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GYÁR C§ffiK§sr,

TARTÁLOM: Jamboree elő_tt. _ Fogedalonrtélel. (Vers ) _ A, első egyo"pos. -The piper of pax. (Folytatás,) - A iáborozás. - Cserkésztörténetek. 
-- Á titot-lne plper oI pax. (tíojytatas,) - A iábofozás.- Cserkésztörténetek. - A titok-

zatos rövidzárlat. - CserkészszemmeI. - A dzsungel tiirvénye. _ Villamos gáz-
gyujtó. - A vasuti harangjelzések. _ Magyar Napiár. _ Kronika. - Szetk. iz.

rnsrlir silDot

Mlnden csetkész sai^t boltiában, a Magyar Cselkészek

zetében vásárot.

Termeló és Éttélresitó §zövette-

Láső a botiték trtoísó oldaláto

Ann 5.ooo KoHoNA.
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ha 5 űi előtizeíőt szerze|'! Az igazolí előtizeíő gyüiíőneh ugyanannyi időre,
miní az álíala szetzeíí űi elő|izeíőh előfizeíése, íelíesen ingyen küldiüh a
MAGyAR csrRxÉsz-t. (vidéhre bél meníve).

Aki máskép nem íudia lapunhaí megsz,etezni, mosí ragadia meg az alhalrnaí. - Az ősz.
szegyüjíöíí előfizeíési dijak egyösszegben uíalandóh áí a kiadóhívaíal cimére, a szelvény háí-
lapiáir pedig felsorolandóh az lj e|őfizeíőh, valaminí a gynjíő olvashaíó neve és poníos cime,

[ : 8§[[llÍ§íl|lTELslÜllEtfi E[[T Illllí§lÍl,ilrÍfi

NAGY MENYnÉnr
haíonai és polgárí szabóüzeme

. BUDAPEST, lv.,
,l(ecsheméíi ucca 9. szám, félemeleí.

Készit katouai és polgári ruhál, sapkát,
cserhész és ruindenue*nű egyeuruhát,
Nagy válaszíék szöveíekben és minden-
faiía íelszerelésí cihkehben. Cserhész

vállpáníok állandóan rahíáron.
TELEFoN I aÓZsEft rc4-%.

GERMANN FRIGYES
Meinl-kávé óramúvea

Budapest, lV. ker., Apponyi-tér l,
5, 10, 1 5 és 20kg-os postac§omagokat

rizs és cukor kivételével
bérmentve szállitunk.

§,uil'*'áJ"fi iltnlt!|- ís -ulüsl útílt[an.
ÓnllavtrÁSoK JÓTÁLLÁS MELLETT.

l cserkészfelszerelések l

Í:':*11*|' §ullniüí fiírnly
il,lÍÍ.TÍiÍnl,-u, s zékesfe hérvár

Áraiánlatot készséggel küldök t

fi lliaüóhiuaíal hiuaíalol úrái: llúlh0nangnhíní il. s. 9-1. ís mülörlült, ilomiaí [ifilsllutl ü. l. t-0 lsl : línsl 9|-lg

lrógépek, számológépek szakszerü javitása
és iókarbantartása. U| és használt lró-
gópek. Kellékek azösszes rendszerügépekhez

BREssÁN TE§TVÉREK
Budapost, YIII. Dugorrícs-utca 3. sz,

Telefon : József 84-S4.
l csorkásteknBk sc/o en§sdmóny l

§portb élyégek -] ;rh?; iffiH§#fi_ ;;

ee[iNTsIK FERENC
könyvkötéezct és albumgyár

í}urlapest IV, Papnövelde u. 6. rrit. 1. trt-tl
Tan- és szépirodalmi könyveket

Cserkészeknetr a logszolidabb_kötóstól_ a .legd.i-
l0o/o engeclmórry Szesebb kivitelig olcsón készit.

filkoholmgníos óíígrgm
Budapesí, !V., Kitálul Pál-uíca 20. L em.

Az áíaíazó cserhészcsapaíok
éíhezési helge.

I(aphatók a lriadóhivatalban. Vidékro K 2000 portó. koronásak 100% felárral.



RADIo
kószülékek és alkatrészek gyári lerakata

oRloN vlLLAMos§AGl R. T.
Budapest IV, lrányi u. l3. ret József 143-48,

Akkurnulátorok, anódtelepek, villarnos

4 A^AAAAAAAAAAA á

Budapest, lV,, Egyetem -1l. 2
cserkészfelszerolési é,s spor t cikk osztálya

szeptember hóban kezdi meg miiködését.
I(i s6rje íig5zelorn rnr:l

az e helyen megjelenő szenzációs hirdetéseket.

vv Vv vvvv v VvVY? Y
Magyar c§erké§zek !

Ne pártoljátok a külföldi ipart Hozzátarto
zóitokat, ismeróseitoket kérjétek meg, hogy
csak a csapatoknak szétküldötl, a l[AGYÁR
LAPV_A.LLALAT előállitásában nregjelent

Cs erlr ész-levele z ölap olr o n
irjauak, melyek egyuttal sorsjegyek, i\(iuderr
egy-két hónapban szép tárgyak kerülnek ki_
sorsolítsra. Sorsolási eredmény a MAGYAR
CSERKESZ-beII |esz közzétéve. Gyüjtsótek
nagatok is lapjainkat, ntert a tel.jes szóriák
nagy értéket fognak képviselrri. Támogatás
tokat kérjük -- hazafias üdvözlettel

MAGyAR tAPVÁttAtAT
Budapesí, VlIl, üózsef-köruí 66

&#& *"**" M * ***.* "***"*
llínl rllüónylan iít n B§a[!ílta[ n UíUyní hniltu!
, 

[lfiütiln 8§[nlt!![ ffiil!illil[finnmnól l

###66#6#6*6f#***

3rr;! l(ovATs BE!-A i!
i müasztaios !
| (a ,,Magyar Cserkészo szá||ilója) i

! suoepnsT, IV., VÁcI.UTc A 66,sz,i
Il-
! Csapatotthonoknat< szállit uj, használti
i "z"Űeny"ket, 

asztalokat, széÉeket, foga. i
! sokat, fíókos szektényeket és mindeníélei

!.....1:::::l::.:...l.:.:":*.:::.:...11]"1....i

Müegyetem közelében, uri lráznál, barát-
ságos, világos, kétab]akos teljesetr tiszta

lilíOtoffill MO[il ltindú !
I. ltlt.,llotlhy ltliltlís-ül 10-1l, lll. gmllrl, nilú l.

TuI vagyunh a lábotozási nagy
kiadásokon! Rend ezzúk sürgő-
sen a Magyar Cserhész elő-
fizeíéseií ! Ui megrendelé-
sehnél hériük az elóíize-
íési diiah egyideiü áí-
uíalásáí. kiadóhivatal,

Iunglugruíll, nrngnlffi ülgli úrft hní

u)
?&íFl\

*

ad, mindennernii zerrei betanitást vállal

okl. zefi€§zerző
A cserkésztársadalom tánlogatásátkéri

BárdOS LajOS cserkésztiszt
Budapest, l. Kékgolyó utca 15, ll. 13.



-:rv

§.

aft"N
§--

a négyféle új levelezólap sorozat,

Áradarabonként K 500
Kittiuő kartonpapiron remelr nyo_
nással -.üzenliivlil 

kapható nég
a ,,MI TORVENYUNI(" lev, la,p,

ára daraborrként k ló0

3. §ztritich óa lHóosy: A cserkészse-
gitségnyujtás kis káíéja. IV. kiadás 1.50

{. Kiképzési szabályzat. Vált, lV. kiad. -.805-6. Gerő: A térkép. lI bőv. kiadás 1,2O
?-8. Dr. FodorFercnc: Magyarország föld-

ruiza. I. o. próbaanyag IL kiad. 1,20

9-13. MajorD,: Örsvezetök könyve .A M.
Cs. Sz. hivatalos kalaazaörsveze-

A Magyar Cserkész kön vei közül kaphatók:
64-67. Ko§zter Atya: A cserkésztábor

szinpada _-- l.ó0
68. Winnetoú levelek (lassozás) és a Sielés l.-

69. Harangi Lárzló: A modern cserkész,
tábor. Bohózat 1 felv. l._

70. Kuna lenö: Cserkégznaplő ___ -.6071-72. Kosztór Atya : Csillagszemü fiuk.
(Szindarabok) --- t.-

73-74.'Skorka Károly : Kék ég alatt, vers. K t0.( C0
75. Kogzter Atya: Marciék három kivánsága -.60
Bödy Zoltánl A magyar zászló,stb. K t2.600
P. Olagz Péter §. Ezernrester _-- l._

31-33. Szlrilich-Mócsy : Tábori munkák
Ielentékenven bövitett Il. kiadásIelentékenven bovitett Il, kiadás

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

36. Csörgey-§zilády dr. Természetismeret
I. rész (Környékünk állatvilága)

38. Móesy-Jaechik: Cserkészkémia lI. kiad.
39. Kies: Táborozás II. kiadás ___

40-42. Szőllősy: Lovagiasság. ___

43-46. Dr. Farkas 8yula: Forrongó lelkek.

24_25. Lingauer
tők munkája részére. lI. kiadás___ 1.50
Lingauer László és Noszloov AbaTi-és Noszlopy Aba Ti-
hamér : Cserkéezszinpad

P0. A mi törvényünk. Il. kiadás

3._
t._

-.602._,_

58. Borsiozky: Csösz |.2o

47. Erczbrucker A. : Erdö mellett nem ió
lakni. Cserkészvigiáték l felv. ___ -.5048-5l. Farkas Gyula : Hadak utján 2.-

52. Ruházati szabályzat II. kiadás -.4053. Kiscserkészszabáliyzat -.4054-56. A Masvar Cserkész íátékkönwe 2.-
57. KülönpróbÁ szabályzat _-_ __: -.40

,_
2._

l000 darab uíán 200/u-os engedmény.
Dr. Papp Gyuía l Cserkészfiuk könyve

59-6l. Öveges l. Idöhatározás és idö-
ióslás ___ 2.-

62. Harangl L,: A két arabus, (Viej.) l.-
63. Cserkészjelvények és ismertetöielek -.40

Dr. Virosztek Gyözö: Utmutatás az letmen
tés és Első Segélynyujásra balesetben
az orvo§ érkezéséig ___ --_ K30.00]

A ,Magyar Cserkészo hiányos évfolyamal:
kaphatók számonként a minden-
kori példányszám átában.

Szorzószám;7OOO

llnR[níú n llfrüyil [sgrilOsl ltinüúhittníalíhan, Builn[usí, lil. üíti-ul[a 0l. í§1.0
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mAGYAR
g§ERKÉsz

Jamboree elött !

- Az I. és X. herüleí csapaíai együííes iamboreet rendeznek az uipesíí Népszigeíen szepí.
5-8-ig. - Az elnök szól csapa(aihoz. - Saií6szolgálaí. - Lz |. láboti paranc6. - A,verseny.

zés szelleme.-- Ui versenyponí: a íérképverseny. -

El6íizctól : Nogyedévro 30,000, félévre ó5.000,
Egész érire 100.000 K. E8y68 §zóm 6000 K.
Postacsekkgzómla: 81.428. Tolefon: J. 94-79.

Tavaly ilyentájban (aug. 28) egész Bu-
dapest talpon volt. A keleti pályaudvar
valóságos ostrom alatt állott, a Rákóczi-
uton megakadt a közlekedés s a székes
íőváros lakosságán a várakazás izgalma
vett erőt.

Vajjon mi volt oka az álta|ános izga-
tottságnak ?

Talán egy győze|mes hadvezér érkezett,
ki döntő diadalt aratott az ellenségen ?

V"gy talán egy nagy államférfiut vár-
nak, ki a politikai téren aratott országos
sikert ?

Vagy esetleg egy primadonna jött meg,
kit a népszerüség hulláma magasba sodort ?

Nem, csupán néhány cserkészfiú érke-
zett meg vezetőikkel, kik a kopenhágai
nemzetközi jamboree alkalmával diadalra
vitték a külföldön alig ismert magyar szi-
neket.

S ez a körülmény elég volt ahhoz, hogy
egy milliós város lakossága megmozduljon
s diadalmámorban kisérje végig azokat a
fiukat, kik a magyar névnek messze kül-
íöldön dicsőséget, becsületet szereztek.

A mikor a győztes cserkészcsapat
diadalmas bevonulását végignéztem, eszem-
be jutottak Edison bucsuszavai, mikor Ma-
gyarországból eltávozott:,,Szeretem a
magyar népet, mert tud lelkesedni."

Hogy ilyen lelkesedést tudott kiváltani
az emberekből, ez a magyar cserkészet
örök dicsősége. Hossztl, csöndes, céltuda-
tos és lankadatlan tnunka eredménye jutott
egyszerre napvilágra Kopenhágában, mi-

Szorkesztóség : l., Mrror_utca t7. lll. 2.
KladóhivÁtal: IV., VÁciutca 62. írz. 6.

Megjolsnik mindon bó 1-ón és 15-én.

kor 33 nemzet fiai közt a harmadik helyre
küzdötte íel magát a megcsonkitott, meg.
tépázott, ezer sebtól vérző Magyarország
cserkészcsapata.

É. e" a cserkészszellem, mely ezt a íé"
nyes eredményt lehetövé tetle, kell hogy
állandóan megmaradion körünkben. Ezt á
szellemet kell ápolnunk, mert ez az élte-
tője egész mozgalmunknak.

Alig van művelt ország a föld kereksé-

8én, melynek ne volna cserkészete. De
viszont nincs ország, hol a cserkészetnel<
olyan nemes, olyan hazafias feladata volna,
mint Magyarországon.

A mi cserkészetünk íeladata az új Ma-
gyarország felépilése s ennek az új hon.
foglalásnak kell szentelnie minden törek-
vését, minden igyekezetét.

Ennek a magasztos szent célnak szol-
gálatában áIl minden magyar cserkész, ki
a liliomos jclvényt viseli; ennek a nagy
célnak kell lelkesiteni minden cserkészt,
ha e nevet méltóan akatia viselni.

Szerencsétlenségek, csapásr.lk nemzete-
ket épen úgy érhetnek, mint egyeseket :

és mindkettőre áll a mondás, hogy nern
az a boldogtalan, kit szerencsétlenség ért,
hanem az, a ki a szerencsétlenségben nem
tud magán segiteni.

Segits magadon, az Isten is megsegit l

- egyike a 'egszebb jelszavaknak. Ren-
dithetetlen bit az Istenben, törhetetlen bi.
zalom önmagunkban - ez legyen á ma-
gyar cserkészet vezérelve s ha ilyen elvek.
től áthatott íiatalság fog helyünkre lépni,

A MÁGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉC HIVATAÉOS LAPrA

Fclcíőg szctkcsztő t

TEMESI, GYŐZÓ
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2:.r4 MAGYAR CSERKfrSZ

mi öregek nyugodt lelkiismerettel íogunk
visszavonulni arra] a felemelő tudattal,
hogy a lraza sorsa azoktól íügg, a kik
utánullk következnek.

?.i. ,!"íy-:!,,!:!í!"
x-,,

A közönség tudósitását. a sajtószo}gá-
iatot a M Cs. Sz. Sajtóosztálya látja eI.
Kütön sajtósátor,lesz a helyszinen. Ujság-
iró, fotografus, mclzgóképíeivevő, rajzoló
stb. csak a sqjtósz,akosztdlytól kitillitott,iga-
zolvdny (engedély) alapjdn működhei a

A M. Cs, S,. Kiadóvállalata külön sá-
torban fogja árusitani összes kiadványait,
melyek között két csemegeujdonság lesz :

a Magyar Cserkészvezetök Könyve és a Cser-
készkönyv.

