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Mlnden esetkés? saiát boltiában, a Magyar Cscrkésack Terméló és Értéí<esttó §aövetke-
l Lásd a boriték utolsó o(őalát.

TARTALOM: R. E, Philipps: A í<iíencedit< csertr<észtönénytőt. Nagy Fönök:
Wiónetou levelek. - Noszlopy Aba Tihamér: A parancsnot< trr. (Vers ) - Magyar
naptár. Bradney Kingsway: Jelmeües iáték, Megjeíent a ,,Gaudeam115'l. *
N. A. T.: L magyar ,Csetkészhá2"-ban. - Palyazatot<. - KOnyvek. -__ Krónlka. -Szetkesztői üzenetek, - Grimbus Occuldr; Mínek nevezzelek ? - Részletek az Ezet-

mester ktilonpróbából. - Morse kercszlteitvény,

zctében vásárol.
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§ lngyen kapod a,,Magyat Cserhész"-í,
ha 5 úi előíizetőí szerze|l A,z igazo|í e|őíizeíő gyüiíőneh ugyanannyi időre,
mínt az álíala szerzeíí úi etöfízelők előíizeíése, feliesen íngyen hüldiüh a
MAGYAR csrRxÉs z-t. (\tidéhre bérmeníve).

Aki máshép nem íudia lapunhaí nteg§zerezní, mosí ragadia meg az alkalmaí. * A,zősz-
szegyüi(öíí előfizeíési dijak egyösszegben uíalandók áí a kíadóhivaíal cimére, a szelvény háí-
lapián pedig felsorolandók az uj elő|izeíók, valaminí a gyüi(ő o|vasha(ó neve és poníos clme.

5,10, í 5 és ?0kg-os postacsomagokat
rizs és cukor kivétolével

bérmentve szá!litunk.
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''rfGFrnOs§a Herületi Jamboree-n
héfszer megielent hülön híadás l

Példányon ként l OOO. K-ért
Kapható a ,,MAGYÁR CSERKESZ" kiadó-
hivatalában, Budapest lV, Váci ucca 62. sz.
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NAGY
haíonai

Mf,NYHERT
és polgárí szabóüzeme
BuDAPEST, lV.,

ííecskeméíi,ucca 9. szám, féleme'leí.
Készi.t kalonai és polgári ruhát, sapkát,
cserkész és lníndennew.ű eggenruháL
Nagg válaszíék szöveíehben és minden-
faiía ;felszerelésí cikkehben. Cserhész

vállpán{ok állandóan rahíáron.
TELEEoN ; JÓzsEÉ lo4-z5.

ffIkoholmonígs óíígrom
Budapesí. lV., Királul Pál-uíca Z0. I. em.

Az áíllazó cserkészcsapafok
éíkezési helye. l

6:109oogelrooel'o61}.9
K é p k e rete k, ilg,',,-t jr-T,';lr.x ts;;í:

Mihály Géza
Budapest, Baross-utca 4l. szám.
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MENTSIK FHREN§
könyvkötéczot és aIbu mgyár

t Az üzen dóluián 4 &áig, van nyitva. 2§
Butlapest íV, Papnövelde u. 6. Tel. J. 151-14

Tan- éa szÁpirotltlmi kön5lve'ret
Cserkészeknek a legszo|itlabb köréstól a legdi-
10e/o engedmény Szesebb kivitelig olcsón készit.

lrógépek, számológépek szakszerü javilása
és iókarbantartása. U| ós használt Iró-
gépek" Kellékek azösszes rendszerügépekhez

BREssÁN TE§TvÉRrx
Builapost, YtIl. Dugonicg-utca 8. 8z.

Telefon : lózsef 84 - 94.
l csorkó8zoknsk

rr .l ,I I Rendespostabélyeggyanánthasználhatókl

DPort b elYegel{,nu.,oo',n,r,fi 
. i;J *il",Tf:|rr. 2ó00

Kaphatók a kiadóhívatalban. Vidékre K 2000 portó. koronásak 100.0/o folárral.



csetkészlelszerelési és sporícikkek rakláta
Budapest, lV., Egyetem-ll. 2
Cserkészingek (khaki) l/a flanelból 28, sz. t08 000

I a molinóból 28. sz, 88.000
(29-es számtól felfelé számonként 2500K-val több)
Cserkósznadrágok (rövid, térden felüli)

Ihaki posztóból l25-165.000
98 - l38 000

480_600.000
vadászvászonból

t3.500
l, t 50_1,400.000

Cserkészkések _-- ___ 10_15-25- 65.100

Cserkészkörgallérok (khaki)
Nyakkendök zöld szegett
cserkésztisztiruhák mérték'szerint

0erékszljak :

t^.- ioÜ-Íréíes kézzelvarrott 58.000
Ugyanaz,szegecselt 50.0C0
a. 35''ln kézzelvarrott _-- 42.000
Ugyanaz szegecselt 37.000

_ Kelapszljak:' Ia Tiszti --- 16.000
la. Örsvezetöi _-- 14.000
la. Cserkész 12.000
la. Viharszii 7.000
NyakkendőÉyürü _-- 5 000
Footballok I|a. barna tehénbőrböl l2 szeletesl

2. --- t 15.000
3. 145.000
4, , -!- 160 000
5. , :__ 190.000
5. , t8 szeletes 230.000
5. " 18 . chróm-__ ___ 280.'00
Varrásvédövel 12 szeletes 22P.000

. 18 , ___ 270.000

" 18 o chróm ___ 350CI00
Belsü gummik a tpgolcsóbb napi árban kaphatók.

AAAAAAA A AAAAA AAA
Könyvpiacunh szenzációia lesz az O, T. T

híadásábán rövidesen megielenő

MAGYAR
SPORT ALMANACH
Zabet Eerencnek, az O. T. I. illuszíris főíiíká.
ránah szerkeszíésében.

A 400 oldalas haíalmas mü íaríalma a leg.
íobb aiánlólevél a sporíolóh, sporíbaráíok,
okíaíók és szülők számáta, a legíeliesebb táié-
kozíaíő orvosí szemponíból az izmokta, a
íesíre való íehiníeííel felöleli az összes sporí-
ágazaíok aí, az or szág ös szes sporíegyes üleí ei
cserkész csapatai és Leveníe hörei íelsoro-
lásával a legpompásabb magyar sporí lexi-
kon lesz, mely hülső megjelenésben is kifo-
gástalan és míndenki számáta hozzá|éthető,
merí előfizeíési ára

K 58.ooo
(Bolíí ára 87.000 korona lesz.)

Megrendelheíő a könyv hiadóhivafalá-
ban: Budapesí, lV. Városház-:u, 1'0,|Il2,
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lVag5rar Cserkész
kapható minden rikkancsnál !

RADlo
készülékek és alkatrészek gyári lerakata

oRloN vlLLAMossAGl R. T.
Budapest IV,Irányi u. t3. tet. József 148-48.

Akkumulátorok, anódtelepek, vitlamos
z§eb- ó§ kézilámpák.

Conservkések 45 -90-95- l00- t08.000
A konenháoai versenyc§apatnál csaika helyett elsö-- 

ranguan bevált kís bogrács ,csajbi":
180-mm, átm. kengyellel __- 14.000

l6.000
t8.0c0

200 9
220

karikás ostor

t-asiototelJt
krinolinok

u,
fa

T]u1]."' :.-: .:
l35.000
l60.000

l02.000:_289.000
50.000 70 000

Csuklóvédő 27.000
No. 3001 fonott nyersbörlassó bivalyszaiv

karikával, amerikai _-_ 800.000
Valódi ,,Vulkanfiber' íábori, és utazó-

böröndök angol ___ 220.000 K-tól
l(utyahámok, nyakrav8lók, szájkosarak, v.zotök, kutvakorbáosok.
Luxüs lovagló ós koogizó 3z8rslékok I cazdasági (iOá§) lószersrámok

Forgalmí adó az árakban benfoglaltatik. -
Mindennemü, a börszakmába vágő munkát,
mérték szerinti börtokokat saiát üzememben

a legjutányosabb áron készitek.
Kérien áraiánlatot!

A MAOYAR CSEBKÉSZ
összes kladványal ltt kaphatók l
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rrnsv KRRfi csonyl ttöxyvvrÍsfi n
A szereíeí ünnepére erőnhón felíili áldoza(oí hozunh hedves előfize(6ínknek és cser-
hész íesívéreinknek. Az ös§zos kladványalnk árát íelére csökkent|ük és
reméIiük, hogy azokaí igy mindenki részéle hozzáíérheí6vé íessziik.

Az olcsóbbodás nem egyíorma t Ugyeliünk rendelésnél az alábbi árahra l A
leshőbb vágyunk lenne az olcsó árah attanli6T6 et-
ben leheíséges, ha állandóan tömeges rendelést kapunk ós a postatakarék-
pénztárl átutalást legkósóbb 8 nap alatt megkaPluk l

Bógl ár K

3. Sztrilicti-Mócsy: Cserkószsegitségnyujtás kis kátéja (lY. kiatt.) 10.500
4. Kiképzési szabáJyzat (IV. kiadás) 5.000

T -8. Dr. Fodor F.;MagyarországföIdraj'za(t, o. próbaanyag lI. kiad.) 8.400
9-n& Major Dezső: örsvezetök könyvo tII. kiadás)___ 10.500

24-2ú- Lingauer-Noszlopy: Cserkészszinpad 5.600
B0. A Mi Törvényünk (törvénymagyarázat) 7.000

31-33. Sztrilich-Mócsy: Tábori munkák (lI. kiadás) 14.000
34-35. Spilenberg: Á nragyar cserkész daloskönyvo (II. kiadás) 14.000
36. Csörge,y-Szilddy dr.: Tormészetism. I. r. : Környékünk állatvilága 21.000
38. Mócsy-.Iaschik: Csorkészfizika és kómia (Il. kiadás) _-_ 7.000
39. Ki.ss: Táborozás (II. kiadás) 4200
40_42. Szöllősy: Lovagiasság 14.000
4T. Erczbrucker A.: Erdó mollett nom jó lakui (cs. vigjáték 1 felv.) 3.500
48-51. Dr. Farkas Gyula: Hatlak utJán 14.000

2.800
2.800

14.000
2.800

UjárK
6.000
3.000
6.000

10.000
ó.000
3.000
7.000
7.000

l7.000, 
4.000
2.000

12.000
2.000

l0.000
1.000
1.000

10.000
2.000

52. Ruházeti szabályzat (Ií. kiadás)
53. Kisosorkészszabályzat ---

54-56. A magyar cserkész játókkönyvo
57. Különpúba szabá|yzat
58. Borsicz&y: Csósz __- 8,400 4.000

59-61. Öveges J.: tclőjóslás ós idóhatározás 14.000 12.000. 62. Haranghy L.:-A két arabus (vigjáték) ___ 7.000 2.000
63. Csorkószjelvónyek és ismortotójolok 2.800 1.000 ,

64-6T. Koszter Atya: A, cserkésztábor szinpada-__ 10.500 7.000

69. Haranghy L,: A modorn csorkésztábor(bohózai 1 folv.) 7.000 3.000
T0. Kuna Jenö: Csorkésznapló 4.200 4.000

7I-72. Koszter Atya: Csillagszemü fiuk (szindarab) ___ 7.000 2.000
TB-74. Skorka Kdroly: Kók ég alatt (vorsek) 10.000 t0.000

7ő. Koszter Atya: Marciók három kivánsága 4.200 2.000
76-T8. Temesi: Cserkészkönyv 20.000 20.000
BŐdy Zoltdn: Magvar zász|ő, cimor stb. 12"600 12.000
P. Olasz Pélet : Ezermostor ?.000 7.000
Dr Farkas Gyula: Tábortrlz üzon --_ 14.000 14.000
Radvdnyi KdÍmdn: Napsugár lovonték 14.000 i4.000
Buczkó: Törvénymagyátázat 14.000 14,000
Budapest és környéko 3 500 1.000
Öregóserkészszabá7yzat 2.100 2.000
Táviró mrlszerismoiet és kepc§olástan 10,500 6.000
Dr. Papp Cyuta: Cserkészfiuk kOnyve _-- 12.000 12.000
Dr. Viiósztek Gy.: Utmutatás az é]otmontés és elsó sególynyujtáshoz 30.000 30.000
Dr. Sik S,tndori Magyar Csorkészvozetók könyvo (Il. kiadásl __- 40.000 40.000
Moln,ir Ldczló; A ma§yar öregcserkészmunka §yakorlati mogoltlása 10.000 10.000
Cserkész-induló kotta-(4 szólamra) --_ 1000 1000

Levelezőlapok -í félo
Mi tötvényünk (lev. lap)
Műlap kicsi (cserkészptakát)

2-2 szinben (1000 drbnál 200/o engodmény): 60q
200 Batlen-Powell aióképe 8.500 2.000

1.4OO 1.000 Ba<len Powellné , 3,500 2.000
4.200 2.000 M. Cs. hiányos évf. egyesszámok 6.000 3.000, nagy

Kaphatók és megrendelhetők a ,Magyar Gserkész" kiadóhivátalában
Budapest, lV., Váci ucca 62, fszt. 6.
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A MAGyAR csrnrÉszszövnrsÉc HIvATALos LAprA
Et6fizctól : Negyedévre 80,000, féléyre 55.000,
Egész óvre 100.000 K. Egyes szárn 5000 K.
Postacsekkszdmla: 3l.{28. Telefon : J. 94_?9.
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mAGYAR

R.évésr Erich, SzőLe Imre,
Zsoldos Bcnő.

g§ERKÉsz
l., Mator-utca 17, lll, 2.

IV,, Vlci-utca 62. ítl, 6,
mindon hó l-én é§ 15-én,

Felelős-qaetkcsalő l

TEME§I GYÓZÖ

A lrilencedik cserkésztörvényről.
-- lrta . R. É,. Philippe. -

f

kedves Jim l 
c§erké§z takarékos,

A cserkész takarékos, azaz men,tí, amit
lehet, Mit ment meg ? Mindent megment,
amit csak tud.

Nem is olyan régen történt, hogy egy
őrsvezető hat őrsebeli fiuval íürdött egy
íolyóban. Közülük az egyik egyszerre be-
ugrott annak kellós közepébe, pedig a
leghalványabb íogalma sem volt arról,
}rógyan kell uszni. Miután a fiuk csaknern
rnind egész kicsinyek voltak, az az egy
valószintileg alámerült volna, ha az őrs-
vezetője utána nem ugrr,k és a partra nem
ltozz-a rnég idejében, Az őrsvezető meg-
mentette az ő cserkésztestvérét.

Kérded, hát ez takarékosság ? Azt hiszent,
igen. A takarékosság tulajdOnképeni célla:
rnegtartani valamely dolgot mindaddig,
am g szükség lehet reá. Bizonyos, hogy
arra a kis cserkészfiura még igen nagy
szükség volt, hogy jót cs-.:iekedjen, segit-
ségére legyen otthon a családjának és
e:yszer talán majd gondosl<odlék a saját
c; r|ádjáról, amikor rnár íérílvá fcjlődik.

