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i Csapatotthonot<aatrc szálllt uj, használt|,
I szektényeket, asztalokat, székeket, foga- !

! sokat, fíókos szektéayeket és minőeníélei
i--i"Íorokut u 1ego'ícsóbb ároo. iL............... ".".....-."":

Balronyi GuSZtáv ért§Lpapirkeresk.

Budapest, iV., §zép-utca 3.

Yálblia mlndcnncmú éttékpapit vétalének és cl-
adásának 1ebooyolitását.

I'llafin s§§nffi§filt Tilil[nÉil- Ís tttnlulnunrruznu
minl al Bt§fiigt§ &ölFníi lliltluüustfinsl íagja.

A magyar ceorkészmozgalom pónzintézete. Folyósit
kölcsönöket csapatfelszerelési, ruházati stb. cs6r-
készcélokra elónyös folléíelek mellett, - elfogad
takarékbetétékét jutányos kamatozásra.

Helyiség: Budapert, lV. Váci-utca 62. (cs. ször'.)

Irógépek, számológépek szakszerü iavitása
és |ókarbantartása. Uj és használt lró-
gépek. Kellékek az összes rendsz"-rü gépekhez

BRESSÁN TEETVÉREX
Builapr.st, TlIt. l)ugonícs.ltten 3. sz.

Telefon : J.ízsef 84 94,
l c8erl(ószeknel( 50/o enoodménv !

I JlnOYHn B§§nfiÍ§x§[üll§T§ÍE fillllt§fil,|,|Tún

&§AGY nff§NYnÉnr
kaíonaí és polgárí szabóúzeme

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

Készit halanai és polgá.ri rukd.t, saphát,
cserhész és ynind,ennenlű egyenrukót.
Nagy válaszíék szöveíehben és minden,
faiía felszerelési cihkehben. Cserhész

vállpáníok állandóan rakíáron.
TELEEoN : JÓZsEt t04_2ő,

ABoNYl
Budapesi, lV..

finsn!úttxfi?,§Tlii?il:
iiliolnnial. zászlóíüzérek.

cserkészszámok.
Cimerek, , lampionok, stb,

üimláblák, cimerek |estése,

Hungária Zászlógyár
Bnünpmí, lll. Pnpnüugldl-u. {_0, Tgl. lín.10l E[.
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bélyegkereskedése
Váci-u. 45. VéíeI, eladá§, c§ere

cs.ER KE§ZKES EK, EVÖESZKöZöK, oLLoK, BoRoTvÁrc És
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letY Vásárlásná! hlvatkozzunk a ffragyar cserkészre. @
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l., Maror-utca 17, lll.2,
Kiadóhivatal: IV., Váci-utca 62. ítz.6,

Megjelenik minden hó l-én és 15-én.

- Ü'g nelrikronthatunk egyenként, de
ha egyszer egyesült a sok beste lélek,
megesznek - hangzik egy érces szó. A
hang egyszerü, zömök székelyé, egy ki-
szolgált kápláré, aki mint némelyek rög-
tön megiegl,zik, csavaros eszű góbé, min-
dig íur-farag, ezermester. Áron a neve.
Gábor Áron.

- De ágyuval jönnek nekünk testvér,

- szólt oda Dobay Károly, egész vidék
vezetőembere - s nékünk se elég lősze.
rünk, se elég puskaporunk, ágyujukrameg
nem tudunk váIaszolni, tracsak viharágyu-
val nem ijesztgetjük,

- Ágyo lesz ! - szőlt a kiszolgált káp.
lár, de hevesen hisznek neki.

- Ugyan honnan ? - lhitetlenkednek
többfelől.

- öntik már a fülei gl,árban * szólt
nyugodtan Gábor, de érezte, hogy korai
a szó. A vezetők sajnálkozva néznek rát
nem veszik komolyan.

Határozatba ment, hogy öt nap mÚlva,

november 28"án sepsiszentgyörgyön ujra
tartanak székgyülést és jtt döntenek vég,
legesen.

Lett erre készülődés l Háromszék fegy,
vergyárrá lett. Szacsvay őrnagy alakásán
puskaport és salé_tromot, Gabriányi gyógy-
szerész gyutacsot és lövőkupakot \észitett,
Gábor Áron pedig Hermányban és több
helyt megkezdte az ágyugyártást. Thuró-
czy pedig segitett neki. Bronzból,
rézből, vasból, 313 harangból, asszonyok
réz és cintányérjából. Még a gyermekek
játéka is golyóöntésből állt. cA legszebb
jelenetek közé tartozik ez az egész ú|ág

Elöfizetór : Negyodóvre 30,000, fé.lévre 55.000,
Egész évre 100.000 K. Egyes szám 5000 K.

Postacsekklzáml a ,, 8L4'28

1848. nov. 23-a:77 évg annak. . .

. ,L, egy háromszéket kivéve, Erdély
te|jesen az oszlrákok és a lázadők (szá.
szolr. o]áhok) hatalmába jutott és csak
bihari területen, a csucgai szorosnál őrkö.
dött felette egy maroknyi magyar had."
'De állt még Háromszék t

§z osztrák főhadparancsnokság már
november 76-án föltétlen hódolatot
kivánt a széktől. Unbedingte Unterwer=
íüng ! Gyakori szó volt ez akkor. Tehette.
Az osztrák fősereg Brassó íelől, déIről és
a Hargita felől, nyugatról fenyegette a
széket, az o|áh meg a bodzai szoros felől
közeledett. Hogy megértette egymást a
magyar ellen az osztrák és az oláh ! A
szék nov. 23. án gyülést tartott a háboru
és béke ügyében,

Fogós kérdés volt. Az élet és halál
kérdése. Még több, A becsület kérdése.
Az okos tekintetü, komoly székely férfiak
nehezen fogtak szót. Egymást biztatták
szólásra. Végre is a legtekintélyesebb,
legtapasztaltabb embereket nógatták vé-
leményük íelől.

Udvarhelyszéket le fegyverezte az
osztrátrl mindenfelől nyaldos a háboru
lángja kisebbik ro§sz a meghódq!ás -vélte Nagy Ferenc.

- Csikot is behódoltatták; Erdély el_
veszett, végitéletet teszen rajtunk az
osz!,rák, a szász, .az oláh, egymagában
nem áll meg Háromszék igy Berde
t\[ózsa, a kemény, keserü székely em-
ber.

Mozgás, zugás, a nép nincs meggyőzve.
A,többség nem akar kardcsapás nélkül
hódolni.

Gábor Áron mint cserkész.

Feleíós szerkaszlő t

HERMANN GYŐZÓ
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Zso',lárokaí zengve vonultak be Sepsiszentgyörgyre a háromszékiek,

történetében) mondja erről Márki Sdi,tdoii|,

a n4gy rnagyar történetiró.
Egyházi,énekeket, zsoltárokat z9nglt/e.

rionultak be Sepsiszentgyörgyre a döntő
tárgyalásra a hárornszékiek november
28"an, És utána ott d,übörgött kat darab
Gábor Áron féte halfontos á§!u:

Vigan rikkantott a gyülésen Gábor
Áron:

,,Van ágyu, van puskapor, még csak
egy koppintás hiányzik az ágyu mozdo-
nyán.- Pénzre nincs szükség, élelemmel
kixi iássa el magát."

fftmgyar ffcptttt".
Jauwár.

.16. },Iunkács, Zrinyi llona, II. R*kóczi
Ferenc német kézre kerül 1688,ban.

17. Nlagyar Ba]ázs Ntoldvában, Rakovec
tava mellett leveri a törököt I47b-berl.

1B, BátÜory István erdélyi fejedelem
lengye} kírállyá lesz 1576,ban"

t9. Forgács Ferenc történetiró, püspök

20. Koniioly Thege Miklós csillagász
született Budapesten 1B4O.ben.

21. Frárer Györgyre ag5,arkodnak a
rövidlá:ó magyarok lb4l-ben.

22. Temesiári Pelbárt szónok halála
1ó04.ben.

23. Yirág Benedek, a nemzeti lélek tüzes

foghatta, hogy honnan a pokolból keritet-
tek ezek ágyut. Még hozzá. hatot. Neki
csak kettő vol.t. A székely férfiak meg
vezényszó nélküI is sorakoztak, odarohantak
az ágyuhoz, megcsókolták, Gábor Áron-
hoz, 

*Áegcsókolták, 
aztán íeltü zték a szu-

ronyt és vezénylés nélkül ugy meg§za-
lasztották Heydtét a 4000 osztrákjávál,
hpgy egy hét mulva a Barcaságon, hódolt
(szász) íöldön álltak Földvár és Szentpé-
ter vidékén, Puchfier meg hamar még egy
hadosztályt rendelt Brassóba, hogy uéd,e-
hezkesseneh a székelyek ellen !

h,z voit aztán hatásos szó ! Darabokra Háromszék megmaradt, a becsület is !

is vagdalták este Ba|ázs [Ianót, aki atlru. *

dozni kezrlelt a,á eilcnséggel és rnásnap
Flirlvég és Árapataka közt megszólalr az Mindnyájan,'Gábor Áronok tudunk lenni
első ágyu * át az Olton ! CscldáIatos ,csak jói megtanu]juk a 3. törvényt. De
hatása volt ennek a iövésrrek ! Akkorát mindnyájunknak hiányzik valahol (egy

§zótt, hogy még évezredek mulva is fogja koppintágl a mozdonyon. Jó munkát,
hallani rninden magyar ember. hz oszt- hogy a mi mozdonyunk minden hiányos-
rákrrak odaát leesett a' ália. ]\,{eg nern sága mihamarább bételjen.

ébresztöie, a honszeretet és erény énelr-
Iője, meghal 1B3O.ban.

24. A 16 éves Hunyadi Mátyást király-
|yá választják 1458-ban. ,

25. Krhirdetik Mátyás nagy töívény-
könyvét 1486-ban. '

26. Karlovici békét megkötik az ország
tudta nérkül, de nobis sine nobls 1699.ben.

26. A haza hálájára érdernesiti a hon-
védelmi bizottmány gróf Véc9.911. K{rgly
tábornokot 1849-ben.

28. VllI. Boniíác'pápa keserég Ma§}*r-
ország hanyatlása miatt 1299.ben. :;

_29"- Lendvay Mártgn ,.dr:átnaj ,§zinése;
halála 1858-ban.

30. V. László megjutalmq?í+ H,!]pyqdi
|ánost l453-ban, ] ::1l r" '] ] ]

'-ái. ltt"púa ieueri §óhlicketi Tokajnál
1849.ben.



tlrAGVAR csÉRKÉ§z

és utána ott dübörgött hat darab Gábor Aron_féle hatfonto§ ágyu.

A modern c§erkésztábor.
Bohózat egy felvonásban.
Irta:, HARANGI LÁSZLÓ.

(Folytatás.)

3. JELENET.
Előbbiek, Füzesi, Varga; majd Balázs nélkül.

Fiizesi; Nini Halas Feri ! Isten hozott
csapatunk dtcső oszlopa (Meleg üdvözlés.)

Halas: Hát te TibIkém nem mentél fü-
rödni ?

Füzesí.: Nem ám. Egy kicsit köhögök és
a yiz ma ugyis hidegl- De lám en"nek is
rneg van a haszna. Bemutatom ,neked
Varga Károly őrsvezetó barátomat. Nagy
ezermester, mindig gépeket íabrikál, a
táborba is egész mühelyt hozott magával.
(Vargához): Te, Karcsr l Ugy nyisd- ki a
szemedet, hogy ez itt Flalas Ferenc ós,
cserkész, a csapatnak és az első táboro.
zásnak egyik megalapitója.

Balázs: Ofél Ezt ugyan jól megcsinál.
tam. (Sietvt elsétál.)

Halas l Ez a kis ember most nagyon le
van pipálva

Füzesi: Miért ?
Halas: Épen most akart lrioktatni engem

a cserkészet mibenlérérő|. Nagyon leóse-
pült bennünket, öregeket.

Varga; Ugy hallottám, épen a tábort
magasztalta, mikor jöttünk.

Halas: Hiszen azon van is mit dicsérni,
Egészen modern.

F'üzesi: Nrrno, azért csak legyünk sze-
rények. Ki tudja, 

_ 
száz év múlva hogy

fognak mosolyogni ezen a primitiv beren-
dezésen. Hanem ez az uj k-is cserkész -ugy hallottam egy kis önbizalomért nem
megy a szomszédba.

Halas: De nem ám ! Egy kicsit szeret.
ném is megpuhitani. --

.Varga (Krfelé néz) : Ugy látom, miiris
elég puha,. akkorákat ásit,- hogy majd be.
kapja a tábort.

Halas l Ej.nye csak elaludna ! Akkor ta.
lán lehetne valamit . .. Tyüh ! egy felsé-
ges ideám van.

