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Minden cserkész saját boltjában,
szövetkezetében vásárol ! Ahol a
sportcikkek kaphatók.

a Magyar Cserkészek Telmelő és Ertékesitő
felsoroltakon kivül az összes cserkész- és

Lásd a boriték utolsó oldalát,

Ána 5ooo KoRoNA,
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Megjelent a Magyar Cserkész kiadványainak 69. és'70,*
száma, (Lásd a boriték 3. old.)

AZ oRvo§
kötelességet te}jes it, a-
mikor gyermekeknek, bete-
geknek és lábbadozóknak
MEINt - MALAT T NKAKAOT r ende l
tápszerül. - Egy kisérlet
nreggyözi Önt Meinl malatin-_
kakaójának kitünö minösé-
gerö1 és gyógyhatásáró1.
Minden Meinl-üzletben kap-
ható 

MEINt G'ULA.

l cserkészfel§zerelések l

:;*l:tl,, §rhrffiÜí liaísl$
il,jlllJilÍo|,,,,,, § zékesfehérvá-r

ÁraiánlatÖt késrséggel koldök t

Hungária Zászlúgyár
BnilaRasl, lll. Pnpnüullüg-ü. 4-6. Ttl. lín. 10U-E[.

í lllnüfin BBr§ilÍ§í§I0{§l§Í0 Büfit8lÍ[[lTÚlfi

NAGY MtsNYnÉnr
haíonai és polgári szabóüzeme

BUDAPEST, lv.,
Kecskeméíi ucca 9. szám, félemeleí.

Készit hatonai és polgári rukát, sapkát,
cserkész és rnindennernű egyenrukaí.
Nagy válasz(éh szöve(ekben és minclen-
íaiía felszerelési cihkehben. Cserkész

vállpáníoh állandóan rakíáron.
IELEFoN I aÓzsEY ,104-9§.

GERMAI§N FRIGYES
Btldapest, }V. T;; Apponyi-tér l.

§*i:"#'áJ,ri illnllí- ís sfi§í ÚríIlban.
ÓRA iAVITÁSOK JÓTÁLLÁS MELLETT.

Iróeépek, szánrológépek szakszerü iavitása
és Jói<arbantartása.- Uj és használt iró-
gé!ek, Kellékek azösszes rendszerügépekhez

BREssÁN TEETvÉnrx
Builapost, YlIl. Dusonics-utea 3. 8z,

Telcfon: József a4-94,

[ ó u l ú h ril*?,jilf ii??i:
l iliommal. zászlólüzérek.

cserkészszámok,
Cimerek, lampionok, stb.

0imtáblák, cimerek íestése,

CSERKESZKESEK, EVÖESZKÖZÖK, OLLÖK, BOROTVÁX ÉS
BOROTVAKÉSrX A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN.

Ésr ElFoGADUNK.
v,

B[n[ün Rl0lirilfi
lmnPt$T, lll, t[88il[nÉíl ü. l

fllnt§a [§HnÉ8[[ll TnfinnÉfi- Íu ttrrmlíillltnmrn
mint al Bmlágos fiülpnníi ililsklüwllsrrl la§|a.

A magvar csorkészmozgalom pénzintézeto, Folyó§it
kölcsÖnöket csapatfelszerolés1, íuh ázali §tb. 

_ _cs€r-
készcélokra elónvös feltételek mellett, - elfogad
takarékbetétekgt 

-j utányos kamatozásta,

Helyiség: Budapert, IV. Váei-utca OZ. (cs. szöv.)

JAVITÁSOKAT,ÉS KÖSZÖRÜL
Korcsolyák nagy vá!ásztékban l

Vásárlásnál hIvatkozzunk a Magyar Gserkészre.
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MAGYAR
g§ERKEsZ

A MAGvAR csrRxÉszszövrrsÉc HIvATALos LApJA

Kiadóhivata1:
Megjelenik

l., Maror.utca t7. lll,2.
IV., Vici-utca 62. ílz- 6.
minden hó 1-én ós 15.én.

az i egy nemzet átalakitását, gor-dclkozá-
sának megváltozását rnunkálni. Igazad van,
de egyszer csak el kell kezdeni. Szekfü
Gyula a Hóroru Nelnzedék-ben összefoglalja
Széchenyi egész rendszerét: ebből cser-
késznek elég magát a bajt megismernie.
Hallgasd csak: a kiindulási pont, hogy
Maglarország nagy parlag, a)kaimas a jó
minden magjának elhintésére. De jönnek
az akadályok, a nemzeti hibák. Mik ezek ?

Te is vizsgáld meg, hogy állsz ezekkel l

A cserkész magával szemben szigorut'
Figyelmet kérek !
Hiuság / (Rokonai: önhittség, önáltatás,

öncsalás.)
szalmatűz, a hirtclcn fcllobbanó lclkescdés l
Közrcstségl ,A közrestség nem engedi,

hogy a nagyobb rész oly tárgyak közüI
felvilágositaná magát, amihez eg5,-két hó"
nap, egy.két értekezés nem elég, hanem
esztendei szorgalmas e]őmunkálás kell;
a nemtelen emberben mélyen fekvő hiuság
pedig gátolja, hogy az igazságtalanok
sokadalma ott keresse a számtalan hibák
gyökerét, ahol azok valódi fészke van,
t, i, saját szánakozásraméltó tudatlanságá.
ban s a legvilágosb okoknak sem engedő
gőgjében." (Széchenyi szavai.)

Irig5lség / (Rokonai: pártviszály, uralom-
vágy )

Szép koszoru, mi ? Lám, mi mindent
beszél az a néma relief ott a falban l Mit
mondasz ? Hogy jó az embernek magába
szállni ? Azt hiszem én is, az ember meg-
tisztul benne, mint a jó fürdőben. De
hül ös már az €§ti szél, hazamegyek.

Jó munkát!

El6fizetór : Negyedévro 30p00, félévre ó5,000,
Egész évro 100.000 K. Egyes szám 5000 K.
PostaesekhlzAmla i 81.428 Telefon: J. 9,{ 7s.

Csak ogy rövid sétára viszlek, kedves
eserkésztestvérem. Hová is megy a sétáló
kedvü ember? A korzóra. A dunaparti
korzó kellemes és elegáns hely, de nem
hinném, hogy különös kedved telnék kö-
zönségében , Érzed te is azt a bizonyos
messzeséget, idegenszerüséget, amely tőle
elváiaszt ? Menjünk tovabb. A Ferenc
}ózsef téren a §zobrok} aztán az Akadémia
épülete más gondolatokat támaszt. De
kérdés, hogy ezek a gondolatok napsuga-
rasabbak-e, mint a Ritz ,ragy Hungária
nemzetközi közönsége által keltettek ?

Ime, ott van az Akadémia tiszta rene-
szánsz stilusú palotájának oldalán egy
dombormű, Nemes férfiak tanácskozó asz-
talánál lelkesült alccál szónokol egy huszár"
kapitány. Száz esztendeje annak, hogy
gróf Szécbcryti Istuá,n anná| az asztalnál
meginditotta a lVlagyar Tudományos Aka-
démia megalapilásat. É. hatvanöt éve,
hogy ez a nagy szellem, ahinek lelkében
egy teljeson uj Magyarország alakult ki,
önkezével vetett véget életének. Széche-
niiről ol lehet mondani, hogy _félreériett
próféta volt, hiszen az ö alaptanitása még
fila $rn ment ál a köztudatba. Pedig ]ól
látott ám a nemzet lelkében ! Részletesen
elemezte a nemzeti hibákat és azt kivánta,
hogy ezeket íérfiasan leleritve, ujraszüles-
sen d nemzet. Nem sikeriilt.

De hátha ma, amikor oly rettentó vér.
zivatar után annyit okultunk, amikor a tiz
cserkésztörvény alapján uj magyar ideált
igyekszünk megközelitenii hátha rua, hd,tha

aakünh sikcriil?
Azt mondód, hogy borzasztó nagy dolog

cserkész magával ,szemben szigoru
- Tóma " loo"ri.".ágró'l rzóló 5. törvóirir6l l a n.mzali hibÁk. -

A

Felelős azetkea2lő l

HERMANN GYÖZÓ

(1t.)
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Ér, ís ilyen leszeí< t
Itta l NOSZLOPY ABA :nHenaÉR.

Egy iíiu a§s?ony áll az utcasatkon,
Mellette apt6, szőke kísfia;
Hatesztenőős a őtága szőke gyetmek,
Sokat kelí r.őni és tanulnia,
Mig szíve vágy a egykoron beteíhet,
Az álmokálma mig való leheti 

"

Aőőtg csak nézi ragyogó szemekkel ,,'

A zöldayakkendós kis csetkészeket.
És ímc most is, ott az utcasatkon
Mcgáll. - A kürtszó ott álíitia meg,
Aryja kezét ötömmet húzza-húzzat
,Yáti anyukám, néző, ott mi közelegl"

- Megáll az asszony, a?tán visszanéz.
Az gteád rcldbea, szép zászló alatt
Kazelg a küttszó zengő úteméte

EIOí a tiszt, utána kis csapat.

- ,CserLés zíiak, néző csak í<icsíny fiacskám!
Miíy tendben szépen iátnak [áső ezekl"
A ktsfíú csak nézinézi vágyval
,,Anyakat - szól - én is ilyen leszek !"
Aztán sietneí<. A csapat halaő.
A kísfitrcska nem mataőna e(,
De minőhiába, elmatadnaí< ók;

Yigan robog, száguld a vi!íamos,
El ls maradt mát a csetkészcsapat;
Leszállna mát a szőke kisíiú,

A vilíamos tobogva íat, szalad.

,,Jaj, elmatadlak, r.át nem látom én !u

Klált a kedves aptó kisgyetek,
,,Nem bayr*i^ur' másí<or Látod úfua-újta,
Apaí<a vát mát engem s tégeőetl
Otthon |eszink házankban nemsoLára,
Oh, mcnnyi iáték, mennyí könyv s egyéb
Vár otthon úő, Te csacska kis íiam,
Cserkészeket, óh mennyit látsz te mégl"
lgy szól az anyja, - ám a kisíiű
Y ágy ón, epedv e vlssz a-visszanéz,
Kícsíny íalebe cseng a í<ürtnek hangia,
Felé sikong a zengő sátgatézt
Feíé íobog a zászló tíszta selymet
Felé mosolygnak ajkak és szemek,

,,Anyám1 nem bánom, meljiinkhát haza,
De ugy-e, én is majd ilyen leszek?
így (épek én is majd a ttombitáta,
F eiembeny omv a szép csetkés*katap,
Ugy-" aayakám, ugy-e majő megnézel,
Ha ott megyek a szép zászlő alattl"
,,Ha majd talatsz és megnós?- kísfíam,
Ha szép hazánkétt élsz és doígozol;
Ha jő leszet, ha tiszta íesz a telked,
Erettönk bazgóa ha lmádkozol,
lstent ímáds4 embett segitsa a bajban
És mint<et kisfíacskám hőn szetetsz,
Akí<or megles?2 mit óhajt kis sziveő9
Aí<í<ot íiam - te ís cserkész (ehetszlu

jYiuglcr jíaptór.
Február.

16. Zsigmond magyar király mint becsü-
letbiró elintézi Lengyelors zág és a német
lovagrend viszályait Késmárkon t398-ban.

17. Ferenc József visszaállitja a ma-
gyar alkotmányt 1867-ben.

18. lI. Rákóczi Ferenc visszautasitja a
lengyel koronát 1704-ben.

l9. Jásza5, Pál történetiró halála 1809-ben.
20. Munkácsy Mrhály festőművész szij-

letése Munkácson 1844-ben,
21. Kottaner llona ellopja a szentkoro-

nát 1440-ben.
22. Bod Péter történetiró születik Cser-

nátonban 17lZ-berr.

