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Minden cserlrész saját boltjában,
szövetkezetében vásárol ! Ahol a

sportcikkek kaphatók.
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felsoroltakon kivül az összes cserkész- és

Lásd a boriték utolsó oldalát.
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csERKÉsz
Szerkesztóség : l., Marol-utca t7. lll. 2.
Kiadóhivatal: lV.. Váci-utca 62. íaz, 6.

Megjelenik minden hó 1-ón és 15-én.

A cserlrésznóta.

A MÁGYAR csERKÉszszÖvnrsÉo HIvATALds LAP,A

juk elérni. np ugy akkor sem, hogyha a
sok gyermekhang a nagy kiabálás, vagy
zene alapfeltételeinek (taktus stb.) semmibe
vevése miatt nem tud harmóniába csen.
dülni. Ellenben cserkészeknek és nem
cserkészeknek, énekeseknek és kallgatóság-
nak nagy élvezetet íognak szerezni a szé.
pen elénekelt nóták.

Hoggan éueketjiink? Úgy, hogy rtöve"
kedjék, erősbödjék, kielégülést nyerjen a
fiuk természetes vágyódása á szépség
után. A parancsnok, vag} az éuek aezetője
maga is fog|alkozzék énekléssel. KészüI.
jön íőI az esti tábortüzre, de irányitó
szerepe ne legyen észrevehető. Az énekek
>wagwktól< jöjienek. Magától értetődik,
hoqy a jő zene alapfeltételeire, ütemre,
modulálásra stb. nagy gondot for.
ditsunk.

Válogassuk meg az alkalmat, hogy szí^

uesen énekeljenek a fiuk, az éneklés szá*
mukra ne legyen teher, vagy parancs. Ne
tartsunk lénekórát< l Ennek a titkát pedig
bárkivel közöIhetem: 1. csak szép nótát
énekeljünk és 2, vegyék észre a fiuk,
hogy mennyire szeretjük mi magunk is a
nótázást és mennyire átérezzük szépsé-
geit.

Ügyeljünk arra, hogy tniud,enki éneket-

ier, Olyán fiu, aliinek lnincs hallásac,
vagy rnincs hangja., a hangváltozás ide.
jét kivéve, nagyon kevés van. Végül le-
gyen müsorunk gazdag és váItozatos. Uj
énekeket menetelés közben és a tábortűz-
nél is tanulhatunk, dé ezek száma egy
alkalorrmal legfeljebb 1-2 lehet. Az uj
énekeket lehetőleg hangszerkísérettel tanul"
juk, egy bizonyos idő elteltével pedig leg*

Etőfizetér : Negy€dévre 30,000, félévre 55.000,
Egész évre 100.000 K. Egyes szám ö000 K.
Postacsekkszámla : 3L,428 Telefon : J. 94_79.

II. Hogyan énekeljünlr ?
A mult alkalommal röviden, néhány

gondolattal megismertük azakat a szem-
pontokat, amelyek a nóták megválogatá.
sában a vezetőket irányithatják. Hogy a
cimül választott másik kérdésre megfelel-
hessünk,. ismernünk kell azt a behatást,
amit a művészi ének a fiuk lelkéből ki
vált.

Mint azt mindannyian nag},on jól tud-
juk, a szép zene és ének még a legíásul-
tabb emberek lelkében is a legjobb és leg-
nelnesebb éraéseket váltja ki, mennyivel
inkább wegerősiti tehát ezeket az érzése-
ket a fiuk minden szép és jó befogadá.
sára alkalmas lelkében. A jó ének annál
is inkább napfényre hozza ezt, mert a
fiuk maguk is létre hozói, és nem pusztán
élvezői az éneknek.

Másrészt akaratlanul is erősitője lesz a
nemzeti érzésnek, A dal szárnyán könnyen
szállunk vissza a multba s igy pl. kellő
beállitás után, - amint azt bárki tapasz.
talhatja, - a >Te vagy a legény, Tyo-
kody pajtás. ez a sora; lKét pogány
közt egy hazáért omlik ki vér€nl a köz-
vetlen átélés folytán jobban megérteti a
fiukkal nemzeti multunk minden tragiku-
mát sok kimondottan történelmi relőadás_
nál<. AzonkivüI bekapcsolja a fiukat a
csapat lelki közösségébe s megtanitja /e-
glelerure a fiukat s ez ánnál nagyobb ér-
téket jelent, mert önmaguktól, örömmel
fegyelmezik magukat a fiuk.

Természetesen a rosszul rueguólasztott,
gyenge szövegü, vagy dallamu, a fiuknak
nem való nótával ezt a céh'sohasem íog-

FeIeIős szcrkesztő t

HERMANN GYŐZÓ
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alább a cserkészindulót, a Himnuszt és
néhány szép éneket aegles karra, vagy
férfi harra is tanuljunk meg. Az éneklés-
nél kétségtelenül nebéz probléma az,hogy
a legtöbb csapalban különböző hangterje_
delmű fiuk (szoprán, basszus stb.) vannak
s az egyhangon való éneklésnél nehéz
megfelelő hangon elkezdeni az éneket,
pedig enélkül az ének sokat veszit szép-
ségéből. Mégis lehetőIeg ne transzplouáljuh,
ne tegyük át alacsonyabb hangokra a dal_
lamot.

Ha tekintetbe vesszük ezeket a §zem-
pontokat s mi magunk is szeretjük a ma.
gyar nótát, rdalos c§apat( lesz e vezeté-
sünk alatt álló csapat s a fiuk kifogyha-
tatlán vidámsága, kitartó munkája és sze.
rető rágaszkodása lesz a céltudatos munka
jutaIma. Dr. Spilenberg G!örg!.

Az örökké élő,

Az áruló.
Irta: V. R. Nendick.

A withwick-i csapat cserkészei a kőr-
ség játszóterén várták a parancsnok meg-
érkezését. Amilror Gurnet tiszteletes ur
megjelent, barna papircsomaggal a hóna
alatt, éppen javában íolyt az ugró-
versen}. ?i

- Ne fárasszátok ki magatokat, fiuk, -mondta vidáman, letéve csomagját a
gyepre. Volna egy kis íeladatom
a számotokra, ami elég megerőltető
,lehet.

Egy pillanat alatt összefutotlak a fiuk
és körülvették a parancsnokol, annak a
szemében valami azt jelezte, hogy ama
apró ujdonságok egyike következik, ame.
lyeket az ő javukra oly kifogyhatatlanul
talált ki az ötletes káplán.

l\[ennyire van ide a melboroughi
paplak ? - kérdezte Gurnet üí, Bowan,
a Kosok őrsvezetője felé fordulva.* Három mérföldnyire, párancsnolr ur,_ volt a felelet.

Ó et e" gyajt és nem tehet megöíni. Pontosan háromra, mondta a
Ő patasztesték mély csenőjében ott van. k{pl_an, -_ Nos hát, ebben__a csomagban
Fyz ö hatalmas íottő szive dobban néhány sátorpottyva van. York és én ki-

Ha!!gat6, nagy cserk észtáborckban. dolgoztunk egY kis tervet,

- York még nincs itt, parancsnok ur.

Az álmainkban vétesel kísért ó - Nem b"j, most beszéltem -vele, Ezt

és ,zmainkban gyujt és szit, a őall ffiilffi?: ioxii#''ÍH 3,,frÍl":'i-fj
,A Kátpátoktat Ie az Aldanáig tudja. A ti feladatotok megakadályozni őt
egy bősz üvöItés, egy vad zivatat , . ," és elkobozni 1 9so_mag9t. .Eb_ben még

nincsen semmi uj, de adtunk hozzá egy
Kemény szava tizes tettekte hait, !j pontot..Ti.itt.most.rizenegyen_ vagytok
mely tabesztendők homloí<ába veg _ és egyiktek áruló l Ez az áruló yorkot

lsr .,u,,,y ű vétes ^{*l",i^-^,űZ i"j# "T,[* " 
n:H; xixfl_fil}. iiji?Ó őaryi, zúgja, zengi; ne tovább ! e ,Í'az Őgész dolgot u-egnle"uit e.. éIek, az

Skorka Káro@, egyik szemeteket az ellenfélen, a másikat

jKcalcr JYcptúr.Május.
t. h Ferea,c.csatornát e|'adJák a lorgaíomaa&

l802-bea,.
2. h m,fu kb. szíz év őta épllíő iáLl tcmpíomot

íelsrcrrtel! Omodé győrt p{tspók t256-bn.
3. IV. Béla halála l270-bcn,
4. A bgdal kfuály1 palotaalapkőíctltele l?49-ben,
5. Ilíésháry István nádor h,alála 16}g-bel
6. |l. Jőzset a németet hlvatalor nyeívvé teszl

iaaántban l?84-ben,
7, Betgscly7 Dáa7e1 kőltő gzülellk Egyházashe-

lyén l776-bao,,

6. Stékcty Bertalaa íest6a8v ész saíllctett Koíoag.
váron l835-bcn.

9, Az oláhok Jaa,ca vezetésc alatt Ablodbányát
clpusztlt|á$ polgfu ailt felkoncolják l 849-bcn.

l0, Petczcl Mór fronvédtábotnot eífoglalia Pan-
csovát l849-6en.

!!. Beayovazky Mór gt, k7ezabadsl tamcsatÉal
íogságábóí l77|-bcn.

12. Páza,átly Pétcr 100.000 fr.-tat mcgalapllia a
taó, egy elea,ct Nagyszombalbad t 635-bcn.

13. Helí Ml&sa cslllagász, a pátia7, kopelhágal,
g6ttlngal, stockholml drontíclmi s bolognaí tod.
akaőémla tagia szűlclett Sctmccabányán l720-ban.

14. Dr. Lőczy La|os vtlághlrü magyaí geografur
megLal t920-ban.

t5. A Zách-ncn,zctlég tllrtára l330.bra.
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a szomszédotokon kell tartanotok, mert a
szomszédotok lehet az áru|ő.

- Ki vezeti a játékot, parancsnok ur ?

- kérdezte Bowan.
Staines - íelelte a paraRcsnok. -Nem ő az árulő, igy hát bizalommal en-

gedelmeskedhettek neki. Nos hát, készül-
jetek ! York pontosan két órakor indul.
Staines, husz perced van az előkészü-
letekre.

Staines, a Gémek őrsvezetője elvezetie
embereit. Különös, csaknem nevetséges
érzés szállta meg az őrsöt. Minden cser-
kész gyanus volt, Stainest kivéve. Egé.
szen uj érzés volt.

Gurnet tiszteletes ur elővette a látcsö-
vét és a tájékot fürkészte, alkalmas he-
lyet keresett, hogy ott állva a lehető l"g_
jobban láthassa a játékot. Két óra tájbanyork odafutott indulásra készen. kezében
botja, dereka köré tekerve egy hosszu,
erős kötél.

A toronyóra kettőt ütött. York íel-
kapva a csomagot, gyors lépésben elfuto t
balra.

Csaknem egy mérföldnyire kitartott,
amig arra a helyre ért, amelyet Foller-
erdőnek neveznek,

'L'iz percig tisztásokon át haladva, kö-
zeledett az elleníél vonalához. I{alk _.
Ba-a-a ! - kiáltás szállt a szélben. Mere-
ven megállt és hallgatózott.

Két madár röppent íel előtte zajosan és
hirtelen elsuhantak Ezek és más jelek
lassanként rávezették, merre vannak ellen-
felei. Egyszerre megpillantotta Bob Lees.t,
aki felderitő uton volt egy kis folyó part.
ján, amely átíolyt az erdőn.

A cserkész a sáros partot nézve sétált,
nyilván lábnyomokat keresett.

Mikor Lees már jó messze volt, York
gorrdosán körüInézett. Hamarosan megta-
lálta, amit keresett: egy-egy tát a két
parton, amelynek ágai átnyulrak a fol1,ón,
íelmászott, a csomagot fogaival kötélen
tartotta és leugrott a másik oldalon, az
álnok sár telefröcskölte.

Egy cserkészt tehát már elintézett.
Nemsokára elérte az erdő szélét és meg-
állt, hogy körültekintsen. Még egyszer fel"
mászott egy íára, Az ágak közül még két
ellenfelét látta meg, egyet jobbról, egyet
meg balról. Ugy sejtettg hogy az e|őbb
elment cserkész a kettónek összekötője
volt.

Ez a következtetés félrevezette és az
árokban bujkálva átíutott a mezőn egy
galagonyabokrokkal szegett dülőut íelé,
amelyrőI tudta, hogy leér egészen a homok-
bányáig.

Éppen mielőtt elérte a galagonyást,
hasra vágódott a magas íűben. Alig hat.
van yardnyira állt előtte Bowan, az ő
saját őrsének, a Kosoknak a vezetője,
Vajjon nem vette-e észre őt ? York cso_
dálkozott. Bowan tulságosan jó cserkész
volt ahhoz, hogy meg ne lássa.