Füzesi: Csak ki vele ! Elkelne egy lris
mulat§ág, mert mi, akik nerTl szereijük a
hideg vizet és itthon maradtunk, alaposan
unjuk magunkat.

Halas: Majd adok én neki olyan cser-
kész-kulturát, meg haladást, hogy a feje
is beleszédül. Csak - Tibikém - el tréll
valahogy a'talni.

Füzesi: Az talán fog menni, de mit
akarsz?

Halas: Hol van itt sok drót, meg csa_
var, meg rlyesmi.

Varga; Nálam is van odaát, meg itt a
mű.zakt sátorban is.

Halas: Jó. Hát gl,eriek be tanácslrozhi,
majd elmagyatázom. Hanem Tibi te előbb
intézkedj, hogy okvetlen elaludjon, ha csak
egy pár percre is. (El Vargávai a sátorba.)

4. JELENET.
Füzesi, Balázs, majd Füzesi nélkül, aztán Füzesi,

Varga.

Füzesi., Intézked1ek . . . intézkedjek .,. .
Könnyű azt mondani. (Váilat von.) Ha
máskep nem megy, beadok neki valamit,
No, majd meglárluk.

Balázs (álmosan vissza,iön) l Puff nehi !

Egyenesen a szemébe mondlam i balkör.
mös alakok. , . De hát azért, szó ami szó1
mégis csak mi vagyunk az igazíak,

Füzesi., Tábor. őr l

Flizesi! Lehet, hogy hamarosan vissza"
jönnek a raJok a Dunáról. Feküdj csak le
ld,e az árnyékba és haltgaródzz, hogy nem
hallasz.e lépéseket ? Legalább ebbdn is
gyakorlod mag,ad.

Balázs:, Igenis. (Lefelrszik.1
Füzesi: Csak helyezkedj el kényelmesen.

Aztán... Te, behunyt szemmel jobban le.
het ám hatlgatódzni. (El a sátorba.)

Balázs: EIég komótos poszt. Ez is a
haladás :. . (kis szünet,) Hát hogy behunyt
szemrnel jobban lehet . ,. Osak attól félek.,
hogy eltalálok ,. . (egyre vontatottabban és
ha|kabban mosolyog, mig elalszik.)
_ Füzesí (kidugja fejét,a sátorból): Psztl
Bravó l Már ugy látom meg is történt.
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Varga.(kijön utána): }ól van t , Most
munkára l Nagyszerü terv ! Kioktatom a
többieket is, §j,ere öltözni. Meg aztán a
gépeket is elő kell késziteni.

Fiizesi: De hát tulajdonképen mi lesz ?

Varga: Gyere; majd elmagyarázom.. Csak
lantolni kell minél nagyobb méretekben.
(Mindketten eI.)

6. IELENET.
Halas, Zilahi, Bat{zs,

Halas (kilép, cserkészruhában van, nagy
kalap, csizmá.;án sarkantyuszerüen felsze-
relt légcsavarok; jobb vállról balderékra
átvetett dróttekerós telefonkagylóvil, áz
övön villanylámpa, fényképező-gép, a há-
ton egy keret dróthuzalokkal és porcellán-
csavarokkal, rnint a telegráíoszlop. Álta}á_
ban az ő és Zilahi, valamint a következő
szereplők öltözetelegyen a,,cserkészies..'-
nek, a ,,technikai"-nak és a,,,fantasztikus
regényes'!nek keveréke): Készen vagy ?
Megértettél ?

Zilah.i (kilép. Hátán szekrény nagy pa_
_pir légcsavarral. Szemére huzott kalaplán
lrét japán |egyező szárny gyanánt stb.)
Hogyne. Lóditok én akkorákat l ,. , Csak
tessék rám bizni. Kikuráljuk }ancsit a
hencegésbőI.

Halas: Hát kezdjük. (Háromszor csen_
gpt a telefonra kötött biciklicsengővel.
Kiabálva) Hailó l Cserkésztábor álvég,
6)2 . ., Gőzlürész l lgen ? Tessék elkezdeni
a munkát" (Kivül pléhlemezeket ütnek.)

Baldzs (íelriad): Mi. . . mi az ? Már reg-
gel van ? Jaj a fejem ! De szédülök. Azt
se tudom hogy hol i . . . (megfordul és
riadt,an megáll.)

Halas (folytatja a telefonálást): Józseí
250. A második cserkészzászlóalj ma fel.
épiti táborrészét.' Az 5.ös és ?_es tégla"
hordószázad vonuljon ki rögtön tiz teher,
autóval és kezdje el a behordást. Jó ?

Igen, (letes zi a kagylót.) Isy ni, ezzei is
megvagyunk, (Zilahihoz)z Azt hiszem, ez
a sátor sikerült" Elég korszerü lesz az
iirtnepélyre..

Zilahi; Epen ilyen lehetett a cserkész-
|akás száz év előtt.

Baldzs: Hát ezek kicsodák ?

Ha,las; Kár, hogy az ősi cserkészsátrak
fényképei elvesztek, mikor 1953.ban, a
nagy felszabaditó háboruban Pestet bom-
bázták a csehek.

Baláes: 1953-ban. . , Meg vannak ezek
boIonduiva ?

Zilahi: A. győzelem után m,eg eifeledke_
zett rőlra,a magyar békedelegáció, hogy
vissz a követelj e.

Balázs: Nem tudom: az én fejem kó-
tyagos-e még, vagy ezeknek a maskarák-

nak van-e lázak.; nem éríem, hogy miről
beszélnek.

Halas (Z|ahihoz): Röpülj csak le, fiam
az alsótáborba. A negyedik kerületben a
6-os utca a Matuzsálem-ut" Itt laknak a
legrégibb öregcserkészek. Van közlük egy
aki már í944 ben táborozott. Megmondod
neki, hogy még az ünnepély e!őti kéretem
ide sátorvizsgálatra, Mehetsz.

Zilahi: Igenis. Megmondom, hogy a
múszaki bizios ur még az ünnepély előtt
kéreti ide. (Zavartan babrálja a légcsavart,
köhécsel é§ a fülét vakarja,)

Halas." Nem, persze. Itt a tábor terüle-
tén belül röpülni nem szabád. Tegnap rs
összeütközött két cserkész a levegőben
és betörték egymás orrát. Eredj csak
a drótnélküli rádióhullámvasuton, hisz csak
két kiIométer, Hatezernégyszázötvenes
hullámhosszuság. Itt a szabályozó. (Szer-
számot ad át neki. Zil,ahi el. KivüI berre-
8és, zugás távolodik, a szájáva| berreg
trombitaszó, mintha messzirőI jönne.)

Balázs: Ez nem az _ébresztő, Szóval
most nem reggel van. Én igazán nem tu,
ubfr;i;, 

(többször csönget) : Halló ! Az
első betonönlő század szüntesse rneg eg),-
időre a házöntést. Kérek egy őrs vas,
munkást és egy őrs betonmunkást, fél
perc alatt autón ide íel a ;'ubileumi sátor,
hoz. Rendben van.

Balázs; }ubileumsátor? Dehát.. . (kürt-
szó közelebbró}.) Csak tudnárnmit fujnak?
Valami idegen c§apat lehet. (Halashoz)
kit tetszik keresni?

Halas: Epen téged kereslek, kis őrsve,
zelő. ügy-e. ti a másodtk század, 4. csa-
pat, 5" rajának a 7.ik őrse vagytok ma
n,posak a zászlóaljnál?

Balázs.,Ho .,ho... hogy tetszett

Halas: Hogy a te őrsöd, a 7,ik őrs, a
napos ma a zász|óaljnál.

Balázs (egyre zavartabban): Kérem szé-
i)en, a mi rajunkban csak négy őrs van.
+Es én még nem is vagyok őrsvezető.

Halas: Ez aztán a szórakoizottság. Hisz
oit van a rangjelzés meg a szám,

Balázs (keresi) : Itt nincs, kérem.
Halas:, Ugyan no ! hát hol keresed ?

Hiszen emlékszel, hogy vagy két év előtt
azt hiszem, még 2010-ben, kiadták a

rerrdeletet. hogy a cserkész a jelvényeit a
háta közepén viselje. Ez részben a hiuság
ellen van.

Balázs: 20t0-ben ? Hát kérem szépen,
tu . . tulajdonképen most milyen évben
tagr unk ?

Halas: Hallatlan, micsoda kérdés ? Hat
20t2-ben. Nem tudod, hogy most"lesz a
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jubileum? Kerek száz esztendejg hogy a
magyar cserkészet fennál.

. Batázs (teljesen le van pipálva): Igenis.
En kérem, . no ugy-e,én most ezt az
egészet csak ugy álmodom ? (autó 1üllrö.
lés, esetleg berregés.)

Halas: Aha! Itt vannak a munkásol<.
Amiirt a kürtjelből hallhattad, két perc
mulva itt lesznek a biplánok a tejjel. Ad-
dig épittesd íel a légi kikötőt.

Batá,zs: Én ? Igenis. Azaz, hogy . . . Én
ezt még sohasem csináltam.

Halas: Épen azért hoztam el a terv-
rajzát is (mutatja). Egészen egyszerii,
Wihomário-Lindstay-íéle rögtönzött re-
pülőgépdllomás, amilyen a tavalyi tabor_
ban is volt. Hisz emlékszel.

Balázs l Hol ? Csurgón ?

(Egy két fantasztikus alak láncokkat, vödrökkel
befut.)

Halas (türelmetlenül): Ei, dehogy ! Ott
Aírikában... izé,.. otta. most
nem jut hirtelen eszembe. Szóval, csak
gjorsanl Tisztán elektromagnetizmussal
is lehet - vagy Röntgennel.- (Fel akar
menni.)

Balózs., De kérem . . . hogy én ezt .

(kétségbeesve belekapaszkodik.) Ezt nem
tudorn.

Halas: Akkor hát minek van az a sok
technikai különpróba jelvény a hátadon,
elektrodinarnika, kinétika, radiothétika, fo.
nétika, mikroskópika l

Balázs (már eddig is, de most minden-
képen azon van, hogy vagy meglőssa,
vagy kitapogassa az,á|litólag hátán lévő
jelvényeket.): Hol? En igazán. . .

(Kürtjel nagyon erösen)

Halat (két lárgyat - drót vágy sróí -nyom gyorsan Balázs kezébe): Már itt
vannak. Siess t Fogd és intézkedj !

Uioncp tőba.
Itta l NOSZLOPY ABA TIHAMÉR.

,,Parancsnok úr! Úgy íélek, dtukkolak,
A tiz ötvényt sorrendben nem tudom!
Istenkém, milyea nagy §?am át vagyok1
(Jgy íelek, nrajő a próbán megbukom t

Sot< mínden ncm..{Ér még az éd íejembe !

Szerctnék tudni bát nagyon sokat,
De majő -igétem - csat<hamat bevágom
Mínd mind a próbapontot<at l
Annyit tudok, hogy eddig nem hazudtam,
Ncm i§ ftlgoí<, mig élek én bizony !

Patancsnokomban mínt édesap ámbaa
Én tiszta szivvel, őszitttén bizom,
Mfu jót ís tettem, - ápottam barátom,
Ki ágyát nyomta hossaú hetekig,
Yigasztalám bús özvegy éőesanyját
És segitettem a bajbatt nekik,
Az én kís órsöm -. rnind-rnegannyi testvér!
A tetmészet az éőes otthonom ! . . .

Parancsnok fu| l1,a pénzt kapok apámtől,
Megőtizem, -- könnyen kl nem dobom !

És feltve őtzöm lelkem tisztaságát;
Hazámat forrón, íragyon szetetem,
Patancsnok & | Ha sorba' nem ttrdom
A űz tarvényt, - bocsássa meg nekem !

Óh aezze e!, ha van még sok hibám,
Igyeí<szem én és majd jóváteszem,
Ör, nudd tegyem le azt a togadalmat
§ ahhoz szabom majd iíiú életeml'

,Kedves fíam l A próbát mfu kialltad,
A, csetkésztötv ényt nagyszetűn tuőoŐ.
Mit bánom én, - (elíredbenhogyha ét?ed, -

Balázs (kétségbeesett elszántsággal): Ha nern sottendbeszeővetanalod|
Csináljatok'gyoróan egy Wrho . . .- .gy Im kebleden fagyog jeívédye anlak,

fi§íl'ffí, *üii!,,^.kiabátás, ptéhedények r::r;T:^:;T*í 1'1i :*::,,^r, te málkongatása.)
(Folytatjuk ) A tegjavábőÍ, kedves gycrmekcm !"