A,z őrsvezető tehát takarékos volt, mért
rn:gmentett valamit, arnire szükség van:
egv cserkésztestvére életét,

Ritka dolog, hogy egy cserlrésznek
alkalma nyiljék hasonló mentésre, de min.
den cserkésztől elvárják, hogy legalább
pénzét és egészségét őrízze meg; külön-
ben másokra háritia a bajt, ha elmulasztja
a snját iólétét szolgálni. A cserkész min-
den fillért megment, amit csak lehet és a
takarékba tesz1, hogy legyen pénze a sajat
fentartására akkor, amikor nincsen mun-
kája, vagy hogy legyen pénze, amit
másoknak adjon, ha valakinek szüksége
van rá.

A kellő mentésnek egyedülí módja,
hogy szokássá tegyük azt.

Mikor a cserkész munkába áii, me.g kell
próbálnia, hogy minden héten néhány ezer
koronát félre tegyen. Ha hetenként csak
háromezer koronát ment is, igy meg, az
év végére már szép összeget fog össze,
kupor§átni, mely később már kamatot is
hoz a számára,

A cserkész ntég nem okvetlenüi taka-
rékos, ha hetenként háromezer koronát
takarit meg, sőt még aklior §em az, ha
i\tszázezer koronát takarit is meg egy
évben. Az mind altól függ, hogy milyen
Irelyzetben van és hogy mennyi pénzt tud
meglreresni

Ismerek egy fiut, ahi kétszázezer horo"
nát keres egy héten és az egészet arra
lrölri el, hogy kellő láplálékot szerezzen
beteg édesanl,jának. Es ó mégis takarékos
cserkész, mert megmenti arryja egészségét,
mely fonto,abb a pénznél. Ilyen módon
kezdte meg a iakarékosságof, mielőtt be,
állott volna a cserkészek közé - gondol,
tam, talán majd ő nagyobb takarékosságra
fogia tanitani a csapatát, mint amilyenre
őt-Ólt tanitaIrák. Mikor legutóbb találkoz"
tam vele, tréfakép megkérdeztem löle,
ho§y megtanitották-e őt a cserkészek a
takarékosságra ?

- Igen, uram - íelelte.
É,s megmutatta nekem a cipőit. Szépek

voltak, megkérdeztem, hol szerezte.
A csapatunknál, uram felelte

mcsolyogva. -- Három-négy lecke után
már Óagunk talpaltuk és sarkaltuk meg
cipőinket.

Hat éves kis huga a szomszédságunkban
lakik, születésnapján elmentem íelköszön,
teni.

Mihelyt meglátott, leszaladt és egy cso,
dálatos-kis íiókos szekrényt hozott eIő,
melyet a bátyja adott neki ajándékba.



MAGYAR C§ERKÉSZ

Ez a babaszekrény mondotta
nekem.

Teljesen gyufaskatulyából készült, a
bátyja ragasztgatta őket össze, hogy fiókos
szekrény legyen belőlük.

- Néhány kis babaruhát is kell szlíQz-
ned, hogy belé tehesd azokat - mondottam.

Erre a kis leány kinyitotta az egyik
fiókot, hogy bizony ott már van egy kis
babaruha. Igaz, hogy az csak egy elsza-
kitott zsebkendődarabból készült, a szinét
pedig egy régi vöröstintás üvegből kapta,
de hát az mégis - egy kis ajándék volt,
amit egy szegény cserkész csinált kis
hugának a hatodik születésenapjára.

Vidám mosollyal néztem a kis leányra,
s azután büszkébben tértem haza a cser_
készekhez, mint bármikor, annak a remé-
nyében, hogy a többi fiuban is bizonyára
megvan az önzetlenség ahhoz, hogy a
kilencedik cserkésztörvényt ugyanily mó_
don megtartsák,

Megérkezem, benyitok á csapatotthonba.
Az ajtó kinyitásakor valami zöld festék
csaknem a szemembe csapódott, egy dézsa
viz majdnem a földhöz csapolt és én
egészen a földhöz vágtam egy'cserkészt,
aki az ajtó mogott térdelt és a padlót
surolta.

A szoba közepére menekültem. A szoba
tulsó végén az őrsvezető egy ablaktáblát
illeszt be, három-négy cserkész a íalak
festésével van elfoglalva, mig távolabb
egy cserkész egy képkeretet diszit. Meg-
kérdeztem, micsoda íestmény jön a keretbe,
mire egy csinos fényképet mutat a csapat
nyári táborozásáról. Ezt is az egyik cser-
kész íényképezte. Egy másik mélyen el
van merülve valami zsinegelésben. Kötél-

létrát készit, mely a .lris padlásról fog
majd lecsüngeni.

Felmásztam nagy nehezen a padlásra

- bár figyelmeztettek, hogy nagyon poro§
leszek. A padlás kétségkivül poros volt,
de itt is láttam valamit. Egy őrsöt talállam
itt körben ülve, amint sátorpor,yváikon a
lyukakat foltozgatták, Az egyik fiu meg a
harisnyája sarkán foglalatoskodott nagy
buzgósággal.

Mikor megint lekerültem, más látniva]óm
akadt. Arra a falra, melyet most íestettek
be, öt kis hirdetőtábla került, külön eg1_
egy mindenik őrs számára. Valamivel
odább egy nagy iv kartonpapirra erősitve
néhány gondosan préselt virág állott.
Ezen tul ismét egy polc, me|yre két hid.
modell volt elhelyezve. Egyéb dol§ok a
íalon: több vidám mottó, meg egy diszes
tábla, melyre a tiz cseíkésztörvény vcllt
felirva. Ezeket a dolgokat mind maguk a
íiuk készitették. Mindez nagy összeg
pénzbe került volna s a fiuk megcsinálták
anéllrül, hogy pénzt költöttek volna.

Sen;mivel indultak el és csapatotthon-
nal végezték.

De ez még nem volt ám minden. Leg-
alább husz különpróba jelvény is volt ott,
melyet aza|att szereztek, mig ezze.| a mun.
kával foglalatoskodtak; sőt olyan valamit
is szereztek, amit semmiféle pénzen nenr
lehet megvásárolni : a takarékosság való.di
cserkészszellemét. Azt a szellemet, mely
az egyént arra sarkalja, hogy a saját ere.
jére támaszkodjÉk és szabadabban tudjon
segiteni másokon, olyankor, amikor ezek-
nek arra szükségük lehet.

oszinte cscrkészlestv( red
Ford. Zsol.Jos Benó. Roland,,

jY(aglur jíaptúr.
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Példálybaa 2llZ hór,ap atatt maidnco tctiesca clíogyott. Nemcgak azétt lcgszl3k czt kőzzé, hogy a§í
katácronyta még veln| aka4 aa |gyekezzék, hancm azétt1 Áogyl akinek javaslata van a II. kiadeis szd,.
mdra, az még december 3l-ig közöIje szives megjegyzéseit a szerk, cimén l



lndián önvédelem IIl.: ,,Két baj
Ke,lves Fehérarcu Testvérem !

Akik magas hegységbe mennek zerge,
gazella v agy griz|i,med ve v adászatra, áíok
először alaposan tanulmányozzák a magas
hegység veszedelmeit s csak azután ln-
dulnak utnak. Fel kell ismerniök, hol ke-
letkezik magától hó_ vagy kőlavina, véde-
kezni kell tudni a jégmezők, glecserek
íeneketlen mélységü szakadékaivál szem-
ben; fel kelt szeielniök magukat minden
elóre nem látott eshetőségre, melyet hir-
telen hóvihar,_eltévedés vágy balesét okoz.

Ezeket az előkészületekei, ezeket a ké-
szülődéseket könnyü megéiteni anqak, a[i
ösmerí az éIetet fenn á magasban. 

'Alri
jártas a magas hegység veszedelmeiben,
az azt is tudni fogja, hogy az'előkészüle-
tek nagy része nem a bajra, hanem a baj
kikerülésére vonatkozik, 'arra, hogyan le-
het ezeket elkerülni.

Amint a mlga§-hegységeknek megvan.
nak a nraga n.6Tn kis veszélyei, ugy a
mindennapi életnek is sok.sok-veszedélnre
leselkedik ránk. Vegyünk csak elő egy
ujságot. Találunk olyán lrirt is, amely ar-
ról szól, hogy farkasok feifaltak egy em-
bert, vagy a lavina

lrözött a kisébbiket válaaztani l" 
'

egy-egy mérges kigló - az is inhább az
állatkertben - nagy§zerüen ,kell ludni a
cserkészekne k, hog-lian kell az ilven kig],ót
felismerni, ellene védekez ni és marását
kezelni stb. A villamosokróI, vonatokrólo
autókról és ,töltetlen" lőfegyverekről, me.
lyek pedig évenként ezeíszet és ezerszer
annyi szerencsétlenségei okoznak, nem
hall a cserkész semmit.

Az indián'önvédelem ezen is akár segi-
teni. Elő akar késziteni a mindennapi éiet
ezer oldalról leselkedő veszélyeire.

De ennek a védekezésnek 
-nem 

szabad
olyannak lennie, mintha valaki a magas
hegység veszede]mei eről ugy akarna védq-
kezni, hogy otlhon marad s n€rn megy,
sehová. Ezt legíeljebb egy ,üvegbuáa
ernber teheti meg, Az életet nem leélni,
ltanem áté}ni kel} l'Hog3 ha bajnak vagJ,ok
kitéve. Azonban eleget kell tenni a legfon-
tosabb índián szabálynak: ,,A két baj kö_
zött mindig a kisebbet r,álasztáni Iu

Kisebb baj az, ha magas hegl,ségben a
vadászösvényt jáló harcosok két órát ke-

eltemetett egy kirán-
cluló társaságot. El-
ienben az ujságtele
.van olyan §z €í€íl-
csétlenségeklrel i.,
melyet a vonat, villa-
mos, megvadult alla-
tok, véletlenül elsült
,,töltetlen" lőíegyve.
rek okoznak s rrent
egyszer megdöbben-
ve olvassuk, hogy a
bátoréletmentőbe ka.
pászkodott fuldokló
hogyan vitte magá-
val a hullámsirba
mentőiét.

Sok országban, a
hol elvétve fordul elő

rnény mászásban töltenek el, hogy,a lati-
náktól veszélyeltetett hegy oldalt vagy

mintha reájuk zúdul
á mindent elborlt,ó
halál. Kisebb baj, ha
a vadászok egy nap-
palellralasztják a ma-
gas, fensik felkere-
sését, mett,hóvibar
fenyeget, mintha el-
indulnak s védtelen
helyen szakad rájuk
az eleinek vad jatéká.
Kisebb bai Az, ha
egy órából l0 percet
eltöltenek ú;jelző kő.
rakások épitéséve|,
mintha a váratlanul
leszállt köd napokig
tévelyegni kénysze-
riti őket.

, E§ptdo§b

Ha valaki hátulról r8gadot! .9€:_..,.egy.egy ujját me8m8rkolvÁ
kifelé hajlitjuk. -- -'
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A n.gr. lrtgl,séget járó vadászoknak
van, módluk a |eselkedő veszedelmek kö-
zül a kisebb balt választani. De nemcsak
nekík lehet ; minderrkinek lehet, mer t a
veszedelrnek nem ezer méter magasságrrál
kezdődnek. **

Nézzünk szemébe lz adatoknak. Indiá-
nak rettegett állatja a - tigris, évenként
majdnem nyolcszáz embert rnarcangol ha.
lálra. Olvastunk is elég rémesnél-rémesebb
tigriskalandot, melytől ugyancsak borsód-
zoít a hátunk. Pedig milyen ártatlan állat
az a tigris a fekete tűzparipáho_z, a vonat-
hoz képes,t, mikor a? az,Amertkai Egye_
süit Államok területén egy év álatt lrat-
ezernél több embernek okoiza ' halálát,
vagy a pöfékeló auiókhoz'képest, melyek
ugyanott év-enként, tizen
hatezer embernek okoz-
zák pusztulását. Ameri-
kában at aatők napon-
kén{ átlag negyvenhét
embert gyilkolnak meg
s mi mégis közönyösen
haladunk el 'előttük s
nem tanitanak rá, hogyan
kell védekezni ellenük.

A városokb an az el-
gázolások nagy részét
az okozza, hogy az em-
berek könnyeImüen ug-
rálnak vonatról, villa-
mosról, sót ujabban autó.
ról is. kíkerülheti ezt
dz, aki nem ugrál. De
ezt nem olyan könnyü
megtenni, mert számos
esetben - sokszor élet-
be vágó. ügyben - kell
ugrani. Aki ilyenkor
nem ért hozzá - mikor
egy biztosnak látszó
összeütközés elől leug-
rással megnrenekülhe-

I,Ia valaki elólról ragad meg . . . hatallnas uszó,
. mozdulatot végzünk. . .

Egy igazi cserkésznek is tartania kell
magát ehez az elvhez. Ha vlllamosról, vo.
rratról kell leugrania, ostobaság ugy ug-
ra.ni, hogy valanri komolyabb baja rörtén-
hessen az embernek; tehát sohasen) sza.
bad úgy ugrani, hogy a kerekek alá
kerülhessünk. Ezért úgy- csinálunlr, mint
az indián harcosok: mindig csak a villa-
mos vagy vonat utolsó kocsijáról ugrunk,
mert a lrét buj között a kisebb a1, ha
eseileg alaposan megütjük magur]kat vag),
karunkat eltörjük, minlha a kerekek ke-
resztÜl rnennek rajtunk.

Sokszor keriii az ember ol5,an helyzetbe,
ámikoifu,tás, sielés v. lovaglái közbőn érzi',
lrogy el kell esniq. Erzi, hogy elveszitettc
az egyensulyt s néhány tized másodperc
kérdése, hogy a foldre kerütjön. A ki§ebb

bajt választjulr, ha kia-
bá|ás vagy kapkodás
helyett minél kisebbre
huzzuk magunkat össze,
kezejnket a téstünkhöz
szoritjuk, fejünket előre
hajt|uk. Ily módon a föl-
dön gurulunk egyet, de
ez a gutalás olyan sze-
rencsésen lefékezi a ler,-
dületet, hogy sokszor
csak néhány horzsolássaI
menekülünk, pedig előké-
szület nélkül eszmélet-
lenül maradtunk volna a
hel5szinen. - A helyes
esés olyan fontos, hogy
a japánok nemzeti öir-
védtlrne, a dzsiu-dzsicu
első tudnivalójául mindig
az esést tanitja meg.

Ha hirielen ugy -kell
választanunk, hogy szá_
guldó jármüről, vonatról,
kocsiról kell leugranunk,
mindig oldalt és kissé

tünk, vagy egy villarnosról való leugrás
sal másvalakit a sinekrőI e]ránthatunk -azugyancsak keservesen megbánharja azt.

A vörösbőrü harcosok sok.rt g,i ákorol-
ják, li lgy hogyan i<el, vágtató paripákra
telugrani és az<lkról leugrani. Gl,akor|ás.
lrözben történik is rréha eg),:egy baleset,
de hogy komolyabb i1olog neÓ- t 

'riénik;az annak kijszörrlretó, tttert a ,,két baj kö
zött a kisebbit et váiaszlani" elvét itt is
betarrják. Kisebb baj az, lra valaki leesil<
és rrregüti magát, mi,ntlta a lova , t]égic-
1áposnak rajta : szabál5,, lrogy a leugrást
csupán a lov3gló csapat végén szabad
gyakorolni.

előre ugorjunk, mert leg_
íeliebb megütjük magunkat, de a kerekek
alá netn kerülünk.