A sajtótáborban szerkesztik az,.rllgric''
cimen megjelenő ,,Magyar Cserkési" kü_
lön kiadást,, amely két szinben nyomva,
5-én1 szornbaton reggel jelenik meg.

A többi nap esenrényeit a Magyar Cser-
kész szept. 15..i kettős száma hozza.

,*

1. számu tábori paranc§.

A |amboree prospektus kiegészitésére
szükségesnek találtuk a köv. intézkedések
közzétételét :

1. A'fáborparancsnokság, a [amboree
tanács, az lroda, a Sajtó, a Posta stb. sát-
rait rnár 3_án felépitteti.

2, A részvételi drj nem a ielentkezés-
kor, hanem szeptember l-én fizetendő be:
íejenkint 42.000 K.

3. Az első napon (szept. 5.) a csapatok
rnaguk élelmezik önmagukat.

4. A csapatok elvben maguk gondos.
kodnak szerelr,ényük táborba siallitasarOl.
A nag3,obb súlyu- szerelvény, pl. 30 sze_
mélyes, sátor , stb. szállitásátloz:a keriilet
ig.vekszik o]csó száIlitóeszközöket biztosi-

5. A táborban a m. kir. Postaigazgató-
ság levélfelvevő 'állomást 

és telefont-állit
íel. A testnevelési bélyegeliet speciális bé-
lyegzőve| üti át:

6" A tábortíizet a tábor kerületén kivül
a sziget északi felében tarijuk., ,

,7. A,belépőjdgyek' járh'atóan'viselendők
(gomblyukban, ruhára,tüzúe st6.)

8. szalrna és tiizelő elszállitásá központi
gyüjtőhelyről történik. l

,9. Az élelmiszer kiosztás este 19-20
óiáig és reggel 7 órakor történik.

l0, A' kisérő csapatoktól tájékoztató Iét-
szá,mot és sátortipus jelentést aug. 28.ig
kérünk.

11.- Fc'lvilágositást minden este (kivéve
Szombaton) 6.-.7 ig, ad az l., Kerületnél a
TáborParancsnokság. , .:,

t2, L sorszámokat a versenyzök a jobb
ingzseb tőIé 2 cm-re szimmeúikuson fel-
varrt 2 cnt. széles és 6 cm. ho,szú nem-
zeti szi,;ű szalag közepére erősitrk fel 3
öltéssel. A sorszám ércplaketten Iesz. A
kisérők a sorszámót a bál ingzsebük köze.
pére varrlák fel nemzetiszinü szalag nélkül.

11. Földmunkákat szabad, végezni, de a
kiemeit, gyeptéglákat ,pontosÖ meg kell
őrizni,,|ogy a tábor minden nJioma eltün.

14. A csapatnévsorok szept. 1.-ig két
példányban adandók be. Az egyik pél-
dányt a csapatparancsnokság sorszámok-
kal megjelölten visszakapja a jelentkezéskor

I5. Az egyéni versenyeknél a cserkész-
versenyekre (8) 6 cserkész nevezendő be,
kik közül sorshúzással döntik el, ki indul
az alant íelsorolt versenyekben. A 9. pont
a) és b) versenyére I-I cserkész neve-
zendő be.

16. A nem kötelező versenyszárnok
mirrdegyikére 3-3 versenl,rajtag nevez-
het, kik közül 1 tiszt is lehet.

17. A Jamboree keretében iinnepélyes
tiszti fogadalomtétel és avatás, a jó- mun-
káért cs. kitüntetés és a ,,Prins der Nee-
derlancler"' alapitvány jrrtalmainak kiosz-
tása is megtörténik. Az ünnepé|5ek ren-
dezője Korompai Józseí I. Ker. társelnök.

18. A tabor térképét a P,.ság aug. hó
folyamán a csapatok- rendelkezésére.- bo-
csátja.

19.. A főzésnél legföliebb egyszerre 3
íéle étel készitésére kell edényekkel fel-
készülni.

20. A nem köte|ező versenyek közé utó-
lag beiktatjuk a ,,térliépVerseúyt." Egyéni
versen5, ! -

21, A versen},c§apat 3 tartaiékot is ne-
vez}ret s?ept. l.-ig. A versenyen azonban
csak' 27 ,íővel lehet megjelenni. VerserTy
közben már nem lehet tartalékot beállitanl,

stindor Jdnos
táborpafancSnok.

A 223. P. L. Sz. cs. 'csapat voít segédllszlie,
Gombtis Tibor t^r\á4.1ő1l aug. !7-én Tokajon, 18

éves korában; ttagikus k,őtíllro,élyek .kőzőtt váiat-
1alut elhrrlyt d, ketepesl .lemet6 halo;ttasházábó!
aag. 2l-én temettűír. }óságod. ég. ticzll leíked er.-
iékét aegőtlzaűk l Nyugodi békébenl
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Az l. crerkészkerület Jamboreejánalr
dijai.

A cserkész nem azért vesz részt vsís€.
nyen, hogy dijat nyerjen, esetleg dijakat
gyűjtsön, azokkal büszkélkedjen vagy el-
adja őket, hanem azért,hogy lrözberi maga
is tanuljon, tőle mások is tanurhassanak,
hogy szellemi és testi ügyességét és ere-
jét fejlessze, edzze, gyakorolja. Igy aztán
az esetleg megszerzett - többnyire csa-
patának jutó es nem is nagy értékü -dijakat intrá:b em éktárgyaknak tekinti,
melyek minden alkalommal a testvéries
együttlétre, a barátságos közös nrunkára
és arra íógiák e(nlékeztetni, hog;, }ia a
parancsnoknál talán tapasztalatlanabb, íia-
talabb vagy ha öregebb is, de a csa-
pat belső életét még sem t:liesen ismerő

- és mint ember, tévedésnek nagyon is
alávetett biró pártatlan, de esetleg mégis
tökéletlen itéletében őt vagy csapatát eg) -
ben-rlrásban talán a többiek íölé helyezte
is, ezt nem csak az ő iparlrodásának, az
ő fegyelm jzJttségének és önkéntes munka-
készségének, h rnem Iegalább ugyanolyan
mértékben kiképző parancsnokának, és a
cserkészvezetok munkájának és részben a
szerencsejének is köszönheri. Valahányszor
látja tehát a drjat, a cserkész ttem haszonra
és egyéni dicsőséqre, hanent a jótevő
és munkás, a lovagias és testvéries köteles-
ségtudó cserkészszel'emre íog gorrdolni.

Ezért is a díjaknak nem a számul< él
értékük, szépségük és mutatósságuk, lra-
nem az a szeretet és jóindulat adja meg
a valódi becsét, a mel11"el 4 66rgalotn
vezetői és pártolói a rajok, őrsők és eg5,es
cserkészek munkáját kisérik.

Fiuk ! Ebben a szellemben vegyetek részt
llltlllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllIllll

KEMÉNY ÖOÓru, a250. Hangya cs. pnoLa. iaveslatot tesz aua, hogy a szeplembetiI. ker. iaaboteera
készíjliíiak elő ió csatakiáltásokkal is. Kivánia, hogy ezek 6agyaí vonatko?ásrrat Iegyenek. Mtrtatók ,

A M. Cg. Sz.-te z "Klsosz - ayrrkosz - meíhosl"
,Eaicsélesz' n|tt aa - Ezet - mester l"
nEsz i csé l emu Legyel szabaő hozzálenni ezt t

,,Elicn, élien. élienl" - ,,Csítibiú - csungváj - csltt, csltt, esiltr'
LebctneL szeméíyte v. csapalra vonattozókis pI.: oZenckas - zeaekan - íitt, fitt, ílttr'

'Omge - Omkc - Gyosz" ,Tlzennyolcas - Lóczycsapat _. ít{, itt, lttn
oSzempet - deítet - mcíter" ,,Rá - tá - tátátL *- tááál|"

a versenyeken, ez a szellem lengje ál
munkátokat és ezek után értsétek meg azt
is, ha arra kérlek, ne g} őzni, nyerni ipar-
kodjatok, hanem jó cserhészmunkát végez-
ni, mert a jó lelkiismeret, a §z€rz€tt la-
pasztalat és a kötelességek pontos teljesi-
tésének tudata sokkal többet ér, mint a
dicsőség és az anyagi iutalom !

Jó munkátt n födöntőbiró.
l_ *

Térlcép verseny.
Fiuk l Az I, kerületi Jamboree verseny-

számai ismét meg§zaporodnak egy ,nem
kötelező" olyan ponttaI, amelyben a ver-
senycsafiatokon kivül az l. és X. kerület
minden igaz<llt cserkésze (fel az őrs és
rajvezetőkig - de csak a 18 éves korig)
résztvehet.

Tisztek és segédtisztek csak versenyen
kivül vehetnek részt.

Ezt vasárnap, szeptember 6-án, délelőtt
10 órakor szándékozunk megtartani, Kell
hozni hozzá "gy iv fehér papirost, Buda-
pest környékének 1: 75000 térképét, jól
hegyezett irónt és iránytűt. A jelenrkezést
azonban szepternber 5.én délig be kell
hozzám adni éo a jelentkezésen rajta kell
lennie a csapatDarancsnok engedélyének
és- a csapatpecsétnek.

Az esetleges drjakat a csapatok lrapják.
A íeladatok lesznek:

|. A jel .tr|cs ismerete.
2, Futólagos vázralz készitése.x
3 K eresztmetszet kido|gozása.
4. Uriterv- Zsembery ayufu dr,

fődöntöbiró.
*A legszeL.b vázrajzol a ,NIagyar Cser-

kész" l< özli !

Szeplember
jKugyar Jíopttir.

l. II. RáLócziFeteac mcgnyltia azécsélyiotszág- 8. TeIeLt Lászlő grőí dipíomata, [6nyv6atát s:ü-
gyüíésl 1705, letik Szbákon 1764.

2. Fadrgsz János szobrász szüíalik 1858. 9, Kosstltb Ámerlkába indgí t85l.
3. Jáoos Zslgmoad csapatai cÍÍogtaliák Ezatgátt l0. Mátyál királyt csef, §iráítyá kotonázzák l469.

'564. 
ll. Nagy La|os haláía 1382.

4. II. Rákóczl Ferenc szűletík 1676 12. A r6r6k bécs| veteseégc 1683.
5, Széchcny7 István gtóÍ elm,éie elborcl 1848. 13, Eótvős Józscí br. szőlelik Búdán t8t3.
6, Iíarnyad| Jáaoe gtóí vastaptrl diaőala 1442. 

'4, 
A tötók lelgyúitja Bsdál 1526,

7. Zúay{ MtLlór gtóí halála 1566. t5. Hobay Jenő íegcdűművégz zzűl, Pesten 1858.
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Az elsö egynapo§.
A koliégiumi öre3 óra mélyen bugja

he]e a koratavasz csiIIagfényes éjébe a
kilencet. A vén Csóka bácsi, a mindentudó
pedelius, igazit egyet pipája tüzén, lassan
íeláll, hihuzza magát, rendbeszedi ráncos
lajbliját s nagy kényelmesen elballag a
folyosón lévő ,,házi kakas}rozl', a csengő-
höz. Hivatalához méltó komolysággal meg_
hazza a fogantyut: megkondul a kis harang;
végigkong a foivosón, emeleten pihenésre
szólrtó hangia: 

" 
Kilenc óra ; diák, eredj

nyugovóral..."
A vén lrollégium sok világos szemét,

melyek még az imént szinte kérkedve
tekintettek a csillagos égboltra, egymás-
után hunyja le: elnyugosznak az iíju lel-
kek, eloltogatják a lámpásokat. - Csak
egy ablak nem akar elsötétülni s mint
félszemü óriás bámu| az éjszákába: a cser-
készszobáé.

- Fiuk - magyaráz odabenn Karcsi,
az őrsvezető - tehát megállapitclm, hogy
a holnapi ebédünkhöz szükséges burgonya,
zsir, hagyma, paprika, só együtt van, sőt
még tejíöit is szereztünk izelitőnek.

: Áb, áh, éljen zug a csoport s
tekintetével már nyeli is a holnapi papri.
kás burgonyát.

* Még hátra van azonban - folytatja
Karcsi egyéni szerelvények megálla-
pitása és vizsgálása. Mondottam, ki-ki irja
fel rnagának, mit fog elvinni; tehát csak
oivassátok fel sorban a hátizsákok leltárait!
Mondjuk: Pista, kezdd el !

: Hát először is gyürkőzik neki
Pista .- viszek egy csajkát fedővel, azután
kést, kanalat, villát, aztán kulacsot, kenye.
ret, egy törlőrongyot, pokrócot, gyufát,
gyertyát . . .

- Ha.ha-háá-l - tör ki a jókedvü kacaj
az őrsből - mire az a gyertya ? Hiszen
szürkületkor itthon leszünk!! . . .

: Hát... hát... a gyertyát kihuzom

- íeleli szontyolódottan Pista s folytatja
kissé halkabban - viszek még talán kis
kötszert, madzagot, néhány kockacukrot...

_ Etég, elég -- szakitja félbe Karcsi

- a legszükségesebb benne van, a többi
csak jó, ha van. - No, Dezső, halljuk !

.<En etőirás szerint csak kulacsot,
csajkát, evőeszközt, kenyeret viszek, azlán
egy kis sajtot, vajat, retket, egy kevés
turót, keménytojást, egy kis üveg lekvárt,
egy pici mézet, valami kolbászíélét, szalá-
mit,szalon...

- . . . nát és egy íerieketlen gyomrot
éléstárnak veti közbe Feri, az őrsi
sztomatologus, gyomorszakértő.

: Hihih háá ! - hangzik ujra a vidám
nerlelés - Dezső, Dezső, mi lesz veled ?

- Te, - csak egy napra meg5,ünk !

- Ha-haá, ió, .tó . . . - inti Ie Karcsi
a csodálkozva bámészkodó Dezsőt s neve-
tés közben kezével mutat Elemér felé.

Elemér még mind;g mosolygóarl komoly_
kodva kezdi: : Az előbb kétizben haliott
teltétlei-r kötelező csajkán, evőeszközön,
kulacsor., kenl,éren, poháron kivüI magam
részére szüksegesnek tartanám elvinni rűt,
cérnát, ollót, szappant, fogkefét, fésüt, egy
kis tábori tükröt, r,azelint, glicerint . , .

- és egy piperekereskedést vágja
közbe Jóska.

ujra általános derültség a szobá falai
közt. A lassan emejkedo holdvilág nem
győz a felhők közül ki.kikandikálni, hogy
jól kiváncsiskodlrasson a benn íol1ó nagy
előkészületeken.

Végre Karcsi szóial meg.

- Fruk, ki ki térjen nyugalomra, hiszen
a ,,Csóka bácsi órája" máí elharangozta
a kilencet A kOzös szerelvény itt marad
s reggel majd innen rakodunk el . . .

Jancsi még nincs itthon ?
: Nem. Kimaradást kapott feleli

Pista, a parancsnok jobbkeze.

- Hát alikor eI ne íeledd majd íeléb-
reszteni reggel ! Addig is, fiuk, jó munkát,
jő éjsza,..

E pillanatban sarkaiból kifordul az ajtő
s izzadtan és lihegve beesik Jancsi.: Jó munkát ! - köszönti társait.