York megfigyelte, amint gondtalanul kó.
szá|t a galagonyás körül, felttint neki,
hogy az őrsvezető egyáltalán nem néz
körül. Ez meggyőzte arról, hogy észre-
vette őt és hogy Bowan célja, hogy őt
csendesen ,lekapja."A legnagyobb ovatossággal és amilyen
gyorsán csak tudolt, ugy kuszott York a
galagonyás felé, jó távol Bowantól. Mikor
rejtett helyre jutott, ugy találta, hogy a
legbiztzsabb a gyorsaság és fejét lehajtva,
elleníelét nagy télkörben megkerülte. El-
érte a homokbányát és ovatosan körülné-
zett, de hirtelen yisszahuzódott.

Alig negyven yardnyira előtte állt
Bowan, a bokrok között fürkészve.

York egy pillanatig habozott. Előtte
volt a homokgödör. Ha leugrik, kilenc
lábnyi mélyen homokdombra kerülhet,
amely lefelé lejt.

York leugrott és felrohant a tulsó ma-
gaslatra, kiváncsian várva, vajjon Bowan
ismeri-e a terepet.

Amikor szabad helyre ért, őrsvezelője
még mindig előtte volt. Lehetetlennek lát"
szott őt |erázni, Bowan megfigyelte min-
den mozdulatát.

Ugy látszott, nem tud megmenekülni,
Mog<;tte volt a szinte megmászhatatlan
homokgödör, balra és jobbra a nyilt mező
terpeszkedett, előtte - egy razzant lakő-
ház. Teteie nem volt és félig rombadőlt,
tele törmelékkel. York megkerü]te és ész-
revét]enüI elérte. Lázasan keresett kivül
és belül valanri rejtekhell,et, de nem talált,
Azurán lekuszott. od", ahol valamikor a
ház kertje volt és ott a talajban mély
nyilást talált.

- Ahá, a régi kut, - szólt magában.
_ Ebben már mindnyáian voltunk. Lehet
ugy tizenkét láb mely, de egészen száraz
a íeneke. |ó hely. De mégsem ! Ha Bowan
idejön itt fog először keresni.

Csendesen elmosolyodott.
Lecsavarvá derekáról a kötelet, egyik

végét lebocsátotta a kutba. Azután egy
erős cölöpöt vert a földbe és a kötél má_
sik végét ráerősitette. Majd néhány szá-
raz levelet szort a cölöp végére és vissza-
kuszott a házhoz.

Borvan nemsokára megjött, York az
omlott íalak mögött lapult. Az őrsvezető
alaposan megnézte áházat, be is tekintet
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azatán megkerülte a íalakat. Yorknak ne_
héz volt ide-oda bujni előle, oly gyorsan
mozgott körüIötte. .

Azután York lábnyomai ötlöttek Bowan
szemébq követte azokat le a kertbe. egye.
nesen a kuthoz vezettek.

Bowan átkutatta a gyümölcsbokrokat,
amelyek vadon nőttek á nyilás egyik
oldalán, azután letérdelt és fürkészve
mézelt a kutba. Egyszerre megpillantotta
a kötelet, FIangosan fclnevetett, amikor
elkotorta a száraz leveleket és rátalált a
cölöpre.

-- Készen vagyunk, York í - ÉialtÖtta.'

- Jobban el kellett volna rejtened a köte-
let, öregem. Gyere csak íel !

Minthogy választ nem kapott, megra-
gadta a kötelet, az szépen feljött a
kezébe.

- Jól van, - kiáltotta. - Ha te nem
akarsz hozzám feljönni, majd lemegyek én
hozzád, - Leereszkedett a kötélen kezeit
váltogatva.

A lesben álló york hirtelen előrohant
és kezét a kötélre tette. Amikor érezte,
hogy Bowan már nem függ rajta, nyugod-
tan leoldotta a kötelet a cölöpről és leha-
jitottaavégétakutba.

_ Hát készen vagyunk, Bowan ? -kérdezte csuíondárosan. - Nem lett volna
jobb fenmaradni? Pá-pá! A viszont-
látásra !

Es elrohant.
Bowan nem érezte magát éppen bol-

dognak. Foglya volt a kutnak. York kiját-
szotta és celt fog érni. Körülnézett, majd
feltekintett. Sa|át cserkészbotjából néhány
hüvel/knyi benyult a kut szélén. Dühbe
kezdett jönni, amikor arra gondolt, hogy
ha nem cselekszik rögtön, nem vehet részt
tovább a játékban.

Hirtelen lehajolt és egy hosszu követ
kötött a kötél egyik végére. Feldobta egy-
szer, kétszer és még sokszor, át akarta
hajitani a boton. Egy tucatszor próbálta
sikertelenül, végül egy szereecsés dobás-
sál eltalálta.

A kő visszagördült a kutba és a kötél
a bot végén átvetve maradt.

Bowan ovatosan engedte a kötelet,
amig a kő eléggé leért, hogy megfoghatta,
azuián megragadta a kettős kötelet és
erősen megrántotta. A bot leesett.

A cserkész a kötél egyik végét a bot
közepére kötötte és íeldobta a botot. Em_
lékeiett arra, hogy a kut mellett több
Evümölcsbokor köze] nőtt a fa| széléhez,
iűtrot pedig megtépázott tövises_ sövény
volt. Há a Eotot ugy tudja dobni, hogy
ennek a másik o]dalára essék, akkor tar-
tani fog, ha visszahuzza.

Kétszer megpróbálta, a bot mindig át-
tört a bokrokon és ujra lejött. Harmad-
szorra jól megakadt. Ránehezedett, hogy
krpróbáIja és az jől tartolt. Felmászott a
lehető leglassabban, nehogy elmozditsa.
Nemsokára megtudta fogni a kut káváját
és felkapaszkodott, ki a fűbe.

York ezalalt íutott vagy kétszáz yat-
dtlt, azután lassitott és többi ellenfeleit
kutatta. i,''

Harci |ázban égve, minden fedezéket
kihasznáIva, elért egy kis völgy szélére.
A másik oldalon egy kis facsoport volt.
A íák mögött kellett reitőznie szövetsége-

, sének, az árulőnak, miután az észrevétIe-
nüt odasurrant, ott kellett várnia York
érkezésére. Egy méríöldnyire volt onnan
a melboroughi paplak,

De a véletlen ugy akarta, hogy lent a
völgyben két cserkész cirkált, York látta,
bogy egyedüli teendője várni, amig a két
fiu elvonul, azután továbbrohanni.

Türelmesen várt hosszu ideig. Azután a
két cserkész hirtelen megfordult és ova-
tosan ellopóztak tőle balra. Előtte meg,
nyilt az ut. Megpillantott egy harnradik
cierkészt, egy negyedik is jött valahonnan
és ugyanabba az irányba ment.

Yo}k kimerészkedett, amennyire csak
tudott. Ekkor meglepetésére Btiwant látta,
amint vadul átróhant a fensikon, mialatt
négy cserkész ügyesen követte.

B-owant tildoztek? Átvillant York agyán
a lehetőség, hogy a cserkészek abból,
hogy Bowan eltünt az ő harcvonalukból,
azt"irövetkezték, hogy ő az áruló és szo.
rosan a sarkában voltak.

Magában nevetve, York hóna alá kapta
a csomagot és lerohant a völgybe. Flérte
az alját, mielőtt észrevették volna. Ekkor
hangós kiáltást hallott íelülről és Bowan
gurÜlt le utána, a vadul üldöző négy
óserkésszel.

York íelrohant a dombra, utána Bowan.
majd a négy fiu. A ták közé futott York,
MiéIOtt az-ü|dözők elérték a reitekhelyet,
már ujra kirohant jobb íelé.

ln őrsvezető utána vetette magát, a
többi négy követte, előtte egyszerre még
két cserkész bukkant fel, elébe vágtak,
hogy feltartóztassák.

York elfogatása biztos volt.
Mind a háten egy rétre rohantak. Ott

taláIták Yorkot a hátán fekve, lihegve.
Néhány yardnyira feküdt a csomag, ren,
detlenül íélig nyitva.

-. Megérdemelted volna, hogy átjuss,

- kiáltotta Bowan, amikor odafutott. -Nagyon szépen csináltad. No, hallod, hogy
széi§zórtad ezt a csomagot. Hozd ide
smithson l
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Smithson felszedte a csomagot, megnézte
tapogatta.

- No, mi az? -- kérdezte Bowan. -Hová lett a madzag?
Amikor az őrsvezető a kezébe vette a

csomagot, az egyik vége kiszakadt és
egy csomó száraz levél hullt ki belőle.
_ - Ez nem az igazi csomag ! - lihegte
Bowan rémülten.

- Hol a csomag ? - kérdezte Staines,
odaíutva.

- Hát valószinüleg má.r a parókián

NIastersnek, itt fent a fák között. Azután
találtam egy darab barna papirost és bele-
csavartam egy pár falevelet.

A Budapesti Református F'őgimnázium
15.ik számu Bethlen Gábor cserkészcsapata
ápr. 6-|l-ig mozgótáborban volt a Vértes-
ben. Megnézíik a bánhidai csonka turult, a
Szeli m-barlan got, Vitán Gesztes v ár át, P uszta-
majkon az Arpádok-korabeli ternplomtornyot,
a barátok ce]rláit a tő-
parton, a kolostorból
átalakitott kastélyban
a hajdani reíektoriu-
mot, benne a kamal-
duli néma barátok
bibliai tárgyu falfest-
ményeit. Megcscldál-
tuk Vértes-s zt.-ker esz,
tet, vagy a Vörös
klastromot, az Arpá,
dok korabeli román
épitészet még romjai-
ban is szép remekét.
Meglátogattuk Geren,
csér és Csőkakővárát,
az utóbbiról gyönyörü
kilátás nyilt a sikságra.

Nagypéntek hajnal-
ban haclijáték volt a
vadregényes G aj a-
völgyben, l0 órakor
Bodajkon voltunk
istentiszteleten. Dé1-
után hazajöttünk.

A létszám 40 fiu.
Négy napig külön őrsi
mozgőtáborok voltak
rnás és más utirány-
nyal. Ezze! azt a cé|t

:- Hát Billy JVíasters ? - kiáltotta egyi-
kük. - Billy Masters ?_ Hát ő volt az áruló ? - kérdezte
egy másik.

- En azt hittem, lrogy te vagy, Bo-
wan, - jelentette ki a harmadik._ Hát miért tüntél el a vonalból ? -érdeklődött valaki.

- Ne engem kérdezz, kérdezd Yorkot,

- válaszolta Bo;van egy arcfintorral. _
O igen jó csellel'játszott ki engem és én
ezt nem is bocsájtom meg neki öt teljes
percig, De hagyjuk, megtörtént ! Átvitte a
csomagot.

Es a csomag tényleg megérkezett ren_
deltetési helyére. Ford,l Ktipolnai Józse!

Husvéti mozgótábor a Vértesben.

A bánhidai ezeréves Turul.

szabtuk, a napi átlag körülbelül 25 km. volt.
Szállásról előre nem gondoskodtunk, itt is
az őrsöknek önállóan kellett szállást szerezni
s ez nliud.enütt sikeriilt is.

Bár a csapatnak már ezelőtt is voltak
mozgótáborai l0- 15 résztvevővel, kisebb

létszámmal, de ez a
nlozgőtábor mégis
kezdet volt a csapat
életében, hogy ily
nagy számmal, 40-en
vettünk részt benne.

Az O. T. B. 1924.
évi statisztik ája szerint
a 150 belíöldi tábor
közül csak 12 volt
mozgő és 8 vegyes,
s azt hisszük, hogy
lassankint megtörik a
jés s az ál|őtábor
mellett minden csapat,
legalább évenként egy-
szer mozgótáborba is
indul.

N,Iert a mozgőtábot
nehezebb, mint az
állótábor, ugy a fiura,
mint a vezetőre nézve,
de ismeretszerzés te-
kintetében sokkal érté-
kesebb, mert a moz-
gótáborok nyujtanak
alkalmat igazán főld-
rajzi, néprajzi és főleg
történelmi ismeretek
szerzésére.

akartuk szolgáIni, hogy az Őrsök külön moz- A szerkesztö jegyzete, Nagy az örömünk, hogy
gási és cselekvési önállósághoz szokjarlak, ez a gondolat lassan, biztosan megvalósul. Szivből
hogy rnajd az eljövendő kemény nemzetkőzi helyeseljük a ver§enyre és életrekészülésnek ezeket
őrsiversenyekben is jólmegállhassák helyüket, a nemes, komoty próbáit. Egy magyar c§apat §9m

Az utat mindig a fiuk teljesitőképességéhez hagyhatia ki programjából,
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Nemzetlrözi asztaltársaság.
- Igen komoly jelenet

az itjusitg fogyatókos történeti tudásának pótlására. -
Irta: Dr. Koszlerszilz József.

