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NAGYME\VYHÉR
kaíonai és polgári szabóüzeme

, BüDAPEST, lv.,
Kecshéméíi ucca 9. szám, félemeleí.

Készil katona,i. és polgári nlhát, saphát,
cserhész és llliud,enneruű egyelln,"hát.
Nagy válaszíék szöveíehben és minden.
íaíía felszerelési cihhehben. Cserhész
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rÁsonozó
CSAPATOKNAK

BoGRÁc§oK
És a rÁsont KoNyHA

összns xrllÉrnt.

Mindeuu.em,ű SZERSZÁMOK a legjobb
kiailelben,.

TABORI LEVÉLSZEKRÉ,NYEK.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.

8ndapest, IV., Vámház-körut 6. sz.

Foí ocikkeh
30 év óta

legjobban szerezlietök be
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HUNGÁnse
z ászLóGyÁR És Dí§zlTÉ§i

VALtALAT
Budapest, 1Y., Papnöveiőe-atca 4-6,

TELEFoN; iÓzsrF iii2-65,
liésait éa gairtáton tart l

csetkés, ötsi-, tábotí-, taj-, csapat-
és dlszzázlőkat, valamint azok kellékeít,

to v ább á. : ci a,et ekct, s láa,okat, z ás z1 ót a á akat
(ltltomma1), zászlótí?a&cket, 1aoplonokat.

Táborozáshoz CSERKÉSZZASZLÓK,
KARSZALAGoK, LAI\IPIoNOK,
FÁKLYÁK, TÜ zI| ATtiKoK,
JELVENYEK stb, a
legolcsóbban

Emmerlingnél
§Yv§Y§€w§B §Y?

Budapest, IV., Károlyi-utca 26. sz.

Részletes
fujegyzé-
ket kivá-
lratra dij"
talanui
xuioui]K !

Vásárlásnál hivatkozzunk a ;Magyat Csefkészl -re
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A MAGvAR csnRrÉszszövrTsÉo HIvATALos LAprA

szerkesztóség : l., M.to._ütca 17, lll. 2.
Kindóhivatal: IV., Víci-utca 62. ítz- 6.

Megjelenik mindsn hó 1-én.

mestere mondott: Szeged összeíorrott a
cserkészettel.

A mi mozgalmunk kifejlődése alrkor éri
el határait, ha egy lrivásra ezer csapat
siázezer cserkésze gyülik össze egy tá-
borba úgy, hogy egy intésre egyszerre
kiáltja el a hrrj, lruj, hajrát" Elrhez való
első lépés á:z, ami ezena tavaszon történt,
De legyünk tisztában azzal, hogy odáig
még hosszú, gondterhes út vezet. F]nnek
az űtnak az épitőköve a szivós kitartás, a
higgadt vezetői munka, az izom és ideg
szakadatlan próbáratétele.

Amikor e sorokat irjuk, a nagy meg"
nlérettetés előestéjén vagyunk. Rítcsirtkell
vennün]< e hasáboktól őszig, hogy minden
erőt a dániai események előkészitésére
íogjunk össze. Mi jó munkát, jó tá,borozást
kivánva, a mérkőzés porondjára állunk,
hogy a magyar cserkészmtrnka nevében
összecsapjunk minden nemzet leg|obbjai^
val nemes vetéllredésben. Nehéz harctrnk-
ban melegséget, támaszt íog nyújtani ne-
künk az a gondolat, hogy ezen a sokese-
ményíí tavaszon kemény tőrzzsé láttuk iz-
mosodni a magyar cserkészetet. Mert ha
győzünk, úgy ezeknek a tömegelrnek a
szuggesztiv erejével győziink, ha pedig
vesztünk, az e|őíalárok buknak el, alriknek
hibáián okulva, új markolr ragadják meg
a zász|őt. Mi hálát aclunk a Gondviselés-
nek, hogy láttuk a légiókat, melyekből
minden váttához fog jutni izom is, ideg is"

(/8)

El6fizctór: Negyedévre 12000 K.
Egyes szám 4000 K,

Postacselrlrszámla I RI.428.
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Felelős gzetkcsztő t

HERMANN GYŐZŐ

Mozgalmunlr lribontalrozása.
_ Májusi számunkban e helyen összeíog-
laltuk ázo|<at az eseményekét, amelyek 4
központban történtek. Ezeket ugy emlitet-
tük, mint a téli munka és tanáóskozásclk
gyümölcseit. Azt mondottuk akkor, hogy
az 1924.i tavasz cserkészrügyei bimbóba
szökkentek és gyönyörűséges termóst igér-
nek. De a termés érése azon fordul meg,
hogy 1 li'tiszta, forró lelketek napsugara
megérleli-e.

Mai számunk szól errő| az érlelésről. A
_magyar cserkészmozgalom kibontotta zász-
lóit mindenütt, köröskörül a mai végeken.
Nem kell már mindenhez a kOzponÜ kez-
deményezés, az ut és irány kidolgozása
megérlelte azt a helyzetet, hogy pezsgií
élet íolyik a kerületekÉen. Az etóúlt hOnop-
ban olyan nagyarányu ünnepélyes szemlék,
együttmunkálkodások történtek, amelyek
nemcsak nagy örömet jelentenek, hanem
mélyenszántó munkára is mutatnak rá. A
pünkösdi szegedi és debreceni napok, a
barcsi .cserkésznap, a győri tinnep§ég és
a többi tavaszi szemle, a székesfcjvárosi
községi csapatok nagyarányu versenye
egytől-egyig megmozgáitak iz illető vidék
egész társadalmát. A nagyközönség ezrei-
nek gyönyörködése a ciérkészek tudásá-
ban és munkájuk, iátekailr bemutatásában
nagy-nagy jelentőségű erkölcsi lenditő erő
a mozgalomra. A közönség élén mindenütt
a társadalmi élet vezetői ségitették a cser-
készeket, Talán Csonkamag}arország min-
den vidékére ráillik, amit Sieged p-blgar-

Cserlrészek a térképfejlesztés szolgálatában.
A cserkész a másod- és elsőosztályú

próbák letétele közben jól megismerkedett
a topográfiai térképpel, annak egyezmé-
nyes jeleivel. Ha rátekint a térképre, kép-
zeletben úgy látja maga előtt az egész
terepet, mintha a magasból repülőgépről
nézne alá, sőt látja azt is, amit a repüló
nem láthat: a tájék részleteinek nevét, az
erdőt< rejtett ösvényeit, a terepalalrulatok
magasságbeli viszonyait, a vizek mélységeit

stb. Ugy olvas belőle, mint a nyitott lrönyv-
ből. Ezek után talán nem lesz nelréz elkép_
zelni, hogy ha a térkép ennyi adatot, eny-
nyi tudnivalót foglal magában - rnennyi
fáradságba, mennyi munkába s milyen sok
időbe és pénzbe kerül az előállitása. Sok
évtized munkájának a gyümölcse egy-egy
részletes térkép. Egy baj azonban van: a
terep folyton változik. Változnak a folyók
kanyarulatai, szigetei. Uj uták és csator-
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nák keletkeznek, erdőket irtanak ki, más-
!9l meg ujakat ültetnek. Tavak, mocsarak
kiszáradnak, u1' majorok létesüláek slb. A
terep egy9s részeinek válsozásai oly gyor.
san. követik egymást, hogy a M. Rii. Ál.
lami .Térképészet. alig tud-á helyesbitések-
íben lépést tartani.

A m. kir. állami térlrépészet á topogra-
fi ai térképekeí a íoly tono§etalakul ási'foTva-
rnatban lévó természettel kétféle módon
tartja. állandóan összhangban. Az első,
vagyis a legtökéletesebb áod a lérképekl
nek a te_repen a természettel való egyózte-
tésf, íelmérés. urján való megujitaíá, egy
szoval helyszmelése. A második mód: a
térképek nyilvántartása, illetve helyesbitése.
Ez akként történik, hogy egyes Órre hiva-
tott hivatal_o!, mint pl. áz eiáeszeti, kultur-
mérnőki, 

_ folyamméinöki, államépitészeti,
földmérési, vasuti stb. hatósások.'továbbá
errc felkért társadalmi intézfrrénvek. nld.
turista egyesületek stb. müködesi ierúteiuk
és hatáskörük keretén belül észlelt, vagy
általuk végrehajtott mindama épitkezésjli.
ről, változásokról, stb. melyek á terkepek
anyagát képezik, esetenkéni, vagy idősza-
konként irásban, vázlatok vásy 

-íérvraizok
atján az állami térképészetet"értesitik.'

. Itt _végezhetnének nágyon hasznos és
közérdekü munkát a cseikészek. Ha kirán.
dulásaitokon t.erképpel a kezetekben, nyi-
tott szemmel jártok, okvetlenül észre kell
vennetek, ha valami már eltünt a föld szi-
néről, vagy valami uiabb változást még
nem ^hoz a térkép l Ezek az észrevételeF,
megfigyelések ak-kor válnak íelhasználható
adatokká, ba azokat megíelelő módon az
áll. térképészettel közlitek. Az erre vonat-
kozó részletes tudniva|őkat az rutmutatás
a térkép helyesbitési adatok gyűitésére és
közlésérer c. könyvecske fogTáljá magába.
llyen könyvecskével mind a Cserkészszö-
vetséget, mind annak 10 kerületét elláttuk.

A bejelentésttél sze*n előtl tarlaniló: l. Az
öss_zegyüjtött adatok (és rajzok) legalább
is féliv papirra legyenók irria. 2. tvtinaen
papirlap.a íelső szélen egy vagy két sor.
ban ott legven a cserkéózcsapát cime és
a bejelentő neve. 3. Minden eetes tér.
kfRről külön jelentés adandó. 4."L ielen-tés igy kezdődiék:

M. Kir, Áttami Térképészet
Budapcst,

Il. Retek-utca 45.

N. N. vdros l g23.............-..-., hó,......n

Tiszlelettel jelentem, hogy X-Y cimü 437I
sümu részletes térképen a következö vdltozti-
sokat észlellem 2,...--__-----

Például: a) A 350 23' 18" délkör |ig 33'
48" egyenközű kör pontiánál N. É cs.
község keleti széléhez vezető országuton
levő fahidtól északra 100 lépésre a térkép
§zélmalmot ie|ez, í92B, V. l,.én tett észle-
lésem alapján a szélmalom nem lét*zik. A
falusiak azt mondják, hogy a szélmalom
20 év óta nincs meg.

A délkör és egyenközűkör számadatáit
ugy olvassuk le, hogy a térkép kérdéses
pontján átfektetünk egy léniát a délkör,
azután az egyközűkör irányában. Minden
térkép szélén a fokbeosztás leolvasható.
A másodpercek számát szemmérték szerint
becsüljük meg. b) Miskolc és Hámor kö-
zött egy gőzüzemü keskeny.vágányu ipar.
vasut van forgalomban, amelyet a térké.
pen még nem vettek fel. Ezt a változást
1923. VtI. 6.-én észleltem. Tudakozódásom
szerint e keskenyvágányu iparvasut 19l8.
május 1..e óta van forgalomban, erdőki-
termelések faanyagát izállitja Miskolcra.
Az iparvasutat a miskolci m. hir. erdő.
hivatal épitette, tervrajzai onnan beszeroz-
hetők.

Csak a legujabban megjelent részletes
térképre célszerü hivatkozni, mert egyéb-
ként könnyen lehetséges. hogy olyan vál-
tozást jelentünk be, melyet a későbbi ki-
adásu térképen már helyesbitettek.

A íelsorolt szabálvok betartásával érté-
kes segitségére leheit ek az Áll. Terk..nek,
amely azlán az ügyesen működő cserké-
szeket a rMagyar Cserkészr utján dicsé-
retben fogja részesiteni, esetleg legujabb
nyomatrl térképekkel jutalmazni.

Bizanyára sokan olvastátok Payer, Prze.
walszky, Sven Hedin,Lóczy, Décsy, Teleky,
Stein és mások földrajzi- felíedezésekról
irt kalandos utleirásait. 

- 
Sokszor na§} ne-

hézségek, fáradalmak és áldozatok 
- 

árán
készitettek térképeket az általuk a tudo-
ryány számára meghóditott területelrről.
Ok a földrajztudománys a térképezés
nagy csetkészei. Ti is legalább hicsiben
követhetitek az ő példájukat, ha támogat-
játok és eltíbbreviszitek a magyar té;ké-
pe3és tökéletesitésének ügyét l-

Jó munkát ! - G. L,
llllllllllllIlllllll lIllllltllllllllllll llllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll

luniusi líInímíunltra ílfff i:,dí§":i "§í ;
érkezett. A fatális sajtóhiba miatl (felhO.
tolással - íelhő.falással helyett) két pa-
lyá_ző félreértettj azt, hogy a" vilÍamosság-
g_al telt homokszemeu űigeuéa a felhőkét.
Hogy ezt kijavithassák, kérjük a helyesbi-
tést. aug. 20.ig beküldeni, az eredményt
pedig szeptemberi számunk hozza.