Amí'minket éÁeke| Gyakran k&őezitek a szetkesztőt, mlr ő1 kellene ítai a Magyat
Ceetkészbc l Imc néháay téa,al a ietőlt kotáh,oz azabotl leítása a úJió-

naÉ (bó njzokkal), Flamma méraőtnck (olaez) táőlo-h,a|óia, Anlely 
^ 

pattt ő1 dltigálja tE-20
Lm-cs kőtzetbeo, a haiót, aa.é|kül, hogy a?on csak egy ea,bet 7slearLel (Ete&troolos htrllámik,
a plrton v^o, aa adó- s a haióa a ÍeÍvevő rádíOallomás). Saíqtéa a ádiőhullár.ok Lltal kotmáoyaott
rcpu|ígép (Írencia ta,lálaály)1 a úólőlotpedó (amcrl&al találaány), általábag a údlítelea,echanlke, k&.
dégel. Azo;táo nagyobbak aaáa,áua (I. oszt. cserkéaa) a magyaf tőtléneírrll. tátsadala,1, íőt&aJzi őnálló
krrtetásaitotioak kbnyezctelekbőL vldéketetról ,vell látgya,lása, Míatá&at fogrrnL hoanl. Kér{ia&_ mindei*
hcz toL!, lsrl- 1 ccta 2a;t ajzohat, lcgtorsaa bb esctbcn télyképckct.
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Minalen'tábor tökélcte§ité§énól lagy szorop jut azoknak a praktiku§ íárgyaknak, amiket a helyszinen Jovő anyagból, egy kovés
drót, spárga, meg egy btcsk8 §cgitsé8ével készitünk. Imo néhány példa: 1-9. gyertyatartó, 8. poroló, 4, sártisztitó, 5. akasztó,

6. ruhafo5as, 7. sótorrudfogas (szolgafal 8, tonyhaaka§ztí (tőz6eszkőzöklek). - A Jamboree könyvbót.

. Levelelr egy" őrsvezetöhöz.
Irta: R. E. PHIL|PPS.

A cserkészfogadalornróL
Roland E. Philippsnelr, a hábofuban elesett

a.ígol cserkésztlsztnek g kíváló munkáját, melyet
folytatásokban közlünk. Zsoldos Benó kir.
töfvényszéki biró forditotta a .Magyar Csefkész
számáta, E levelok a világirodalom legkiválóbb
idevágó terméke, minden nyelven megisrrrorték
a c§€fkészek - isínerjétek meg ti is.

§edves Jim!
Ep most kaptam meg leveled, mely_

ben azt irod nekenr, hogy őrsvezető lett
belőled. két évi cserkészkedésed után ezt
bizonyára meg i§ érdem.elted. A lénl,eges
itt azonban az, hogy parancsnokod esze-
rint megbizik benned § mos1 már csak
rajta, bizonlitsd be a parancsnokodnak,
hogy nekr igaza van.

Irod: atra törekszel most, hogy a
tiéd legyen a legjobb őrs az egész vilá_
gon, Ez bizony kemény vállalkozás, de
hát már az is valami, hogy olyan vezető
vagy, aki kész ezt megpróbáIni. Ha kitar-
tóan folytatod a próbálgatást, síker fogja
koronázni munkádat, de akkor azután nem
szabad ám e|biznod magad, mert annak
rende§en nem ió vége szokott lenni.

Mindenekelőtt tisztában kell Ienned
azzal, ho:ua akarod vezetni a fiukat, akik
téged követni fognak.

Őrsödben még hat más fiu van raj-
tad kivül. Nagydn szépen tudnak ugraní,

ha megmutatod nekik, hogyan ugorjarrak;

- de anrikor egy csomó fiut látok ide-oda
ugrándozni, minden utasilás nélrkülr, dz az
érzésem, hogy inkább magának a vezető-
nek kellene az trgrást gyakorolnia és jobb
volna, ha a vezetést átadná másnak, aki
egy kissé több már egy cserkésznél.

A te dolgod tehát, mint őrsvezetöé
az, hogy hét jó cserkészt mutass be ne-
künk, kiknek egyike saját magad vagy,

Némely ember azt gondolja, hogy a
cserkész piszkos térdű és nagy kalapu si-
heder, másoknak meg az a véleményük,
hogy az tiszta lelkű és nagy szivű fiu. Ha
szerte jársz a világbán, magad is tapasz-
talhatod, majd, hogy az embereknek na-
gyon vegyes fogalmaik vannak a cserké-
szet jelentőségéről, de amig te tisztában
vagy azza\, i'gazán nem sok vizet zavar
bárki másnak' a felfogása.

A. cserkészuek csak egy fogalmi meg-
határozása van. Cserkész az a fiu, aki há-
rom ujját feltartva, fogadalmát tesz: ,,Fo-
gadom, hogy teljesitem köteIességeimet,
melye\kel Istennek, hazámnak és ember-
társaimnak tartozom. Minden lehetőt meg.
leszek, hog} másokon segitsek. Ismerem a
cserkésztörvényt és azt mindenkor meg-
tartom.g

A világon minden fiu, aki letette ezt
a fogadalmat, cserkész. Annak letétele
nélkül senki sem csatlakozhatik a cserkész.
testvériséghez.
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A négyszögü §Átorlap, az u, n. Gillwell-lap, mert az angol tisztkópzőtábotbal, a Gillwell-bgn ílyal alatt taayázik a ti§zt. Bemuta-
tunk háromféle sátortipust belóle és a konyhatotót, a mllyen a magyár ver§enycsapat konyhája felett is volt. Mi a lapokat szer-

§átornak használtuk (felsó sor jobb szé1), .- A Jambofeo könyvból.

Az őrs vezetőjének azonban többnek,
kell lennie egy cserkésznél. Neki 7ó cser-
késznek kell lennie és nem rossznak. A kü_
lönbség ez: ro§sz cserkész az, aki letette
a fogadalniat, de nem sokat törödik vele;
mig ió c§erkész az d fru, ki büszkén le.
teszi a fogadalryrat s a napnak minden órá-
jában törekszik azt meg is tartani. A jó
cserkész mindig gondol a fogadalmára és
ismételgeti magában, hogy emlékeztesse
reá Önmagát. kivülrőI tudja a cseíkész-
tőrvényeket és tudja is, hogy azok mit
jelentenek. Tudja, mert gyahorolta is őket.

Ha te például nem tudod, mi az ér-
telme egy törvénynek, azt nem tudod
rneg sem tartani; viszont, ha gyakorlod
azt, rájössz, lrogy annak nagy jelentősége
van, melyet pusztán a körryvbőI tanulva
sohasem fedeztél volna íel. ,

Tehát elhatároztad, hogy őrsöd lesz;

- a ió őrs pedig jó cserkészek őrsét
jelenti.

Kedden este lesz első összejövetele.
tek. Világositsd fel akkor a íiukat a cser.
készet jelentőségéről; hogy te nemcsak
azt akarod, hogy eszükben tartsák a tör-
vényeket; hanem hogy teljesitsék is ázokaí,

Meg kell értetned őrsöddel, hogy egy
fuldokló embert nem menthetnek meg az
zal, hogy megemelik e]őtte kalapjaikat és
ülőhellyei kinállák. meg a folyó partján,
ahelyett, hogy megpróbálnák őt kihuzni.
I\!eg kell értetned a fiukkal, hogy nem se_
githetsz egy szerszámiába gabalyodott lo.
von u8}, lrogy megsimogatod a nya-
kát és megkinálod egy darabka cukorral.
Meg kell magyaráznod nekik, hogy egy
vak embert nem segithetsz, keresztül az
utcán, ha magad is ugyancsak vak vagy

ahhoz, hogy észre vedd az ő szerencsét-
1en állapotát.

Avégből tehát, hogy cserkész légy,
glakoroluod, kell a cserkészetet, amit csak
akkor tehetsz meg, ha tudsz is valamit ró]a.

Nos Jim, neked meglehefősen kemény
munkád lesz íiaiddal: éreztetned k.ell ve-
lük, hogy a cserkészet gerince a fogada_
lom és a törvények. A legjobb eszkőz
erre : egy'negyedórát szentelni a cserkész-
törvényeknek, valalrányszor összejöttlk.
Mindenkor egy.egy törvényt végy elő s
magyarázd meg amilyen jól és ala-
posan csak tudod, hogy az amit ielent.
Aztán kérdezd meg őrsödet. hogy ők mi-
kép fogják fel annak értelmét. Ilyerr eszme-
csere közben bizonyára nagyon jó gon-
dolatok fognak a felszinre kerülni. A kö-
vetkező összejövetelkor aztán kérdezdmeg
a íiukat, hogy találtak-e valami uj módot'a már megbeszélt törvény gyakorlására.

ily módon az őrs ismeretköre és fo.
gékon.rsága mindinkább növekedni fog és
a cserkésztörvény nagyon jelentős részt
fog el|oglalni a fiuk mindennapi é]etében,

Oszinte cserkészlestvéred 
Roland..

'í" a. é- tqi ra/l'a.s- 
-<r-_ -

A 7. Erós G. cs. nótáiból, (Pályamunka)
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A Szentléleki zárdától Miskolcig.

](A 
112. §z. ,,Huncrk'í bükki uozgótáborából,)

Lg24. VW. g. Ó-Massára érve meg-
tudtuk, hogy a Szent-Lélek zárda romja
mellett van egy menedékház, lel,lát nem a
faluban,-hanem fent a tetőn rendezked.
tünk be éijeli szállásra. Itt lesz a vasár-
napi pihenő. Eleinte ugy találták a fiuk,
hogy a hegyvidék nem elég hegyes, de
bizony most ió lenne, ha egy keréssel
tompább tetejű volna,

VI[I. 10. Vasárnapl... A Nap piros
sugárral köszönti a romokat és meieg csó-
kot lehel a ponyva alatt ébredő fiuk hom-
lokára.

üaito alvás kellemes ébredést hoz. -Jó kedvvel ugrunk íel az ébresztő hang-
jára s az elkészülődéshez vasárnapi ké.
nyelemme| íogunk,

Délelőtl 1l órakor egy kis ünnepsé.
get rögrönöztünk a rom eiő"tti téren, m;lJ.
nek áhtatos hangulata, a vasárnap ünnepi
keretébe szépen beillett.

Délután a Látókőre megyünk, hogy
megnézzük a Bükk hegység északi oldalát
is - és tekintetünket elküldjük a Tátra
íelé. Este tábortüz volt.

VIII. 11. A Bükk hegység északi ol.
dala nem oly magas, mint a déli, de a ki-
látás mégis nagyszerű.

A Tarkőről, a g32 méter maga§, me_
redekben leszakadó hegyhátról tekinlettünk
alá, itt 70-100 méterié kiemelkedő mész_
kőfalról nézhetünk a messzeségbe,

A hegyoldalon meredeken vezeiő tu
rista uton merrtünk le a íaluba, honnan
vig nótaszóval indultunk meg a Garadna-
völgyön Alsó- és Felső" Hámor íelé,

Tény|eg igazságot mond az egyik
nótánk: .aki dalol soh'se fárad el;

Festői képsorozata kisért utunkon
végig.

A Garadna - mint valami telhetet_
len csikó : mind többet és többet fait fel
a keskeny völgyíenékbőI, vigan cikázva
köveken, fagyökereken által. Siétő láza ben-
nünket is magával raqadott - szinte meg-
állás nélkül igyekeztünk torkolata felé.

_ .\Iindig szebb és szebb természe i jc-
lenségeket szemléiünk ! A Szinva két-hat-
tizméteres zuhatagokkal esik le a tetőlrrőI.

Fantasztikus üregü n1 eiőlyukakban el-eitü-
nik, be.betekint az utjába eső barlangok
sótét gyomrába, majd sebes vágtatással
iramodik Diósgyőr felé.

Kora délután értünk be Diósgyőrbe
és leszereltünk a polgári fiuiskolában elő-
készitett szállásunkon,

VIII, 12. Ez a nap a diósgyőri vas-
gyár és a szénbánya Márta aknájának
megtekintésé16 volt szánva.

Tiz őra aláa az egyik gyári mérnök.
kel megindul;utlk, 1rogy végig járjuk a ha-

, talmas üzem belső területét. Ebéd után a
Márta-aknáhozsiettünk, - Ez alig három
éves telep s már is hat-hét vagon szén a
napi'termelése és á borsodi bányák egyik
legnagyobbika,

Borsod megye szerencsés szénterületl
Miskolc környéke pedig bátran nevezhető
a magyar Ruhr vidékének. Mindenütt szén-
réteg van a föld gyomrában, két-három
sorral is. S még hozzá elég jó barna sze-
net adnak ezek a bán5,ák.

Szállásunkon összecsomagoltunk és
viJlamoson bejöttünk Misko!cra. Egy kis
városlátó körut után fejün1.1et álomra.hajtva,
szőttük tovább szines napjaink ragyogó
fonalát, 

Csergő HoIfia Isluán
cserkésztiszt,

A 2. B. K, G, cs. csapat ,,Sztrilich
Tamás" ratának téli táboráról.

