34-35..§pilonberg; A ma8yar cserkész l ,uo."-H§$xTiíjil,.J"""l_|un_---__- 
o1o r.33i

daloskónyve. ll, böv. kiadás 2.- | --':" '-;;é-'';' ___ -.so:39. Kias: Táborozás --. -.60 l Farias Gyula: A tábortúz üzen. 2.- t
40_42. Szöllöry; Lovagiasság. .__ z._ l Bucztó, iörvénymagyarázat ___ 2.:*
43-46. Dr. Faikas §yú: Foirongó lelkek. l öregcserkészszabályzat ___ _.30{

. Cserkészrggdny 2.- ! ,B.!lgpe§! qs._!9"y_é,F.u a. Magya.r,Cser_ í
47. Erczbruckcr.lierdómellettnem jó l !Í,'áil"!J:l'nu _:]ulTn11 .":uonY^: ,._É

lakni. Cserkészvigiáték l feIv. _-_ -.50 l A .Maoyar cgerkószu hiányog óvfolyqmel: *

48-5l. Frrkas'Gyula: Hadak utján 3.- ! ko}i példányszám átábán. j
53. Kiscserkészszabályzat -.{0 : Szor-őszám!: 7OOO. j

ilnilnlí n llnuyil Bsgthísl [inüúhittnlnlíhnn, Buünlusl, lU. üíui-uí[e 6l. l§1.0.*
':1
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ilIauynt [nnilíllnil Tgtmulf, nn Írruilmiífi §iliuuíItgffiíu
IV. Váci-utca 46.
Tel. József l5l-a3

Budapestn II. Corvin-tér 7.
Telefon 136 - 34

Központi iroda és áruraktár: tl., Corvln-tér 7. Bendeléseket*§ leveleket kériük ide cimezni.

Atiegyzék.
Vid éki száll liás okat va gy n a pyobb r* ro'1?#itl*Tirliri: rvin-tór 7.

kor.

Oserkészing (khaki vastág
téli flanelbő| 28. szám - ___ 120.000
29. számtől 42. számig szá-
rnonként 2500 koronával drágább.

Köpper khaki métere 52.000
Cserkészkalap --- 70.000-120.000
Tiszti katap --_ 150000
Nyakkendó zőld szegett _-_' --_ 14.000

Sipzsinór, (nyakbaakaszthatő) 8000

Bot " ___'"i_'r' ,§333
Tiszti bot (vastag,szöges véggel) l 4- l 8.000
Kötött |ábszárvédő 60-80 000
Derékszij 65-70-95-105.0OC

Tiszti kalapszij (kiváló finom) -_- 27.DJO
Órsvezetői katapszij ("
Cserkészkalapszij ( ,,

szám alatt a Központi árurak-

kor.

Leánycserkész ruhaanyag m. ,40 000
nyakkendő 14-20.000

, sipzsinór ___ 8.000

Tábori sapkák vászonból ___ 24,000

Számolr 2000

. ,, (egy literes, nikkelezett) 180.000
Aluminium áruk :
Lapos ivópohár fogóval 15.000

., ,, ,, fogó nélkül 13.000
Osszecsukható pohár 9000 - 12.000

"Record" főző két edénnyel _-- 130.000

Utazó főző llz literes 60.000
Zsebfőző 1/. literes 50.000
Kulacs huzalta| ___ ___ 100.000

Mély tányér 30.000
Konyhabögre 14 000
Aluminiumcsajka 50.000
Szappantartő ___ l2-]6.000

,, ,É1 10 - 13.000
Vajaskenyértartó 30.000
Elelmiszerdoboz ___ ___ 100.000
Csavarmenetes doboz 12 * 14-16-22,000
Vajtartó üveg betéttel 30-40-50,000
Villamos zseblám pák (zsebaccumulátorral)
lzző 4800
Nikkelezett accumulátor-tok 24a0a
Sima ,,iVletai" tok _-- 28,000
Akasztós ,,Metal" tok _-- 30.000
Zsebakumulator (töltve) ___ ___ 2400O
Gyapju pokróc nagy ___ ___ 3201000

n n kisebb 
-250.000Szalmazsák -_- 78.000-96.000

É,nragrns. sÉ, 680, 650 és 600 ezer K
kapkató. Alkatrészeket, hülön is árusitunk.

, ) ___ 25 000
o ) ___ 21.000

Viharszij 14.000
Cserkészkés 6-8 . 16-28-80.000
Kanát-villa (összecsukható) nikelez. i0,000
Cipő (legfin. anyagból) fekete,',..;5§gs-37. szám --- -__ 400,000" ,--33-46. , ___ ___ 420000
. . 

" 

,, 41_45 n --- --- 440.000

Cserkészffifr-rövid, vadász-
vászonból _-_ 85- l40- 16C.000

Tábori összecsukhatő szék 40.000

Bakancs (sárga) 3ő-37. sz.360-400,000
, , 38-40." 42O.C00

,, ,, 4I_4ő. ,, 440.000
Tiszti paszomány (arany) métere 24.000
Paszomány (vörös) métere 12.000

Iskola táska hevederrel _--. 30 000
Sujtás (előirásos, zöldes barna)

métere 4000

pirrrralatr.r Easzeq gyarmaí- és csemege árukaí, valaminí líhőr, rum, íea, cognact |ulylyl"' és azösszes házíatíási cihkekeí igen előnyös árban vídékre is szállííunk.
=.==.==Ttek|ntetben cserkésztestvéreInk támogatását kériük.

Árainkban a forgalmiadó benfogialtatik.

J. Árainka( kőíelezeííség nélhül csupán íáiékozlaíás végeíí hözöliük. lB

Fnáta és Tá,r3a. T6le!on1