23, Berzeviczi Gergely nemzetgazdász
iró meghal 1822-ben,

24. Berzsenyi Dániel iró halála Niklán
1836-ban.

25. Vahot Imre iró születik Gyöngyösön
1820-ban.

26. Nagy Lajos királyunkat V. Orbán
pápa a legkeresztényibb királynak cimezi
1364 ben.

27. Ampringen János Gáspárt törvény.
telen úton Magyarország teljhatalmu kor.
mányzójává n€veli ki a király 1673.ban.

28. Endrödy János piarista iró halÁla
182t!-ben.
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Indiánigkola lV.:
Kedves Fehér Testvérem !
Egyszer egy főnök, kinek éles szemei

és aceltrs izmai voltak, kar;a pedrg talan
m€g a viilámnal is gyorsabban mozg()tt,
hajnali cserké§zutlán nyomokat velt eszíe,
A harmatos füszálak mind egy irányba
dóltek s ezekről a megdőlt füszá akról
hiányzott a harmat, A főnök követte a
friss-nyomokat § egy lűmentes ,puha tala-
jon teiismerte a szárva§nyomot. Irját és
nyilát készenlétbe helyezte és elindult a
siarvascsórda után. A szerencse is:kedve-
zett, mert a sz€l épen szemközt fujt, igy
hát a kitünő szaglásu allatok nem szinra-
tolhatták meg Egy tisztáson végre meg-
pillantotta a szarvasokat. Qvatosan meg-
kezdte a lopózkodast; hogy 40*50 lépésre
belopja magát, b|z.
tos nyilával eleltse
zsákmán.t át, Alig
volt már 60lépésre,
mikor a vezétszar-
vas nyugtalankodni
kezdett. A főnök
szemét a hatalmas
állatra szegezte, s
igy íolytatta a lo-
pódzkodást s a bai
egyszerre megtör-
tént. Nagy recse-
géssel tört el egy
frgally lábai alatt,
avezérszarvas riadt
,,böffenéséreo a
§zarvascsorda ugy
íaképnél hagyta a
főnököt, nmint a
parti csóka az arti-
csókát." Dühös lett
a főnök, íelkapta
a bajtokozó íaágat
s mérgesen elhaji-
tolta. Az elhajitott
fagally pedig fel-
errrelkedett a leve-
gőbe s visszare-

a bumerangozás.

pülve ugv ütötte kupán a csodálkozó íönö.
köt, hogy rög ön alhalma volt . C§i:,lagrlk
szetirrt való talékozodast gyalroro|ni A^ln-
ban a vibszaterő íagally rlencsak lyu*at
ütött a ftrrrök fejébe, hane,tr szeget i.. Ha.
zavltte a tabortra a r. j é.l es tadarabo, s
csertoészó utla nem tÖrterrt triáoa, , mert a
s2irrvascsorda elszaladt, de a bumer áng
megmaradt.

Ez a pompás, azőta tökélelesedett rej-
tél.ves halitóíegyver első látásra szrnte hi-
hetetlen dolgokat müvel Erdob<lm magam-
tól s ha _a céit,' a íutó kengurut vagy a
levegőben repülő madárrajt nem találj,l el,
visszalön lábaim ele, hogy ulra dobhassak
vele. De mint vadászó fegyver nemcsak
ez az e|őoye. Repülése közben igen érde-

A Nagy Fónök nem hiába tanitotta meg a §Ápaaltarcuakat
kósdobósfa l iú. taBity;ny4i csoportosan 8y4Boíoln8k,

ke§ gijrbe vonalu
pályát tt§z m€$ s
voltaképen ott is
talárclk, ahová nem
céloztam. ,Ott tá-
madni, ahol senki-
sem várjarg - 92
a bumerang alap-
elve, s ez az e|v
vo|t az emberiség
sok nagy harci fő.
nökénex ajelszava.

Ha egy róka fia-
talnyulakkal találja
magát szemkőzt az
erdoben, nem rohan
rá;uk, hanem, to-
vább megy s mi_
helyt eleg messze
iutott, oldatróI visz-
szatér, hogy várat-
lanul t{madjon ál-
dozatáta. A vörös
harcosok mindig
igyekeztek elleníe"
leiket tévedésberin-
gatni, annak hadi-
tervét_ kthallgatni,
hogy igy váratlanul
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dárda, vagy akáí nyilvessző elől hi lehet
térni, meri az embórek már kiskoruktól
,negózokták, milyen szabály szerint_ halad.
Dc"bezzeg 

-másképen 
van a bumerángná1.

Alikor a fegyvelt 
-nem 

ismerő emb.er j.avá_

ban nevet, Úilyen messze ment el tóle a
lrumeráng, ahkor lalálja el hátulról. .Igy
hát a buÖeráng ellen' nem lehet. olyan
eglsze-tűen védekezni, mint a n3 il vagy
h-liitódarda ellen: ía mögé állással. Itt
c.ák u röppálya szabályainak pontos isme-
rete segit.

S épÖn azért a osárgacsőrü" kezében a
bumerang vagy nem jön vissza, - akkor' biztosan egy ablakot tör !., vagy
visszajön é§ eldobóját ijeszti meg,

Ivlult levelemben közöltem egy <szoba

bumerángn rajzát, Ha ügyesen másoltad
kártvapaóirra, sok derüs percet szerezhe,
tett.-H'at'még, ha nagy búmerángot készi-
tesz. az lesz-csak az öröm. De mielőtt a

keslitesbe be]ekezdenél tgy fontos dolgot

támadjanak, mikor a legkevérbé rárjáir :

mikor falatoznak vagy legmélyebb álmukat
alusszák. Sőt gondoljatok fehérarcu tani-
tóitokra, akik iskolai feleletetek alkalmával
legszivesebben o!yásmiket kérdeznek, amik-
ből legkevésbé <készültetekr. A burnerang
tehát erre az á|talános igazságra tanit.

Egy fa csúcsán ülő maáaratákarok zsák-
mányul ejteni. A madár figyelemmel kisér
engem s amint nyilamat elröppentem, ki.
tünő szeme észreveszi a feléje suhanó
nyilhegyet s felröppen. Ha bumerángom
van, azt egészen más irányban vetem el,
a madár látja s megnyug§zik, hiszen nem
feléje rnent § tovább figyel engem. A
bumeráng ezalatt íelemelkedik, irányt vál-
toztat és sebes fr;rgásban, mint egy pergő
légcsavar zűg a céIja felé.

Sokféle cseles dolgot lehet bumeránggal
megcsinálni. Tegyük íel, hogy ellenfelem
egy mély árok partján áll és felém néz. A
hajitófámat laposan eldobom az árokban
s ez az ellenfelem szeme előtt elrejtve

_*_ halad, mig egyszerrenalao, mlg egyszerre
emelkedni lrezd, ol-
dalt kanyarodik s még
mielőtt elleníelem ma-
gához tért volna, a
bumeráng már elta-
lálta.

A legnagyobb elő-
nye a bumerángnak,
hogy aki nem ismeri
lüzetesen ezt a fegy.
vert, nem tud véde-
kezni ellene. Egy kő,

Bumeráng papirlemezbó és fábóI.

kell figyelembe venned. A bumerángozás-
hot, he@ kell. Kezdő nem számithatja hi a
palyájat s szélnél esetleg száz méterekre
is elrepül. A lágas hely azértis szülrs(ges,
mert a bumeráugozás fóból késrült bume,
ránggal ,reln ueszélltelen. Ha lremény és
vékóny papirlemezból (papendekli) késziit
a bumeráng, akkor nem igen tehet kárt,
mert elhajlik, de épen ezért hamar tönkre,
m€gy.

Lz igazi bumeráng fából készül. Alakja
kiíli .alaku, 60-70 cm. hosszu, mintegy
5-6 cm. széles s közepén a két szára
90-140 fokos szöget képez, A hét szár
egyformán sulyos, deaz egyik keslienyebb
é§ hosszabb, a másik rövidebb és vastagabb.
A bumeráng alja lapos, felső olda]a dom-
borrl s a hét szár uefi, eg! sikban fekszik.
Ez azt jetenti, htlgyha a hosszabbik szárát
az aszta| lapiárf szqrjtjuk, a rövidebb
szárának 20-30 mm-rel fel kell emelkedni.
Az áraházakban kapható bumerángoknál
az á||ás következtében €ltűnik ez, azért
van, ho§y az i|yen bumerángok mindent

Dobás laposan és függólegesen.

Laposdobásnál fölfglé és ferdén.
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csinálnak, csak még véletlenül sem térnek
vissza. (Pedig könnyü rajta segiteni !)

A bumeránggal kétféleképen dobhatunlr:
az e'ldobás pillanatában a bumeráng vlz-
szintes helyzetben lehet (lásd 1. ábra) vagy
pedig függőleges helyzetben. (Lásd 2. abrá.)
Célozni és találni könnyebb az első mód-
szerrel. Nézzük csak mi is történik. A

1,ffiíillWffÍflíilXWthn

A bumerang keresztmetszete.
RöppÁlya függóleges Űumeráng§ai gye;ge szélnél,

dobási.erőnek megíelelőleg a talajjal pár-
huzamosan, vizszintesen íorog a bumeráng.
Repül a föld íelett, majd fórgása egyre
lassubb lesz s egyszerre ellenkező irányban
kezd forogni. A vizszintes pályát elhagyja,
ferdén emelkedni kezd, közben egyre
gyorsabban forog s végre fent van a ma_
gasban. Egy pillanatra megállni látszik,
majd ellenkező forgásba kapva ferdén
siklik lefelé, forgása egyre íokozódik s
mint egy zúgó korong csapódik le nagy
erővel az eldobás helyénél. Néha az eL-
dobónak gyorsan oldalt kell ugrania, mert
ha a pörgő fegyver eltalálja, komoly sebet
ejthet rajta.

Ha nem tartottam egészen vizszintesen
a bumerángot, akkor nem emelkedrk olyan
magasral ellenben azon oldal felé, amelyre
ez a {egyver dől, egy hatalmas kört ir ie
s igy tér vissza eldobójához.

Sokíéle érdekes utat tesz meg a bume-
ráng akkor is, ha nem laposan, hanem
függóleges tartásból vetem el. Ennél az el-
vetésnél a teljes karból történő elvetéshez
még egy perditést kell a csuklóbói hozzá-
adni, mintha egy baltát a levegőben el-
dobva pörgetni akarnék. (Tehát épen el-
lenkezőleg, mint a késvetésnél vagy lassó_
vetésnél l)

Hogyan készithetünk magunknak bume-
rángot ? Igen egyszerüen, csupán késünk
segitségével. Keresünk fiatal bükk vagy
tölgypagonyt, ahol egy eredetileg már
megfelelő görbére nőtt (90-140 fok)fiatal
törzset váiasztunk, mely célunknak m€g-
felel. Ha ilyet nem találnánk, egy fiatal
törzset meghajlitunk a kivánt mértékben
s igy hagyjuk megszáradni. Igen jó bu_
merángía a kőrisía és a juharfa is,

Ha nem sikerült éIőíát szerezni, kere_
sünk egy megfelelő, de még elég vastag
husángot, melyet forró vizben f,izünk, mi_

által a fa hajlékony lesz. Megíelelő ügyes-
séggel és erővel (gyalupad stb.) a kivánt
alakura hajlitjuk s igy rögzitjük, amig tö_
kéletesen megszáradt (néhány nap) amikor
azíáa a|akját már megtarlja. Megvan a
bumeráng legnehezebben előállitható kel-
léke, a 90-140 fokos szög. Most meg-
kezdjük a vékonyítást battával és cser-
készkésünkkel, amig csak a kivánt alakot
meg nem kapjuk. A finomabb lecslszolást
egy üvegdarabka éléÜel végezherjük. Kész
a bumeráng, csupán nem jön vissza. Hisz
ilyen állapotban vásárolhatod a sápadt.
arcuak áruházaiban a bumerángokat. Most
úgy kell bepréselned, esetleg ismét íorró
viz használatával, a bumerángot, hogy két
szára ne egészen egy sikba essék. A bu-
merángkészitésnek t€hát a következő f,ő-
állomásai vannak:

1. Fakiválasztás ; párhuzamos erezésünek
kell lennio.

2. A, ía 90-140 fokban való behajlitása
vizben való főzés segitségével.

3, A behajlitott fa rögzitése.
4. L ía durva lefaragása az erezéssel

párhuzamosan.
5. A ía ftnom lefaragása; a két egyen-

lőtlen szárnak egyíorma srilyosnak kell
lennie !

6. A bumeráng lecsiszolása. Az alsó fele
sima, a felső domború.

7. A két szárnak egy sikból váló el_
hajlitása.

Bumerangot készithetsz hasonló alap_
elvek mellett papirlemezből is, rnelyből a

Bumerang felfelé dobva.
Röppálya íüggóleges bumeranggal erős szólnól.

(L. 5. ábrán a méret nélküli) mellékelt
ábrát vágod ki. Eldobása ugyanugy 1ör-
ténik.