(Folytatás és vége.)

Julius Caesat t |gaza van. En elfogaclonr
az aján|ato,t.

Mind l En is, én is.
Bolond: Tehát tessék helyet foglalni !

(leülnek).

, Julius Caesat i (előkelően) Haljuk Kemence
urat !

Kemence: _(feláll) I(hm. I(hm. N,Iéll,en iisz-
telt uraim ! Az europai kultura szédületes
haladása tette lehetővé ezt a kis bajtársi
összejövetelt. Miután l\4accaroni úr az időben
drótnélküli telegrafálást íel'találta, Wells,
angol mechanikus pedig az első szabadal-
mazott időgépet megkonstruálta, mellyel az
ember tetszése szerint utazgathat a múltban
és jövőben, mind vehemesebPen zaklatta
lelkem a gondolat, hogy egy történelmi, iCő
és nemzetközi konferenciát, , ,

Boíond l Abzug, Khón Ferenc ! Destruktiv l

Kemence t ...izé.,. gyűlést hivjak össze
a rendkivül bonyolult europai heiyzet meg-
oldására. Sajnos, hogy néhányan a meghi-
vott ak közú| hiány zanak. 1s ürgönyöket szed össze)
Erősen fájlalom pi Nagy Sándor makedon
király távollétét, aki a gordiurni csomót oly
könnyedén nregoldotta, mert a mai összecso-
móso<]ott vílághe|y zet kibontakozásánál éles
kardjának nagy hasznát vettük volna; de
mint sürgönyileg jelezte, tegnapi sétalovag-
|ása közben a Bucephalos úgy a földhöz
teremtette, hogy néhány hétig a szobából ki
sem mozdúlhat. . .

Napoleon l Szegény Nagy Sándor l(sajnálkozás)
Kemence: Nem látom azonkivül a meg

jelentek között N4átyás magyar királyt sem,
akinek igazságérzetére és bölcseségére pedig
igen nagv szükségünk lett volna.

Bolond: Mátyás király engem bizott meg
a képvise|etével; azt mondotta: menj fiam, a
te bolond lejedben so}rkal több igazság \,tan,
mint Kenrerrce útr egész békeszerződésében!

Kemence: (lrápog) Ah... juj...ezt a nép-
szövetség eIé viszem !

Tutankhamen: (hidegen; Halljuk a tényeket
tovább !

Keme nce l Hiányzik azonkivül a meghi-
vottak közül a gernrán Lohengrin és Nagy
trrigyes császár; mindaketten nagyon csúinya,
goromba sürgönyt küldöttek, melveknek a
francia nemzet becsületét sértő kifejezéséért
Németország szigoritott kártéritést fog fizetni
dicső nemzetemnek.

Napolen 3 (morog) Hitvány kufár l

Bocillon; Majom l

Bolond l csak azt lesd l

Kemcnce; . . . és végül kimentette magát
bölcs Salamon király is, aki az ébredő filisz-
teusok pogromtervei miatt most nem hagy-
hatta el szorongatott országát. (az eddig kezé-
ben tartott sürgőnyöket leteszi, és felemelkedve ünne-

pélyesen folytatja) E bevezető szavak után van
szerencsém üdvözölni a fenkölt népsz...
békekonf . . . izé. .. a dicső nemzet és időközi
konferenciát, és már most áttérek a bonyo-
lult világhelzet ismertetésére.

Homeros: Beszélj, ó lúdtalpú hőse a zöld
asztalnak, és ékesen zengő szavaiddal gyújls
f ákly át a helyzet nemi smerésétől fáj ó fejünkben.

Bolond: Inkább annak fáj a feje ki ezt a
, bolond helyzetet ismeri l

Kemengc ; (nem tudja magát tovább türtöztetni)
Aki pedig bolond, az hallgasson !

NapoÍeon l (morog) Hát akkor te mit sza-
va]sz ?

Bolond : Hallod-e te Kemence, ha még-
egyszer megsérted a nemzetközi illemszabály-
zatot, hát felteszlek azidőgépemre és vissza-
szállitlak a multba, ahoL az őseid nrég az
őserdők f áin mászkáltak l

Julias Caesat: (hidegen) Halljuk a helyzetet l

Kemence: (nagyot nyel) Ime, uraim, a világ-
térkép ; azonnal megfogom magy,atázni a
legujabb konstellációt. (mindnyájan a térkép föIé
hajolnak).

Szatopluk: Nini, enyim ország feltánraclt !

(a szenreit törli).
Hometos: Hol van Trója ?

Tutankhamenl íIol az egyiptomi világ
birodalom ?

Iulius Caesat: Nem láíom a rónrai biro-
dalmat !

Mohamed: Hol a független Arábia ?

Boaillon l Kemence, hol a keresztény jeru-
zsálemi királyság ?

Bolondl [{oI van szent István országa?
Kemence i (kapkod, remeg) Türelem, uraim,

csak egy pillanatig türelem ! Mindjárt meg-
magyarázok mindent ! 1a tért<ép fölé hajolva iz-
gatottan magyatáz; a többiek nézik).

(Kinyilik az ajtó és besompolyog Sefcsik Níuki :
villogó szemü, borzas kis diák).

Muki l Már igazán kiváncsi vagyok rá,
kik lehetnek a papa legujabb, furcsa vendégei.
Lássuk csakl (nézi őket, rneghökkerrve) HŰ, de
firra társaság ? (vizsgálódík) De nini, hisz én
ezeket ismerem ! Enye, hol láttam ezeket az
Ódon arcokat ? (homlokára üt) Hopp I tudom
márl A történelem könyvemben! Nini, az
ott Tuthankamen fáraó; az a római Julius
Caesar lesz1' az a páncélos a hires Bouillon
Gottfried; a szép száI arab l\,íohamecl, a tö-
rökök prófétája; a kis kinai meg nem lehet
más, mint Konfucse, a kinai vallásalapitó.
Nini, hisz az öreg Homeros is itt van, isme-
rem a bátyám görög könyvéből; mellette
meg nagy Napoleon. Az az öreg, aki ma_
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gyaráz... ejnye, de ismerős l - hát per§ze,
Gloir-ország vezetője, az egész világ rossz
szelleme, Kemence miniszterelnök l Az a vé-
kony cseh azinasalehet, az a vén boszorka
meg alighanem a nagymamája l Brrrr ! de
csuí ! 1lozol megy, ágaskodik) Ugyan, mit csi-
nálnak ? Nini, a tértkép ! Talán ujra feloszt-
:ák az országokat! Hű, akkor megkérem,
losy adják vissza nekünk a Felvidéket,
Erdélyt, meg Bácskát ! (Kemence mögé oson, meg-
rángatja a kabátjót) Kemence bácsi, adja vissza
a hazámatl (a gyűlés fe|riad, mind a kis fiut bó_
mulják, ki könnyos szommel, de bátran néz szembe
KemoncéveI.)

Kcmence t Mi az ? Mit akarsz, kölyök ?

MuLi r A hazámat, az én édes magyar
haz6mat, amelyet elraboltak I Arpád vezér
szerezte, Szt. István megépitette, a magyarok
1000 éven át megvédték, maguknak sincs
joguk azt elvenni tőlünk l 1tcrőleg) Bácsi, ad-
ják vissza a hazámat, maguknak ugy sincs
hasznuk belőle, ha széttördelik l

SavatopÍuk: (gógös, gúnyos novetéssel) A tied
hazát? _ Neked nincs hazád l Eltakarodjál
aludni, álmodjál hazáru| l

Boíond: (felhördül) Te cselák l

)ulius Caesat; Csendesség ó férfiak ! Ki ez
a gvermek?'

Kemencei (kajánul) A kocsmáros fia, egy
kis tót gyerek, aki a hazájából valahogyan
Budapestre szakadt.

Müki: (kiáltva) Nem igaz, nem vagyok tót l
Apám sem az, ő felvidéki magyar l

SzvatopÍtrk ! (gúnyosan) Nem is tudja jól
magyarul !

Mgkí: Nem a nyelv számit, hanem a sziv
és vér l Az én vérem magyar, magyar a szi-
vem, a nyelvem isl Tótul is csak azérttudok,
hogyha majd bevonulunk a Felvidékre, tud-
jak majd beszélni a tótajkú magyarokkal l

Tuthankamen bácsi, Julius Ceasar, nagy
Napoleon és maguk többi régi bácsik, segit-
senek, beszéljenek Kemence úrral, hogy
adja vissza szép l\íagyarországotl

Napoíeon r Tetszel nekem, gyerek l lgaz,
hrrgy mult történelem órán nem tudtad a
népek csatáját...

BocííIon: Rólam azt montad, hogy spa-
nyol kóbor lovag voltam ...

Homeros: .. .megtettél arab főnöknek,...
Mohamed : , . engem nubiai néger főnöknek..
Julius Caesat: . .. én is megfordultam a

siromban, amikor latin órán a nevemet
Császár Gyulának forditottad. . .

Konfgcse: Nekemeng szalrállongot njzo-
longtál a könyvedengben.. .

Napoleonl ...de azért úgy látszik, a he-
lyén van a szived. Mondd el fiam, mi a kiván.
ságod ? F'ranciaország császárával beszé|sz|
i Mrrki; Ne haragudjanak, bácsik, hogy az
'skolában nem jól tanultam és annyi sok
csúfságot mondtam magukróI t Tudom jól,

a magyatnak az a legfőbb hibája, hogy. nem
jól tanulja a történelmet De lálják, a ért az
iskolában is csak egy szekunda jár, otthon
pedig verés a papától, de az hamar elmúlik;
az ember sir egy kicsit, aztán megint jól
van minden. Magyarország most már elég
verést kapott, miért akarja Kemence úr erő_
vel megölni? Segitsenek, bácsik, kijavitani ezt
a térképetl (ráborul,,a térképre) Nem engedem a
hazámatl Vérem,lollyon értel

Tuthaní<am€n: A gyermeknek igaza vanl
Egy otszágot, amelynek kis íiaiban ennyi
er,tergia, ennyi élni-akarás van, nem lehet,
nem szabad megölni l

Napoleon; Hej, ha a gárdám mind ilyen
fiúkból állt volna l

Hometos l Trója hősei voltak ilyen fából
fatagval

Julias Caesat: Igazi római acélember l
BouííIon t Már az én koromban is igazi

lovagok voltak a magyarok. Meghajtottam
előttük a keresztes zászlőmatl

Bolond: Jó uraim, engedjék a bolondot
is beszélni ! Tarka-barka, csörgős-szalagos a
ruhám, de hisz a nemzetemet is világ bo-
lorrdjává tették I Egy nép, amely tüzes, mint
az egyiptomi, erős, mint Trója óriásai,
büszke, mint a római, nemeslelkú, mint egy
középkori lovag; s amely magában egyesiti
a francia becsvágyát, a mohamedánok fana-
tizmusát, s a sárga fajok hangyaszorgdlmát,
dicsőséggel végigharcolt 4 éves háború után
a ravatalra kerül, hogy az éhenkőrász Szva-
topluknak betömhessék a száját. A világtör,
ténelmet hivom tanulságul, hogy ez a térkép
rongy, hamisitvány, hogy a békeszerződés
véres, igazságta|an halálitélet és a világtörté-
nelem szine előtt kiáltom, hogy az én nemze-
temnek élnie kell ! Itéljen a világtörténelem !

Tuthant<amen i A ókor szava azt mondja,
hogy a múmia is feltámadhat, ha életeró
van benne l

Julius Caesat t Győznek a légiók, amig a
sasos vexilliumok egyenesen állnak. Fel báh
tal a magyar zászlóval|,

Homcros: Trója ledőlt, mert a Palladium-
mal kilopták a lelkét. A magyar lélekre vi,
gyázzatokl

Bouílíonl A kinek a zász|aján a kereszt
van, az győz és él minclörökké l

Napoíeon; A felébred.t néplélek döntötte
meg Napoleon trónját. Orizzétek a magyat
őserőt !

Szvatopluk i (Kemencéhoz1 Engem egyszer
megverte Árpád vezét, nem várok, rnig még,
egyszer felébred ! Gyerünk, Kemence, még
van idő l (kisompolyognak a szobából).

Ttrthankamen l Mi pedig menjünk vissza
nyugodtan a multba és hagyják itt a térképet,
a- kii magyar fiuval. Nem kell e mult segit-
séee. ott: ahol a jövő őrzi a térképet.

- (Lassan kifolé indulnak). (Függöny.)
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A Gloriett Schönbrunban.