- Mi, mi az? - Túz van ? - Mi baj ?

- röppen feléje a százféLe kérdés a meg-
lepetéstől szinte megdermedt ajkakról.

: Órsvezetőmnek tiszteletteI jelentem -a hÖlnapi szerelvényem kiegészitése végett

- otthon voltam a - papucsomért...
: Ojé, hahaháál ujjujjuuj! - Tört ki

a diadalmas hlhota a? őrsben.

- Jancsi - vesz magán erőt végre
Karcsi - ma már, annyi fölöslegeset hal-
lottunk tőletek, ti tábori gólyák, hogy
csudal De ilyen jót mégsem. - Ezértkár
volt annyit szaladni l - De most már
igazán szilencium s gyerünk aludni !!

: De. . . de én éhes vagyok - nem
tettétek el a vacsorámat ? tört ki
|ancsiból az éhség zsarnoki szőzata.
Kérek enni l ! - S ezze\ az asztal felé
indult, hogy terepszemlét tartson. - Áh !

zsir ? Kenyérre kitünő !! Tejföl ? Kenyérrel ?

Felséges l ! - Mindjárt hozok is egy darab
otthonit !

Jancsi elszaladt, a tiibbi pedig egy pil-
lanatig tanácstaIanul állt: mi marad a
holnapi ebédbe ? Karcsi, az őrs feje, hir-
telen ugrással a tejfölösüvegnél terem,

..'.&.'
_i :,'_..i::at§:J_3J : 

. j:_ _-_* -:-- '-:
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megragadja, Pista követi őt a zsirral s
robog a szekrény felé: menti, amig lehet . ..

***
Az intézeli ,,falikakas" már ,,elkukord.

kolta" érces hangján a hatot. A ködben
uszó égalja is lassan.lassan derengésnek
indul, a játszi bárányfelhők levetik éjszakai
szürke köntösüket s az égi tüzgolyó méltó
fogadására szelid rózsaszirtü leplet öltenek :

a kollégiumi szobák mélyén azonban még
egyenletes szuszogás ielzi, hogy a reggel
még nem tudott beférliőzni a százados
falak közé. - Egy_egy álmosan bóbiskoló
kócos fej ki-kibuvik a takarók alól, körüI-
tekint, lassan eszmél; mintha már haran-
goztak volna !... Csak néhány elszánt hős
van, ki szembe mert szállni az álom éde-
sen csalogatő varázsával s elszánt hossza-
dalmassággal tolja le magáról a takarót
s liezd ébredezni. Körülvizsgálja a szobát,
van,e valami ujság? S irne: ott a becso-
magolt hátizsák az ágy előtti széken ! . . .

Hohó, lrisz' ma kirándulunk! eszmél az
álorn gyermeke. Uccu ugrik az ágyből,
egykettőre mosdik, öltözködik, utolsó
öItözetszemle s aztán hajrá, a cserkész-
szobába ! !

Szinte egy§zerre robog be a lris had.
Mindenki sietve csomagolni akar, kapkod
izgatottan, azonnal lrét óra: indulás !

Karcsi alig bir velük. Hol ennek, hol annak
mutat valamit, igazit ezen, csinosit azorr,
egyiknek is, másiknak is nyomkodja ke-
zébe a sok szerelvérryt, bográc§ot, burg,-r-
nyát, dobozt, zacskót ! Közben Pista, kinel<
kötelessége a parancsnok segitése, tiszte-
Iettel ielzi, lrogy hét óra! - Karcsi meg-
lepetten felijed: Mi áz, már hét őrá?
Hiszen akkor terv szerint indulnunk kell !

Fiuk, gyorsan becsomagolni mindent, amit
áz aszta|ra készitettünk ! semmit se íeled
jetek ott l Én is megyek a ,,hátimért" !

Egy percnyi nagy kapkodás, aztán éles
sipjel : ,vigyázz, sorba t" Karcsi egy had-
vezéri pillantással végigjártatja szemét az
asztalon: üres; végigkémleli a sort : rend-
ben van. Indulhatunk.

Fürge, erőtől dazzadó lépésekkel utnak
ered az őrs. A reggeli hüvös pára csak
szaporázza lépteiket s igy érnek, szinte

megnémitva a sejtelmesen zizegő s mégis
ferrségesen nyugodt természettő|, a táboro.
zási helyhez.

Leszerelés. Táborépités. Azután gond-
talarr játék a hegyoldal bát sr,n1 p ázsitján ;

tüziía, gallyg5 üjtés, vizhordás a főzéshez:
igy mulik az ldő, igy közeleg a íőzés
órája .. .

- Hai|ó, fiuk - lrangzik lrarsányan --ide hozzám !

Karcsi intézkedik : hozzá kell íogni a
főzéshez.

- Mindenki adja elő a burgon5,át, a
zsirt, tejfölt is szedjétek ki. A brrrgonl,át
majd egyszette tisztitjuk, azulán Dezső
és Laci íőzni fognak. 'l-rrdjátok hogyan ?

=- Tudjuk - felelték kórttsban.

- A burgonyát ide tegl étek, a zsir és
a tejföl marad az üvegben - fol5,tatja
Karcsi. - Kezdjétek a burgonyát hámozni !

Err addig tüzet gl,ujtok s a zsirt felteszem.
Nagy buzgalommal nekiülnek, szedik elő

a nagy késeket a fiuk, Karcsi pedig a
tüzhely íelé indul. Fejcsóválva tekint köriil:
hol a zsir és a te jföl ?

- Fiuk, hol a tejfö] és a zsir? - kérdi
méltatlankodva. - Hát nern tettétek ide ?

ki hozta lri?
=: En neem. * En senr tettem el.

Nálam sincs - hangzik a lesujtó váiasz
mindentinnen.

- Hát hogy lehet ez 7 Hiszen az asz|al
üresen maradt reggel s igy itt kell lennie !

Jril megnéztérek zsákjaitokat?
: Igen - felelik egylrangu;rn"

- Hát aklior mi történt? A föld nyelte
el ? _ bosszarrkodik Karcsi. - Hiszen ez
lehetetlenség, ez íelháboritó, kétségbeejtő !

Tolvaj járt volna 9ijel a szobában ? Hát
nem emlékeztek? En határozotlan tudom,
hogy este, mie]őtt aludni 1értünk, az asz-
talon álltak? Hát hová tüntek el? Ez mégis
csak disz . .., arcállanság!t

: Igenis, Karcsi bátyám - veti közbe
fontoskodóan Jancsi - igen, én is bizo-
nyitom, hogy este ott volt az asztalon,
még akkor ir, mikor én hazaértem a
papuccsal. . .

_ ót, jujj _ üvölt fel pista
Otthon maradt a szekrén1 ben a
a tejföl!l

: Tyüh, ebadta szaladt ki Karcst
száján is - persze, eldugtuk előled, te
falánk, te... te... papucshős... s most
itt áIl az őrs ebéd nélkül.

- H"j, kézi éléstár l _ sóhajtja szomo
ruan Dezső.

Akaratlan mosotry követi szávait, a esir
és tejföI már feledésbe mentek, csak }an-
csin látszik, hogy valamit íorgat agyában,

óli !!
zslr es
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valamire készül, Lassan odasomfordál
Karcsihoz, rnegáll elötte feszesen:

: Orsvezetőm - kezdi - tisztelettel
kérek engedélyt arra, hogy a burgorlyát
héiában megsüthessem és a lizórai és
uzsonnai vajamat az őrsnek felajánljam a
miattam otthon íelejtett zsir és tejföl sze.
reny pótlásául.

A fiuk ijsszenéztek, szinte egl,szerre tört
ki belőiük a huj-huj-hajrá, Karc.si rnoso-
lyogva adta beleegyezését és szerencsét
kivánt a siitéshez. Jancsi pedig ballagott
a tüzbely felé a burgonyákkal s mélyen
sóhajt,,tta;

- H"j, az az átkozott papucs ! . . .

Dr. Bí,k.
l lllllllllllllllllllllllll llllllllIllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllll

Tréfák,
Egy amerikai eliött látogatóba angol barátiához,

ahi vendégével birtokára sétálgatott. Mídőn egy
óriás fához érkeztek, büszkén igy szóIf:

- No§, §am, mi a nézete erröl a fáról ? Még
Amerikában is nehezen találnak ilyet !

- Ugyan mit l Anrerikában a fák olyan magasak,
hogy két ember kell hozzá, hogy a tetejét megnézze.
Az egyik elkezd lelfelé nézni, amig elfárad, aztán
a másik frrlytatia, ahol emez elhagyta l

;&

- Te, Jóska, mi az, ami viz telett i§ van, viz
alatt is, de mindig fejiel lefelé ?

_?
- A szög a hajó fenekén l

- Jó, de mi az, ami mindig íelfelé megy, lefelé
is megy, de sem a földet, §em az eget el nem éri?

_ Nos?

- A szivattyu fogantyuja !

;*

- Nos, te föszakács, tudotl-e mi a legiobb, amit
egy szilvásgombócba tehetsz?

_?
- A fogad - vagy talán nem ?

a

Lakáskereeő: Ön azt hirdeti, hogy a szobából
sok kilométerre gyönyörü kilátás nyilik Most pedig
köröskörül iüzfalakat látok l

Háziasszony: Dehogy, uranl, csak dugia ki a
íeiót az ablakon és nézzen felfelé. Az égnél szebbet
ugy sem láthat l

The piper of pax.
Baden-PowelI éIettörténete.

Ismerteti : ]\IoLNÁn FRIGYES cir. 1Folytatás,)

1903-ban felajánlják neki a legmagasabb
elérhetö katonai íokot, a lovassági fő-
felügyelő állását. Ebben a minőségben
látogatja meg Canadát, Nétnetországot,
Bécset, i"rancia-, OIaszországot, a belga
lovassági iskolákat, ismét egyszer Délafri-
kát, stb.

Mindezek közben pedig vísszamenőleg
a 13.as huszároknáI töltött időkig, alakult,
Íejlődtltt a cserkészet eszméje, ,,Aids 1o
Scouting" c. műve, melyet katonai járőrök
részére irt és a természetben való moz-
gásl, az ahhoz való alkalmazkodást tár-
gyalta katonai szempontból - mire vissza,
tért a delafrikai háboruból, a fiuiskolák
kézikönyve lett. Mafekingben már kisérle.
tezett fiuk kiképzésével. Nlost azon kezdett
gondolkodni, hogy egy hasonló könyvet
ir meg fiuk és nem katonák részére. 1906-
ban megvan a ,,Scouting íor Boys" terve.
zete és azt elküldi véleményezés végett
mindazoknak akik az angol ifjusági neve-
lésben vezető szerepet játszanak, továbbá
a hadsereg, tengerészet, az egyház és az
állam illetékes közegeinek. Lelkes vála.
szokat kap. 1907-ben Brownsea szigetén
megcsinál|a az elsó cserkésztábort. 1908-
ban megjelenik a ,,Scouting for Boys" -6 kéthetenként megjelenő folytatásban.
Mielőtt még végig jelent volna meg, töme.
ge§en alakultak a csápatok. Egyenruhául
elfogadták azt, melyet B. P. maga is hor-
dott a délafrikai küzdelmekben és amely
az á|tala alakitott délaírikai csendőrség
egyenruhája is volt. 1909-ben már l1.000
cserkész gyülekezik a Crystal Palace előtt.
Ez év október 3-án nyujtja át neki a
király a Victoria-rend lovagkeresztjét,
mellyel együtt jár a nemesség (Sir). IVIeg-
irlapitja a ,,Scoutí' és ,Headquarters Ga-
zette" c. Iapokat.

1910-ben arta a meggyőződésre jut,
hogy egész idejét a rohamosan fejlődő
cserkészetnek kell szentelnie, szolgálaton
kivüli viszonyba megy 30 évi, katonásko-
dás után. Gyakran ,ostromolták azza| a
kérdéssel, hogy miképen lehetséges Azl
hogy egy mozgalom rnelynek vezére. egy
tábornok - nem militarista. Válasza jel-
|emző: ,nem látom annak okát, }rogy
egy cirkuszló, miután beíejezte karrierjét
a porondon, át ne térhessen békésebb
íoglalkozásra és egy pék kordéját ne
hazza", Amerikában, Canadában terjed a
rnozgalom. 19tl-ben tulajdonosa lesz a

j-:#.
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tsaden Bovell családja körébgn (l924),

:]
13-as huszárezrednek, rnelyben hosszu
év,ekig szolgált. Ugyanebben az évben
33.000 cserkész tiszteleg Wíndsorban
György király előtt.

A következő két évben sorra látogatja
Norvégia, Svedtlrszág, Panama, Nyugar.
india, az Egyesült Allamok, Cariada, Japán,
Australia, Dél,frika, Uj-Zéland cseriiéizeit
és az egyik hajóuton ismerkedik meg
Soarnes Olave kisasszonnyal, jövendőbeli
nejével. 1912-ben nősül meg és neje ettől
fogva kiegésziti rnunkáját azáLtal, hogy a
íejlődő leánycserkész' rnozgalomban vállal
vezető szerepet és visszatartja attól, hogy
a fiukat atálozzák, t913 október 30-án
születik fia péter. A következő évben
veszti el édesanyját és az' a körlevé},
melyet ez alka]onrrnal a cserkészeknek
küld, apotheosisa az anyának és a fiui
szeretetnek.

Ig14 augusztus 4-én 50.000 cserkészt
bocsát az angol hadügyi kormány rendel-
kezésére. A háboru alatt ismételten jár a
francia fronton. 1915-ben és 1917-ben két
lánya szü.etik. 1919-ben megkötik a békét,
mely több fegyveres embert hagy meg
Európában, mint amennyi valaha volt A
lefolyt háborunak és ennek a békének a
borzalmai llésztetik B. P,-t arra, hogy a
mozgalom nemzetközi fejlődésére törelred-
jék a kölcsönös megértés eléré.se és eljö-
vendő háboruk kikerülése céljából.

1920-ban van az el.cő nemzetközi cscr_
kész Jamboree Londonban,,eredménl,e a
nemzetközi cserkésziroda megalapitása
külön ,,Jamboree" c. lapjával. 1921-ben
kapja a bárói rangot. Uralkodók legma-
gasabb rendjeleikkel ttinterik ki. A francil
becsületrend lovagia; az anga| Viktoria-
rend naqykeresztese lesz. Mindez a külső
fény és megtiszteltetés azonban elenyészik
amellett a belső, megbecsülés és §zeretet

György augolJiirály csetlrészcsapatohat szemlé1 trteg. Jobbjr'Ln B. 1).

mellett, mellyel az egész világ milliónyi
fia övezi vezérét,

Egy amerikai a következőkben {oglalja
össze B , P. erdemét : ; N{ikor Istenr meg_
teremtette az emberl, egy kevés sarat vett,
megformálta és, rálehelt. Ezzel meglzüle-
tett az ernber. * Minden atornokból ke-
letkezik ugyarligy. Minde nfelé cserkész-
atomok voltak, Ehhez a íeifedezéshez nem
kellett geniusz. Egyik.rnásik rnegtalálta
őket, próbálta íormálni. Dan Beard is fel-
íedezte, formálta de az ag],ag nem éit.
Jött B. P. megtalálta, megfornláita rálehelt
és ime éIt az eredmény,: a cserkész. A
többiek elíclejtetteli lelrelni".