A 2. B. K. G. co. csapat ,Sztrilich Ta-
más" raja az idei télen tartoita harmadik
sítáborát. December 16-tó1 január 3-ig
táborozott a hevesruegl ei Fiskalitás,Hután,
dr. Bátorí, József parancsnok vezeté-
séveI.

Szállásunk az iskolaépületben voit, B00
m. magasan, honnan gyönyörü kilátá§
nyilt egész az Alacsony Tátráig, A száraz
időjárás ellenére a Mátrában g}önJörühó
volt s kellemesen teltek a napok. A déJ_
e]őtttik legnagyobb részét a s!oktatás

"_foglalta le, melyet Fináczg Ernő st. veze-
tett. Közben kirándulrunk a Nagy-Gállyára
is. A délután programmját kotele ző lana-
lás, komoly megbeszélés és vig dalolás
alkotta, melyből sohasem i, íogyiunk ki.
Természetesen helyet kaptak a napirend-
ben a térképolvasás és mis gvakoilati is-
meretek is. Vasárnap és ünnepnap szent_
mise volt, melyen a falusiak is megjelen-
tek. A tábor ]étszáma 35 fő volt; néhány
napot velünk töltütt hét kanizsai cserkész
testvér is. A tábori orvosfőnöknek, Sztrilich
Páluak nem sok dolga akadt, mert komoly
betegség nem forduli elő.
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Egy téli táborról,
Éltet to,tit indul a vonatunk Budapeströl. Hlj_

nalban érünk Nagybátonyba. Ködös, hüvös, barát-
ságtalan hajnal - csak az vigasztal, hogy ha . csa.
padék" jön, akkor sem ázunk át, mert télen havazni
szokoit, nem pedig "záporogni." Hó még nincsen,
de van zuzínata a fákon. A fehér galyak mint ezer
gyémánt csillognak a nap íényében.

Amint emelkedik az utunk, mindiobban belerrre-
1egszünk. Micsoda ellentét ez a nagyvátos nyüzsgö.
zajával, a villamosok, autók lármájával, a házrenge-
íegek füstös levegóiével, a mindennapi élet ideges
hajszájával §zemben !

Friss szellö c§ap meg s a hegyháton túl, nragas
katlan oldalán c§ino§ fehér házsor tünik e!ó A
nagy'épüiethez megyünk, két kis lakószobából és
egyetlen tanieremböl áll,

Ha kilépünk a szobából, ott a si-pálya a z|lzma,
rás íüvön. Hamar ott van az egész had olyan vigan
és elevenen mitltha az egész év dugaszban tartott
életkedvét itt egy félóra alatt akarnák kiadoi. Hátha
még igazi hó volna !

Es másnapra megjött ez is. A hosszu esie, a já-
tékok, komoly megbeszélések és tanulságos mesék
között oly hirtelen mulik el, hogy csuda lgy nrulik
el egyik nap a másik után; egy§zer csak ijedten
észmél rá a fiatalság, hogy a 8 napból hai már le-
telt ! Nosza §ies§üOk a maradékoi is jól kihasználni,
csináljunk egy kis kirándulást a környékre, a Galya_
teióre, a Kékesre, a Hóraköhoz, Ölház Hutára
Ágosvárra vagy legaiább oda, ahová egy
délelött biztosan. el lehet Jutni. Még hnza sém men-
tek a fiuk, máris a jövő téli táborba kovácsolgatnak
terveket, találnak ki ujitásokat, javilásokat. Zavar.
talanabb és szebb táborozás, alig ,képzelhelö, mint
a jóI vezetett téli tábor,

Csak meg kell próbálni l
Zsembery Gyula,

llaíodilt úuíOlynm !
(Egy ÍevélbőL) ". . . az |925. dát:g'm száqlnkta, crcrkéseckte is cgy &útónő- .
sea új esziea,dőt ielea,t. A magyar csetkéslaozgaloa lap|a, meíy cddtg í, -úgy érrem - szíltz egyetleq de mlndenesebe egylk íegetőscbb ősszeíogó abloncsa rrolt a po?-

gaÍomnak1 ktlépett a havonkíntl aegjelenéa etea| ilako!á|ábóí s bátor céItrrdatossággal. apúsz.ől_
bízalommal kezŐ| ocg az ildősaak| tapok L,őzéplskolá.ját, Istenbe veíctl blzalo4rral remétcrrr,
bogy ez ler- lesz az gtolső áttomáe, haaen ftvld évek múIva hetenktnt íogiak vlrzonttá$tatni
&edves lapunLat.

_ A Maga§ságbeílck álőása klséje l .Magyar Cgethész" tovább| úttát.. (Dí. B. Ö.)
HALLJÁTOK FIUKt Valameanyiea álétzltck így-a mi tapank eteiét és szetepétl Hát moadok ac&_
tek valamítl Azt ig e! teltet érnl, hogy t etedkér.t jelenil&ak ooegr dc mlnden egyes csetkéazrck.tig-
allbb egy clőlizelőt kell sZercZo,le. Ma vaa kélczct előtizetőr.k.'!ízor'y ez sztgyelíelesea kcvér1 vaa
csaPal, meÍY 50- Ó0 ÍŐből ál7 és l (cgYl) péléáayt i&at. Ne hagyiátoL el lapoíotat, mctt a havl kélszct
valő a,egielelés ls csaL akkot lesz tartós1 La tcgaíább 3000 az áafizerck rri^^. A pétdányoakéntl vétct
nem iőn tehintetbe, Ml ,ne a igétilnÉ sotsotási ingyenkőoyvcket z egyéb jatalmakat, de adgak
aiándékokat előfízetŐlaknek. Tlu'őjáto&, háay példálybad.ienfiák a aén'et caetkészek lapicLatl
t2000 cselkészbő| l0000l A ,Boys Lííe" pedlg t60000 példáoyban jcleúk meg. Mi ncm É ellel|űk
magunkat1 dc tiszta to trás vagyunk a Jővő iltalávzl míadcn&l azáaáta, ahl szltctcttel ha|l1kíőtéic,

Mindeí rrtagyat csertésa regítségéte, eíőí,7zctégéte s?árltantt Elófl.
zctés g2Ővege Íevelezőla,poa, vagy cseLttaprrnL hátáal Előíizetek a Mag yat Ceetkézzte 1925, jal.
t_is1.30-tg. Címr N. N., csapat, kízaégt llca, házszárp,. CseLtíapot ázoaaLí klltd l, kíadóiívltat1-IV,
Yátc1.1rtca62, . "'. . .' 1 1

Á Mecsek kellős közepén van a Kozári vadászház. Péce
város tutajdona. Emeleti két szobájóban tanyáztunir.

A 18. Lóczy c§; téti tábotából. VeszelÖvszIry L,- o, cs. rajza

A 18. Lőczy c§apat téli tábora.
Rövid öt nap, melyet a pécsi 4?. PCF.

csapat testvéri barátsága a pécsi íjreaI
csapa!ának és paranc:nokának, Dbbos Sáa,,
dornak szeretete tett eredlnényessé. Rész-
letes beszámolóra nincs helyünk, tájé-
koztatásul, esetleg tanulságul álljanak itf
az adatok.

Karácsonyi ünnepeken és Szilveszter-
kor otlhon kell lenni. Ez a keret. 26-án'
éjjel utaivá, 27, én hétkor Abatigetre me-
netelt 22 cserkész. ott íütött tercmben mo.
sakodás, reggeli, aztán gvalog a Szt, }akab
hegyén át Pécsre (18 km ), alvás torna-
!91e_mb9n, Másnap mise, uiána, menet a
Mi.-inán át a Kozári vadászlakhoz (31/, óra).
Ez a városé. Ott két nap sielés iuzÁarán,
(10-tö cm.) nyomolvasái éijel(íáklyák) ta.
bortüz szabadban, íél 6ra kirándulás a
Melegmányi vöIgl,be, megbeszélések, ének.
lés. Szalma bőven, fa is, mindkettő a vá.
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ro§ sziv€§ségéből. 30.án Zengő (682 m.)
és Pécsvárad (22 km,). Még este Pécsre és
31.én délben Bpest kel. p. u.l Baj semmi,
költség - 60.000 K utiköltséggel együtt

- 10_üOQ0 K fejenként, (amibőI kb, 600
ezer telt közös éIelmiszerre) és 5 napi éle-
em. Mindenkinek a felszerelésben biztosi-
tottük a napi'háromszori teát, meleg étel
a közösen vett nyers tojásból készült és a
süt szalonna.

Le nem lehet irni, mily bájos a zl|z-
marás Mecsek ! A minimális kútség mel_
lett mulasztás és kár, hogy csapatain-k nenr
rendeznek telenkint tarŰ. A vasqt, 4.ha-,
tóságok, az iskolák mind nagyon előzé.
kenye'k. Kár fel n.em használni legalább '
néhány napot a karácsonyi szünetből erre,
amilror a Pilis, a Mátra, e Bükk (ennek a
teteje talán a leggyönyörűbb télen) a Me-
csek stb., ennyi alkalmat és lehetőséget
nyujtanak. A téli tábor erkölcsi értéke íel-
becsüihetetlen, gyönyörüségei kiaknázha-
tatlanok. Á, csapatban még az a nagy je-
lentősége van, hogy oly próbázásokra
nyujt alkalmat, arnelyek a télhez vannak
kötve és elökésziti a nagy táborra azt a
réteget, amely majd csak most száll először
nágytáborba. Az uton megbetegedett pa.
rancsnok helyett a tábort Póka Glula csa-
pattiszt vezette.

' szilveszter este a téli táborban.
' A: mátrai íalucska csendesen alszik a

vá§tag hótakaró alatt. A holdfény végte.
lenbe hul]ámzó fehér tengert mutat: hegy_
hát mögött hegyhát, hegység mögött h"gy-
ség. Nézd ég és föld határát ! rnidön majd
a kelő nap hainalszint lehel erre a magyar
tehgerre, nézd amottan tünnek maid elédbe
a magas Tátra merészen meredek bércei.

A szegényes viskókban csák a tüz-
hely paraz§a van már ébren, az emberek
már lepihentek. Csak az iskola ablakából
vetődik nérni fény a íehér lepelre.
] Odabenn vagyok én is. Végigdőlve a

szalmán hallok, látok. A libegő acetilén-
táng csak homályosan világitja meg a ter-
met. Fekete árnyékképekként heverésznek,
álldogálnak körben a láboroző cserkészel<.
Egyfelé figyel mind. Tanárparancsnokunk
mély és nyugodt, de érces és erélyes
hangja - most is íülembe c§eng - ol-
vassa ott a karácsonyi elmélkedést.

-: nEgo memet.in ardua fixi.' - ,,Én
a kemény életet választottam."

Ez az isteni kisded programmia. i!!i
is kemény életet jöttünk élni, hogy hóban
és fagyban fáradva nappal, rideg és hideg
szobában, szalmán a|va az éjjel, acélozzuk

magunkat, kovácsoljuk ki magunkból Is-
tennek és hazának kemény fiait.

Most is hallom a hangot, látom e ké.
pet, érzem a hideget és fáradságot, most
is érzem az érzést, hogy fekete éj, sok fe-
hér hó, félnapi járóíöld, sok magas hegli
és tágas sikság választ e| a vágtató érc-
szörnyetegtől, áll köztem és az otthon ké_
nyelmes puhasága között 1 de érzem egy-
szersmind.Jaz (ego memet in ardua fixir
proglamjáhalr belső, éltető melegét is.

Es most, ha csábit a kényelmesebb
puhaság, a lágyabb henyeség, íelmerül
szemem előtt e kép, s íülembe csendül az
erőben éitető ,,ego ,"T.'i.T. 

ilur §'."
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C ö E 81( E ö% ö% E 1Vi /Vl El9.
Virágos napstités, máiosi regg.
Enyhc szelló csóí<olia a íákat,
Enyhc szella (ebbenti az ágat . " .

Mámotos illattal tele a 1ég.

Apróvirág kinyilja a kelyhét,
Aptó vitág osztja saét a (elkét , ,

Pothanyó szűz íö!ábő! valami szóli
Fesló rügyeí<, Éícsi bimhók ezte
Lehell tám illatát és

BeleÁszállalelke.,.
Arady Zsolt 3. R. M,

A Büikhegységbed jáúaa, s 1raílottam iólesó
aagasztalő b cszédcket a cgctkéezekó(.

Látteo cectkészeket a Búkkben, akik az ősz
lestő| szépséglbea" győnyőtkídlek aLÉor ls, amiLor
reggeltőí-estlg zuhogott az eső,

A. cserkésa tyagalmívaí énekelve meneteltck s

állták ag esőt e ncm méltatlaokodtak.