.A, 18. Lőczy c§apat Bécsben.
Április 4.-én vonaton 40 fővel indultunk

és 4 telies napot töltve a császárvárosban,
9,-én hajóval érkeztünk vissza. Szállás az
osztrák szöv. által egy központi fekvésü
|.ugendherberge-bent napi 3000 kortlnáért.
Osszes költség 200.000 korona fejenként.
Amit láttunk, egy szó íejezi lri : kttttwrát.
Bessenyei gondolatát éltük át: miiy dicső
volnal lra a magyar a császárok segitsége
nélkül szükölködve, megteremtené saját
zsenijéből ugyanezt magyarban ! Bemutat-
juk Schönbrunnt, a Gloriettet,a római ál-
romot és Kreuzenstein várát. Nem tudja
Bécset áttekinteni, aki legalább .gy kirán-
dulást nem tesz. Mi a Kahlenberg- Léopolds.
bergen voltunk és egy délután Stokefauból
Kreuzensleinba mentünk, a végig eredeli
középkori darabokból felszerelt, középkori
mivoltában restaurált és fentartott várba,
amely páratlan látnivaló egész Üurópá-ban. (1B)

Veszelovszlry l,ászló l8, ö. cs. rajza,
Ez a sclrönbruni kir. várkastóly francia parlrj{rrak 1egmagasabb lrelyén épült kiláló, lnclyról a kastély és egósz Bécs látszik.
(L. r4izunkat,.) Sok királyfi és leóny álmodrlzásáualr, rágyódásanalr szinhelye, a parkban f€ndezett régi nagy iinrrepélyek és

nyári álarcos bálok, tüZiiátékok köz|ont,ia.

trüsége nrát
orsv. raJza.
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A mult számunkban közölt,,Dugó Jani"
pályázatunkra b7 helyes megfejtés érke.
zeít (5 elkésett). A tömeges és érdemleges
tnnkáravaló tekintettel a tr{agyar Cserkész
három harmadik dijat oszt ki.

Dilat nyertek; Degré Alaios I. o. cs.r 2. B.
K. G. (I. dij); Szabó Gábor riv. 2l3. Koháry (II.
őlDi Yeszelovszhy L6szló L. l8. ő. cs. (III. dií);
Rősaícr László 32, Levente (IV. dii); Németb
Károíy 50. Hunyadi (V. díi),

Kitünően fettették meg l Bethlen lván III. o.
cs, 2, Ftank Kálmán s, őv. 67, Gy. B, 

'83. 
Kini-

zsí, Papp Líszló !v. I9. Bú&k, Katdos Lás2,1ó202,
Hercsik Lászlő 248, Horváth Zoltán óv. t83. cs.

Helyesel f ejtették rneg: FőIdváty István;
Raios Etnő 52, Szűcs István 52, Hoífmana Pá[ 52,
Paultrs Sándor 49, Scháíflíog Ottó 

'75, 
Polyák Ist-

vál 98, Ho.váth tate 9E; Soltí B€nő 98, Szemeti
Feteac 9E, Horváth Fetenc 98, Doskár §etenc 21
Ftiedtich Gysía, 2, Szabó Zoíten, 2, Bruck Győrgy
2, Papp Ferenc 135, Díttler Edlth "Etőn, Harsányí
Gy&gy 32, Bogyó János 248, Sttarrb Imre 196,
Battíay Pál 32, iíi. Pesta Frígyes 31 |agdló Imre
98, 550. Szlráky ci., Vatghá Laios 52, Ulblích
Miklós í73, Hiúz őts Szektzfud, Máté Laios 26l,
Fecske őrs 2 B. K. G., O:áh Tótfi Antal,'Lászíő
lldiíáily 267; Cípettin Betnát 29, Debslay Antal 40,
Halácsy Sándot 226, Medzny íiela 15, HoIIós Já-
nos 67, Fecske őrc 32, Lőúncz Jőzseí 70, Flomm
Tibot 50, Kanyó IüIÍ'áíy 152, Uhlyarik Náador
14, Tőth Jenő l14, Tóth Fetenc 2l3,KaíonaLászló
ló0, Szokol zoltán t80.

A pályázók kivétél néikül alapos niun-
kát végeztek, habár néhán5,an veszedelmes
lronkurrenciát csinálnak,,Dugó Janinakíí,
mikor megál}apitják, hogy ,a viperamarás
helyén 4 piros pont t,aníí, vagy leszólják
Dugó Janit, bogy azt tudnia kellene,lrogy
a fákon nem azért van enyvesszalag,hogy
,az ember ne támaszkodjék nekio, haneni
azért, b,ogy ,,fel ne mászhasson" stb. stb,

{

1

A schöt:brunni park római mii-romiri, amelyek
Sok régúszt megtéfesztett. Fekete L.-l3.
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Kllátás a Gloriottról Bécsrg. Elól a kif. kastéIy.

Mivel az eredeti jelentésben igen sok a
hiba, melyek részben tartalmi hi6ák, rész-
ben stilushibák, a_ legíontosabb néhány
tünetet alább kijavitva közöljük :

t. Nincsen_csapat, ör§ és név felirva. Pedig a
papirosnak a felsö bal sarkában csapalnév, csaÖat-
szám, órsi név é§ szám van; jobb sarkán pédig
név és tanp,

2 Ninc§en dáturtt,
3. Niitc§en feltüntetve az indulás és érkezés idó-

pontja. Ugyanis nenl ugy iriuk, hogy Dontosan
8 óra 17 l,z perc, hanem 8h 17'30".

4. Nincsen feltüntetve az ut hossza.
5. Nincs feltüntetve a kirándu]ás feladala és célja,
6. A veréb nem lép, de ugrál vagy repül.
7. A pacsirta nem szokott a fára telep-edve éne_

kelni, hanem mindig repülés közben. Jani harátunk
tehát összecserélte a pac§iftát mís madárral.

.,8., 9. A tehéncsordát vagy gulyát a gulyás legel.
teti, mig. a.kondás a sokat emlegetett disznópásitor
személyével azono§.

l0.-A ragadós papir ohernyógyürü", a heríyók
és egyéb kártékony állatok feljutásának megakadá-
lyozására szolgál.

ll. Tiz órát nem szoktak hazánkban harangozni.
_.,\2. A zöld harkály, általában az összes haikály.
lélék - az egy csuszka vagy kurtalapács kivételé_
vel - mind alulról íelfelé. kusznak a fán.

|3. Hát naiv kis fiu lehetett Dugó |anika, ha nem
tudta, hogy malaccsorda nincs, Iegfeljebb disznó.
csorda vagy konda (csürhe).

l4., l5. Nagy malar:ok helyett disznókat szoktunk
enrliteni.,,Kandisznó pedíg rendesen c§ak egy van
egy kondában,

16. A tehén nem fekszik az iszapba. Van egy
hozzá hasonló, tülökszarvu, kérödző fekete állat,
tngly nagyon szeret az iszapba feküdni: a bivaly.

17. A halak a maguk jósz{ntából nem jönnek ki
a vizből és nem tudnak ugrani. Amiket Dugó Janiék
hallottak, azok békák voltak.

18. Biitünek azt a primitiv hidat szokták nevezni,
mely egy vagy két, a patakon vagy {rko11 átfektetett
deszkából áll. szekér a bürün át nem mehet, ltt
tehát fahidról van szó.

1_9, Az erdöPen állhattak ugyan öreg f{k, de

v€§zelovszky Lászlő 18, ö. cs, rajza.

semmi esetre sem azért, hogy el ne tévedjünk, ha-
nem mert az efi,őt ugy irtották, hogy néhány öreg
fát meghagytak magnak.

20,, 2l. A mókus szokott a fákon ugrálni.
A mókus pedig diót vagy mogyorót eszik; mégis,
ha ez nincs és fenyötobozra fanyalodik, az érelt
toboznak a magiát eszi meg.

22.,23. Itt a jelentés a következö megjegyzést
teszi ; ,Mivel azonban Palinak semmi baja aem
iörtént, valószihü, hogy mégsem vipera volt'. Ez a
megjegyzés az utol§ó, de legnagyobb hibáról teaz
tanulságot. Ugyanis, ha azt hitték, hogy Palit vipera
csipte ineg, ugy a sebet rendesen el kellett volna
keielni, ném p'edig megvárni, hogy a halál követ-
kezzék be, Ha valakit vipera vagy más mérgeskigyó
mart meg, akkor a marás helyén nem ,egy*, hanem
,,kétn vörös pont van.

24. Nem ,egyik fáról a másikra ugoívao, hanem
egyik ágról a másikra.--25. Mókus ndm ugrálva falatozlk.

26. Hiányzik a jeléntés befejezése és esetleges
vázrajz.

27-. Nem nén és két barátom", banem nkét bará-
tom és énu.'Leghelyesebb okét cserkésztestvérem
és én'.

28. .Kuszni' íelfelé szoká§, lefelé ellenben
.csuszni ".- 

29, ,rFalalozzon" helyett ,,falalozzék" s,,,s€mmi
baja nem lett" helyett ,,semmi baja sem lett" és
hasonló nyelvtani hibák,

Kr§uzppstein yóra, Fck9te Lá§zló 18, 6rsv, nJza,
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Március l5,-i számunkban hirdetett térképpályázaiunk gyöztese, Röszler Lász|ó 32, cserkész őrsvezető.

A fentközölt ábra ugy jött létre, hogy a pályázó a M, Cs. 82.-ik oldalán közölt térképre át|átszó papirost,
u. n. pausz papirost erósitett és a kuttuiát (gyümölcsös szétszírt fái, szőlő, lege|Ő, település) Úrajzolta.
Ha figyelmesán negnézzik, az emberföldrajz nagyérdehű fejeze|e bontakozik _ki, ugy hogy az ernber csodálko-
zik tajta, mért nem vette ezt eddig észle, El ső megfigyelés: a telopek ({lbertfalva, Buda_fok, Kistétény,
Diósd; 'l'óíijkbálint) n tétényi plato (ierrsiL) szélein ellrelyezkedve 3 oldalról ölelik körül, de északi szegé-
lyén nirrcs telepiilés. Másbdik: a gyürrrölcs és szólőkultura gyiirü gyanánt övezi a mészkőplatót. Harma-
dlk., uz ember nem ahá-rhová épit, }ranem entrek megvannak a szigofu ternrészeti szabályai, Ha ezt nem tartják
bc, a telep elpusztul, A legenergikusabb főldrajzi elhelyezkedése Budafoknak van mert ut, .hegy, sikság, viz
ialálkozópóntján ópiilt. Diósd, Törókbálint egy-egy völgyben uralkodik, még e_gy teltp. ott ne,m volna lehet-
sóges. Negyedi_k: ferrn, a plató'mószkőlapján csak 1ú van, viz nincs, ott csak állattenyésztés lehetSéges. Es

van is, llallgassátok meg róla a jelentést:

Ugron Oribor és Inte (5. K. E, G.) jelentése
(iI. o. próba,,Természetismeíet"):

Feladatt A tétényi platón lévö birkatenyészlés
részleies és pontos ismertetése.