Ami lényeges, az a szeLlem, nrelyet az
attrrrlba lehelt - a léleh, Semmi más. 1r,eg.,;

Fogadallmtétel.
Kőből szemtehányás,
Néma panaszsóhaj!
Ílvtől-éwe vátva
Áísz emleí<romoddal.

Áíi, Dereny,
irlli 

^.teren,S ha a Danfuó| magyarok léanek,
Ltti *eg metevebbea|

S szivig égessen amott fenntól
A íebukott Atpáő he|ye,

Szivig égjen a íenn haladó
Magyarok szégyene

Kémek kazatt néma mormolás,
De s,zivben vad vihat:
Dévénynél az első eskűsző,
S Dévénynél (egyen a végviaőa|!

Kt,otttpecher L. Alltul, G07.)
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cserlrésztörténetek,
A kir váltó6r.

Olyan kicsiny volt, hogy ez a megha-
lározás: alig látszik ki 4 földből, egészen
talált testi mivoltára. Es mégis ferfi volt
már, mert két kis izmos markának keser-
u", ,rrunl;áia segitett eltartani, nagy számu,
nyomorban sinylódő családját.

Hüvös áprilisi napok iártak, de azért
mezitláb, a hideg széltól vörösre-kékre
mart meztelen lábacskáival topogott a
villamli sinek között, kezében a váltóiga.
zitó hosszu vasruddal. Amely tatán na-
gyobb volt, minl maga a parányi -váltóőr.

IvIi a sinek mentén állottunk az utam-
mtl, aki teljel cserkészdiszben kirándu.
lásra indult. A villamos - persze - ké-
sett. A m;énk legalább srlhogyse akart
befutni. Mindenféle szám elhaladt előttünk,
csak a várvavárt - nem. volt időnk el-
nézegetni a kis váltógyerek munkáját.
Milyen íürgén szalad a sinhálózat között,
egyetlen egyszer se tévesztve el vesze-
delmes munkáját. Néha szinte brávuros
ügyességgel mentette ki csöpp testét a
rninden oldalról feléje rohanó gázolóma-
sinák közül. (Bocsássá meg a nagyérdemü
Villamos Társaság ezt az elkerüIhetetlen
rossz élcet.)

Egyszerre megállt a villamos közleke-
dés. Egyáltalán nem érkezett semmiféle
kocsi és a kis váltó-generális megpihen.
lretett, De hirtelen csak oda pördült az
uram elé a parányi Dávid, a jól megter.
mett - Góliáth elé. kis meztelen bokáit
hallhatóan összecsapja, rongyos trikó-
ingecskébe buit karja a levegőbe lendül
és a három maszatos ujiacska szabálysze-
rüen ,,leadja" a köteles cserkész tisztel-
gést; ,,Jó munkát !"

Ennivalóan ,,stramm" volt a kis kölyök !

Nekem elhomályosodott a szemem a
boldog meglepetéstől ! Az uram kikérdezi.
Szabályszerüen,,jelentkezik.( Egy_ik is-
kolai cserkészcsapathoz tartozik, Es ott
áll katonásan, cserkészesen, délcegen ki-
huzva kis csenevész testét, ragyogó szem.
mel, értelmes homlokkal, nyugodt önbiza-
lommal. l{ert tudja, hogy nem fog|ák
tolakodásnak minősiteni közeledését. való_
ságos élő reklámtáb|ája, hirdető harsonája
volt a kicsi a cserkészet áldásos, testvéries
munkájának.

Ez alegényke, akit mostohá sorsá olyan
korán kidobott az élet viharzó tengerére,
már nem fog elveszni a mocskos, zavaros
hullámok között. Kicsiny mezitelen lába
szárazon fog a habok íelett lebegni, mert

védőn, oltalmazón ölelte magához egy
nagyszerü intézrnény mindent kiegyenlitő
meleg szeretete.

Vircgrádi kirándulás.
Egészen egyedül kellett Visegrádra rán_

dulnom. Betegen, álmatlan éjszaka után
szálltam hajóra, A Duna nem volt nyu-
godt és igv a hajóut nem kedvezett egész-
ségi állapotomnak. A visegrádi állomáson
már nágyotl, nagyon betegen szállottam
le a hajórói. Az állomáson nem várt senki.
Pedig olyan gyönge voltam, hogy - érez-
tem - magam egyetlen lépést se tudok
t€nnl.

Az uLáző közönség - egy lelket se is-
rnertem közülük - sietve elszéledt és a
hajóállomáson se mutatkozott élőlén;,.

Szédültem, a szemem előtt rninden el-
homályosult, azt hittem meghalok. Leültem
a kis nyitott váróterem egyik sarkába és
lelkemet isten kegyelmébe ajánlva, nyu-
godtan vártam, hogy mi lesz velem.

Egyetlen élőlényt se láttam a közelem-
ben, aki segitségemre lehetett volna, I)e
mégist... Egy torzonborz külsejü, bo-
zontos üstökü oláhcigány alakja tünt fel
az utmentén, aki sorba próbálta a kerti-
lakások zárt ajtaját Es senlri se jelentke-
zett zőrgetésére.

Ez az alak éppenséggel nem volt biza-
lomra gerjesztő. Megijedtern és eszembe
se jutott, hogy ettől kérjek segitséget,
Inkább elrejtöztem az egyik oszlop mellé,
hogy meg ne lásson. Szerencsére Iovább
haladt az országuton, anélkül, hogy észre
vett volna.

De én már féltem ott maradni. Nagy
nelrezen összeszedtem magamat és e|in.
dultam a néptelen, poros országuton a
falu felé. De gyönge voltam és vissza kel-
lett térnem az állomásl a és elepedve egy
ital friss vizért gyötrődtem ott hosszu
ideig, egészen egyedül.

Végre szállingózni kezdett az utazó kő-
zönség, az állomás is életre kelt: hajó ér-
kezést jeleztek.

Elhatároztam, hogy történjék bármi,
azonna| visszautazom Budapestre. Pedig
rémitett a hajó ut. Mert épen az nap ol-
vastam az ujságban, hogy egy magánosan
utazó hölgy meghalt a bécsi hajón. Isten
mindenütt velem van és ha meg kell
halni, akárhol inkább, mint itt, ezen a
helyen.

De ki íogja megváltani a jegyemet ?

Képtelenségnek tünt íel az a gondolat,
hogy belevegyüljek abba a közellrarcba,
elszánt kézitusába, amelyben részt vesz
ilyenkor a kiránduló közönség. Edzett vas-
idegekre, kiméletlen verekedési hajlamra

.-n-: ..-::*i-:_ _ -
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van szükség ilyenkor. És bennem egész-
9.ég"r. koromban is hiányzik ez, hát -még
ilyen legyengüIt állapotban ?

De kit szólitsak megr íelkérve,, hogy
váltsa meg a jegyemet-?'A budapesti kö-
zönség_ nern tulságosan szives, különösen
ha - harcba indul. Es én olvan nehezen
tudok idegenektől kérni valairit,

Ahogy igy töprengek magamban az az
é_rzésem, hogy valaki néi, kutatólag meg-
ligyel.

Föltekintek. Két ragyogó, ér telmes
szemmel találkozom. Egyna§y cserkészka-
lap alól_sugárzik felém meleg szánalommal,

Mindjárt tudtam, hogy-meg vagyok
mentve. A kis idegen cierkész- es\.éilen
biztató-kérő mosolyomra (amely mE[tetl"-
tősen halványan sikerült) mellértemierem
és azontul hüséges, önfeláldozó lovagias-
sággal_ 

_ 
állott rendelkezésemre. Alig ióhe-

tett több tizenhét esztendősnél. De milven
figyelmes, körültekintő gondossággal iett
T9g.. mindent, amit csak lelrete*t[ rrogy
iól elhelyezzen a hajón. Isten után nJÉi
liöszönhetem, hogy minden baj nélkül
hazaértem.

Szivem egész rrrelegevel es lráláiával
küldöm ezt a két kis igénytelen és rnegis
tanulságos történetet szeretett cserlrész-

Örci akadályverreny az egyeaitett
piarista nagytáborban.

A piarista n agytáborN;Y#l!"i;Ji3Í: T' ;l";._
tok látszólag a tegnapi másfélórás felhőszakadás
nyomainak eltüntetésével foglalkoznak, valójában
azónban a délutánra hirdetett őrsi akadályverseny
izgaíja a,fiukat. Egyre-másra szalad e| közülük egy-
egy a fötéren levö parancstáblához, hogy szemé-
lyesen is elolvassa a részletes ulasltást, a kötelezö
felszerelést. Fóként az utolsó nondat dobogtitja
meg va|amennyiök szivét : ,,Minden csapat gondos-
kodjék, hogy e|1,4.re egy stramni_öts itt álljon a
a zászlórudnál". - Vajion a ,stranrmg.örsben benne
leszek.e én is? - kérdezi magától. No de, meg-
vigasztalódhatik. Az akadályok nagy 'része a lábor
területén le§z, a nern§zereplók is láthaíják a válo
gatott őrsök munkáját.

Gyülekezés. piarista tábor.

Délután 4 óra. A tábor mellett emelkedö 256-os
magaslati ponton vagyunk. A tér hemzseg az ör-
söktól. De hogyne l A pestiek három rajával együtt
tizenegy tábor van lent atisztáson 350-nél többfiu-
val és Szeged meg Budapest II. két.kétőrsöt neve-
zett be a veísenyre.

4 óra 20 perc. -- X.-csapat örse indulhat. -
hangzik tizpercenkint az inditó-parancsnok §zava.
Számomra legokosabbnak látszik, ha egy őrssel
csinálonr végig az összes akadályokat. Indulok hát
én is.

Alig megyünk 300 lépést, égy karszalago§ c§er-
kész irott parancsotad átaz őrsvezelőnek. - Irdny
a tdbor zdszlórudja, a szíkldkon kötélbiztosiítíssal
kell leereszkedni. - A fiuk egy kissé tanakodnak.
Az örsvezetö rendelkezik: pista összeköti a lasszót
a vastag kötéllel, haltíszcsomóval (hogy könnyen

testvéreink nek. G" Mihlós1l lloua,

A leggyakoribb vacuti harangjelzések.
Minden állomáson, őrháznál hallhatjuk

a. vasuti harangielzéseket. A jó cserkész
ebből sok mindent megtltdhat i ezért kö-
zöljük ezek közül a leggyakorlabbakat :

1. Vonat indul a pálya végpontja felé:
oo 0o oo (ket harangütés háromszor).

2. Yonat indul a pálya kezdőpontja felé:
OOO OCO OOO (három harangütés há-
romszor).

3. Vonat nem indul a pálya végpontja
felé: OO O OO O CO O (két harang-
ütés meg egy háromszor).

4. A vonatnemindul apá|ya kezdőpontia
felé: OOO O OOO O OOO O (három
és egy harangütés háromszor).

5. Minden vonatot megállitani:
ooooo ooooo ocooo ooooo
(három és két harangütés legalább négyszer)

6. Mozdony jöjjön munkásokkal és or-
vossal: OOOOO OO OOOOO OO (öt
és kettő harangütés kétszer).

7. Kocsik futamodtak meg:
oo3c ocoo o]oo ooo] (négy harang-
ütés legalább négyszer).

8. Orajel (rendesen tizenkét órakor):
OQooooco3ooc (tizenkét harangütés),

F._G.



'---T

T,
MÁGYAR c§ERKÉ§z862

ki lehessen bontani !), János a lasszó végét ennek
a bokornak a tövéhez köti csuszóbÜrokkal, utána
utászmódra feltekeri a két köíelet és kidobja. Ha
leereszkedett, mi is utána megyünk. Már meg is
van. Repül a kötél és - de Jsak felére: vissza-
rántolta a bokoí. Jobb lett volna csak a hidobás
után megerösiteni. Mosl kezdhetik előlröl. Mig baj-
lódnak, megkerülöm a sziklát és eléjük iutok, Már
ök is itt vannak, csak Pista oldozza még a lrötelet.
Azulán megindul biztositás nélkül és a legveszé-
lyesebb helyeken menelközben tekeri fel a kOtul.t.

- Az előző örs ügyesebben csinálta, - hallonr a
nellettem álló birótót. Azoknál az utolsó se jött le
kötél né|kül, hanem miulán leoldotta a csonrót, a
'bokor lövén felében áthúzta a kötelet, a fél kötél-
hosszuságon leereszkedett, azután lehúzta maga
maga után. - Őrsvezetöm mindebből peísze nem
ha|l semnrit. Ö már várakozó arccat nyul a nráso-
dik parancs után. --- Keleti irtinyban lezuhant egy
repütögép, meg kell keresni s a pilótrínak etső
segélyt nyujtani. - No ezt ügyesen csinálják. Az
örsvezetö először pontosan betájékozódik, arc.
vonalba állitja az őrsöt: Vigyázz l Támpont a bal.
szárny, három lépés közzel nyitódj. , . rajvonal in-
dulás, Ötpercen belül megtalálták a .lezuhant pi-
ótát'(. Hogy mennyiré fontos volt a rajvonal és az
elözetes, pontos betájékozás, mutatja, hogy egy
másik örs kis tévedéssel északkeletre indult és
várhatoÍt rájuk a pilóta, mert szépen elsétáltak
mellette,

A hatmadik feladatot - eg;l darabban lévö
hosszu kötélen megkötni a hat legegyszerübb cser-
készcsomót - könnyen eIvégezte az őrs, habár
elsó pillanatban megiiedtek attól, hogy minden
.csomót egy kötéllel kell kötniök. Utána egy ktityu-
ban elakadt ,,szekér'' került az uíjukba. Természe-
tesen ki keltett segiteni. Miközben ök tana_kodnak,
hallóm a birótól, hogy voltak, akik ásóval estek
neki a kereket marasztaló sárnak, mások meg
szanaszét ledobálva felszerelésüket (itt is hagytak
belöle egy csákánybaltát - mondja), egy pillanat

Átkelés a magasfesziiltségii áramkörön.
piarista tábor.

alatt kirántolták a kocsit és izgalottan tovább_
rohantak. Az én őrsvezetönt ezalalt őrsével átment
a sáros rétegen, ott örsi sorrendben lerakatta a
felszerelést, visszament, kettö a rúdlroz, kettő hátra,
kettö a küllökhöz, ketlö tartalék, * mondta a fiu-
kat nevükön szólitva, Hó-rukk és kint van a kocsi,
Felszedik a íölszerelést, tisztelegnek a birónak s
indulnak tovább,

Átmegyünk a patakon és ott kapjuk az ölödik
utasitást: - Valamelyik tdn elójult egy cser-
kész, meg kell keresni és mentóhurokkal leeresz-
teni. A ntegkeresés a pilótánál látott módszerrel
hamar nrent, hanenl a leeresztés ? Ketten felnrász-
tak a fára a lasszóval, de vagy mert nenr ludlák
megkötni a menlócsomót, vagy mert izgatottságuk-
ban elsiették a dolgot, egyszerüen a lasszóhurkon
engedték le a pácienst Hozzá még a kötél végét
sem erösitették a tához, hanem csak a kezükben
tartotlák. A|aposan lepontozták öket.