Winnetou tanitvány vagy, érdekelni fog
az a ,,bumerang'í tórténet, mely Winne-
touval történt meg. A meszkalero_törzs
nagy ünnepen a Mesne-hegység harcosai
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is -bevonultak a Topelka-íolyó öntözte
legelőkre. A íolyó egyik kanyarulatánál
van egy hely, hol a szilajon habző viz
elcsendesedik s csak egy lassan kavargó
forgó mu,alja a íenék mélységét. A lova-
kat íürdetrük itt, mikor egy öreg harcos a
f<lrgó közepén lecsuszott a lóról, még
igyekezett lova farkában megkapaszkodni,
de egy mérges horkanás és egy rugás, s
a ló egyedü| uszott a vizben. A szeren-
csétler,üljárt Mesne-hegységi ir:diánnak
fia a parton állott, de sem ő, sem a többi
harctls nem mert a veszedelmes forgóba
lebukni Winnetou egy nagy követ -raga-
dott meg a parton, beugzott a forgó kö-
zepébe és engedte magát levinni a mélybe.
Szemeirnet nyitva tartottam, lélegzetemet
visszaíoltva merültem egy{e mel1 ebbre-
mélyebbre. A viz sulya rettenetes erővel
nehezedett rám, íülem lüktetett és minden
lüktetés rettenetes fáldalommal a. csontig
hatoit. Végre megprllantottam az őreg
harcost szétzuzolt íejiel, mélyen alattam.

Levegőm már alig volt s reménytelennek
látszott, hogy a holt emberrel a forgóból
kiuszhassak, ott kellett hagynom. A követ
eldobtam s a part íelé úsztam, hogy a
forgónak a mélységben gyengébb sodrá-
ból kikerüliek.. . A szerencsétlenül jártat
harmadnapra felvetette a viz, a fia eléne-
kelte íölötte a halotti éneket és eliemette.
S két évvel később egy öldöklő harcban'winnetou megsebesül s egy mély szaka-
dekon kell átjutnia lassója segitségével,
hogy megmenekülhessen. Amint félig átju-
tottam a szakadékon) az erdő szélén meg-
jelentel< már halálthozó nyilailikal az ü|-
dőzők, Az ijjhurok pengése már hallal-
szott, de a sebesült Winnetou csak lassan
haladhatott. Ekkor egy ismeretlen harco-
som rnászott elém s a kifeszitett lassón
mögém került. Mire a szakadék szélére
értem, kissé elmaradt tőlem s rrost meg-
értettem cselekedete egész nagyságát. Elő
pajzzsal fedezte főnökét: három komancsa
nyilvessző állt ki hátából. A harciíesték
alatt is láttam, hngy elsápadt s ezt kiál-
totta Íelém: ,,Winnetou meg akarta men-
teni a Topelka forgójából apámat, én a
komancsák nyilaitól megmenteni Win-
netout, í

Pediq nem is sikerült ekkor Winnetou
mentési kisérlele, inegis aisszatért a jótett

akkor, amikor legkevésbé vártam és ott,
ahol egyáltalában nem számitottam rá.

Azőii Winnetou bumerang oktatásánál
nem fetelti el a ,bumerángozásu-nak ezi
a módját is tanttani. Ki tudja, hátha a
harci bumerangon kivül ez a bumeráng is
megmenti egy§zer életeteket.

Fehérarcu Testvérem l Leirtam a fábóI
készült bumeráng készitését és használatát.
de annah9 látharatlan bumerángnak csin.
iára.binjáia, melynek hajtóereje a lelked,
Neked kell rájönni.

szerettel öIel
Winuelou, a Nagy Főnök.

cserkéezvitorla.
r:1{7dnLafúi^e vizi cserkészkedé-

seink közben egysze-
rű vitorlaíormára,jöt-
tünk rá, A vitorlát
megcsináltuk, kipró-
báItuk, jónak találtuk
és ajánljuk vizicser-
késztestvéreínknek. A
vitorlához szükség
van négy cserkész-
botra, egy katonai
négyzetes sátorlapra
és némi kötélre. két
botot a hegyével ki-
felé úgy kötünk ösz-
sze, hogy kőrülbelül

két és félméteres árbocot adjon. A vitorla
keresztrúdját szintén két összekötözőtt és
hegyével kiíelé álló cserkészbot adja. Ezt
a két vitorlatartót keresztalakban össze-
kötjük. Erre a rámára jön a ponyva. A
A szuronytartós. rézkarika a íővitorla tete-
iére jön, akét oldalsó szögre (bothegyére)
ákasztjuk a vitorla másik két sarkát. A
ponyva negyedik sarkára kötelet erősitünk,
valamint a keresziárboc két hegyére is.

Ezze| kész a cserkészvitorla és arra vár,
hogy a vitorlatartó lukas ülésbe szúrjuk.

A vitorla szél alatt tartása a keresztár-
bocról lefüggő két kötéllel történik. lv
alsó kötél a vitorla öblét szabá|yozza.

Az itt leirt vitorlázattal három evezős
mohikán csónakot gyenge szélben is
játszva el lehet hagyni, erős szélben pedig
a párevezős csónak is sirva néz utána.

Beldnyi Géza és Zobay Béla
s. örsvezetök.

Hogyan akarsz készülni a nemzeti Jamboreera? - Hogyan készüIsz a kerületi ilamboreera?
ha nem "T]TH:í:: x Xopenhógat ]amboree 192[. cimú müveí,
melyeí maga a yersenycsapat adoíí ki. - Ára posíán 50000 korona, a kiadóhiva(alban (lV.,

Váci-uíca 62) 45000 horona.
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A II. nemzetlrözi
cserkészgíverseny.

- A Magyar Cserkész külön tudó_
§itójától. -

Ennek január 4.én keIleít
volna már lefolyni* Kander_
stegben, a hóviszonyok miatt
hétlöl-hétre halaszlódott, nrig
végre a rendezö bizottság,
nem csekély bánaltal, kény-
telen volt egészen lemondani
az idei évadra. Az iskolai
tanulmányok és a sí-training
most már nem férnek úgy
meg egymással, nrint ahogy
közvetlenül a karácsonyiszün-
idő után megfértek volna. A
különböző vándordijak, kely_
hek és egyéb dijak tehát
visszavándoro|tak Bernbe,
hogy ott várják meg a jövó
évet, mikor is jobb hó mel"
lett remélheióleg sokan -talán magyar fiuk is - fog-
nak értülr versenyezhelni. Ter.
mészetes következnrényként
a nentzetközi cserkészotlhon,
mely még nem rég te]e volt
jókedvü zsivajjal, most már
álmos szemekkel, üresen várja
a legközelebbi vendégeit -már csak a nyáron, vagy ta.
lán husvétkor.

Jómagarn, a ház utolsó la-
kója, átnrentenr Mürrenbe, a
leggyönyörúbb hármas tago-
zat, a Jungfrau, Eiger és
Mönch aljára. Itt, nriután né-
háuy száz méterrel magasab_
ban fekszik, több a hó. Sze-
rencsés véletlen íolytánkerültem itt összeJordi urral,
aki a nemzetközi cserkészotthon bizottságának sze-
retetreméltó titkára és itt tartózkodik. Töle hallom,
hogy a nyárra már most milyen nagy tömegben
érkeznek az előjegyzések minden felöl, Ugy látszik,
hogy szélesebb körben kezd ismeretessé válni
Kandersteg és igy valószinű, hogy augusztus elsö
felében a ház maximális befogadóképességéig (250)
leez tele,

A ház fentartására egyébkéni még Kopenhágában,
a mult év augusztusában megalakult a cserkészek
nemzetközi alpesi klubja, melynek elsö magyar
tagia, rögtön a megalakulá§kor, a föcserkész volt.

Jordi ur minden pontot ismer és n e k i k ö.
szönhetem leg§zebb kirándulásomat:
a Scheideggtöl, közvetlenül a Jungfrau a]jától, Grin-
delwaldig, l2 kilométer, kb. l l00 méter eséssel.
Ugyanakkor éltem végig egész itteni
tartózkodás om l e g k e l l e m et l e n e b b

p e r c e i t is, mikor ls az egyik sím kötéstartója
körülbelül íeleúton eltörött, a hevenyészelt szliazal-
ból állandóan kijött a lábam feje, végül az egyik
ilyen alkalomrnal a bokám alaposan megrándult. A
sors könyvében Úgy volt megirva, hogy ennek épen
akkor és ott kellett megtötténnie és igy s z o m o-
ruan biceghettem Iefelé (a ,legszebb'
kirándulás ! Sz,) a legmesésebb lejtökön végig Te-
kintettel a körülményekre, vajjon mit csinálhattam
volna mást, mint hogy felváltva a fogamat szijjam
s fütyüljek. Az előbbi ugyan nem szerepel a cser-
késztörvények
közölt, d,e az
utóbbi legalább
közvetve igen.

*
U. i. Következt eiési f eladat: vajjon a tudósitó

tréfás vagy mofcos kedvében volt-e, amikor levelét negirta? A
megfejtő jntalmul megkapj8 ama köléstartót, amély feleúton
eltöröti. Hogy a pályázókon §egitsűnk, mellékeljük 8 tudósitó
fényhépét. Szork.
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Az élö lrazán.
(Egy kis bepillantás az emberi szervezetbe, tábori

szakácsok és gondolkodó cserkészek részére.)

Cserkésztestvérem, te mozogsz. Bármit
teszel, szervezeted, tested, mrndig mozog
és fe lődrk. Mert a test élete nem más,
mint folytonos rnozgás és tejlődés. De a
mint a gőryép nem mozog, ha nincs kazánla,
avagy ha ezt nem fürlk, ugy a Teremtő,
mikor létrehozta csodálatos alkotasát az
Ernbert, tcremiett beléle kazátfi, mely
energia ftlrrá:-a a lélek szolgálataban áiló,
érte tétező, élő, rrrozgó és íejtódő testnek.

S ez a kazál a gyomor. Hej, de nagy
ur: § mintha csak tudatában volna ennek.
Ha nem fűtöd, nem rakod meg, mindjárt
elkezd morogni s követeli napi adagjait,
a l00 gr. fehérjét, a 60 gr. zsirt s a 600
gr. szénhidrátot. Níert má§képen nem haj_
landó, de nem is tudja előállitani a te éle-
ted fentartásához szükséges 3000 kalória
meIeget,

A modern orvosi tudomány megállapi-
totta, hogy az emberi testnek az a ligjobb,
ha a íütőanyagokat a íenti összetételben
veszi magához.

De az ember rájött erre már régen ösz.
tönszerüle5 tudatlanul, - mert megtud3a
áilapitani, hogy mi izlik és mi nem izlik.

Itt láthatsz egy táblázatot, mely bepil-
lantást enged neked abba, hogy miből
mennyit tartalmaznak élelmiszereink.

Ha jól megnézed ezt a táblázatot, ugy
látni fogod, hogy ideális élelmiszer a ter-
mészetben nincs; vagy a fehérje és zsir
van tulsulyban, mint a husételeknéi, vagy
a szénhidrát, mint a növényi eledeleknél.

A szakácsművészet az oizliko szónak
hódolva, ezeket kom.binálja. A paradicsorn-
levest zsirral berántla s szénhidrátot tar-
talmazó metéltet íőz bele. A zsir és fe-
hérje tartalmu sülthöz burgonyát vagy
rizst tálal íel; - sőt még a szalonnához
is megkivánjuk a kenl eret.

Igy megközelitőleg ideális élelnriszereket
kapunk, S érdekes, hogy mennél ideálisabb
valamely élelmiszer, annál ker,ésbbé unjuk
meg, annál kevésbbé kivánjuk meg a vál-
tczatosságot.

A növényi eledelek, mint e táblázat mu_
tatja, önmagukban is elégségesek a .fü-
tésre> ; a husfélék azonban nem, mert egy
sincs köztük olyan, r,nely a szükséges
szénhidrátot, csak megközelitőIeg is, rneg,
felelő arányban tartalmazrlá. S emelleÚ,
ha növényekkel táplálkozol 1 kétszer-hárorn-
szor o!csóbban jössz ki.

Ha elmész kirándulni, e számhalmaz se-
gitségér,ei meg tudod állapitani, hogy hári.
zsákod tartalma, mit szemed össze?l,itott,

kielégiti.e kazánod s igy egész tested szük-
ségletét is.