Láttam csetkégzeket az Ö*éaykőn, teklalelük
detús volt, azelilőel beszéílek1 nagy bőtcsen haIl-
gaitat. De acélos volt a aatirrt.

'A 
§zentléIek7 ziltdatomoknál levő nyltott mc_

nedtkház faíaín oívasható: Itt voítam Kupak And_
ris cserkész. Isten éltessen Andtis, De azézt a ge-
vedei a,e órő&ítsd rr.eg e laloq áert se rrem seép
§e laclo íztéses9 rro Éeg 

1c- cserkésehez illő.

A vonaton velúak "r"^b"o egy bőbaszédű vlas
űlt. Kcdvesteéll akart a csetkésaekack, csítlandós
aőaaátkat mondott el, De a íiúk nem mosolyogtak
gzóbaa íakatak matadta&, ooagut k6zőlt szetényea
beszéígeltek, l amílor az stas (átta1 hogy beiríín-
ket hilőegel tagy ctméssége, Llrnent a íoíyosóra.
§ akkor oi óssgc{lltilak és tantrltgnk egy pát szép
éaelrct. Barcza Imre,
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NYVEI,(
Szemelvények a Jamboree könyvről

a gzerkesztőnek irt levelekből:
h őlcaőséges őálla| szctep,lés-
nek méltó a,egítőkltője az a

ílf,,"i;í".::#J;n.?i:rö;;'i
ég íagy ezerctettél oÍvasom.

(H; L.)

Nem is gondolja mily örömmel olvas-
tam el a Jamboree könyvet. Mikor elkezd;
tem, le sem tudtam már tenni, mert mi
türés.tagadás, kedves Szerkesztő Ur, maguk
ottan hamiskodtak és egy - regényt id.
tak Jamboree könyv cimmel ! Áz -elején

9grqtt izgultam rrjból, hogy pénz legyen,
jó kiképzés legyen, aztán májdnem lirem
igaz, l1,ogy majdnem) elérzékenyültem mi_
kor egy_egy örömhir jött, mikor felsirt a
búsmagyar nóta a dán éjszakában. Ez a
könyv felér egy izgalmas rBgénnyel.' De
nemcsak olyan akármilyen detekiiv roman-
tikájúval, hanem egy íenséges szép témájú
elbeszéléssel, melynek a hőse a- magyar
ifjuság. Ez a könyv nemcsak elbeszélés,
nemcsak napló, nem beszámoló, hanem
elsőrangtt lelki olvasmány is minden ma-
gyar cserkész számára, aki igazán cser-
kész és szivből akar dolgozni, mert ha
igaz, hogy ,verba volant exempla trahunt.
akkor ilt százszorosan igaz. Csakhlgy itt
a péld,ák a szó erejével csipik meg a cser_
készt és együtt dolgoznak.

Tudja kedves Szerkesztő Ur; hogy
én együtt nyomoztan a betörést a ver§,eny-
zőve|-, egyiirt következtettem, tegnap éjj;l
még alrrdni se tudtam a huncut Garóia
miait...?

li. ami a legszebb, ne haragudjon
drága Szerkesztő U., olyan jól esik be.
szélnem, ez a könyv olyan őszinién, olyan

n3riitan, olyan s2épen beszél, hogy csak
ugy sugárzik bel,őle a cserkészszellem.

Irnék még'sokat, ami szivernen van,
de lnem akarok, kedves Szerkesztő Ur biz-
to§an meghara§udaa; .ugyis ol5,an .sokat
,,ömlengtemu.'A cserkész pedig nern di.'
cséri a cserlré#imunlrát, hanem e|z:árja a
szivébe tápláléknak erőnek. (A. Zs,)

Turisták lapja. A , Magyar Turista Egyesület
Déry József gzerkesziette havi folyóiratá. Okt.

-dec,beíejezöszáma A szabolcsi f öldvárról,
Rá cfürd öröl,,Csi k azereda vidékér öl,
Vácz,ról, a Salabasinai kútról, az A|-
dunáról hoz érdekes közleményeket Dq,ta,lán
még ennél is érdekesebb Dr. Karl János cikke
az,,Elhagy atott tái akró l." Vaiion hol van.
nak ezek'? Itt, Pest mellett, Krinszentmiklós köze_
lében a szikesek és a középpeszéri turjánok vidé_
kén ! Hei fiúk, sohase |esz abból a homoksivatag-
ból szölö, termöföld, legelö, erdó ?

Jó munkát ! cimü csapatlapjukat az ideí munka.
évben is folytatják a szekszárdi cserkészek, A nyolc-
oldalas nyomtatott lap Debulay Antal és Papp lslván
szerkesztésében ielenik meg.

A Falu. A ,,Faluí országos földmüves szövetség
havl közlönye. Ez a Búor Anla| dr. szerkesztésé-
ben megjelenő l6 oldalas, háromhasábos lap a
falufejlesztés hárcosa. Rovatai: Egészség, Múvelö-
dés, Községi élet, A műhely, Népélet, Magyar nóta
szövetkezeti élet gtb.

Á vlllamosvilágitás .erös árammal. A ,Technikai
Zsebkönyvtár" 35-37. és 38-40 száma Németh.
József kíadásában közli N, Czike Gábor íenti cimü
müvét két füzetben. Az első a vitlamosvilágitás ter-
mészettani alapját és a lámpák és szerilvényük'
ismertetésél tartalmazza, a rnásodik részben a-
szerző a villarnosvilágitás bevezetését, ,szerelésű ,és

karbantartását dolgozza fel. A lrönnyen érthétö
módon irott, ábrákkal böven magyarázott füzeteket.
melegen ajánljuk.

Magyar Tavasz. Havilap, szerkeszti dr. Ackermann
Kálmán. A Magyar |övö kiadása. Erőteljes vezetö
kéz ez a lap a falu ifjusága számára, A hit, az
lstenfélelem és emberi boldogulás országába vezeti, -

a falu iskolásait. Nekik szól, de ütle'irásait a fel-
nőtt is szivesen olvassa. 7-8. kettós száma beszá-' i

mol a kopenhágai cserkészeseményekröl .,és egy - 
''

tábori novellát is közöl.

É*

l
I

.t

Fítlk l ,Egy kl:tlíőlői ióakatónL1 a dán Svcn V. Kntrdsen (olv. naszn) azt fula a Jadborce tóiyvbcni ':

, oA Jambotee előtt nem rrolt alLatmam magyaroL,kal találkozaí. Mogt schagem íogom óLet cí-
leÍeitell;( Ha!ÍottátoklSzíveaen aszivűkbe íogadnak' denir'cs aíka1mgk,lá.Hát adi unt aILaI_
a,zt, űevelezzűa.k vlvéíycs hangon, m,ea|űnk kűííől&e, amlat csak tehetjűk, aÉ&ot osoheseo íognat
e1!,ele|telí," Ha mílveít, etőzékely, szolgáíatkész. tcstllcg_lct&lLeg tiszta líiaaak lroctael mcgr seatísco
űv6tthct1 tőbbé szette a vl!á.gba a -magyaí batbátságát, I

A K o p e n h á gai J a m b o re e 192 4. i""TlT*"&; §;;:'"'i!ljíl, }""fiT.|i'.:::'-";
l20 oldal műnyomó papiroson, 106 kép, négyszinú múvészi cimlap Márton La
József, Albrecht kir. hercegek, Csernoch herCegprimás, Baden-Powell, Wilson, IV

iy őző, a ver§enycsapat parancsnoka.
Márton Lajostól. A kormányzó úr,
, Wilson, Martin, Chr. éa-Ove Holm,József, Albrecht kir. hercegek, Csernoch hercegprimás, Baden-Powetl, Wilson, Martin, Chr. és Ové Holm,

Knqd_sgn, gr. Teleki Pál,_Rákosi Jenö, Milotay István, gr. Khuen Héderváry Károly és még sok be!. ésKnudsen, gr. :feleki Pál, Rákosi Jenö, Milotay István,
külföldi etőkelöségnek fejte_ Á.* 5OO., lban átvéve (lV.
getésével a magyar c§agetésével a magyar.r"piii'oi Ara SOO()O korona,. irö'i:;ö'6áj'ib.i. enged_
mény, bizományósoknai<, ha,,legalább ís l0 darabot vegznek át és elöre kifizetik,20százálék,angedm?nry"'
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F)_gy cserkész {eltalólta qz ld6rep üló8épot ós etinlitotta. Itt lótbatod, hogy odavoltak
tólé a kőkor, 4 görög és római yllÁg, me! a közópkori lovag! Kl tudná el'nioniánl, mlt me_

)e-_
\.-/

gazdájáL, De a mi korunk
Dedalusai másokat is meg-
tanitottak, tni is megtanul-
hatjukl Fogjunk hozzá
máris: ki tudja, ha sokan
leszünk ebben a tanfolyam-
ban, még maid összeállunk
egy§zer és nemcsak olyat
készltünk, amely tőlem hoz-
zád repül (mondjuk egy
levéllel), hanem amely ve-
lem, veled, vele repül. Te-
hátkezdjük és akkor végez-
zűk,ha mindent jól ludunk Ii,: ,:'' Gyer., crináljunk együtt modell

repülögépet l

Nagyon régen; Kr. e. sok száz eszten-
dövel, a regevilágban Minos király 'ural.
kodott Kr9ta szigeién. Volt egy csodálatos,
emberte§tü, bikafcjű szörnyetegje, Mino-
t]uros, mélynek számára Dedalus görög
mesteremberrel egy szövevényes 1áraru
éPületet, egy labirinírrsl épittetett. Akí ebbe
bement, sohase talált ki többé. Declalus
magával _hozta a szigetre íiát lkarust is.
Mikor elkészült a labirintu§§al és vis§za
akart menni hazájába,, Minos király attól
tartva, hogy a reitélyes épület titkát el-
áruta, nem adott neki hajól áz e|utazásra.
Dedalus'azonban ponpáJ ezerme§ter volt,
nem hagyta annyiban a dolgot. Elhatározta,
ha tengeien nem mOhet, mint a madár,
a levegőn át fog hazájába visszatérni. Ő
az első ember, alri meg akarja hóditani a
lcvegőt.

Fiával együtt, nagy türelemmel ,össze.
szedle a madarak elhullaitott tollait és
vesszőből, tollakból szárn;í3[a1 keszitett.
lkaros gyerrneki buzgósággal figyelte at9ja
munkáját, adogatta a fonala+, gyuría a
viaozt és hallgatta tanitásait. A szárn5akat
azután vátlaikhoz erősitették s a tengérpart
mlgas szikla teteiéről légi utl'ukra indultak.
De tervük szerencsétlenül végződött lkaros
kelleténél. magasabbra repüit, szárnyain a
viaszt, megolvasztotta a nap s Ikarus a
te ngerbq zuhant. Dedalus Szíciliába jutott.

Te is szeretnél Dedalus - a répülés
múvésze - lenní, én is. Minden meleg-
szivü ember vágyódik a hegyek és a lé-
vcgíí magasságai íelé. A sok vágyódás,
sok haszontalan ostrom után iött alángész,
a ogenien és megotdotta - egyik md'don

- a gordiumi csomót. Etőbb nagy garral
és kevés látszattal emelkedett íel, mint a
Íogolymada4 de azlán csendesen és tar-
tósan repült, mint a sasmadár,
r"_Hál fejlsük meg, hogy is csináltók ezt?
mert az első Dedalus, ama regebeli, sen-
kinek sern árulta el a titkot, örült, hogy
faképnél hagyhetta tülvendégszeiető hází-

rigy, hogy mozga§s lapjával előre egy_ slkot
(iv. papiros, könyv stb) és három. do|g91
észlelsz:1. a lap mágaelőtt összen5,omJ a! sürltl
a levegőt i 2. a lup mögött lég_üres tér
marad,-de 3. csak egy szempillantástgi
mer-t a lap széléről a levegő örvén5 ekben
kergetődzik a közepe felé. R levegőnek
ez á hatása a l§gelienállás, amelyet.etőuel
kell legyőzni.'*Szóval magyarázhaltam
volna Ű ilyen tudákosan i., de akkor
hamar elalsiunk. Hát majd megmag5,ará-
zom á mi nyelvünkön. Tt ülsz 1 másod:k
padban, én' az utolsóban. Tudod, hog5l
iégi gyengém valamit hozzádvágni.úgy,
hogy a szomszédoddal vesszél össze miatta.
HÍ'az ujságlapot kitárva vágom hozzld,
rltközben eiánáatog és némi r6gös bucská-
Zások után máq .i harmadik - előttemülő
nyaká| a szankáiik. Itt a lég.llcnállás barÓ-
tom! Éa akarom, hogy a íejeden koppan-
jon, a levegő nem akarja. Hát kénysze,
iiteni fogoti, mert van 

- erőm hozzá. Hát
hisebbé tlszem a felületét. Galacsint nyo,
mogatok a papiroslapbóI, adok belé annl,i
sruÍtát (szépen moridvai erő, potentia),
hogy erősebb legyen mindenféle Ievegőnél
ésá következő fillanatban Te máris élénk
üzleti összoköttetésbe léps.z a mögötl ed
űlövel, pedig ,de igenis én'voltam". Néha

- €},-egy szivből iöttebb sut-nál - a
gombóc á fejedről dertkszögben az égnek
tör, mintha máris repülőgép lenne, Ez
nag) on szép l Egy ilyén dobásért érdémes-
gyakorolni ! Most hát tudod, hogy rni a
légcllendllás l.