Izgatottnak mutatkozó cserkész jelenlkezik az
őrsvezetönél. TeleJonjelentés érkezett, hogy az uton
két megvadult ló elragadott egy kocsit; ugy lrlt-
szik, erre fognak rohanni, tegyenek intézkedéseket,
Nosza gyorsan odaerösitik a kötél sgyik végét egy
fához, átrohannak a másik oldalra, olt is oda-
kötik. Már jönnek is nagy robajjal a ,,cserkész-
pónik" egy szerkocsiva|, Az örs legügyesebb tagja
nekiiramodik, htitulról felugrik a kocsira és a ki-
feszitett köté|töl is segitve, rnegállitja a ,,remegö
állatokat". Késóbb láttam őrsöt, mely gyalogosan
lasszózta meg a váglató lovakat. Volt fiu, aki elé-
jük ugrott és utjukat állta. Hát a ,,csekészpónik''
megálltak nekik, de nem ludont, mi lett volna te-
lük, ha igazi lovakkal kisérleteznek.

A tábor felé indulva, négy külömbözóképen se-
bedült cserkészt talrált az őrs, a ttiborba ketlett öket
szrillitani. Könnyebb vagy sttlyosabb sebesiilésük_
höz képest az ismert módokon kettenként meg-
fogták és levitték őket. A döntöbiró csak azt ki-
fogásolta, hogy kettőnek rnagasabbra enrelték a
|ábát, mint a fejét.

Kátyuban a szekér

(]'
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Már hét akadályt legyürtek a fiuk, bizakodva
haladtak tovább. Bizakodásuk azonban c§akhamar
elpárolgott. Harminc sze nlélyes rátor vasalkat-
részeiból összeállitott akadályra bukkanlak. A fel-
tevés: a csöuekben magasfeszüllségü dram kering,
megériníeni semmi eselre sem szabad; lessék tit-
kelni fölölte. Könnyités: a|atla m!ndenki közleked-
het, de terttrlszetesen egy§zer.feletle is át kell
mennie rnindenkinek. Enyhén szólva, ez nem va-
larni reális íe'adat, _ g rndolom - d,e a lelerné-
nyességet alaposan próbára teszi, Lássuk azonban
a fiukatl Eieinte egé;zen tanácstalanul állanak.
It{ajd á|dobálják a felszerclést, egyrr'rás vállára álla.
nak és ugy próbálnak átugrani, Igert, de a rud
maga§abb, bárhogy igyekeznek, hozzáérnek és igy
lepontozzák öket. Hosszu-hos§zu idö telik el, nrig
rájönnek, hogy hiezen botjaik is vannak ! Végre
nagy üggyel-baiial a képen lálható módon áltor-
názzák magukat.

További, kb. l00 lépés menetelés után, azt az
ulasitást kapják, ltogy egy Jelraltott farakds ledőlt
és maga ald temetett egy cserkészt. Ki kell szaba_
ditani és elsö segélyben réslesiteni. Gyerekjáték,
rnondják a fiuk és egy-kettóre széiclobálták a ha-
sábokat, A zordon biró azonban megállapitotta,
hogy közben egy párszor alapooan oldalba ütötték
a szerencsétlen áldozatot, utána pedig ugy meg-
ragadták, hogy esetleges zuzódásainak egyáltalán
nem használlak.

Ezulán a képen is látha{ó nagy vöröskeresztes
táborba vonultak és külömbözö kérciésekre kellett
irásbeli választ adniok, Nem mentem be velük,
csak a kijövőktől hallottam egyes kérdéseket:
Mennyit ver átiag az ember pulzusa percenként ?
Mennyi idö alatt fő meg keményre egy tojás ?
Hányféle mérgezés van ? Milyen irányban van a
,jegyzőrét" ? Milyen térképjel a nrészégető ? stb.

A fiuk véleménye szerint ezek a kérdések nehe.
zebbek voltak a gyakorlati dotgoknál.

Most jön azonbán a legérdekesebb. Az örsi
akadályverseny - nen volt verseny. Este .a tábor-
tüznél nem hirdették ki pontosan, ki az első, ki a
ntásodik, ellenben sorban elöállottak az egyes aka-
dályok birái és az örsök nlegnevezése nélkül rész-
letesen felsorolták a hibákat és elöadták a helyes
megoldási módokat. Közben a liuk és a paranc§-
nckok ráismertek hibájukra,-örültek, há az ö meg_
oldásukat dicsérték neg és §ok-§ok tanulsággal
elsö dijak nélkül, de az eredménykihirdetés káros
melléktermékei nélkül is nyugovóra tértek.

Miközben végighevertem szalmazsákom on, azon
iárl az e§zem, hogy mennyire izgultak a fiuk a
verseny előtt, milyen lelkiismerctesen készültek
tá, ió|lehet tudták, hogy nincs veí§eny; tebát a
ver§eny ió oldala; az erők pegfeszitése meg_
volt, viszont a veszekedés; az irigykedés, nehezte,
lés és a többi káros melléktermék elmaradt. Nem
jobb-e a versenynél --- gontloltam - ez a bvet-
senynélküli veí§eny" ? - Ejh, aludjunk rá egyetl

Német cserkészek szövetségi ünnepe
a keleti tenger partján.

l l óla vo!( vrsárnap déleiött, hogy 28 berlini'
csetkésszel Zingst.be érkeztünk. Néhány fiu várt .

ben:rünke,t a ltrár itl lévó cserkészek közül az állo-
máson. Megszó|al gitárkiséret mellett a német,nóta,
.és elindulunk a táborhely felé.

A tenger zö'deskék trullánlaival harsogva:ostro-
molia a prrtol<al. §ölét, páfrányo; erdő. .Míriden
frissen zö]d; rugalniás, puha pázsit, nlisztikus fél-
homály, ahová a nap clak tenyérnyi aranyfoltokat
.rner nagyrréha pingálrri . . .

' , B trna, irrtl án rnódr"r teleföslött sátrak, meg_
]lehe[ős rendellenséggel és nem olyan szépen fel-
verve, tliflt a mionk,--bronzsziítüle sült cserkészek
és nagy nagy csönd fogadnak. Már itt van a ber-
lini cserkészek jórésze is; külöú bekeritett,helyen
a poroszok, isrnét külön a baiorok, svábok, szá_
szok és az oszttákok (Hiába, a ,sógorokban csak
mindenütt belebotlunk,) Mi is helyet kápunk égy
berlini csapat táborában és csakhamar büszkén
íeszül kis sátrunk, a tetején tenyérnyi kis három-
szinü se'yemzászló, ami szörnl,en imponál a ger_
mánoknak. Fz a hely most "diplomáciai" kerület a
német óceánban. Ketten képviseljük a magyarokal:
a M. Cs. Sz. megbizottja és én.

'< ,,:, ,. ;,'|..
Szép az itteni élet.
Reggel halkor hosszu kürtjelrg (mér! ,a néme-

leknek nincsenek trombiláik) ébredünt. A tép
ijiesztően hasonló a magyar táborok regggli képé-
hez: álnros, pislákoló arcok, meglehelös lassu ké-
szülödés, d,e aztán mikor a sós tengeri levegö.az
arcokba c§ap, eltünik a:z álom és vad nyargalással
rohan befe|é az egész lársaság a hullámzó tep_
gerbe. Es aztán élvezet is l A hatalma§, több úléter
hosszu hulIámok ide-oda dobálják az embert, a
habfehér tajték végigvág rajlunk, ugy, hog,y rövid
tizperces íürdés után mindenki olyan piros, mint a
fött rák, Utána negyedórás 'csukIógyakorlat, gyors
öltözködés, a?. egész csapat libasorban nregindul a
tábor fe|é.

A déielött a munkáé. Legtöbb a munka persze
a konyhán, mert bizony nem csekélység 3-400
embeíre (nern is embeííe, hanem cserkészre) lőzni,
Nent tanácsos azonban ezt a konyhai müveletet
végignézni, mert elö§zör is nincs kút és eg! 

'ó.e-

kély, barnavizü gödör elégiti ki a konyha igényeit,
ebböl készülvén a tea, kakaó és egyéb étél is.'Hát
nem magyar konyha, annyi szent és nem magyar
koszt, d'ehát nem is' az itt a íontos . . . Naponkint
az órányira lévö Zingstböl szállitják ki az élelnret;
ho| kocsin, hol pedig (ha , jó' idó van),vitorlágon,- .

NyolcszernéIyes vitorlás ez, a oBatmuíg", a ham.
burgi cserkészek büszkesége, Egy ilyen vitorlás-
túrán mi is résztvettünk, de korántsem sejteílük,
hogy milyen élvezetben lesz részünk. Zingstigevezve
tettük meg az,íttat és mire, o,Jaértüirk, , két és fét-

órai evezés után, tökéletesen hasonlitottunk az át-
ázott üigékhez, Ri: és beraktározás megtörtént é§Explorator,
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miután iól megcsodáltattuk magunkat a íürdő-
vendégekkeI, elindultunk visszaíelé, A szél már
valóságos viharrá tornyosult, épen kedvezö idő.
A kormánynál a hamburgiak vezetöje, a tengeri-
cserkész, a népszerü ,Mac" ül. Rövid vezény-
§zavrk, a vitorla Íelrepül és a ,Balmung( ugy sik-
lik tova a bömböIő, vad hullánrokon, mint a nyil.
A víztömeg át-át csap rajlunk, a csónak teste néha
függőlegesen röpül és rövid tizennyolc perc alalt
olthon vagyunk, lzga(óan szép voll, de arra egyi-
künk sem gondoIt (amit a Maé is csak késöbb val-
lott be), hogy néha hajszálon mult a felborulás .. ,

Egyik délután nagy csajkazörgetéssel hirdette
néhány kócos cserkész, hogy bábjáték lesz. Rossz
takarókból összerótt bódé, két rongybaba és hami-
sitat|an (de ép olyan érthetetlen) atnémet dialektus:
'tulajdonképen a kiscserké§zeknek készülí, de ott
vannak a onagyokn és a vezetök valamennyien és
harsogó kacaj ved fel a csendet, ha egy-egy köz-
ismert alakra iól sikerült viccet sütnek ki. , .

Este romantikua tábortüz. Fekete fák, röt lán-
gok, szomoru német nóta gitárszó mellett. llt min-
den egyszerüen, teímé§zetesen megy; ha valaki
beszélni akar, hát beszél, ha egy csapat énekelni
akar, hát éneke|, Egybeforr itt a nagy gernrán bi-
rodalom minden fia és érzik, hogy ezen íügg az ő
jövójük is. Elnrélázó a hangulat; néha percekíg
tarló nagy csönd; az égen csillagok ragyognak, a
tenger halkarr zúg és Martin Voelkel, a szövetség
vezetóje, a szebb német jövöröl beszél, Ilyen |e-
het ez nálunk is, valahol a Balaton partján.

A táborozás elsö periodusa (két hél) véget ért;
eljölt a versenyek, napja. Sik mező, a középen
gyeptéglákból készült trónon Martin Voelkel, körü-
lötte hosszu cserkészgerelyeken az összes csapatok
zászlói,, . Futás, gerelyvetés, magasugrás, birkózás,
és labdajáték. lálék az egész, de nrégis komolyra
megy: a szövetségi zászlóért érdemes harcolni!
Az izmok feszülnek, uz arcokat nagy akarás ra-
gyogja be; szép ez a küzdelem. A zászlót a poro-
szok nyerték ]el; egy évig az övék marad, aztán
ujra meg kell érte küzdeniök. ..

A tengerparton gyepböl készült oltár, körös-
körül barna fiuk, tarkaszinii zászlók. Ilyen környe-
zetben áldozhaltak század,okkal ezelőtt a Niebelun-
gok. Germánia szelleme van most jelen; ezt min.
denki érzi és szent igéret forr az ajkakon,..

(Berlin,) Binder Ldszló,

A Trelde Nes-i tábor,
Vajjon melyik magyar cserkész ne hal-

lo t volna vagy talán saját maga ne me-
sélt volna arról, hogy milyen szép csinos
ország Dánia és hogy milyen hihetetlenül
kedves, bálos nép a dán. Nem is térek
hát ki erre. Inkább a dán cserkészek ez.
évi uagyíáboráról, íogok egyet.mást elmon-
dani. Nem győz a szem betelni á tábor
szépségével. A tábornak sok külíöldi ven.
{éée is van, akik bámulatukat fejezik ki.
Finnországból 15 K. I. E. cserkész utazott

Ku,no Kiuistó vezetése alatt Dániába. Itt
látunk tizenkét londoni öreg cserkészt. A
svédek Frans Hallin a franciák M. Boekhol,
a norvégek közül Moller Gosruanz és Erik
Rasmussen jelentek meg. Wenzel lelkész
2b cserkésszel képviselte Németországot.
Hollandia képviselője aan Popta, A két
másilr dán cserkészszövetség : Det danslie
speiderkorps és a Friviligt Drenge For-
bund (F. D. F,) is igen szép számmal van
itt. A japánok között ott látjuk H, Hira-
tashi-t. A csapatok julius 11.én érkeztek
táborhel5 re, Program : jul. 12-én vasárnap :

tábornyitás; hétfőn és kedden: táborozási
gyakorlatok; szerdán: otthon-nap (a tábr-ir
minden tagja üdvözlrí egy egyszerü lapon
az otthoniakat); csü-örtökön: pajtások
napja; pénteken: világtestvériség napja
(tidvözletet, hireket liüldeni külf, cserké-
szeknek) 1 szombaton: tréning ; va§árnap :

fiatal cserkészek napja (rna beszél Amund-
sen püspök a fiukhoz);hltfőn: kötélhuzás;
kedden: hazautazás,

Reggel hétkor ébresztő: az egész tábor
egysJeire talpon van. Nyolckor reggeli,
kilenckor zászlóíelvonás, reggeli áhitat.
Ebéd előtt egy órás íürdés, ebéd félegy.
kor, vacsora félhétkor, háromnegyed ki-
lenckor zászlóbevottás, kilenckor táborlűz,
féIrizenegykor takarodó, Hétíőn olyan ki-
tünő ,,gulasch"-t íőzlek, mint hallom, hogy
bármely magyar cserkésznelr is becsüle-
tére' vált volna. A tábor parancsnoka:
Christian l1olú.

Az összes résztvevóket üdvözöltem a
cserkészek nevében, kik szintén me|egen
üdvözlik a magyar fiukat, kiket még igen
jól ismernek az elrnult világjamboreeról.

Öreg_ cserhész.

A 85. Zúnyi cs. csapat táborozáca.
1925. jul. 1-én megharsantak a kürtök

§ a széiresfehérvári öreg gimnáziumból
nyolcvan cserkész indul a nagytáborba.
Tizenöt órás út után végre megérkezünk
Mátranovákra. 'ráborhelyünk a falutól 4
km re íekszik a Tótgyőrpatak völgyében.
Szép, nagy_on szép, áhitatosan és t'ensége-
sen szép. Es mi úgy jöttünk erre a helyre,
mint ezer évvel eze|őtt a nagy honfogla,
lók. Ők se hoztak magukkai mást, mint
dacos, szivós féríiui akaratot, erőt s jó
kedvet s azt a területet. mel5ik éppen
megtetszett nekik, birtoliukba vették s ál-
lamót aIapitottak. S ahol talán Árpád va-
Iamelyik vezére ütött tábort, vagy ahol
talán Balassi Balint vagy Rákóczi katonái
táboroztak, tábort ütnek a késő unokák.

Három hétig dolgoztunk, fárasztottuk
magunkat, Es ha elfáradtunk, elcsügged-
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tünk, észak felé tekintettünk, hol pár kilo_
méterre tőlünk,,csehszlovákok" parancsol-
nak magyar testvéreinknek. S ismét meg.
feledkeztünli a íár.dságról.

17r.l.! t.Különösen gyönyörüek itt Mátrában az
elhagyott, gondozatlan erdők, ahol még az
igazi, hamisitatlan őstermészetet élvezhettük.