Ezek után talán bosszankodni fogsz, ha
5 kg. élelmet cipelsz íel a Dobogókőre s
abból az igazi élelem csak ötnegyed kilo-
gram. Vigasztaljon az a tudat, hogy ka_
záaod a fürőanyagot annát jobban tudja
felhasználni, minél jobban fel van higitva
más, az ő számilá hasznavehetetlen anya-
gokkal. Merlijgy bíztositva van részérb a
rendes adagolas s nem megy veszéndőbe
az igazi tápanyagokból semmi, hanem min"
den felhasználódrk.
. Ha még érdekelne, hogy az a 6 zsák
liszt, pld. amit elvittetek a táborba, mennyi
tápairy agot tartalmaz, ugy megmondhatom,
hogy fehérje tartalma akkora tojást adnao
mint egy söröshordó, a szénhidrát akkora
tégla volna, mint egy ruhaszekrén5,, a
zsirral pedig hat csajkát tölthetnénk meg.

tn
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Síp- és lrarjelek.

VtQUuzz

Rültlfr
A kar-, síp- és kürtjelek arra szolgál-

nak, hogy a leggyakoribb vezényszavakat
vagy rövid értesité§eket oly távolságra is
eljuttassuk, ahová már az ember hangja
nem juthat el, vagy ezt oly módon vi-
hessük végbe, hogy az ellenfél erről mit
sem tudjon.

vigyázz 
- 

(vezényszó következik)
gyüiekezz(g)--i
előre (e) . (indulj)

w@zető KWozz ö§ffia
€mei,asé q.a
[é$rholldtrótlz

zu ilde
óvatosan (rr) 

- 
E E (lassan)

Ezek a sípjelek közös mozdulatol,nál
igen fontosak, de vannak olyan sípjelel<
is, melyeket a csetkész egyedül használ :

ide, ide hozzám (i) . . (jer ide)
megértettem, megyek (m) 

- -vészjel (s.o.s.) t . . 
- - 

E . . t
(save our souls == mentsétek meg lelkein-
ket), többször leadva a tengeri hajók se-
gélytkérő vészjele. Csak nagyon indokolt
esetben adható le. Nlindenki a jeladóhoz
siet.

állj (a) . 
- 

HadiiatéIrnál használhatók még:
sebesen . . . (ha menetközben adiák rajvonalba (r) , 

- 
.

le: íutólépés, ha vezénysző vagy sípjel zárkőzz (r) _ 
- 

t t
előzi meg, azt futólépésben kell végrehaj- íekiidj, rejtőzz el (f) . . 

- 
t

Márcíus í-i számunk tartalmáből l IÍ"": kíncses tattalmú a
MAGYAR CSERKÉSZ l

Jusdtik Edndor új cimlaptajza, - Philipps Ievele a 2. Hát nem
törvényről. - Megcsináljuk a rcpiilőgépünk tötzsét ! _

íz,"í§il.,?":::y:: _,í;!!',.?:rn:i,lJ-iíí:i h aIí a t l a n
gíoria mundí l (Egv csetkészkalap tötténete t2 kani- hogy fogadaímat tettél és még
kataÁbaa). - Ezenkivi| kották, gazőag rovatok, rníndig nem íizetsz elő a magyat

verset< és versenyen fe1ti1 álló hitszolgálat. esetkészet egyednli uiságjfua?

r,-*..
l :-.



MAGYAR c§ERKE§z

n íinnutsMli glurhíslmolgnlom. ffii',"ixTí,:i ;:?lI, Ji.*':l*;",í?;#
(Finn hiv, közlós, adalék a.jtl'J:',1?.?,a) pontjához, tspáno- séget.. A. 19.'pont miatt ellentétes vélemé-

. Flnnországban a cserkészmozgalom 19l0_ ;Ji!Ji::i:"íl;}uí:d?,,T""1u|"*,o 
a szö,

ben veszi kezdetét, amikor is országszerte '";"n"; 
üiüaa, meiytávauüra is a meg_különféle cserkészegyesületek ke.letkeztek. r"la"ii'"r"p§" orr",itott működni, megtar_Míntául mindenütt Ba.den-Powe]l ,S.co1- i.;;;"; ;;á;;i.ég '.egi n"..éi '"SuJmen

ting .for Boysn-át vették, de a finn viszo. ij^.,i"rii,o;l:r'e.igzo- elején- kii tin szo-nyokhoz alkalmazva. Kezdetben a c§er_ ;;'.;;;;"rliiüult. Hason|óan cselekedett a
I:':xl'l[l,._"l"_g'^'j,^bb 

reményeket keltett.e, ;;;i"f ?;,"'i'rigaa is. Ezidöszerint tehát
1i_lo^l',^o.'^:,_1^'_:'^o_" .korrrlánY .váratIantrl iij;;;;r.r;u..- a cserkészszöveiség vanminden cserkészmozgalm3t megtiltott, ygl ;;"; ";;;, a svéd és a kétnyeTvü v.hogy _cs,ak egyetleneg,y kis kétny.e.lvü (finn J""üa.]o""i.á*.
Í'":::^1l 

egYesület ÍolYtatta titokban rr,ű- =Ti,nr;;o""Geg jelenleg körüIbelül 5000RooeSeI. , iagot számiá|. (Fi"náorsza§ lakóinak száma
,^1tl.:^:1_]9l9;"". győzelmes forrada- 3,ri,jü]6;'Á szcir-etség szélrhelye Helsinkilom Finnországnak visszaad,taszabadságái T;iőraiáll,'rá";" p.a,s Veűeri Luohi-és megszünt az orosz e n1,ornás, ujból ű;;;.''élctre kelt és országszerte elemi erővel in. """K;'összes csapatok nrinden év nyaráno*f 

:§.."";1e_}eslmo 
zgalom, , cserkészrrapokra ;önnek össze, n,ő]5 uot

...N.éhánY hgliP. ,e.Imultával magában " ;d;;;-r,]5ái"tauu.urn 1ö]tenek. A multfőváro-,ban, He|sinkiben több ezeírq^az ;;;;;i i.áIűt"rur l900"ra Iugolt a részt.egész országban .pedig_ vag}* ?0 0Ó0 ::e i:i;;["r;;;;'."Az elméleli megbeszélésehetrugott a cserkészek száma. Ezek 3 bri- ;;j;;;.?."ny.r. ktivetik- a cserkész.gádba tÖmÖrÜltek : a Íinn, á svéd u'_ : ;i;,;;'.;"r.a."; gyakorlatokból, tábor-ké,nyelvü. vagy szabad brigádba. E három i",áJáI.'iai"r"zásból stb.
l:lg:9_1'n:::1:j'§::i^'Ífli"":",:kesz-szö- 

'"A";;*;;'észet az utóbbi években szépvetseget röuomen rartlolllto' neven.
A ÉljeJ eroveL es e,redménnyel megin- '"jfo;;;;[iXlX'lur"évenkinttanf,,lyamotdult mozgalomnak c.sakh-amar _nagY aka- ,.io")".r.]]q mult évben meg éppen ketdályai támadtak. Az 1918 év tavaszán ioiii.i",i.r..'Á, 

"gyi*"i 
iei"n-rr.jrlinkiben,

§;:ii§í*,xX,#:LiJíli,!i§:i: 
^*:::: 

;";á.;;l;;i'p.a;§","na.. keretek között

patok_ vezetői rész-t'vetteÉa szabadságharc- nJi'"'li.rue 
lreriiletel,re van feloszt.,a s a

ban. és a Polgárórséghez Y?gY-.1 sorkato^- .r;;.;;á-,r§csapat,rkat a lierületi tanácsnasághoz csatlakoztak. Akadály volt a ;.;;"'-'" -"'
munkások és a Polgári osztálYok ko':^l: "'A;i 

végül acserkészirodalmat illet;,esyfenálló feszült viszony is. Az előbbiek rr^"á"r.i"i"á"e:"i""ő r"jiot .*n, a ,,par_
|^"rjílu' j:fl_":,*r:nus §zemmel nézték a ;;;;"i,ii.Ölurűi c.".r.edJ1 es na§yszambanj9b.bála polgári családok gyermekeibőI 

"*rie__riá"yi,"ir., 
ilyenék , A-" vezetók

ala.kult cserkészcsapatolrat, 
. 
Nem egysz:,: k;;;;;;';;áÜoro"a.;, szakács, énekes ésnyilt . erőszakoskodris.okra is. ragadtatták il;iö;il '-"'

valáhoI egyenruhájukban mutatkbztak.
Ezért 'a' nemzérőrséggel kapcsolaúan Logíkus válasz,

ugynevezett ,mókuskompániák" alakultak, ts.alá,szl tábotozássak&or tőrtént:
me_lyekhez igen sok cserkész csatlakozott. Néhányan bemerrlűnk a í.algba és a,cgkétdcz-

Mindezek az alradályok a cserkészek tünk cgy ha"lászí cgea,etét
számát roharnosan csökkentették. _ Mondd meg ócstős, mctylh hcgy a Bldacsony l

A nemzet szabadságharcában igen sok A gyetck kőtűlléz1 íogy acm alalaőhalo,a-e cli
cserkész a fronton és az egészségtígyi végte a,egszőlaí:
csapatoknál teljesitett szolgálatot. - IJ'át az1 aa,ely|ken a kőíe|t6 van.

A Íogadalom ugyanaz, mint egyebütt. - De hát meíyikeo, van a Lőícitől
A törvényeik megegyeznek az eredeti - Ó, hat alg azt scn tadiiL? - kiálíia a,ély

angollal, csak a lO.ik hangzik igy: Ne mcgvctéssel. _ H# e Badacsonyon t (§. G.)

y,:,::::,"1Magyal "';§'iliíll§| Cserk észnapló :r:"%I,ffj:]13;,?,i:::'l;:i:j
rlcr próbát clmct vanoak nyömtatva; aóltct a czetkéta. irrag. íel|cgyzéseivcl tőlt &t, _ Ez tctLát egy
tótétctcre b6 crctkélerrotcl.. Ála -.ó0 !tl!ér (4200 paptl K.) Ktadóbivatrl:|Y2Y6c!-s,62,
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Jön a solr Jamboree !

Hiába no ! A szövetség orszdgos zsem-
borit 1926-ban rendez és mi azl hittük,
hogy ennek hideg és kurta közlésével le-
hüqük a vérmes bajnokjelöiteket úgy, hogy
észre se veszik az eldugott sort: <kivána-
tos a kerületi zsem';orik megrendezése.<
Hű, micsoda kopasz reménykedés ! össze_
súgtalr a harcvágyó rettenthetetlenek és
os€ országos cserkészjáték, se országos
zsembori, hát legyen kerületi" kiáltással
kérelmezték ezt a csapatparancsnokoktól,, 

.

ezek tovább és most - most úgy állunk,
hogy négy kerület már rendezi is. Vala-
mennyit megelőzte azonban (a szerkesztő.
né!) a székesfóvárosi községi íőparancs-
nokság, mely a Magyar Cseriélz általr
íelvetett <Kerületi versenyek< eszméjét is
igaz lelkesedéssel oldotta meg. Ime a
tervezete : (Á k6r. nrÁr engedélyezte.)

A székesfóvárosi községi cserkészföparancsnok-
ság az 1924- évi dániai jamboree mintájára magyar
nemzeti szellemben a székesfövátosi községi cser-
készcsapatok közt egy hétig tartó, jamboreet rendez
a Magyar Cserkészszövetség l926 nyarán ren-
dezendö jamboreejára való elökészületüI.

A jamboreen a községi csapatokon kivül bármely
szövetségi csapatot szivesen látunk. Ezek vetsenyen
kivül indulnak minden számban, de részvételükért
elismerö oklevelet nyernek,

A biróság tagjai vén- és öregcserkészek.
A Jamboree ideje : junius 27Jől julius 4-ig.
Helye : Káposztásmegyer, (A,,megyeri havasok.")
Tartama egy hét, szombattó! szombatigbezáróan.
A köeségi csapatok részére a részvétel kötelezö.
A jamboreen első hat községi csapat diszokleve-

let kap és a főparancsnokság a csapatok zász|óiát
megkoszorúzza. A nyertes csapat számszerint: Elsö
(második, stb,) Vrlrosi Jamboree Csapat cimet nyeri.

Vidéki csapatok a versenyhét után még egy hétig
táborozhatnak a versenytábor területén, hogy a
fövárost megtekinthessék, vagy kivánságukra ez
idöre a fővárosban száIlásoljuk el őket,

Ivőviz a helyszinen kellö mennyiségben van. -
Dunai strandfürdö a tábor területén van. kész ke-
nyeret az összes résztvevő csapatok kedvezményes
áron kapnak. Az ételmezést egyébként a csapatok
maguk intézik, de a székesíóvárosi üzemek ezt is
minden tekintetben megfogják könnyiteni.