A 1ógollcnólllr iskolója, 
I

mint alepvctér 
I

Alégellenállás nem-
csak visszalartó (1.
ábra V.) hanem íel-
íelé nyomó (F) hatást
is kifejt; a felü]et
felső részén keletkező
légüres tér pedig szi-
vó hatást hoz ]étre.
Az alulról nyomó §

felülről szivó erők,a

Tudod, mi a légellen-
á|,Ids ? llondhatnám
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lap felületének minden pontjára merőle_
gesen hatnak s ezek összegét a felüIet
u. n. nyomás középpontjában támadó eredő

- (légi -) erőuek (e) nevezzük, Az eredő
erő tehái egl,részt visszaszoritó (ellenálló),
másrészt felemelő hatást gyakorol.
Mirc tanit l A iésellenállás nemcsak a test
a vizcrcpp ? l rragyiagatól, haladási sebessé-
gétől harrem annak alakjótól is függ. Sokkal
kisebb légellenállásavan a golyónak (ezt lrel.
lőkép bebizonyitottam, amikor ícjedhez vág.
tam apapirgolyót, nemdebár ?) kúpnak, mint
a sik lapnak és kisér]etek ulján bebizo-
nyosodott, hogy Iegkisebb légelIenállást
okoz a vizcsepp alaku test. (2. ábra), A
vizcsepp, esés közben, engedve a légel.
lenállásnak, oly alakot vesz fel, melyen a
legkisebb ellenáltással örvény keletkezése
nélkül áramiik, siklik a levegő tova. (A
cseppalaku testeket ezérL áramaonalaláku
tesleknek is nevez k.) A hainak, minrhogy
a viz ug; áil ellen, mint a levegó, szintén
áramional. alak| a van. lnnen az ,ichiioid",
halalaku elnevezés is.

Mitycn lcrz I Annyi hát már bizon5.os,
a mi nodellünk ? l 6o*} épitünk repüldgé_
pet, mi ? De m'lyet i 146ggljunk nagyról
egyet, ez csak u,ánzat. Csináljunk hisérleti
modellt a légviszon1,ok tanulm ányozására?
De hiszen azt ná'unknáljob,ban kitanu|má
n5,ozták, mi kész alapelveket, sőt törvényeket
Irapunk. Iá,éxrnode lt c,ináljunk a husvéti
vásárra? Megcsinálják azt gyárilag ezer-
számra. Hát milyen legyen a mi gépünk ?
Nem tudjuk előre. nem is fonto§. Hát
ftlntos a zenészerzőnek, akinelr dallamok
zsorrganak szivében, hogy hogy fttg vég_
ződnj a darllbja, milyen lesz a műíaja ?
Q d.lol, aho3y mi épitünk, saját lelemé-
nyünkkel; a repülés alapelveinek pontos
betartásával. Dedalus.

Á l8. Lóczy Lalos-csapat (lX. k. áIl. Fáv rg.)
dec, 6-án volt szervezó te§tü|eli elnökénekn Korpds
Ferenc igazgaió;rak liszteletére tartolla nreg,hagyo-
mányos Mikulás szeretetuzsonnáját. Kézifestésü di.
szes köszönölevelet, az aznap megje'enl .,Lóezy-
fiuk'' diszpéldányát, dedikált szobormíivet és az
ugyancsak- azna! megjelent Jamboree-könyv elsö
példá.tyát adta a csapat emlékül, - Dec. 22 én volt
- szintén csakis a csapat tagj]i számára - az
ugyancsak hagyományos karác.onyfa.ünnepség. Né:
hány énekklri karácsonyi ének, e|óadáei szám ulán
hata'mas meglepetés volt a parancsnok §zámára
hészült karácsonyi ajándék - egy 35 cn átméröjü
bronzplekeit - átadása A plakelt Rónay házmér
nrűyé.zi murtkáia és a cstpat Jamboreen vaió rész_
vételének állit emléket. A kö|csönös szeleiet ésmeg.
becsülés ünnepén részlvelt az ui szervezőtestületi
elnök, // rsz/er Károly is. Az egész crapat fogadal_
mat uiitott, a parancsnok köszönet"t mondott az évi
munkában kitüflteknek, megjuta|mazla a legjobb ie-
löltehet és közzétette 8 rajvezclő, 7 örsvezetó és
l l segédőrsvezetö megbizatásái,

Angol l

Dán l. :

Ceatakiáltágok. ,., ,

A Jamboree könyvböi olvasluk, mennyi ör,ölntel1
jelenet, igazi gyermeki kedélyesség eredt ott a kíál_
_tásotból. (,,Akopónhágai Jamboree" l t2 - l t3l.) Hogy
mért csata? Ez olyanoknak juthat caak eszébe, akik
nem_éreznek a magyar cs:rkésszel. Egyszerüen mert
mi volna más ? Nem is lehet_a-neve más, miní csata_
kiáltás. Fethangzik egy-egy nemzetnél és mi,it a
tIemes nedü krisiálypohárban, úgy györgyözik végig
a légben és mindenki mosolyog, ami! elül" RáfeltI
a második, a harmadik, a lizennyolcadik, amint itt
kövelkezik, (Iegyen nlindíg jó vezénylöl):
AmOrika: Ra-ra, táíAíA,t?.l?rrarara. ra.ra raíaía !

(Nagyon gyorsan és erélyesen).
Vezetó kalaplengetve: hip hip . . . Fíúk
hosszan: hurráh (kiejtés : hurréj) (3)
H'dzinka dzanka dzsurna l (Sokszor,) ,

Csikalika, csikalika, csaü, csau, csau,
Buntalaka, bumalaka, bau, bau bau,
Csikalika, bumalaLa, csiz, ,bum, bak
Det - Dans - t<e - Spej - der Korps!
Ra-ra - rááh l

Ulvedalene (farkasvölgy, a lábortiiz,szin-
helye) - hau - hau - ',hau 

!

Ikejappe, ikejappe, ikejappe incsu, ir.csu
lke jappe, ike jappe incsu sztreit l
Boiezkaut, e§zti szkaut, uhaha
Oleval mis, alatival mis, uhaha
uha, uhaha !

Bí-pí, Bi pí
Bednpaul, bednpaul,
Csíf , csíf, csííf !
Ra,ra, rááh l
Rek-tek, rekeleketek,
Hopsza, hopszr, haj l
Banzáj Nippon l
lrljo - eJlo, - ello I

szosan).

Dán kiscser-
kész l

Dán ll. :

Eszt;

Föcserkész l

Hollandlts:

la pánorsrág.:

Kina:

Lengyel:

Lelt:

.

Magyar:

llorvég .

§yá|c l

(3.szor.) ,

(Elnyújtva, pana_

t, Csuj - csuj :- csulájt 1

2, Hej-sup huhaha, hej sup huhaha

Hei civo, het civo, hej civo civo ecisz,
Hej civo, hej civo, hej civo civo cq_isz,
Ceisz, ccisz civo !

t. Huj-huj-hairá ! (J szor) (K(t rövid
hui és eróteljes hajrá l) , . , ' ,

2. íííi: (utána talamely jól hangzó mon-
dás pl.) Üsd, vágd nem afád,

Hop - Hop - Hop - hep - hep.-hep
Norge- Norge- Norge l

Brrráál (guggoló helyzetbót felugorvd).
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A 7. sz, ,Erós Gusztávfi csapat dec, 2l-én
tartotta karácsonyi ,ünnepélyét a "Verbőczy István"-
fögimnázium tornaterrnében Csaknem.,száz fiír gyült
ö§sze a hatalmas kará§sonyfa körül, kezdve.á.,4,
rai i'zgő-mozgó kiscserkészeitől egészen az 7. tat
beli egyeiemre járó öregurakig. Az intézet igazgatója
is résztvett az ünnepélyen, mely Barth Ferenc rai-
parancsrtok karácsonyi beszédéból, kiscserkész igé-
rettéte!ből, tiszti fogadalombó|, énekböl, szavalatból
és egy kis betlehenres játékból állt,

A r54, §z. oHegyalJai Erő" csapat jó mun-
kájának ujabb eredményei; 1. A cserkészzenekar,
rnely Szilva Lásztó, vezetésével a felvidéki kuruc-
nóták, palaki diáknóták és magyar , népdalok, beta-
nulásával foglalkozik. 2. A csapat tagjaiból önként
alaku{t rádió.örs, amely a nehézségeli-dacára i§ §i:
keresen készül egy rádió-állomás felállitására. 3. A
csapat famunkás tagjai egyrészt az otthon berende-
zését készitik, másrészt lombfürész rnunkájukkal
§zereznek erkölcsi és anyagi hrsznot csapalukna!.

A 264. sz. llunyadl János eser;réizcsapat
t924. évi nagytábora elött 2 hetes nrozgó táboit
rendezeit,Rusztriában Grác nevezetességeit, vala-
mint környékét járta és csodálta a 22 iákosligeti
cserkész a gráci St. Georg.csapat c§erkészie§ veze-
tése mellett, Táborhelyünk a St. Georg_csapatnak a
stift-reíni kolostorban levő 30 ágyás lakosztálya
volt. Innen jártunk be Grácba és tetlük k,rándu|á.
sainkat, mellek közül csak a mesés. szépségü peg-
gaui cseppköbarlapgot és a zordonságával lenyügözö
Hoher Lautsch-ot emlitem. Ez utóbbi l700 m-es
hegyre 2 órán keresztül az ut kisebbik telét falép-
csökön tetlűk,meg. S egészen tOu0 m_ig egy szilai
hegyi patak zugása és merész átiörései kisértek
bénnünket. A sok gyönyörü vizesés, a meredek
sziklarészletek és a csúcsról elénkláruló csoclás
látvány lenyügöztea_mi pusz:ákhoz szokott lelkünket.
PJann Géza st.

A második országos cserlrészsíverseny tg-5.
január 25.én lesz Budapesten, Nevezési dij l o.
10.000 K, lI. o. 8000.K, ll[. o, 6q00 K. (l. Magyar
Cserkész novemheri szánra). Nevezési zárlal: lg25.
ian. 22. Start'számok kisorsolása és a versenypálya
kihirdetése t925. január 24-én. d, u 5 óra-kor'legz
a !,. sz. Budapesti Kegyesrendi Fógímnáziunr cser,
ké'szcsapatának olthonában (lV., Piarista-ulca 5.,
félemelet lt.) ahol minden íésztvevó csapat kikül-
döttíével köleles résztvenni, - A versenyen a Fő-
cserkész úr őméltósága és a honv. minisztcr rlr
ö_nagyméltósága örökös vándordijain kivül tizenöt
é tékes tiszteleli és husz versenydij kerül eldön,
tésre.

Az l. cseikészkerület köz;i: F. évi január
havi tiszti gyüIésZI-én, szerdán, I8h kor Rákóczi.ut
t5., l.: o, Magy,6r' jövó,nagytermében, a,-tiszti
próbdztatds 23-án, 17 h-korr IV ,, Váci u. 62. fdsz.

, Á ítlagyar Cserkészek Termeló és Erté_
kesltö §zövetkezete állal karácscrnyi ájándék-
képen adományozott 20 rend cserkészfelszerelésben
a ;következö -csapatok c;erklszei részesüItek': 8
ERE. Pesterzsébet; l0. PAR. Pécs; 49 Berzsen}i,
§zpm§a_thely ; 51 .dttilal §zor_rbathely ; 8 l. Berzsenyi

Kaposvár;, 87. Turul, Kispest; 92, Csanád, Makó ;

96.- Sólyom, Csepel : l5 , , Turul, Kaposvár ; 169.
MOVE. Ujpest; l78. Hunyadi, Pécs; i90. Egyet-
értés, Debiecen; 23l, Mé,iusz, Debrecen ; 23{. Il.
Rákóczi Ferenc, Miskolc; 237, iVlátyás király, Mis,
kolc: 238, Munkácsy, Békéscsaba; 268, Szt. László
Budápest. Azonkivüi két-két felszerelést Székesfe,
hérvár és hecskemét csapatai között osztoitak szét.