Huszonnégy órás cserkészést is rendez-
tünk. Urirányunk a következő r,olt: Mátra-
novák, Csibajbánya, Mátraszele, Szőrösi
puszta, Salgótarján, Zagyva-Rón r, Gegy-
lregy, Bárna és a táborlrely.

A 45 km-es útról minden őrsvezetőnek
irásban kellett beszámoIni, térképvázlattal
együtt.

Tanulmányi kirándulást tettünk a szom.
szédos bányatelepre, hol maga szives ven-
déglátónk, Molnőr bányaigazgatő úr ve-
zetett le a föld méhébe.

Külön tábori fuvós zenekarunk volt,
mely több indulót s hallgató darabot is
begyakorolt. Este pedig feltobbant a tábor.
lűz lángja s íelcsendült a nóta. A komor
büszke bércek tovább adták egymásnak a
biztató igéket, hogy ,,Lesz még ínagyar
nyár___Lesz még kikelet Kolozsvár felett___!

Julius 20_án lehullnak a sátrak. Lefut a
sudár, égbetörő zászlüúdról a trikolór___
Es sorba áll a csapat. Bucsuzunk. Szere-
tett parancsnokunk, Pötz Edgá,r imára szó-
lit bennünket. Azután elhagyjuk a tábor-
helyet s a kis patakunk kedvesen csa_
csogja: Isten veletek! . . . Isten veletekl"

Molnár Jenő őrsvezelő.

A titolrzatos rövidzárlat.
* Svájci csapatösszevonás. _-.Tell Vilmo§ népe ma is nyitlal

szeret játszani.

Korán reggel a genfi tó felett még
kissé párás a levegő, azonban felette már
tisztán látszanak a hófedte csucsok íel
egé.zen a méltóságteljes Mont Blanc-ig.
A genfi kanton kerületi főtitkára, Lederrey
ur meghivására, aki egyébként a városi
villanymüvek mérnöke, résztvettem 8 óra-
kor a katedrálisban külön a cserkészek
részére tartott istentiszteleten. A templom
előtt rengeteg bicikli, bent a íestett abla-
kok félhomályában mindenütt cserkészek.
Minden khaki, melyet csak itt.ott szakit
meg a leányok sötétkék egyenruhája és
az erősebb szinü nyakkendők mindenféle
árnya|ata,

lstentisztelet után kint gyülekeznek a
csapatok. Többfelé mennek, többnyire a
Rhöne völgyébe. Benniinket egy öregcser-
kész autója vár, mellyel több csapatot is
meglátogathatunk. Reggeli a szabadban,

majd ott hagyjuk a kocsit egy rét köze-
pén, - ugy §em viszi el senki - és neki-
vágunk az erdőnek, mely a íolyó partján
terül el. Körülbelül egyszerre érkezünk a
csapattal a vizmenti kis tisztásra. Mes
egy csapat táborozik itt, mely kürömbözó
cserl,észversen; eket tart. A távolságbecs-
lésbe benevezek és inkább véietlenül a
folyó általam mégállapitott szélessége van
legközelebb a hjvatalosan kimért adalhoz,
bár a helyi viszonyokkal, nem vagyok is-
merős. Mrnden őrs külön főz saiát szer-
kesztésű tűzhelyén, saját összeállitásu
menüt. Ez is versenyszám. Meghivnak
ebédre, a ,,vaddisznók". Menü: tapiocale-
vesI kelvirág lengyelesen, narancssalátá.
Nagyon jó, csak kenyér nincs, ami nekünk
szokatlan. Közben saját gyártmányu ijiak-
kal és nyilakkal lOnet Óelba. Kelléiiek;
ía és spárga. Egész ügyesek és ártatlan
mulatságnák látszik az egész. Ebéd után
tovább megyünk, de nemsokára borul az
ég és íél ötkor e| kezd esni. Az összes
c.apatok egy közeli falu terén találkoznak
és együttesen vonulnak a városba. Hallom,
hogy ez egészen kivételes, mert egyéb-
ként nemcsak, hogy a csapatok vannak
egészen külön, de még őrsök is inkább
különállóan rándulr,ak hi.

Másnap találkozom Lederrey urral és
néhány vezetör,el. Beszélgeíünk. Egyszerre
L. ur megkérdezi tőIenr, hogy tudom,e,
hogy e|őző nap este az egyik városrész-
ben rövidzárlat volt? Ennek azokát egész
éjjel rengeteg költséggel és fáradsá§gal
keresték, reggel tiz őráig, amikor sikerült
a magas feszültségü áramvezelék két
drótja között fennakadt fadarabot megta.
}álni, mely a ráesett eső következtéberi
előidézte a rövidzárlatot. A legcsodála_
tosabb az volt, hogy egy rét közepén
találták, messze a íáktól és neki mint
ügyeletesnek hozták el a megszenesedett
darab fát, hogy vizsgál|a meg. Az egyik
végén ott volt áz ékalaka bevágás, mely
jellegzetes minden - nyilra. M. F,

Hírr&okba íótótt nyattcndőlből hőtetcl, illíetve
k6téíhágcsót lchet fonnl. (Bt-pi )
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A. zru.lgk.íogkeíéje. Tó6orl íogLefe-pótlék szőtaz
taÍanbbót (a végét rost|alta ket1 oaétharogatoi)



-. "á§aat*-r j*.s+';ai
-:F5-*

E88 MAGYj{,R: c§ERxit§ü

;.],:i,]l".:.,.j]-'', .. ..' ..". .*.,....

,,.,'A. szorkesztő kéri
anqák,' szive§,tudömá-

sulvételét, hogy szept.
l.től minden irodalmi
vonatkozásban a 

"Te-

Brrdapcst. A 26, sz,. Magyar Jövö cscrkész-
c§apat (ll ker. érseki reálgimnázium) X. jubiláris
nagytáborát az idén 38 résztvevóvel iul. 1-25.
közölt Parátlfürdö szomszédságában a glóf Károlyi-
uradalotn vadaskerijébenltartotta. A lábor vezetóje
dr, tlarhia Kátoly,reálgimn. tanár csapatpaíanc§-
nok volt. E,rőteljes lépés volt ez a tábor csapatunk
tört{netében, Szigoru fegyelmezellség és követke-
zetes pontosság a cserkészmnnkákban, tiszía, derüs
hangulat a iátékban, lábortűznél, kirándulásokon
- e?ek hoztak közelebb bennünket az ,örök cser-
hészideálhoz",,,Bendszeres kirándulások táborhelvünk
gyönyQrü. vidé'kére, a,Kékestetöre, a siroki váriom-
hoz, egy másfélnapos túra-a Gallyaíetőre, tettét<
változatossá programmunkat. A Gallyatelön egy kis
előadást s cserkésziátékot rögtönöztünk. Jul. t2-én
kitünöen sikerült ünnepétyt relrdezlünk Paiádfür-
dőn, Meglátogatott bennünket a szülökön kivül
Hu.dyma Erni} igazgató ur is. Telve a Mátra üde
leve!öjével, aranyos napsugarával, de mégis nagy
fájdalommal bucsuzlunk e kedves helytól, ameIy
ö,rökre' bevésődöü tellrünkbe és visszá vi§sza fo!
térni, valahányszor vigaszlaIásra és erőgyüjtésré
lesz szükség. Táborzáró ünnepélyünket szept.30-án
délután tarljuk a gimnázium aulájában.

, §zékesfehérvár. A fóreál ,98. Elöre"csapata
két hetet iöltött Balalonaligán. A tábort Koitjcs
János parancsnok és {iss csapattiszt vezették. Az
emlékeket s a nagylábor megkapó valázsát néhány
sorban elintézni lehetetlenség volna. Ellünk, figyel-
tünk s csak emelkedni ludtunk. Kirándulások, ósó-
nal<ázás.,. meg ezer íe|ejthetetlen apróság szinez-
ték ki s tették kedvesebbé két hetünket Auguszlus
3-án indultunk utnak s 17-én bontotíunk tábort.
szép.volt, jó is volt;csak soha el nemu!lottvolna
s mennél e|öbb jönne ujra a'cserkészmunka vi-
rágbaborulása: a nagytábor l

'Wageningen, aug. l0, A debreceni gazdasági
akadérnia öregc§erkészcsapatának hat vállalkozó-
szellemü íagja szivből jövó üdvözletét küldi Hol-
landiából a,Magyar Cse,rkész" közönsfuének. Utunk
Magyarországból Hollandiába 7 napig tartott, Buda-
p€§ttól Passauig hajón, Passautól Mainzig vonaton.
Mainztól Nijmegenig pedig isnét hajón utazlunk.
Igy böven volt alkalnrunk a Duna és Rajna pom-
pás vidékeinek szenrIé|ésére és megcsodálására.

nevet ki,
vánja használni.
, Kíss Eta és Faragó Rde f. évi aupusztus hó
29.-én 12 órakor, a fasori ág hit. ev, te_-mplomban

,' Tábori üdvözletelhet köszöniük hálásan
|.!1ovl,ky, Molnár píl 69. tiszteknek- Velencéböl,
19l.. iToldi M, ,csapatnak NógrádveröcéröI. a ll9.
Jászapáti gs., 2ü tagiának és Mágyar László 'Drnok-
nak az e|ső nagytáborukból, alzékesfehérvhri g8.
Előrének Balatonaligáról, 29. Sólvmárnak a Hoch-
gollilgrój ,(Au.sztria 2863.,m ), a 18. Lóczy csapat_
nak Fehértóról és Parádról, a234, Csabádak B'ern.
ból, a 87.:Tlrulnak Zánkfuól, a debreceni vegye§
gsapatnak (Dgb_reczeni Ferenc, WaUisch Osiliár,
Dr. Pessenyei. Lajos, D... §4etv Ferenc) Rómából,
ifj. Bödy Zoltán Keszlhelyról, a!allagi öregcs. csa-
pat Amsterdamból.

fllT Qseviczér.öl. Hegedüs Árpád, népműv.
elöadó, cstiszt a következő hirt küldte be:

nCgevicze forráshoz a25. sz,l,Szent lmreq cser-
készcsapatból kb. 2J öregcserkész érkezett. ahol
egy pohár vizért egyezer k-oronát fizetteltek. i cser-
készhulacsot háromezerötszáz koronáért iöltötlék
meg.:'Végül irásra egy pohár viz;i-iái;k 

-relenient.

,, A_30. sz. ,Hollós Mátyás csapat elsö raja
aqg. 7-1l}-én kirándulást rendezett á Dobosókőie
a következő beoszlással: -

. 
'7_én este irldulás a H. É V.-tal Pomáz:a. innen

ltiskovácsi pusztán sll óra, Salabasinai kúi l óra
(éjieli. út, táborverés sötétben, csillagok), 23as-kor.lefuvás. ' ]

8 án: a Peres.hegy nyergén át a D lbosoköre
(térképielek, tájékozódás, iermészeti megfigyÖlések,
fanemek) |3l| őra. Itt íáték, ebédíőzés, t<TtaTás rcseú
megszállott. tetület,.hegységek és eredelük, földrajz)l/zl-ig_, maid a Zsiváiy birlangon át (moirOat, út-
ielek és luristajelzések) a TrézÉilkúthóz,2 óra,'Tá-
b.oryerés (történelmi visszapillantása lörök időkle,
tábortúz a legelón, nem az-erdöben).

9-én : Pilisszántó (római emléÉek) Vörösvár
(búc§ü, istentisztelet);'Pilisszentiván, Napvszénás
!li. íiya,. 

".bé9, 
máríaremetei _templom, blilangot<

(mészhegyek, barla,ngok kele! kezése, á'sarások. jiö-
és bronz:korszak} 2 óra é$ este a trüvösvölsvi vil-
,lamossal. haza. Költ!És fejenkint l4.000 kor-ona és
a magukkal hozott élelem.

, Utban Holldndia felé . . .' Bánó István feir,.
Száznál löbb magyar cserkész éjszakízo|t jsy az idén is. Mo_

solygott rájuk a kék Duna főlé boruló c§ilagos ég. . .

Láttuk eddig B_écsei, Linzet (Auszlria), Passaut,
Regensburgot, Ma ifi zot (í\_émetors.zá g), tiivábbá Ni j_
megent és Wageningent (flollandia). ,Ezek közül "a

városok_közül. Regt,nsburgban és Mainzban egy.egy
napot, Wageningenben, je enlegi tartózkodáij hé
lyünkün,pedig ös§ze§€n négy nápot tőltöttünk ln-
nen Arnhembe és Amsterdamba -utazun,k.' l ;'.

L§
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:S1p(9nj Á so_pronvárm9gyei c9eíkészfötitkárság
szeptembér,,hó 0; 7 és 8-án 

- 
vármesvei iamboreét

rendez. Ugyanakkor a kerületi etn-tikse"s kerületi
tisztigyülést tervez Sopronban.

. .,4.Mllsyur Turista §zövetség' tg25,,szebt
hó 6..án Tihanyban vándorközgyülést- tart. Részie-
tek,a szövetségnéL I Attila u. 2. ' ,,_ Sz9pb.lthely. Az 5l. Figyelö csapat szomo-

,liö,'*.'J'ó",.§",-ü,í'T§íii1,'i*,a*íln[,t,j;l
g1_1o.nyj. Te.metése augusrifii 

- 

iá.fi -;;i;;''r;Ö*l.t-
nelyl t€nletö halotta§ házából, ametven a kerület

:lxi:i'á"áíí,í';nilíí;ii.*f ,i'si"eiíiiJöói-ilé,*
.. L KERÜLET.

,^,Tiszti fogadalom és avatás. A kerületi Iam-ooíee .megnyitása alkalmából szept. S-en-i Íisztitábo.rokban résztvett és cserkésztiirri póbat aiIort
::._*§í111,1*|,a líilltÉ g }oga o Jiiii'iéni i.t t. t,u_nn€pelye§ 

.Íoga^dalmat tesznek-.

^,,,.§l9q!"Tb9r,8-án 
d.élelőtt azok az igazolt tisztek,

:ill J_oqo§ltgtt tiszti .táborokban résztíellek, ünne-pelye§ avatásra kerülnek.
III. KERÜLET,

A kerület területén a következö más kerületi
_c93galoB táboroztak l Za|amegyében. Sziptisei, iOO.Kisérleti, l5. B.elhlen, 280. 3zerrt i;,;;:".zÓ4. Hu-
nyaol Jan_os. 

'Ilhany, |7P._l. V. P., 1l. Bocskay,
1.2.. V!ll,_B. Szepezd': l54. Dobó, li+] xiipósri,lao.
Kárpat. Keszthe|y: 209. Botond. Zánka 87, Turul,
!5,. !9hel, 270. Fiajnal, Alsóöis: ZÜ.Úsia ÚŰan,
Révfülö!.: l59. Corvin Mátyás. Balatongyörök: 42.
Turul. Páka: l99. Madách.'Becseheiv,- 5á. Lávónte.
Balatonfiired ;, 6. Bethesda. KáptaIanióti. Oii.' UarO
!öty(is. Badacsony l 174 Gaiz. CróinOaéi, Sri.
Csajáthy Sándor.

Vasln.esvében. Kenyeri : l98. Pál. Köszes : 26l.
lr.!!yi__ János, l90. Egyetértés. Hegyhátgyeri!ános:
233. Hunvadi

. So.pro-nmegyében. Ágfalva: l52. csapat. Héder-
vár: tisztitábor,

Mosonmegyében. Hegyeshalom : 16. Fasori.
§zombaíhely. Kerékpáros cserkészcsaoat felálli-

tását vette tervbe a ke}ületi elnöksés. A'szervezési
munkálatokkal Baranyi Árpádot, á O6. Saihórv i.u.
pat vo|t cserkésztisztjét bizták 'meg, 

aki mái meg
is kezdte eziránya munkájál.