Gyakorlat, hogy társaságokban lőfegy_
vert ntutogatnak, puskával, revolverrel
cé|ozgatrlak eg5 másra. Rengeteg baleset
történlk igy. SzabáIy az, hogy egy fegJ.
vert állandóan úsy lrell kezelni, mintha
nrindig meg Ignng töltve és bármelyilr pil-
lanatban elsü]hetne. Mi itt a lrisebb baj?
Az-e, ha azt hiszilr, hogy íélünk a lőfegy_
vertől, vagy, ha azt lriszik, hogy bátrak
vaglunk és mellékesen agyonlőnek.

Ha valahol pánik tör ki: szinházban
elkiáltják, hogy tüz van; egy , autó pneu-
matik pukkant ki s azt kiáltják, hogy
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bomba ,. robbant, kisebb bai helvünkön
maradni, mert a legtöbb sebesüléőt a to-
longás okozza,'A tolongásban nem tehe-
türlk sokat) arra azonban nagyon vig1.ár-
zunk, hogy ne essünk el,,mert akkorkón5._
nyen eltaposnt,k.

Y zbőI mentésnél könnyen előf,irdulhat,
hogy a _megmentendő nyakunkat ragadja
qeg s igy akaratlanul fojtogatni kezd.
Ilyenkor nincs idő habozni, süigősen meg
kell .s_zabadulnunk, mert igy nemcsak hog_v
a íuldoklót meg nem menthetjük, hanem
mi is belepusztulunk.

. Van_ olyan bölcs _k_Qryu, mely azt a|ánlja,
hogy bukjunk a fuldoklóval együtt a viz
alá, aki ott, - mivel az életösitrin sarka-
lására még a szalmaszálba is belekapasz-
kodna, ha az a viz felszinén tartia _
minket ovalószinüleg" elenged. S hí nem
enged el, akkor kétségen kivül tévedett a
bölcs könyv és tévedtünk mi is.

Ilyen bizonytalan védekezést csak vég.
szükség esetén szabad yálasztani, annál
is inkább, mert fojtogatás ellen minden
körülmények között alkalmazható fogások
vannak.

Ha valaki hátulról ragadott meg, leg.
jobb fogás, ha felnyulunk a fojt<.rgaió ké.
zekhez.s annak eg_v-egy _- de cóak egy-
egy uiját megragadvaf kifelé rrailitiuk.-|iá
olyan erős íájdalmat okoz, hogy á toUli
újj is akaratlanul kinyilik s á- foitogató
kéz elenged bennünket, (L. 1. ábrá) 

*

Ha valaki előlről ragad meg, kejeinket
leeresztve tenyereinket összetésszük s ha-
talmas úszómozdulatot végzünk egyenesen
felíe]é, közben ék alakjábán tartoft'karunk
játszi 

_kö_nnyüségg_el fesziti, üti szét a foj_
togató karokat. különösen jól sikerül ez,
ha ezt a mozdulatot gyorsan s elég közel
tes!ünkhöz végeztük (l 2. ábra).

Ezt a két fogást valamelyik jbbarátunk.
kal .gyakoroljúk be _rig],, hosr szükség
esetén villamgyorsan alkálmazhássuk.

Az ernlitett veszélyes helyzetek nem
olyan ritkák, mint ait sokan gondoliák.
Aki előre beleéti magát azok{a s nieg-jegyzi a tudnivalókat, "az bátor. cserÜész
lesz, aki, meri ,átétni az életet",mert tudja,
hogyan kell az indiánu; szabálytbetartari;:
,,Két brj között a kisebbet választani!"

szeretettel ölel
Wiunelow, a Nagy Főnök

l ll ,
Paranc§noII_ur.
NosZLoPY ABA TIHAMÉR.

Kicsiny, homályos, szűk szobában,,
A lámpa syöng9 fénye mellett,
OIvas, tanul, ír, nappal-éjjel,
1 Majd kisfiának énekelget
S mesél - óh milyen szépeket !

Mutogatja a képeket:

- Mikor ott íenn, Wolh5,ni652,',
Majd lefagyott két gJ'enge |ába.'
,- Emitt meg nézd - a Kárpátokban

Lenn délen - .lásd - .áz Adrianál
Apád egy ócska hidat strázsál !"

,]
A kisfiu elszendere5
Alszik csendben a kis gyerek . .,,
. . . Most újra olvas, ír, tanul,
A jó öreg parancsnok ur,

Iis fenn az őreg oskolában;
A cserkészek kis otthonában,
Ó a vezér. - Tanít, beszél, :

:*1"T":o1a 
szél, _ j

A nagyláborban ponyvar'átra,
Ót minaig csak munkába' látia.
Ezer a gondja, sok a dolga,!
Ő a napot sobase' ,lopia;

Ha jó idő van - ha borul,
Vldám a jó - parancsnok ur !

Nem fárad ő most sem hiába,
Örömöt lel majd sok ,fiába',

Ha egyszer újra hí' a hon,
Követrri fogják ő. vakon.
A kürtös c§apatjelünk fúija,
Helyirr lesz ott is, allkor rijra,
Hol véres harcok árja dul , ', 

I

A
Irfa :
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Hangulatkép a Ösapatban, amikor hirül hozták, hogy a csapat
csak egy rnilliót aianlott fel ebben aZ évhen a cserkészházra. ;

. Nálatok is i8y volt?

A magyar "Cserlrészház".ban-, Coerkérzkorkép a közoljövöből. -
Irta: N. Á. T.

Budapest, I930. december 3.
(A ,,Magyar Cserkészu tudósitójtitóL) A Magyar

Cserkész Szövetség országos elnöke déluián 3 ótá-
kor kapta kézhez §ing-Csoní-§zu iapán főcserkész
sürgönyét, mely jelezte, hogy a Bécs -budapesti
repülójárattal délután öt óra harmincháíom peíc-
kor érkezik az illusztris vendég a repülöállomásra
és nyomban intézkedett, hogy a Szövetség autója
készen álljon. - A szövetség küIügyi íötitkára
beugrott a hatüléses kényelmes jármübe s elszágul-
dott, Rövid háromnegyed óra mulva pedig visszaér-
kezett érdekes külföldi vendégünkkel, - A cser-
készház bejáratánál az elnök fogadta telies cser-
készdiszben, azlán bevezette a hatemeletes hatalmas
épületbe. -- A japán löcserkész nem gyözötí gyö-
nyörködni a í.nagyar cserkészház nagyszerü beren-
dezésében. Azoknak tájékoztatására, kiknek még
nem volt alkalmuk megtekinteni a cserkészlrázat itt
közö|iük annak berendezését. - A tágas kapubejá-
tat egy üvegezett udvarra vezet, ahol az érkező
autók foglalnak helyet. Jobbra és batra tágas, fehér
lolyósok futnak ,körül, a falákat bel- és külföldi
cserkészfényképíelvételek, rajzok és feslmények di-
szitik, - Balra találjuk a kapusszobát, aho'l ielen-
leg Kulcsár Gáspár cserkésztiszt iartózkodik, örzi
a cserkészház összes heIyiségeinek kulcsait, |obbra
találjuk az ügyeletes tiszt lágas szobáiát, Itt min-
dennap más csapattól vezényelt ügyeletes tiszt tel-
jesit szolgálatot s állandóan készséggel szolgál
utbaigazitásokkal a hozzálord,ulóknak. E szoba
mellett van a házi telefonközpont, mely hatvanhá.
rom mellékállomást kapcsol. A cserkész-telefonos
kisasszonyok elözékenysége különben közismert g

ami a íő, náluk nincs téves kapcsolás, - Hatalmas
étterembe jutunk most a folyosóról, ahol a közös
kerületi tiszti iársasvacsorákat tartják. Az étterem-
böl a társalgóbalépünk. Kényelmes fauteuillek ölelik
itt karjaikba az elífuadt vidéki cserkeszeket. - A
falakon cserkészmüvészeink olajfestményei, az
eddigi főcserkészek portréit. A remek fehér kan-
da|lót K rilyhtis Mihtily cserkészsegédtiszt készitette.
A kandallón óriás váza, Majolika Péter l399-es
csapatbeli őrsvezetö múve és ajándéka. - A tár-

salgóból a iátékszobába íordulunk be, ahol a ping.
pong asztalok, a billiárd berendezések, §akk, malom,
várjáték és egyéb, kiscserkésztől-aggcserkéazig
terjedö szórakoztató iátékok várnak a munkába el-
fáradt, iátékoskedvü cserkészekre. - A szomgzéd
olvasóleremben nagy fehér zománciáblán kiabáló
fekete betük l Csendet' kérünk ! Ez azonban csak
formalitás. Aki itt leül a hosszu zöldposzióval
bevont asztalok ntetlé, az ugysem tud beszé|ni.
Megtaláliuk itt az összes bel és külíöldi 1apilapo-
kal, tuclományos, ntüvészeli, irodalmi és sport folyó,
iratokat és a cserkészlapokaL A szomszédos könyv-
tárhelyiségböl pedig minden a cserkészeltel rokon
müvet kikölcsönözhetünk. A földszinti folyosó
végére érve, néhány lépcsöfok a tornaterembe vezet.
Hátalnrás helyiség ez és világos. Berendezve min-
den-tornas2errel. A napnak minden óráiában azak,
szerü vezetés mellett folyik itt a cserkészek torná,
zása. Tizenkét cserkésztornatanár müködik ilt Buk,
Jenc Elitis cserké§ztiszt-testneveIőtanár utasilásai és
irányiiása mellett. A tornaterem mel|ett kényelmes
öltözök, mosdószobák és egy hatalmas fürdőme,
rlence áll rendelkezésre. - A tornateremböl a spott
és !átéktérre jutunk, ahol a nyári sportokat üzhetik
cserkészeink. A Magyar Cserkész Sport Egyesület
helyiségei záriák le a földszintet.

Menjünk íel most mát az e|só emeletre l Közé-
pen tágas diszterem, ahol az évi közgyüléseket
és az ünnepélyes üléseket tarlják. Mellette egyik
oldalon a hangversenyterem, másik oldalon a czin-
ház és mozgószinházterem foglalnak helyet. - A
siövetség elnöke, társelnökei, íőtitkárok kényelme-
sen berendezett szép helyiségei kövelkeznek, A bu-
torokat cgerkészasztalosok készitetlék. Minden szo-
bát más cserkészvállalkozó, Az elsö emeleten csak
az elnöki osztály foglal helyet. A gazdasági hivaial
s a cserkész Termelö szövetkezet irodái a lI. eme-
letet íoglalják el. A lII. emeleten a ,Magyar C§er-
kész" uralkodik. Középen.a lószerkeszlő Penna dr.
szobája, mellette a íelelös gzerkesztö Óvatos Jdnos,
majd Küllöldy Aladdr a külügyi fovatvezeiö, Czövek
Béla a müszaki szerkesztö, Ttibori Gábar a tábo-
rozási tudosilő, Szini Árpdd caerkészkritikus és
Lanlos sebö az,irodalmi rovatvezetó szobái követ-
keznek, végül a kiadóhivatal számos. helyisége,
(pénzlár, expedició, könyvelés slb.) A IV. emeletet
a külügyi hivatal és a táborozási osztály foglalják
le. --: Az V. emeleten van a cserkészmunkaközve-
titő hivatal, a rádiószobák, a levéltárak és muzeu-
mok. A VI. emeleten a cserkészkisérleti állomások,
laborhtoriumok. : Az alagsorban 4 konyhák, pin-
cék, kamrák hosszu sorát. találjuk. - Az elökertet
hivatásos kertész - cserkészek gondozzák. ltt lalál-
juk a világ fócserkészének a szobrái s jobbra és
balra pedíg elhunyt cserkész vezetö egyéniségeink
szobrait látjuk. -

Sing-Csont-Szu, a kiválő iapáni cserkész kiJe.
lentette, hogy a magyar cserkégzmozgalom, az egész
világon elsó helyen á1l, Legföbb bizonyiléka ennek
ez a hatalmas cserkészépitmény, melyet a cserké-
szek szorgatma ég á|dozatkészsége teremlelt meg.
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Jelmezes játélr.
Irta: Bradney Kingsway.

- Az a kérdés - szólt Welby, a wick-
tlrcrpe-i cserkészek őrsvezetője - hogyan
csináljuk ? Dick Bowes, a kulcsár, meg-
igérte, hogy öt fontért pompás evezős-
crónakot szeíez, nekünk, ha meg tudjuk
fizetni ujévig. És most 

'decembei 
közópe

van ! Sohse lesz ilyen alkalmunk, pedig
remek mulatságunk lenne a folyón jövöre !

- Inkább vegyünk most egy szánt -szólt Dickv Smirh.

- Ó, a|t mágunk is könnyen össze.
ü hetjük - volt a vá|asz, - Most a csó.
nakajánlatról kell döntenünk.

- Ugy van vágott közbe Tom
Trought busan. - De az a kérdés, hogyan?

-- Egész könnyen - mondta Welby

- Bob és Jaclr, ti ügyesen bántok a szer-
számokkal, c.iná]hattok néhány apró létrát
és könyvespolcot, amilyeneket már ki is
átlitottatok. - A Roberts_testvérek a falu
ács- és asztalosmesterének a fiai voltak. -En kötelet veszek és függőágyakat készi-
tek. Stan pedig - mutatott rá S:anley
Davies-re ő már egész könyvkötő-
iparral rendelkezik. Ti többiek segithettek,
vagy keresztülvíhetitek bármilyen jó ötle-
teiteket.

De szólt a pesszimista Tom
Trought - mi nem tudunk egy hónap
alatt öt font értéküt késziteni és eladni !

Már elárasztottuk egész Wickthorpe.ot a
mi dolgainkkal és a bevételből felszerelést
vettünk. Különben is, ki vásárol decem"
berben íüggőágyat?

Bubánat szállt a társaságra. Wickthorpe
nem volt nagy helység és a lakosság
vevöképessége valóban eléggé kimerült
már.

Azután egyikük cserkészelőadást java-
solt a falu iskolájában, de utána valakinek
eszébe jutott, hogy a jövö héten lesz az
iskola hangversenye, á következő héten
pedig az egyházi teadélután és estél,v,
igy hát a cserkészek bajosan kaphatnának
nagy közönséget.

- Hm ! A csónakunk, ugy látszik, már
léket kapott - sóhajtotta Reqgie. - De

- folytatta kisvártatva - erőltessük meg
magunkat és gondolkozzunk [erősen öt
percig !

A fejeiket megtámásztották és egy ideig
csend volt, - a nagy gondolkozás csendje.

Azután Dávies, aki szórakozottan bámult
egy karácsonyi képes uiságra, hirtelen
felugrott és hangos ,,Hurrá !"-val, magán-
kivül ugrándozott a padlón.

- Hej, lassan, Davies ! Mi baj ?

- Megvan - kiáltotta egyre vidáman
táncolva. - Nézzétek ezt a képet ! -Rámutatott a lapra, amelyen, a liép egy
régi teremben iátszódó karácsonyi szin-
játék jelmezes szerepl őit ábrázo|ta.

- No hát - szólt Reggie - én nem
látok ezen semmit, ami téged megkergült
birkává tehe,ne.

- Ezt mi is megcsináljuk ! - kiáltott
még mindig izgatottan Davies.

- Mit, mi is megkergülünk ?

- ltzt nem, hanem jelmezes játékot
rendezünk !

Egy pillanalra zavart csend támadt, az-
után örömteli éles csatakiáltások közben a
íiuk oly lelkesen ütögették hátba Daviest,
hogy csaknem első segélyre volt szüksége,
hogy visszanyerje a |élekzetét.

- §2xy3616, nagyszerü l - kiáltott
Reggie. - Éppe., elég nagy urilak van a
köinyéken és éppen a napokban beszél-
getett apa az urasággal - a papnak a
fia volt -, hogv mennyire feledésbe men.
nek a régi karácsorryi szokások és hogy
milverr kár értük.

] Ig"n, ez helyes - mondta Thomas

-, de. mi lesz a játékkal és a jelmezekkel ?

- O, apa igen 1ól érti ezeket a dolgo-
kat - volt a gyors válasz. - Neki ked-
venc szórakozása, amikor régi szokásokkal
íoglalkozik. Még ma beszélek vele erről.
Holnap hozzáíogunk, fiuk. Hurrá ! Biztos
az öt fontunk l Lehet gratulálni Davies
barátunknak.

Mire a jeles ötletgyáros, va]ami nagyon
megdolgozott hátról rebegve, hirtelen el-
illant.

Karácsony elO".te}n, amikor beállott a
sötétség, ha valaki elha]adt volna a cser-
készek házikóia előlt, szokatlan és rémü-
letet keltő látványban lett volna része,

Először is hatalmas vörös-zöld sárkány
mászott elő a2 ajtón szélesen kitatott
száija|. Urána egy vad tekintetü török jött,
fényes handzsárral hadonászva. Azután
Mikulás apóval karöltve, megjelent a vö-
rösruhás, vigyorgó ördög.

Ezeket a nagyfejü, meredt szemü mánó
követte, gonoszul elgáncsolni akarva egy
szigoru nézésü doktort, akinek felette
kiváncsi hosszu vörös orra volt, cukor-
süveg-kalapja és bö köpenye tele titokza_
tos.. sárga jelekkel.

Ovébe dugva vitte sebészi szerszámait,
amelyek körüI kivált egy óriás furó, egy
faragókés és egy rozsCás lombíürész.

Mindezeknek nyomában megielent a
hires, sárkányölő Szent György, ezüstös
papirvértezettel gyönyörüen felszerelve,
lándzsát és kardot is viselt.
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A sárkány méltóságosan a hátsó lábaira
ágaskodott és csunyán hörgött, csak akkor
csillapult le, 4mikor az, érzékeny részén
az ördög háromágu nyársvillájával meg-
érintette.

- Feküdj le, undok állat ! Hagyj fel
ezzd, az illetlen zajongással, - szólott
Szent György, akit az őrsvezetö szemé-
lyesitett meg.

- Csak az ui pappendekli szócsövet'
próbáltam ki - mondta egy hang a sár-
kány belsejéböl,amely ugy hangzott, minthr
a kitünő Davies-é lett volna. Lehet
halláni?

- Hogy lehet-e hallani? Mértföldnyire
felriásztottad a kutyákat és az országuton
valaki máris rémülten menekül.

- Örvendek, hogy hallani engem. Már

A jelenetek között az ördögi imposztor
és a csintalan manó viharos kacagást kel-
tettek bohókás és nyakatehert. csinyeikkel,
amelyek igen buzgó tanulmány_és gyaLor-
lat eredményei vultak a Roberts-testvérek
részéről.

Mikor mindez véget ért, a huscsemegélr,
sütemények özöne és a kávé zuhatagja
várták a szereplöket és az uraság a csónak-
alap javára egy egész aranyfontot helye-
,zett bele abba a dobozba, amelyet Mikulás
apó vitt.

Élretre járt, arnikor a játékosok a laj-
stromuk utolsó házában játszottak. Ez egy
nagy udvarház volt. Amikor ujra kike.
rültek az utra, Dick Smith, az orvos, aki
nébány pillanatra visszamaradt, haIkan,
de izgatottan közcledett.

azt hittem, hogy lágy
fúvolahangom van -mondta a sárkány
önelégülten.

Szent György fe!-
á]litotta és megszem.
lélte olázálom_őrsér",
ahogy találóan elnt -
vezte. Azután' c§en-
desen mdgindultak

elhagyott utekon a
wickthorpe-i kastély
felé, ahol az uraság
éppen nagy családi
ünnepet ült.

Mikulás apó körül-
vezette a Íurcsa tár.
sulatot és rövid, rimes
beszédben be is mu.
tatta tagiait.

Az előadás szent'György megjelenésé_

Nem vettetek
észre semmit ott a
gyepen ? - kérdeiie,

- ,Nem - volt a
válasz.

- Hát amint lejöt.
tetn, valami recsegé.t
h rllottam, mint amt-
ktlr egy,pá'ca eltörik
es az ilyen z-aj, ámint
tudjátok, íigyelmessé
teszi a cserkészt. A
mint éppen a zaj irá-
nyába néztem, valaki
elhuzta a ház egyik
ablakáról a függönyt,
fénysugár esett a pá-
zsitra és egész biztos,
hogy két alakot lát-
tam egy bokor mögé
buini.

Az őtsvezető azon-
nal észhez kapott.

- Dick mondta -, jobban utána
kell nézned l Talán a hirtelen fény vezetett
félre a sötétberr. Azonban jól tudom, volt
nemrég néhány gyanus alak a környéken
és a mai éjszaka különösen alkalmas az
ilyesmire.

Dick gyorsan eltünt és az őrs izgatottan
várta jelentését.

Egy negyedóra mulva visszakuszott.

- Betörők mondta óvatosan sut-
togva. - Ketterí vannak. Épp most álli-
tottak létrát a jobboldalon a hálószoba
ablakának.

- No - szólt az őrsvezelő dühö:en

- most galléron ragadluk a zsiványokat
és csoda módon megzavarjuk az üzletüket.
Amig vártunk, már meg is terveztem, mit
teszünk. Gyertek, íiuk. Ez most lromoly
lesz, nem iáték! De csak maradjon rajtunx

vel kezdődött, aki
büszkén hirdettb magáról, hogy ő minden
lovagok legjobbika. Ezt a határozott álli.
tást nyomban kétségbévonta a pogány
török és heves viadal íejlődött ki, amely-
ben természetesen holtan terült el a török.

De nem volt ok ijedelemre, mertielőlépett
a bölcs napkoleti orvos és bűvöó gyógy.
italával haúarosan életre keltette á hött
törököt. Majd bűverejének ilyen meggyőző
próbája után a tudós kináIni kezdte Órvos-
ságát ingyen, - csak a külön e célra
alkalmazott üvegcséért kellett öt shillinget
fizetni.

A csodadoktort azonban szégyenletesen
megíutamitotta a tüzes sárkány hirtelen
megjelenése. Am eZt a szörnyeteget Szent
György vitézül legyürte, félelmetés hörgés
és zöld meg vörös lángnyelvek borzasitó
kilövellései közepette. - -

,, , . . ijeszt6 hörgég rázta mog a levegőt és egy félolmetos
szörnyete8 emelkedeit fel a földról.. , "
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Nagytóbori]emlék. Morse-gyakorlat a javából.

A oDugó' őre beszámolója. Ezze| zárjuk Ie iilei tábori beszámolóinkat. Talán elnézik olvasóin}i
hogy ezzel az egygyel ds egyetlennel most jövünk, holott nov. 15.-én befejeZtük a beszámolókrt.

t,
),

s

a,
V

a jelmez, még lrlsznunkra lehet. Veg5ük
le a cipőnket, nehogy zajt üssünk a
homokon !

Gyorsan megtették elókészületeiket, maid
Dick vezetésével lopódzva kusztak az ös-
vényen. Nem volt holdíény, de az ég tiszta
volt és a csillagok fényénél könnyü volt
íelismerni a nagyobb tárgyakat.

A létra még ott állt, ahová a gázfickók
tették és a íölötte levő szobából kiszürődő,
imbolygó íény mutatta, hogy még munká-
ban vannak.

Reggie ügyesen elhelyezte embereit
rejtett helyekre és lélekzetüket visszafojtva
várták a feileményeket.
-Nemsokára megjelent egy sötét álak és

egy másikkal együtt jól megtömött batyut
cipelve, óvatosan ereszkedett le a létrán.
A íöldre érve, egy pillanatra mind a ket-
ten ha|lgatőzva megálltak, azután egy
mellékösvény íelé tartoitalr. De - rémü-
let! - alig iettek egy tucat lépést, ijesztő
hörgés rázta meg a levegőt és egy félel-
metes szörnyeteg eme]kedett fel a földről,
mintha rájuk akarna támadni.

A félelem kiáltásával hátrált a két nyo-
morult a létra felé és - ő borzalom !'-
a létra tbkain egy vigyorgó) eleven ördög
ült, vadul hadonászva.

Az iszonyattól félig megőrülve, a betö-
rök az ellenkező irányba rohantak,
irt meg egy kisérteties lovag fogadta őket
kivont karddal, mialatt a feje íölött ijesz-
tően vihogott egy órjásfejü manó.

Ez éppen elég volt a tolvajoknak. Egyi-
kük kétségbeesetten térdrehullott, mialatt
a másik rémüit zavarban állott. Mielőtt
ijedelmükből magukhoz térhettek volna,
tehetetlenül feküdtek a íöldön és egy
hosszu, vörös orru alak erősen markolászla'
őket, rnellette pedig Mikulás apó nevetett.

!F

, Hogy a két elszánt, régen hajszolt be-
törőt milyen ügyesen fogta el á cserkész-
-őrs, azt sokáig emlegették Wickthorpe-ban.

Nem is szükséges elmondani, hogy az
őrs megkapta a csónakot és minden rég
óhajtott dolgot, ugy hogy ma csaknem

Potd, : Ktípolnai József.
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Megjglent a rrGaudeamu§".
Már elözete;en közöltünk részleteket walter

Jdnos dr, müvéból, amelynek most megielent az
elsö kötete: botúkuriózumok, szójátékok, tréfás
feladatok. ,Tria sunt necessaria ad salutem tempo-
ralem: cibus, somnus et jocus" mondja elöszavá-
ban. (Háron dolog szükséges a mindennapi jó han-
gulathoz: a jó étel, a jó atvás és a tréfa.) Aki
kezébe veszi, aligha íogia egyhamar lelenni. Amikor
szemelvényt válogattunk, kitünt, hogy tulajdonképen
az egész könyvet kellene közölni, oly nehéz válo-
gatni benne. Nagyon ügyes, hogy a fejtörök meg-
fejtését a könyv végén összegyüjtve adja. Mi sem
nem magasztaljuk, sem nem reklámozzuk ill ezt a
kitünó könyvet, hanem részleteket adunk és azt
mondjukl aki jóbarátja önmagának és az igazi

"jocus"-t szereti, mulas§on el ezzel a könyvvel és
sok-sok hálával fog a szerzöre gondolni, aki magát
szerényen iródeáknak nevezi. Es kiváncsi várako-
zással fogia tesni a II. és lll. kötetet is.

n É s z L.E T E K
a) A titkos irásra:
A titkos levelezésnek legtöbbször használt for-

májq a titkos szdmtrds (écriture chiffrée). A magán_
életben és a hivatalos használatban igen gokszor
találkozunk vele,

A számokkal való titkos irás a xv. század óta
föként a diplomáciában a legtöbbször használt
érintkezési mód.

Pázmány Péter és I. Rákóczy György igy leve_
leztek egymással, amely levelezésnek a kulcsa:
t:f 6:8 ll:é 22:ö 32:a 39:d2:h 7:i t3:P 25_á 33:s 40:e
3:i 8:o 14:u 29:m 34:y 4t:b4:k 9:l 15:t 30:E 36:y 42:u
5:e tO:a 20:ö 3l:n 37:r
Formáiát legjobban mutatja Pázmány Péternek_ I.
Rákóczi Györgyhöz intézett következö levele.

,Illustrissime Princeos. Domine, amice obser-
vande, szolgálok kegyelmednek, és Islentól minden
javakat kivánok. Az kegyelmed leveleit nekem fide-
liter megkü|dték Kassárul. Az utolsó levetet, mely
8 novembr, költ, tegnap hozták, Mennél többet gon-
dolkodom a kegyelmed mostani állapotjáról, annál
inkább konfirmáltatom abban az opinioban, hogy
E r d é l y t'a n é m e t § e

30, 37, 39, l1,9,34, 15, l0,3l, t1,29,5, 15, 33,5,
ci,ts.é8megnemoltar,
6,7,15,33, lí,6, 29,5r6, 3l, 5, 29,8,9, 15, t0,9,
m a zb a t t y a a t ö r ö k
29,32,36,2,10, 15, 15,34, l0, 32, l5,20r37,22,4,
ell0n,
lt, 9, 9, 5, 3t.

*a*
ó) A szójátékra:

Azt mondják a hatalmasok,
Hogy akinek hat alma sok,
Az már elég hatalmas ok,
Hogy ne legyen hatalma sok.

*

Mért nem szól. az okariná ?
oMert ha volna oka, íína.'

*

Tavaly azt kiálták: Tc l Le ! Ki l
Nem lehet rlispán, nincsenek leleki.
S most már az egészböl tudod mi lele ki?
Tele kiderülvén, alispán Te|ekí.

a

oKendé a gült malac, ha tud rá hevenyén hexa-
metert csinálni t" mondla egyszeí báró Orczy Lótinc
Ujszászon Farkas András-vándor poélának; nire
ez kivágta:.

Ecce caput porci, vivat Laurentius Orczy l
''r}'

c) A nyelvgyötr6kre:
Jobb egy lúdnyak több tyuknyaknál.
A bagi pap kapuján két kék vadgalamb búg.
Mit sütsz kis Szücs ? Sós húst §üt§z, kis Szűcs?
Te tetted e tettetett tettet? Tetteteit tettek tet

tese te l
Az ipaíai papnak fapipája van. Azért az ipalai

papi pipa ipafai papi fapipa.- -A-szarka farka tarka, de nem mínden szarka
farka tarka: c§ak a tarka szarka farka tarka.

Lehetséges-e arzénes festékkel festett bútorok
szilánkiával fütött kályhában sütött kenyérrel arzén-
mérgezést kapni ?

EIől megyen hat bak, utána megy hat pap. Hatot
ütött, bakot ütött, hatot, papot bottal ütött hat pap.

'**
Fogadok, hogy nem tudod ponto§an utánam

mondrni, amit én mondok. Nos próbá|juk megl
Én; Akik másokatgyülölnek, mennyországba nem

mennek.
7e; Akik másokat gyülölnek, mennyországba

nem mennek.
Én., A Csimborasszó tetejét örökös hó boritja.
Te: A Csimborasszó tetejét örökös hó boritia.
En : Ezt már nem jól morrdtad l

7e: Miért? Igenis jól rnondtam.
Én: Ázé,tt, m-ert neled 'is ezt kellett votna mon-

danod : Ezt már nem jól mondtad l

A könvv a Szt. lslván Társulat csinos kiadásá.
ban jeleni meg. Ára 28.000 K, (?)

kerületi matiné.
A X. tertiíet vezetőségc h6zll az óss?es csapa-

toktat, íogy Klopestcl óeceabet 6.-ál ő. e. t0
óra&ol a oFlóra' aozgószilház helylségébel kerü-
leti matinét rcldcz zz ép|tcndő Magyar Cserkészhtíz

Javáta.
A műsort tészbcl a helybet| csapalok tctctgé.

ge7, tészbel a (cgtl|abb csetkészíilock beogtatága
és Dr. Molnát Ftigyes, hüt'űgyí íőttttár elíaőása
tcgz| étőekesgé. Tc&íatvc, hogy csetkészicgyct
(5000 kor.), beléPő|egyet (20, 15, 10000 kor,) csak
torlátott számbal ttrdúnL adr.12 |ó letz, ía a cea-
patok el6te goodostodoaL s.aű&réglctcltről.

Jegyek Laphatók l A X. kct. h,elyeégében To_
rolyl tltkárnál a Ílv. őtLk alalt keőá, csűtőtlők és

l?ombatoa 4-6 őnkol éa a Llspostí csapatoL pa-
lancsnoÉságalnál.

Csak egy caerkósz vette égzre ? Mult számunk
cserkészház c\kkét azza\ kezdtük, hogy 4 év elótt ké-
szitett rajzot mutatunk bo. A rajz névalá'rása azonban
olárulta volna a figyelmes cserkésznek, hogy az arajz
1923_ban készült - ha. a cserkész szemfüles lett
yolncl Mindössze egy cdgrkész akadt, aki ézt a ttéíát
észrovetto, paíszo az is - egri volt.
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Pályázat.
§zerkocsi vagy hátizoák ?

Egyi}. kerületi jamboreen sokat ta-
nácskoztak a döntőbirák, mi az ügyesebb
íelszerelés: szerkocsi vagy hátizsaT<-a Vol-
tak, akik jobbnak tartotiák azl, ha a csa-pat közös felszerelést haz magával
s_z,erkocsin, voltak, akik ügyesebb méggl.
dásnak véltélr, ha mincien iétszerelést siéj-jel osztanak és minden a csapat hátán van.

,,Szerkocsi vagv hátizsák"' - kérdezi a
M. Cs. és pátyázaTáak tüzi ki ezt a kérdést.

Nyertes az, aki a leg.döntőbb érveket
tudja felhozni"

Határidő dec. l5. - Iutalom : 50. 30 és
20.000 K. (könyv v. péázjutalom). '

,,Te vagy " ".oa"" á'' pályeratunlc
eredménye.

Arra a kérdésre, milyen tábortüzi pro-
gramot állitunk össze, Lu parancsnokúnk
távollétében vendégek érkéznek, akik a
tábortüznél jelen lésznek - két alapos
páIyázatot ismertetünk, Az I. dijat Huber
András 38. ,,Honvéd'', a II. dijat Arady
Zso|t s -tisztjelölt, 653. Somssióh csapai,
Iiaposvár, nyerte.' A nyertes pályázatokat rör,iden közöljük.

I.
A vendégek elé megyek és fogadom a csapat

és a parancsnok ur nevében és egyben bejelentenr,
hogy mily okokból nem lehetett jelen a parancsnok
ur. Ezután odavezetem őket a lizhöz, vigyázva,
hogy a hely,füsímentes legyen.

Fontos, hogy a hallgatóság ne vegyen égzre
készülödést vagy músorszerüséget a tábortüznéI,
mert akkor oda van az i|luzió. Ezért ne szindara_
bokat, akrobata- és egyéb mutatványokat adjunk
elő, hanem lehetöleg ugy válasszuk ki a számokat,
hogy az a legtermészetesebb és szivböl jövö legyen.
A vendég lássa ugyanazt a táborlüzet, mint mikor
a liuk egyedül vannak és lássa azok esti szóra-
kozásait.

Most-következzék aműsor. Én a fiuk közé ülök
és a vendégeknek bejelentem, hogy tiszteletükre
egypár csatakiáltást fogunk hallatni. Utána minden
bejelentés nélkül jönnek a többi számok: ,< Arady Zsolt,

l. Csatakiáltások. ,- -* 
*

2. Fiuk, fel a fejiel t ,,Le a gallérral,' - páIyázatunk ered-
3" Csapatinduló. mé,ryét legközelebbi számunkbán hazzuk.

M.il!.9n. l99z _l Mlf lar Cserltés7 l7eíedilt é,Jfolyama ? Ii::'{;i,^.'x:,i!:2:
Puln,l 7gIekgzlk .a MagYat.Csetkészl_NagYobb alakot őlt, szinee ciu,lapot kap, ezéle'sebb és magasa'bbhasábokban kőall mondanlvalőlt, Llap éÍén otvaeüató főmgnkatársaink'névsor{ "r"i iá-Áihralátsalnk,v!aa!9t a_legklválíbb_ 91gyar lííuszitátorok ,igii;it Á^ilLk"i;;";y; ileit"*i"t""t,-Ó-" ,e-csakszáfr,tól,számra adgnk éúek7s és változalog etedZti iartalmai, rr.".Á aiidezt a tőbblelel ugyanazonaz álon .adjot. Jagris egy péídány 5000 K, negyedévi előiizetés 30.000 K ,*"rJ-Úi;iűí evek dta
:^:::,:2|'_'_" :::':Ji számaink hamat. klíogytak, kétiűk az e|őílzelés ldejében vaíó tendezésé-{ mett csaka s?(lB§cg §zefílt nyortrunk péIdányszámotl

4. Órségen álló magyar vagyok (vers).
5. Krasznahorka büszke vára. .. (ének).
6. Fürdik a lotdvilág ... (ének).
7. Tölcsérból, íőzőkanalakból s egyéb rnás hol-

mikból összeállitott rádio,'miben a detektor egy jó
humoru.íiu, k]t egy másik egy fedövel (akárom
monoant, kondenzáloíral) hangol és ezáltal kicsal
a készülékből aktuális strófákat és egyéb humotos
hireket.

Ha ez nem lehetséges, akkor helyette a kesergö
tábori monológ.

, , "8, Cginom Palkó (rendes é8 cserkészszöveggel).
9. Lesz. egy ország! (Gyökössy E.).

l0. Bucsuzlató (ének).
A l0. szám elött bejelentgm, hogy a mai estén a

tábattiz pzzel a számmal véget ér, utána ima és
zászlólevonás, ha nem esik terhükre, hallgassák
végig.

Zászlólevonás után a vendégek mellé két kisérő-
fiut jelö]ök ki lámpával, En magam, csak a tábor-
kapuig kisérem őket, hol azlán a parancsnok ur és
a csapat nevében megköszönönr a szives érdeklödést.

Mikor a parancsnok ur bazajön, |elentést teszek
Huber Andrds,

ll.
A programot a köveikezöképen állitanám fel:
l.,Fiuk, fel a fejjel !

2. HegedüszóIó.
3. Magyar cserkéez dala (szava|al).
4. Grimbuszjáték.
5. Csatakiállások.
6. a) Cirkusz b) Mikor Wittembergának stb.
7. Szól a kakas már.
8. Bérces Kárpát.
9. Ránk boritja fátyolát,

Indokoltis:
Fő cél: az idegeneket a cserkészélet méIységeibe

belevezetni; megmutalni a derüs és t<omoly oldalát.
Kivitel: A számokat épen ez{rt ugy elhelyezni,

hogy ne lávozzanak se tulvidám, se tulkornoly han-
gulatban. Ezért a számok parabolisztikus elhelyezése.

.A szavalat a megbeszéIést pótolja a parancsnok
távollétében. Leadnám az egész cirkuszl, anrit a
magyar veísenyc§apat Xopennagaban bemutatott.
Az érzelem (tetszés) nyilvánitó kiáltásokat itt szöve
bele aszerinlt, hogy mi következik, Pl. Mikor bero-
hannak a vadállatok: Jaj-de-fé-lek. Mikor nem tudja
a aulyt felemelni: I-1yen-gyön-ge, stb. ]
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KONYVEI,(.
Decemberben mógjelenik a ,,Magyar

Gserkész Naptára" l Tartalma: dr-
szes cimlappal, naptár , 1926. végéig, az
összes csapatoh, szervezőtestületek, tisztek,
segédtisztek, nagytanácsi, alapitó tagok
névsora, a kerületi vezetöségek, a bel- és
küIföldi táborozások rész]etes adatai, a
szövetség_ beosztása és müködése, szóval
olyan cserkészlexikon, amelyet mindig a
zsebében fog hordani minden cserké§z.

Ár" annah, aki elöfrzet rá d.ec, 15-ig:
8000 kor,ona, akí rnegjelenése után veszi
meg, annak l2.000 korona.

Az 1925. szentévl rómal zarániloLlatok
Emlékalbum Bizottsága diszes emlékmüvet készül
kiadni. ,,Visszaemlékezések az 1925. évi római za-
rándoklatokra" cimen egy vallásos, irodalom- és
rnűvészettörténeti szempontból is kiváló emlékköny-
vet készitenek, mely nem száraz hivatalos közle_
rnény, hanem az egész szentévre kiterjedő össze_
foglaló történeti visszapillantá8, s rilely mirden
résztvevö zarándoknak kedves emléke lesz. Róma
nevezetességeinek képein kivül a papság, az arisz-
tokrácia és a többi társadatmi oszláJyok jelentkezö
zatándokaínak egyénenkénti arcképeit is fogja
hozni. A nivós és rendkivül ajánlható diszalbum
ára 2ő0 €zer korona lesz es kb. februárban fog
megjelenni. Érdeklődők forduljanak közvetlenül a
Római Zarándoklatok Emlékalbum Bizotí1ágához
(Budapest, IV, Váci utca 40).

De Padvinder, a hollandi szövetség lapja
izléses kiállitásával nyeri meg tetszésünket. Elegáns
fehér papiron, diszkrét szinnyomásu cimlappal és
gazd,ag tartalommal jelenik meg. Erős szövetségnek
erös lapja.

O'Eseoterlo, a délamerikai spanyol cserkészek
lapját is meghozta a posta. Kis íüzetalakban, egy.
szerü fornlák közt megielenő lapjuk vaq. Nálunk
szokatlan 2 -3 hónapos kirándulásokról, tábotozá-
sokról hoz hireket és sok-sok ünnepélyröl,

Die §pur a német cserkészek egyik legjobb
ifjusági lapia. Csinos kiállilásban, irodalmi ériékü
tarlalommal havonként jelenik meg.

A zalaegérszegl 7l. csapat ,,Jó munhát'' cimen
ügyesen szerkesztett nyomtatott uiságot ad ki.
A lap jobbára a helyi csapatok ügyeivel foglalkozik,
de van á|taláno§ érdekü voraatkozása is. E számá-
nak vezetöhelyén Bódy Zoltán cs.-tisztnek a szom-
bathelyi seregszemlével foglalkozó Iendületes cikkét
hozza.

A salgótarJónt t45. Sirály csapat Liliom cimü
lapjának ujabb számai jöttek meg. A Jókai szám
gazdag tartalínu. Az októberi számban értékes
tanulmány ielent meg Somoskö váráról.

Bndapest Székeslóváros t924 évi statisz-
tikai kimutatásokat lartalmazó zsebkönyvecskéje
megjelent. A nagyszerü kis könyvben a környék_
ismeretre vonatkozólag számtalan sok hasznos {s
ui adatot találhatunk, de a közintézménlek, idegen-
forgalom, gyárak és a többi kisebb rovatai ie
érdeklódésünkre tarthatnak számot,

A Szövetség uj,telefonazána: 920-98 (Belváros).

_ _, §zövetségi skl.akció. Az országos gazdasági
hivata| a csapatoknak télire olcgó gkivel_ való ellá-
tását tervezi. EvégböI kéri azokal a csapatokat,
amelyek az idén skivel szándékoznak önmagukat
felszerelni, hogy ezt jelentsék a gazdasági hivatal-
ngt és pedig lehetöleg pontosan azt, hógy hány
skire és milyen fajtára van szükség, kb. mikorra
és mi az a legnagyobb ös§zeg, amelyet a slri pár_
jáért fizetni ludnának Ezen adalokat a s7olgálati ut
mellözésével közvetlenül is ielenthetlk, .azoiban az
időszak elórehaladottságára való tekintettel a ielen-
téseket december hó 8 ig kérjük. Minthogy az egész
akció sikere részben az igénylők számától, részben
rajtunk kivül álló körülményektól is függ nrig egy.
részl a jelentéseknek a lehetö legt yorsabb nleg_
télelére kérjük a cserkészeket, illetöleg az illelékes
parancsnokságokaf, addig másrészt az adalok tisz-
tánlátása elött, tehát dec. tO-ike eIött végleges árat
sem közölhetünk, s az akció mirde n körülmények
között való lebonyolilását sem garanlálhatjuk.

Tisztképiő tanfolyam. Január nrásodik, felé-
ben az I kerüIet a lavalyihoz basonló tisztj íovább.
képzö tanfolyamot kezd, amelynek megrendezését a
Pesti Szent Imre Kollégium öregcserkészcsapata
(90. ö. Szik) váilalta- Az öregcserkészcsapalok ilyen
irányu, magasabb stllü belekapcsolódása a Szövet-
ség szellemi irányitó munkájába uj és nagy távla-
tokat nyitó kikezdés, amely a magyar óregcserké-
szetbe ui szint és tartalmat hoz. A tiszti tanfolyam
rendkivül érdekesnek ig&kezik. A rendezö csápat
jelszava: uj meglátásokat és az egyes pontoknál
alápos gyakorlati képzést nyuitani ; ami az illusztris
cserkészelöadókat kétségkivül nehéz feladat elé
állitja. A 30 *40 perces e-lóadásokat hozzászólások
és viták követik, amelyeket az elöadó vezet és irá.
nyit. Ezek a megbeszélésck és viták szervesen
hozzátartoznak a tiszti tanfolyam programjához,,
alapfeltételük, hogy a tisztek és segédtisztekből álló
hallgaióság maga is komoly fetkészültséggel jöjjön
az elóadásokra, gondolatokat hozzon, vagy jól beváIt
gyakorlati fogásokat, a saját tapasztalatából, ugy,
hogy ne csak az elóadótól, hanem egymástól is
tanuljunk. -- A Magyar Cserkész állandóan figye-
lemmel kiséri a tiszli taníolyamot és mindig beszá-
mol maid az elöadásokról; 

'amelyeti 
esetle§ össze_

gyüjíve könyv alakban is meg fognak ielenni,
Budapest. A242: Máv. Törekvés-csapat novem-

ber l4-én évi beszámoló-,ünnepséget rendezett a
Törekvés dalegylet,§zinháztermében, A változatos
programban szavalaíok, énekek, zeneszám,ok és egy
szindarab szerepell. Lóránt Marcel, az Eszaki íő-
műhely íönöke, szervező teslüIeti etnök meles. buz-
ditó szavaivat ért véget az ünnepély, melyen Faragó
Ede üqyvezetö elnök képviselte a szövetséget. Pa-
ranc3nok: Janson Vilmos. t

Budapest. A 4. számu Bik. iserkészcsapa
november 14.én cserkészestélyt rendezetí. - A hé
pontbóI áIló müsor f olyamán elöadták Koszter
Atya: Marciék három lrivánsága cimü szinmüvét. -A müsort 2 óráig tartó tánc követte. -
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Dlákturista irodalmt pá_
lyázat. A Magyar Turista Egye-
sület szép kirándulás leirására.
vagy valamely vidék ismerteté-
sére pályázatot hitdet. Kütönö-
sen szivesen veszi a megszállt
magyar vidékekkel foglalkozó
pályamúveket. A pályamúvön iga-
zolandó, hogy az illető melyik
iskola hányadik oszlályának nö-
vendéke. Csak még §ehol nem
közölt, más pályázaton részt nem
vett munkákkal szabad pályázni.
A pályamúvek olvashatóan irva,
jeligével látandók el és t926 év
|ebruár t-ig a MTE. helyisÉgébe
(lV, Aranykéz u. 6. lll. emélet1
küldendök be. Fényképek és
rajzok is c§atolhatók. A pályázó
neve, koía, lakása zárt boriték_
ban mellékelendó, A borilékr a
a jelige irandó. A pályázat nyer-
tesei turistafelszerelési tárgyakat

j3rÉE\

Parancsnokváltozós. A 3l. Kossuth csapa-
(lX, l\1ester u. feisókereskedelmi isk.) uj parancs-
nokot kapoít Révész F. Erich cserké§zli8zl szemé
lyében, aki a csapat vezelésél október végén átvelte
A csapatban öregcserkész raj is alakull.

Kúnfaivi Rezső Angliában tartózkodó c§.-tiszt
közli, hogy londoni tartózkodása alatt hészségesen
vállalja hazai csapatok részére esetleges angliai
utak stL,.. ügyében összeköltetések, infotmácidk
megizerzését és nrinden, cserkészügyben való köz-
benjárási. Cime : Ralph Kúnfalvi London. S. W. 4.
Clapham. Park Hil|. 39.

Cserkészsi rer§eny. A Magyar Cserkészszövet-
ség nrásodik országos síversenye tl26január 24.én
lesz a Svábhegyen.

A versenyen csak olyan cserkészek vesznek részt,
akik a verseny ,előtt legalább négy hónapja tettek
fosadalma'.-A verseny korosztályok §zeíint a következö.
számokból fog állani : '
l. l oszt. (négytagu) járör és egyéni verseny (l8

évet betöItötteknek).
l. Távverseny körülbelül 4 km, változatos teíepen.
2. Míiverseny, az alábbi gyakorlatok alapján :

a,} slalcm (sorozalo§ akadályok kiketülése),,
ó) egyenes, gyors lesiklás, hirlelen megállás

(kii§ztiánia, lelenlark, kereszíugtás slb,) ;

c) szabadon választolt gyakorlat.
2. tI. oszt. verseny (16 - 18 éveseknek) ugyanaz,

mint az I. oszt. verscny-számok.
3. llI. oszt. veí§eny (l6- l8 éven alóliaknak) járör

és egyéni,
1. l --1,5 krn. hossztl lesiklóverseny,
2. Múverseny: o) alalom; ó) szabadon vá|asz-

lott gyakorlat.
E versenvek keretében lielül eldöntésre a íö-

c,crkész ur és a kereskedelmi miniszler ur érlékea
vándordiia, valantint l5 szebbré| szebb kiilönbözö
liszteletdii.

vidéki'clerkészek részvélelük eseíén nrinól előbb
irják meg a rendező 2. sz. BKO. c§apalnak (Buda,
pést, lV] Piarista-u. 5) létszámukat, hogy szállás,
iól ide!,'ben lehessen gondoskodni.

f)ebrecen A .l90 Egye{érlés" dtbreceni Máv.
lal;tr,ült.,v öregörse t925 Xl. t4.,én cserkészoltho-
njban a tsla_iz.évben volt cserkészek tisztelelére
vacsorát adott Az összejörelel cé)ja volt. htgy a
volt cserkészektt is be'evonjuk a mai fejletlebb
cserkésznlozgalnrun kba.

F!:

;i

A teljes cerliészcsalád. \/a.ijon, ezek közül melrik óri meg a ,,Cserkés zh6zal"i

kapnak és az atía alkalmas
művek a Turisták Lapjában is jönnek. A pályáza|
eredménye a márciusi közgyülésen kerül kihirde-
tésre. A Magyar Turista Egyesület elnöksége.

A sÁtorttpusok ée a csapatoknak sótor-
ral való ellátása. Az országoi gazdasági hivatal
a_tavasz folyamán kisérletet téit aira, hcgy a cser-
késztáborozás céljaira megfelelö'sátíúipusokat
korstruáltasson és a c;apatoknak - egyrészl az
olcsó ár, másrészt a fizetésnek részletek-ben való
biztositása révén - megadja a már annyira kivánt
lehetóséget, hogy saját sátrakkal láthassák el ma-
guknt. Elkövetkezett az ideje annakr hogy egyrészt
cnnek az akciónak a mérlegét megállapitsuk, más-
részt pedig a csapatoknak- a jövó évre saját sát-
rakkrl való ellátását lehetö|eg még könnyebben és
lehetóleg tökéletesebb formában elkésziisük. Fel-
kériük ezért mindazokat a csapatokat amelyek
akár a Szövetség gazdasági hivatala révér, akár
egyéb rnódon saját sátrakai szereztek és a nyiiron
már hagználtak, hogy - a cserkészet érdekében -tapasztalataikat és esetleges j tvaslataikat közvet-
lenül és irásban a gazdasági hivalalhoz juttassák
el, hogy az ezekel feldolgozva, egy nagyszabásu
sátorankétot hivjon össze és az adatokat a szak-
értök elé terjeszthesse felhaszná|ás és dönlés végett.
A kérdés nagy cserkészjelentöségét talán nenr kell
kü|ön hangoztalni és a hozzászólásokat minden
illetékestöl remélhetöleg a leghamarabb megkapjuk.

" A 22t. Auonymus csapatotthonát Vlll. ker.,
Or utca 9. szám alá helyezie át,

_ Budapest. A i99. szánru Madách csapat a VIl.
tsarc§ay uccai gimnáziumban december hó 6-8 ds
l:].-án jótékonycélu müsoros estélyt rendez. -szinre k'erül a "szabadkai diákok' iimü szinmü 3
felgonásban. - Müsor 20 és l5 ezer, korona.

§zombathely. November hó l5.-én laríoíla
meg a 48-as .Rákóczi' cs. cs szülöi éríekezlelét.
ntelyen a cserkész szülök nagy szánrban j lerrtek
meg. Az értekezletet Farkas Ferenc parnok l]y;íolta
meg. Majd Ltiszló Is|vtjtt tartolt nagyon szép elöa-
dást,,A cserkészet erkölcsi ber:ndezkedéséről'.
l)tána Farkas Ferenc parnok beszánolt a csapat
tttüködéséról és iövó évi plogramjáról.

Gyór. A 42. sz, Turul,csapat csinos jclclríríst
kü|dött ál|ótáboráról. Főbb adatai : 1'ulius 7-3l ,

Balatongyörökön 37-en táboroztak Bencsik Gct7ely
segédtiszt gyölmegyei ell. nrb. vezetésével. Köllltg
45Úés 50 eier kor., melyból 25-en kaptak egy- és
kétharmadnyl errgedményt. A vidéket ismétellen be-
járták és két ünnepélyt renclezlek.
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A ,l3. Bzermesterekról Balaton-számunk 324.
oldalán szerencsétlen stilizálás folytán olyan sor
látott napvilágol, mintha táborukban az ébresztég
egy e§etben lábbal történt volna. Az igazság ked-
véért közöljük, hogy ez nem igy akart hangzani,
tréfás ecsetelésröl volt csupán szó és itt véletlen
elirás történt. Kérjük, hogy senki se értse ezt a
helyet szószerint való komolysággal, hisz a cikk is
dicséri a csapatot.

Ráhospalota. A t 8. sz. ,Pál" evangéliumi
csapat az elmult héten táborzáró ünnepélyt lartott
a c§apat otthonában müsoros teaestély keretébeíl"
A müsoron cserkészszindarab, ének és zeneszátnok,
szavalatok szerepeltek. Az ünnepély legkieme, kedöbb
része Dr. Gyöküssy Endre cs, parancsnok lelkes
beszéde volt. Mint a .Patotai Csertészek' iróla
megvalósitva látja álmát akkor, midón a csapat uj
vezetését átveszi. A rádió örs háromlámpás rádlót
szeret fel, amellyel hangversenyeket fog rendezni a
cserkészek és közönség réazére.

II KERÜLET.
Tisztlgyülés. Nov. t5,-én Eger ósi földjén

gyültek öggze a kerület tisztiei. Reményfedéssel és
örömmel várlák az egriek Miskolcz, Ozd, Sáros-
patak cserlrészeit, annál is inkább, mert két égetöen
fontos tárgy szerepelt a meghivóban. A tanonckép-
zés, melyröl Greskoviclt Lajos parancsnok tartolt
éles cserkészszemmel tett rnegfigyelése és tapasz-
talatai alapján, érdekes, megszivlelendö elöadást,
Mindenki csak lanulhatott belöIe. Majd Zsuptinker.
ügyvezetö elnök elöadása az örgvezetöképzés fon-
tos problémáiát fejtegette, örsvezetö tanfolyamok,
továbbá órsvezetöi táborok megszetvezéséthang-
sulyozta. Major dr. a Cserkészház ügyétöl emléke-
zett meg. Zsembery fötitkár nre3iegyzései, hozzá-
szólásai a szönyegen levő témákhoz csak fokozták
az érdeklödést. A gyülést cserkészebéd követte
melyel Szemerey cs, tiszt vezetése mellett készitet-
tek a buzgó cserkészek. Az ebédet Dr. Nagy Jrinos
kanonok, nemzetgyülési képviseló adta ki, cserkész
szivének melegével a gyülésen is résztvett. Majd a
négy egri csapat állt ki diszszemlére Az Otthonok
meglekintése után egy nap emlékeivet megrakodtan
ndultak a tisztek haza.

IIlJ KERÜLET.
Cserkés3vezetó. A kerület hivatalos lapja.

ntelyet Buza Jó-zseJ ker. sajtóreferens szerkeszt, lll,
évfolyamba lépett. A szeptentber-október havi
kettös azáma gazdag lartalommal jelent meg. A
beköszöntőt vitéz Veder Mihtily kerületi elnök irta.
lsmerteti továbbá a lap a jubileumi ünnepséget, a
kerület kiadásában rnegjelent Diszjelvénykönyvet,
hozia a ker0let teljes tisztikarát, majd az 53. Juri_
sich csapat nagyon érdekes havi beszámolója kö_
vetkezik. A lap többi részét a krónika, hivatalos
rész tölti ki. Szerkesztöség és kiadóhiratal; Szom-
bathely, Vármegyeháza. -

l. B. gyülés. Ohtóber 30.-án a kerület gazdag
tárgysorozalu I. B. gyülést tartott, amelyen a vár-
megyei íőtitkárok is megjelenlek. A gyülésen szá-
mos tiszti és csapatigazolás kapott véleményezést.

Uj csapatalahulás. n szentgotthárdi iparos és
kereskedö ifjak cserkészcsapatot óhajtanak alakitani.
A csapat me§szetvezésére felkérték Jager Miklós
testnevelési elöadót. Ez lesz a kerülelben a tizedik
ifjumunkás csapat. -

Innen-onnan. A szonrbathelyi 48 Rákóczi csa-
pat kebelében meg§zervezett kerületi íuvószenekar
nagy lgyekezettel tanul, hogy hamarosan' bemutat-
kozhas§on a nagyközönség elött. - A 60 Nádasdi
csapat parancsnókságát §zenrbrálovics János, az 5l.
Figyelö csapatét Tanitó Arpád, a 62, Pálffy csapatét
Rariványi Ottó vette át. - A szombathelyi 48.
Rákóczi, ó2. Attila és a Leánycserhészcsapat közös
karácsonyi kiállilá§t és vásárt í€ndez. - Hoszkinek
Imre cs.-iiszt ínegkezdte próbaidös cserkésztiszti
munkáját a 48 Rákóczi csapalnál. - Mechle József,
aki már 2 évvel ezelött kiment Anterikába, ahol az
amerika i cserkészeket tan ulrnányozta, visszaérkezett
Sopronba.

VL_vlI, KERÜLET,
Nov. l7-én a kerület Intézö-Bizottsági gyülést

tartott. A ker. fötitkár beszámolt a kerülét nrunká-
járól. A c§apat- és tiszti igazolások után az ellen-
örzó megbizoti, majd a pénztáíos tette nreg ielen-
tését. Ezután az l. B. hosszasabban foglalkozott a
kerü|eti táborozás rnegrendezésével. A iövö év
februári közgyülés elölészitésével azl.|). dr, Baum-
galtner A|án és Trborcz Benö cserkésztiszteket
bizta meg.

A 47. sz. P. C. F. cs.-csapatban az idén is
nagy munka folyik. Legöregebb tagjaiból öregcser-
készörsöt alakit a csapat, mely magia lesz egy
pécsi öregcserkészcsapatnak. A karácsonyi szünet-
ben 4-5'napos téli tábort velt tervbe a vezetőség.
Minden hónapban teadélulánokat rendeznek az
őrsök. Karácsonykor pedíg nagyszabásu karácsonyfa,
ünnepélyre készül a csapat. A kiképzés a kétheten-
ként tartott csapaigyüléseken egyöntetüen íolyik.

A Gróf Tlsza István c§. §§. juliuo hó íolya,
mán alakult meg. A beosztás szerint I. öregcserkész-,
II. cserkész., III. kisc§erkészrai. A helenkénti rai-
összejöveteleken egyenlőre alaki kiképzés fotyik.

x, KERÜLEI.
Nyári táborozások. Olaszorsztigi mozgótribor.

L. ,M. Cs. VI. 19: sz. - Holtandiai mozgóttíbor.
L. M. Cs. VI. 16.-l9. sz. - 43. Munka. Dr. Márton
Béla prnokkal t2 cserkész julius.l0-20-ig Gyön-
gyös -Kékestetö-Parád-Eger- Ozd- Lillafüred-
Miskolc. - 88. Szabolcs. Kozák lstván prnokkal
34 cserkész julius l6_auc. 6-ig Rcmelezugon. -89. Turul. Margócsy Emil szerv. test. elnökkel
lt cserkész 3 napig a Hortobágyon.

Karáesonyi aiándélt oloasóinknalt ! fi:i1;T;;in,:í:,';':.^i;:;:';:;::r:::
KőzÍl a hézűgyeaségi veficny etső 25 művénct taJzail, a tizcdlk Philíppr lcvcíet, tarácsonyí novclíát
ég betlciemer iÁtétot, Szt. Győrgy clkket ta|zzal, a Nagy F6oő& íeveíét, vlg jelenelcl, vercel és hűlő-

tT:"'*fii,il;i"-li1"rTfi 'j M af lar Cserltés7 Morse-tábláit ;::: Eízi^I:I;
a,egjclcnése ulía gln.őel ottLonban megiclealk a Magyar Cserkész Morse-plakritja, a,elytől kényetmcscn
trnithatiuk; tanoíhatiuk és íemettgihct|úk a motsérég m7ndcg úszlctét.

Att még katáclolylg póttólag clőíízet a Megyal Caetkétue, vagy úegvcrzl a.katLcioayl vá-
mot 5000 koronáért ds'a iövő év| első legyedtc mlnt úi elítlzető 30.000 kotonát,beí,ltel (tehát vtdé&től
csEkken 35.000 K-t t{tÍd bc) al lr lngyen kap|aa,egMorse-platátul&at, ocíyock átatb. 

'0.0OOKtes*.
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__ §lelö. A sisport tényleg egyik legszebb téli sport.
Nálunk voltaképen Eo§t kezd csak széIes körberr
elterjedni. Cserkégzeink közüI több gzázan sielnek;
a két óv .elött ]elóször megtartott elsó cserkész-
siversenyen sotk"l tObl ÍnauiÓ- vott, 

- 
mint bar-

melyik más vorsenyen. Jole4leg két örökös vánclor-
dij van. Az egyik a Fócserkésivántlottliig .A leg-
jobb ricsapatnak', nyeri a,z r, co&pat, 

-amelyik1
verserryben a legtöbb dijat nyeri, jelonlegi védó a
2. BKG. A másik a honvéd,elmi miirisztei vándor-
dija ,,A. Iegjobb síjárórnekl; vétlóje a'l.sz,,Eróss
Gusztáv" csapat. - B. L. 3l. l(osguth. Brávó l Csi-
szolt verselés, MCg' nem volna jó a .Látomást"-t
közölni, tle kerüI najd jó is. - li. l. Eqcr. Köszön-
jük, tle, megjött a hivatalos tudósitáa-is. A képek
sajtros késön jöttek ahhoz, hogy klisét készittetEet-
tünk volna. - l(. B. Ez az örélebb testvér elérzé.
kelyeilóse. Szép és megható,-de a fiatal, akinek
szól, még nem érti meg. Ezétt 

'nem johet. Az ame-
rikai ut meglesz : köszönöm. A cser.késztestyér azt
mondja, hogy ez a té§z a oH. cserkészek'..ból nem
eléggé konkrét Ha a történet igy szétfolyik, lohet
költészet pr,ózában,. de mint rógeny nem' fogja
mag.^azt, akiro hatni kivánsz. oA.- cierkészregériy
egyébtént már nagygn esedékes, de ki irja meg,
1z póc mr _nagy, _ _kérdés. Eddig az ígazi hangót
l'arkas Gyula talÁlta 9!.- 48. Bákóczi, §zombathely.
Nagyon szivesen közöljük, feltéve, bogv közérdekÚ.
- §z. i., Budapest. Mey Károl.y valam-ennyi mrlvót
!.elegen ajánljuk, de csak -- eredetiben'vagy hú
forditásbrn. Ilyon a Szekré.nyi.féle. Jelenleg-iöbb
könyvkiadócég foglalkozik May Károly mun:káinak
kiailásának gontlolatával, meri a forgálomban lévó
pé]_a{gyo! inkább kivonatok, mint fo-rditások. Leg-
inkább ajánlható munkái: Winnetou, 3 kötet; Win-
netou3. Ecben, l köteü_i Weihnacht, '1 

kötet. Regó-
nyoi olyan élvozetesek, hogy nyelvtanulás céljÁ6ól
szokták olvr,sni, mert stilusÁ kónnyü és nvelvózete
pedig nagyobb nehézsóg nélkül érüetó. - t. K.
Kscskemét, Várjuk valamennyit.'}. karrikatura kará-
csonykot jön. Minekünk a 14-15 éves magyar
csel,készfi,q ideális kidolgozásu rajza kellene, Úily
faliképnek,.levelozölapnak, boritéknak, cimkéneÉ,
minden_nek jó I_onne. Minták: a,Livre de i'Eclaireurn,
a ,De_ Pailvindet', az engol .ny,ersanyag'. festmény
csorkésze._-_ _B, J., Budapest, Érdem-es megverrni.
A másotlik kiadást is, mort tábori mun-kákban
Kopenhágában is nagyon sokat ta|asziliiunk. _
oA tél veszodelmeo. Orgöddel téli tiborba akarcz
penni l A_kár. milyen szép terv, gondolrl meg, hogy
bár nálunk nincsenok farkascsor-dák, de azirt egy
téli tábornak ezet veszedelme vau. Ezt ne feledá'l._ Jelvóny. _Nom. _A.kalqpon semmiféle más jelvónyt
sem szabail viselni. oka ennek többek közöLt az,
hogy célszerütlen a j5 cserkészkalapot felesIegesen
átlyukgatni, osetleg megrozsdásitarii, de a lcgfor.-
tosabb mégis az, hogy a cserkdszuniformis filvé-
tolekor_ elhagyjuk az énünk sok más arculatját:
c|sósorban cserkészek vagyunk. Ha pedig cseiké-
szek vagyunlr, a lV._ törvény nem iüriázt meg,
hrgy legyene_k a cserkészek közt különbözóségeÜ.
- Ki tud taplót elkésziteni ? Apiink és nagylpá-ink
kovával és taplóval gyujtottak tüzet. §zán.Ós mód
van, ho.1yan.lehet fák sérült részein tenyész.ö tapIó-
gombákat - polypo;usokat - ugy 'elkésziteni,

|,oc.y_ kglty9n_ lálgralobbrnó, egyenletesen égó
tapló váljék belólük. Aki a taplókészitéB üAyes li_
irását bgkülili, az jutalomban iészesül. - Airateur.
Okvetlenül tanulj meg elóhivni. Igy sokkal kove-

sebbet kö]lesz de meg is,tanulszíotograíálni, mert
előhivós közben látod meg.igszán az elkövetett
bibáLat.' - Mire jó a csajbi? Ölcsó áron megsze-
rezhető s_van egy.edényed, mely irgyencsak-állja
a, tüzet. Viszont, he csak csajhád van, annak vé-
kony feneke csa&hamar tönkremegy. Aluminium.
csajka ára 40-50:9C0 kor., egy 1ili literes csajbi
ára 18.0C0 kor. Mindkettóre Célszerü vászonhuza-
tot készitoni, olyat. mint amilyent e ,Cserlészkönyv.
az órsi lábasoknak ajánl. - Cserkésrkalap. A kón-
tinerrsen Pailen.Powell rendszeresitette. Ai:erikában
vágy_Steat5on.kallpp9k, vagy Baden.Powell_LaJap_
na\ hivjÁk. Az utóbbi név annyira népszerü, hoiy
€gyszerüen azt moldják: 

"Adcl ide a Baden.PÓ_
wellemet. o (Olv, Bétln. Paulomat.) - Nye rtes. Persze,
hogy kell jelenikezni. A szerkesztö§ég és kiado-
hi vatal_ két e gészen_különbö.z.ő ilolo g. Ezért, mihelyt
9l"199d. hogy pályázatod ,dijat naert, levelezólapón
közlöd cimedot 'a kiadóhivalallal (Budapest, iV ,Vácí-utca'6Í. fsz.) s egyuttal megiroi,' ho'gv,ierr.
pé.nzben vagy könyvben óhajtod-e il jutal4át.Meg
jobb a_pályázaton a pontos cimot- megi'rni. _
- KarácsonyeEt a cs8patotthonban. §arácsonyra köz.
lünk eredetr koltáhkal egy régi magy&I beílehemes
játékot, amely kedves gelódiáju é§- üde felíogásu.

- Dánia_Budapest. A Nemzeti Nrgytábor prográoja
nem lesz azono§ a clániai 

_ 
jamboree 1disembori)számaival. Bészleteket a közel jövób'en közól i

Magyar Cserkérz, - K. l., Budapost. K,edves szo.
kás. Ne lragyjátok el. Jójjön el ai idén is őrsödhöz
a kis Jézus. Minder,ki tud - legalább egy ember-
nek _ igazi ötömet okozni. - Müszaki. Ái ujpesti
jamboreen is beváItek. Darabonként áIuk 20.000 F.A csákány nyele. a lapátásóhoz is használbató, a
felerósités és Ieszedés pedig néhány máeodperc
alatt végezbető. - Miiobb? A -bornyakÜenatókafikát
jobbnak tartju_k, puhább, nem koptátja ugy a nyak.
kendőt s mintlen csrrLész egy darabka-bórböI el.
készitbeti. - U. J, A cikk éfdekes, de napilapla
való. Mi ily témahört csak illusztrálva hozÉatu'nh,
például a süketnéma abc-vel, munkefelvételekkel
stb, -.§couting for beji. A, közölt szemelvények
mutatják, mi}yen értékes Baden.Powell alapvótö
munkája. Angolul nemtudóknak is hozzóféihetö,
mert németül is megjelent. A lapunkbgn Bözölt
részletek némelyikét Ranscb}urg Géza st. ig onnan
fordi{otta. -Töpiengés Ezt ifod:-- A .Magyrr Cser-
kész' 1925 november 15-iki száryában a 

"esetkész-ház' cimü eikk igy beztlódrk: oEppen négy eszlerr-
ileje, hogy a "MggyarCgerhészceztaz ittlátbató
képetkészitteti€." Es az itt látható kép aIá az lan
irva, hogy oifi. Gerritsen, Ig23.' Tehát 1,92l no-
vembeTóben közölte a "Magyar Cserkégz* ezt a
képet, amit Gerritsen 1923.bair rajzolt meg. 2l2,
,Bornemisszák' Eger. - Jól van Pista ! Jó megfigyelö
vagy ! Csak éppen ott tévedsz, te .őrsv.-j... hogy
nem "közölte", csrk készittette e rajzot -a 

M. Cs.,
Mire elkósziilt a hlisé és rovalfej leit volna, nrár
1923-a1 irták alá. És látoil, mire k"özöItük, uir'a Lét
év subant el, de nehéz ij1y ez a cserkészházügy !

Kiadla a Magyar C.urteffi
Felelős szerkeszlő és kiadó : Témcri Cyőz6,,
Nyomták Fráter és Társa könyvnyomdáiában,

Budapest, VlI. Akácía-u. l3. Teleton József i06-20.

Elsö magyar hangszergyár:

stowasser
G§eíkészcsapatok szállitója

Budapest, lI, Lánchld.u. 5
HAtlOszt BEK_ollgrn8rt logJo bD:Oyártmányok.

HUROK leglobb minőróg.
.lkólzltóso. ''
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tus ilum lnfinlí ilgr lgnlgn iltttnnuTn. prom lhu [oníOltl§ 0I ilu lasí uOligs.
l. Mai. Wie singen wir ? * V. R. Nendick :

Der Verráter. - Die Abt.- 18. in Wien.

- Fragen íür die lagersuchenden Pat-
rouillen.

l5. Mai. Verbánde. - Das Kriegsspiel zwischen
dbn Truppen von Buda gegen Pest -R. E. Phillips: Vierter Brief. -- Der
oíísetdruck.

l. Juni. Die ersten Pfadfinderauszeichnungen
für ,Lebensrettung., - Verbánde. - Die
Abteilung 53 in Rom.

ló. Juni. R. E. Phillips: Fünfter Brief. - Der
VII. Wrnnetou-Brief : Die I.'lucht. - Die
Pfingstfeierlichkeiten der Bezirke.

l - 15. Juli, Der ungarische Boden, - Winnetou
VIII. : Anschleichen. - 'fhe Piper of
Pax, B. P.: Lebensgeschichte.

l5. August. Die Sommerlager l925. - R. E.
Phillips: Sechster Brieí. - Flugzeug-
konstruktion.

1. September. Vor dem Jamboree des l. und
X. Píadfinderbezirkes. Kleine Ge-
schichten, Lagerberichte. - Die Abtei-
lung 273 in Holland.

l5. September. Das Jamboree des I. und X.
pfadfinderbezirkes (Budapest und um
gebung). - Geschichten und Berichte.

l. Oktober. Drs Programm des grossen natio-
nalen Lagers l926. - Die Píadfinder
aus Debrecen in Italien.

15, Oktober. Die Balatonseenuómer. - Ern-
stes und Heiteres aus den Lagern am
plattensee.

Ausserdem in jeder Nummer viele prak.
tische Anleitungen, Berichte trnd Preisrátsel
atts dem pfadfínderleben.

May tst. How to sing? - V. R. Nendick:
The treator. Troop Nro l8. in
Vienna. - Questions for patrols loo-
king for a camp

May 15th. Badaging. - The game of r,var
- between the troops of Buda and Pest,

- R. E Phillips : Fourth letter. -Offsetprinting.
June lst The first Medals awarded for life

saving to scouts. Bandaging. --
Troop Nro. 53 in Rome.

June l5th. R. B Phillips: F'irth letter. -Winnetou' s letter abotlt the flight.
Tlre festivities of the districts.

JuIy 1- 15 th. Hungarian earth. Winnetous
letter about stalking. - The Piper
ol l'irx.

Atlgust l5th. The summer camps l92ő. -R. E. Phillips : Sixth letter. Construction
ol aeroplanes.

September t st. Preliminaries to lhe Jamboree
o[ the first and tenth scoutdistrict.
Stories and repclrts. - Troop Nro.
273. in l{olland.

September l5 th. The Jamboree of the I. and
X, Scoutdistrict (Budapest and -cuíroun-
dings) - Stories and Reports.

October l st. The programm ot the big na-
tional Jamboree 1926, - Scouts flronl
Debrecen in ltaly.

October 15 th. Special Balaton copy.
Earnest and humorus from the camps
on the borclers of the lake.

In every copy lots of practicals, reports
from the scouts life

Fiúlr ! Leányolr !

A sápadí arcba vérí, a lágy íznrohba
erőí, a csoníokra hus( ad a aE

szent István

ilalálahivonal
Eph"lg Gyógyszeríárahban, drogeriáhban és iobb csemege,

kereskedésekben.
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Minelr nevezzelelr ?
- Levól a lzcrkerztóhöz. 1-

ígen tisztelt Szerkesztő Ur !

Kedves Bátyám !

Erős dilerrlmában irom e sorokat, abban
a reményben, hogy kinzó fejtörésemre

mely állandó és önálló töprengéssé
íajult ujabban - a M. Cs. révén helyes
választ és felvilágositást kapok.

ArróI van kérem szó, hogy a kopen- ,

hágai versények eiőkészitési ideje óta -tehát L923, karácsonyától nostanáig *
igen gyakran találkoztam e rejtélyes ki-
íejezéssel, hogy ,Jamboree*. Először ret-
tentő íurcsa -voit, főként mulatságos is,
mert mindnyájan másképen ejtettek ki,
mig végül már csak két fonetikai lehetőség
maradt meg 4 sok koptatás után: zsemberi
és dzsembori. Ezt végre két éven át jól
megtanultuk és ma már a két kifejezést is
c§ak szándékos hun:orizálás kedvéért hasz-
náljuk összecserélgetve.