+
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Ránézett kálmánra § most az ő szemét
is elöntötték a könnyek;

- Hát peí§ze ezértl - és a íérje felé
intett, akinek zokogása lassan elhalkult.
Majd finom kezével végig simitott Kálmán
arcán. - Hogy hivják, kis fiam ?

- Bakó Kálmán !

- És diákok és 
'éijeli szállást akarnak ?

Hát ,hogyne adnánk l Annus vezesd őket
az O szobájábal

Annus megértő tekintetet vetett rája és
a két fru bo|dog volt. hogy menekülhetett
innen, ahol minden olyan titokzatosan ré:
mületes volt. Csinos, tiszta szobákon men-
tek át, majd Annus az első emeleten meg-
állt egy becsukott ajtó előtt :

- Ez az Ö szobáia l - mondtá áhitat-
tal és a fiük nem merté_k megkérdezni, ki
is hát az a rejtelmes ,,ó'.

Egyszerű kis diákszoba volt, könyves-
polccal és iróasztallal, amely íölőtt egy
velük egylroru fiu életnagyságu arcképe
mosolygott rájuk.

A leány leültette őket a pamlagra s
maga is melléjük ült. Pár percig szótlanul
nézett maga eIé, végre megszólalt:

- Ugy-e csodálkoztak szegény apám
viselkedésén ? szomoru . oka van annak.
Lássák, ez a ház nem volt mindig ilyerr
komor és elhagyott, még pár éve felverte
a ki-bejáró vendégek vidám zaja. Azlán
egyszerre mindennek végeszakadt . . . Ez
a szoba öcsémé volt, az ott az arcképe,
Imrének hivták. Pozsonyba járt a gimná-
ziumba, s ha vakációra hazajött, a boldclg.
ság költözött vele a házba. A szüleim bál-
r,ányozták, de meg is érdemelte. Oh, ba
én azt maguknak eltudnám mondani, rni-
lyen nagyszerü ftu volt s milyen jó ! Ki_
tünöen vadászott, lovagolt s ez a sok
lombfürészmunka, amit itt látnak, mind az
ő keze műve . . A tanárai is nagyon
szerették, de ki ne szerette volna l . . .

Amikor 19l9 jarruár|ában karácsonyi szünet
után visszament Pozsonyba, alikor már
ott bennvoltak a csehek. Sirva bucsuzott,
borzasztóan fájt neki, hogy az ő kedves
Pozsonyát ellenség tartja megszállva és
ökölbe szoritott kézze| íogaclkozott, hogy
ha a magyar lratonák nem, hát ők,-diál<ok
verik ki onnan. Ki hitte volna akkor, hogy
nem látjuk többé élve viszont ! Egy nap a
csehek valami parádét rendeztek az utcán
s még a lámpavasakat is feldiszitették
nemzeti zászlóihlral Imre világos nappal,
mindenki szemeláttára felmászott az eg5,ik
ilyen rudra, letépte a cseh zászlót, elő-
huzott kebléból egy magyart, az emberek
éljenezve sereglettek össze alatta és egy
cseh katona, egy . . . egy cseh katona
fogta íegyverét s épen sziven találta s ő
sziven találva holtan bukott le a kövezetre.
A magyar zász|őt még akkor is a kezében
szorongatta...!

A leány szavai görcsös zokogásba íul_
tak, a két kis fiu visszafojtott lélekzeltel,
lrangosan feldobogó szivvel hallgatta. Meg-
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- Beszéljék el, fiuk, honnan jöttek
merre mennek ?

Laci szinte várta ezt a kérdést és ma,
gában elhatározta, hogy .mindent eI, íog
áondani. Eleinte - amikor a cserkész,
táborról, a szökésről beszélt - még aka,
dozott a hangja, de azután mind jobban
belemelegedett, a szeme tüze}t, az arca
lánsolt. -A nők szeméből lassan szivárog,
tak-a könnyek, a férfi meg nekikönyökölt
az aszíalnai< eó az arcán lassu csodálatos
változás ment végbe: ime, a fia még sem
halt meg hiába, -egy uj, diadalmas ifju,
nemzedök felemeli a kezéből kicsávart vé,
res zászlót.

. Holnap bemegyünk Pozsonl,ba,
ahol remélem, végre találkozunk cserkész,
testvéreinkkel -1ejezte be Laci elb.eszé,

lését és a férfi az asztalgn át átnyu;totta
neki a kezét:

_ Derék liuk vagytok ! s most az
ö arcán is végigcsordult egy könycsepp,

illetődve néztek fel diáktársuk arcképére
és az a gondtalanul mosolygó gyermekarc
egyszerre glóriás hőssé magasztosult sz€-
mükben.

A leány tovább beszéIt:

- Teúetésén az egész város ott volt,
beláthatatlan embertömeg, a levegőben
magyar repüIök keringtek és virágokat
szóriak alá. Sírját elboritotta a koszoruk
halmaza. De mindez nem adta vissza őt
nekünk. Anyámat ágyba döntötte a fáj,
dalom, apa majd az eszét vesztette. Azóta
nem törődik semmivel, a gazdaságot el-
hanyagolja, a béresekre biz mindent, s ha
igy 

-megy tovább, nem tudom mi lesz ve-
lúnk. Aztán a csehek még ősi birtokunkat
is elakarják venni, hogy tót kivándorlókat
telepitsenek ide. Anyus állandóan beteges,
én meg magam nem birom a munkát. Im-
réről pedig nem szabad beszélni, apa ak,
kor őrjöngeni kezd. Hiszen láthatták t Es
m"g" irag"yon hasonlit hozzá, Ö is épen
igy választotta eI szőke göndör fürtjeit,
a szemei is ilyen kékek voltak s még az
ingét is mindig kihajtva viselte-- Akkor talán iobb volna, ha tovább
mennénk moádta halkan kálmán és
felállt.

- Dehogy csak maradjanalr, ki tudja,
mire lesz jó ! Piheniék ki magukat, én el.
készitem a vacsorát, aztán majd felizenek.

Hamar kitörüIte szeméből az utolsó
könnyet, nehogy meglássák odalent, hogy
sirt, szomoruan rámosolygott a fiukra és
kiment.

A két fiunak nehéz íájdalomtól szorult
össze a szive. IVlindketten hazagondoltak,
ahová * miattuk talán már szintén
beköltözött a sötét gyász. Oh, hogy eddig
nem becsülték meg eléggé a szülői sziv
végtelen szeretetét ! Nem beszélgettek
egymással. Hamar sötétedett, gyertya,
Iámpa nem volt sehol, de nem is lett
volna kedvök meggyuitani. Fáradtan pi_
hentek a p.amlagon. Olyan sejtelmes volt
ez a honáIyba boruló kis diákszoba, mely-
ben minden tárgy egykori lakójáról re-
gélt. Mintha csak most hagyta volna el
és .minden percben beléphetne. Szinte
várták, lroqy íelcsendül vidám kacagása.

Osszerezzenteli, antikor az aitón kopog-
tak és egy vaskos cselédhang beszólt:_ A kisasszony azt izeni, hogy kész a
vacsora !

A verandán volt teritve. Dobogó szivvel
léptek az asztalhoz. A néni (mert kérte,
hogy igy hivják) szeretettel ültette le őket,
de a férje nem nézett fel rájuk. Annuska
hozta a párolgó tálat, szótlanul eszegettek
és nehéz hangulat lett urrá fölöttük. Végre
a néni rnegtörte a csendet;

- Fiuk, ne menjenek már holnap to-

vább. Hiszen annyi szenvedés után ugyan_

csuri'raiut férne Ógy kis pihenésl S ne,

nem merte- beféjezni szavait,-- 
- Szivesen Óaradnánk, de már amugyis

sorl idál ueszitetttink é. Kálmit aggódva
váriák a sziilei,'T;i";g;on megértette a szegény néni
és nem xélelte őket tovább--:-ö.;ú 

menjetek - szólt 1.ferj9 is -
keressétek tel izokat a cserkészelret és

és mondjatok . . mondjátok_.Tug nekik,
hogy ne'feledkezzenek meg Bihary Imre
emlékéről !-- 

- Mug.ondjuk és emlétét_ magunkkal
visszük i csonka hazába. Minden magyar
cserkésznek ismernie kell a nevét !

Bihary bácsi megint c§ak átnyujtotta a

kezét:

- Derék . . . Derék fiuk vagytok !

* Ap" - mondta Annus íogasd
be majá holnap a délutáni vonathoz a
kis kocsit !
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. - .Igen.ám szólt közbe Kálmán - A két fiu megzavarodottan hajolt a ha-
de.mi gyalog.meg.y.ünk ! bos kávé folé éi Laci végigcse$egtette aA néni elszörnyűködött; mézet sujtásos nadrágján." -

- Gyalog 
_^_ :__^t, L^ l]í. Szerencsére bejött a neni és nevető jó,

Hiszen. akkor estig sem érnek be. Mért sdg;i-Á"gr.éra"ite ;menn_ének gyalog? . ^ ,________ :)4l, -j gogy'"iuatatr, íiok, *it álmodtak?Kálmán felncvetett a hosszu idők után _ rafiian r.r"* flroáott seÁmit, aludt,ez volt az első lracagás ebben.a. szomoru mint a Éúnáu..iu"i *d;il;;it" al*atházban. trl"g" is megijedt, és elpirult arc- e1-ondani.- úi""il- rr.g!aá-."u.r."t íelsza_cal, csöndesre váltan felelte , 
,_ , rritani ii Üi""t etre."Ehrl, h;d;- az éjje|

- S^".l_",_1T ig, árva..fillérünk sem! ili;;il;;;;á-a rámábó|'az a-"mosolygós
- No az nem lesz akadály - .mondta r<epti aiarrg}erek é, tereűe nyómott egyBihary. nehézke_sen - arról majd.én gon- ;é;"; ;Á;Táii _ p"at 

"" "r.tí 
alom ide_doskodom. A.ztán adok az öcsémhez egy g;;h;ly;--i"aig u"i"ri"r"áir.r-_ mo.

3ján}ó levelet, szálljanak nl,ugodtan ltoziá, $Üg;ii "'.j.i.Tanár a liceumban,, bizonyára tudja, hol tt§gg"ti "iá" kiszaladtak az udvarra.vannak a cserkészek. Drávi-orommel ü;ii;-ák;t üárul.A fiuk megha_tottan mondtak köszönetet - _ lnii 
".irar.;""T 

oia"a"ári _ döbbents aztán _qrég .sokáig ,együtt. _voltak. . Ig{"- l"r" xát-á"ü;." _ enr.onyuu nern vihet_keztek felderiteni a kis családot és boldo- 3tit -ág-"r.É"r rgok.voltak, amikor sikerült mosolyt csalni " _ eZam _ sainálkozott Laci, s pedig
" hT#:;""i§,'uliá;," őket gyertyával " n,i,":; *jsgn,t}t"ítr-xl?;ti*' -"§szobájukba: ,_t Az'ist.í[áüá" tiíarür. ,á, ef"r, a kocsis

_..-. Holnap. épen l?gymo§á§t. rendeze\ .rüá ii. Ná, 
'"rn"il 

"gyá; 
n'"* artott.adják ide m]nd.en fehérnemüjüket, majd -_ sriré;;;, _ rerefié Biü"i} . kéré_

!9rar, 1egggl kimosatom, délre megszárad. sükre- 
"gy-!oty" 

Ái"aig 
"i[é| 

ahaznal.Bizonyára lesz rajta' javitani való is ! ; _ Nem §egitheinénk vaÉmiben _ 
"jarrt,azz,al |etette a gyertyát és _eltünt, mielőtt kozoti ráci_. mi sok mindenhez értünka fiuk meglröszönhették volna jóságát. ám !

- _!alo9 milyen jó az Isten ujjol: - Inkább menjetek ki a kertbe, találtokgott Kálmá" _ T9giTt milyen nagyszerii a raton--lytiÁ-áró,Joi 
"l.g"i. Á;iil nézzétek

helyre vezérelt. Ha,igy megy tovább,.a ;,;r-; k,Tii"," r.ertjet,-oit--vur, a lugas
cserkésztáborba már bizonyára autón szál- *"ii"tt. Ári i. benoite'*á. 

" 
gu . . , *

]itanak !_ Csak már ott volrránk ! - sóhajtott o 
:':_T.",_1"il" 

elborult,

fel Laói; szomoru és elégedetlen ,óri " -.1|,:]_}i:.fiu lassan elgondolkozva ment

;;g;';;in i"ai" Áiert. KáÉ,d ;;, ,Jg;; 1' r_,:,Yl1:l:}."'!"'l, egy€ne.sen a.lugasnak,

", ?i.á"iragb-" jáit, amikor o meg fii;'- 1^gfl?]^".'ÍáJr terhe.1 ágai _hiába csalo-

áig ;;;pió"iáoál"tilt, de ne,m irt: .eii" t1':1T 9}:j,.1 kis elkeritett kertrész előtt

üa?nott ütt"'u gyertya pislákoú ie"yÉtá. 119u1l?^""T.,"temetői 
áhitattal A közepén

Amikor másnap nágyJ;lua.u liurjt,J.. ", :9J_"Í: kőmedence.. volt, abban aPró

agvuoi, 
"up.ugai^Úan 

?drdött u, "gé", fi :'*ÍIll._ A 
,vi.zt.ar.tálY :gY me_sterséges

,"%b". 
'Laci 

t i-nezett a kitárt autat on. Öi] dombo.cskába rejtőzött, A. sz_ökőkutacska

Úiy ua".i harsányan rendelkezett az uá- ,1l.:§|.|_*l"* gYÖnYörkÖdtette ügyes-

u"rór, a béresekkól s azok ugy banruliJx l':l::*':ét, magasan burjánzott a dudva,

rá_ mintha tecnap óta valami csoda ttlrtiii lomposan nyiratlanul a fü és a virágok
;;i#;;i;.'fffi, 'meglatta 

az ablaknáí l :_'""§i:"*:ív; ,bujta}r 
el a gaz között, Laci

*9..,9.kihajló Lacit, -Ú,át.ago.; ili;i i":il'JxxiirxJ:?Tl;íuii#"*Tilfrff,li;fel neki ! t '''""": "'ii":|""" r.PqA§.ttL "§{.Y-- 

- Si".,"t9k, öcsém, a verandán már lKli§n.},:t:,rí,11.i;l.Jái11, #*L",',itvár a reggeli.'-Fa. 
p.?-"'mulva lenn voltak s Annuska 1}^f'il1r'J^""*k, 

ástak, l-aci szakértelem,

,ugyog'ó arccal fogadta őket: mel rendbehozta a szökőkutat, Ká]málr

- Apa ma ma. r,uj.aún kiment a li'_u'l,:.::lX{'j' :il::Pil':ydéib_en ebéd,

cséplésÜez s most az "istállókb"r, csi.rai |":,l'"".'i:le! gYqnYÖrÜen_ P.ompázott a

rendet. Először hosszu évek óta. lrten"ri. kis kert és.a sz.ökőkutacskából_vigan cso,

bárcsak . . - Babonás félelemből nem bogott a.viz, §ilarY-.ámu.lva állt. meg, az,

""* ..ri" végiggondolni rrivanragát, cra'k lT_:ig^1l13_ Pl"tt: Őke,t. két karjával h<lgy

*eg á".Yit *Brr'altt csöndes megtratoii megroPogtak ifju bordáik,

sággal: -Es ezt maguknak köszönhetjük ! (Folytatjuk.)
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Részletek a debreceni kerület kiállitásáróI.

Kerületi cserkésznap Debreeenben.
1924, junius 7-9 napjain pünkösdkor

Debrecenben sikerült megvalósitani az elsö
keriileti napot, A szövetség képviseletében
Dr. Papp Gyula, I)r. Victor Ágoston, Szabó
Bertalan O. t, B. tagok jelentek meg. Csupán
a Il. miskolci kerület küldte el kiküldötteit
Zsvpán László ellenőrző mb. és Komán
Andor ker, titkár személyében, Résztvett.,
43. Munka, 89. Turul (Nyiregyháza\, 162,
Irinyi, 164. Bocskay (Berettyóujíalu) 166.
Hajdu, 167. Törekvés, 17l. Erdősi, 172.Erő,
176. Nagykun (Karcag), 189. Bethlen G.
(Nyiregy}ráza), t90. Egyetértés, 203. Bocs-
kai (Kisujszállás), 23L. Meliusz, 244. gr.
Tisza I. (Kaba) 273. gr. Széchenyi I. és
2 igazo|ás alatt levő csapat: Szt. Lász|ő
(Nyiregyháza, kir. kath... gimn.), Réti sas
(Kisvárda áll. íőgimn.) Osszesen 17 csa-
pet 17 tiszttel és 42ő cserkésszel.

A programm a következő volt: Jun.
7-9-ig kiállitás. 7.-én délután táborverés
a vidéki csapatok elszállásolására. 8.-án
délután cserkészjáték, tábori délután ének.
versennyel, tábor|íiz. 9 én délelőtt istentisz-
teletek, tisztujitó közgyülés, a ker. Véd-
nöki Tanács megalakulására, csapatszemle,
együttes fogadalomujitás, diszelvonulás.
Délután táborbontás.

A kióIütás. A lriállitást 7.-éa délelőtt a
|72, Erő vegyeskari éneke után Kramer
Gyula ker. elnök nyitotta meg s mondott
hálás köszönetet S. Szabó József reíorm.
főgimn. ígazgatőnak, ki e célra a legna_
gyobb készséggel engedte át az intézet
egyik hatalmas termét.

Kiállitott 15 csapat: 43, 89, 162, 164,
766, 767, I7L, 172, 176, l89, L90,23I,244,
7ll., l4ll. A kíállitás gazdag szép és tanul_
ságos volt. - A rendezés munkáját a I72
Erő végezte.

Táboraerés, A vidékiek elhelyezésére a
Nagyerdőn hatalmas tábort (10 drb 30) sze-
rnélyes, 2 drb t0 személyes sátort állitottak

fel a debreceni csapatok. A 30 személyes
sátrak íelverése versenyben iörtént. 7 perc
alatt állitotta íel a 4.3. Munka, 167. Tö_
rekvés, 172. Erő, A legjobb volt az Egyet-
értés csapat sátora.

Cserkészjátéá. A tervet nagy hozzáértés-
sel és lelkes odaadással Markóczy |ános
l. B, tag dolgozta ki. A helybeliek (kék
íel) voltak a védők. Parancsnok a Mezeg
Béla, I. B. tag. Felállitotta-k 4 rábari örsöt,
3 járőrt, 3 telefon államást, 1 stafétát, 2
morze-,2 postagalamb- és 1 mentőállomást.
Valamennyi kifogástalanul működött. A
vidékiek (piros fél) Kollona1 Zaltán (89.
Turul) vezetésével tárnadtak s feladatukat
sikerrel oldották meg.

Tábori délu.lán. A játék után katonazene_
karral vonultak be a íiuk a táborba. A
zászló körül felállva egJ,§zerre énekelték
el az indulót s egyszerre kiáltottak huj,
huj hajrát á nagyszámú közönségnek. Az-
tán játékokat mutatták be s megkezdő-
dött az énekverseny. A biráló bizottság
döntése szerint legszebben énekelt a 89.
Turul és a I72, Erő. A r,ándordijat 6-6
hónapra kapták meg.

Tábortiiz. A közönség elosz]ásával tábor-
tűz mellé ültek a fiuk s igazi cserkész-
módon íejezték be a mozga|mas és fárad-
ságos napot. Az ősi Nagyerő íái alatt fel-
hangzottak a cserkésznéták s egybeforr-
tak a szivek szeretetben, megértésben, A
kerület elnökségének a nevében Debreczeni
Ferenc ellenőrző megbizott szólott a c§a-
patokhoz s kitartásra, céltudatos munkára
buzditotta őket. Itt tolmácsolta a miskolci
kerület testvéri üdvözletét Zswpón Lászlő
e||enőrző megbizott is, Zász|ó|evonás, ima
és ének után (Nemzeti Hiszekegy) pihe.
nőre tért a iábor.

IsleuíiszteleíBÉ. Pünkösd hétfőjén 8-kor
a reformátusok és evangelikusok a kolle-
gium oratoriumában gyültek istentiszteletre,
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A debreceni ker. ceerkészei megújitiáka íogadalmat.

mig a katolikusok a templomban hallgat-
tak misét.

Közgyűlés, A közgyűlés a városháza ta.
nácstermében volt. Ktaluer Gyula elnök
meleg szavakkal köszöntötte a megjelen-
teket. Töröh Tibor főtitkár előterjesztett
jelentésében ismertette a legutóbbi köz-
gyülés óta történt főbb eseményeket. A
pénztárosi jelentés elíogadása után a tiszt-
ujitásra került a §or. A régi tisztikart egy-
hangulag yálasztották meg. Uj I. B. tagok
lettek Markóczjl }ános, Dr, RontsiÉ Tibor,
Dr. Zöld }ózseí.

A ,,Kerületi Véd,nöhi Tauács" megalaku,
lása. A kerületi cserkészet társadalmi alá-
támasztása végett az L B. határozata foly-
tán Haidu-, Szabolcs-, Szatmár- és Bihar,
megye egyháti és világi vezető férfiakból
.KéiUteti Védnöki Tanács* alakult, Az e|-
áöki ti§zt§égrc a ker elnökség Adl Lajos
íőigazgatót, á Cserkész Nagy Tanács tag-
ját-kérte fel, ki teljes lélelrkel fogott mun.
k&hoz. Ezután Walli,sch Oszkár ü, v. el-
nök tartott ismertető előadást a cserkészelrő!.

EgyUttes fogadalomujitás. Az összetarto,
zás és komoly munkavállalás dokumentá,
lására a összes csapatok az egy év
letelte után - megujitották íogadalmukat"
A Nagytemplom előtti téren nagy közön-
ség jeÍénlétében történt e lélekemelő ak,
tuJ- melv előtt és után a katonazenekar
iátJ"ott"'a Himnuszt és Szózatot. A foga,
áalmat Dr. Papp Gyula vette ki a szövet-
sés nevében uü}aito szavak kiséretében.
Rö"vid, lelkes beszéd keretében a Védnöki
Tanács nevében Ady Laios íőigazgató
szólott a fiukhoz. Itt történt a ,,ió mun-
káért" adott vándordij átadása is. A L7l,
Erdősi csapat kapta egy évre. Miután a
magyar csérkészet dicsőséges íejlődésére
felh#sant a 

"huj-huj, 
hajrá !" a csapatok

diszlépésben elvonultak.
A Éerületi nap minden íázisa jól, vég.

zett munkáról tett bizonyságot. Jó mulat-
ság, de férfi munka volt !

Részlet a lX. ker. kiállilásáról.

Kerületi ünnep Szegeden.
Az V. kerület pünkösd napjain tartotta

meg Szegedcn az első kerületi ünnep.
ségét. Megjelentek egy kivételével az
összes kerületi csapatok, az >Ezermeste-
rekr és a >Lóczy< csapatzenekara.700 cser-
kész magánházaknál talált elhelyezést. 7..én
volt a gyülekezés, délután próbák. Az esti
vonattal érkezett mcg gróf Telekg Pál tb.
főcserkész ur segédtisztje lriséretében A
kerületi elnök, d.r, Somogfi Szilveszter
polgármester üdvözlő szavai után az ügy-
vezelő elnök átnyujtotta a főcserkész ur_
nak széjjelrongyolt országttnknak a c§er-
készethez és nyomorult jelenünkhöz oly
nagyon illő virágát, az árvalányhajat, me_
lyet a főcserkész ur azonnal kalapjához
tűzött és íogadta a diszbe öltözött íogadó
csapat tisztelgését.

Mindkét ünnepen 8 órakor szent mise
és istentiszteletek voltak. A szent misét
ilr.,Witz Béla orsz. elnök ur mondotta. A
szent mise alatt a >Lóczy< csapat zene-
kará egyházi énekeket játszott. Vasárnap
9 órakor zász|ószenlelés volt a szabadság.
harc emlékoszlopa előtt. A zászlószentelés
e|őtt d.r Lippajl György, tank. kir. íőigaz-
gató, a cserkész Nagytanács tagja üdvö-
zölte a cserkészt, mint ui tipust. Azután
a főigazgató ur, mint a cserkész Nagy-
tanács tagja felkérte dr. Glattfel.der Gyula
csanádi rnegyéspüspök urat a cserkész.
zász|ók rnegszentelésére, aki szükségesnek
mondotta a cserkészetet, mert jellemet
akar nevelni, szivet gazdagitani, lelket ne-
mesiteni és addig tartja áldásosnak, mig
a testet a lélekkel harmóniába hozza. A
,82.u ,92' és ,183.' zász|ők megáldása
után a csapatok a kiállitas megnyitására
mentek, hol a íőcserkész a cserkészetről
elterjedt téves nézetek megcáfolása, n€rn-
zet nevelő és megváltó hatásainak kifej.
tése után kérte a város közönségét, hogy
tegye mageéve a c§erké§zet ügyét. A vá-
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ros polgármestere utalva arra az érdek-
lődésre, amely a cserkészeknek minden
lépését hiséri a belvárosban ugy, mint a
külvárosokban, arra a vándorlásra, amely
a csapatok nyomán indul meg az utcákon,
kijelen,tette, hogy Szeged a cserkészettel
összeforrott. Tisztelettel emlékezik meg a
cserkészvezetők csendes, apostoli munká-
járóI.