Nevezési határidó és részvétel bejelentése április
l-ig a székesfővárosi közs. Fóparancsnokság cimén
(Budapest, lX,, Mester-u. 56.)

Azok a csapatok, a melyek a versenyeken nem
óhajtanak ugyan résztvenni, de a versenytálrort
nint szenilélök tanulság okából végig akarják élni,
ugyanazokat a kedvezményeket kapják, mint a ver-
senyző csapatok. A kisétő csapatok számára is
ugyanezeket a kedvezményeket biztositiuk.

Versenypontok:
a) Csapatversenyek: l. Gyors táborverés. 2.

Iáborépités 3 óra alatt. 3. Csapatszellem és fegye.
tem. 4. Énekek és kiáltások. 5. Nemzeti táncok. 6.
Tábortüzi szórakoztatások. 7. Cserkészjátékok. 8.
Tábori élet,

b) Órsi vereenyek: l. Akadályver§eny (6 krn.8
óra alatt). 2, Menetgyakorlat (24 óra alatt 40 km.
gyalog vagy t00 krn. kerékpáron. 3. Hidverés. 4,

Kötélhúzás. 5. Kul4esadogató. 6. Csónakverseny.
c) Egyéni versenyek:
l, l. Megfigyelés a íővárosban,2, Kövelkeztetég,

3. Nyomolvasás éjjel. 4. Elméleti verseny, 5. Kim-
veí§eny. 6. Becslések és mérések.

II. t. Pányvavetés. 2. Siklutás 100 m. 3. Távol-
ugrás. 4; Magasugrás. 5, Sulydobás, 6. Mezei aka-
dályverseny.

III. |. Elsö segély. 2. Famászás. 3. Kézügyeeaég_
ver§eny. 4. TüzgyúJtás. 5. Szalonnapiritás. 6. Gu-
lyóstőzés.

IV, l. Uszás l00 m, 2, Mentés.
(A részletes utasitást késóbb közöljük.)

Nahátl Ez az előfutár. Ebben részt.vesz
előre]átható}ag vagy 15 lközségit csapat.
De rr,i ez mind az I. kerülernekn mely
100.nál több csapatot számlál! Hát hogy
ezek se eresszék búnak fejüket, ime a
kerületi hivatalos zsembori kihirdetése:

Az I. kerületl ,Jamblree" és a cserkészversenyek
progtammja; Az I. csetkészkctü|et llléző Blaott-
sága által &íkűídótt clőkész|lő blzottság a tet.
Jaabotee és csetkészvetsenyck időpontiát 1925, évl
azepl. ió 5-8-íg tetiedő íóőben halfuozta ocg,

A |aoaborccl. ősszeJővetet1 lehát lőcéíia a csapa-
toL meglsmetkedése1 testvéries egyuttaűkíŐésc;
egyénlségúk megdyiíatkozása ég a haíadás blztosi-
tás a c gy máo aunk áj ának k6 zv etle a s z e úlélet é á1l al,
Míltréslt a iTvő évi orglágos Jam,botceta taplszta,
lalok szetzése. Ép"o ezétt kiválatos, hogy l kctb,
Iet vatamennyl csapata téazt vegyel1 s errneL letc,
tővé téte(éte a talűgyi hatóságoLnál, valamlnt a
gyátakr.át a rr^egteleíő (épésekel ocgtessaúk. Lcg-
alább egy őrcny7 tés?tvevőnek már küIőn tábothc.
lyet blztositrrnk.

AJamboteeval Lapcsotatban csctkésztetsclyck
7s leszrnek1 aaeíyekeo, a tészvétellelszőíages, azon.
baa kiiíón jeleltkezés1 iíl, ,a,evezés' szükségea.

A vcrcenyctben csak teíies taJok lodúíhatnak r
ezek ícezetéteíe t l tlszt, 2 s. l7sztt 24 csctkész (3
őrsbea), A. csetkészek éíelkota átlagban oco íciet
tőbb t6. évúl, de scnkl §errr veí§coyezhet, akl
t907. lansát l-|e előtt ég 1912, iansfu 3|-lke stáa
s zűlcletl és 1925. mfu c. 3t,lke atán tctt fogadrlmat.
Tlsztektől tlszt\ *gédtlsztektőí aegédtlsztl ptőbát
és szívctségl lgazoíást, csetkészcklől az6vclség1
1 gazotv á.l,y t kóvetelűnt meg.

A vcr§9nyponto&l
t, A vetscnyző taiok killsó megielcoése és cser,

készszellern,e.
2. A vctsenyző niok lábotozála.
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3. ÉaeLek, csatrkíáttások (l0 pctc).
1, Tábot!üz mellettl s2ór4ko.?á§ok (l0 perc).
5, Csetkészvctsenye&.
6. Cr'cthélzúgycsségl ver§cíy.!.
7. Ugzág,
8, Ölst akaőályvctsely.
9, 1l ótá.g csetkészés.

l0. Tlboli készség a tábor egést, tattaaa alatt,
Nem tőtetcz6 8.á6| Cltháló verscny csónatkaí,

kaaocvat vagy kaJaLkal.
A versenypontok ró§zlote8 |eirágátlásdA kopen_

hágal rlamboree 7924. c. Iönyvbon.
Az 1i 21 31 4. és l0, pontban a. .gég. veí§erey-

c§apat, a 8. és 9-ben bcaevezet! órsők, a ?-ben
bco,cveac|t csctkészek índírlnak. Az 5. és ó. pontra
6-6 csetkéaz nevezcgdí be1 kik Lősótt sorstúzág
dónti cíl bogy ki meíyik pontban vcllenyea. E
tészletcg (végleges) nevczéBe.k lg25, azept, 5.én 9
óláíg edandók bc a vctsenyvc.?ctőségnlÉ.

A vctscnycL vesetéséte vetselybkóság alakat.
Klvánatos, hogy a vetselybktóságbe a beneve?6
e.rapatok küídieo,ek kl lcgalább egy lLszlet. A ver-
lenyblrót íeladak k clerkészies tcljcaltés&e űlae-
pélyca ilgétctet tesanck. ScoLl saját csapatáoakaem
tcb.et bltíJa.

A Jlmb o rcera v alő i elcatke z é d h,atáá dcJ e rr,ít c. 1 5,
AvcrscnyeLrco , ! ápt,15,
UgyauekLotra kétjük a biták dclcgálását ls.
Már ket&letbcll csapatok a vcrsenyeken rr.rn

vehctack tés2| azolbaa a Jamboreen Lépvlseítel-
6ctit oagukat.

A iclellkezések a,egtőúéate gtáa a Szetvező
bizottság télzíeteg prospekttrst Íog kiada| aaelyet
valameonyl Jelealkezínek megLűíd. Addíg ts íel-
vl(ágosításoÉéú az L kel. clnőtrégéhez .íehet íop
d,sínl.

Hidmászás pályázatunIr eredménye.
(L. január 1-1 sz6m,7. oldal,)

A, páíyázat érdekesaégc abban volt, hogy míod.
egylk páíyáző szelleroeg éa űgyea megoldást aián-
tott és az eísőség azon őőlt et íogy egyesck va-
lamcíy íontog tórúlményt neo vettct tetíntctbe.
A bízottság (Sztrtlicb Pát Gundram Kátrc,ét ég a
lzetk,| egyhangúan a kóvetkez6 dóntést íozta;

t. Els ő a 28:t!Szt, Irtváo cs. Fecstc
ő r r c (Pestcrzaébet), Mcgoldását Lőz6l|űkz

A kötelot átvetjük a kapú folső gerendáján, Úgyhogy
ótvotett végét ismót partra húzzuk, A logor6sobb csgr-
kész mogfogja a kötelet a lehetó legmagasabb helyzet-
bon és egy lendülgttel a viz íölé kerül. (Távolság 1.60
m. - A. szerk.) A kötél most már függőleges helyzet-
ben van a gerenda alatt. A függóleges kötélen már
most nem nehéz íe|mászni. Egy már fent ven, mag&
ut6nhuzza a kötelet és 2-3 duplacsomót kötrá,hogy
a többiek könnyebben felmászhassanak, majd partra
dobja a végét és jöhot a második, a legkisebb cseí-
kész. Az első már mehot át a tulsó kapura. Ugyanigy
mennek íel a többiek is, miközben a legjobb dárdavetó
a botokat átdobálja a tulsó partra, Mire a S-ik fent
van, a2 első négy már átment a tulsó kapura. A kö.
telet looldják és az előbbi módon átteszik s másik
tapúra, de csomók nélkül. Az elsó leereszkedik a kö-
lé|en a viz szine fölé és 2-3 lendülettel kiugrik a
partra. A kötelet kifesziti (?) és jöhet a második, a leg-
kisebb cserkész. Most már ketten feszithotik a kötelet
a harmadiknak és igy tovább. Mikor a 8-ik is átiutott,
a kötelet lehuzzák és folytathatják az utat.

2, Kaltsz i[{lhály tv.2l3. Ko6áry cr. Eger.
Nála Llfcszlteít kőtéícn heteo íclmcnneL, a E,lk
átdobia a botoLat ég be.íelőűíve í&ggeztkeőlk íet.
A másik oldaíon lengéosel megy ki azetlő, a tóbbi
a tötélen eleszkeőík alá,

3. Ábrahám Kátoíy cs,82. ZtlaylrSzcged,
KlaszáLl-tét 7, Ugyaaaz a megoídás1 de hlbás, hogy
a őalallet a paúlg kllolia, g,etl ezt a kapun {tló

íltlk nem tsőják msgtatiaal,
A tőbbí pályáz6ná1 egynél íőbb friba vott. Két-

iűk (a 3. hivételével) a lyetlesek pontos címét
hogy a pályadii*t clkűIdíessűk,

e_sonk a-,5Yíagy dro?s z dg - nem o?8 z d,g

5géaz Jfídgyg,ro?lzdg - mennyo?szág

*,,[Yr",l"Til Á.iop^9^lIagai. Jamboree 1924, };giát,i,*[""-;",:-.rr,.i?,Jfix,Htlíf §tll"flslr 3ilillT§rá';még postán ö0000 korónáért, a kladóhivatalban atuiuö'lljuáupi;i"in:; v-á;i.úi' az.'izail lsOO1-1rorűeOrt-
llllllllllllllllllllllllllllllllllllIll lllllllIlllllllllllllllllIllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllnllllllllllltllllllllllllllllltlllll

§Iletéltes ember mef je§!7ése a maÉyar eserkés7etröl f"j§T:#,
dóntÓ6irá|a Mr. I. §. V i í e o n vott, egy veteshaja1 cío,gát, rokonsreaves cclbeúr,e, a,ptó, tavas? szemeÉ-
ke\ aki mindenútt ott voÍt, dc sehoísc volt. Mtndíg kész volt mosolyogoi ég rrla,őerrft, tátott. Belént íg
látott. Nagyon étdekclhet tehát véíea,ényc tólcnt. Nézetét tészlctcsen.,A kopenfiágaí Jambotec !924..
c. kóaYvban (l0. Í,) Íejti ki, itl egy súíyos megiegy.ését er.el|űk tí. 'Vííson íontos ncmrclkőzl csetkész-
egYéllség, mert Ő a cb.ÍngÍordi GiíIwelí álíar'dó tlsztképző tábor patancsnoLa, ahot a vl!ág mlnden ncm_
ZetebeÍl lhztet kéPez.,,A magyar csapat voít az1 a'meíy la őss 2es .sapatok Ló zi!! rcá,m a
lagnagYobb benyomást tette." \[ilson annyíra pártatlan és íűggetlea,, hogy nlncs oÉírnL őselntcségébcn
kétetkedn|. Egész blztos,hogy ez nemcsa& aívaúalsági fuáz7g, De most iőn a iava: "Hallottam, hogy a
magyaí csetkészetet lúlzott m,ilitaiiaa,agsaí vádotják." (Mt trrdjaÉ; honuan íúi a szétl' - Szet&.) Meg
is íelel tá lz|benl ,Lehet, hogy ez Angli d s? eú porr tiábő1 így van, a?onbaa, a ELagyarok
tetméezcte Éatonás és a cserLészelaeL o7o,ően org?^gban alkalmazkoőr.!a
tcÍIa negze't| tlulai doaságokho2éslgyezavád lényegtelenl"Hát csakazéttlttsk
ezt iőq hogy !ássátoL, hogyaa teliealt a ceetkégzet nemzetl killőctést e kttlíóldón a? 7ga?1 magyatsig
olcglrmcrtctésc tetéD, és Logy tanotjátolc meg LtvtlLól .ú . pet .sortl (H.)
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k mí! ailfu ulllOk uy Nltltísllúíglíll.