De most, midőn már ,a cserkészkörök
utján e furcsa kifejezést a közönség köré-
ben is erősen elterjesztették, a szegény
,,Jamboree" e napokban halálra itéltetett
(egyesek szerint szép kivégzés volt) és
helyébe teljes joeu utódául odahelyezték
a,,Nemzeti Nagytábor"-t!

En már jó ideje figyelem, hogy egyesek
íelszisszennek, mikor a,,fülsértő-idegeno
kifejezést hallják. Bármelyikünk se venné
magára szivesen a magyartalanság vádját
s igy történhetett, hogy a kétféle elmé]et
csendes birkózását most már eldöntötte
az elszánt vélemény: csak magyarul ne-
vezzúk ,itlhon"; kifelé azonban marad a
régi kiíejezés, tehát zz, amit az egész
világ használ: r,Jamboreen'.

Igen tisztelt Szerkesztő Bát}ám !

Itt kezdődött tulajdonképen kinzó töp-
rengésem. - Az uj kifejezés magyarÜl
,Nemzeti Nagytábor",, németül:,,National-
Grosslager'( és a többi nyelven hasonló-
képen, laikus előtt nem sejtet mást, mint
valami hadgyakorlatot vagy efélét;
azért, mert nincsen benne a ,,Cserké§z"
név. Lehetne talán .Nemzeti Cserkész
Nagytábor"-ról beszélni? - Ezek szerint'
négy fogalmat kellett kifejezni, hogy meg-
értessük magunkat. - Lám a ,Jamboree"
csak egy szó csupán, senki §em tudja,
pontosan magyarra loforditani, mert több.
féle értelmezést foglal magában és mégis
mar mát az egész világon tudjá\, hogy
mit kell érteni alatta. -Hát a Lawn.Tennis, aFootball, a Hocky,
a Rugby, a Sport, a Stadion, az Automo-

bii (géperejü jármü?) a staíéta, a regatla
és a többi ezer kiíejezés, mely nem ma-
gy?r eredetü, hogyan nyert polgárjogc-,t
nyelvünkben ? :. A.z Akadémia talált-e,
vagy ajánlott.e ezek helyett magyarosabb
kiíejezéseket, avagy közelebb jutunk.e az
integer Magyarország' megvalósitásához,
ha ezek heiyébe magyaro,sa'bb kifejezése
ket]találunk, vagy keresünk? - :

, AzLán kérqm miért,,Nemzeti Nagytábor"
mikor vagy két év mulva egyéb ifjusági
alakulatok szintén nag}tábort, vagy talárt
éppen nemzeti nagytábort rendeznelr. -
,Országos Cserkésztábclrt" aiánlanék mert
az,,Ország" nagyobb sulyu- kifejezés.

Ezért mondják, hogy Országház .-
Nemzetház - helyett, ezért lesz a nem-
zetgyülés megint országgyüléssé.,-,

Bár még néhány száz érv nyüzsög fe-
jemben - ,pro'és contra", egyélőre csak
ennyivel terheltem Szerkesztő Bátyámat
kérve néhány megnyugtató kijelentésl ;

}amboree, Nagytábor, Cserkész Nagytábor,
Nemzeti Nagytábor, , Nemzeti Cserkész-
nagytábor; Vágy minek is nevezzem hát
az-ifluság e §jtinytirti együttesét, ahpl
aungifele szép eseménynek leszünk átélői
és annyi hasznos eredménynek leszünk
részesei. - Tisztelő_, hive :

Grilnbws Occulár.

fiísilglult nI [Igrtn[slgt ltülünnúDí[úl.

Beragadt üvegdugó
A fúszertartásra használt oporüvegek"-nek és a

csepegtetös' orvosságos-üvegeknek csiszolt üveg-
dugóia gyakran beragad, ugyhogy nem lehet ki-
huzni.

Legiobb ilyenkor az üveget hosszabb ideig'lan-
gyos vízben áztatni s benne kissé mozgatni. hogy
a viz az összeragasztó anyagot feloldja.

Folytonrzóló ébresztő-óra,
Nehezen ébredö emberek ébresztö-órából, viI-

lanycsengöböl, zsebtámpaelemböl, néh{ny darab
drótból és zsinegböl 1olytonszóló ébresztőórát ké-
szithetnek, ha az órát szilárdan rögzitve, a csengó-
sz erkezet l elhuzóiár a.. zsine get kötnek. Csö n gés köz-
'brn 

^, 
ébresztö-Qia felhuzószerkezete visszafelé

forog, a íákötött zsineg vagy házicérna pedig rácsa-
varódik. megrövidül. Az elemet, villanycsengöt és
drótokat könnyen lehet ugy összeállitani, hogy a
megrövidülö zsineg a villanycsengö áramkört
zátia.

Az igy felszerelt villanycsengö addig szól, mig
az elem ki nem merül, "vagy a felébredő jóálmu

ember a drótokat szél nem hazza. , '
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spoRT- És RUH Ázer l . oszrÁlyt
Rész_letf izetésreht'imff":í,íi,i1',TrT}f .á:.li|'::ffi 

:ű:,Tn.jál.|uí:
testiiloti, illgtve egyesüloti irásos jótállás mellett- a legfinomabb haiái és külföldi ruhaszö_
vetokot szállitunk.
. _OipOU^z_eplil5U.o készült elsőrendü Tinóségü totszésszerinti fagonban luxus- vagy'sportcipót 350.000 koronáért 8 havi részlbtfizotésri,szállitunk.

Részlotfizetósnél az árak nem drágábbak, mint készpénzvásárlásnál és meg nem
felelő árut visszavesziink.

liuí íglslgtslí§ufi, nu!|ilfi ulgsí ír[nn. - illnfilúfití ltülün §ffi[ííO§§íluí lóIlalunlr.

Tornadressz.,.^Jll?3;r::J:9r*;Írr"Í-'*'§j,míndento'vauui
kéí számonhéníi nagysáq 2o0o kororrával drágább. * l. hülön.
legesség 8, szám 40000 horona, minden tovabbi héí számon-
héníi nagyság 2500 horonával drágább. A 8 számu írihó 8 éve§
fiunak való, íövábbi nagyságszám amegíelelő éleíkoiral egyentő.

Juta-talpu tornacipő minden nagyságban egy pár 40.0OO K.

@ l :.ffilxlil",iliiil T], ?il.Í:T§ 3i;,*ű l !0JO!é l",,.t'i:"T,Tl-J;íí
Reithoffer.ciPő,pát28-14.ig7o.ooo.m2.ig8-5.ooo.-
!ltl"t.s...ég, "trh* egy pár 1O0.0OO K.
Tornanadrág 36, 40, 45,ooo kor., Szo*nya 12O OOO kor.
SaPka, Öv, monogramm nagy választékban ,hihetetlen o!csó árban kapható.

Ne sajnálja
választék van

ságott§"#ffi 
,,"^;fi ffi íli,:"i,uT,'i*i1;"ld:"li:Ti"i;

divatcikkekben. Egyszeri próbavásárlá,s után Ön is tor-
fogja a cserkész-bolt hirnevét.in"*,

uri és nói
jeszteni

}
l

Football jelzösip
n pur,pa

Lassó
Krinolin
Turilla. vadász lábszárvódö különí,

86.000
r60.0d0

_, 70,000
szinü 6B,000

80.000
1t0.1J00
rt0.000
160 000
l80;000
2t0.000
220 000
26o,000

] §átor ügy t

20 centíméteres sátorlap 460.0002_5O, o , 600.000
Orsi sátor -__ 8,000,000
Gserkósztrlkók (kttakí §zinü), Sportolók ésdrágább. turistákishasznáíhatjdt. ni"OtivÜifiraklikusviselet:
q. szám l0 éves fiú nagyság, l drb __ 80.000

16.000 .§,. !?, ,, , l, --- qq.Oog

iö:ööó l9., |!, , , l! __- p4.qqq.; i6ööö
;i:ööö l+. " 18" . , l. --r 40.000
2ír.fi)0 Zeebfürégz (mellényzsebben hordható) l drb 17.000

l

Football cipök minden nagyságban 250.000 Mestor kalapács zsebben hordható, átatakit-
Fülss labda _--' ___ 800.000 ható furó, vésó, csavarhuzó stb. 66,000

Bágógumi turisták és sportolók részére___ 2ó00 - 6000-?000
i|aeszirozó szer turislákn,ak és sportolóknatr néIhülözhetetten -__ l liveg 16.000 K

a fárad

8l, túüli ís ltOttlolF útiíll uólnulíhlan. llinilhírln ilOil|rol l[lün tulrílali íl íllultllí§l slltnil lanhalúlr.
: Football clkkek:

I barna tehénbör 12 szeletes
l-es számu .labda
2-es . ,3-as : : :_: -_: :_. :::
4es
5.ös , ',

5-öglszám 18. sze|etes ---

Varrásvédövel 12szeletes 30.000 l l,___l
. 18 " 36.000 i K-val

Belaö, gumik. I. angol tömlők l
, l-es szám ---
2-es szám
3-as szám' 4-es szám ___ : _-
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IV. Váci-utca 46. Budapest, tl. Corvin-tér 7.
Tet. Józeeí t6t-SS Poslatakaróklénztári csokkazámlaz 47827, Telefon 136 -34

---_

Központi lroda ós árurakiár: !t., Corvln-lél 7. Rendeléseket ós levolokelLtót[,{]!9 9!rq9!!].
,

Vidókl lerakatalnk. Hanoya szövetkezetek: Pécs, Giör, Deb,ecen, ilátiazalka, Kalocsa, WokerleteIep,

Budafok. - Cserkéezkerületek: ltl.,ker. §zombatholy, Y. ker. §zeggd.

Átjegyzék.
CserkószlnB (khaki Iiliomos gonrbbal)

l1a. flanelböl 28. szám rOó.000
I a, molino 2E-as szám 8ö.000

29-es sz-tól felfelé számonként ]5"0 K_val drágább
Flanel (khaki) métere ZO-B0-40.000
Köppor (khaki) __- __ 4ó 000
Cserkéezkalap I. 80-120.000, II. 60.000
Tisztikalap lla, l60000, angol mintáiu l80.000

Tábori sapka vászonból __-' _-- 9(i.000

Leánycserká§z ruhaanyag l méter 30.000
, nyakkenrlö __- 14-20.000

Kalap --_ ___ 80-120.000
Cserkósztiszti ruha mandzsettás tórdnadraggal
mérlék §zerint részletre l öltöny1.000-1,40U.000
GserkészJelvények :

Fcmcscrkeszjelveny (liliom) --- 80C0
l o. próbajelvény (vászorr) 4000, ll. o. lE00
1-11,o. , D 6000
Férn kiscserkészjelvény :t000
Különpróbajelvény löbbféle ___ 3000
Oregcserkészjclvtny 6000

Cs. jelvényekct csak igazolt cserkésznek aJunk ki,
Alumlnlum áruk:
Tábori förö allvánnyal 200.000
.Becord" fözö két edérnyel 100.000
Élelmigze, doboz 45-70]90-t00_125-130.000
Étcthoroó 80.000
Kulac§ huzattal .- t00000
Zsebföző li1 liteíes 50.(,00
Utazó fözö ,/, literes
A|uminium csgjka
vaitaító üvegbetót|el _--

Bocskay sapka _-_ -__
Sip
, eredeti angol gyártmány -

§ipzsinór fehér, zötd és barna
lránytü rögzithetö

Tiszti bot (iégcsucsos heggyel)
Kőtött lábszárvódő , __.

3ó U00
il-|l _l2 - 2ó 000

20 - 2ó_B0.&0
8,000

82_4ó.000
_. l8.0(l0
30_G5.(}00

6().00o
40 firo
ó0.000

6 000
1íi.000
l4 0(l0
12.(l00

DeréksziJ I/a. cserkész
tiszti ___

Nyakkendö karika bör *glP*"r'Uil ___

Ttszti kalapszJi Ila. ---
0rsvezetöi ltalapezij I/a, ---
Cserkész kalapszlj í/a.

60.ü ú0
4.-60.0(,0

30_40_50.000
Viharszij 7.000
Cgerkérzkés I/a l2-2ó -80-46-6í-?0 - 90.000
Málha szij --. 19.000
Tigzti és parancsnoki kés __- 60- 60-120 0(}0

Krnál-villa (összecsukhaló) nickelezett l().l00
Nadrág vászonból 90-100- l 16- l25-tB6.000

. khaki szöveiböl r2O-t60000
Vadászvágzon l40 cm, t méter 100.000'
Tlgzti ruharzövot ( loden) l40 cm 160 -2{0 B00.000
Tlszti paszomány (arany) métere 94.000
Válloánt felgombolható --_ 19 000
pasiomány (vörös) _-_ 12 000
Su|tás (el-óirásos z.öldes-barna) métere 4 000
Haiizsái ió minöség hevederrel ._. 7lr 000

_ l. igen erós ._- 160-tB0000
: l. vizhatlan 180-tó0-29ö.fi|0

Gvaoiupoklóc ___ ___ l00 200-240-800.000
Sirióazsák -__ ?8-96.000
Számok 1.000
Turistacipö (legfin. anyagból) 3!-38. sz. 8m.000

39_46. " Bóo 000
Táborl ásó ___ 10.000
Táborl kulacs (aluminium) 86.000
Thgrmos r/l l. 60.000, '/, t. 6ó000 l l. 100.000

. nikkel burkolatu ,/, literes_ --- _90 000
. |lz l. ová| 216.000

É,tel ihermos (piknik) ___ 800-6ó0000

Melytanyér -- --- t6 -18-30 -36 000
Vajaskenyórtartó 30.000
§zappantrrtó l0-t6.000
Csavarmenetgs doboz --- 7-g -12-15.000Citrompres -- L__ t 0.000
§ó- ós paprikatarló --- t0.000
Konyhabögre t0--t2,000
Toiártartó --_ 7.000
La'pos ivópohár fogóval 

' 
5.000

íooó nélkül 13.000
Örszecsukhetó pohár l0-r3,000
villamos zseblámpák: száraz elem--- l2,000

lzzó ___ 5.500
Villamos mellónyzseblárnpa 25.000

F hangu szózadkürl 350.000
Kürt zsinór 35 -65.000
Tábori takaró használt, alkalmi vétel 150.000
Cserkégzszebgr -_- 80.000

Flgy6lem.
l. Mee nem feleló árut visszaveszünk,
2. cse"rkészticzti ruhát mérték szerint részletre

ir szállitunk.
3. Árainkban a forgalmi adó benfoglaltatik.
4, Bendelóseket kérjük l]. Corvin,iór 7. szám alá

clmezni.

: Az összes cserkészkiadványok és jelvények árusitó helye.:
Részleí|izeíéshez a gzelrgező íes(üleí irásbeti ióíállása szükséges.

li{ör {r íarB. ícldm!