.rtz intézövel megismerkedve elmondom kivánsá-
gomat é§ küldetésem célját mire ő volt is szives
váIaszolni. Az intézől Kalapos /.-nek hivják. Áz
aklok és istálók íelé menve megludjuk a követke-
zöket, Á tenyészet Gerhardt és társának a magán-
tulajdona. A juhok 4- 5 nagy istállóban vannak el-
helyezve. Mi sajnos csak 2 istállót tekinthetlünk
meg, mert a többi istállóból a juhok a legelón vol-
tak. A juhok száma jeienleg ezeíkétlzáz, de szeret_
nék jövőre kétezerre felszaporitani. A juhokat éven-
ként egyszer szapoíilják, vannak azonban olyan
tenyészdék, ahol kétszer is szaporitják. Ók ugyanis
nem a juhok §okaságára lörekednek, hanem arra,
hogy fejlett és hatalmas állatokat neveiien, hogy
később maguk is tenyészállatok kivitelével és eta-
dásával íoglalkozzanak, A nöstények rendszerint
egyet ellenek, ritkán kettőt. Itt nagyobbára meíinó
juhot tenyésztenek, de van egy pár fésüs kosuk,
Nemesités és vér felfissittés céIjából nem külföIdrőI,
hanem hazánkból hoznak tenyész kosokat, mert
hazánknak, mint ó mondta, vannak olyan jó és
minden tekintetben megfelelő tenyész állatai, mint
a külföldnek. A most tavasszal rendezett kiállitáson

son i§ megállták a helyet. A takarmány tőalkotó
része konkoly, melyet kevernek §zec§kával. Abrakul
kukoricát kapnak. A nőstény juhokat elválasztás
után naponként kétszer fejik, reggel és délben. A
tejet ré§zben eladiák, ré§zben olt íeldolgozzák.
Turót és gomolya sajtot késziíenek belóle. A birká-
kat egyszer, juniusban nyirják., Az egyes állatokon
ilyen alkalommal 5 -6 kilogram gyapiu van a te-
nyész állatok 7-8 kilogram gyapjuval rendelkeznek,
A nyirás elött a birkákat nem viszik usztatóba,
mint régebben, mert vannak gépek, melyek sokkal
tökéletesebben végzik el a gyapjumo§á§t, mint a
primitiv u§ztalá§. A kereskedök sem kelvelik már
aztagyapjút, mely máí íürösztve volt. A tenyészdé-
ben mcstanáig nem volt nagyobb ragályos betegség.
A juhokat leginkább a rnétely és a sárgaság pusz-
titja. De ezek a betegségek inkább vizenyő§ és mo-
c§ara§ helyeken terjednek, Ezalatt az első istálló
ajtajához értünk, hol körülbe]ül l70 darab kettő és
négy hetes bárány bégetéssel fogadott, Az istállóban
elég meleg van, alia szalmával van behintve. Az
etetők a §zaívas- és őzetetőkhöz hasonlitanak, a
melyek az erdóben vannak felállitva, csak abban
különböznek, hogy az alján még egy váIyú van,
ahová az abrakot töItik. A vályúban hatalmas só-
kristályok vannak, melyeket a bárányok iélvezettel
nyalogatnak, Az istáló egyik részében apró íete§zek

_\
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vannak, ahol egy hétnél fiatalabb bárányok vannak hátrafelé hajló s azián keltös c§avaíodá§§al eIőre
anyjukkal együtt. Itt ők annyira megszokják anyiu- és fölfelé tovább görbülő szatvak, melyek íendsze-
kat, hogy később nrikor a nrezőröl hazaiér, mind- rint csak a kost diszitik, s rövid tömzsi és tokás
egyik megismeri áz anyiát. nyak, az aránylag alacsony, de erös lábak, a tompa

A másik istálóban a tenyész kosok voltak. A. paták, és a rövid de sürű tömött linom gyapjuból
merinói juh ismettető jegyei a következők, Az átlat álló bunda. A fésüs állat is hasonlit az előbbilrez,
közép nagyságú és telt idonrú, a kosok nagyobbak. csakhogy a szaíva kisebb s gyapja nem csak a
Nagy lapos homlokuk és hosszában hajlott orrge_ testét, de egész orrát és lábaszárait a körömig fe-
rincük van; Jellenrzik még az apró szemek, nagy dik. Ezeket is megtekintve, nregköszönlem azinléző
könnygödrök, közepes hosszú, keskeny hegyben úr szivességét s me.@en kezetszoritva elindultunk
végzódö íülek, és vastag, tővétől kezdve oldalt és haza telé.

Haláridö: Május 9. Cserlrészfejtörö. Jutaloml 50, 30 és 20.00C
korona vagy könyv.

A pesthideglruti erdőőr egy nyári na- állitották, hogy a Szarvashegytöl ó km-re
on déIután 5 (öt) órakor lángokat látott lévő Pálvölgyben voltak s az azőta ki-

felcsapni a Szarvashegy (386) deli lejtő- dolgozott és mellékelt fényképen meg is
jén. A közelben dol. mutatták a kutat,

l39

gozó szőlőmunkások
segitségével el foj tot-
taatüzet. Akelet_
kezés helyén zsiros
papirdarabokat, to-
jáshéját és cigaretta
csutkákat talált. A
tetteseket eredmény-
telenül kereste s
mikor este 7 órakclr
az Ullaki templom-
lroz lejutott, meglát_
ta a,rVándorsólyom"
őrsöt, amint hazafelé
tartott. Az erdőőr a
cserkészeket gyanusitotta meg a tüz
előidézésével. A ,,Vándorsólyom" őrs a
biróság előtt tiltakozott a vád ellen s azt

melyból vizet vettek
fel és ezután a dél-
keleti irányban ha-
ladó uton lementek
a kép bal sarkában
látható kőbányába s
itt játszottak egészen
a hazaindulásig. A
biróság döntő bizo-
nyitékot kért, mikor
előállt a ,,Vándorsó-
lyom" őrs legkisebb
cserkésze, a Nagypista-ésa íenti
adatok alapján ttiké"

letesen bebizonyitotta, hogy a ,,Vándorsó,
lyom" őrs ártatlan.

Kérdés: Hogyan ?

Az osztrák Jarnborygc Yt1?,:r,"i,n;:^I"o::1i\
számunk ,,Fejtötő".jére. Most kaptuk íneg a? osztták akaőályvetseny-órs vezet§jének h|-
teles Leitását. Oí< Ametíka utál a IL helyea végeztek és t7 pontot kaptaÍ<. Etdekelhet
tehát bennünket az ó megoídásak, melybőL a pályázatank eldOntése ís megvilágitástkap,
lme a megoldás t

Az osztták órs megérkezelt a,,mocsáí" széléhezi miután a kézbesitett parancsot (t.
í. hogy a hlőmanéványon keíl átmenní) elolvastam, előkészitettem a katelet és megpró-
báltunk a ketesztben íekvő rövid deszkáta plányvaharkot vetní. Kétszetes hasztalag ki-
sérlet, atán (evettettem az egyík íiűval a cipőiét, ákatattem a katélvégte és a szilárd,
kapufán átvetetten (l, jan. számunk kepet), Az ingamód (engő cipőt elkaptam. Most 4
íiú megíeszitetteakét kötélvéget és egy másíí< íelmászotta,,hid"ta,Leetesztette a keteszl-
ben fekvó deszke1 amely most fctde sikban áílott (í tyakótléuája. - Szerk.) Ezen 5 Íiú Íe[-
rnászott és Á:ult a hid gercnőaiőta. Akét íegetósebb atoljána ment íet és igy a gercnőa
közep&e, a mozgatható deszka iobb és bal olőaláta keúlt. MíaÍatt ezeket a mögöttüÍ<
üíóí< tattott ák é; ők lábukat al,al ősszekuícsoíták, a éeszkát eteőeti helyzetébe huzták te(,
Ezeg bizonyos í<ozOkbea egyenként átrnásztunk és a tulsó oldalon leugtáltunk. Yolt, akl
a őeszkátó| közvetlensl a íalőte ugrott, volt, aki a őeszkán Leeteszkedett és léhány [en-
gés tttán tenőilettel vetette magát pattta,' Hibák voltaí<l a lassóvetés k-étszétes elhibázása.és a% hogy aőeszkán nászva mentünk
végig, holott a daatőbiták a kiegyenesedett helyzetben va|ó ruenést kivánták. Igy jutot,
tunk a másodíí< helyte, - Roger Ketbet, a í2, cs, st,-ie.
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Milyen kérdésekre hozzanak feleletet
a táborhelyet kereső járőrök?
l, Hol van logközelebb posta- és táviróhivatal ?

2. Hol van legközelebb orvos és patika ?
3. Kinek a területe a táborhely?
4. Nincsen-e valakinek arra a területre vadász-

bérlete ?
5. Hol van a tábor közelében ivóviz?
6, Hol van a tábor közelében mosdóviz?
7. Hol van a tábor közelében fürdóhely ?
8. Hol van a legközelebbi fedett hely ?
9. Hol van a legközelebbi templom ? ,

l0. Flol van a legközelebbi vasuti állomás ?
1l. Hol van a legközelebbi füszerüzlet?
12. Hol van a legközelebbi vasüzlet?
13. Hol van a közelben cipész?
14. Hol van a közelben szabó?
l5. Hol van a közelben kovács?
l6, Nem veszélyezteti-e talajviz vagy áradás a

táborhelyet ?
l7. Nagy fák nem veszélyeztetik-e a táborhelyet?

(Villámcsapás, áglezuhanás.)
l8, Nincsen-e a faluban ragály? (Skarlát, száj_

és körömfájás.)
l9. A községben kiknek a támogatására számit-

hatunk ?
20, Hol van legközelebb árnyékos hely ?
2l. Hol van játszótér?
22. Hol lehet hadijátékot játszani ?
23, Hol lehet csónakázni ?
24, Hol lehei halászni ?
25. Hol lehet rőzsét gyüjteni?
26. Hol lehet fát venni és mi az ára? (Napi

szükséglet fejenként kb. 3 kgr.)
27. Hol lehet deszkát venni és mi az ára?
28. Hol lehet szalmát kapni és mi az ára? (Fe-

jenként kb.5 kgr.)
29. Milyen me§§ze van a vasuttól kocsival jár-

ható uton ?
30. A közeli községek vezetöembereinek és kör-

nyékbeli nagyobb földbirtokosoknak pontos neve
és cime. sztrilich pdl.

F(ON\aVEI,(.
A Magyar Záczlő, Cimerek, Szent Korona
Koronázási Ielvények rövid története és müleirása.
írta: Bödy Zollán,52 oldal, ára 12.600 kor. Szerzö
kiadása.

,Csupa gyönyörű szintbolum az, amit itt megis-
merhetiz' irja dr, Borsiczky az elöszóban. h szerző
ezeket a nemzeti klenodiumokat tömören, a íorrá-
sok ügyes lelha§ználá§ával és jól sikerült rajzokkal
tárja -élénk. Hálásakrrak kell lennünk,.h9gy ismét
eggyel gyarapodott a ió kiképzési segédkönyveink
siánra. A próbára készülő ugyan nem fog mindent
meqtanulni, arni benne van, de éppen azt tudjuk be
érdémül, hogy kieIégiti annak a cserkésznek a tu-
dásszomját, át<inek érdeklödése a ielöltösszejövete-
len nemietúnk szent ielvényei iráni felébredt. Ez a
könyvecske válaszol á t<iváncsi kérdésekre, tehát

fökép utánanézésre va|ő, A vezetöknek meg ta!án
még fontosabb.

Kapható: A M. Cs. kiadóhivatalában, a cserkész-
boltb'an, a l99. Madách-csapatnál (VIL, Barcsay-u.
5. fógimn,), Zalaegerczegen: 7l. Zrinyi csapat, reál-
gimnázium. - Akik közvetlenül a csapatoknál ren-
delik, 10.000 K ért kapják.

A csillagszemü fiuk cimen. a Magyar Cser-
kész kiadásában legközelebb megjelenik dr. Kosz-
terszitz íózseí tollából egy sorozat szindarab és
ielenet, ámely a tavaszi ünnepélyekre már felhasz_
iratnatO, MáiÜs l0-iki szállilásra már megrendelhető
a kiadóban,- ára elöre|áthatólag 1,50 korona alapár
lesz. Hogy' mit jelent Koszter atya könyve, azt
alisha keTÍ hangsúlyoznunk, de erre a íüzetre követ-

. keáő számunkban mégis vjsszatérünk,
Naonvugati iátékok cimmel 60 érdekes ame-

rikai sia6adíéri játét<ot adott ki a Magyar Iftusági
vórös kereszt. Ez a csinosan kiállitott és tartalmas
könvyecske nagy hiányt pótol. Ajátékkönyv anyagát
az Ámerikai lfjúsági Vörös Kereszt egyik testneve-
lési szakértöie, Miss Marsch 1924. nyarán kéthetes
tanfolvamon-mutatta be Magyarország testnevelői,
nek. Á iól összeállitott könyv nagy lendületet fog
adni a 

-nraevar ifiuság testnevelésének nélMlözhe-
telíen vezéikönyve -lesz iskoláinknak és ifjusági
eevesületeinkneli. Kaphaló bármely könyvkereske-
O3iOen. valamint a főbizományosnál Pfeiffer Ferdi-
nánd (Zeidler Testvérek) nemzeti kön7vkereskedé,
sében.Budapest,IV, Kossuth Lajos,utca 7.

Cserkész. Ennél egyszerübb, de egyszersmind
kifeiezöbb cimet alig adhatott volna dr. CsabaJenó
szeikesztő, V. csérkészkerületi fötilkár a kerület
most megindult hivatalos lapjának. A Magyar Cser,
kész ápr]5-én, szivétyesen üdvözölte megindulása-
kor a *Cserkész"-t éó ezt az iiduözlést most meg-
ismstlÍ. A "Cserkész' célja, aminthogy nem lehet
másl a mozgalom kiépitését szolgálni a kerületben,
sesiieni a sZövetséget és a Magyar Cserkészt,vala_
mi-nt a Vezetök Lapját. Együtt leszünk l

Megfigyelési pályázatok.
Az O. T. B. április hó 22,én tartott ülésén a

beérkezett megíigyelési pályázatokról a következö
döntést hozta:

Az elsö és második dijat nem adja ki sem a
vezetöknek, sem a cserkészeknek. A harmadik ve-
zetói dii nyertese a "Hernyó és bogár küzdelme'c.
dolgozaÍ. d harmadik cserkészdii nyertese pedig a
_Vizi sikló" c do}qozat." Az ,A hőmérsékleti és csapadéki viszcnyoko,
-Mesfis-velés esv téli láborband, ,A sündisznó a
óserEeűaUorban', nA lepke küzdelm'e a természet-
ül" é. a ,Nyári zivalar" 

-c, Colgozatok dicséretben
részesülnek.'-- iz O.T. B. ui pá|vázalot hirdet az 1925,ik évre
megf igyelésekre ;'tr-ataiiaö : l9]5. oklóber l.

(o, T. B, Iv.22.)

sátorrovat.
A megrendelt sátrak anyaga késlü!, a konfek,

cionátás 
"má!us folyamán történik. Minthogy a. §zö-

vetsés saiát'részére esvetlen sátrat sem rendelhet,
tlánefir cjak a csapato[-rendeléseit gyüjtötte, sátrak
i §zOvetség által 6iztositolt olcsó árban és igen jó
rninOiesUefi raktáron nem lesznek, hanem csak
iónaetei." készülnek. A sátrak árának fizetése
á-iéJz-tetben történhetik - amennyiben a.csapat a

iendelö -, más, messzebbmenö kedvezm_ény bizto-
iiúiári atciót vannak folyamatban. Az örsi sátor
végleges nagysága 4,5x2,70 m, jelzett ára nem
fog változni.
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Gallér vagy sátorlap?
szomcrú annak a cserkésznek a sorsa.

tábori rend.;ét is az
időjáráshoz kellene
alkalmazni: esős
időben mindenki a
sátorban ülne s
várná, hogy azebéd
esetleg magától
megfőjjön vagy pe-
dig -sez talán
még néha meg is
történik - a csajka
magától elmosód_
jék.

Hát pedig egy
cserkésznek rossz
idő esetén kétsze-
resen legénynek

Uj szövetségi sátfak: 2fendes nagyságu lapból készültsátor
(1 lap kb, 280.0ú K,), 2 nagyobbitott (250 cm-es) lapból készült

sátor (1 lap kb. 490.000 K.), őr§i sátor (kb, 2,600.000 K).

nak a cserkészeknek a száma, akiknek a
valóságban is van gallérjuk, vagy sátor-
lapjuk, mert ez megfelelő minőségben és
árban nem volt kapható. Hiszen egy kör-
gallér majdnem egy millió koronába ke-
rül, sátorlapot pedig csak a legutóbbi idő-

aki csak akkor megy el kirándulásra, ha
a meteorológiai jelentés szép időt jósol,
mert fél attól, hogy eső esétén csurom-
vizes lesz és tüdőgyulladást kap. Ha a
cserkészek ennyire félnének az esőtől, ak-
kor a nagytábor ben sikerült a cser-

készszövetség gaz-
dasági hivatalának
a kivánalmaknak
megfelelőt sae.
íeznl.

Most azelőtt a
kérdés elétt áll a
cserkész : Gallért
vegyen-e vagy sá-
torlapot? A Magyar
cserkész olvasói.
nak, - hacsak nin-
csen mindkettőre
pénzük - a sátor-
lapot ajánljuk.

1. A sátorlap hasz-

kell lennie a talpán. Ki fogja az esőben
megfeszült sátorköteleket megengedni ? Az
árkolást rendbehozni ? Vagy a kilométe-
rekről odaszállitandó élelmiszereket el-
hozni ? Ezért van az, hogy a cserkészíöl.
szerelésben ott szerepel a lodengallér, vagy
a sátorlap, melyet eső esetén magára vesz
a cserkész és ,fittyet hány a világra, a vi-
1ágnak száz bajára". Kevés azonban azok-

náIható gallérnak.
2. Két lapból sátrat lehet késziteni.
3. Szükség esetén egy lap védelmet

nyújt..eső ellen.
4, Osszegombolva hálózsák.
5. Olcsó, mert egy gallér árábó| három

sátorlap is kitelik.
6. Kis helyet foglal el, igy mindig lréz.

nél tartható. Sztrilich pál
2. B. K. G.

Cserkészjátélr Pest és Buda lrözött.
Május 9_én és tO-én dől el: Pest vagl

Buda győz,e ?

Az I. ker, a megszervezést, a iátéknak
szellemi és anyagi előkészitéséí Györgg
Vilrnos 4, B, I. K. cserkésztisztre bizta.
Az április 22 i tisztigyűlés tárgyalta a já.
ték programját.

N{indazokat a vidéki cserkésztiszteket;
kik az ügy iránt érdeklődnek, szeretettei
meghivjuk a budapesti nagy cserkészjáték
megszemlélésére. A program szerint május
9-én 11 órakor a Szövetség Rákóczi úti
hivatalos helyiségeiben íogadjuk őket,
utána azok számára, kik döntőbirói tisztet
is vállalnak, értekezlet lesz.

Tekintve, hogya játék másíél napig tart
és a külső íormára is sulyt helyezünk, a
résztvevők öltözete cserkésztiszti tábori
fe]szerelés és élelern másfél napra. Elszál.
Iásolás a iáték szinhelyén : az egyik íél
Budakeszin, a másik Budaőrsön.

Május 8-án este 8 órakor a Szöv. Rá-
kóczi úti helyiségeiben a döntőbirói érte-
kezleten megjelenhetnek az összes tisztek
és segédtisztek, ahol megbeszélés után
beosztást nyernek, mint vonaldöntőbirák.

A vonáldöntőbirák szerepe 9-én 16 óra-
kor kezdődik és csapataikkal kell egész a
iáték végéig maradniok.
A cserkészjátók programja. Május g éu:
11 óra. Vidéki vendégek fogadása a Szöv.

Rákóczi úti hivatalos helyiségeiben.
12 " Vidéki döntőbirák értekezlete, be-

osztása.
14 ,, Múszaki anyag átadása.
16 ,, Szám és kárszalag átadás,
I7, ,, Játék kezdet.
Májws 10-én: 5,30-6,30 óra. Játékszünet.
14,30 óra. Lefuvás.
15,30 , Döntőbirói kihallgatás.
17,30 ,, Döntés kihirdetése.
18 " Elvonulás.
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A szövetsós új tagjai.
A Szővetségbe az vt6bb7 lőőbet a k6ve7ke!ő,

páttoíótagok !éptek be :
Sándor Kátoly, Dr. §ze1cs Józseí, Özv. Yását.

hely1 Lászlóné, Szlgelhy Bertalan Ödón, Dr. §zcte
Gíbot, Dt. Góndól Sáador' Dt. Göndót Sándorné,
Joő Ialéo.é, Dr. Ftánek Lász16, VöIgyi jános,
lratter Fcrenc, T|bold Józseíaé, Gtelí |ózsef, Dc.
Hollcs Béla1 Jáoosy Fercnc, Kablnyl Géza, Laczka
Anta| Lé6 Jáaos, Meisztct Rrrdolf1 Merlcske Rczső;
Mlkes Jőzsel, Rajz Károly, RozsovsaLy Káímán,
Dt. Rgsztek Laios, Seenlgyőtgyl Gttsztáv1 Szepes7
Bodog Ttrrty János, Brrdapestl ÉpltömesletekIpat-
tesíűlete, Kiss Gábor, Dr. Vátnay Eraő, Bodapestl
MészárosoL Ipattestúíet.

Alapitó tagok t Hlízlgtálh Laios, }Ít!el JőzseÍ.
Helynlgazltá§ ! A Délmagyatotszág7 Kőzm.úve-

iőőésl Egyesa3let nem alapitól haneo őrőkós tag.

Tisztigyülés. Nyomdatechnikai hibából
az április 22..én tartandó tisztigyülés meg-
hivója nem jelent meg és igy azt mdjus
4..én, hétíőn d. u. 6 órakor a rádioterem-
ben (Vltl. Rákóczi-tit 16.) tartjuk meg !

'fárgysorozat: 1, Cserkészjáték. 2. Csa-
patok közös hajókirándulása. 3. Kerületi
Jamboree.

Budapest. A aanz-Jéle villamosstigi rt. 307-es
cserkészei Bécsben jártak husvétkor. Cyőrben a
450-es öregek szállásoltak el egy éjszakára felfelé
utaztunkban, Bécsben pedig a probusgassei her-
berge vadregényes hálótermeiben ialáltunk szállásra.
l.{appal kényelmesen végignóztük Bécs nevezetes-
ségeit, tanultunk, okultunk, élveztünk, s éjjeleink
szintén.igen kellemesen teltek. A bécsi visszonyok
és a bécsi közhangulat egyik legérdekesebb tárgya
volt megfigyelésejnknek. Eríékessé íette utunkat
a gyönyörü hajóút lefelé. A dévényi ezredéves em_
lék romja elött tett fogadalmunk őrökké emlékeze_
tes marad Ielkünkben. Dévény, Pozsony a Csallóköz,
I(omárom, _ mennyi gondolatott keltettek ben-
nünk ! Az esti megéíkezés a tündérszép Budapestre
méltó befejezóje volt gyönyörú utunknak.

289. sz. ,Bocskay" cserkészcsapat márcrius
hó 28.-án a kiskunhalasi városi szinházban jól si_
került Jamberee matinét rendezett, Az elöadá's fény-
pontja a Janrboree filmnek a bemutatása volt.

De §cout, a flamand Baden-Powell Belgian
Boy en Sea Scouis (Verbond der Katholieke Pad-
vlnders van Belgie) lapja áprilisi számában négy
oldal mellékleten hoz tülönböző képeket. Ezekköit
v,an a magyar csapat miséje a dániai táborban is.
A lap hirei közt szerepel az ő idei nagy cserkész_
versenyüknek kiirása is egy serlegért, melyet a
bajnokcsapat nyer, Ugylátszik, a Jamboree mindenütt
termékenyitöIeg hatolt, épugy mint nálunk.

FtImosztály terve a Szövetség égisze alatt,
A Szövetség iletékes tényezöi a Jamboree_film pá-
ratlan sikerének halása alatt a Szövetség égisze
alatt film-alosztály felállitásának lervével fogla}koz-
nak, hogy a cserkészetnek számtalan, a felvételre
alkalmas mozzanatát és eseméry megörökitsék. A
gazdsági hivatal kéri az érdeklödók és hozzáértók
javaslatait, hogy kelló körültekinlésse| és, megala-
pozással , készithesse elö a biztatónak igérkezö
akciót.

Sopron bPncés gimn. 64. nSzent Asztrihg
cserkészcsafat március 2l..én tartotta ünnepé-
lyes tagflevétellel egybekötve megalakulásának 5-ik
évfordulóját Dr, Szunyog X. Ferenc köszegi bencés
cserkészpaíancsnok mélyen szántó ünnepi beszéd.
Mitl vár a cseíké§zeklől a haza és a társadalom,
Harangi L.: A modern cserkésztábor, két zeneszám,
'ölszólamú dalegyvelegek,a magyaí és a nemzetközi
táborlűzi szórakozások, a dániai versenyen részt-
vett nemzetek csatakiálíásai töltötték ki a két órás
programot.

30 példányon felúl járatják a Magyar Cser-
készt a következók: DMKE. 32, l4-es Holló csapat
Esztergom 46, végüI (már l) 52-es Attila csapat
Szonrbathely 3l.

Á,Szentévi levelezólapok Ktadóbizott-
ságau 3000 koronás árban míivészi levelezőlapokat
hoz forgalomba ingyenes nyereményszelvénnyel.
Ezen nyereményszelvények junius hó l5-én ki fog-
nak sorsoltatni és minden slrozat utdn l0 személy
utazhatik Rómdba teljesen dijmentesen, A nyerőknek
joguk van az l92t. év végéig bárnrely zarándoklat-
ban dijtalanul résztvenni. A kiadóbizottság (Buda-
pest, V, Honvéd ucca l0) - amig a sorozatokbó|
futja - legkevesebb l0 darabot küld utánvétte|,
30 darabtól kezdve pedig utánvéttel porlómentesen.
Plébániáknak, iskoláknak, testületeknek pedig a
kivánt mennyiséget bizományba küldi.

Kóbánya. A Köbányai Sasok cs. cs. mű§zaki
tanfolyámával kapcsolatban az elkészült tárgyakból
husvéti vásárt rendezett. A vásár virágvasárnap
nyilt meg és a nagy érdeklődés miatt husvéthétföig
maradt nyitva. A vezetöség a tiszla jövedelnret
1 l cserkészfiu íelruházására forditotla. A kiállitolt
tárgyak között volt egy telies rádiófelszerelés, egy
fényképnagyitó berendezés, két hegedü, 24 kazetla,
különbözó iátékbutorgarniturák, gyönyörü lomb-
fürészmunkák, egy miniatür cserkésztábor és a fel-
soroltakon kivül többszáz apróság. A tanfolyam
vezetője - Bodrossy Erik stiszt - a legkiválóbb
cserkészfiukból műszaki örsöt szervezett, melynek
elsó feladatául egy a csapatotthonban létesítendő
fémmegmunkáló múhely berendezését tüzte ki.

Cserkészvezet6. A ItI. kerület hivatalos köz-
lönye Buza József saitóreferens szerkesziésében
nrárcius számában vezelö helyen hivja fel a íigyel-
met a cserkészsajtó támogatására. Bizzunk benne,
hogy a Magyar Cserkészhetenként, a VezetőkLapja
kéthetenként jelenhessék meg, ami végre Iehetővé
tenné, hogy nem kellene azzal a retteneles hely-
hiánnyal küzdenünk.

Budapest. A lI. ker. érseki kalh. reálgimnázium
26. sz. Nyári Köre nevét 26. MagyarJövő cserkész-
csapatra változtatta, egyrészt hogy kítejezze az eÍ-
fektiv cserkészmunkál, amely jelenleg a csapatnál
intenziven folyik, másrészt, hogy elismerje azt a
kapcsolatot, amely a csapatot volt parancsnokai
révén a "Magyar |övö' ifjusági irodalmimozgalom_
hoz lűzi. Dr. Malhia Károly reálgimn. tanár, 4. sz.
Bik. csapattiszt vezetésével szorgalmasan készül X,
jubileumi nagytáborára, amely a most megjelent
tábori prospektus szerint a Mátrában lesz, Parád
közelében s amelynek feldderitésére a husvétivaká-
cióban kitünöen sikerült túrát rendezett.
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A gyóztes ezermesterek. A Levente Egyesü-
letek részére a magyaroszági lövészet támogatására
Plökl Antal és Kankovszky Artur urak ,Levente-
serleg" elnevezés alatt egy értókes ezüstserleg-
vándordijat alapiiotlak, melynek első verseny kiirása
és a verseny is már megtörtént. A benevezett 53
Levente Egyesület közül 463 pontszámmal győzle.
sen a l3, szánlu államgépgyári Ezermesler cserkész-
csapat ötös csapata kerüIt ki, melynek a serleget
a Testnevelési'Ianács társelnöke Konek el]enten-
gernagy adta át. Az öt Ezermester cserkész, ki a
v€ísenyen részt vett, ezüstérmet is kap, a testn:-
velési felügyelőség pedig egy ntiniatür fegyvert
adományozott a győztes csapatnak,

A ItI. kerület ü, v. elnöke, Schelken Oszkár
és sajtótitkára, Buza Józsei nagyhatásu körlevelet
intéztek csapataikhoz, amelyben a cserkészsajtó' és
elsösorban a M. Cs. fontosságát emelték ki. A ke-
rüIet sajtóosztálya kiemeli, hogy minden cseíké§z-
nek olvasnia kell a M. Cs.-t és a Vezetők Lapját.
Ez az, kiáltjuk mi, szabad rninket szidni is jutal-
nrul, de elöbb - olvasni kell.

A Nemzetl §port cserkészrovatát figyelve,
örömmel állapitjuk meg azt a meleg szeretetet,
mellyeI a lap szerkesztösége a cserkészet ügyét
feltarolta s igy a nagy nemzetnevelő munkával
mélyebb kapcsolatot'teremtett a cserkészet révén is.
Reá kell mutatnunk aíra az elörryre is, melyet a láp
naponkénti megjelenése jelent akkor, midón ünne-
pélyek, gyülések dátumainak e§etleges változásáról
van szó.

Lelle. l3. nagytáborunk felderitő utján, álmositó
e§őben, a mocsarak közötli járástól íáradtan &kez-
tünk este Löllére (Lelle). Keressük a i9gyzőt _
"nincs itthon, csak nyolcra jön haza". Allunk az
esöben, mit csináljunk nyolcig, nem szereljük a
kocsmát. Jön egy néni csöpp kis fiuval. oMit csinál-
nak?", kérdi. Megmondjuk. oVan még egy turisla
a faluban, menjenek hozzá, ne álljanak az esóben."

"Nem turista, édesanyám - cserké§z'l, mondja a
csöpp gyermek, s már vezeínek is. Megérkezünk -na fiu nincs itthon, álment a szomszédba, d,e az
nem baj'. S már olthon is vagyunk, egy szép tipi_
kus magyar család otthonában és szivében. Lesze-
relnek bennünket, előkgrül a fiu, egy kis meleg,
friss pogácsa is akad. Es ugy voltunk együít éjfélig,
ahogy én azt legrózsásabb álmaim között is mindig
csak "2COOn-re renréltem, Köszönet érte annak a
szép őszfejü magyar apának, a magyar anya jósá-
gls, nregtestesült tipusának, a legényfiunak és annak
az igazi cserkésztestvérnek, Krisz F.4,B.I. K tiszt.

Budapest. Felavatttik az első magyar cserkész-
hajólI Messze fönt a sziget felett megjelent a kis
hajó. Elhaladt a sétálóktól nyüzsgő szigetnek parlja
mellelt és mint a lehelet simult a .Hungária" evezós-
egylet kikötőpadjához. Kiszállt belöle a csapat-
parancsnok: K|otz István és testvéri, meleg, egyszefü
szóval üdvözölte a megjelent kedves vendégeket.
A katonapüspök, P, Zadravetz István, keresztet raj-
zolt a levegöbe apostoli gyürüs kezéve| és meg-
áldotta a hajót, Ezután jött a pezsgökeresztelés
oDh. Hunvadász" névre. Minékűnk nem keIlett
pezsgÖ, mi anélkül is mámorosak voltunk az öröm-
töl : itt a mi hajónk, az első magyar cserkészhajó l
Cserkészek munkája rajta minden festés, Lukács
Gyula sgt., Lelutz Gyula, Debreceni Dániel, Lencse
Mikló§, Rózsa Dezsö és Acél István öregcserkészek
szerelték át a negyvenöt lóerös Daimler-motor!;
minden ragyogott, tiszta volt: cserkészremek. Es
dobogott a szivünk r eíös, hatalmas fegyvert kapott
a mi yar cserkészvizispoít ebben a hajóban, a
büszkén repülö kis haió kézzelíogható megtestesü-
lése a diadálmas, magyar öregcserkészgondolainak.

Hunvaddsz.

A 18. Ezéímester cserkészcsapat lövészversen1, gióztes ötös
csapata. - Ballól jobbra: Hofvátlt szilYeszter, lialapis
!-€r€nc tánoncok, Kainberg ottó szerv. test. tag, o]italó,

Barsy István, Majof Béla, Facsinay István tatroncok,

I. KERÜLET.
A tisztt elókészitó tanfolyam látogatói a

tanfolyam elvégzéséről látogatási bizonyitványt kap-
hatnak, ha azl a kerületné| kérelmezik.

Á kerületi Jamboreen és cserkészver§e-
lnyeÁ az időközben a X-ik kerülethez csatolt csa-
palok az I. kerület keretében vesznek részt.

132-es induló cirnen Pirovszky Lajos versére
jól sikerült melódiát szerzett ifj. Jósvay Gábor,
melyet a csapaiünnepélyen sürü tapsok közt muta-
tott be.

A Regnum Matianum ,,Sólyom" raja május
3-án és 10-én saját szinpadán előadja l(oszter alya
következő darabjait:,,Marciék három kivánsága',
nSzent Péter esernyője" és a vizi cserkészetröl szóló
uj,Neptunus, Nemo kapitány és az Aggastyán
cierkészu-t, mely utóbbira különösen a §zövet§ég
oriktiszai hivatalosak.' ZsárÁbék A Falu szöv, április 26-28-án nagy-
arányu kiállitá§t rendezett, anrelyen a szöv. meg-
bizásából a 18. Lóczy csapat 20 cserkésze teljesitett
szolgálatot. Az egész környék eredeti népviseletében
vonult fel és a magyar legények diszbandériumának
tagjai megmutatták, hogyan kell mégülni a lovat.
A zsárnbéki világhirü templomromról a helyszinen
Möller műegy. profes§zor, a ronr restaurátora, tar-
tott előadást. A várkastély helyén épült Szt. Kereszt
apácák potgári iskolájában volt a l9 szakcsoportot
tdttiletO'nagyarányu t<iattitas. Ajánlatos kiíá'nduló
hely, vasuti állomása Herceghalom, Innen a falu
1 és 3/n óra gyalog, de van autobuszközlekedés is.

_ IlI. KERÜLET.
Ot éves a nyugatma gyarországi cserkész-

mozgalom. A kerület a pünkösdi ünnepek alatt
üli meg nagy cserkészünnepség keretében az öt éves
jubileumát. Nyugatmagyarország minden részébö|
összejönnek a kerület tisztjei és csapatai, hogy
egymást megismerjék, cserkésztestvéri kapcsolatokat
iobban megerösitsék, amely kapcsolatok a közös
émlékek és élmények hatása alatt nagy kihalással
lesznek majd a kerüíet további éIetében. A szom-
bathelyi csapalok egy nagy tábort fognak verni s itt
nyernek elhelyezést az ősszes vidéki csapatok.
P"ünköstt elsö 'napján lesz a kerületi tisztujitó köz-
gyülés, diszjelvényadományozás, tiszti próba, liszti
értekezlet, cserkészdélután a táborban, este pedig
a kullurházban cserkészest. Másnap nagy cserkész;
iálék az összes kerületi csapatok bevonásával, melyet
égy cserkészjuniális fejez be, A kerület igyekszik
ei-a|kalommal a csapatok ulazási költségeit is fe-
dezni, hogy ezálíal az összes csapatok megjelenését
lehetövé tegye.

l
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V. KERÜLET.
Szegedt króntka. Február 27-én:, a 277. sz.

"Szeri" öregcserkészcsapat műsoros táncestélye. -Március 8-án: az 55t. sz. ,Szent Rókus" c§apat
únnepélyel. l2-énl a 277. sz. "Szerio öregcserkész-
csapat |. törzsének íogadalomtétele; l5.én: az 550.
sz. "Szir.ákyn csapat fogadalma, kiállitása és ünne-
pélye. Aprilis 2-án: a 8.1L. ,,Zrinyi llona' leány-
cserkészcsapat ünnepélye; 5-én: megindul a kerület
hivatalos lapja; l2-én: az 552. sz. 

"Petneházy"csaprt fogadalomtétele.
flIakó. Kézdivásárhelyi Vásárhetyi Rezsöné, dr.

Vdsdrhelyi Miklós V. ker. sajtóreferens édesanyja,
hat hónapi szenvedés után Szegeden a klinikán
meghalt. Temetésén Győrffy István kerületi elnök,
Erzbrucker Aladár parancsnok és egy raj képvisel-
ték a cserkészeket,

X. KERÜLET.
A X. ( Pestvldéki) kerület alahuló köz-

gyülése ápr. 5 én ünnepélyes keretek közt folyt te.
Elnöke lett: dr. 9emsey Aladár ujpesti polgárme§ter,
társelnökök z dr. Antony Béla esztergomi és dr.
Vdllya Gyula kispesti polgármester, Mikovényi lenő
hatvani nemzgy. képv., ü. v. elnök: Arky Zoltán,
főtitkár: d,r. Jaschik Sándor, ell. rnegbizott; Wéber
Lajos, g. és p. ü. fötitkár l Kotzidn Vilmos, titkár:
Toronyi István cs. t.-ek. Az uj kerület hivataIos
helyisége: lV, Váci ucca 62.

lelhasználásra. 6. Kereszlény lap, de az emliíett
közleményekkel félrevezették. Azoknak ugyanis nem
a cserkészet fekszik szivükön e|sósorban. De ez ne
legyen befolyással rátok. Mi büszkék vagyunk arra
aÍ'igazi cseikégzszellemre, amely ezt a kérdést a
tollatokra adta, mert ez a mi erőnk, Kár volna
azonban a lármát tulbecsülni, minden mozgalomban
vannak született íészkelódők, bkik a közkatona meg-
értő és a közösségbe illeszkedó öníeláldozó éptíő
munkáiát látszatokkal igyekeznek tullicitálni, hogy
egyéni-eíednényeket érjenek el. Mi csak maradjunk
mée a mi IO.Jörvényünkné| és ha valakinek a jó
Isten netn adta meg, hogy a mi gyönyörü és életre
szóló lelkivilágunkat megértse, hanem alacsony in-
dulatokat bocsát szabadon, azt sajnálnunk kell, de
vigsza nem hathat a mi utunkrá. Annak a tekintélye§
lapnak a jóhiszemüségében azonban ne kételkedj,
mÖrt igazságtalan lennél. A kis hirekkel a napi§ajtót
egyébként is a szöv. sajtószakoszlálya látja el.
7. Ha a csapat a maga kebelében folyóiratot ad ki,
abból az O. Ell, megbizottnak és a központi tilkári
irodának küld egy-egy példányt. 8. Vlll, Rákóczi ut
l5. il. Hivatalos óra: d. e 9-1-ig és d. u. 4-6-ig,
de dolgoznak ott este 10-ig is. 9. Mert több gzedö
szedi egyszerre és ha mind a két oldalon van szö-
veg, ez á munkát hátráltatja. LevélnéI nem baj. -K M , Eger. Köszönjük, alkalmilag jön. - Bádiócikk.
ügyes és tanulságos összefogláIás, még sem üti meg
a rirértéket. Onképzökörben jól felhasználható lenne.
_- H. L., Székegfehérvár. Köszönöm - hasonló-
képen. - Sz. l., Pócs. Mindig §zive§en, d,e a forrőst
még kell emliteni l - Dr. Cs. l., §reged. Könyvügy
rendben. l. Bp., I. Uri-uíca 18 2. Y, ]ózset tér 7,
3. Hédervár (Győr m.). - Dittlcr Edilh, Bp. A gTa-
korlat teszi. Addig kérjen a kiadótól lapot. - Sz.
Z., Utrgcht. Jó dolgok és mir,tdig szivesen fogadiuk.
Köszönetl - 24B. Vas cs,,0zd. Köszönöm a "Mó-kus" örs szelleme§, nyirfakéregre festett husvéti
üdvözletét. Bogyó János órsvezelő kitett magáért,
el is tettük a §zerk. emlékei kőzé megőrzésre. -B, L, 

'., 
Pilisvörösvár. Nagyon köszönjük a meleg

sorokat. A cikk jön, de türelmet kérünk. Arra a
levélre rovatvezetőnk külön levélben válaszol.

Á Budat lfjusági Kongregációk cserkész.
c§apata május hó 3-án, délután 6 órakor a Budai
Kath. Körben tavaszi ünnepélyt tart.

SZERKESZTÓI ÜzEruntnr.
Bétyeggyüjtök. A szerk.-nek szüksége lenne néhány

Jókai bélyegre. Ki tud küldeni? - 0rl. l. Az uj
igazo|ványszám oka: uj törzskönyvet fektettek fel.
2. Helyesen: bedn paul. 3. Ecy 30 szem. §átoínak
uj korában kb.30 fogasa szokott lenni, 4. A szer.
vezetbe került idegen test, pl. golyó, rendesen egy
darabig vándorol, ami fájdalommal jár, aztán elhe-
lyezkedik és benö, megáll. Sok hösünk van, akinek
a golyó a testében van. Ez csak ugy történhetik,
ha elhelyezkedésével a testműködés élé nem gördit
akadályt, semmi szervet életfunkciójában nem gátol.
5. Rajzot lehet, söt kell is idézni. A plágium már
attól függ, van-e felhatalmazása az átalakitásra vagy

Klad|a r A Magyar Caetkészazívet§éE Khdóválíalata
Nyoote t Ftálet és Tátsa Lóayvnyomdála

Yczetézétl íclelill Frátcr Dánlcí.
Buóz.pcl| VIíl Atágíe.glc.,l3. T cL Józscí |06-20,

Fiúk ! Leányok !

A sápadí arcba vétl, a lágy izmohba
eről, a csoníohra husí ad a a

szent István

Xalálakivonal
Kaphaíó: Gyógyszeúátahban, drogeriákban és iobb csemege.

kereshedésehben.



NAGY LEVELEZŐ-LAP VÁSÁR
Minden csapat és minően cserkés? lássa klrándulásokra
el magátelegenőő mennyiségü tev.tappat és a táborozásra.

HALtATtAN otc§Ó ÁRAKl
Databonként: 12 íéle K 100.- - ,A mi tötvényünk'': K 150.-
Csak amig a kószlet tart! Á kiatlóhivatalban: IY., Yáci ucoa 62.
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! KOVATS BELA
l müasztalos
l (a cserkészszövetség szállitója)

! suoernsT, Iv., vÁcI.UTc A 66,sz,
|-
l Csapatotthonoknak szállit uj, használt
i szektényeket, asztalokat, székeket, íoga-
! sokat, fiókos szektényeket és mindení,éle
! butorokat a íegolcsóbb áron.
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stowasser
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A Magyar Cserkészszövetség száIütója.

§Ilkoholmonígs óííorom
Budapes[, IV., Klrálul Pál-uíca Z0. l. em.

Az áílulazó cserkészcsapaíoh
éíkezési helye.

A ]V[a aí Cserkész könyvei közüi kaphatók:
3. §ztrilich és Mócsy: A cserkészse-

gitségnyuitás kis kátéja. 1.50
4. Kiképzési szabályzat. lll. kiadás -.805-6. Gerö: A térkép. lI bóv.kiadás 1.20

7-8. Dr. FodorFergnc: Magyarország föld-
rajza, L o.próbaanyagIL kiad, 1.20

9-13. MajorD.: Örsvezetök könyve.A M.
Cs. Sz. hivatalos ka|auzaörsveze-
tők munkája részére. II. kiadás --_

24-25. Lingauer László ée Noszlopy Aba Ti-
hanrér : Cserkészszinpad

30. A mi törvénvünk, -- --_
31-33. Sztrilich-Móósv : Tábori munkák
34-35. Spilenberg: Á magyar cserkész

daloskönyve. II. böv. kiadás
38. illócsy-Jagchik : Cserkészkémia

39. Kiss: Táborozás
40-42. Szőllögy: Lovagiasság. ---
43-46. Dr. Farkas Gyula: Forrongó lelkek,

Cserkészregény
47. Erczbrucker A. : Erdö mellett nem jó

lakni. Cserkészvigjáték l felv. __-

52, Ruházati szabá|yzat
48-5l. Farkas Gyula: Hadak utján
53. Kiscserkészszabályzat
54-56. A Magyar Cserkész játékkönyve
57. Különpróba szabályzat -_-

58. Borsiozky: Csösz
59-6l. Oveges J. Idöhatározás és idö-

jóslás ---

1.50

_.80
1.-
2._

2._
t._

-.60,-
2,_

_.50
_.40
3.-

-.402._
_.40

1.20

.r_

ilnnhníí n tíOOFr hgilt0sl fiinilúhiuní

62. Harangi L.: A két arabus. (Vigi.) l.-
63. Cserkészjelvények és ismertetóielek -.4064-67. Koszter- Atya: A cserkésztábor

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

69. Harangi László: A:modern cserkész,
tábor. tsohózat 1 felv. 1._

70, Kuna Jenö: Cserkósznapló ___ -.60
- A leánycserkészet utmutatója. -.80

Cserkész-levelezölapok: 12-féle levelezölap
drbonként -.05nA mi (örvényünk" levelezólap_-- -.l0

Mü|ap (kis cserkészplakát) drb _,20- -Ugyanaz, 
nagy alakban drb -,60Baden-Poivell arcképe -.50né ,t ___ -.50Farkas Gyula l A lábortűz izen. 2.-

Radványi 
-Kál§ín: Napsugár leventék 2,-

Buczkó: Törvénymagyarázat --- 2,_
Öregcserkészszabályzat --- -.30Táviió nrüszerismeret és kapcsolástan

eev melléklettel 1.50

"Budapeii 
és környéko" a Magyar Cser-

készszövetség kiképzési szabályzata

Dr. Papp GyuIa: CserkészíiÜk könyve 1.72

A oMagyar Ogerkészu hiányos évfolyamai;
kaphatók számonként a minden-
kori példánys zám árában,

Szorzőszáml 7OOO.

l8!. 0.íbnn, luiln[O§l, lil. ilíci-uíue 0l
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tfinuynt 8ugrltírffilt Tgmnlű íl Íngngsiíő §ffitlutltul0lu
A Magyar Ccerkéazszövetaég hivatalos szállitója,

iV. Váci-utca 46. Budapestn
Tel. Józset 15l-a3 Posiatakarékpénztári osekkszámla:. 47827,

Központi iroda és lI., coivan-tőr 'l. Bendeléseket Ós tet!q!p! ida cimozni.

Atiegyzék.'r
Gserkészlns (khaki) _ -

l/a. flanelböl 28. szám rZ0.0OÓ
llla, , 28-as szám --- 100.000
I/a. pamutvászon 28-as szám -__ 80.000

29-es sz-tóI felfelé számonként2500 K-val drágább

ll/a, --- 80.000
III/a. ___ 60.000

Tisztikalap lra, minöség _-_ 150.000

Nyakkendő zöld szegett ___ -_: 14.000

Tábori sapka vászonból __- 26.000

§ip _-- 5-9-18-2ó,000
, eredeti angol gyártmány-_ 20-2ó-80.000

Leánycserkész ruhnanyag l méter 40.000

Kalap -_- -__ 60-120.000
cserkósztisz'ii ruha mandzsettás térdnad-

rággal mérték szerint részletre
t öltöny _-_ --- 1.1í0-1,400.000

Alumlnium áruk l
Tábori föző állvánnyal
,Becord" főzö két edónnyel -__

Élelmiszer doboz -__ 65-200,000
Ételhordó 80.000
Kulacs huzattal --- 100 000

Flanell (khaki) métere
Cserkészkalap I/a.

Slpzsinor fehér, zöld és barna
BOt (10 drb vételnél 15.000,K)
Tiszti b,oi (iégcsucsos heggyel)

30_40.000
-- _-- 120_140.000

" nyakkendö _--

§ipzsinor

Zsebfözö 1,", Iiteres
Utaző íőzö '/, literes

II. Corvin-t& 7,
Telefon 136-34

14_20.000
B.000

200.000
102.000

50.000
60.0 008.000

18 000
2ó,000

Alumínium csajka 60.000
Vajtartó üvegbetéttel _-_ 30*40-50.000
Mélytányér .__ 30-35.000
Vajaskenyértartó 30.000

Csavarmenetes doboz --- 7-S-l2
Citromprós -__

§ó- és paprikatartó ---
Konyhabögre
Tojáatartó ---
Lapos ivópohár fogóval

ú ,, fooó nólkülúr,
Örrzecsukható pohár

Kötöit lábszárvédő 6Ó.000

Derékszij I/a. 60-60-90.000
Nyakkendö karika bör vagy csontból --- 8.000

Tiszti kalapszli [la. --- 20.000

Örsvezetöi kalapszij I/a. __- 15.000

Cserkész kalapszli I/a. 12.000

Yiharszij 10.000

Cserkészkés Il a. 12-2ő - 80-4ő-66-70 - 90.000

Kanál-villa(összecsukható)nickelezett r0.000

Cgerkóeznad rá9vászonból 100-120- 140- 160.000

Vadászvászon l40 cm. 1 méter 100.000

Tiszti ruharzövet (loden) t40 cm. 240-300.000
Tiszti paszomány (arany; métere 24,000

Yátlpánt felgombolható --- 12.000

Paszomány (vörös) --- 12 000

Suitás (elöirásos zöldes-barna) métere 4.000

Hátizsák _-- 120_175_2?ó.000
Gyapiupokróc --_ _-_ 100-200-240-800.000
§zalmazsák _-_ 78_96.000

Számok 1,000

Cipö (legfin. anyagból) I/a. fekete 35,ös 260.000

nagyobb számonkónt 20.000 koronával drágább.

Bakancs (sárga l/a,) 35-ös szám --- 250,000

nagyobb számonként,20,000 koronával drágább,

Tábori ásó _-- 10,000

Táborl kulacs
Thermos 1/l ó0_7ó.000

_15.000
l0 000
t0.000
t4.000
7.000

I5.0 0 0
13.000

9_12.000
Villamos zseblámpák:

száraz elOm t3.000
izzó --- 5.500
Akasztós ,,Metallum' tok 46.000

Konzerv különlegesség :

Székelygulyás és debreceni káposzta
kolbásszal 1 doboz

Flgyeiem.
14 0B0

l. Meg nem íelelö árut visszaveszünk.
2. Az l|a. jelzésü áruk minőségéért íelelössé_

get vállaIunk.
3. cserkésztiszti ruhát mérték szerint részletre

is szállitunir.
4. Árainkban a forgalmi adó benníoglaltatik.
6. Bendelóseket kérjük ll, Corvin.tér ?. szám alá

clmezni.

cserkészielvényekeí csakis a szöveíségnél lehet beszetezni.
Részleífizeíéshez a szetvező íes(üleí irásbeli ióíállása szükséges.

Tömeges rendelésnél külón engedményí iadulk,,, ll

-E'

- Frát§ ó, Táarr. Tglsion: "''..:l,'"P"'