Valahogyan mindenáron a tollunkra ki-
vánkozik ez az eset, mert az üzleti szel-
lemtől megrontott mai időLben olyan mintha
kitalálták volna. Pedig megtörtént.

Egy egyszerü ipJ.o.t".roncot megkért
egy uri család, hogy javitsa meg a villany.
vezetéket. Az iparostanonc, a munkászub-
bonyos, szurtos, szákadozott ruháju iparos-
tanonc megcsinálta a vezetéket, összeszedi
a szerszámait és illedelmesen el akar kö-
szönni.

- Várjon fiam t Nem is kérdezi, mit
frzetek ? Mivel tartozom - kérdi a házi-
gazda, egy ezredes és az erszényét keresi.

- Semmivel se feleli szerényen
a szurtos tanonc.

- Semmivel? Hát a gazdájának fizetek ?

- Nem ! Ez munkaidőn kivül van ! Ezért
nem jár semmi !

- Nem jár semmi ? - álmélkodik a
hátzigazda a íeleségével együtt. Esztendők

,u óta nem hallotta, hogy valaki valamit szi-
vességből megcsinált volna.

- Ivlaga esti íélhéttől kilencig dolgo-
zott itt és nem kér bért l - kérdi a bázi-
asszony.

Nern, nagyságos asszonyom, Úa még
egy cserkészjóíettel adós vagyoÉ, tessék el-
fogadni ezt a kis munkát annak a fejében.

É,s a házigazda, a feleségével egyszerre,
mintha még a villanyfényt is íényesebbnek
látta volna azon a vezetéken, amít ez a
szurtos iparostanonc megcsiná|t. Az asz-
szony nem szégyenlette később bevallani,
hogy könnl ezttt is rajta, a férfinak
meg, szinte nem tudva mit is íeleljen, me-
leg szavakban szaladt ki a hirtelen fe.
Ie|et :

- Akkor íiam maradlon itt vacsorára...- 
Es valami szokatlan,'jOleső szivességgel

altalr neki vacsorát, amely alatt a tanonc
beszélgetés-,kögben nrir.den cé|7aIos,__'-,
m jnden keserüség nélkül jegyezté meg
többek közt:

- Négy év óta ma e'!őször eszem ren.
,d;s meleg vacsorát, máskor csak délután,
,esteíelé szoktam valamit enni.

És ez a tanonc a szurtos munkáskabát.
jában, három órai munka után azt tudta
,mondani :

- Ma még adós vagyok egy cser_
lkész jótettel, tessék elíogadni ezt annak
a fejében (A soproni Hirlap közlése,)

,Híszek egy l§tenben, hiszek egy h!zában,
fiiszek egy isteni örök igaz§ágban,
üliszek Magyarorszá9 feltámadásában.

Amen.

.1-'

Márton , LaJos raJzalbumót a párisi .,Le
iournal des EcIaireurs'-ben a szerkesztó igy hir-
ileti: ,ez az album nagy fényüzéssel készült nagy
miívészi érték{i munka. Márton ceruzáia a nagy
művész ceruzála".
- ,Árvasác cimen Boross Sándor cseiliésztiszt
verskötetet áOott ti, melybö| eíőteljes egyéniség
bontakozik ki. A l20 oldalas könyv Sándor
János cserkésztisztnél kapható (VII. Thököly
út 48. sz,)

Magyar Népmüvelő a cime Dr. Krisztics
SándÓ-r és NikeIszky Zoltán lapiána!,
amely az iskolán kivül való népmúvelésról §zól.
Cime: Vármegyeháza.

Lassótanfolyam, lassóvef§eny A 2. sz. B.
K. G. csapat a husvéti szünetben házi lassóversenyt
renrlez, nielvnek számai a dániai lassóversennyel
telieseri azohosok, A kellö gyakorlat eísajátitásához
tarifolyamot tart, melyre érdeklódö más csapalbeli
cserkészeket szivesen lát, A lanfolyam vezelóje
Naev lózsef st., a he'ye pedig a piarista fö-
simn=,-cserkészotthona (IV. Piarista u, 5. félem l1).
ideje pedig vasárrap déleIött l1-1-ig Az e|sö tan-
folyam február 22,én lesz.

A _iászapáti kir, kath. reálglmn. l19. sz.
cserkészcsapalának vezelését Magyar Lász|ó lanár
vette át. A csapat legul(bbi szereplése a jan. l0 én
rendezett müsoios elöadás volt. szinre került Rad,
vánvi ,,Apátlan székelyek' c. darabja. A íelvonások
elóti és útán lelkes, hazafias szavalatok és cserkész-
monológok szórakozlatIák a közöns(get. A szerep-
lök tudásuk és a|akitó tehetségük legjavát adláh.
Az előadás után Faragó Ede ügyv. elnök szólott,
maid fesztelen táncnlulatság kövelkezetf. Az erhölcsi
sik-cr mellett meg volt az anlagi is.

A,ílunvadász' öregcserkészcsapat vivó-
tanfolvama. A,,Hunvadász" öregcserkérzcsapat
parancsnoksága l925. febr. l5től kezdődóleg kard,
vivótanlolvamot nyit a Mesler,u. 56. sz. alatt levö
Felsőkere§kedelmi lskola 1orraternében, oklalág
minden kedden és csütörtökön esle 6,tól fel 9,ig.

Aíapos, egyenkénti kiképzés o!.leveles, katonai vivó-
mes{er vezelése alatt.

Iirdek]ődni lehet a,,Hunvadász" cserkészcsapat
parsáeánál (lX, Mester-u. 56. lll. em. 57.) szerdán
3s szömbaton este 6 ós 8 óra között.

A hódmezővásárhelyl l12 ,,Hunok" csapat
öresiei liilön rajba tömörültek Az alakuló örsvezetö
válaiztást rendezett röpcédulákkal, kortesversekkel,
vála,ztási nótákkal sib. persze farsangí tréfa gya-
nánt és azlán lüzes iea mellett ünnepelte a gyóztest.
Hogy ki lett a nyertes, azthű krónikásunk elfelej-
teíte megirni.

A 40, ,Kóbányai §asok" cs. f. hó l,,én ta:,-
totta otthonavató Ünnepélyét. A megje|ent vendé-
geket F,} od ros sy Erik cserkésztiszt iidvözöite,
Útánna Dr, Valnicsek Béla apát ésesperes
olébános a csapat szervezötesíü'etének e]nöke be-
beszélt, valamint Albrich Béla a csapat pa,
rancsnoka, ki , g$ybázi-szertartást is végezte
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A l8. ol.óczy'csapat,gyásza, Kis Endre
órsv., Vlll. o. t. a fúvószenekar helikonistája rövid
szenvedés után elhunyt. Temetése február l2..én
volt az intézet és a csapat nagy részvételével. A
fúvószenekar kigérte utolsó útjára kidólt testvérét,
akinek emlékét a csapat hiven rnegórzi.

A tlsztl,elóhészttó tanlolyam slhere. Febr.
l2.-én volt az I. ker. tiszti elökészitö tan
íol,yamának megnyitása, Sik Sándor ra-
gyogó megnyitójában összeloglalla a cserkészet
tartalmát, ZgeInbery Gyula a mozgalom ad-.
minisztrációiát és Borsiczky Sándor a
nrezörendöri tudnivalókat. A tanfolyamon l09 hall-
gató vett részt, ugy hogy a közg. egyeteIni terem
szűk volt ég át kellett tenni a szinhelyet a Múzeum
körút 6. fdsz. 2. tuJ. egyetemi terenrbe l Azon-
kivül még egy párhuzamos eati (8-10) tanf,plyá:_
mot kell szervezni ! Elöadások minden csütörtö-
kön 6-8 ig.

A "gr. Batthyány Latosné" leánycserkész;
csapat, február 5_-.én délután a Batthyány uccai pOlJ,
leányiskola termében,,Tábortüzet' lartott.

Á szegeili 82. ,,Zrinyí" csapat február hó
l. és 2.-án Jamboree-előadást rendezett, Ineiynek
m{isorán vetitett képek és nrozgókéofelvételeket
adott eló.

A 158-asolr télt tábora. Ég a máglya a gallya-
tetói magaslatoko1, az éles szél szerte hájtia a
|ángokat, 20 cserkész összefogódzva áIlja körül a
a hatalmas máglyát és énekli a ,,Himnuszt',. Maid
a paranc§nok beszél a hazafiui kötelességekröl,
mert c§ak e szent gondolattal kezdhetjük el-az uj-
esztendöt. 2 éven keresztül a Dobogókö csúcsán
ünnepeltük a telet, most itt a Mátrában. A tábor
8 napig_tartott, vezetöje Slab ó Zoltán, helyet-
tese vitéz Ko n cz próbaidós cserkésztiszt volt, -Csapatunlt a J.l. ,Bpcskay" csapaltaI volt közös
táborban. Nekünk ez volt a harmadik téli sitábo_
runk.

Á Budapesti_Rgt. Egyház 270. sz. oHaJnal§tapata" jan.25.-én cserkész estet tartoti t6
pontból álló müsorral.

Á l98. q1. .Pál' cserkészcsapat Csepreg
közelében a Kincsédmajori erdöben tá6orozott i924
VlI 6-28.-ig Ventur a Lászl ó prrancsnok ve_
zeté§ével. A csapat márciusban rnegiarlandó raj- és
csapat_ünnepjlyre_ és március ]5.-ének illő meg-
ünneplésére készül.

Á pesterzcébett 28. sz. ,,§zent l.tván''
cgapat ,,Farkao" raia tarácsony másodnapján jól-
siker.ült ünnepélyt rendezett a kossuthfaIvai Í<ongre-
gációs otthonban. Minden cserkész egy kis c§oma-
got kapott, amely cukorkát, süteményt, cserkész-
iclvényt és cgyéb apróságot tartalmazoit,

, 4, 5?..,Jurislch" cserkészcsapst Kö§::;'-;,
január 4.-é,n adta elö a Jamboree.íilntet egy 

"kis

etóadással krpcsolatban. A kopenhágai lam6oree-
cstpat mintájára .minden hónap végén az egye§
örgök versenyeznek a csapat leglobb Órse ciméért.
A januári versenyszám volt a tábortűzi szórakozá-
srk. Minden örsnek 20 perces programot kellett
összeá|Iitania, ntagának begyakaroliria' és elöadnia.
A versenyben elsö a Sas Órs 18 ponl,tal. A ianuári
progralll befejezé e volt a tagfelvétel, melv a'szü|ók
jelenlétében a gimnáziumban volt és 3j fiu teit
fogad_almat a f<hér zász|ónkra. Egyúttal toborzás
it volt.

_ . A_lq. ,LÓczy' c§apat Inűloros estéll.ét
íebr, 7,-én lartolt.l meg, Sze,épeltek: a fúvószene-
1,9r. É, _az énekkar,_Nagy llónka, Bodor Aladír,
Molnár Imre, Heizel Fiilöp, Haszler Károlv, Janscn
tilm s, Dámit András és az öregcserkési'zénekar.
Utána az öregcserkészraj táncmulátsága következett.

Ilt, KERÜLET
Fogadalomtétel. December l9,.én tetle le az

59. , Arpád" (Szenlgotlhárd) cserkészcsapat 37 ie-
löllje a fogadalmat.

Cserkészfinnepély. A szombathelyi 49. ,,Ber-
z§enyi" és az 52.,,Atti|a" teslvércsapat karácst,ny
másodnapján a polgári litl iskola rajztermében ren-
dezte ünnepélyét.

]V. KERÜLET.
A l59. sz, oOorvln Mótyás' csapatban is nagy

buzgalonrmal in$plt meg az uj évi munka. Nagy
anyagi áIdozatok,-' árán sikerült a;, csapatnak egy
mozgókonyhát beszerezni. Az október elején tartott
próbatáborozáson használták .először. Nagyon jól
bevált, .gyorsabban lehet rajta fözni és., kevesebb
1üzelóanyagra van szükség.
"A kerületl c§apatok közül jelenleg a 46 ,,Hu-

nyadí"o a 94. ,,Szent Istvání' és a 2E0, ,,Erő" nem
müködnek.