Auguszlus hő 7-én tariott kerületi intézöbizott-
sági gyülés a kerü|eli fötitkari teendök elvészésé-
vel Brenner Tóbiás várnlegvei főtilkárt. a őazda-
sági oslí4ly vezetésével pe'aie aii|ái l,i,re litérO-
bizoltsá8i tagot bizta me!.A kerület értesilője,- a "Cserkészvezetőu az
l9j5-26 iki cserkészévben llI. évfolyamába lép
A lap_ Buza József kerületi saltószalielöadó szer-
keszJésében ielenik meg Elöfizetési ára egy évre
20 0i,0 korona

Ugyáncsat<]régi terv kerülne kivi{elre a cserktsz
fuvőszenekar felállilásával. A kerületi elnőkség
ayulai JTr. e, o. vezetöt kérte íet a zenekar n eg-
szeívezeBere.

,Diszjelvénykönyv. A mult hónapban hapvía eI a
sajtót'a volt Nyugatmagyarországi' Cserkéiiszövet-
ség által alap_ito!t diszjelvényi§l szóló könyv,
?jrrelyhez az .elős_zót grói Khuón-Hédervdry Xar:otjl
föcserkész irta. A könyv lartalnlazza a di§zjelvény
nregalapitásának íörtérietét, az alapitólevetet,'a disz'-
jelvénnyel nregadontányozottak :névsoráí, diszit Ivón1,
felett őrködő bizottság ténykedélét, diszielvény lo-
vábbad6mányozását és,az elsö diszjelvényőrök szó.
zatát..:A könyv,44 oldalas, finom famenlés papirra
van nyomva és csinos feliráltal van ellátria.' Ára
l0 000 korona. Megrendelhető a kerületnél 1§zom.
bathely, Vármegyeháza.).

Csiii'l. A ntodellrepüIö§ép épitésérői szóló
cikksorozajot müIt''számunkban béfeieztük. B or-
b é I y Károly áldozatkész szrvességébBl állo1t ren-
detkezésünkre. Nemcsak a §zövegét,ifta, hanern,a
rajzokat is 1ö. készitétte. 2. Elirás volt. Molnár'dr.
nem forditgtta, hanem isniertette a B- P.lról
szóló müw!t.3. A hótakar ó pályázat próba.
Azt mondták a §zerkesztönek, hógy a magyaiifjtl:
ságot nenl lehet megszervezii reiidsze|el",' pont9§
természetmegfigyelésekre. Mi ázt mondjuk: a c§a r.
készif j.ús,áeot igen. Eddig mégnincs igazunk.
4. Az a ,,Cserkészszemmeln rovatba kivání<ozik.
Tehát neked savanyu volt a kofa szötóie.,A iiof4
azt állitotta, hogy ugy vásárolják, ííiint a cukrot,
Te megálIlál figyelni. A vevő jött, kóstolt, vett]é§

, ment. Hogy lehét, .hogy nem érezle a vevő a szőlő
savanyuságát? Ennek lélektani okavan. Akó§-
tolónak z ö l d szemet kellene kóstolnia, meít ha:az
édea, az egébz fürt édes. De a többség a l,e,g-
szebb 8zemet kóstolja! mert nem;ludja,le.
győzni mohóságát, bogy iít in,gyen több szép
szemet ehetik, Persze, lrogy ez édes: otthon aztán
kész a csata. 5. Paródiákról nem hozunk tudósi-
tást - B, L; l73. Teljesen igazad van, de csetlik-
botIik a versed és ki,kifosv a szussza. Tudod mit?
Csináljuk azt, amit nrondász és ne mondjuk : ió ?
Csekket küldlek. - L. il. §opron. Kedves Maroi !

Ha jól ismernélek, azt ntondanám, a telár csörges-
sen láncot :a. , füledbe, hát ilyen ceruzával firkált,
rendetlen izével köszöntesz,be? Minthogy azonban
nem isnrerlek. csak azt üzenem, hogy egvezzünk ki:
a rej(vényfejtést maid akkoí birálóm, -ha, az álli.t-
mányt is kiteszed a nrondatban ; a vers meg neln
vers, bocsáss nreg. Marcikátn, gézengúz yag}r,
be akarsz csapni, áz nem is vérs, c§ak tréfált{l,
igaz-e? - A Zs. Eöszönönr ! Nem, nincs benne

"eltolás*. Aldolgozásra nem va|ó, bár a lehetség
minden íele benie van, Azéti nem, mert -. amint
je|eztem"- k igon d o lt történet, nem folyik mlá-
latOt rniqt tesZem az .Egri csillagok".Itt ,a v8§,
Ómber Bornemissza lép elénk, aki él, halIiuk a lé-
lekzését. Nálad vergödiir egy íiu, ntert az ió rá.ntogat
r,ila. Olyan, minl az üvegcseresznye, szép, d€_lem
hárapni vató csak hadd ózt nálani és olvasd Her-
czeget. Jókait, Gárdonyit, Ambrusl, Mikszáthot, de
er;ivtlst, Vas Cerebeni és Keményt is. Azián Csá-
szár E. könyvét: "A tnagyarregény iörténele" Az.-

tán - brávó l -- ki a 
*napra, az a legnagyobb

poéta és tesd a magyar föld lé|ekzését, szivdoho-
siúi, i'ó,ié'zel a iívábóL Szeretettel ölel'aM,Cs,
b" u, uioi.á:2 uárlnor"isvJiii _id"n,t li PoÓ_pá-
*un loeoa' *"g- a temát, d-e'pongy,ola soraik vanriak,

. :_ |l'l

KiaCia l A ltiagyar éserlxlszszlvetség Kied{vá,lÍaÍeta
Nyomta: Fláter áa'Társa tónavaio@dá|r : ,

Yczctélht íelelőtz Fúlct Dállcl,
Bedrpcrtl VII., Atácía-qtca 1 3" T al-' |.őigc .í !0ó-;'?0
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Villamos gázgyuitó. a legalkalmasabb az eternitpala, mert lombfürésszel
könnyü megmunkálni, Az igy elkészitett tekercset

Arnióta a gyufa negdrágult, a leglöbb helyen alapdeszkára szereljük és lehetöleg pléhledóvel bo-
különféle gyujtószerkezetekkel, főképen pedig kova- ritiuk be ugy, amint az a gyátilag készült ellenállá_
köves gázgyujtókkal heiyettesilik. Ilyen gázforraló_ sokon látható. Az eltenállást bárhol elhetyezheljük,
gyujló elkészitését irom itt is le, ancly azonban, a legiobb azonban a gázforraló tölé akasztani, ekkor
eltérőleg a többitöl, villanyerövel, nrégpedig Davy-, a gyujtónyelet is ráakaszlhaliuk. A gyujlónyelet is
illetöleg Volta-fé|e ivténnyel. gyujt. könnyü elkésziteni i egy §zeí§zántnyelet keresztü'-

Ha erós áramkörbe bekapcsolt két jóvezetöt furunk ds egy hegyes acélszeget erösitünk bele.
(szén, réz, va§) ö§§zeérintünk és auután las§an Ehhez a nyél másil oldaláról egy vastagabb, iól
széthuzunk, ugy közöttük Volta-íéle iv keletkezik, szigetett rézdrótot'vÖzetünk. Ezl a huzall kell az
Ezt a íénlivet használjuk mi fel a gáz meggyujtására. ellenállással összekötlri. A drót bevezetési helyén
A világitóáram egyik polusát közvetlenül a gázfor- (a nyél vastagabb végén) még egy karikát is erösi-
ralóba, a másikat pedig ellenállás közbeiktatásáyal .tün_k a nyélre. Erre a karikára akasztjuk fel a nyelet
egy, íanyélbe erÖsitett, iól kihegyezett 

'acélszegbe 
alkalmag he|yre ugy, hogy azt onnan kényelmesen

kapcsoliuk. Ezt a szeget odaérintjfik a gázforraló lehesde,n,-leakasztani és a gáz meggyujlásakor ne
égőjéhez - ahonnan a gáz kiáratnlik -, ezáltal az akadályozzon minket a nyélhez vezetö huzal. Aján-
áramkört záriuk, az áram nreginctul. Ez.után lassan latos a nyelet a telefonkagylók felíüggesztéséhez
clhuzzuk a §z€get az égőlöl, eríe a két polus között hasonlóan felakaszlani, t, i. ugy, hogy arnikor a

szép, igen nagy lrÖmérsékletü iv kelelkezik, anrely, nyél fe| van akagztva, sttlyával lehuzván a tartót,
től a gáz azonnal rneggyullad. Ekkor a §zeget el- . az áramkört itt is megszakitja, amikor pedig a nyelet
huzzgk az égÖlól, tttire az ivvel együtt az áramkÖr leakaszljuk, akkor egy rugó önmüködöen kapcsolja
is megszakad, be az áramkört,

Tehát elóször az ellenállást kell elkészitenünk, A villamosgyujtó annyiban jobb, nrint a kova-
mivel anélkül nem keletkeznék ivfény, azulán megt köves gázgyujtók, nrert ha jól csináljuk meg, igen
anlint a két polust összeérinlenÖk, az erÖs áram hosszu ideig eltart és mivel nagyon kevés áramot
azonnal kiütné a biztositékot. Ezért kb, 30-40 fogyaszt, ugyszólván ingyen dolgozik. A gáz nreg-
olrmos ellenállásra |esz szükségünk. Ezt a legkÖny, gyujtásakor vigyáznunk kell, hogy kezünk a gyujtó.
nysbben cgupasz nikkelindrólból csinálhatiuk meg. szeghez ne érjen, mert akkor erös áramütés érhet
40 ohnros ellenálláshoz kb. 9,5 nréter 0,35 mm. át- bennünket. Nem szabad a két polusnak sokáig
méröjü, vagy 12 5 méter 0,40 mm. átméröiü nikkelin: (2-3 percig egyfolytában} érintkeznie, mert ekkor
drótot kell használnunk. A drótot szigelelö, de nem az ellenállás nagyon kimelegszik, ez pedig árt neki.
gyulékony lap:a tekercseljük, hasonlóan a villany-
vasatók íütötestének iekercseléséhez. Erre a célra

A versenyek egyik legérdekesebbje voltazúszó,
ver§eny. Hatalmas, olympiai célokra készült 200

nléteres uszodában folytak le, Minden nemzet telies
létszámban kivonult, rettentö csatakiáliások voltak
a start és a finis között. Itt láttam a ntagyar fiukat
teljes ereiükböl küzdeni. Mindegyiknek rá volt az
arcáta irva, hogy gyöznie kell. Bár itt nem volt
elég a vizben való küzdelem, a zöld asztalnál is
verekedni kellett a pontokétt.

A helsingöri vár udvarán történt. A csapatok az
udvaron oszlopban várták vezetöjüket, Egy cserkész
a kezében tart egy üres limonádés üveget. Közben
elejti. Az üveg darabokra törik. Cserkészünk áll és

nézi. Arra iön egy jóvágásu dán katona fehér kez-
tyüben. Lehajol, az üvegdarabokat öcszeszedi, mo_

solygó arccal szalutál a piruló íiúnak és viszi a
szenrétládába. Jellemzö a.dánokra t

Dán házigazdám - npapám" - legkedvesebb
meglepetése az volt, hogy elsö közös vacsorónkon
az asztalon magyar zászlő várt. Hasonló kedÜes
megtepetés volt az utolsó evésnél, midőn egy nagy
hatalmas tálat tettek az asztal közepére. Mindenki

Matula Istvdn
7. sz. Erős Gusztáv cs. cbapat,

várakozásteljesen néz a .liúra', rám. Én egész
nyugodt lelkiisrnerettel meritek, mit sem sejtve,
mert specialitásokat már mindeníéle alakban meg-

szoktam. ,,Papám" kérdi, hogy ismerem,e? Eríe
mint a villánrcsapás szalad át rajtam : Gulyás l _
Mint utólag kiderütt, majd minden magyar ollbo-
nában ez volt az utolsó ebéd. Persze, hol leves-
nek, hol sültneh, 

*

Egyik kedves emtékünk a következö epizód.
Potsdamban a város megtekintése és a hösök em-
lékmüvének megkoszorúzása után egy vendéglöben
ebédeltünk. Azalalt hire futott, hogy magyar cser-
készek érkeztek. Mire a második tálételhezértün§
egy§zeíre c§ak azt vettÜk észre, hogy sok apró
cseíkész ,hozza az élelünket. Rövid fél óra alatt
mozgósitva lett a város minden cserké§ze.

*

Egy haiókiránduláson a hajó szalonjában ültünk
többeó. Kifizetem a pincérnek a kávémat és szo-
kás szerint borravalót adok. A melletlem ülö angol
szintén fizet, de nem ad borravalót. A barálja meg,
kérdezi, hogy miért? ,Mert a Jamboree könyvben
az yaíl, hogy sehol sem kéll adni." Ezzel az ligy
el volt intézrr:

Apróságok a Jamboree-ról.
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,Dugó Jani, mint .lamboree rendező"
pályázatunk eredménye.

Helyesen íejtettek meg: Ábrahám Károly
82. Zrinyi, Böhm Viktor 2. sz. B. K. G.
Czeiner Céza 2, Frank Kálmán 67. Deálr_
kuti, ,Gelley Pál 3. sz. R. M, Kepes Pál
debrecerri Erő, 297. Csepel lV. őr§e,
[,[agyarka Ferenc 82 , I\lennydörg ő b2.
Attila, ifj. Pesta F-rigl,es 3. R. I!í., ReichZrrdt
György 3. sz. R [t.

Az első dijat nyerte Mennjldörgő, (Csucs-
lrovics Velirnir rj v. szombathelyi polg.
fiuiskola csapata),

a második dijat a 297, sz, c§. cs. lV, őrse,
a harmadik dijat Böhm Vrktor őrsve.

zelő 2. sz, B. K. G.
*

Több pályázó nem sorolta fel a hibá-
Iiat, c"upán a saját lervezetét lrüldte be,
rnások viszont elég pongyola kiállitásban,
át nem tekinthető módon irták meg pályá.
zltulrai s csupán ezért nem nyertek dijat.

,*
A nyertes pályázatot alább közöljük:
Kedves Dugó Jani !

Nagyon tirÜtOÚ hogy ismét megjelentél a tett
szinhelyén, lrogy a bajba jutolt keriileli lendezősé-
get kihuzd a slamasztikából, anrelybe nrár-lnár a
foga is belöröít.

Azonban lálonr, hogy te sem ériesz valanri
nagyon a felszerelések szállitásához, azt mondha-
lonl;,Ahány télelt irlál annyi hiba van, a hibákat
itt alul leirom, hogy máskor ilyen bakIövéseket ne
csinálj. Utána pedig a rendes összeállitást adom.
I. raktártól az állomásig:

l. 5 tonnás autóra csak cca 8 0 kg. terhet
raksz fel.

2.25 q stráfszekérre 50 q lerhet leszel,
3., a másik stráíszekérre egy öl fát és 16 zsák

tisztet raksz fet, holott az-ierjedelménét fogva
, kiyihetetlen.