Ezután eloszlott a közönség a csa.
bai, szarvasi, gyulai, vásárhelyi, makói,
meg a szegedi cserkészek nyultenyészeté-
nek, ioari, ipartechnikai, művészi lárgyai,
nak a megtekintésére.

Délután 4 őrakor a propaganda tábori
elöadásra vonult ki a papság, a katona-
ság, és a polgárság Kószó István állam_
titkár, dr. Aigner Károly főispán és a pol_
gármester vezetese alatt. Ennek a pár órás
együttlétnek az eredményéről majd egy
Szegedről kiiduló mozgalom fog számok-
barr is beszélni. Másnap az istentisztelet
utárr nratiné volt a Belvárosi Níoziban a
l<övetlrező programmal: 1. Himnusz, elő-
adta a >Lóczyc zenekar; 2. Sik : Lamen-
táció II. szavalta Pau,lih János 184-es se-
gédtiszt ; 3. Dr, Witz Béla 'elnök bejelen-
tette a főcserkész urnak szükségessé vált,
halaszthatatlan távozásáti &. Utána a
,Lóczy"" zenekar zeneszárirai következtek,
hatásukról az egy€s számok megujrázása
beszél. 5. A 1B0. cs. csapat kombinált
tornajátéka. 6. Sik: Alszik már a sátor.
Előadta: d.r. Vásárkellli N{ikiós, a 92-es
parancsnok. 7, Radványi: ,,Ejjeli őrök*
cserkészjelenetét a 92. csapat mutatta be.
8. Az ,,Ezermesterek,, énekkara. 9. Herceg
F'erenc: rBaba-bú"-ját játszotta a 82. csa_
pat. 10. A kerületi énekkar a cserlrész-
indulóval pontot tett a nagy nápok után.
A csapatok jó emléket hagyva, jó emlék-
kel távozva végzik tovább a kötelessé-
güket.

t lgslfirig§§íU ltilílsuyu§üluíg.
A >Boys Lile<, az amerikai cserkészszö-

vetség hivatalos lapja egy levelező clubot
alakitótt, melynek neve lWorld Brother-
hood oí'Boysu (Világegyesület a fiuk test-
vérösszetartásának istápolására); ennek
kebelében sok fiú szeretne összeköttetésbe
lépni magyar társaikkal. E mo,zgalom célja
a 

-különbóző országokban élő fiúk közt
barátság fejlesztése levelezés utján. Az
egyesületnek ma ,már számos tagja van
úgy az Egyesült Allamokban, mint más
állámokban. A kezdeményezés sikerrel járt.
A magyar cserkészek érdeklődéssel fo-
gadják ezt a tervet és csatlakozni íognak
é rnozgalomhoz.

Aki a club tagja akar lenni, az irjon
egy ismeretlen fiúnak szóló, képessége
szerint nagyon jó levelet. Tegye a levelet
boritékba, de ne zárja le a bgritékot.

Irja fel §aiát cimét kis betűkkel a bori-
ték felső bal sarkára vagy hátára. Egyéb-
ként a boriték üresen hagyandó, hogy a
fiú cimét a club később ráirhassa. A bori-
ték aljára fetjegyezhető azon ország vagy
állam neve, mellyel az irő levelezni sze-
retne. A levélre elegendő bélyeget kell
tenni. Most irja íel külön papirosra nevét,
cinrét, korát, mióta cserkész, mily ,idegen
nyelvet vagy n.velveket beszél, azt a tár-
svat, mely őt különösen érdek]i.""Ezeket-az adatokat csak az első levél-
ben kell közölni, a következőkben csak a
nevet kell íelirni azon toldással, hogy ,,old
member" - régi tag. A levelet a boritékkal
együtt, valarnint a cédulát egy rnás boritékba
kéll tenni s á közvetkező cimre küldeni:

World Brotherhood cf Boys. Boy's Llfe 200
Fifth Avenue - NEW-YOBK, Ciíy, U. §. A"

Ezt a levelet azután egy cserkésznek ío_
vábbitják. A további levelezést követlenül
vele folytassuk.

t

{

T avaszi Enek. ARADY ZSOLT.

Vig pacsitta, kis madátka
Sza1lO, tünő í<is madát
Csicsetegve, c§engve, szállva
RáröpüIt a tat íaágta,

Csícselegve csengí nekem
Harmatos szép rcggelent
I|t a tavasz, fríss az élet,
Énekelj te is veleml

Szálli ki cserkész, szállj előrc,
A daíos, fuíss szép etdőbe.
Yfu a tavasZt vát az élet,
Yát az illat, vát a Lélek.
Szálli, rcpiilj el&e
Vlrágos tnezőíe.
Yfu a tavasz, vát az élet,
Yfu az illat, vát a télek,
Yfuatavasz.,.vát!

Készüliünka"'Éíj,f,|2:?í^;;í)r'r",li:f; 
?ésf 

beszereznil
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Magyar kilátások Kopenhágában.
Amikor 1920 augusztusában Londonban

rnegnyilt a cserkészek első nagy világ-
gyülekezete, a Jamboree1 az angol sajtó
nagy része sajnálattal állapitotta megl
hogy a volt központi hatalmak cserkészei
nincsenek ott képviselve. Magyarország
kapott meghivást, de nem megíeleló
módon.

Az l922-es párisi kongresszuson már
méltó küldötteiák voltak jelen. Az idei
második cserkészolimpiászon meghivásra
résztveszünk. Amikor megkérdeztem világ-
járó dán cserkészvezető barátomat, Bonde
Antalt, kiket tart a világ legjobb cserlré-
szeinelr, ezt íelelte: A ,,svédeket !;' IV[iért?
Hadd rnondjak eI egy esetet.

Shackleton, a nagy kutató előadása után
Iréső este óriási cserkésztömeg tódult a
nagy étkező felé. A bejárat szűlrnek bi-
zonyult. Főleg a hevesvérú olaszok, spa-
nyolok valóságos közelharcot kezdtek.
Felbomlott minden rend. Ekkor egyszerre
kékirtges, szálas szőke íiuk törtéir magukat
szótlanul, ellenállhatatlan erővel előre és
botokkal kordont vontak. Mire a cserkész-
íőhadiszállásról küldött rtekintély< meg-
érkezett, a többi cserkész nagy tisztelet,
tel torpant meg az élő íal előtt, Martin,
az angÓ| külügyi megbizott erre íelaján-
lotta á svédeknék, hogy először ők ülje-
nek vacsorához. Nem ! A svédek ültek le
utoliára, miután mindent rendbe hoztak.

Az előkészűletek nálunk |ázasan folynak.
A versenycsapat tisztikara: Hermann
Győző dr.- (18. csapat) parancsnok, ki-
képzőtiszt; SitrilichPál tiszt (2BKG), élei-
mezési íőbiztos 1 Hesz István segédtiszt
(2BKG); gazdasági vezető ; Uhlitz Agos-
ton segédtiszt (18. Lőczy csapat) Hadd íejt-
sem ki, miért tölti el szivemet a bizalom,
a reménység, amikor a készülődést ]átom.

Lényeges és kedvező eltérés Londontól,
hogy most nem annyira a közönségnek
szolgáló látványosságról, mint tisztán, a
cserkészek számára va|ó nemes verseny-
ről van'szó.

A első héten a válogatott csapat tábort
üt és ettől íogva minden mozdulat a ver-
senynek pontja. A tábgrtűz, lelke épugy,
mint a kenyérsütés nyárson. A ver-
§enyprogramm rsmeretes.

Nem hiába emlegettem a svédeket; va-
lami ilyen íölényes cserkészlelket látok
a magyar cserkészekben, amivel hóditani
fognak.

A kisérőcsapat elsősorban a verseny-
c§apat tartaléka legyen. A zenekarunk
kész sikert jelent. A tánckar már nehezebb
iigy, de remélem, sikeres lesz a magyar
táncok bemutatása.

Elsősorban alaposságra kell ttlrekedni.
Ez azért fontos, mert ézze| íölénybe kerül-
hetünk némely ország cserkészeivel szem-
ben, akik tulsokat adnak a külsóségekre.

Nem merném azt állitani, hogy felszere-
lésünkkel nem remélhetünk sikert.

A tábori hét tág teret fog nyujtani az
igazi magyar tábor létrehozására. A ne-
hezebb munkák ,: vizszerzés, latrina már
készen várnak. Időt hagynak a terep meg-
ismerésére és csak azután kezdődik a hét
napo§ tábori verseny, amelyet a dán ki,
rály és a világ főcserkésze is megtekinte-
n ek, T iz -tizen ötez er résztvevőre számitan ak.
A dánok versenyen kivül vesznek részt
és csak olyan számokban, amelyekben a
helyismeret netn nyujt előnyt. Ez a le-
mondás igazi cserkésztett volt részükről,
mert igen nagy kilátásaik voltak. Viszont
a dOnóbirók--nagyrésze dán lesz. A fő,
döntőbiró Wilson, a Gilvell Park uj pa-
rancsnoka.

A kiscserkészek számára külön versenyek
lesznek, tábor nélkül. Ezekben mi neín
veszünk részt.

Biztos sikerünk lesz a cserkésziesl e8},
öntetü fegyelmező kiképzéssel. A mi csa-
patunknál meglesz a lélekből fakadó, öröm,
ieli íegyelemra jOleletkel engedelmeskedni
tudás.-A verseny komoly birálói előtt fel,
tétlenül megméretik és sulyosnak találtatik
majdez, valamint a gyakorlatiasság, a gaz,
daságos és szerény életmód is. Nem rossz
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ötlet, hogy lehetőleg hazai ételeket főzzön
a ver§enycsapat.

A tisztaság is,sokat jelent. Fliszert látott a
parn-ok.társelnök csapa|a Angliában elég
kócos cserkészt. A magyar énektől igen so.
kat várok. kivülünk talán a íinnek és az
olaszok számrthatnak sikerre.

Talán a lasszóvetésben és canoe.vizi-
életben, tekintve, hogy nem viszünk hor.
tobágyi csikósokat és tiszai pákászokat,
nem állják meg a sarat, moredjuk Ka,nadá-
val szemben, - de ez nem ok arra, hogy
ne is próbálkozzunk. A kisérőcsapat mu-
ta{ványáról ma még nem szólhatok, bár
igen fontosnak tartom, hogy sikeres legyen.

Igen szép gondolat hogy a magyar
csapat őrizze meg mindvégig, még a szó-
rakozás napjaiban is azt a rokonszenvet
keltő magyar bánatot, amit Trianon okoz.

Nem lehet ugy a magyar cserkész, mint a
többi és a vigassága is sirva-vigadás le-
gyen l Ebben a dologban nagyon szépen
lehet viselkedni és én ettől végtelen so-
kaL várok e mágyar ügy számára való
rokonszenv felkeltése szernpontjából. Töb-
bet fog érni az ilyen magatartás bármilyen
röpiratnál. Mi éreztetni tudjuk majd, hogy
a mi félfogásunk a nemzetköziségrdl nem
lehet azonos a nyugati államokéval.

A magyar cserkészek ezt nem fogják
eltitkolni és szives, egyeneslelkü, nyilt-
szivü viselkedéssel igaz barátokat sze.
relve, igyekeznek minél nagyobb körben
a legszebb közvetlenséggel a mi tartha-
tatlan helyzetünket megértetni.

A belga cserkészek ilyen magatartással
nyerték meg az angol cserkészeket és a
íranciák az amerikaikat a maguk számára.

K, y.

Dráma 3 felvonásban,
Pályanyertes ötlet után íaizolla HorYáth szabólc§.

Mit játsszunk ?

é=+ q
-j-:<

Táborozó csapatok figyelmébe !

Folyó évi julius 1-től életbelépett az

vasuti reformtarifa, amely szerint B -
bódék, sátrak és csarnokok fejezetében a
cserkészcsapatok sátor és berendezés íel-
szerelési (kötelelri épitöszerszámok, mentő
felszerelések, sport szerek) valamint élelmi,
szerek is. rendkivül kedvéző dijtétel alá
soroztatnak. Mivel azonban a cserkész-
felszerelések részére ezen kedvezményes
beosztás a reíormtarila névmutatójában
cserkészjelzés alatt netn' található, nehogy
a vasuti alkalmazottak részéről akaratlanul
is felszereléseink magasabb szállitási dii.
tételek ala vonassanak, ajánliuk minden-
nemű gyors- és teheráru cserkészszállitmá-
nyoknál a fuvarlevelek megíelelő rovatai-
nak kitőltésénél a >Tartalom< ielzésü ro,
vatba a kedvező dijtételre való hivatko,
zást vezessék be a következő példa értel,
mében: ra dijszabás B. szakasz B-5. a)

pontja alá tartozó< . .. most következik a

szállitandó cikkek részletes felsorolása.
Ajánljuk továbbá, hogy szükség esetén a
sátoranyagot ne személypodgyászként to,
vábbitsák, mert a maga§ dijtételt semmi_

íále kedvezménnyel nem lehet csölikenteni 1

a szállitandó anyagokat t-2 nappal a

csapat elindulása előtt gyorsáruként a

r4egfelelő vasuti állomásra irányitva ad,
ják íel.

o, T. B,

"jó!

II.

F

Hintázzunk !
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Jó táborozást kivánunk egész éverr át
hűséges olvasóinknak, akiket a tábor ked-
véért augusztusban a Magyar Cserkész is
cserbenhagy. Legközelebbi számunk - a
Jamboree-ről szóló kettős szám - a nagy
anyag miatt nem szeptember e|sején,
hanem kivételesen szeptember tizenötödikén
jelenik meg.

Szeretettel küldlük elsó büszkeségünket
- a Ganz cserkészek. Ezzel köszöntött be hozzánk
a .Ganz cserkészo |. száma és mi meghatódottan
emelünk kalapot a gépgyári lanoncok dus szive elölt
amely ebból a csapatlapból árad. Fiuk, ez szép
dolog! Mi tudunk a sorok között is olvasni és ott
mindenütt tiszta, romlallan, kemény akaratu magyar
sziv villan elő. Szeretjük ezt a harcot az eszményi
cserkészgondolatért, ha nindjárt döcögö ver§sorok-
ban dul is; egyek vagyunk ebben a küzdelemben,
fogadiátok a Magyar Cserkész bajtársi jobbját.

A l72. nEró( cserkészcsapat dlszes zátszlő-
kat kapott. A remekbe készült selyem csapalzász.
lót Versényi Tibor kormányfótanácsos felesége, a
hat himzett örsi zászlót pedig Varjassy Iatvánné
buzgólkodása folytán hat csÖrké§zmanía ajándékozta.
Az átadás jól sikerült ünnepély keretében 1924. máj,
29,-én történt.

A,767. Törekvés 23 cserkésze Somorjai László
parnok vezetésével máj. 24-29-ig kirándulást ren-
dezett Hosszupályiba s tábortűz és előadások lar-
tásával terjesztették a, cserkészet eszméit. ugyan-
csak ők látták el áldozócsütörtökön az istentiszte-
letet a reform, tenplomban

Ez Otsz,, Táb. Bizottsóg eselleges sürgős
közérdekü közölni valóit iul. l-töl szept. l-ig teriedó
idöben a naponla megjclenó ,,Magyarságban" fogja
közzé tenni, mely napi lap készséggel bocsáitotta
rendelkezésre az esetenként szükséges helyet.

Ezek szerint kivánatos, hogy a nvár foiyamán a
cserkészcsapatok a,Magyarságoi" (akár táborban
vannak, akár nem) figyelemmel kisérjék. (OTB.)

A 27O. sz. ,Halnalí cserkészcsapat junius
hó l-én tartotta csapatavató és íogadalomtételi ünne.
péIyét.

A br. Eötvös c.surgól csapat 1923. szept.
30-án alakult. Ecsy Ö. Isíván a 206. Viléz Csokoóai
csapat parancsnoka 1923. szept. 22.-én beszéd,et
mondott a tan. képző ifjusága elött a ,cserkészet-
ről'. Beszédének meg lett a kivánt hatása.-Három
hét |eforgása alatt az uj csapatnak már neve is volt.
Március l5-ig nem volt Csurgó közönségének
rólunk tudomása. Ekkor szerepeItünk elöször. a
nyilvánosság elótt, a fögimn. tornatermében, 206, V.
Csokonai csapat által rendpzett ünnepélyen. Elsö
szereplésünk sikerrel járt. Aprilis 28-án kaptuk az
elsö hirt a felavatásról, Május ll_én leSz Barcson,
a somogyi cserkészek taIálkozóján. Ettöl kezdve
nem is tudíunk másról beszélni mint a íelavatásról.
A hir valónak bizonyult s május ll-ike orgonailla-
tos hainala ott taláIt bennünket a gimnázium kón-
viklusának udvarán - utra készen. A nrp olyan

volt, mint egy szép álom. Talán á|modtunk is s
csak Faragó íötitkár ur beszédétöl kezdve éllünk
ébren. Buzditó szavai uián siri csendben fölhanEzott
Knapp (l55 sz. cs,) parancsnok aikán a fogadálom
s huszonöt cserkészuionc mondla utána szivvet, lé-
lelkel, átérezve az egyszerü szavak nrélv érlelmét:

"En 
N. N. fogadom ;-, .. Eifél vott, amikor haza-

értünk;..elfáradva, 
_ 
kimerülve lestileg, de egy szép

nap emlékével gazdagabban.
A l43. sz. HoUós Má.tyrírs cserkészcsaDal az

OlB. április havi határozala értelmében számát 30,
r4_változtattá. Parancsnok mint eddig: Madarász
Kálmán,
. Cser!észünnepéty . Barcson. A csurgói,
kaposvári, nagyatádi, izigetvári és a helybe|i csa-
patok máius l8,-án nagyszabásu ünnepélyi rendez-
tek Faragó Ede orsz, íötitkár részvéle'lév-el. Kb. 250
cserkész vonult íel délelőtt, délután pedig müsor
volt. Este a kaposvári öregcserkészcsapat, iáncmu-
latságot rendezett.

A 203. sz. Ktsulszállásl Ref. Föqlíin.
Bocskay csapata nái, 25.én avatotl zászlót-lélek_
ernelő ünoepség keretében. A müvészi módon elké-
szitett zász[ót iMansz. helybeli csoportja, Dr Koncz
Imréné elnöknö lelkes buzgólkodása fo$tán aiándé-
kozta a csapatnak._ Az ünnepélyre eljötlek: Faragó
Ede országos fötilkár, a lX, kerületböl pedie Krá-
mer Gyula kerületi elnök, Török Tibor kerü-Ieti íö_
titkáf, Pe_bí€czetti Ferenc kerületi ellenőrzö megbi-
zoll, a l72. sz. ,Eíö" parancsnoka, Kanszky Máiton
kerületi pénzláros,_ a l7l. .Erdösi Imre- csapat
parancsnoka, Dr. Soós Adorján a karpzagi csa-pat
parnoka, ezenkivül itt voltak nagy létszáJnma| a l72.
,Erö", l90. "Egyetérlés", karczagi,,Nagy[un",kisebb
létszánmal a debreceni Hajdu,.Mélius és Tanitókép-
zö csapata, ugyhogy a helybeli cserkészeken kivül
rz ünnepélyen ntintegy 95 eserkész ielent meg. Az
ünnepély d. u. 4 órakor kezdödöit a fögimn. udva-
rán. Az ünnepély sikeréhez nagymértékben hozzájá.
rult a Mansz. helybeli csoportja. rnely nemcsak a
zászlót g{o_má_ny9_zt9, hanem a?,_ünnepélyen is nagy
számmal képviseltette magát, söt ielen yolt Tormay
Cecile orsz. elnöknö is, este pedig egy vaclorán az
összes megie|ent cserkészeket megvendégelte a íö-
gimn. tornatermében Vacsora után a vidéki és hely-
beli cserkészek elszórakoztak iátékkal énekkel zene-
szóval s azt hisszük, h6gy mindenki egy télekemelő
ünnepéIynek és egy kellemesen eltöltöti estének az
emlékétel távozott.

Cserkészet a tprrnészettudományt kutatá-
sok .szol gál.atátan cimíí j unius_i cikkünk!öl ggygs
természetra|zi adatok kimrradtak s egypár hibi ir
csuszott be a közleménybe. Aki bővebben érdekló-
dik forduljon a szerzőhbz; Háczky Egon cserk. fö-
titkár Magyargencs (Vas nregye), Levélre legkész-
ségesebben válaszol akár parancsnokoknali akár
cserkészeknek.

A 33-ásoh zőgz|ószentelése. A 33. sz. ujpesti
csapat május 29-én áldozócsütörtökön szenteltelte
íel azt a diszes zászlót, amelyet az ujpesti hölgyek
jószive és fáradhatatlan munkáia iuttatolt a csalat_
nak, A zászló valődi nemes anyagokból készült,
ralla az oszthatatIan Magyarbirodalom cimerével.
Az ünnepélyen az ujpesti apát, dr. Varázséii Béla
mondott tábori misét, t szentelte meg a zászlót,
A megjelent diszes közönség sorában ott volt és
buzditó beszédet mondott dr. Sgmsey Aladár polgár-
me§ter, valamint dr, Witz Béla 

- 
szövetségi 

*et-

nök. Megjelenésével ,megtisztelte a csapato[t dr.
Erödy-Harrach Béla egyetemi tanár a íenntar,tó tes-
tület igazgatója, dr. Felicides §omán minisztcri
oszt., tanácsos. Az ,ünnepségen a l8. sz. Lőczy
c§. c§apat zenekara iátszoit s-számos csapat ieleít
meg. Dtlután tábori ünnepségek, tábortú z lojeile be
a íeledhetetjen napot.
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A pécsi belvárosi elemi iskola kiscser-
készei a pécsi városi polgári leánviskola növendé-
keinek közremüködésév-el Úáius folvamán a Keresz-
tény Nemzeti Liga felkéréa€re Di. Révész Amadé
AIomtündér c. 4 felvonásos meseiátékát nvolc izben
adták elő. A második és utotsó étöadást i naevkö-
zönség elött, a többit a város elemi iskolásai.]'sze-
gényebb gyermekei előtt ingyenes mesedétutánon-
ként A darab cserkésztárgyu meseiáték. két kis
h.rdiárva karcsi és pista fátőzedni mesv az erdöbe,
Itt találkozik az erdőbe kirándult kiscsörkész örsset.
A fiuk őrsi órát tartanak, Elmé,eti rész elvészése
után_ rabló.pandurt játszanak. A két árva nézi"öket,
majd megtudják tötük, hogy kicsodák. A két árva
miután megtudta, hogy kiscserkészekkel találkoztak,
iolytatják munkájukat. Elfáradnak, leheverednek.
Megielenik nekik az Alomtündér, aki elvezeti álmuk-

Az,,Álomtündérn §zereplői.

ban az emlékezés és a szépreménység tündérorszá-
gába őket. A játékból visszaiért kiscserkészek látják,
hggy a fáradt árvák elpihentek, elszélednek, hbgy
két kötegre va.ló rőzsét összeszedjenek s a szegé.
nyeket meglepjék vele, ha felébrednek A It. és ]ll.

Ill. KERÜLET
Közli: Buza JózseJ ker. sajtóreferens

Juniálls. A kerület junius hó 28-án este 8 órai
kezdettel tartotta a Kioszkban elsó juniálisát. FéI
hét órakor a várostigeti sportpályáról kiindulva
c§apat íelvonulás volt a váío§on keresztül a Kiosz-
kig.

Uj cserkészcsapat. A Vasvári polgári fiuiskola
aközel iövőben cserkészcsapatot alakit. A felszere-
lési alap iavára az iskola pünkösd napján igen si-
került ünnepélyt rendezett a sportpáIyán.

,R'ábaközl' cserké§zcsapat. A csornai polgári
fiuiskola cserkészcsapata, melyet Vargha László ker.
fötitkár szervezett meg, most kéri igazolását. A csa.
pat egy örsböl (8 fiu) áll. Fogadalmat és az ujonc-
próbát a szombathelyi 52. Attila ,cserké§zcsapat
pünkösdi elötáborában tették le, Nagytáborba is az
Attila csapattal fognak menni. A csapatot szeptem-
berben bővitik ki, amikor is még 3 őrsöt fognak
felállitani.

59. Attila g§apat. A szombathelyi polgári és
kereskedelmi iskola kö2ös cserkészcsapata, nlely a
49, Berzsenyi nevet viselte, l923 októberében ketté
vá|t azzal, hogy mindegyik iskola külön szervezze
meg csapatát. A csapat volt tisztikara a polgári is-
kolában tolytatta a cserké§znrunkát, mig a kereske-
delmi iskolában vezetö hiányában a cserkészmunka
megakadt. Csak májusban kezdödött a kereskedel-
mi iskolában ismét a munka. Erle a polgári fiu
iskola lemondott az eddig viselt 49 Berzsenyi név-
ről (nem egy könnyen ment négy év után) és az
52. Attila nevet választotta. Azóta a csapatban
szép csendben folyik a régi jó hirü oBerzsenyi
munka", de mo§t már Attila néven. Pünkösdkor
három és fél napos elötábort rendeztek Herénytól
nyugatra elterülö kis erdörészben. A tábor nagyon
jól sikerült. Létszám 4t íö volt. Táborozáson részt
vett a csornni polgári fiuiskola 8 cserkésze is. Nagy-
táborba Pilismarótra megy a csapat. Táborozási lét
szám 50-60 lesz. Tábor idötartama 4 hét: iulius
3-tól 30-ig.

60. Nádasdy. A csepregi c§erké§zc§apat febr.
9-10-én nyolc szárrrból álló nűsoros csefké§ze§-
télyt rendezett, mely anyagilag és erkölcsileg nagyon
jól sikerütt. Márciusban megpróbáltak otlhont sze-
iezni de nem §ikerült. Jószivti csetkészbarátok e
hóban egy kis adománnyal lepték meg a csapatot.
Bauer Ottó 100.000, Koczor Elek 126.000, a,csep-
regi asztaltársaság 204 0C0 koronát adott. Aprilis
hóban bevégeztéka lI. o. és az ujonepróba anyagát,
Gyakran tarjottak kivonulást. Nagypénteken és nagy-
szbmbaton diszőrséget adtak Jézus koporsójánál. A
feltámadási körmeneten azonban nem tudtak részt
venni, mért éppen indulás előtt túz támadt a §zom-
széd szakonv közséeben s tüzet mentek oltani.
Sikeres munkájukat 6izonyitja, hogy sok helytöl
kaptak dicséretetés elismerést, Május hóban (t8-án)
fogadalomtétel volt a csapatnál. l3 tett íogadalmat
és 12 uiitotta meg. Eogadalmi ünnepség a község-
sétaterén volt. Felavató beszédett Haller nemzet-
gyülési képviselő tartotta. Beszédet mondott még
Friedrich Viktor fötitkár is. Nagytáborba a Balaton
mellé fognak menuí. (Egyedüli csapat a kerületben,
amely pontosan beküldi havi tudósitását,)

57. Ilaladás. A szombathelyi Máv, műhety 57.
Haladás cserkészcsapata május hó 17-én iól sikerült
szinelőadást rendezett. Müsor volt: l.) Cserkészin-
duló. 2.) Prológus 3.) A szabadkai diákok. Hazafias
szinmú három felvonásban. A szereplök minden
tekintetben a legkiválóbbat produkálták ugyannyira,
hogy egyesek szerint a íiuk alakitása még a kerü-
let által előadott ,,Apátlan székelyek' c. szindarab
szereplöinél is tökéletesebb volt. A csapat az idén
még táborozni nem megy. Közeljövöben meg lesz a
íogadalomtélel is.

felv. a két-árva álma. A negyedik felvonásban a
kiscserkészek mepérkeznek a iózsével. Az árvák iskiscserkészek megérkeznek a rőzsével. Az árvák is
felébrednek. Keresik az álmukban kapott netelejtset
és a rózsát. Az órsvezetö felvilágositja öket, hogyés a rózsát. Az órsvezetP. felvilágositja ök.et, hogy
álmodták az' epészet. Almuk bennük vátt valcrra.álmodták az' egészet. k bennük vált valórá,
mert ők a nagyar lelkiismeret eleven nefelejtsei és
rózsái, ahogy pafanc§nokuk egy avatási beszédében
mondotta. A két kis árva ekkor elhatározza, hogy
belép a kiscserkész csapatba, A kiscserkészek rend_
kivül ügyesen játszottak, nemkülönben a kis lány-
kák is. A beleszött énekeket kellö precizitással ad-
ták eIő.

§serkészek kitüntetése. Az ujpesti villamos-
sági és izzólámpa gyárban jun. közepén folytak le
a tanoncvizsgák, A tiz legiobb tanoncot a gyár igaz.
gatósága könyviutalommal tüntette ki. A 10 legjobb
tanonc közül 6 cserkész volt, három a 33-as ujpesti
c§apatból, kettő a l3-as Ezermester csapatból.
A tanonc-cserkészek derék igyekezete a legnagyobb
elismerésre érdemes.

Légy résen cimnrel a47,P. C. F. csapat nyom.
tatott kéziratot ad ki csapatlapnak. Fótémája persze
a táborozás és a tábori élmények.

A 284. §zent Korona csapat jun. l9-én foga.
dalomtételi ünnepélyt tartott.

15. Regnum Marlanum iun. l5.-én összes
rajaival tavaszi szemlét lartott, melyen a rajközi
ver§enyek első gyöztese a polgári iskolósok csapata
lett. Bárdos lstván főparanc§nok uj tótisztet, tiszte-
ket, maid . cserkészeket avatott, maid Marczell
MiháIy dr. a gyözelmeket hirdette ki. A lélekernelö
ünnepségnek nagy és hálás közönsége volt, köztük
Witz szöv, elnök és Hermann társelnök, A 24 lagra
bövült fuvós zenekaí nagyon §zépen §zerepelt.
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67. Deákkutl csapat iunius l6.én lartotta az
intézet tornacsarnokában zászlószentelési ünnepélyét.
A zászlóavató egyházi beszédet, imádságot és áldást
Kapi Bé|a ev. púspölg az üdvózlrő beszédet pedig
Hetvényi Laios liceumi tanár mondotta. Zászlóanya
Hollós Jánosné urnö, a liceumi igazgató neie. Az
ünnepségen számosan vettek részt, mely szép siker-
rel folyt le. A kerületet Friedrich Viktor íőtitkár
képviselte.

1t. sz. öregcserké§z§§apat junius hó 22.-én
tette Ie a fogadalmat Szt. Viden. Az ünnepséget
megelőzöleg Dancsecs lmre hitoktató a kápolnában
szenímisét mondott. Fogadalomtételen számos cser-
kész és cserkészbarát vett ré§zt.

Innen-onnan. A kerület junius hó l6-án tar-
totta tiszti értekezletét, melyen elhatározták, hogy
mintlen év szeptemberében a vasvármegyei csapa-
tok bevonásával megtarlják a vármegyei versenyeket.

- Gr. Apponyi Albert fogadásán az 52. Atlila, 50.
Hunyadi csapat vett részt, másnap pedig a 48,
Rákóczy c§apat a kutturházban tartott ünnepségen
diszörséget adott. - Junius hóban a 62. Pálfíy csa.
pat zászlószentelést tartott. - Szücs Ferenc 70. Szé-
chenyi csapat parancsnoka (Móvár) lemondott, a
csapat vezetését ideiglenesen Buszek Jenö fötitkár
vette át. - Az 55, Batthyány csapat (Körmend)
junius l5 én nagyszabásu cserkésznapot rendezett
a hercegi parkban. A bevétel közel 2l rnillió korona
volt. A kerület részéről Erössy Oszkár elnök jelent
meg a cserkésznapon. - A mosönvármegyeilntézó
Bizottság május l4-én tartotta alakuló gyülését. -A 76. Kisfaludy (Sümeg) cserkészcsapat junius M-én
tánccal egybekötött mű§oro§ estélyt tartott. - A kö-
szegi cserkészcsapatok pünkösd va§áínapián és hét_
föjén cserkészkiállitást rendeztek. - A kőszegi 54,
Eszterházy csapat iunius l4.én és l5.én a sörkert
helyiségében a táborozási költség fedezésére kaba-
rét rendezett, - A nagykanizsai cserkészcsapatok
ünnepélyén Erössy Oszkár ker. elnök és Szij Géza
vasvárntegyei l. B. elnöke vett részt.

Morse aerser4!, Első a 123. VIII. R, 3 p
45 mp. alatt; második 3l. Kossuth 4 p.
15 mp.; harmadik t20, Magyar Robinso-
nok 7 p.; negyedik 20. Elödy 7 p. 30
mp, alatt.

Athleti.kai uersen!. Első a I23. VIII. R.
105 ponttal; másooik 20" Eiődy 89 pont_
tal; harmadik 31. Kossuth 65 ponttal ;

negyedik 120. Magyar Robinsonok 49 pon-
tal; ötödik (holtverseny) 253. Knezich és
268. Szent István 44 ponttal.

Létszáqn-uerseryt hét ötappe-pal (1923. de-
cember 18. Szavalóversenyen; 1924. íeb-
ruár 23. Dalversenyen; március l5" Disz.
őrségen 1 március 30. Első hadijátek ; ap-
rilis l3. Kiállitás megnyitásán ; április 22,
második hadijaték és június 14. Athletikai
versenyekben) elsők a 1Z0, Magyar Ro-
binsonok 60l"5 pontaI; rnásodik a 268.
Szent István 576,9 ponttal; harmadik 20.
Erődy 430,4 pontta}; negyedik ] 23. VIII.
R. 378,5 ponttal ; ötödik 2b\,Knezich 351'3
ponttal; hatodik a Honvéd 276.8 ponttal.
A végeredményröl a M. Cs. legközelebbi
őszi számában számolunk be.

A községi főparancsnokság csapat-
közi vereenyeiről, melyet gr, Festetick
Pál főparancsnok szervezett meg, már szól.
tunk. A d,ruini. szt r ác i ó s. a er s eu! Ere dm é ny ek :

Első lett a I23. VIII. R,; második a27.br.
Eötvös Józseí; harmadik a I20 Magyar
Robinscn; negyedik a 132" Csilléry; ötö-
dik 747. Petőfi ; hatodik pedig a 20. Erődy.
E verseny április l3.-án volt.

Kiállilás aersenlben 9|sők lettek a 120.
Magyar Robinsonok; másodilr lett a l23.
VIII. R.; Harmadik a27.br. Eötvös }ózsef;
negyedik a 747, sz. Petőfi; ötödik a 20.
Erődi hatodik a 253. Knezich.

Hadij átéh aersen! márc. 30.-án a Szaniszló.
réten és április 22"-én Rátrroshegyen, Első
lelt a 123, VIII. R.; másodilr a 20. Erődy ;

harmadik a 120. Magyar Robinsonok és a
268. Szent István;negyedik a2b3, Knezich;
ötödik 3l. Kossuth. 38. Honvéd, 23. F'ehér.
sas és a I32. Csilléry, hatodik a 2l0,
Gyönygyvér.

Remd,- és saabadggakorlat.tlersenJ/, Első a
123. VI{t. R.; második a 20. Erődy; har-
madik a 120. Magyar Robinsonok; negye-
dik 268. Szent István, ötödik 31. Kossuth
és hatodik a 2ő3. Knezich.

A cserkésztábor szinpada.
Mozgalmunk régi harcosa, a falusi cser-

készet kiliit]ő ismerője, Koszlersails József
d.r. to||áből adunk táborozási meglepetéit
csapatainknak. Fenti cimen a táboi szinpa-
zának elókészitése mellett meleg szivű kész
darabok és jelenetek vannak összegyiijtve,
amelyeket bizonyára oly szivesen - fogad-
nak, mint tavaly a Daloskönyvet. A lVla§yar
Cserkész l<önyvei 64, száma a napokban
jelenik meg. Akik elviszik a táborbá, azok-
nak sok örömük lesz benne.

ll

SZERKESz?.Ól ÜZENETEK.
0lvasó; Annak a lapnak .cserkész''-rovatával

sem a szövetségnek, sem lapunknak, sem szerkegz.
tönknek, sqfil közvetlen, seir közvetétt módon sem_
minemíi Spcsolata nincs. Sainos, egvelőre véd-
telenek va§yunk durvaságai eilen,' de 

-ne 
tulaido.

nitsatok annak fontosságot ! A gyülölködés soha-sem
ér fel a szeretethez és soha§ém tud erőt venni
rajta. Ti teljetek meg szeretette|. - Pálvadiinverte-
sek sziv.eskedjenek.az egy__doJlár pénz vágy t<Ónyv-
ellenértékét a kiadóban (lV., Váci_ulca62.I-felverini.
- ,,l[egfagyott' §zegeil. Biz ez..a 

"szinrnÚ" 
megfa-

gyott. Sőt befagyott- De meg is érdemelte. * Ésti
da!. Bár dallamos, hibái miati nem felel mes. A dat-
lam nem való Andante tempóhoz. A nesvédik sor
beosztása és vége hibás. A pontozás nefr követke-
zetes. Kezdetleges.

Klaő|a l A Magyar Csetkégzsaívetség K,ledóválíatata
Nyomta: Fráter és Tfusa &ónyvnyomdá|a

Yezetésért ícletőr l Frátcr Dántaí.
Badapcst, VII, Atícía.útce 13. TcL Józscl 106-20
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,ellelögő.negb. ás,FAR.AGÓ§tel&esgtl; Dr. BOR.SICZKY SÁNDOR orrr.