Parancsnokváltozás. A 126. .,Szent lmre'. pa-
rancsnokságát dr, Ferenczy Zo|,lán vette át. A 262.
,,Csaba" parságát perlig Kuthy István dr.

A 85. sz ,Zrilyl" cserlrészcsapat ez évi
munkáját szeptember 6-án kezdte meg. A csapat
jelenleg 3 rajnól és egy kiscserkészrajból áll. Az
őrsök száma 14. A rendes csapatmunkán livül eddig
egy nagyobb, egész napos kiránduiást tettünk a 6
kilométernyire lévó Csala pusztára. Jelentös uj tás ez
évben a csapat éIetében a kerékpdros,oszíog i.!álli_
tása, mely l5 fóbö| áll és már néhány izben elisi, -.
résreméllóan szerepelt. Fontos §zerepe lesz a cser-
készjátékoknál, a küldöncszolgálatban és a beveze-
tendő uj riadórendszerben. Az ipari munkák közül
legtöbb sikerrel a könyvkötést müveljük,

V. KERÜLET.
180. sz. sza vasi Kárpát csapat órsi. müsoros

cserkészünnepéIyt tartott, melynek kintagasló száma
Vidovszky Kálmán békéscsabai parancsnok elöadása
volt a kopenhágai Jamboree-ról. A műsort ének,
szava]at zene és egy cserké.iz jelenet egésziteíték ki.

A rnakói ^Gárdonyi Géza iparostanonc csapat
ntegalakult. Szervezó teslülete részint §zülők6öl,
részint munkaadókbóI áll. Az uj csapat igazo|ása ío-
lyamatban van.

Albrecht királyi lrrrceg őfensége, az orszá-
gos cserkész nagytanács elnöke, az lfjusági Vörös
Kereszt Egyesület országos föfelügyelóje, dec. hó
9-én e te Makóra érkezett. Az állomáshoz az össze§
c_rerkés?csapat és valamennyi cserkészliszt kivonrrlt.
Ofertsége l0-én, megtekintetle a makói ifjusági e.lye-
sü]eteket, Ez alkaIommal a küiönbözö diszóiségei et
adó cserkészcsapatok felett is szemlét tartottl nri-

. közben ntegszólitásával töhb cserkészt és parancs-
not-,j ki!iintetelt Makóról -Hódnrezövásárhelyrr.,
onnan szenlesre utazott,

A szegedl "§ziráL1,. cserkégzcsapalol 1924.
május elei,ln a Ker- Munkásifjak O, Sz. e gzervezte.
Pdranc§nok§ágát dr. Csaba JenÖ vállalla, a munkát
Fekete Pál mérnök indi otla n eg. A nyári munka:
ujonckiképzés, kirándulá"6k, próbatáboi. lársadalmi
és ntuz.um.szo!gálaíok Oklóberben a csapat ujjá-
§zi}ívezve .folyiatta munháiál ; p ogranrja: u jonc.
próba, kiránclurás; örsi beoszlás uÜn:'könyvtar-
szervezés, rnühelyntunka. Ennek erednrénye a;,hap,y
az V. ker. gl,ulai- k;állitáson aranyérnreí kaplunk.
Kiállilotlunk: dinarnókat, réz, és fadombormütár-
gyakat, fizikai műszereket, fa-, üveg-, fénr- és kosár-
munkákát, egy 30 sz. prec'z, széiszedhetö sá or-
modellt Dec l0-én igazoll a Szövets{g. Januárban
megalakult 3 örsünk, bevezetlük a vesárnápi mozis
és vetitéses c§apaiö§sz€jövcteleket. Mcst fogadalom.
tételre készülünk.

|-
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A birkeródi iemplom rajza(D6n'a), anrelyet a 24 órá§ cserkészúton (hike, olv, hájk) v,ersenybe íajzolt
az &s iajzo|őii. A Jamboree könyvbó1.

A békéscsabai Rudolf fósimnáztum l84.
.Csaba" csapata bemutatta a "kopenhágai 

Jam-
boree filmet, amely a közönség körében nagy ér-
deklődést'téttett e's szépen jövetelmezett a cűpat-
nak, atni annál jobb, mért a csapat Svájcba készül
a nyáron. A csapat sikerült karácsonyi kiállitást is
rendezett. Nemrégen nagy szövőszékkel lepte meg
egyik pártfogója a csapatot, mely mosl az asztalos
és cipójavitó mühelve mellé takácsmühelyt is beren-
dezheteit.

A békést ref. fógimnízllum l75 ;Bocshayn
csapata a főgimnázium épületében uj tágas otthont
kapott. A rendes c§apat é§ őrsi élet mellett külön
Őrsvezetó képzés is iolyik g a cserkészek legna-
gyobb része esperantó nyelvet is tanul, hogy tol-
tnács különpróbát tehessen.

A hódmezóvásárhelyt cserkészek 1924. évi
n lYember J-án Jamboree-ünnepélyt rendeztek. De-
cember 10 én résztvettek Albrecht kir. herceg ófen-
sége, az országos cserkésznagytanácsi elnök fogad-
tatásán.

Ujévre cserkészvonatkozásu,,Alföldi Naptár"-t
szerkesztettek A 1l2. ,,Hunok" keretén belül egy
elemi iskolai kiscserkészraj alakult l6 taggal.

A battonyal 130. "Szent 
Gellért" csapatban

az elsö segélynyujtás gyakorlati kiképzését dr. Hoff-
mann Antál és-ai, no§oan György orvosok végzik,
Ezt megelőzöen dr. Leipnicker orvos tartott ilyen
taníolyínot" A. tüzoltó'tanfo|yamot Marton Lájos
tüzoltópara ncsnok vezeti.

ix, KERÜLET,
Az elmult nyáro§ a követhező csapatok

rendeztek nagy tábori l A 43 §z. í{rrnka 30
cserkésszel, dr. Márton Béla parancsnokkal iul. l0-
auq. 6-ig Hutavölgyben. - 88 sz. §zabolcs, Mácsay
laj ls h. parancsnrikkal, 23 cserkésszel jul. 14-29.
Ozd hrtárában. 89. 8z. Turul 40 cserkésszel
K llIoray Zoltán paracsnokkal, julius 7-3l-ig Olcsva-
Apáti niellett, -- l67. sz, Törekvés |9 cserkésszel,
Scmrrjai László parancsnokkal, julius 2:-l3-ig Du-
navecsén, - 17l, sz ErdÖsi 32 cserké§szel, Kanszky
Márton paranc§nokkal julius 5-25. Sátoraljaujhely
mellett a Bodnár völgyben. - l72, rz. Erö 44 cser-
késszel D;breczeni !-erenc parancsnokkal, julius
6 -30-ie Badacsony mellett. A tábort albrecht iö.
herceg és Mikes püspök is meglátogatla. - 189. ez.

Bethlen Gábor 5 c§erké§ze, a 89. Turul tábgrában
volt. l90, 8z, Egyetórtés 20 cserkésszel,.Kramer
Gyula parancsnolikal julius 5-25. Sátora)jaujhely
méllett-a Bodnár völgyben. - 203. 3z. Bocskay
27 cserkésszel, Jausz Béla parnokkal jul. l5*30,ig
Tiszaroff melleii. - 23l. sz. Méliusz a l4. l. leány-
csoport táborát állitotta fel és bqntotta el Tis_za!ök
mellett _ 244, sz. Ti8za lslyán 8 cserkésze Zólya
Márton parancsnokka| aug. 4-23iig, mozgótáborl
tartott a'Véríes.Bakony hegységben é§ a, Balaton
mellett. - 287, sz. Réii Sa§-25,cserkésszel Szilüásí
János parancsnokkal, Komoró mellett a Tisza part.
ián iul. l9. aug. t5-ig.," A Jamboreei Llsérő gsapatbana kerületböl r.
Nagy |enö s. tiszt (E9. Turut) é.s Ludány György
íl7"l. Erdősi) iárt kint Dániában.t Ul csaoaiót. zgS. sz. §zent.László. Szerv. test.:
Nyiregyháiai kir. kath, fögimn Parnok l_Szathmári
Lászlö'fósmn. tanár. * 287. Béti §rs. Szerv. test,
Kisvárdai-áll. fógimn, Parancsnokl §zrlvási János
fósimn. tanár.

Igazolás alatt. A debreceni M.A.ry. Sz. ipa_ros
szaiiosztá|va Akarat csapala. Parancsnok: Nagy lst
ván reforni lelkész. A- halduböszörményi reform-
fósimn. Bocskay csapata. Parancsnok: Háda János
te§tnev. ianár,' A niiregyházai iparos tanonciskola'
b..Ól. eari", csápatá. Piiancsnok: Gábri Bertalan
tanitó.

ünnepélyek, A 190. sz. Egyetórtó§, szcpt, 8-án
tábori bÖszámolót tartott vetiteji képekkel. - A l62.i
sz, Zrinyl nov 23-án házi ünnepélyt tartott. + A
debreceii csapatok résztvettek a'voit 2, huszárezred
hósi haloltiai' emlékoszlopának a leleplezésén, okt.
5-ér.'Nnl O-án pedig Horthy Miklóc kormányzó
ur öföméltósága fogadtatásán Debrecenben. - A
nvireovÉázai ciapato"k a váro§ t00 éves jubit.uma
aítatiiával szept. t0-19-ig rendezett kiállitás körüt
.szépen segitették. - A 89. Turul propaganda célra
íábÖrt álliiott fel s benne ünnepélyt is rendezett. -
^ 

273 ö 3z. gí. §zéchenyi lstván csap_qt dec l3,án
az örescserkéózet oropasá|ására, a l72. sz Erö ee
l!0. sZ Fevetértés'k6zremüködésével ünnepélyt
rendeztek, §beszédet Faragó Ede orsz. ü. v, elnök
mondotta. -A t90. sz Egyetlrtés dec 2t,én ér,i be-
számolót tartott. Bemutatták a Jamboree frlmet ig.
Ünnepi beszédet Ády Laios tank. föigazgató, a lX.
ter. véonotri Tanácóánali az elnöke mondott.
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V. l. §zentes. Kedves ,sorok, de a dallam rerni.
niszcencia. A vers c;attanójr hatásos. Máskor
szebben leirt kottáért,esedezünk. - 239. ilunkácsy,
Azonnal áttettük a 1]I. ker..hez a cimzett íé§zére.,
Köszönjük a meleg sorokat. - H. D. §opron. Elin-
léztem, jó-e? Tartalomjegyzéket nem adunk, mert
kö!ésre táblát sem. Talán a kötött, pldnak meglehet
irni Azt az üzenetet az itt már szá}lóigévé váll,
idézöjelben hozott mondás miatt az l. törvény pro-
voká!ta. Várjuk. - Egy sovány, magasterm€tü díák-
gyorek. Hej jakab, ne ttdd azÚ'Otyán ver§et i§érsz,'
amely szeíint

Sziveiekbe rést kell majd, vésni,
Minden iózan észt nregígézni l

Jakab, Jakab,,félek" hogy ebben valaki már meg:
elózött l Hosszú birálatot vársz. Nos: nláskor, ha
ofélénken, bár;de megis'Uatian' nregiiszlelsz aiko-
tásqddal, mindig tegyél 2C00 korona bélyeget a bo-
r itékra. Ezuttal lángzó ihletböl elfelejtetled és ez
éppen mégegyszer annyiba "került nekünk. Hidd meg,
hogy ennyit alkotásaid még nem érnek meg. - A
nagyothallóknak és gzórakozoltaknak Már nincsenek
sol<an, de azért számonkint nrég mindig akad 2-3.
Drágáim, irjátok be noteszetekbe ezeket az arany-
igazságokat l. a vidét<i levél dija nem lb00, ha-
nem már másféI hónapia 2000 korona; 2. a papi-
rosnak csak egyik oldalára szabad irni. (Sá,ga-
csörüek: vegyetek olyan füzellapot, amelyiknek
egyik old.rlára már. régebben irtatok ) 3, Csak álla-
lános érdekü adatokat jelentselek, (Egy diszpéldány:
,. . . . ufána nagyszerü uzsonna köl,etkezetl ame-
lyen úgy ióllakíani, hogy jobban nem is lehetett,"
Biztositlak, hogy tz senkit se érdeke|.) 4 Ne tévesszé-
1ek össze a szerk. és a kiadó cimét. 5. A bor akkor

jó, ha ó, de a tudósitás csak akkor, ha új, söt ba
együtt kél az eseménnyeil NB. Akinek nen inge,
nehogy magára vegyet - Csíz. Ott van a tévrdés,
ha ugy gondoljálok,hogy a Magyar Cserkész
f.:ladrta c;ak a szórakoz-tatás Természetes, hogy
szórakoztatunk is é sa neve:ést is sziresen vesszük.
De mi egy rette tetes hatc közepén állunk, körü-
löttünk áll a csata - hidd meg - borzas.ltó fegy-
verekkel. Nem láthaló az ellenségem és nen hall-
ható íegyverzöreie, de mi t u d j u k hol van és ép-
ugy nem hagyjuk magunkat, amint az egétz
m á e y ar értelmiség s minden kifosztott, bec§apott
nr a g i a r tix.;körmével ássa magát elöre, nem ína-
eáérT "- mi'Üesztettünk ,- de értetek. E z é r t kell,
Eogy szorosan összefogódzva, kéz a kézben jöjjetek