:]: A Jászapátí kir. kath, iógimnáziurrr' l l9,
számu cserkészcsapata 192i. iar uárius hó l0-én
mű;oros el,őadással egybekö(ött táncmulr-lságot
rendezett. A i§yedelm:t nyár i nagytáborozására,
c;apatzász ója é§ szükséges csapatfelszeI eIesc bc,
sze,zésére forditja.

A peste.rzsébeti 28. sz. §zentlstván-csapat
dec, l4-én tartotta táborzáró ünnepélyét, anrely min-
den tekintetben §ikerült. A katolikus köít meglöltő
közönség é|énk íetszését vivták ki a Róka és Farkas-
örsök,,A két arabus" és nA csomag" cimü szincia-
rabok elöadásával. Az ünntpély tiszta jövedelmét a
csapat táborozasi alapla javfua forditotta. A csapat-
nak jelenleg 6 örse van. Az egyes örsök va§áfna-
ponkint felváltva tartanak barátságos leadélutánokat
á cserkészotthonban, ahová a löbbi őrsök csetké-
szeit is kölcsönösen meghivják.
]*a ts sz. Bethlen Gábor Cserkészcsapat
szépen sikerült'ünnepélyt taílott, melyen 'a csapat
nrunkájáról, a táborozásokról beszánrolt. Ez alka-
lontntal mutatkozott be a csapat zenekara, a két
számban előadott magyar nótákat a közönség több-
ször meguirázta. A csapat dec. 14,, l5., l6 napiain
a budapesti ref. főgimn. disztermében kiá|l:tást és
karácsonyi vásárt rendczelt az állala készitett raj-
zokból, iátékokból, lombfürészeti és disztárgyatb9l,
batikolt munkákból, repülögépekböl stb. A közönség
élénk érdeklödése mellett az egész lermel megtöltő
kiállilási anyag niajdnem egészen elkelt. Esle] 6*9
óra közt a csapat zenekara magyar nótákat játszott.
Dec, 23-án kedves karácsonyi ünnepéiyt tarlotlak.

Az 5. sz. KBG. cserkés2csapat alapitásának
tizenharmadik évfordu]óia alkalrr:ábol' l921, dccem-
ber hó 27, és 28 án a lL ker, kir. Egyetemi katolikus
reálgimnázium d jszternrében sikerült nlúsoros elő,
:dást rendezetl, melyen Wrtz Béla dr. orsz. elnök
ur is megielent. A músor többek között a csapat
l0 táborának felvortulása, valamint 

" 
Az egyetlen

kabát" c. vigiáték elöadása tette érdekes,sé.

Testvér, miért íem viselsz jelvényt ?
cimü cikkre (Polgár Emii a M. Cs, ezévi l L. számában)
a vá|aszom a következö: Teijesen igaza van kedves
cs testvéremnek. Megdöbbe;iö, hógy sok íiu nenr
visei jelvényt, Ennek az akát abban találom, hogy
az ilyen nem jó cserkész. Az igazi cserlész büszkén
hordja a liliomot. Halloltanr olyan okot, hogy olyan
heiyre megy, ahol szégyent hoz a mozgalom;a.
Szerintenl, aki cserkész, az legyen mindig cserkész,
nenicsak az otthonban, hanent az élet minden]fázi.
sában. Akinek fontos olyan helyre járni, ahová nenl
lehet liliommal menni, az hagyjnn békét a cserkész.
rubának. Vagy pedig oka a rendellen adminígztráció.
Sok cserkész azért nem hord jelvényt, mert már
több mint egy éve nincs érvényesitve ai igazolványa.
A jelvény nem hordás a csapat íegyelnlellenségét i§
mutatja Fbgyelrnezett igezi cs.-csapatnál ilyen eset
nenr fordul elö. Baió Ptil.

A .§zehszárdi Cserkész-ek" gyásza Vak:
bélgyuladásban nreghaIt a tV. Vadgalamb őrs cser"
késie, Gockler I]andi, akinek ravatala méllett cser-
ké;ztestvérei álltak őrt és ugyanők vitték koporsóját
is. A sirnál Hoff Aurél raj§arancsnok buciuzoli a
"Szekszárdi Cserkészeko nevélen a tragikusan el-
hunyt cserkésztől; akiben szülei legnagyobb r em{ny_
ségúkel, intézete pedig cgyik jeles tanulóját ve§z-
tette el.
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Á It5, Zrinyi-csapat (Kispest, Deák rg.) tea-
estélyt rendezett Petényi lstvánné védnökségével. A
l0 számból álló müsor Klss Gyula parancsnok be-
számolóját és beszédét uralta.

'Weber G;,ula §egédtiszt, a maga ds Mechle
cs..tiszt nevében, Perth Amboy-bol, Arnerikábót l.i-
vánt kellentes karácsonyt a magyar cserkeszeknék.

Á rákoscsabat 1i0. sz..Pro Patria" c§apat
nrég jó idóben ntinta láborozással egyt elölött ün.
nepélyt 1artott. A csapat ó.nek§zóval vtrrrult a háronr-
negyetl órányira fekv6 ,Ördögáíokba' hol este g
Órára a trbcr teljesen elkészült, söt a vacsora is.
A nrintalábor ugy anyagilag, mint erkölcsileg jól
s i került.

Á 28. "Szt lstván' pe§lerz§ébeti csapat, is
fé§ztvett 30 cserkésszel és zászlóval az euch. kör-
meneten.

Á 32. sz, B. E. I. B. nl.evente" cserkészcsa-
pat a íelszerelése és műhelye javára, t924. dec,
14.-én táborzáró ünnepélyt rendezett

Az Orsz. Közp. Katholikus Legényegylet
282. sz. "Oreg Kolping' eseíké§zc§apát dectmber
l4 -2l.ig karácsonyi vásárt rendezett.

A szegedi 82-es ,Zrinyi" müködését a
piarista rendfőnök nov. 26.-án tekintette meg. Még
az úap d. u. azon a io, fagyos Íöldön egy egész
tábor vertünk fel elötte, Dec. 7.-én ,.Jamboree"
mat]nét rendezettza c§apat Sztrilich Pál és Ho|l
Albertrajvezető közremíiködésével. A bemutatott
lasszó- és krinolin-nrutatványok bámulatba ejtették
a közönséget. Ez volt a c§apat legfelejthetetlenebb
ünnepeinek egyike,

Ill. KERÜLET
Rözli: Buza Józset ker. sajtóreferens

Névnapi finnépély. Meleg családias ünnepély
keretében köszöntötték fel Farkas Ferenc ker. ügy-
vezető-elnökhelyettest névnapja a!kalmával a §zom-
bathelyi csapatok.

Az 50 Hunyadl-c§apat, mig a ió idók tarta-
nak kirándulásokat rendez. Szeptember 27-én Jákra
tettek kirándulást Október 5"én pedig az el§zakitott
Nyugatmagyarországba rándultak át, ahol Dékát
nézték meg.

A szombathelyi felső ker. iskola 49. Ber-
zsenyl"c§apata ez év október t-vel ujra felvette
a cserkészmunkát, melyet tavaly abba kellett hagynia.
A csapatot Böhm Károly vezeti. Csapaílétszám 2O.
Az 5l. Attila testvér-csapattal eglüttesen végzik a
cserkésznl unkát.

52. Attila-csapat. A iól siker.ült 4 hetes pilis-
maróti tábor után nagy lendülettel íogotl az idei
cserkészmunkához. A csapat 3 kétőrsös rajból áll.

UJ cserkészcsapat. A §opioni felsökereske-
de]rni iskola ez évben szervezte meg cserkészcsa-
patát. A csapatnak jelenleg t8 lagja van. Neve:
Baross Gábor. Most van igazolás alatt,

Innenlonran. A rilagyaróvdri 7Q. Széclenyi-
csapat prralrcsnoka Láng Rezsö lett, ,az 59. Ar-pád
szentgotthárdi fögimnázium csapatainak vezelését
pedig a Baitz Károly vette át. .- Szombathelyen
szervezés alatt áIt á leínycserkészcsapat. - 

'Br.

Solymosy Zsigmond és Takdts Odön segédtiszti be-
osztást nyeítek a 67. Deákkuti csapatban, -- Szom-
halhelyi Rultur-FgyosűIet a keri|etnek 500,000 K-át
adományozott. - Mivel a Szornbathelyen rendezett
urlovasvetsenyen a helybeIi csapatok szolgálatot
telje itettck, az egyesülettöl egyenként 20ü000 K
ajándékot kaptak. - Az 50, Eunyadt-csapatndl
Nénreth Gyula s.-tiszti beosztást nyert.

A 48. Rákóczl-csapat öregraja részére aEzQm-
bathelyi tüzoltóparancsnókság 6 hetes lüzoltótanfo-
lyamot tart, melyen a 52. Attila-csapat néhány cser.
késze is résztvesz, A kiképzés nagy§zeriien halad.

, Iv. KERÜLET
Devecsery Kárgly a 85. ,,Zrinyi|o csapat egyik

alapitója, egykori fószakácsa és rajvezelóje, rövid
és békével viselt szenvedés után január 3-án Szé-
kesfehérvárolt meghalt. Temetésén meg je|ent a
,,Zrinyi" és a 282. ,,Cgaba" továbbá a Foederalio
Emericana ,,AIba Regiaí' corporatiója, a helybeli
Urak Kongregaciójának és a gimnáziunti Mária,
Kongregaciónak a tigiai. A sirnál Molnár Tibor, a
85. segédtiszt|e, al, elhunyt osztály{ársá möndott
megható halotti beszédet.

A 85. ,,Zrltyl" cserkészcsapat december
l9-én nreleghangulatú karácsonyi csa'ádi estet r€n-

. dezett, melyen a íiuk szüIöí és hozzátartozói nagy
száinban jelentek meg, Mindenki kapott valami
ajándékot. A kioszlott aiándékok érteke rneghaladta
a négy miIiót. Az ünnepség fényét nagyban.emelte
a köiél 5 méteres, gazdagon diszitett karácsonyfa.

A 227, s2, Ttsza lstván cserkészosapat
ezidei nagytáborát Zalaháshagyon rendezte jul.
3 -20 ig Horváth Endre parancsnok vezetésével
35 fóvel, herceg Batthyány László romantikus erde-
jében. A tábor örömeit sok ,tanulságos. kiránduIás
tette váItozatossá, A szabad idót a játékokon, ,ön:,
képzésen kivül komo)y versenyszámok telték élve.
zetessé és hasznogsá. A látogatási napokon sok
kedves vendég tisztelte meg a tábort, köztük a
vendéglátó föur is.

H. t. 264, sL A kópiák ; §aino§ * h'asznál.
hatat|anok. Köszönet a beszámolóértr de miért ily
késón ? - Csak tessék beküldeni. - Cs L. Hollandia.
Nagyon kedvesek soraid é§ ez-ment meg a nehez-
teléstől, mert - még a helyet sem irod meg, h,ot
vagy, neurhogy cimet. Tehát itt felelünk:. jó munkát
1925-re ! - Dr. Y. M. Makó. Sajnos már az utolsó
forma szaladt a gépben, mikor a küldemény nreg-
jött. A 3. szánrban iön mi,nden A visszaélöről ,szó-
lót az o. e, m.-nek adtuk át, közlésfé ig!-alkál-th?tlaif.

- Farkas. Halljátok, li orda§ok, ti rava§zok yagy-
tok, miként a rókák, llyen zavarba hozni engern í
Hát szó sincs róla, kedves sorok, , mély áléízés,,
mégis csak helyi ielentöségü és igy nem közöll1etö;
mert pl. egy má§ csapat már nenr használhatná
ugye ? De ázért n,életképe§" marad a csapat, hisi
ama elöszó is a belsö poéiáhról, akik valóban élik
rinreikben a c§apat életét, de a csapat szempontjá-
ból közömbö§, hogy a M. Cs. közli-e, vagy nem:
Olvat iriatok. amivel más is tud mit kezdeni. -Rf'L. t4'6. Éljen ! Akit a birálat kifogásai csak €ró-_
sitenek, az erőslelkü ! Nekünk hosszti, sztikkörű.
nagyonis egyéni, bár gördül és egyszelü érzelmeit
jóI adja vissza. De meg nem is adlunk karácsonyi
izámoi. - §zomorú k ónika. Szigoruan, igazságosan.
tárgyilagosan : bizony az mindenkép szomorúr_ . vi_
gabbat ]iérünk. - B. t. iironet stb. Irodalmi klisé;,
illenr szabad e szent érzésrket elnlíini. Maradjunk
az érzésnél, - Vlll. k. A Vezetők L.-ban iön,

Ktadja : A Magyar Csctkéazszlvetség Klrdóválíaiata

Nyomta l Ftáter és Táísa k6ayvnyoodá|e
Yczetécétt íclelől r Fráter Dánlcl. i

Brrdepcrt; Vtt., Atácfr.irtclí3. TcL |6zlcí lOó;3P'



!2 MAGYAR CSERKÉ§Z

Meghivót, levélpapirost, levé
boritékot, finom név|egyek,bor]tékot, finom áévjegyeket
stb, izléses kiállitásban készit

PÁPAI ERN
MŰIN,TÉZE
Budapest, VL; Szerecsenru
65."szám- a - I;iszf Ferenc

Első magy.lr hang§zergyár.

stowas§er
cserkészcsapatok szállitója

Budapest, ll, Lánchld-u 5
HAilOsztBEK elismert l80jo bb gyártlnányok.