,^l) 4 Budapes.ti.§P^z]Ony hivatalos l"p
1924. junius 1B-iki. (I2|. 9z.) számában je.
lent meg a m. kir. belügyminiszter ur
99620iVIII.-1924. B. M. sz körrendelete
a M. Cs. Sz. formarubájával és ielvényei-
vel való visszaélés és a- cserkésitáborőzas
ellenőrzése tárgyában :

,A m. kir. állami rendőrség .budapesti
és valamennyi kerületi Főkápitanyának,
valamennyi Alispánnak, valamennyih. kir.
csendőrkerületi Parancsnokságnak.

A Níagyar Cserkész S"ö;et'sé; panasz-
beadványából arról értesültem, hogy a
szövetség formaruháját és jelvényeii ugy
egyes szernélyek, mint szervezetek (álcser-
kész csapátok) jogosulatlanul viseiik, sőt
adomá_{ryokat is gyítjtenek. Azáltal, hogy
az emlitett egyének és szervezetek a cser-
kész szövetség jelvényeinek és formaruhá-
jának használata alkalmával cserkészekhez
nem méltóan viselkednek (korcsmákban
duhajkodnalr, utcai nők társaságában tar-
tózkodnak stb.), sulyos merényletet követ-
nek el a ínagyar cserkészet jó hirneve el_
len és a magyar iíjuság szervezetébe ve-
tett hitet és az irányukban megnyilvánuló
rokonszenVet lerontva, ártalmára vannak
a iövő magyar ifjuságának is.

Az emlitett visszaélések megakadályo-
zása és a jövőben való megismétlődésének
]ehetetlenné tétele céljából felhivom Alis_
pán (FőIrapitány) urat s a Parancsnoksá-
got, hogy a jövőben a cserkészruhát és
jelvényeket viselőket az alárendelt hatósá-
gai utján fokozottabb mértékbeniellenőriz_
tesse.

Amennytben bármelyik rendőrhat óságnak
tudomására jut, hogy akár egyes szemé§ek,
akár valamely szervezetek, társaságok
vagy egyesületek, akik, illetve amelyek
nem tartoznak a Magyar Cserkész Szövet_
ség kötelékébo, a szÖvetség formaruháját
és jelvényeit jogosulatlanul viselikl az egyes
személyeket a íormaruha és jelvények
használatától azonnal el kell tiltani, azillető
§zervezet stb. kötelékében létesitett cser-
készcsapatot íel kell oszlatni és ugy az
egyes személyek, nlint az emlitett szerve.
zetek tagiai, valarnint azok vezelősége el.
len a kihágási eljárást haladéktalanul meg
kell inditani.

A cserkész formaruhával ésjelvényekkel
elkövetett visszaéléseket a 72390ltg22, B.
M. sz. körrendelet 2. §_a értelmében lrell
elbirálni.

A nyári idők beáiltával megkezdődő
cserkésztáborozások ellenőrzésére vonat-
kozőan a következőket rendelem el:

leo,ögő.negb. ás ,FAR.AGO EDE olsz. í6tít,tár.

Minde,n cserkészcs.apat, amely valamely
vá,ros vagy község területén táborba száli,
48 órán belül köteles a csapat parancsnoka
által az illetékes elsőfoku rendőr[atóságnál
a Magyar Cserkész Szövetség által kiálli_
tott táborozási igazolványát bemutatni és
látlamoztatni. Amennyiben az illető csapat
parancsnoka á táborózási igazolványt ÍeI-
mutatni nem tudná, a tábort azonnal fel
kell oszlalni és amennyiben még a íorma-
ruha és a jelvények jogosulatlan haszná-
lata is beigazolást nyerne, a csapat pa.
rancsnoka és tagjai ellen a íentebb hivat-
kozott B. M. körrendelet emlitett rendel-
kezése szerint kell eljárni.

Erről Alispán (Főkapitány) urat és a Pa-
rancsnokságot tudomásvélel és az a|áren-
delt hatóságoknak megfelelő utasitásokkal
való el]átása végett értesitem.

Budapest 1924. évi junius hő 4-én.
A miniszter helyett : Nódoql s. k.'orsz.

fo}apitány."
2) Fortnaruha és jeluénjl uiselése, A M.

Cs. Sz. cs.,csapatainak csak azon tagjai
hordhatják a cs. formaruhát. és a cs. jel.
vényt, akik a M. Cs. Sz. érvényes arcké.
pes igazolványával vannak ellátva. (O. E. M.).

3) Táborozási igazoluáugok ponlos kitöl-
tése. Táborozási igazolványokra eddig a
következő kifogások merültek fel: 1. A
Táb. Szab. 2. pontja értelmében való tü-
zetes jelentéstétel ; 2. Ttibb helyen a tá-
bor előkészitése egyáltalán nem alapszik
egy gondosan előkészitett terven, még
kevésbbé előzet€s anyagi költségvetésen ;

3. Előíordult, hogy 700/o.ig ujonc csapat_
tal egy még nem próbázott vezető <első-
izben< kizárólag mozgótábort terverett;
4 Néhány csapatparság érthetetlen okból
>Tábor megszálló jelentésc ürlapon kül-
dötte be jelentését, ami egl részt a taka-
rékosság törvénye ellen vét, másrészt hely-
telen, mert teljesen világos volt, hogy a
Táb. Szab. 2, pontja szerinti ielentés volt
beküldendő.

Következmények : Az O. T. B. legtöbb
helyen a Táb. Igazolvány kiadásától el-
állott. A mulasztásokból előállott portókölt-
ségek természetesen a csapatot terhelik.

Ahol kiíogás nem állott fenn a Táb.
Igazolvány kiadása iránt, ott az igazolvá-
nyokat néhány nap leforgása alatt kiküld-
tük (csekke1.1

Az összegek beküldését a csapatpar.-
ságok hat, nap alatt intézzék el.

Tájékoztatásul az O. T. B. célja: a be-
érkezett llábormegszát.ló< és lbontó< je-
lentésekből kimeritő statisztikát, az értékes
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adatok és megfigyelésekből pedig szak-
szerü tanulmányokat és nyilvántartásokat
összeállitani.

A táborozások ellenőrzésekor tett ta-
pasztalatokat okulás és tanulás céljából
közhasznuan fogja az O. T. B. íeldolgozhi
s (természete§en a felmerült mulasztásokat
sem takargatva) nyilvánosan.' révi jelen-
tésszerüen< kiadni.

Ennélíogva nagyon fontos, hogy a csa.
patparanc§nokságok e lTábormegszálló és
bontó jelentések< tisszeállitásánál és be-
küldésénét cserhésztörllénlüuh sullemébeu
ponto§, lelkrismeretes s az ügy iránti sze-
retettől áthatott munkát végezzenek.

Budapest, 1924. jun. 15. (O. T. B. 95lT.)
4) G3lüjlések Egyes társadalmi alakulá-

sok cserkész csapatainkat qz utóbbi idő-
ben tulsokat vették igénybe íőleg persely-
lyel való gyüjtésekhez. A nagyközönség
minden gyüjtő persely mögött hónapok
óta cserkészkalapot lát és ugyanazt a cser-
készt, akit örömmel nézctt eddig, bárhol
is jelent meg, most elkerüli, mert gyüjlő
persely nélkül el sem'tudja képzelni.

Eddig mindig másoknak gyüjtötlünk és
a magunk számára, bármilyen szükséges
is volna - nem gyüjlünk, rnert munkára
nevelünk és munkával szereztük meg ed-
dig is minden szükségletünket. A nagykö-
zönség azonban nem tudja, hogy a cser-
készek nem maguknak gyüjtenek, hiszen a
perselyíelirásokat c§ák igen kevesen ol-
vassák el és azért az adakozónak csak a
gyüjtő képe marad emlékében és igy ter-
mészetesen a cserkészetnek tulajdonit min-
den gyüjtést. A Magyar Cserkészszövctség
ö§szes csapatait ujból íe}hivja, hogy a jö-
vőben gyüjtéseken részt ne vegyenek és

ha feltétlen támogatandó esetről van szó,
a gyüjtésre való engedélyt a Magyar
Cserkészszövetség országos elnöki szak.
oszt.-tól kérjék. Faragó, orsz. főtitkár.

6) Iganlt csapaloh.
268. oVas Gereben" Gyönk, prnok TUske

Béla.
2ó9. Pécsbányatelep, prnok Keblics István
260, .Pázmány" Esztergom. prnok Haiser

István] dr.
26l. ,,Irányi János" Máv. Istvántelki fg.,

prnok Jakab Pál.
262.,,Csabag Székesfehérvár,
263. Szegedi Kis István" Mezőtur.
264. "Hunyadi |ános" Rákosliget, prnok

Kádár Gyula.
265. ,Chazár András" Budapest, Sikelnéma

fntézet, prnok Pirovits Jenő.
266. Budafok, prnok Kovács |ózseí.
267. ,M, N. ' Sz." Budapest, prnok dr.

Lászlő. Gábor.
268. ,,Szt István" Budapest, prnok Szeke-

res Endre.
269/Öreg oHun vadász" Budapest, prnok

gr. Festetich Pál.
270. ,Hajnal'Budapest, prnok Takáts Ká-

rolv.
27llÖ. §zt Imre" Budapest, prnok dr.

Marcell Mihály.
272lÖ. ,Kolping' Budapest, prnok Pintér

József.
273lö. ,,Gr. Széchenyi István' Debrecen,

prnok Erdey Janos.
274lÖ. nSzt Imre" Budapest, prnok Kür-

tös Károly.
277lÖ. nSzeri" Budapest.
278lÖ. oTurul".
279. _"Gárdonyiú Budapest, prnok Mezey

Dezső.

Cserkészielvények
Egy szervezőtestületnek csak egy c§ef-

készparancsnoka lehet. Ha a csapat 3-nál
több- rajból áll, ugy a kiscserkész-ek tinálló
parancsnok alá helyezhetők, öreg- és vén-
cserkészcsapatok, illetve rajok parancsno-
kai ezintén hordhatják a parancsnoki jel-
vényt, ha csapatuk (raiuh) legalább 24 lag-
ból áll és ugyanazon szervezőtestület cser-
készcsapatának parancsnokánál idősebbek.

Mindezek a jelzések a csetkészing bal
vállpántján a gallér közelében viselendők.

Cserkésztisztek (segédtisztek is) a kabát
vállpánlján viselhetik mcgbizatásuk ielér
(barna vállpánt kék szegéllyel, benne két,
prnoknak 3 drb t/, cm széles arany szalag,
egymástól 0,7 cmnyire a hosszoldalra me.
rőlegesen elhelyezve, alatta a hosszoldallal

és ismertetőielek. *(l,"Jll:l

párhuzamosan elhelyezelt }lf , cm. maga§
csapatszám.) A szövotség előtt fogadalmat
tett tiszt (segédtiszt ncm) a kabátia bal
haitókáján még nemcserkészruhában is
hordhatja a fémböl domboritott koronás
magyar cserkészliliomot a tölgy és babér-
ággal.

ldeiglenes vezetői igazolvány a|apján a
segédtiszti ruba és jelvények viselése van
megengedve azzal a külömbséggel, hogy a
vállpánt sáviának a szine nem arany, ha-
nem ezüst.

Az e §-ban felsorolt jelzésck csak addig
viselhetők, mig az illető a csapatnál a jel_
vénynek megfelelő beosztásban ténylcg
müködik is.

Szövetségi tisztviselök és intézőbizottsági
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tagrrk a'vállpántot arannyal szegik be, a
vállpánt szine az országos szerveknél piros,
a kerületieknél a fehér és a megyeieknél
zöld. A csapatszám helyén az országos
szervek tagjai cserkészliliomot, a kerüIetiek
és megyeiek a kerület római számát viselik.
A szám felett a titkárok segédtiszti,főtitkárok
liszli, az elnökök pedig parancsnoki arany.
sávokat hordanak.

Intézőbizottsági tagok, ha nem fogadal-
mat tett csefkészek, cserkészkalápot nem
hordhatnak, és a megfelelő vállpántot csak
sportruhájuk kabátján hordhatják.

Az Országos Cserkész Nagytanács tiszt-
viselőire és tagiaira ugyanezek a szabályok
érvérryesek, mint az országos központra
azza| a külömbséggel, hogy vállpántjuk
ezüsttel van szegélyezve. Ezenkivül a I<abát-
juk bal haitókáján hordhatják a nagytaná-
csi külön jelvényüket, mely a tiszti kabát-
jelvénytől csak abban külömbözik, lrogy
rajta tölgy és babérág nem aranyból, hanem
zöld zománcból van.

A főcserkész vállpántja nemzetislinü, a
piros mezőben van a gomb, alatta a fehér-
ben a szent korona, 3 zöldben pedig a tel-
jes magyar cserkés7jelvény.

5. § Az életmentőhitüntetés, melyet a Fő.
cserkész adományoz, bronzszinü cserkész_
lrliom, melynek szalagja zöld szinü, szélén
2-2 sárga csikkal. A liliom hátlapján vésés
jet.zi az érem sorszámát és az adományozás
idejét. A jelvény cserkészruhában a bal
mellen víselendő, táborban, kiránduláson
lehet csupán a szalagiát feltenni.

Ezeken lrivül cserkészruhában semmiféle
más ielvény vagy kitüntetés a Szövetség
külön ehgedélye nélkül nem viselhetó. A
táborozási és más, a csapatok belső pont-
versenyei alapián kiosztott érmek c§alkis
a csapatotthonban és nyári álló nagylábor,
ban vehetők fel, de nyilvános szereplésnél
mindenesetre tiltottak. Szalagjuk még ilyen
esetben sem hasonlithat már meglévő álla.
mi vagy cserkészkitiintetéshez.

1. Márkus : Cserkésztábor. (Elíogyott).
2. §chrank: A harcszerü. ll. böv. kiad.
3. §ztrilich ós Mócsy: A cserkészse-

gitségnyuitás kis kátéja.
4. Kiképzési szabályzaL lll. kiadás

5*6. Gsrö : A iérkép. ll bóv. kiadás
?-8. Dr. FodorFergnc: Magyarország föld-

njza. I. o. próbaanyag ___

9-13. MrjorD.: Órsvezetók könyve,A M.
Cs. Sz. hivatalos kalauza örsveze-
tők munkája részére. Il. kiadás ___

l4-t8. Mindent a hazáért. Regény. (Elfogyott.)
19-23. Gyökössy Endre: Táboroznak apa-

lotai cserkészek. (Elfogyott.)

24-25. Lin6auer László éa Noszlopy AbaTi-
hamór : Cserkéazszinpad -,54

26-29. Magyar Cserkész Naptára l922 (Elfogyott.)

A ,MAGYAR csERKfisZ" KÖNYVEI
52. Ruházati szabályzal -.2O53. Kiscserkészszabályzat -.2O
54-56. A Magyar Cserkész játékkönyve 1.-
57. KUlönpröba szabályzat ___ -.40
58. Borsiczky: Csósz - 50

59-6l. Öveges l. Idöhatározás és idö-
jóslás --- l.-

62. Harangl L,: A két arabus. (Vigi.) -.50
- A leánycserkészet utmutatóia, -,54
- Sik §ándor: A Magyar Csetkész-

vezetők könyve 4,50

famentes papiroson kartonboriték 7.-
CEerkósz-levelezölapok: l2-féle levelezö lap

drbonként l00 K, 50 drbon lelül
20o/o engedmény.
Ill. sorozat: A
Ara 300 korona.

MűIap (kis cserkészplakát) -__

30. A mi törvényünk. Ugyanaz, nagy alakban-__ _- -.30
Baden-Powell arcképe -.25, o né ,, -__ -.25
Farkas Gyula: A iábortűz üzen. 2._
A "Maqyar 

Cegikész* hiányos évfolyamal:
kaphatók számonként a minden-
kori példányszám árában.

31-33. Sztrilich Pál és' dr.
Tábori nrunkák :-_ 1.50

§ik §.: cserkészinduló kotta

l..-

íörvényünk.

34-35. Spilonberg: A magyar cserkész
daloskönyve, ll. böv. kiadás 1.20

36-37. Természélismeret. (Sajtó alatt.)

38. Dr. í{ócsy: Cserkészlizika és kémia (S. a.).

39. Kiss: Táborozás ___ -.40
40-42. Szőllösy: Lovagiasság. _ _

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

47. Erczbruckgr A. : Erdó mellett nem jó

lakni. Cserkésivigjáték l felv. --_ -.26
48-5t. Farkas Gyulaí: Hadak utján __-

1.50
Fievelem l Az itt jelzett árak ugynevezelt
+ alapárak, Ezeketaz összegeket
meg kell szorozni ielenleg 6200-al s r-tgy kapjuk
meg az egyes könyvek mai árát. Ez a szorzó-
szám változhalik a gazdasági viszonyok szerint.

ilil|tnlú n ilnutnt üsll[ísl lrinilú[iuntnlii[nn, luilnnnl, lll. llíni-uíOe 0l. í§!. 0.



FlGYBLEjlt !

@nsyuiíóh és íüzhövek,- 
Villanyíelszerelési cikkekr,:",€biámpa
és izfuaz teleíoneientek, izzók
cserkészeknek kedvezményes áron.

Ilorgss Ern0 Buünng$L il. anilnll,u. 1

§ 
p o rí §lT,Sli,iLT Sl'.1l, 

jBiXB!}8il

l{oulínyi JOlsgl B[üíBlsí, lll. §ilü-nl § (i]illl}

A Magyar Cserkészszöveíség száilitója.

Kérelem az elő|izeíókhöz !

Előfizetőink iegnagl obb részének elő-
fizetése junius hó 31-ével lejárt. Felkérjük.
hogv a IlL negyedre esedékes eiőfizelési
dijat a mellékelt csekkel átutalni szives-
i<edjellek, mert eljenkezö esetben kén_vtele-
nek ient:énk a küiön íeiszólitás diiát is íei-
szaml!an], kiadóhfuatal.

lrnilui! llolugnttlltt lhrln! llnUyat 0§ilíUíttól
Berlin, C, 19, Aite Leipziger Strasse t0

Kapbató:
Öívedt Lász|ó z n sÁNvÁsz Éngrxr, (Vltse&.)
Szítlay Fctenc: HANGZATKA. (Regácy,)

KLASSZIKIJS KÖNYVTÁR:
l. Petőíi,
2. Yótőgnatty, az ef^bcr.
3. A ma tőítőL

IFJUSÁGI REGÉNYTÁ,R:
Raéváoyi K. l NÁPSUGÁn.revgxrnr,
Lábáa A.l MAGYAR RBCÉK.
Radváayl K.: HOROGH ET COlllF.
FalLas Gy.: FoRRoNcÓ LELKEK. Ui kíadás,

csERKÉszröNvvtÁn ;

!, Sattillch-Me csy l TÁBoRI MUNKÁK.64 képpcl
2. Mécsy-Sztritíci l CSERrÉszsecttsÉc-

NYUJTÁ§. 6 &éppeí.
3. Fatkas Gy.l A lÁnonrÚz Üzpx.
4. Gető t-. r rÉRrÉpol.vAsÁs. 24 képge].,

5. Brrcakó ,, E. ! TÖRvÉrwptacyaRÁzAT.
Kaphatók a kiadóhivatalnál is.

u[nYn[ s§EtsÉ§lHl lnn8§Ít- Íl llttltlloultn[lrTE
minl aI 8$lá!0! fiöilOníl ülí0llsöWltrlt|l la§la.

A magyar cserkérzmozgalom pénziDtézct€. Folyósit
kölcsönök9l csapatfelszerolési, ruházati stb. asor_
készcólokra előnJös feltételek meIlett, - e!fogad
iakarékbetélek6t Jutányos kamatozásra,

Helyiség: Budapeet, lV. Váci-utca 62, (c§. szÖv,)

P"l1riyjulr a táborba
induló csapatainkat,
h norr

levelezölap-
szükségleteiket idejé.
ben í.edezzél;, mert
már csak kisebb meny-

nyiséggel rendellrezünk.' A tizenkétféie levelezölap egvségára

50 darabon felüli vételnél 20 százalék en.
,*gedraényt adunk.- A hiadóllimtal,

Cserkészcsapatok
mentőládáinak

felszerelése
és kiegészitése
a legiobban és
legolcsóbba'ú

Minden cserkész
lássa el magát a
a táborozásra

szappannal,
szivaccsal,

fogkrémmel stb.

€serké5z eipóüzem !

MAJTHÉttvl BÉLA

a Iú. Cserkészek Takarék és Hitelszövetkezete
rnint az O. K. H. tagja cipóüzeme készit uj
munkát és iavitást elsörangu kivitelben a leg,' 

iutányosabb áron.

Cserkész, polgári és luxus cipök,
Tegyen nrielőIrb próbarendelésÉ.

Cipőüzemi iroda;
Budapest, Vlil. József köt,ut 83, lll. 15.

§ z aI á m i ljöi,,l;.':nir"á,i;,ff 1"#%1
§.I: babconservek a legolcsóbban.

Csapatok tészére árengedménnyel kapbatók:

l\{arkorríts József cégnél
Butlapest,IX.Rátla}-u. 8. Tel; Józs.35-60

drogériájában

Budapest, lX,, Vámház-körut 15

cserkészekn ek] nélkülözhetetlen !

r;:T*:i: Ílóberleltel
és hozzávaló löszert jutányosan szátlit

Knébl Ferenc Budapmt;Vlll, Baross u,17

Vásárlásná}, hivat*ozannk a, o Ma8yar . Cserl<észí-re,
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IV. Váei-utca 46,
Tel. .lózset í5t -a3

Budapest, V, Szemere-utca trO.
Telefon 136-34

htiegyzék.
Az alanti árjegyzéket tájékoztatásul közöljük, minden kötelezettség nélkül.

kor.
Oserkészing (khaki flanell)

28-30 szárn --_ i20.000
3l -33 _-- 125.000
31_37 I -- ---130.000
38-4c n --- _-_ i35.000

Nyahkendő karika 7000
Tiszti kalapszij {kivá!ó finon:) -__ 27.02a
Órsvezetői kalapszij (" o ) __- 23.000
Cserkészkalapszij ( l,, ,, ) -_- 21.000
\iiharszij 11.000
Cserkészkés 6-8-15-28-80.000
Kanál-viila (összecsukható) 5000
Cipő (legfin. anyagbó!) fekete,

De D1óD_óí. szam ---
38_40. , ---
4t-4ő . ___

Cserkésznadrág, rövid, vadász-
vászonbói ___ 140-160.000

kor,
Sujtás (előlrásos, zöldes barna)

métere 4000
Számok t000
Termosz (féliiteres) ___ 66-90_100.000

, (egy literes, nikkelezett)
.{lunrlniumcsajka, fedővel ___ 50.000

,, kulac§, huzattal-__ ___ 120000
,, ,, sinra 85.000
,l pohár, lapos 12.000

Tea tojás 6500
Hátizsák, hevederes 75.000

o bőrhordszijjal -- 100.0C0
,, hordkészlet nélkül ___ 50.000
,, --- _-- 200.000

Tábori főzőkészl,et, 1 tányéros 160.000
uD2,190.000

SzappantartÓ--- __ 8000-9500
Villamos zseblám pák (zsebaccumulátorral)
1zzó 4800
Nikkelezett accurnulátor-tok 240a0
Sirna ,,\Ietal" tok 28.000
Akasztós ,,\,íetaln tok 30.000
Zsebakurnula:or (töltve) ___ 24.a00

zsebaccumulaíorok íölíéséí
25a0 koronáérí vállaliuk,

íölíésre érdeklődő cserkés zekeí
kiokíaíunk.

Pokróc (120X180) -__ l50.0C0
, 1t3OX190) --_ 250.000

, (l35X190) _-- 320.000

" (140X195) _-- 390 000
Szalmazsák (1 12X 192) 65-78-96.000

11_42 ,,

Fianeil (khaiti) métere

Tiszti kalap_-_

Nyakkendő zöid

Kötött |áb=zárvédő
Derékszij

_ 140.000
36.000

Köpper k}raki métere --_ 52.000
Cserkészkalap 55.000-120,000-140.000

Sip
Sipzsinór, (nyakbaakasztható)

___ 140-180.00c
iszegett) --- 14.000

7500
5000
5000

70.000_80.000
55,000_70,003

380.0ü0
400.000
420.000

o fehér
Bot 16.000
Tiszti boi (vastag. szöges véggel) 14- 1 8.000

Tábori összecsukható szék
Bakancs (sárga) 3ó-37. számig

, t 38-40.
41_4ő,nl1

Tiszli paszomány (arany)
Paszomány (vörös) nrétere

,,

i!

métere

€.000
330,000
350.00ü
370.000

A pokrócok és szalmazsákok árai takarék-
korona l32.es kurzu§a mellctt értendők. Ame-
nyiben a takarékkorona emelkedik, ugyrnolyan
arányban fognak emelkedni a papirkoronában
megadott egységárak is.

TíbOtufisi nail lnlat§ffi§ít! i,iiilx§,"o'sáíá?"3J'*?Í3e,*iJ,:tioi, Ii00 ll.
Árainkban a forgalmiadó benfoglaltatik.

Frlter ár Tlrrr Budrpot