, yelíink,. amig maid a .világosságra érünk, - 82.
Szeged., A négy kép gyönge volt. - L. Gy, Ujpest.
Elhiszem dr,ága szekfúvirágom, hogy a szivedböl
fakadt, azt is, hogy ugyanugy érzel, de mit tegyek,

, ha olyan irga]matlan döcögösre sikerült a versed ?
nteg azián a vers nyikorgása rnellett nenr tudod
még a helyesirást? - Többeknek,,Elévült események-
röl-nem közö|hetünk részletes ludósitást. LehetöIeg
azonnal kérjük a hirt. Csak annyit tehetünkmeg,
hogy egy sorban megemliíjük. - D. T. l. ítJyiregy-
€0vháze.- l. Már fémen van, de az utolsót átrajzoltuk,
-]'túllótt a célon. Nagyon jól eselt azálirpák
iókedv t 2. Winnetou bátyánk is ugy keresgéli a kést,
de honnan vegyen olyat amely "egy hathónapos
cseresznyefa legkisebb ágának egy kiválasztott rü-
svén eltá|ália a belsö sejtmagot ?" 3. Altól (artok,
ii" is memoriter tan.gljátok azl a Jambot e e hönyret ! ?
ló versenyt l 4 U, v. elnök. 5. A ker. tudósitó-nregkésett. Most már csak hirét hozzuk, majd jövőre !

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | ! l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ,

Kiadja a Magyar Cserkészszöve{ség Kiadóvállalata

Felelós szerkesztö és kiadó : Hermann Cy,őe6.

Nyomták Fráter és Társa könyvnyomdájában,

Budapest, VII. Akácla-u. l3. Telefon József l06-20.

,,A MAGYAR
TELEFON l

JözsEF 94-?9;

CSERKÉSZ, KIADÓHIVATALA HIVATALOS ÓRÁt :

Minden hétkaznapon d. e. 9,-íig ts
hétfti, kedd9 s??tőd, péntek é. u. 4-6,ig.

TELEFON;
Iózser 94*79.

Fiúk ! Leányolr !

A sápadí arcba vért, a lágy izmohba
erőf, a csonfokra husf ad a Q*

szent lstván

Me[áíek§voffiel
4aphillg: Gyógyszeríárahban, drogeriáhban és iobb csemege,

kereskedésekben.
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Aliar,dtoan taÍ<táron tartok viÍágitási, csengó, teÍcfon alkattészeket és vezetékeLet.

t:Íi:x;::rÍ;lnx"ii,::: 
*,o NAGY A NTAI- §;j; m,,,'.I"ÍIin,

pÁpat rnNő i
mű t Nrr zr.rr,1
Budapest, VI., Szerecsen,utca i
65. szám, a Liszt Ferenc,tér i
sarkán. Telefon 127-05. szám iJldlll _

lllltllllllltlilllllllllllllllll|,,t,,,l,,,,,,,1,1,,,,,tiit,,,i

ABONVl bélyegkereskedése
lV., Váci.u. nr. VéÍelr eladás. csere

€serkéiz eipóüzem !

a M. Cserkészek Takarék és Hitelszövetkezete
mint az O. K. H. tagja cipöüzeme készit ui
mpnkát és iavitást elsörangu kivilelben a leg:

jutányosabb áron.

Gsbrkész, polgár! és luxus cipök.
Tegyen niol6bb próbanondolérú.

Crpöüzemi iroda;
Budapest, Vlll. József körut 83, lll. í5.

!§OlilO§ lnnJl!!!!!!!!!E Buiíiffi!"r_,t.á 
84., sz.

Elökészit középiskolai magánvizsgákra. éretsé-
re vidékieket is. Telefon: |ózsef 124-41,

,BUDApEsT KöRttyÉKE.,
_ ulból kapható a kiadóhlvatalban.

:!lllllllllllllllll l l l l !lll l l l l l l ll llllIlllllll l lllll l l l lllllll l llll l l l llllllll l l l llllll l llllll ll
Összefoglaló tankönyv a középiskola alsó néqy osztálvának
tou€s tananya8a két kötetbeo. -hlgebra és geoá'etria aközép-
lskola teljes tananyaga olykép feldólgozva, Íogy tanár néIk'ül

íi.r,:*.HiHit3 i" l [ 0 l, B 0 $ ln n ! í lt h ní0 ly n nt 
- 

tíl, * &'i.'ilr i-d
|lllllilllllllllllllllllllllllllllllllllrlllllll|,tllllllllllllllllllllllllllllllllIltllllllllll

ffIkoholmonígs óíígrgm
BudaBesí, lV., Királul Pál-ulca Z0. l. em.

. Az áíalazó cserkészcsapaíoh
éíhezési helye.

iIi

A ltr§,agyar Cserkész könyvei közül kaphatók:
58. Borsiozkyl Csősz 1.2r,3. §ztrillch és Mócsy: A cserké§z§e-

4. Kiképzési szabályzal. IlI. kiadás -.805-6. Gerö: A térkép. ll bőv.kiadás .-- . t.20
7-8. Dr. FodorFerenc: Magyarország íöld-

raiza. I. o. próbaanyag lI. kiad. 1,20
9-13. MajorD.: Órsvezetök könyve.A M.

Cs. Sz. hivatalog kalauzáőrsveze-
tők munkája részére. II. kiadás -__ 1.50

24-25. Lingauer László éa Noazlopy Aba Ti-
. hamér: Cserkészszinpad

30. A mi törvényünk. ___

31-33. Sztrilich Pál és dr. Mócsy
Tábori munkák

59-6l. Öveges J. ldöhatározás és idö-
jóslás --- 2._

62. Harangl L.: A két arabus. (Vigj.) l.-
63. Cserkészjelvények és ismertetöjelek -.4064-67. Koszter Atya: A cserkésztábor

szinpada --- 2,-
68. Winnetou, levelek (lassozás) és a Sielés l._

69. Harangi Láazló: Aimodern cserkész.
tábor. tsohózat 1 felv. l.*

70, Kuna Jenö: Cserkésznapló ___ _.60

- A leánycserkészet utmutatója. -r80
Cserkész-levolezölapokl 12-féIe levelezólap

drbonként
nA mi íörvényünkn levelezölap___

Mülap (kis cserkészplakát) _-_ drb
Ugyanaz, nagy alakban drb

Baden-Powell arcképe
né

Farkas Gyula: A tábortűz üzen.
Buczkó: Törvénymagyarázat --- 2,_
Öregcserkészlzabá|yzat --- -,30
oBndapest és környéke( a Mag}ar Cser-

készszövetség kiképzési szabályzataértelmében 1.-
A oMagyar Ceerkész' hiányos évfolyamai:

kori példányszám átában.
Szorzőszám: 7OOO.

34-35. §pilenberg: A magyar cserkész
daloskönyve. Il. böv. kiadás

_.80
1.-

János : ,_

2._

-,05
-.10_.20
_,60
_,50

-.50,-
39. Kiss: Táborozás -.0040-42. Szőllögy: Lovagiasság. ___ 2.-

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

,. 47. Erczbrucker A, : Erdó mellett nem jó
lakni. Cserkészvigjáték l felv. ___ -.5052. Ruházati szabályzaí -.4048-5t. Farkas Gyula: Hadak utján 3,-

. 53. Kiscserkészszabályzat -__ .-.40
ó4-56. A Magyar Cserkész játékkönyve 2.-
57. Különpróba szabályzat ___ __- -,40

finilnlí n Iíauyil [sgr[ísl fiinüí[iunínlí[nn, Buililusl, lll. ilíui-ulua 0l. ísl
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IV. Váci-utca 46.
Tsl. .lózset l5l-a3

Il. Corvin-tér 7.
Telefon 136 - 34

kor-

Leánycserkészruhaanyagm. 40000
, nyakkendő 14-20.000

Számok __- .2000
Termosz (félliteres) 75.000

n (egy literes, nikkelezett) 180.000
Aluminium áruk :
Lapos lvópohár fogóval
..D o fogó nélkül
Osszecsukható pohár
,Record" főző két edénnyel

Utaző íőző llz literes
Zsebíőző 1/. Iiteres
Kulacs huzattal ___

Tojástartó
Mély tányér
Konyhabögre
Aluminiumcsajka
Szappantartő ___

l

I

I

l5.000
--_ 13.000

9000 - l2,0m
--- 130.000
___ 200.0m

60.00o
50.000

___ l00.000
7000

30.000
t4 000
50.000

l2- l6.000
l0-13.000

r
;

|\ \l\ *n
Lrj

aí)

:l E=;: 
"+'}úl Fl

;€1.a}

T/ajaskenyértarió 30.000
Elelmiszerdoboz --- --- 100.000
Csavarmenetes doboz 12 - l 4 - 16-22,0@
Vajtartó üveg betéttel 30-40-50.000
Villamos zseblá m pák (zsebaccumulátorral)
lzző 4800
Nikkelezett accumulátor-tok 24a00
Sima ,,Metal" tok 28.000
Akasztós uMetalí tok 30,000
Zsebakumulator (töltve) ___ 24000
Gyapju pokróc nagy __- -_- 320.000

§zalmazsák --- 78.000-96.000
ÉnrnstrDs. sD, 680, 650 és 600 ezer K
hapható. Alkatrészeket külön is árusitunk.

Flrlüer lr T{trr& Tolo,úott:

illnuynr Blltilíllufi Tlrmilű m Ínnnffiiíú tffiufihffi[lg
Budapest,

Központi lroda ós áruraktár: l!., Corvln-tér 7. Rendeléseket és leveleket kériÜk ide cimezni.

Ar jegyzék.,o
Yidáki gzállitáookat vagy nagyobb szenólyet rendeléseket ll. Corvin-tór 7. srám alatt a Központi árurak-

t{runklól' eszközöljük.

kor.

Oserkészing (khaki vastag
téli flanelből 28. szám - ___ 120.000
29, sz6mtő| 42. számig szá-
monkónt 2500 koronával drágább.

Cs: készkalap ___ 70.000-120000
Tisz i kalap _-- 150000
Nyan,<endő zöld szegett 14.000

Sipzsinór, (nyakbaakasztbató) 8000
á n fehér 8000

Tiszti bot (vastag, szöges véggel) l 4- l 8.000
Kötött lábszárvédő 60-80 000
Deréltsz,3 -_- -65-?0-95-105.m0
Nyakkend6 karika 8000

Tiszti kalapszij (kiváló finom) --- 2T.O0O
Órsvezetői katapszij (" " ) .-- 25 000
Cserkészkalapszij ( ,, , ') --- 21.000
Viharszij 14.000
Cserkészkés 6-8-16-28-80.000
Kanál-villa (összecsukható) nikelez. 10.000

- 
35 -37. szám --- --- 400.000
38_40. , _--. ___ 420.000
4|-4ő. , ___ ___ 440.000

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

Tábori összecsukható szék 40.000

Bakancs (sárga) 35-37. sz. 360-400,000
, , 38-40." 420.000
u J, 4|-4ő. n 440.000

Tiszti paszomány (arany) métere 21.000
Paszomány (vörös) métere 12.000

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

métere 4000

Figyelem.!l:?,d"g§ffi #,:i:ilili"íülí"üi,LTTj,:íllJát,:":#ffi:
E toklntotben cserkésztestvéreink támogatását kér|ük.

Árainkban a forgalmiadó benfoglattatik.

Áraínkaí höíelezeííség nélhül csupán íáiékoztaíás végeíí hózöliük.