Il. Erkezési állomástól táborhelyig 1

1, 25 q-ál akarsz felrakni egy 5 q biró kocsira
rnár a köbtartalmánál fogva sem tudod fel-
rBkni a l0 drb. 30 szem. sátrat.

2, 2O drb, l0 szem. sátoí sulya 680 kg. ez két
kocsira esik ezekre nrég raklralsz.

3. 200 drb. rombus sátorlapot egy szekérre rak-
nám sulya 28C kg. terjedelme egy kocsira való,

4, l20 drb.kis ásót (sulya tokkal l kgr.) és l20
drb. csákánybaltát (sulya tokkal i.25 kg.) 4
szekérre rakni egy kissé sok.

5. t00 drb. pokrócnak (középnagyságu 2-2.5
kg-ig) egy kocsi is tnegfelcl.

6. 16 zsák liszlet két kocsira egy kicsit sok
(egy zsák maga 70-85 kg.)

7. 2 köbméter ptrha fáuak (l ma 282 kg.) a leg-' rövidebb parasztszekérre is fel kell, hogyfér-
jen a sulya tulhaladja ugyan az 5 q azonban
2 Iónak ez a diflerentia nern okoz fájdalnrat.

- 2 mg kernényfát (l ms 428 kg.) 2 kocsira rakni, azt az egyet eltaláltad, Ehhez gratulálok.
Az ón ösgzeá|litásom a következö:

í. raktártól az állomásig:
t. leher autón : 20 drb. 30 szem. sátor sulya 50 q.
2 stráfkocgi: 16 zsák liszt, 20 drb. l0 szenr.

sátor, l2) csákány balta, 120 kisásó,200 drb.
rombus sátorlap suly cca: 24 g.

3. stráfkocsi: 2 m3 kenény fa, 2 nr3 puha fa,
t0] drb. pokróc, suly cca: 15 q.

Il érkezési állonlástól láborhelyig:
l. 20 drb. 30 szem. sátot : l0 kocsi : 50 q.
2. 20 drb.10 ezem. sálor,2 zsák liszt : 2 kocsr:860 kg.
3 200 üb. sátorlap : t kocsi = 280 kg,
4. l20 drb. kisásó, l20 drb. csákányballa,2 zsák

liszt :1 kocgi : 400 kc.
5. 100 drb. pokróc : l kocsi :23O kg,
6. 12 zsák liszt : 2 kocsi : 960 kc.
7,2 ml keményla : 2 kocsi .- 900 kc.
8. 2 nr3 puhafa,: l kocsi .- 560 kg.

A "Te vagy a parancsnok" páll,ázatunk
határidejét tekintettel a nagy érdek]ődésre
meghosszabbitjuk szept 20-ig, Eredmény
az októberi számban. A többi pályázatról
a iövő számban.

A lrém,
O11eti hadijáték van. Az óg tele csilll.

gokkal. Lihegve érkezilr nreg ? 1ánradó
csapat egy tisztás szélére. Félkörben
leülni! Megbeszéljük a játékot A vezető
előadja tervét, gyorsan l,riosztja a szere-
peket. rKét részre oszlunk. Az egyik csak
szinleg támad. Bz a cselvető csapat. Az
elsó sipjelre megtámadj a északró| az
elleníéI táborát. Hosszu területen dolgozik,
nagy zajt csap. lgy ők azt biszik, hogy
az egész támadás erről az olda]ról törté-
nill. Valójában pedig mi leszünk a táma-
dók. Mi épen az ellenkezó oldalról jövünk

- délrő|. Gyorsan, de a lehető legnagyobb
óvatossággal, hogy az ellenfél csak az
utolsó pillanatban vegye észre a cselt.
Akkor sipjelt adok s mienk lesz a zászló!
A cselvetők azonnal indulnak ! iUi tgy
perc mulva jövürrk !u - Nesztelenül, min!
valami kisértetek tünnek el a fehérkarszal-
lagos alakok a bokrok titokzatos sö:étjé.
ben . . Egyszerre csak egy menekülő
alakot pillantanak meg maguk előtt. >Kém!
Rajta, el kell íognunk !< Izgalmas hajsza
indul rneg, csendben; csak tornpa lábdob.
banások hallatszanak s egy,egy ágreccse-
nés. De a lkém< megbotlik valami fatörzs-
ben, mire íelkél - leszerelték . . Szomo-
ruan ballag vissza a táborba. A védőcsa-
pat már izgatottan várja. lNíit tudsz ?

Honnan támadnak ? Mennyien ? l\{ikor
jönnek ?. A ,kém< azonban leverten
ereszkedilr a földre, öl szekuporcdik, csak
nagy nehezen szólal meg: ,Egy bokor
rnögül kihallgattam őket, mindent ttrclok,
de l'eszereltek - semmit senr szólhatckIc

É, nem szólt többé egy árva szőt
sem .

Mi
a

mi
_De
ért a

pedig megnyertük a harcszerüt,
kém győzelme, ug}-e, többet

\

diadalunknál?! M. K:
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készülékek és alkatrészek gyári lerakata

oRloN vlLLAMossAGl B. T.
Budapest IV, lrányi u. l3. t'et József l49-48.

Akkurnulátorok, anódtelepek, villatnos
z§eb- é§ kézilámpák.
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Budapest, lV,, Egyetem -u. 2
cserkészfelszerelési é,s s port ciklr osztálya

szeptember hóbarr kezdi meg miiködését,
I§i s6 rje íigJrolem rnel

az e helyen megjelonő szenzációs hiriletésoket.

vv vv vvyy w vvvv§ ry

Magyar c§erké§zek !

Ne pártoljátok a külföldi ipart Hozzátarto
zóitokat, ismerőseiteket kérjótek meg, hogy
csak a csapatoknak szétküldöt1, a MAGYAR
I_]_{PVALLALAT elóállitásában nregjelent

Cs erlr és z-levele z ö lap olr o n
irjana,k, nrelyek egyuttal sorsjegyek. i\{intleu
egy-lrét hónapban szép tárgyak kerülnek ki_
sorsolásra. Sorsolási eredmény a MAGYAR
CSEttKESZ-ben lesz közzétéve. Gyüjtsétek
nragatok is lapjainkat, ntert a tel.ies szériák
nagy értélret fognak képviselni. Támogatás
tokat kérjük -.- hazafias üdvözlettel

MAGyAR tAPVÁttAtA,T
Budapesí, Vlll, József-höruí 66

"*M****""M********&
llínl pílüínyrntt ióI n u§a!ülltnlí í llnlynl Bslülu!

' üWíL!§![ffi[ filf;llíífififinnrunál !

M[iegyetem közelében, trri háznál, barát-
ságos, világos, kétablakos teljesen tiszta

huínrumíí Milha l{inüú !
|. lttt., llutlhy lliltlús-ül la -Il, lll. gmtlll, 0iíú 1.

KovAT§ 2:BEL& ,

müasztalos

llllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllltIlllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllll

Tul vagyunk a láborazási nagy
hiadásokon! Rendezzúk sürgő,
sen a Magyar Cserkész elö,
fizeíéseií l Ui megrendelé-
seknél kériüh az elóíize,
íési diíah egyídeiü áí.
uíalásáf. KiadóhivataI,
llll l llllllllllllll lll l i! ltt t ttttt, t, t,I tt ,t,ltt llttll l t t tll

\

ffi

Igng gngruígi, rnngn§m*lnli §rfi hní
ad, mindennemü zerrei betanitást váll;rl

o k l . ze FT e§a erz,éS
A cserkésztársadal om támogatá§ái kéri

BárdOS LajOS cserkésztir-zt

Budapest, !. Kékgolyó utca 15, ll. 13.
w"#"#"trw?F?F§W,#wffi 
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A Magyar Cserkészek Szövetkezetének

SporíosztáI ya!
Eredeti angol tennis csoport:

Rakeí Labda hosár Pályamérő
Labda
labdaszedő L.,. Tennis halap, , PálYamérő szalag

Labda háló 
táló K;;ia ;;;- Hálófesziíő ,l,

cipő, nadrág és ing (méríék ,"3Í,';Ő: 
á ie|ző &a

Uszó felszerelések. Evezős cikkek (eredeíi angol syárím.)
Angol golf felszerelések. , 

,]

Turista fetszerelések. lassóköíél 
'50.000 

K. Krinolin 70.000 K

vivó- és torna-csoport l
Kard-feivéd
Kard-hezíyü

I barna tehénbör l2 szeletes
l-es szántu labda
2-es D ,

Kard.penge
Mellvéd

Sátor ügy l
20) centirnéteres sátoi|ap ___ _-- 460000
?.50 D ! :-_600.000

Cserkésztrlkók (khaki szinü). Sportolók és
luristák is használhalják, Rendkivül praktikus viselel :

6. szám l0 éves fiú nagyság, l drb __l B0.0O0

Tornaszetek szobában és szabadbani használaíra ! !

Telies isholai íorna felszereléseh l
A fuíósporí összes hellékei !

Football clkkek:

8á.000
1lá.000

Vívókard
vivóhabáí

Vivóing
Vívó cipők

3-as . D r40.000
4es
5.öS . n

5-ös szám 18 szeleles ---
Nentzetközi méret 12 szeletes ___

Ugyanaz l8 szeletes
Varrásvédővel l2 szeletes 30.000 l

" 18 " 35.0c0 i Á-val

Boleö gumik. l. angol tönrlők :

l.es szám ___ 20.000
2-es szám 2{,000
3-as szánl 26.000
4-es szám 30.000
5_ös szám _:_ 3ó.000

Foollnll cipök 33-34-es szánr --_ 800.000
35_37. __, .386.000
38 - 46. 880.000

fülee. labda. , *- ___ 360.000

n pumpa 35.000
Bágógumi turislák és sportolók részére

14,; 18 J . p l ""__. {0000
Zeebfüréaz (mellényzsebben h'ordható) t dfb :i?,000

Ezenkivül az'összes alurninium lurisla;' ulazó és
sport felszerelések kapha-tók;,,

konzervek r

doboz marhagulyás ---
, sertésgulyás
n borjupörkölt _-- --_ , -:-

o nyelv aszpikban
, füslölthus borsó püré ._,

,, rnáipástétom --- 2. 10000, l.
. sonkapástétom l. 14.000, 2,

160 000
I00.000
2B0.000
230 000
280 000

drágább.

8. . l2,, ,7 ,
10. , |4 D ,l .n
l2,r|6bD,

32.0ü0
,. E4 000
D ,__ 86 000

15 000
,:l7.000
,,18.000
:P0 000
20.000
it7.000,11.000

;tz ooo

;,--,"--,aó00-6000-7000



[V. Váci-utca 46.
Tel. Józseí l5l-a3

II. Corvin-tér 7.
Telefon 136 - 34

29-es sz-tól felfelé számonként25C0 K-val drágább
Flanel (khaki) métere 80-40.000
Köpper (khaki) -__ 4ó.000
Cserkészkolap l, teljes börözéssel 120.000

l. vászon szalaggal 100.000

Tisztikllep |'a, 160.000,
,, --- 80.000

angol mintái:t 180.000
Nyakktndő zöld szegett ___ 14.000
Tábori sapka vászonból ___ 26.000
Levenle sapka 46 000
§ip ___ 6-tr-l2-2ó.000
" eredeti angol gyárlmány___ 20 -9ó -B0.0C0

Gserkészlng (khaki)
l/a. flanelból 28. szám
I/a, molino 28-as szám

§lpzsinór fehér, zöltl és barna
cserkészbot
Tiszti bot (iégcsucsos heggyel)
kötött lábsrátvédö

l(alap___ __ 80-120.000
Csgrkósztiszli ruha mandrstttás lérdnadrággal
rrrérték szerint részletre l öltöny1.150-1,400 000

Aluminium áruk:
Tábori förő állvánnyal --- 200 000
nBecord" főző két edénnycl t00,000
Élelmiszer doboz 45-70-90-1O0- l25- t30.000
Étethoroó B0.000

l00 0c0

Táborl kulacs (aluminium)

'tr..ino, 
r/l t. 60.000, 'l,

Leánycserkész ruhaanyag l
, nyakkendö

Sipzsinór

lo.000
35.000

l. óó_7ó.c00
méler 30.000

t4_20.000
B.000

50.000
60.0 00

4l- 60.000
30-40-50.000

l6 _ 1B _30_36.000
30.000

l5.000
t3.000

i

I

Oerékszii I/a. 60-C0.000
Nyakkondö krrika bör vagy csontból _-- 8.000
Tiszti kalapszli lla. ___ 20.000
Örsvezetöi kalapszii I/a. _-_ 15.000
Cserkész kalapszij í/a. 12.000
Viharszij 10.000
Cgerkószkég lla. 12 - 2|t-80-4ó-66-70 - 90.C00

Tiezti és parancsnoki kés ___ _ 50-60-120000
Kanál-villa (összecsukható) nickelezett rO.í00
Cserkóeznadrágvászonból l00-120- 140- 100.000
Vadászvászon l40 cm. l méter t00.000
Tigzti ruharrövet (loden) t40 cm. 240- 800.C00
Tlszli paszomány (arany) métere 24.000
Vállpánt felgombolható __- 12 000
Paszomány (vörös) --_ _._ 18 000
§ujtás (elöirásos zöldes_barna) mélere 4 000
Hátizsák jó minőség 1ó0 000

_-_ r76-800,000
. l. vizhatlan ___ 180-320.0C0

l00- 200- 2{0- 800.000
Szalmazgák -__ ?8_96.000
Számok 1,000

Turistacipö (legfin. anyagból) 35-38.sz. Bfi).000
39_46. n &7ó 000

l(ulacs huzallal _--

Zsebföző 1ln literós
Utazó föző ,/! literes
Aluminium csaika
Vajtartó üvegbetóttel ___

Mélytányér --
vajaskenyór tarló
§zappantatló l0_16000
Csavarmenetes doboz _-- 7-9-t2-15.000
Citronprés ___ l0 000
Só- és paprikatarió __- 10.000
Konyhabögre l0-t2.000
Tojástartó --- 7.000

9.?
Nl
u2
u1
O c,J:rE lí?

e*

ó1-1(}

Lapor ivópolrár fogóval
. ,, fogó nélkül

Örrzecsukható pohár l0-t3.000
Villamos zseblámpák: száraz elem-__ 12.000

ltzó --- 5.500
Villamos mellónyrseblámpa 30.000

Akaszlós zeebtárnpa lok lrr-85- 45.000
F hangu századlürt 350.000
Kürt zsinór - 35-65.000
Tábori takaró használt, alkalnri vélel l50.000

Flgyelem.
l. Meg nem íetelö árut visszaveszünk.
2. cserkésztiszti ruhát mérték szerint részletre

is szállitunk.
3. Árainkban a forgalmi adó beníoglalíatik.
4. Bendeléseket kérjük ll. Corvin-iér 7. gzám alá

clmoznl.

Cserhészielvényekeí csahis a szöveíségnél leheí beszereznl,
Részleífizeíéshez a szervező (esíüleí irásbeli ióíál|ása szükséges.

lilaunr hnlrírlil Tilmulű m Ínnnu§ilü §fiuillrlffiíl

Közponli lroda és áruraklár: !l., Gorvln-tór 7. Bendelésekgt és leveloket kériük ide cimozni.

Atiegyzék.'"
Tábori ásó

110.000
00.000

8.000
|8.000
B0.000
6í.000

A Magyar Ceerkéazszövctlég bivattler ezállitója.

Budapest,
Postatakarókpénztári csekkszánla : 47827.

llúlcr lr T&... í.ld!8,
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