HUBOK legjobb minőseg.

evél,
yeket
lészit

rÓ
TE
:utca
c, tér
szám

E
tca
tér
ámsarkán. Telefon 127-05: szám !

tttttltlttlltttlitlttttltlltltlllttttttltttltttttttttttttlttttttttttltl]ttE
8raktz8rü 6ikészitóse.

llürsilnff Emil !"ö liniln tngltt

slry: lúilslyáíOsl p. u. L,8aluúhrjánl.ul I. llalu, 
' 

Ttl. lúllsí 1|-0l.

llírnsllruia: blsúb|-lrürull0 TskfonilúfilllI0-18.''"

§zálliíanah legolcsóbb napiárban prima po-
rosz és magyár szeneí, ftzi|áí nyil.í fuvarok-
ban, ólomzárolí zsákohban. Vidéhre Wagon-
Íétel€kb€tl. Cgerkógze[nerts,csgpatoknakárongedmóny

lllll l l lIulltl lll l lllll l l l lllllllllll1l ll lllllll lt|lll ll l l llll l l l lllllllll l l llll ll l l llll ll lllll
Összefoglaló tankönyv, a középiskola alsó négy osztállának
tolies tananvasa két Íöietbe|, - Algebra ór geomelria a kőzép,
iskola teljes tánanyaga olykép feldolgozYa, hoBy tanár néIkúl

l?"r,:""T§ü:i3': [§ 0 b! 0 § nt í ! ó lt l l lt l0 l t ím, ti j,,. &xi: ff i'd
lllllllllllllllllll lllllll llllllllIllllllllllllllllllllllllll lllllll1llllllllllllllll|llllllllll

$ólyeg$yüilö
cserkészek'a ktiIiigyi hi-
vatalnát kedd, csütörtöt
ós szonrbaion d, u. _6-tól

S;ig átveltelnek

50 drb
külföldi bélyeget

3000 toronáért.

lsnt{ql !lg!!!0!!U!! 'ui:'ffi!.r.otcr 84. ez,
,Előkészit középiskolai magánvizsgákra, éreísé-
sire vidékieket, is. Telefon: lózsef 124-47,

€serKé5z éipöüzem !

a M. Cserkészek Takarék és Hitelszövetkezete
mint az O. K. H, tagia cipöüzeme. készit, uj
munkát és iavilást elsőrangu kivitelben a leg,- 

iutányosabb árort.

C-serkész, polgáti és luxtrs cipók.
Tegytrr rrriolőlrb próbarenrlelésí,.

Crpöüzemi iroda ;

Budapest, Vlll. Józsel kötut 83, lll. 15.

A 
'?4. 

ez. Ganzgyári csapatnál (X.Szapá,y,a.29,)

két es hároms zemélyes ródlik
císőrangc klvltelben, 

í]f,rTlf:300 
000 K-ás árbaa

, 
riltülf,n [§fiR ilhlannnál l

,,BuDAPEsT KÖRNYÉKE,.

--- 
ulból kapható a kladóhlvatalban.

í
I

I

ff lkoholmgníos óí[ergrn
Bu{ap9si, lV., Klrilul Pát-utca z0. I. em.

Az átulazó cserhészcsapa{oh
éíhezési helye.

Fiúk ! Leányok !

A sápadt arcba vérí, a
erőí, .a, - csontohra, husí

sient lstván

lágy iz,nohba
ada ex

Kaphaíó; Gyógyszeríárahban, drogeríáhban és íobb c§emege.
hereshedésekben.



hgthísluh usnh iíí uílítolttnh ;:,í,l,,,l:,,,ff;i lsillín§nglgnlí fu ntuumulóíOfi
ÁllandOan taktáton tartok vi|-ágitás|, csengó, teleíon aliatrészeket és vezctékeí<et.

L:T:x:::*xux,#i:,::"""n NAGY ANTAL §xí; n:,,.i";rx:*:

Kaphatók a gazőasági hivatal ytiáll

A danJamborce-könyv
K 15o.ooo

lll§lfü§l!|lllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllll

Előfizetőinkhez l'
Felkériüh liszíe|l E|őíízeíőinkeí, de hülönösen a Csapaípa-

rancsnohságohaí, hogy a teiárí elöfizeíésekeí mietőbb rendezni és
az esedékes előfizeíéseheí áíuíalni sziveskedienek.

Gondoliuk meg, hogy a drága papirí készpénzzel hpll tizel-
nünh és a nyomda is élni ahar, íeháí a l(iadóhivaíal sem hiíelezheí.

A M. Cs. Sz. kiadásábaa megjeleat Némct-
otszágban, Márton Laios njzaival illuszttált
Jambotee-könyv. Kedvezm. áta: K í25.000

A KIADoHIvATAL rnrrÉru .
,!

Schmídt Laioi, Gundel Károly, Bors Bé-
láné, IJtai testvétek, Bogdánffy Béla, Haím
Mátyás, Szekely László, Csermák Lacika,
Barsáy Jenő, Getmán Ftígyes utakat, hogy
J amb otee-kőay v tiszteletpéld ányakat átvenli
szíveskedienek.

I

l\

\

KlADoHIVATAL.

, A mi íörvényünk" levelezöiap___ -.l0Mülap (kis cserkészplakát) ___ drb -.20,-

2._

,-

-.50_.40
3._

_.40

drb -*,6C
__50

Farkas Gyula: A tábortííz üzen.
Buczkó : Törvénymagyarázat -__

Öregcserkészazabá|yzat --- -.30
,,Bndapest és környékeu a Magyar Cser- '

készszövetség kiképzési szabályzata
értelmében l.-

A oMagyar Cüerké§z" hiányos évfolyamai:
kaphatók számonként a minden-
kori példányszám átában.

§zorzőszám!: 7OOO.

A P[agyar Cserkész könyvei közüt kaphatók :

3. §ztrilich ós Mócsy: A cserkészse-
gitségnyujtás kis kátéja. 1.5C

4. Kiképzési szabályzat. lll. kiadás -.805-6. Gerö: A térkép. ll bőv.kiadás 1.2O
7-8. Dr. FodorFerenc: Magyarország iöld-

raiza, l. o. próbaanyag lI. kiad. 1.20
9-13. Major D.i Örsvezetók könyve.A M,

Cs. Sz. hivatalos kalauza őrsveze-
tők nrunkája részére. II. kiadás___ 1.50

24-25. Lingauer László és Noszlopy Aba Ti-

54-56. A Magyar Cserkész játékkönyve
57, Különpróba szabályzat
58. Borsiczky: Csősz

hamér : Cserkészszinpad

31-33. §ztrilich Pái ée dr. Mócsy János:
Tábori nrunkák

34-35. §pilenberg: A nlagyar cserkész
daloskönyve. It, böv. kiadás

Ugyanaz, nagy alakbanUgyanaz, nagy
Baden_Powell arcképe

39. Kies: Táborozás _.60
né

Farúas Gvűla: Á tábortííz üzen.-- ":_ _

40-42, Szöllösy: Lovagiasság.
43-46. Dr. Farkas Gyula: Forrongó lelkek,

Cserkészregény
47. Erczbrucker A. : Erdó mellett nem ió

lakni. Cserkészvigjáték t felv. ___

52. Ruházati szabályzat
48-5l. Farkas Gyula: Hadak utján
53. Kiscserkészszabályzat

.)-

-.40
l,.2o

59-6;. Övoges J. ldöhatározás és idö-
jóslás _-- -- 2,-

62. Harangi L.: A két arabus. (Viei) , l.-
63. Cserkészjelvények és ismertetőjelek -.4064- 67, KoeÍter {tya: A cserkésztábor

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

- A leánycserkészet utmutatója. -.80
Cserkész-lovelozölapok: l2-féle levelezölap

-,05

Itnpltnln a mnüyil 8surilíu [inüífiiunlaliihnn, [uünpg§l, lil. |líti-ul[f, 0l. lsg. $.
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Mngynt [ffirilínlglt Tltmulf, m ÍrÍÍnt§iíf, tffiuilllgilífl
IV. Váci-utca 46.
Fgl. Józgel l5l _8Íl

Budapest, II. Corvin-tér 7.
Telefon í36 - 34

Vídéki szállltásokat vagy napyobb

Iskola táska hevederrel
Sujtás (előirásos, zöldes

métere

szám alatt a Központi árurak-

kor.

§zalmazsák __- 78.000-96.000
nnrnstrÉs. sÉ, 680, 650 és 600 ezer K
hapkató. Atkatrészeket külön is árusitunk.

Oserkészing (khaki vastag
téli flaneibőI 28. szám - -__ 120.000
29 szlmtől 42 számig szá-
rnonként 2500 koronával drágább.

Köpper khaki métere ___ 52.000
Cserkészkalap --- 70,000-120 000
Tiszti kalap --- 150000
Nyakkendd zöld szegett --- 14.000
Sip 5-8-9-25 000
Sipzsinór, (nyakbaakaszlhatő) 8000

Bot " ___ 

,.:_'j' 
,§333

Tiszti bot(vastag,szöges véggel} l4- 1 8.000
Kötött |ábszárvéőő 60-80 000
Derékszij 65-70-95-105,00ü
l.{yakkendó karika 8000

Tiszti kalapszij (kiváló finom) ___ 27.0.'0
Órsvezetői kalapszij (. , ) --_ 

' 25 O00
Cserkészkalapszij( ),, n )--- 21.000
Viharszij 14.000
Cserkészkés 6-8-16-28 -80.000
Kanál-vilta (összecsuktrató) nikelez. l 0.000
Cipő (legfin. anyagból) fekete,

35-37. szám ___ ___ 400.000
38_40. ___ 420 000
4|_45. . ___ ___ 440,000

Cserkésznadrág, rövid, vadász-
vászonból ___ 85-140._160,000

Tábori összecsukhatő szék 40.000

Bakancs (sárga) 35-37. sz. 360-400,000
, , 38-40. ,, 420.000
,, , 4l*4ő., 440.000

Tiszti paszomány (arany) métere 21000
Paszomány (vörös) métere _l?.000

Központi lroda és árupakiár: ll., Górvln-tér 7. Rgndetéseket ós levelekgt kériük íde cimezni.
l

htiegyzék.
személyer rendelóseket ll. Corvin-tér 7.

tárunktól e-qközöljük.

kor.

Leányöserkész ruhaanyag m. 40 000

" ayakkendő 14-20.000
, sipzsinór ___ 8.000

Kalap 70.000
Tábori sapkák vászonból --_ 24.000

Számok 2000
Termosz (félliteres) 75.000

,, (egy literes, nikkelezett) t80.000
Aluminium áruk :
Lapos ivópohár fogóval 15.000

.. D ,, fogó nélkül 13.000
Osszecsukhatő pohár 9000 - 12 000
.Record" főző két edénnyel --_ l30000
Tábori főző á|váanya| --- 200.000
Utaző főző 1l2 literes 60.000
Zsebíőző 1/. literes 50.000
Kulacs huzaltal _-_ ___ 100.000
Tojástartó 7000
Mély tányér 30.000
Konyhabögre ___ 14 000
Aluminiurncsajka 50.000
Szappantartó ___ l2 - l6,000

l0 - l3.000
lajaskenyértartó 30.000
Elelnriszerdoboz ___ ___ 100.000
Csavarmenetes doboz 12 - 14_16-22,000
Vajtartó üveg betéttel 30-40-50.000
Villamos zseblámpák (zsebaccumulátorral)
Izző 4800
Nikkelezettaccumulátor-tok __] 240flo
Sima ,,Metalí tok
AtaszíOs ,Metal" tok
Zsebakumulator (töltve)
Gyapju pokróc nagy ___

u , kisebb

\
:

30 000
barna)

4000

Figy9lgm.:::#t""*:,ffij;J*§""ilili"?,iti';,!,Íff T,iTÍT;li*,:?#ffi x:
E teklntetben cserkésztesivérelnk támogatását kérjük.

Árainkban a forgalmiadó benfoglaltatik.

Árainkaí kóíelezet{ség nélhül csupán íáiéko4alás végeíí közöliüh.

FFáter ós Tdír,B. Teleiorr:


