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Minden csetkész saiát boltjában, a Magyar Cserkéseck

zetében vásároí.

Tetme!ö és Étftkesitó Saövetke-

Láső a boúték gtotsó oIdaíát.

KETTó§ szÁM l ÁnA lo.ooo KoRoNA.
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F{AGY MHNYnÉnt
haíonaí és polgárí szabóüzeme

BUDAPEST, lv.,
Kecsheméíi ucca 9. szám, íélemeleí.

Készit katonai és polgd,ri ru.háí, saphát,
cserhész és mindeg.nernű eggenruhál.
Nagy válaszíék szővelehben és mínden-
faiía felszerelési cíhkehben. Cserhész

vállpáníok állandóan rahíáron.
TELEroN | őÓZ1EE |04-25.
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MiháIy Géza
Budapest, Baross-utca 4l. szám.
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IWínI-kávé
5, 1 0, 15 és 20kg-os postacsomagokat

rizs és cukor kivétolévol
bérmentve száIIitunk.

§llkoholmgnígs óíígrgm
Budapesl, lV., Kitálul PáI-uíca Z0. l. em.

Az áíúazó cserkészcsapaíoh
éíkezésí helye.

l cserkészfelszerelések l

::itry.,j*, §nilmiilí llítOly
1,1ÍÍ,lÍlÍol,*,, § zékesfehérvár

Árajánlatot készséggeI küIdök l
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MENT§IK FERBNC
. , _ ktinyvkötéslet és albumgyár
Budapest IV, Paprrövelde u. 6. Tel. J. 151-t4

Tan_ ég szópiroclalmi könyveket
Csetkészeknek a logszolitlabb_kötéstöl a _legdi-
iól;;ú-;a-É,ry szesebb kivitelig olcsón készit.

S p ottb éIyesek ;] ;rhxji:ítffiT;
Kaphatók a kiadóhivatalban. Yidékre K 2000 portó.

Irógépek, számológépek szakszerü javitása
és iókarbantartása. Uj és használt lró-
gépek. Kellékek az ösgzes rendszerü gépekhez

BREssÁN TE§Tvrnrx
Buitapest, YIll. Dugonics-utea 3, az,

Tolefon : lózsef 84-94. .

t C8erkószeknok 5g/o enuedmóny l

koronásak 100% felárral.
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MAGYAR
csnRI{ÉsZ

Szerke§ztóség ; l,, Maror-utca 17. lll, 2.
Kiadóhivetal: lV., Váci-utca 62. íu. 6,

Megjolenik mindon hó t-én és 15-én.

aljai hegyek a bibor, az arany és'a zöld
keverékének ezer szinváltozatába öltöztek.
Mögöttük páraíüggöny szállt fel, a nap
most emelgette, bontogatta a ködöt. Mesz-
szi Tokaj még ködöt pipált. Lenn a kert
füvén lehullott levelek tarkáltak, az utJ
sorok mellett őszi virágok fehér zuhatagja
ömlött. A fák alatt csend volt.

Megálltam, alig ismertem rá mindenre.
Az Orthon, az iskola, a kert, a fák, min-
den.minden uj köntösben várt. S ahogy
végignéztem mégegyszer rajtok, magamra
esett tekintetem. Ruhám a régi volt. Igaz,
a táborban kissé megfakult, mert néhány-
szor kiöntött ürge} módjára megáztunk.
Leültem egy padra, Es lassan befelé esett

a tekintetenc.
Ahol minden uijászületve vár, szabad-e

nekem oda, - a réginek - bemenni,?
ffiA felettem áIló platánról halk zizzenés.
sel indult el egy levél és lassu foigással
előttem szállt le. A széle már száraz ,s

aranysárga volt. Néztem s ujra csak a
lrérdés lebegett előttem, íéItem tőle, mert
tudtam, hogy csak egy lehet a válasz;

. Ahogy ott ü}tem , , még mindig'a le:
hnllt lev.elet nézve * két alak jött az Llt
ellenkező irányából íeIém. Ráiuk ismerten1,
Az egyik én.voltam, , mikor, a szünet ele."
jén féktelen örömmel táborba indultam és
a másik ? . ... a másik is én voltanr, mikot
először belépterre, hónom alatt könyveim;
mel,,hosszu íonálra akasztott vonalzórn;
rnal (elsős, másodikos koromban diadalmas
e§aták kardja volt, de közben csérkész
lettem s ő , is visszavedlett békés szer:
számmá)atanterembe;' , ."

A MAGYAR csERKÉszszÖvETsÉG HrvATALo$: LAPrA

Fcteíős gzetke*atő t

TEME§I GYŐZÖ

Ujra lrezdjük!
Valami idegen bcrzongás futott végig

rajtam, mikor beléptem az iskola kapu,ián.
Léptem me§sz€ kongott, s az ajtó mozdu.
lásának sirását a hosszu folyosók iajga.
tással adták vissza. Friss meszelés, az aj-
tók festékszaga csapott meg. Az ablakok
tükörében láttam magam s szinte meg.
könnyebbüIve álltam az ajtó előtt, ahol íel
volt irya; >Cserkészotthon< l Ismerősként
léptem be, abban a boldog tudatban, hogy
ott mindenki a helyén áll, ott van még
valrmi a régi levegőből. A könyvespolcon
sorban állnak a könyvek, a sarokban a
zászl6, a falon a képek * ahogy tavaly
hagytük, mikor a nagy szünidőre boldog
örömmel, fiatalságunk minden erejével in-
dultunk.

Meghőköttem ! Odabenn meg nem en-
gedett r,endetlenség volt. A, zászlő az asz-
talon nyujtózkodott néhány bot társasá-
gában (pedig mikor a táborbóI megjöt-
tünk, asarokba állitottam r. ..), u könyves-
polc egy nagy ponyvával letakarvá rejte.
gette kincseit; a képek egy sarokban a
falnak forditva, szóval éktelen rend min-
denhol. Az ablak mellől egy vizgolyó in_
dult egyenest felérn és már-már elöntéssel
fenyegetett, mikor bámulatomból egy is-
merős hang rezzentett fel : l}aj, kérem,
csak ma tudok surolni, mert nagyon sok
volt a dolog!l Az iskolaszolgáné volt.

sietve menekültem e]. szinte futottam
le a lépcsőkön. A képe\ a szobrok talán
csodálkozva néztek utánam: hát ebbe mi
ütött ? - A kapu hangos robajjal csapó;l
dott be és én künn álltam az iskolakertben.

Utolsó pompáját szedte magára a nyár,
Meleg aügu§ztu§végi nap, volt. A Hegy-
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OdajOttek, és'eigyi!, jobbról, a másik
balróI, leültek. Mi"'lesi'most ? - tolakodott
fel bennem a kérdés. Beszélgetni kezdtek
fölöttem és éniólam, de engem nem lát.
tak meg.

Aki a könyveket és a kedves emlékü
vonalzót hozta, megszólalt: rMondd, mit
csináltáI a nyáron ? Tudom, táboroztál, ta.
lán a Balaton mellett. FéIig szerecsenné
lettél, játszottál, pihentéI na§yokat, képes
lettél volna a kopasz buzatáblán felriasz-
tott nyullal versenyt futni; boldog voltál,
azt láttam, akkor, mikor egy fa alatt

- társaid iátékának csak a zaja hallat.
szott oda -. levetted c§ucso§ kalapod s
az erdő nagy templomában egy kiscser-
kész szivéből a nyár dalánál is magaszto-
sabb hála zengelt az Urhoz. Láttalak !

A lehulló fény özönárja boritott percekig
s te az égben jártál. Szerettelek volna
szivernhez szoritni, de nem akartam leg.
bold<rgabb penceidet megrabolni.

Közbe akart4m , szólni, de énjeim nem
vettek tudomást rólam.

Folytatta tovább.
. Nézd milyen terhet hoztam. Felvette és
mutatta, Könyvek, füzetek lapjait megbil.
lentette, iiresek voltak. Az uj tanév nap-
jái. Tartalommal néked kell kitölteni őket.

Fölöttüok :;.illázva szólalt meg egy rigó,
annak gondatlanságát szerettem volna köl.
csönkérni.

Nézd - szólt a másik * a balról ülő.
Látod ? Az előbbinél vaskosabb csomagot
szedve elő. Lásd, ebben van a munka-
kedv, gbben vannak terveim, ebben egy
nagy csomó öröm (jut belőle bőven a
derütlen napokra is), ebben baráti szere.
tet. De nézzük tovább: itt vannak rter-
veim. s azzal aj és uj lapokat szedett elő
és szétteritette őket Rájuk pillantottam és
c,odás do_|g.okat olvástam le róluk.
, Egyre és egyre több lap hullott, lassan
eloztinlotték az ut sorát, áradattal fénye.
gettek mindent és Ő még mindig szedte
öket. [{ár kiáltani akartam, mikor jóságos,
ezerszer hallott kongással az is,kolaóra ütrri
kez_dett.és én kinn, ültem ,még mindig a
padon. !*z idő délfelé járt s egy erősebb
szé'járásra halomszám hullott a sok ,őszi

falevél. Felugrottam. Két alakot láttam
tovatünni a kert során - karöltve me ntek.

Az őszi nap aranyát hintette dúsan, a
f,ák drága terhükkel hailadoztak és én
sietve .- csodálkozásom elreitve - kap.
tam elő nap!óm és áz álmomban olvasott
terveket papirra vetettem.

Már éreztem, hogy a nagy változás per.
cek alatt megtörtént és az uj év első órá-
jára nem az megy be, aki voltam, hanem
egy ui valaki, az uj énem, az aktiv, a cse-
lelrvő, a diákélet hősi époszának egy kis
harcosa.

Irtam. A terveket.
rAz önképzőkörben többször fogok sze-

repelni. Egy osztálylársamat - még nem
tudom melyiket - de olyat, aki rászorult
és nincs anyagi ereje, én akarorrl tanitani,
mert jeles diák vagyok és ha még nem
vagyok, azzá kell lennem. Csupa fűzött
könyvet veszek § magam kötöm be őket.
A csapátnaplót én fogom vezetni. Minden
másodnap a futball helyett egy félórát fát
vágok. Kistestvérem most megy először
iskolába, reggel mindig én íogom elki-
sérni. l Szorgalmasan bejárok a csapat-
műhelybe és megtanuíom az asztalosmes-
terséget, kedves könyveimnek csinálok egy
könyvespolcot. Ha Nagy Péter megtanulta
a hajóácsok mesterségét, miért ne tudnék
én is asztalos lenni ? Az iskola elótti té-
ren, ha íagyni fog, telhintjük az ltat í;j-
részporral. Mult évben is baleset történt,
ad unk első segélyt, de inkáb5 kgliitjük el
a baleseteket, bár a doktor bácsi megdi.
csért ügyességünkért<. ... tollam rüpült és
sietve irtam e terveket.

Felismertem két látogatóm. Egyik a
mnnka volt, a másik a tettvágy.

Cserkésztestvéreim l Diákpajtásaim l Kezd-
jük munkánk azzal, hogy kézeníogva in-
dulunk el. Erről egy mesét is olvastam.
Elmondom.

Egy hegyi íaluban minden évben az
iíjak megmászták a íalu fölött emelkedő
hegyóriást. Aki felért, megtépte ,a tetőn
álló fa lombját és lenn a falu népe koszo-
rut font belőIe. A győztest megkoszoruzta
és ő volt a falu vezére az uj hegymászó.
versenyig.

Egyszer két ifju indult. Níár hárcmszor
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nekitörtek, de félutról mindig vissza kellett
térniök. Már"már ott leselkedett a szégyen,
hogy a hegy tegyőzte őket. {Akit legyő.
zőtt a hegy, azt a falu népe nem türte
meg.) De egy reggelen vállvetve indultak
el. Egy darabig hallatszott daluk, mig
eltüntek a fellegek alján. Küzdelmek vár-
tak ott rájuk.

Harmadnap felhangzott a dal. Egyre
közelebb-közelebb ért, majd láthátókká
váltak, hozták a galyakat.

A koszorut megfonták, de csak egyet.
Es egyik sem akarta viselni. Igy a nép
határozata áz lett, hogy viseljék ketten,
felváltva. Mindketten elnyerték az 

"Ifjuságvezére( cimet.
Cserkésztestvéreml Diákpajtásom ! Előt-

ted is ott áll a 'hegy. A tetó büszke fájá-
nak nemcsak lombjai,de virágai is vannak
Nézd, ragyogásukkal keresztül,csábitnak
minden veszélyen, ami megneheziti a bir-
tokbavételt.
' A rnunka, a szivjóság, a tettvágy, a ba-
ráti szeretet rubinvörös, tüzpiros virágai
nyilnak. Gyere hát. Vig dallal, kézeníogva
szedjünk egy koszorut belőle, nézd az az
ut a hegytetőre szimbóluma egy év utjának.

, . . lrzt mondtad, még nincsenek ter-
veid. Néhány gondolatot adtam. Próbálj,
próbálko:zz.és nem fogsz a régiként be.
lépni, hanem Te is ujjászületve indulsz az
első órára. Nem lesznek kétségeid ! . . .

Induljunt< ! clallal az ajkunkon. Meglásd,
sokan,fognak követni. Messze előre han-
gozzék dalunk:

,.Ott megterem
zelem! il

A úgi vét.
Elszakadt ". . Hogy vétzett, íáit o,ek1 . , ,

Nagy harc vol\ tes?ke|ett ,beté a csottt, az ét.
De elszakaőt a.h,ll és őmlí.k át a,vét.,
A régt vé5 a tlszla v&, roit eírabolt Nytrgat
Most vlsszaiőtt, most itt oarad és ncm tcsz alkodyat
GsaL mtndíg tlsata napsíJgfu és ai erő és a&arat.
Az elszakitott dqága vér most vlssraiótt és itt marad.

Nagy harc volt. A íéí sziv eívcatetl

-§
szímőía.

* íé1 szlvveí *,-

Arady Zsatt.

erő, szabadság, győ- i; ff.',-.^fi i#,T"*:
', Rardos Béla, Napról álmodtk t

öregcserkész.

JY(agycr jíuptúr.
í6. Chtopyl hadípatancs l903.

, 17.,^ IcagyeleL Nagy Laiol (cályát titáíyuLk,á
togaőiák |374*

t8. Básta Mririszlől,ál megsemmírítt Mihály vaida
sclcgét l600.

t9. Az "oláhokat megverlL :Iíllstegr'él 1916,

20. A, calalagntrmi csata .kezdőólh 45l.

22. Íslván nádor tltLon elhagy|a M,agyarorsaágot
,84E.

2),. l. Fctenc Józset clstaSllia a a,agyat ország-
gyúlés kiváneágait 1905.

'24i Az'ojelaház negnyllík l'884.
' 28: Iiea&lx Elúíylé oleghaí, 1508.

26. Thaíy Kálmán tőrténetltó tr'eghal !909i
27. Kísíaltr,dy Sándot szílletik bűrrcgea l7?2.
28, Lambetg altábornaiyot a. tánchldon meggyíl_

koíják 1848. :

27, Yőtösaatly "Szózat-dia ezcrb nyclven meg-
ielenlk l84E.

30, A* ógyaíírí csíílagvlztgilló illtézel alapkíl:
lelétele t89?.

Witz Béia

l'q'-
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Ez a kéo. a munkáb8n izzadi cserkész képe, jeligéje a boszÁmolónknak. A ti mu.nkátok,teszi iglazán n_aggyá ésjelentóssé a tábort,
; j";ir;i!.;,';-";;;iei'róÍ.t.ljic-soieg á Itoietiésedei hiven teljesitó magyar cserkésznel< ! Márton Lajos rajza lapunk sámÁra.

Döntöbirói jelentéselr
az l. és X. ,lrerületelr 1925. évi Jamboreejáról.

Hüvös, esős időben| szomoru, esős han-
gulatban úszott az rljpesti Szunyogsziget,
Úitror szept. 6-én az első versenyrajok
megjelentek a kisérők 30 személyes sát,
raivál körülszegett nagy pályán. A szi,
tá[ó esőben, a sárban, a didergő nézők
lelkébenr,rrrintha szegény hazánk jelenlegi
áilapota, honíitársainknak, .az igazi és jó
magyaroknak mostani érzelemvilága tük,
röződött volna vissza,. mikor a nyomott
hangulatot megtörve, nem ugyan azégen,
de iégalább a pályán, a lelkekben kisü-
tOtt a7 el:"ó napsugár és., vig énekszóval
bizó reménnyel és acélos akarattal felvo-
nultak ,az elsó versenyzők .. .

A két kerület számos csapatai,.,lrözül 4
nevezési zárlátkor 24 hitte, hogy mint kö-
t etendő, példa, kiállhatia a legszigorubb
birálatot' is. 24 ielentkezett arra, hbgy
rrtirit ,,versenyraj'- a négynapi íokozott
munkajl alatt sok ujra és jóra tanltsa a
töb'lieket. Ezeknekb számá averseny kez-
detéig l4-reapadtugyan, deez a 14 csapat
azalán fényesen kitett magáért. A]két ke_
rület ,legjobb, csapatainak'ebben a küzdel-
mében igensokaf tanultak,] ők maguk is,
meg a,kisérőcsapatolr és az öszzes érdek-
lődő cserkésztisztek, cs'erkészek és nérők is.
És a 14 is megelőz'még 104 csapatot.

Megmtrtatták''versenyrajaink, hogy ha
nem tökéletesek is, de olyan magas íokon
állanak erkölcsi, jellembeli'és rninden más
tekintetbert, hogi azt ''még á c§erkészí

mozgalom legelkeseredettebb ellenségeinek
is ti§zteiettel kell elismerniök

Az egyes versenyszámok döntőbirái a
következő utasitást kapták :

l. Föszempont a cserkészszerüség, Ebbe az elvbe
való legkisebb beleütközés kizária a dijazási még
akkor is, hn egy-egy versenynek ezáltal összes részt-
vevői kiesnének.

2. Cserkészszerüség alati a cserkésztörvénynek
mindenkor megfelelö viselkedést kell érteni, fóképen
öszinteséget, lesivériséget, kötelességtuCást, lovagi_
asságot, rendet és cé}szerüséget.

3.-A megbirálás módja a pontozás, A feladat
elképzelhetö legjobb megoldása 20 pont,A verseny-
röl való elmaradás (lekésés is) vagy a feladatnak
cserkészszerütlen megoldása, valamint a teljes el_
hibázása,0 pont. A megoldás többé kevésbé töké-
letlensége vagy tökéletessége szerint adható azulán
1-19 pont. Abban az esetben,haarésztvevök közül
többe?r körülbelül egybnló pontszámot kapnának,
tizedesekkel is tehetö különbség, de eIőfordulhat
az is, hogy több résztvevö holtvétsenyben egyenló
pontszámot kap. Az átlagos jóságu qredménynek l0
Dontszám íelel meg.
' - 

l.- ni'inabn biró -nivatatos pontozó ivet kap,'melyet
kitöllés után a döntöbiróságnak ad át, ki ázt áliézi
és esétleges kiigazilás után , a f6döntöbirónak adja
át. Minden birói itélet hivatalos titok.

5. A végleges eredményt a.versenybirák (döntó.
birák) adátai alapján,. esetleg ujbóI vató meghallga-
tásuk, vagy szükségesnek lálszó' nyomozás ulán a
versenvbiróság állapitja meg.

6. ,l versenybiróság elnöke (főd§ntöbiró) iogosult
ugy a versenybirákat, mint segédeiket kicselélni, uja-
t<áÍ felkérni, nekik utasiiástadni, s általában mindent
meglenni, amit a versenyek c§erkészszerü : lébonyo-
litáóa érdekében szükségesnek tart.

Az ő jelentésült'szerint a versenyek a
következőképen tólytak le: '
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JÓzsef Ferenc kir, hg. k_i_sóretével a vasárnap déluiánl játékokat néri, Batrót Jobbra: Semsey Aladár ujpesti polgáímester,
dr, Hampel L ker, elnök, a hir, heiceg, Molnár D, altáboinagy, JanfJrt"j::"#,"áu 

rur. t.].ru*e.o.

Mindjárt a c§apatok rnegérkez_ése után
munkába vette óket Bánlaky Odön dr.
döntőbiró és irásban közölte. velük a kö.
vetkező feltevést:

,A rai alkonyalkor megéíkezetl. Mds al-
kalmas tdboúely nincs, minl a mit sorsllds
utjdn a döntőbiró neki kijelöl. Erkezésekor
jön a rendőr és mondja, hogy Ujpesten az
drviz veszélyezteti a töItést, könnyen lehetsé-
ges, hogy egy-két óra ntultdn dt is szakitja
ázt, ugy' Eogy a két év elötti drvizveszély-
he2 hasonló szerencsétlenség fenyeget. A raj-
parancsnok elhatdrozza, hogy gyorsan tdbort
vel és azutdn rajdval elsiet a veszéIyeztetett
pOnlra,"- Erre a rajok 3 perces időközökben a
közeli versenytáborban a számukra ki-
ielölt utra vonulnak, ott Íelverik sátraikat,
otthagyják szorelvényeiket és valami őr.
séget, maguk pedig köte-
lekkel, mentőládával, szer-
számokkal Ujpest ir|ány'á-
ban elsietnek. Ennek és a
többi versenvszámnak rész-
letes feldol gőzása - ha a
Magyar Cserkész-nek lesz
reá tere - majd külön-
küIön meg fog rnég ielenni.
Egyelőre annyit, hogy nem
a. gyorsaság ] ]volt a.. leg-,'
fontosabb léay ező1, banem
á helyes munkabeosztás,,a
gondosság, a munka csön-
dessége, célszerüsége és
íőképen, mint minden szám-
nál: a cserkészszerüsége,
] .Aeókat :a ]rajokat;] akik .

már végeztek, vagy még
nem kezdték el munkáju-
kat, a legküIömbözőbb íő'.,
al- és .kisegitő döntőbirók
veszik elő, hogy a cslmago-

ldst, felszerelést, a szer elvény cserkészszerü-
ségét vizsgálgassák. Volt olyan raj, amelyet
nagyon jól ponioztak azérlrmeít nem hozott
szerkocsit, mindenét.magával tndta, hozni

- és a teher mégsem haladta rneg sehol
a fiuk sulyánalr egyötödét. Egy másilrat
kegyetleúül lepor_rtoztak ázért, Úért §zer:
kocsit szintén .nem hozQtt,, csakhogy itt a
fiuk tulságosan voltak mégterhelve.., Le-
pontozták azl a rajt, arnel5'nek, a sz9í-
kocsija a tulsok,,cók"rnók alatt útközben
eltörött, amelyik hazulról hozta diszités,ei.
nek nehezebb darabjait, vagy vétett. a,
cserkészszerüség el]en. A cserbész!ábor
nem szórakozó és nyaralóhely,hanem első..
sorban nevelőeszköz. Itt a lehető legke-
vesebb eszközzel, saját munkával kell,
mindent megteremter,ri, ami i tá,bor külső,
csínjához, kellemességeihez :tartozik. Al-:

. kotni, a, saját munka ,érté,
. két megbecsülni. tanulja-_

nak,itt, nem pedig a meg_
levő, kijár!,,összekoldult
tőkének a gyümölcseit él-
vezni.

Mindez megtörtént 2 óra
alatt. 9-kor a táborhelyek
ujabb sgrsolása után ,neki.
kerekedtek a rajok a 3 órtis
tdb or íelszerel és éh ez. Ebhez
kiilö.q féltevés_.nem_is igen,
volt szükséges. A biróság
egyszerre közőlte az összes
rajokkq| hogy pontosan
három. óra multán r,121kqr,jön a Főcserk-esz, Úr a s;i.
g€tre .qz,.(a felte,yés szerint
.€gy§§ül ,triborozó) a rajt
meglátogatni. Csak termé-
szetes, hogy erre minden
rá} ipárkoáik a'lehető leg-
cser,kés2iesebb, a legjobb,

l. -\

Gróf Khuen Hóderváry Károty főosorkógz.
Nagy lstók rajza a M. Cs, s!ámóra.
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A kézügyessé8 verseny résztvevói bemutatják müveiket. Márton Lajos tdiza a M, Cs. számáta

táborral mutatkozni, s azt a látogatás tisz-
teletére - amennyire épen lehet, fel is
disziti.

Hogy azonban a dolog ne legyen olyan
egyszerü, s a fiuk önállósága is kitünjék,
a lódöntőbiró minden rajbóI előbb néhány
fiut ellrüldött vizet keresni, a környéket
felderiteni, azután - röviddel a munka
megkezdése után - a tiszteket és segéd-
tiszteket is meglepetésszerüen eltávolitotta
a készülő táborokból. De a fiuk' ennek
dacára derekasan megállották a helyüket
s a táb..,rok percről percre tökéletesedtek
s 12_re készen állottak. :

Délután már az egyéni versenyekre ke-
rült a sor.

Bár az összes versenyszámok bóvebb
feldolgozása is munkában van, az eredmé-
nyek jobb megitéléséhez már most szük-
ságesnek látszik legalább annyit meg_
jegyezni, hogy a becslésnél súly, terüle1,
magasság, távolság és idóbecslés íordult
elő és pedig ugy közvet.
Ien érzékelés alapján, mint
emlékezetből is. Azonkivül
egy álIó és eg5r átfutó csa-
pat nagyságát kérdezték.

Az első segélynéI minden
versenyző más íeladatot
és más kérdést kapott, a
többiek kikérdezésénél je_
len lehetett s igy abból
is tanulhatott. A fiuk elég
sokat tudtak, de mégsem
ütötték meg azt a mérté.
ket, ámit a jól lriképzett
I. osztályu cserkésztóI el-
várhatnánk Ezvolt egyik
leggyöngébb pontja a ver_
senyeknek, erre a jOvő-
ben sokkal nagyobb sulyt
kell helyeznUnÉ.

A városban történt mes.
figyelésnek afeladata e, uoTt, sík Sándor ti§leleti_tag az riszóver'sen}en,

Nagy I. rajza.

Feltevés z A tdborban levö orvos,csefkész
tisztek elmentek. Hirtelen orvosra uan szük-
ség. Ujpesten ebben az időben csak egy or-
vos van, aki ilyenkor a közelebb megjelölt
utcdkon szlkott sétdlni. Leirdsa: Magassdga
165 cm., kora 65 év, haja és bajusza öszes,
szeme barna különös ismerlető jel: balJülén
kicsike bőrdudor 1cseresznye). Rendes öltö-
zete: sötétkék ruha, puha _ing, vildgos fel-
öltő, puha, fekele kalap, Ot kell felkeresni.
Két óra mulva okvetlenül vissza kell jönni.

Visszatérés uttíi félóra alatt ., irdsbeli je.
lentést kell tenni, amely oría is kiterjbd,
hogy milyen feltünő és középületeket, meg
szobrokat ldtott a cserkésu. ]

A fiuk nagy többsége a kitűzött idő alatt
meg is találta az orvost, - akinek sze,
mélyleirása egyébként pontos volt ugyan,
de egészen más ruhában járkált. Meg kel*
Iett őt szólitani és akkor annak, atii íe}_
ismerte, egy kis cédulát adott át.

A nyomkeresás feladatai :

1. Megdllapitdsa (irdsbeli,
jelentés) a tdbor területén
taldlható ttivbeszélő és szik-
ratdv iró vezetéke knek.

2. Előrehaladt őrs megke-
resése. nyomok is útjelek
alapjdn.

A következtetés felad,atai :

1. FatönkbőI következtetés
a kidöntés irdnyira ,az ösz-
sses útbaigazitó nlomok és
ok ok megdllap itdsdv a l, tov db -
bd, következtetés a töus kü-.
lönös alakjdból.'2, Következtetés,a " koltdg'
kő partjdn tatált hordalékbíl.
Ezt a kétutóbbi szdmat,Bor-
sitzky és by döntőbirdk,
egyÜttesen vezették., . ,,: ., :

Cserkészmeneí; 2 és fél,kilo.
métert (a hidon át egy kép-
zelt jelentőhelyhez és vissia

:Y,-ar,++.%=_}3É-{a+
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A megnyitó ünnepség'képe szept, 5-én, szombaton délben.
sztrilich pál felv.

válasszal) az előirt időben - de nem
gyor§abban - megtenni. (1 és íél kiló-
métert lQ perc alatt, tehát 15 perc 40 mp.
alatt a kitűzött útat), Az kap jobb pontot,
aki legközelebb áll az előirt gyorsasághoz.
Orát használni nem szabad. A fiuk leg-
nagyobb része lényegesen gyorsabban jár-t.

Uszds, A 100 méteres gyorsúszás volt
az ö§szes versenyek egyetlen olyan száma,
amely a szokásos, uqynevezett sportverse_
nyekhez hasonlitott. Az UTE -nek az uj_
pesti öbölben levő uszodájában úszták
meg. Ugyanott tartották a vizböl való
mentést is, melynél nemcsak kihrlzni kel-
lett a fuldoklót, hanem aztán felis éleszteni.

Vasárnap ünnepségek folytak le, be.
fejeződtek az egyéni versenyek és elő-
kelő vendégeink lárták a szép napsütés-
ben kellő vidámsággal lejátszott nem köte-
Iező számokat is,

A hétíői nap aL őrsi versenyeké volt.
Az őrsi önállóság a m€gbizhátó őrsveze-
tők kiképzése nálunk á csapatok többsé-
génél még nem érte pI azt a fokot, amely
nélkül pedig eredményes cserkészmunkát
tartósan végezni nem lehet.

Ennek egyik. okát abban látom, hogy a
rang és cimkórság még régeb|i csapa.
taink egynémelyikét is megmételyezi. Fel.
varrják, illetőleg felvarrni engednek őrs-,
sőt raivezetői jelvényeket is olyanoknak,
akik a megfelelő próbát még szabály-
szerüen meg nem tudták állani és még
nem is képesek mindarra, amit egy önálló,
megbizható őrsvezetőtől el kell várni.
A külső jelek birtokában az őrsvezető
azaláa már nem érzi különösebb szüksé.
gét annak, hogy a próbára jelentkezzék,
mert az az érzése, hogy már kiérdemelte
azt. Az igy könnyen szerzett megkülöm-
böztető jelvényt aztán nem tudja kellő_
képén megbecsülni. Voltak a ver§eny_
rajokban is olyanok, kiknek az őrsvezetői

.Az Ezeríneste.r konJha.Ez volt a tábori_fők_onyha, mely
150 személynek fózött. rj. Ger6 L. felY.

próbáról nem .volt bizonyitványuk és mégis
ilyen jelvénnyel iártak, 

'voltak 
segédő-rs.

vezetők is, akik még nem voltak etső.
osztályu cserkészek. Ilyen társaságtól tér.
mészelesen azt a tudást, meggondólt§ágot
Ps_ gondos, előrelátó, ügyes vezetést nem
Iehet elvárnir._amiről az őrsi versenyeken
tanuságot kellene tenni.

Az őrsi versenyek őrsvezetői nagyré§zt
öreg rajvezetők voltak, mégis megiáiszott
a legtöbbön, hogy őrsnek teljesen önálló
vezetéséhez nincsenek s,zokva. EnnéIfogva
ke_vésnek rolt megfelelő tekintélye őrse
előtt. Pedig, ha az őtse nem tud -benne
íeltétlenül megbizni, áklror nagy dolgot
nem végezhet vele. A térképhe' többen
nem eléggé értettek, az akadályversenvek-
hez tökéletlen íelszerelést hoztak, gyenge

í\*Ei _,-.

Á táborverés eg! ttlozzanatá. Dolgozó fiuk.
Mátton L, njza,

=l
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József Fefénc klr. hg, kedden a zóróünnr

polgármester, jobbról gróf Khuen-Hé
ef Fefénc klr. hg, kedden a zóróünnepélyen. Balról Semsey
polgármester, jobbról gróf Khuen-Héderváry fócserkész.

Máiton Lajos rajza,

és kevés botot, kötél hetyett zsineget, mely
azlán elszakadt a viz fölött. ,sok feladat
előtt hosszasan tépelődtek, meglátszott,
hogy önátló elhatározásokhoz nincsenek
szokva, nem megoldani akarták a felada-
tot, hanem a döntőbiró gondolatát el-
találni. Amelyík őrsvezető helyesen és ön-
állóan gondolkodott,többnyire meglepő
könnyüséggel vette az akadáIyokat.

A 12 órás cserkészésből csak iövid fél-
napi kirándulás lett, mert az országos
elnök ur a ro§sz időre való tekintettel
az éjje|i indulást nem iavásolta.

A,z őrsök reggel ötkor gyülekeztek.
Elmentek a budai parton, Békásmegyer
határában a római íürdőtől északra levő
nagy homokbányába. Közben nyomolvasást
gyakoroltak. Ott kapták aztán abban a
feltevésben, mintha ott töltötték vo|na az
éjje|t, az alábbi irásos feladatot,

Fcltevér: Nagy országos cserkészjáték készül.
A pesti és pesívidéki kerületek csapatai (,,Nyu-

gati fél'') állanak gzemben a II.-lX. kerületek csa-
pataival (,,Keleti íél"), Az őrs az ulóPbihoz van be-
osztva, ennek prrancsnoka Kemény Odön cserkész-
parancsnok döniöbiró. A játék (hadiállapot) kezdele
a 7-ikéről (tehát máról) 8-ikára hajló éjfél, de a
kémkedés és, !árörözés már a mai napra is m€g van
engedve, csakhogy .minden ellenséges hadi tevé-
kenység néikül. Az örs azért van jelenlegi helyén,
mert a keleti fél parancsnoka (néhány más órssel
együtt) elöre tolta volt azért, hogy a netán felbuk-
kanó etlenséges örsöket megfigyeljék és lehelöleg
csapatszámaikat is ielentsék. Az őrs éjjelezik.
Eközben érkezik a következő peranc§:

A nyugati /él elóretolt kisebb egységei az utolsó
ielentések §zerint a Pilisszántó-Pilisszentkereszt
vonalat lépték át felénk való óvatos haladássa|, a
nagyobb csapatok most érkeztek vonaton Dorogra
és Dömösre.

Á mi elóvédünk az éjet az uipesti népszigeten
tölti, de hajnalban az ujpesti hidfö budai feje elött
helyezkedik el. Csapataink ma érkeznek vasuton
Uipestre és Rákospalotára.

Szándékom 8-án hajnal elött támadást kezdeni.
Ehhez szükséggm van itiUlet között arra, hogy ma
estig a Vörösvár-Csobánka-Pomáz vonat és a
Duna között fekvő terület íelderittessék. Az őrs
íeladata a csatolt térképen lerajzolt utat felderiteni
ugy, hogy feleslegesen ne mulalkozzék.

Minden adat értékes, amelynck ismerele a játék
lebonyolitásánál fontos Iehet. (Pl. fényjelzéses össze.
köttetést hol lehot feltünés nélkül felállilani, hol
vannak ió reitekhelyek, milyen és mennyi ellenséges
iárör figyelhetö meg, erdök maga§sága, járhatósága,
útak szerkocsival va!ó iárhatósága, kutak, források,
táborozásra alkalmas helyek stb.)

Az őrs e parancs értelmében azonnal indul és
nem feleiti el utközben sem, hogy mint mindig, e
paranGs keresztülvitelénél is a legfőbb szempont a
cserkészszerüség marad. Döntöbiró.

A térképen berajzolt ut a bivalyo§ c§ár-
dánál kezdődött, Békásmegyer községen
át külömböző dü'őutakon a kalász-ürömi
ut legmagasabb pontjaig (222 m. a kereszt
mellett) maid onnan a Rókahegyen és
Céillaghegyi kőbányákon át az Amfitealrum
és Aquincum mellett a táborba vezetett.
A döntőbiró a hid budai íejétől északra
állott, ahol az akadályversenl t vezette.

Az örsök utközben jelentést irták a fel-
adatnak megfelelően, de ezenkivül haza-
érkezésüktől számitott 2 őrán belül külön
jelentést is adtak be, melyhez az egyes
rajok termé szetr aizí megfi gyeléseik et (kül ö_
nösen a B. K. G. rajok bő és pontosan
meghatározott növénygyüjteményt) sőt
talált fél sárcipőt, menyétet, a döntőbirák
eldobott ujságiait és főképen sok igen
sikerült rajzaikat csatolták.

Az ezermesterek rendórfőnöke-- -- ---ila"ton újoÍ?;Ú; 8 táboli életból.
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Tábori élet a 3 ótás táborverés alatt. Muszély G. ra.iza.

Az ut egész vonalán voltak birák, akik
megfigyelték az őrsök minden lépését.
Ezek bemondásai és a jelentések alapján
készült a pontozás.

Az akadályverseny feltevése :
A csapat uj parancsnoka kiváncsi arra, hogy a

csapat X-ik örse és annak vezetöje mennyi lelemé_
nyességgel tnozog olyan lerepen, ahol akadályok
vannak és a feladatot a legröviclebb idö alatt kell
mego!dani.

Feladat: Az ujpesti vasuti hid budai hidfötöl
i,ndul az örs. A maloInpatakot két betonhid iveli át.
Atkelés a második (nyugati) hidon, utat folytatni a
tulsó patak innensö partszegélyén a paíak mentén.
A gáztartály környékén van egy fahid, ezen át kell
haladni é§ az utat Akvinkunr irányában tovább
folytatni, a mo§t épités alatt levő Római-fürdőbe
vezető ulon tovább.

Római-fúrdőtelephez étve, az utjelzések tryon án
kell az utat folytatni és megkeresni a fürdötelepen
egy vil'a falánál íelállitott Morse jelzöállonrást Ezt
nregközeliteni nenl szabad. Az
őrsnek további parancsot ez a
ieladóálIomás ad. A parancs abban
az utcában veendö fel, a hol az
utjelzés véget ért.

A ieladóállomás parancsa szerint
az ut folytatandó esetleges akadá-
lyok legyőzésével a vasuti hid óbu-
dai hidföjéig.

Visszafelé a patakon át csak az
első (keleti) betonhidon szabad át-
kelni és ott a döntóbirónál jelent-
kezni kell.

Az órsvezetö esetleges irásbeli
jelentését a jelentkezéstól számitott
20 percen belül dr. Zsembery fódön-
tóbirónak vagy helyettesének adhat-
ia csak át.

A feltevésben az akadályok
emlitve nincsenek, mert azok
rneglepően tüntek fel. Az elsó
az volt, mikor egy 3"méter
széles vizes árkot áthidaló
fatridon az egyik döntőbiró
kijelenti a íélórai időközökben
utnak inditott őrsök előtt,
lrogy ,,? fahidat elvitte a

viz.u Volt a hid közelében egy ía, a
tulsó parton pedig nem messze oldalt egy
cölöp. Volt olyan őrs, amelyik kötéIhurkot
vetett a cölöpre és a kifeszitett kötclen
kelt át,

Volt olyan amelyiknek egyik tagja
eg3lszerűen átugrott (NB. 4 m 20.at ugrott l)
és azután megkötöite a kötelet, melyen
Iógva átfüggeszkedett a többi, sőtáz utolsó
is egyszerüen átugrott. Volt őrs, ahol az
elsőt átusztatták a vizen, de volt olyan is,
amely figyelmetlenségből kikerülte az aka.
dályt.

Az átkelésel< legrövidebb ideie hét
perc, leghosszabb 8/l óra. Alig került a
tulsó partra az őrs, sebesültet talált comb.
töréssel, bekötözte, bevitte a közeli ven"
déglőbe, aztán tovább sietett nehezen fel.

A Bik vérsenytábora. ifj.,Gefő László fslv.

fua) 4i,

A Bilr tÁboriüzi jelellete: a hold felkel a ,,fa" _mö8Ött. (Aztán.nap lett a holalból.)
Mártón Lajos rajze lapunk gz6mára.
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A táaort9.zj szórakoz,ások e8y nagy hatásu jelenete: Bátori József dr. piarista atva, versenYr4iparancsnok Zrinyi Ápiumáról
m€gbeszélést rögtönöz. -tláittn"Lujos 

rajza lapu'nk s)ámára.

található nyomok között odáig., ahol ezek
egé§zen €lvesztek és rnorse jetett<et kapta
a további ,utmutatást, meiy ismét i<et
szembenálló korláthoz ve;erc|* 

_ . amely
s.zakadékot jelképezett. Végül lllz_!|i,
órai ut után visszakerült az őrs kiindulási
pontjához, azon át a táborba, ahol 20 per.

cen belül leadta ielentését. Az őrsök leg-
nagyobb része valahogyan csak megbir-
kozott a feladatokkal, csak a íiatalabb csa-
patok egyik őrse nem tudott kellőképen
boldogulni velíik.

Az egyes ver§enyek pontozásának ered,
menyel:
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(és esetleg

rajnév)

l.[.&. Eilriligi l.
[lgnnm Ítlnianum
Bik .__ __ .__

Keg ._- __ -_
§rl, lslláll (t.[rr!.)
(Ujpest).__ ___

V.G.M. _
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Major Dezsö dr.
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A rajversenyek pontozása:
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l0lVt
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dóntöbiró neve:
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6-7. Az őrsi versenyek eredményei :
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a

EE
Yo
2X

.El
E-3

B§
=,

M:oF
NN

,F

a
o

ür,
,Btr
Él{

ard
ND!o()É
BJ.

áij(t)E
N(',EooÉ
>g

A x gl Haerberger sYéd testv rünknef 
íjl§i" jí;l i Jíl xt'&ffi!:::
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Voltak aztán ezeken a minden versey- benevezhettek, sőt a melyeken a verseny,
raira kötelező számokon kiviil még olya- raiok tagjain kivül más cserkészek is részt.
,Őr. i", ,*lyekre minden rajból tö-bben i§ vehettek. Ezek eredménye a következő :]
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10. Csónakversenyek:
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11. Kézügyességi versenyek.
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Ételelosztás az őrsön belül.
Márton Lajos rajza lapunk szímára,

neve és raja
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A takepvetseny ercdménye,
Csapatszám Crapatnév Pontszám Ki indult

32. Le_vente (tiszt) l3.5 Peiniger S.2, BKG. Sztrilich t4 Szeménvei
27 . Eötvös l 1.75 Török li]tvánő, KEG. 11.25 Roth Nándor2. BKG. Vass S.75 Ranschburol32. VIII. P. g.25 §áóá;i-ö:2, BKG. Sztrilich 9 25 Böhm Victor4. BIK. 8.25 Lengvel Á,4l. V. M. G. 8,25 Haid'ü László2. EKG. Sztrilich 8.25 Zsémberv I.3, Regnum 7.25 Siarker "

27. Eötvös 6.50 Krammer2, BKG. Vass 5,5o Mártontgt. Toldi 5.00 Goldberser33. Ujpesli 4.75 Kádár|9l. Toldi 4.00 Malcsiner26|, Irinyi 3 5 §ráUÓ Ántal28, Szent István 3 5 Litscheidl
Döntóbirák: Szabó Oyula és Kunfalvi Rezsö.

Mint a táblázatokból látszik. a lestöbb
pontot a legrégibb csapalo'k nyérték,
amtnthogy ez természetes is. Ezeknek
yan ..a _legtöbb kiképzett jó tisztjük, a
legerősebb csapathagybmányailr, a légiobb
felszerelésük s a mi igen íóntos, ezénél
már legtapasztaltabbak a veze.tők és , itt
vannak a iegtöbben a saját nevelésü öreg
őrsvezetök és segédőrsvezetők is. akik a
parancsnokaikat hathatósan tudj-ak már
seg-iteni, A régi csapatok büszkéli régisé.
gükre és minden egyes tag|uk kötelessé-
gének érzi a. csapat régi jó hiréhez mél.

A legkisobó versenyző megköszöni ,,Gyula bác5irrak'. (Zsembery
Gvu]a dr.) a fóversenvbirónak a biráskodást.

Utolsó táboitüz, Ix: 7. " Márton Lajos rajza.

tóvá válni, Különös méltánylást érdemel
a 2, B, K, G. csapat, mely egyszerre három
rajával merte a nyilvános birálatok pergQ.
tüzét megrohamozni és mindhárom rajával
nag5 szerü eredményeket tudott íelmutatni.
Az ujabb csapatok több-kevesebb eltérés-
sel fennállásuk 'idejének arányában §zere.
peltek. De voltak közöttü,k olyanok, an;e.
lyek egyes dolgokban messze felülmulták
azt, amit tőlük várni lehetelt, Igy például
a 270. Hajnal csapat és a 28-asok kifogás.
talan szellemét, a 160. Mátyás király szép
énekeit és kitünő 'hike-jeleritését, ai Irinyi
és a 33-asok üg5es csomagolását, az Y,
M, G. tiszta, rendes, kiváló konyháját és
a To]di csapat uj, bőséges íelszerelését
és erős akaratát emlithetem különösebben.

A fiuk hangulata végig jó volt, sőt az
utolsó tábortűz alatt valóban csak a cser.
készÍegyelem tartotta őket vissza attóI,
hcgy szinte tuláradó vigságukban a határt
tul ne lépjék. A versenyszerü tábortüzi
szórakozások azonban nem egészen ter-
mészetesek, inkább előadásszerüek, ugy
hogy meglepő merészségnek tünt íel,
mikor az egyik B. K. G raj a tábortüznél
komoly, de előkészitetlen, szabad megbe-
szélésekbe kezdett és igazi tábortüzet vará-
zsolt elénk. Változatosabb, frissebb, ííloz-
galmasabb, érdekesebb tábortüzi müsorra
van szükségünk. Az énekekben nincs elég
lüktető élet, elég érzés és elevenség. A
fiatalabb csapatokban a fiuk még kissé
önállótlanok.'Általábán észrevehéiő volt

az, amit a dánok is megállapitot-
tak rólunk, hogy zárkőzottak,
komolyak vagyunk. A vezető is
sok c§apatnál tulságosan messze
van a fiaitól. Több életvidamsá-
got, önállóságot, önkéntes alkal,
Úazkodást,szeretetet kell fi ainkba
öntenünk, a fegyelem külsőségei,
ben pedig nem §zabad mártovább

'l.^,.:,| 
!^

;i

Ki sos9r16"u-urnc§ef kész, Achzehnortöntótlli: 
J'l;j."Y,jifi: ö J1:;á,#3?á]
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Úgyes kapualkotások a versenyzóknél. Balról a piafista kapu. Nagy |stván ra5zai taprlnt számára,

kal ragadni, akkor ezek a hibák is elfog-
nak tünedezni és akkor jobb csapataink
nagyon közel fognak jutni az eiérhető
legjobbhoz és akkor a többiek is jobban
meg fogják őket közelíteni, sőt néhány
év mulva talán már el is érhetni.

Hogy mindegyik raj mennyit ér, azt ő
maga tudja a legjobban. A pontozásnál a
birák (ők is csak emberek !) tévedhettek,
hiszen a fiuk ]elkébe a rövid idő alatt nem
láthattak bele, minden olyan gyorsan per.
gett le, hogy alapos munkára jóformán
idő sem volt, a fáradt lélekkel, éijelenkint
teljesitett munka csak hozzávetőleges
eredményeket mutathatott. Pedig talán
egy.két tizedpontnyi tévedés néha megvál.
toztathattá a helyezést. De hiszen nem is
az a fontos az egészben, hogy a kihirde-
tett pont§zám mit mutat, hanem az, hagy
mit ludott a raj a |amboree alatt tanulni.
Ebből a szempontból pedig a négy nap
ugy a rajokra, mint a vezetőkre is nagyon
eredményes volt. Különösen nagy elisme-
réssel kell adóznom a csapatparancsnokok
iránt, akik ezt oly nagy mértékben érez-
ték át, hogy semmiféle helyezési sérelem-
mel, panasszal nem jöttek-elém, az eddig
minden versenynél tapasztalt ideges vitat.
kozások teljesen elmaradtak. Ez nagy lelki
erőre mutat.

Hogy aztán jővőre a nemzeti }amboreet
hogyan fogjuk megrendezni (mert hogy
megrendezzük, az ugy-e bizonyos?) azt
még nem tudom. De akárhogyan lesz is,

haladnunk. Iparkodnunk kell az őrsöket
önálló kirándulásokra (i.rásos jelentés róla,
mely ne csak az időbeli adatokra és az
étlapra szorilkozzék), külön vállalkozásokra
buzditani. Versenyen, előirt időn kivül a
fiuk még nem tudnak helyesen szórakozni.
Egyes őrsök német kuplét énekeltek,
mások a futballeredmények íelett vitat.
koztak nagy hévvel, a várakozási időlrben
és szünetehben sokszor ugy gubbasztottak
mint felelet előtt az.iskolábán. Ennek meg-
felelően cserkészszempontból k.evés vólt
az :uj, a haladás, kevés volt a fiuk lelké-
ből fakadt uj tábori nóta i., ami arra
mutat, hogy ez a nehány !ápos tábor
nem hatott reájuk annyira, mint ahogyan
szerettem volna.

Erre jellemző, hogy még a táboríüzhöz
való gyülekezés és várakozás közben is
csak utolsó naponjutott a fiuknak eszükbe,
hogy a hivatalos megnyitás előtt is kér.
hetnek engedélyt egy kis dalolásra. A kellő
fegyelem tehát megvolna, de még nincsen
meg az a, formája, amely nekünk kell,
amely nem nyügözi le az akatatot, csak
irányt szab neki.

EÍég az irredenta beszéd és dal, de a
fiuk nem eléggé érzik ezt át, például
nemzeti sajátságainkat, a magyar népdalt,
a magyar multat, hagyományokat ritkán
Iátjuk érvényesülni. TárogatÓ, hegedü s
más táborba is vihető hangszer sok-rajnál
lgészen hiányzott, a régi magyar dalokat
keveset éneklik.

A fejlődés, az ,ötletes tökéletesitések"
nern eléggé látszanak, a B. K. G. sziklába
vésett cserkészlilioma, egyetlen alkalrni
nóta és nehány jelentéktelenebb kicsiség
volt úgyszólván minden, amit eddig nem
láttunk még. A cserkész találékonyúgnak
több megnyilvánulását szerettem v-olna
Iátni.'Es ezek a dolgok nemcsak a parancs- .

nokokon, hanem Úgyobbrészt a segitOíkön, "*="--
az őtsvezetőkön is mulnak. Ha azokban
megvah a lelkesedés, a kitartás, a munka-
késiség és ha az őrsüket képesek maguk. tgy dolgoztak a versen}zók a kézüByessggi-sozfj:lt.r"iru.



MecyeR csERKÉsZ E8?

A M. Cs. kiadóhivat4lának diszitett sátra.
I{l. Geró László felv.

meg vagyok róla győződ,ve, hogy az idei
versenyrajok most szerzett tapásztalataik
segitségé},el addig mind igen sókat fognak
íejlődni. Es ha a tanulságókat kellőképerr
megértik és felhaszná§ák, ugy a kisé}ők
és nézők is megközelithetik 6ket.

A jövő évi nemzeti }amboree előkészi.
tését §iÉ sándor vállalta el. Az ő neve
biztositja, hogy azon még többet íogunk
tanulhatni és íejlődhetni mint az iáein.
Már pedig ez a íőcélja az ilyesféIe össze-
jövete.leknek. Tehát lFel Magyar Cserkészr
készüljünk neki!

Zsewbery Ggula dr.
J 

A vetsenybirósá8 elnöke.

Mozaikok az I. kerületi jamboreeról.
Lezajlott hát a nagy izgalommal várt kerületi

jamboree. A versenyek lefolyását, a sok szemet-
lelket gyönyörködtetó élményt másutt mondja el az
eaemények hr1 krónikása, én itt csak néhány apró.
ságot szeretnék elmondani.

A legelsó, ami a cserkészszemlétőnek feltünt az,
hogy kevés volt a versenycsapat. Sok régi, ióhirü
csapatot nem talállunk ott a porondon. Á riserO_
táborban résztvett csapatok közül is jó egynéhá_
nyat inkább a versenyzök között szereítünk volna
látni. A pesti I. kerület közel g0 csapatából l2,. a
pestkörnyéki X. kerület 38 csapatából csak 2 ver.
senyzelt. Miért nem jöttek a többiek ?

Annál iobban esett u urdnU osztatlan, nagy ér.
deklödése. Az ország minden részéröt jöttek-cser-
ké:zek és vezetók, látni, tapasztalni, ianutni. El-
küldötték képviselöiket Baja, Békéscsaba, Dcbre.
cen, Esztergom, Gyór, Gyuta, Kaposvár, Kecske-
mét, Makó, Miskolc, Pécs, Szarvas, Szeged, Székes-
íehérvár, Sopron, Szombalhely és számos vidéki
cserkész-gócpont. ltt volt az elsö cserkésztisztiava-
táson- az ,egész. orazág cserkésztársadatma. Hej,
de hot voltak ,Kassa, Pozsony, Nagyvárad, Logonc

A M. Cs. kiadóhivatali sátra belülról, alífi,ll"É;r 
r.*.

és a többi elszakitott városokban élö magyar test.
véreink ? Ugy hiányozlak. ..

ts

A tegkedvesebb meglepetések közé tarlozolt,
mikor vrsárnap délelólt megjelent egy sötétkék,
civilruhás, ószes öregtír: a magyar gyermekek
aranyszivü jóltevöJe, Pedlow kapitány. Csakhamar
hatalmas tömeg fogta körül, kattogtak a fényképezö
masinák,, végigvezették az egész láboron, töviröl-
hegyire megmutatva neki mindent. Mikór pedig
többórai ottléte után távozott, a gomblyukában Ievö
vörösszegfü helyett egy kis cserkész gyönyörü fehér-
szegfüket nyuitott át neki. És a jó PedIow bácsi
mosolyogva kitűzte.

*

Mindenkinek feltünt a tábor titünö srelleme.
Valóban nemes vetélkedés folyt itt, nem a bájnoki-
és rekorderedményekért, hanem a csapalért, a köz-
étt, az egész magyár cserkészetért dolgozo{t min-
denki. Mindenki át volt hatva eitől 3 gondolattól és
igazán nagy önfegyelmezetlséggel munkálkodtak

_-/'-s- l

Gróf Khuon-Hédervárv Károlv fócserkész a ..Jó munkáért:'
kitünte{ó8t adoaányoiza. lx.-8. d. g. Márton L. rajza.

.l,_/, ;

i
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Dr, Gombos Albin tanár, a piarista Rozgonyi versenyraj pnoka
és szeretett ,,Albin hácsija''. llárton Lajos rajza.

ezért, Ennek egy §zép példáiát láttam a7 úszó.
ver8enyen. A döntö finisében történt, mikoí már
az izgalom a tetöfokra hágott s különösen a har-
madik és negyedik helyért lolyt ádáz küzdelem. Az
érdekelt két csapat tagjai nem birva már magukkal,
hangos kiabáláesal buzditoiták őket. Etre az egyik

- a leghevesebb küzdelernben _ kiszól a vizből
társainak: ,,Ne kiabáljatok, mert lepontozzák a
csapatot" .. . és győzött.

Ugyancsak szép petOailt adlák az önfegyelnre-
zésnek c§erké§zeink ott is, ahol talán a legnehe-
zebb: a játékban. Két nagy csapat oválogatottjai"
lapdáztak a, szabadidöben a forumon. Már jó ideje
folyt a játék. lgen kemény küzdelenr után is még
l; l arányban álltak. Ekkor egy nehéz helyzetben
az egyik csapat kapusa talán centiméterekkel a
kapuvonal mögött fogta a lapdát, de oly kevéssé
valószinü volt ez, hogy a játékmegállás nélkülfolyt
tovább. En, aki a iátéknak pusztán csendes szem-
lélője voltam, ugy odavetöleg megkérdeztem a vé_
dóktöl, hogy nem volhe ez gól, mert én minthaugy
láttam volna ? Es ök erre szó nélkül megállitották
a játékot, kijelentették, hogy gólt kaptak s hogy
csak tévedésböl játszottak tovább. Azlán az igy
kapott hátrány dacára nrég lelkesebben feküdtek
bele a játékba, ntelyet végül meg is nyertek. Mert
ilyen lélekkel csak gyözni lehet l
. Axel Haerberger, a lenszökeha;u szimpatikus
svéd cserkészkeriileti elnök, kedves vendégünk volt
mindvégig. A vasárnap esti táborlüznél elóadást
tartott a svéd cserkészetröl. Többek közt kijelen-
tette, hogy bár a magyar cserkészet íiatalabb az
övéknél, mégis felüImulta már azl! ,,Nem tudom
mikor érjük utól Önöket" - fordult a szövetségi
vezetök felé - "de annyit mondhatok, högy sze-
retném, ha a svéd cserkészeí is már itt tartana..

Ez nem üres szó, nem puszta udvariaskodás
volt, hiszen cserkész ajkáról hangzott el. Fiuk,
cserkészek hallottátok ezt ? Eszerint cselekedjetek l

Révész Erich,

Etlap a döntöbíróság tészére,
- Népsziget, 1925. szept. ii-8. _

Szombat :

Reggeli: l0 órakor : A sza!ács mél,allankodáslr i.

Ebéd: Délulán 3 órakor: Még nincs.
Vdcsora: A szövetkezelben kapha{ó.

Vasárnap:
Reggeti: Nin'Cs. .

Ebld: Blbfagylalt (specia|ilás dönlőbirák
számára.)

. , Vttcsora: Elfogyott.
Hétfó :

'Reggelil Tea a szövelkezctben 6000 koronáórt,
Ebéd: 25 személynek 3 debreceni.
vacsora : Tábortüzi szórakoztatás.

Kedd l
Reggeli:

Ebéd:
Vacsora:

,,Ja, ma a ver§enyc§apatoknál kellell
volna reggelizni. Mi nem adunk,'t
Eredménykiszámilás.
,rNa, végre egy§zer van vacsora -otlhon,, (b, e,)

l, '{

]']
i,

,,
,;

Janson Vilmos cs. tiszt, a 18, Lóczy csapat parancsnol<a, ,,rósen
van" a zenekar élén. Márlon Lajos rajza.

,,Nyu g a t orcz á gain k ercsztüÍ"
Mester, a lelkeő a legőusabb eső,
Mínden betűcseppje bimbOt íakaszt,
Erót ad, gyatapit tr"<dásban, hitben i
A Te hásoő nem marad itott malasztl

Amít gyüjt öttél, nem csak vísszaontod
Es lehéz atanykatnattal telt a véka,
De azt n€m ís a gyüjtött tőke hozza,
Hanem a lelked örök aranytattaléka,

Nyugat o$zágain ketesztill bolyongva,
Az iíju telkekte gondolsz lépten-nyomon
Es nem ishinnéd, hogy nagy szived ínotzsáira
Mi, öreg Halzik is, mint osatozunk mohón.

Mi, akiket a sok nyugati szépből, jőből
Kicsit kizökkentett a nagy bajvivás,
F elly itjuk ftgi gy er meks zemeinket,
Es neked elhísszüí<, hogy (esz íellámaőás!

Árky Zoltútt,

{l
* _-. *o+jF,,,

€**f' 
t.i

J,' :
/
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A juliusi alföldi nagytáber ulán a Lóczy csapat
lizenegy hegyekre éhezö cserkésze augusztus 7,én
indult Gyöngyösre, hogy onnan kiindulva végig-
cserkéssze a Mátra bérceit. A résztvevök a vezetök
kivételével nem vehettek még részt a csapat 1920

és 22-iki Málra-bükki mozgóláborán, igy
tehát számukra még fokozottabb szépségeket
jelentett a Mátra.

Nyolcadikán reggel indultunk Qyöngyös-
ről Mátrafüredre. (1% óra.) Itten nrár táguló
tüdóvel lélegzettük a hüs hegyi levegöt és
nagyölelésü lélekkel indultunk a Csatorna-
völgyben felfelé. A kaparóház, majd a facsusz-
tató tnellett elhaladva értünB a Vályuskulhoz
s dél tájban a Kékesre. Kellemes meglepe-
téssel láttuk az öt évvel ezelőtt roskadófélben
lévö kilátótornyot hatatnras gerendákkai meg.
erősitve. Másnap ll órakor Parádhután át
Farádíürdöbe, ezt megszemlélve pedig Csevi-
czére mentünk, ahol nrásodik éiszakánkeit
töltöttük. Következö nap megnéztük.az üveg.
gyárat, utána a Mogyorósteíón át a Nagy-
§3lyára mentünk. Itt dobbant azután hatalmasat
szivünk, midön egy bedölt vishó helyett a B. E. T.
E. pompásan felszerelt menedékházát pillantottuk
meg. Az erdő szélén vertük fel sátrainkat, nrajd
Horn K. Lajos fötitkár ur vett §zeíetö gondjaiba és

A péterhegyi kilátást málnával izesitjük.

vezetése mellett széjiel néztünk a Péterhegyröl,
ahonnan észak felé nyilik gyönyörü kilátás a
Kazancl, Sálgó, Ajnácskö s ezeken tut is, az Oszt-
rovszki_Vepor hegység felé. Eele kis tábortüzünk-
nél üdvözölhettük a Fötitkár ur kedves családját és
a nnenedékház néhány vendégét. A másnapot is e
Nagy.Galyán töltöttük, kisebb kirándulásokat téve
innen. Ezuttal a péterhegyi kilátást málnával izesi-

tettük. Az e§te a leg§zebbek egyike voll Hatalmas
tábortüzzel bucsuztunk a Nagy-Galyától és ennek
me|eg fénye meilett viszontláttuk elózó napi vendé-
geinken kivül a Parádfü:döról felrándult Téríyné
kegyelmesasszonyt, Marschalkó Rózsit, Székelyh'dy
Ferencet, Kristóíiy jószágigazgatóékrt és számos
nás elókelő vendéget is. (§zámszerint 26.ot.) A
hangulatot a legnagyobb együltérzés hevitette. Cser.
késznóták, tréfák, krlttszóló és öt szál cigány mel-
let maradtunk együtt l1 óráig; amikor a Himnu§z
hangjai vetették végét a meteg estének.

Következó nap neveinket a vendégkönyvbe
jegyeztük s bucsut véve Fiskalitáson, Felsöhulán

A B. E. T. E. remek menháza a Galyán,

és a Mátrabérc oldalán át Ágasvár-pusztára értünk.
(ll30.) Délután körülnéztünk az Ágasvárrót, az,éjelt
pedigrészben istállóban, részben padláson tölíöttük
a viharos időjárás miatt, Másnap korán reggel
indultunk tovább, Ováron és Gombásletön át a

Hasznosi várba, ahol térképezö tigztekkel
töltöttünk tanuloágos órákat. Délláiban. már
Pásztóról, mozgóláborunk utolsó állomásá-
ról tekintettünk meleg érzéssel ée gondola,
tokkal sokév elótti elsó állótábqrunk szinhe-
lye felé : a Muzsla tövéhez.

Urbadt Odza (l8. ö, c§,)

Aucztriai mozgótáborból.
Szürkület szitálta be aföldet.Szálas fenyő-

uiiak bontosatták a havasok fehér áqyát és
tá§san puha- ködpaplant huztak a rét fölé. Á
dombori magyaicserkészek álltak s bőrnad-
rásos kis siáier fiuk. Már este volt A he-
pv-ek alól masyar dal hullott a völgyre, azlán
EÍerekhangoli esilingeltek alá. Mint egy ima.
Ima a sláier dombon.

Elmentek a s2öke kisfiuk. A sötétkék éirzakában
magyar c§erkészek néztek keIet felé.

Magvar munkások. Az arcuk sápadt; a hangjuk
metes i"a sondoIatuk hazatéved. Ahol a ve§zprémi
utonázass'zonyuk iár. Ahonnan e!!ö!!e|, mert nincs
kenyér. Otthori talán most sir a kisfiuk.

De magyar nap nevet rá.

A Lőczy csapat mátrai mozgótábora.
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Kövek között. A gleccser jégvállán néha meg-
csillan a nap. Kötenger. A sziklák közül kibukkán
egy fiu. Felcsillan á szeme, Tiszteleg. Es megy
tovább. Nem találkozunk vele már goha. De a sze-
mét még mo§t i§ látom. Ragyogószemű.

A-E§ az ö szeme az én szememben.

Innsbruck. a iárdán atlot. r'.t,ertiliomos zászló
alatt neupfadfinderek menetelnek. Harsog a dal: a
qsászár lovagjai énekelnek. Heill kiáltnalr felénlo
Es marsolnak tovább. Gitárral és dallal. Lovagok.
Es uj ösvényen keresik önmagukat.

s az ő szivük az én szivemben.

. Robog a vonat, Váltókon csattog át. Egy német
mérnök beszél. O is ott volt, a germán tölgyek
között, akik elrnentek segiteni a kárpáti fenyöt.
Kedvesen töri a magyart. Beszél : Udvarhely,
B,rassó... Neveti megindulnak még a germán
erdök : a keze ökölben: franciák, vigyázzatok !

{ mi kezünk is öRöl: Erdély, jai Erdéiy t
Orállók, viqyázzatok a várlán l

Ormós Zsígmond (550.)

A ,,Cserkészlrönyv".
Ternesi Győzö: Cserkészkönyv. A

cserkészéletre készülö magyar fiuk
számára. A jeIöllpróba és ll. o. próba
telies fetdol-gozáéa. Az elöszót' irta:
:gróí Teleki Ptil dr. tb. főcserkész.

. Witz Béla orsz. elnök bevezetésével,
Förnunkatárs ; Sztrilidt Ptil. 14 iv, 90
képpel, kottáqal, a teljes egyezményes
i^elkulccsal. Ara: 20,000 K. Magyar
Cserkész Kiadóvállalata, 1925.

Valamikor régen, a mozgalmunk kőkor.
szakában Kreybig RudolÍ őrnagy irt jó
könyvet a cserkészetről. Abban benne
volt jóformán minden, amit a cserkésznek
peg cserkésznek tudnia illett.

Azóta a mozgalom haladt, a cserkész-
tudományok egyes ágazalainak tudnivalóit
külön íüzetkék dolgozták ki. Papp Gyula
irt olyan kis könyvecskét is, amely a2ok.
nak ad jó képet a mozgalomról, akik csak
még akarnának cserkészekké vální. Köz-
ben a §zövetség szervezete is íejlődött, a
kiképzési szabá|y zatban egy. egy próbához
előirt tudnivalókat mind nehúebbé vált
összegyüjteni, mert a régi könyvek ada.
tainak nagy része elavult, az uj dolgok
bennük nem fordultak elő s viszont ai uj
füzetek csak egy.egy kérdést tárgya|tak,
ugy hogy a próbák anyaga egész kid
könytárt tett ki de viszont azt, amit tár-
gyaltak, azt o|yan a'laposan és lelkiismere-
tesen tárgyalták le, hogy nehéz volt be_
lőlük kihámozni azt, ami már az ujonc-
próbához, vagy a második osztályulroz
tartozik és elkülöniteni áttól, ami csak az
elsó osztálynál vagy esetleg a különpró-
bánáI szükséges.

_ 
Egető szükségessé vált tehát, hogy leg-

a|ább az ujoncpróba és a ll.ik oiztályu

anyaga a kiképzési szabályzatnak meg-
felelő csoportositásban, a maga teljességé-
ben a fiuk kezébe kelüljön - s ezt adja
a most megjelent Cserkészkönyv.

Aminthogy a most második kiadásban
uiegjelent Vezetők könyve a tisztek csak-
nem összes tudnivalóit összegyüjli, igy
szedte össze a cserkészkönyv mindazt,
amit a cserkészeknek a lI. os}tályu próba
letételéig is]rflernie kell. Igen .oi 'olyun

részlet is van benne, amely eddig még
sehol sem volt meg 

'irva. Áz egéslnek á
beQsztása pedig a próbák előirt ponljai-
,hoz simul s ezzel rendkivül megkönnyiti
a, próbázást ugy a próbázó, mint a pró-
báztató részére.

Az kétségtelen, lrogy cserkészirodal-
munknak aVezetők Könyve és ez a cser-
készkönyv a két legfontosabb irodalmi
alappillére. Remélhető,. hogy mindkertő
hamar el is íog íogyni. Es kivánatos, hogy
a következő kiadás mindig ,iobb, teljesebb
legyen az e|őzőnél. Ezért -felhivjuk a tisz-
tek mellett még különösen az órs- és raj-
vezetőket, hogy amennyiben találnak a
könyvben valahol valami javitani, tökéIete-
siteni valótl u8} azt közö|jék közvetlenül
a Kiadóvállalattal, vagy kérjék meg erre
irarancsnokaikat, hogy mire a legközelebbi
uj kiadásra rákerülhet a sor, akkor csak-
ugyan ,,javitott és bővitett" második kiadást
adhassunk. Az volna szép, ha ez a máso-
dik kiadás csakugyan az összes valamire-
való cserkészek közös munkájának volna
az eredménye t Zsembery Cyula.

Pótrigmusolr a Jamboreeről.
Kerck crdő1 kícclly ház1

tózsi bdtydnk olt csioálsa ?

_ líej! Ketlek szépel, Testvétek1
A prospeLtast nézzétek.

I(erck etőő, kilcsily iáz,
Tóborparsdg o;ilt cgllálcz ?

- Fíell Kiadok egy patancsot.
Öt p"r" mtrlva vissaakozz.

A Nemzet, Szegedy László lapja, aug. 15-i
kettös számában uiból szép és bö tarta|ommal ör-
vendeztet meg. Gyüjteménye a verseknek, elbeszé-
léseknek, történelmi közleményeknek. Elófizetése
negyedévre l50.000 korona (VIII. Szentkirályi u.23.

A vallásos neveléc és a cserkészet cimen
Eornytik Od,ilo tornalanár, pozsonyi tiszt egy elö-
adását adta ki.

Parancsnokváltozás. A budapesti IX. k. Fáy
rg. 18. Lóczy csapatának parancsnokságát szept.
l3-án Eermann Gyözötöl átvette "Ianson Vilmos
cs. tiszt. Eermann tb. parancsnok lett és (áthelyezés
folytán) szept. l6-án a bp. I. ker. Verböczy rg,7. Erös
G. csapatparságot vette át dr. Mdrkus Miklóstól.
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Égi mese a szögedi kisbicskárul
A kis, pufók Nap-gyerekek mégegyszer

végigcsókolták a göndör báránlfelhők
Íürtös gyapját.

Már alkonyodott. A menybéli szent ta-
vakról tempós lépéssel vonultak a halá.
szok. Elől Péter, a főpicés, utána a szö-
gedi fisérek. Sorban, mint imbolygó
arnyak.

Ahogy mentek a párázó viz mellett, hát
a tőtésoldalba csak iönnek, jönnek az égi
seent kubikusok, aktk a földön a vásárhelyi
gáton görbedtek.

A nyikorgó fizták már belemártották
kékes árnyékukat a lrorizontba, mikor. a
mezőn daloló legényekkel találkoztak. A
legényeket a melegen szikráző tavas.zi
napon Sziráhy uraÖ vitte ki a fődre. Öt
is csatlakoztak.

Már kiértek az országutra, melynek
ezüstfolyóján lovasok rugtattak tova. Mikor
a poríelhőböl meglátták a földieket, ők is
velük poroszkáltak tovább.

Hát amint odaérnek egy szépséges
kerekerdő közepibe megszólal Szent.Péter:
,,jó nekünk itt lenni".

Oszt mind letelepedtek a íehér kökény-
bokrokkal szegett tisztás selyemíüvére,
T,antos Sebestyén deák, a lovasok főle-
génye hatalmas tüzet kaptatott a középre.
Es a táncoló lángok ujjongva lobogtak az
éjszakában.

Hát amint ülrrek a tűz körül, csak lesu-
hog hét tündöklőszép angyai. Szól az
egyik: ,,Dicsértessék| az Ur küldött, Péter,
mert nem csak igével él, az ember'*. Es
letettek egy kondér halpaprikást a magya-
rok közé, Avval mán el is libbentek az
estéli íuvalomban. ':

Az esetthomloku mágyar fejekről csak
lekerült a kalpag és a kemény szájakon
kibuggyant az ima.

A vacsoracsillag már igencsak pislogott
rájuk.

Amint Sziráky uram kihuzta a csizma_
szárba dugott halnyelű bicskáját, csak rá-
nevetett Szent Péter szeme; _,;keszög;" *
mondta - "éppeg 

illen vót a genezárettyi
tóba".

Sziráky uram mosolygott. Eszébeötlött
valami. A nyáron Tót Esvánnyal, aki
kocsis vót a pallavicsinél,a Göncöl sze-
kerén lehajtatott a mennyország szélire.
Ott kivágott a fehér fölyhőbül egy araszt
és lenézett a fődre. Epp"g a Pesta ono-
kájár látta a Tiszában meztéláb picézni.
A cserkészekkel illen keszögöt fogott.

A tüz fénye vigan lobogott"
Hát amint körülnéz Pétör, látja, hogy a

kubikus N. András |ános is halnyelü 6ics_

kát forgat. Mondja is: >potyka,- _ illen
dögivel voit a,Silóé tavábau: rE8} éjszaka
négyszer .'is mögtelt a varsám 

- és még
bele is -huppantám kötésigc. >Merhogy
még nem kecéztem akkoriba.r.'

Péter nagyot prüszkölt a paprikástul.
De megint kikarikásod.ott a saerne. ,_,,Ká-
rá§zx ' , bökte,ki, mikor.'rá!e!intelt Lár:ár
Jóska késire ,;Emmár nem embörnek va'ló.
Mikor Kriszius urunk nagy traktát rende-
zeíl a. pusztába, csak Llárász maradt a
kasokban<.

Nyugtalanul csapdosott a láng. Sebcs-
tyén "deák hangolni kezdett.- Péter furcsálta, hogy minden jóléleknek
ilyen figurás szép kése vagyon. De tpccett
neki módfelett. Azok meg nagyokat kanya-
ritottak a kenyérből, amit orosházi liszt.
bőI sütöttek a mennyei pékek.

Péter §zeretett volna egy bicskát. Hát
elkezdte dicsérni ; aszongya: ,,Igen célirá-
nyos eszköz. Ilent csak a szolingeni nimö.
tök csináIhatnak".

De most már belerikkantott -az eglik
végvári vitéz:

,,Már csak többet ér a mi
dunk a nimöt lrésinél."

dömöcki kar_

A többi magyar huncutul összevillant 1

Sziráky uram zavartan topogott a lábával.
Sárga íüstnyelvek gomolj,ogtak az ég

felé.
Végre megszólalt N. András }ános:

,,Főpicés Uram, csak ammondó vagyok,
hogy ilen késsel szalonnázik miirden ma-
g),ar a szögedi határba. Merhogy éppeg
a kend szomszédja csinálta."

Sziráky uram pislogott és bédugta a
kiskésit péter övibe. N[er őneki nem vót
csizmája.

ll, tábortőz magasra c§apott.
Péter belebámult a tűzbe. A.fény aran),.

glóiiát rajzolt ösz feje köré. Es szólt : ,A
damaszkuszi penge csak életet védett és
oltott; a halnyelű kés meg életet és ételt
adott. Bizony, bizony rnondom: kedvesebb
az Ur előtt".

Az erdőzugató szél megborzoha a
fákat.

A deák bólintott. És ez volt a szemé.
ben: ,,magyárok, magyarok mikor látjátok
már nreg egymástt"

És a bugó erdő.háríát halk dallal kezdte
kisérni:

,|i magltaroh md,r Istent imáitjátoh
Es öneki nagy kálákal mond.jalok,
Jelesbben Tiszán innen hik lakoztoh,
Egri uitézeknek sok jót ruoud.jatok!"

csicseri Ormós Zsigrnond,. (550.)
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,'Kl,tüntetett tanonccserkészek. A cserkészei
uiabban,.az inasneveléssel kapcsolaiosan, ÚOaii|ii
legnagyobb teret,'hiszen nap.napután alakulnat az
ugynevezett lanonccsapatok, szemünk láttára erő-
sö_{ik az inasok hözö(t a cserkészmozgalom, Re:
mlljiik, hogy a,lnagyar cserkészet az-ö révükön
olyan eröíorrásokhoi- jut, mely elösegiti rnaid kitü_
zött nagy céliai elérésében. Hogy az ínasnevelés otf,
ahol a cseikészetel,'mint pótolhátatlan segédeszközi
komotyan karoltak fel és támogatták, éppen a c§er-
készet folytán jelentősebb erédmérivekét tud fel-
mutatni, a közelmult egyik esem5ny-e beszédesen
igazolja. Az uj ipartörvény a tanoncbk vízsgáztalási
jogát és felszabaditását az lpartes!ü|eieknek adta
vissza. Ez idén volt az elsö álkalom ahhoz, hogy
az lprrtestületek a gyá,i tanoncok felszabaáitásá:
nál közremüködhettek és nreggyózödést szerezhet-
lek arról, hogy egyes - sajnós-_ nta még nem sok
gyárban a legelsőrangu tlnoncnevelés folyik, Az
e.redményektól elragadtatva; két gyár n1o3t f€l§zaba-
dult tánoncai közü1-3-3.nak egyáreny-, egy ezüst-
é,s egy bronzérmet aiánlottak íel. Ez a két svfu az
Atlami gépgyár és á tvtáv. északi fóműheiie. És,
kedves te§tvéreim, bizony nem csodálkoáhattok
rajta, hogy mind 

'a hat kiitüntetett fiu cserkész-
t_estvérünk' volt. H oridlh Szilveszter, 8 erky lános és
§chwarczbacher János az Ezermesier.csápátból és
Ronhdnyi Látz|ó, Szalqy Zollán és Pohnér Károly
a Máv. Törékvés-csapat:ából. Az érmek áladását a2
Egyesitett ípartestület-ek a legünnepélyesebben ren.
dezték. A nagyszámban megielent cierkészek sze-
mében örömkönnyek csiIlogíak akkor, amikor lát.
ták, hogy a sorban fetgzólí[ott kitünteíettek - mind

fizetési ára egy évre 20 Kö. Cime : .A mi Lapunkn
szerkesztösóge Luöenec (Losonc).

Qsepreg. A 60-as sz. Nádasdy cserkérzceapat
1925. május 24-én tartotta íogadalmi ünnepélyét.
Az ünnepélyen megielent Schelken Oszkár ii, v.
elnók ur is, aki az ujoncoktól a fogadalrnat vette
ki. Az ünnepi beszédet Bausz lstváh hitoktató
mondta, aki lendliletes beszéd keretében buzditotla
az uj testvéreket, hogy ezután is becsülettel halad-
ianak a megkezdett uton. A fogadalom elötti na.
pon és a íogadalom napján csapatunk nagyazabásu
cgerkész.szinelóadást rendezett, melyen Csinuura. Gyözó cserkész-parancgnok ,Ai elszalilott városok
siralmai' cimü élöképe szép sikert aratott.

ÉYtesttés. Értesitjük, hogy a 4377,1g25. sz, a,
kelt levelünkben közölt 300ü koronás turirtajegyek
kiadását f évi szeptember hó 6.ától további-iníéz:
kedésig beszüntettük. - §vtíbhegyi Fogaskerehü
Vas út üzletigazgatóstíg.

A Királyl Magyar Autóhlub szeptember
2?-én tarlia hagyományos svábhegyi auió és motor-
kerékpár versenyét, amely az idén különös érdek_
lödésre tarthat számot, nemcsak a KMAC. 25 éves
fénállá§ával kapcsolatos ünnepségek mialt. hanem
a szép számmal benevezett nagynevü külíöldi ver_
senyzö részvéte|e miatt is. - Csupor.

!Údapest. 
^ 

223.P.L. Sz. cserkészcsapat l925
junius 30.tól julius -ig a nagyíáborig mozgótábort
rendezelt.

Hajóval mentünk fel Tahitótfaluig, onnan pedig
gyalog Vácra a Nagyszál aljára. (Cserkészek flglel-
tnébe ajánljuk a Nagyszál a'atti menedékházat, dij
á 5000 K,) Másnap rnegnéztük a csóvári várromot.
Harmadik napon egy érdekes gót sli|ú templomot
lállunk Alsóság községben. A templom vaslag vár_
fallal volt körülvéve. Este a magunkkal hozott két
sátorlapból készitettünk sátrat a §zandai várromban.
Másnap e§te értünk Bujákra. Reggel megtekinlellük
Buják várát. (A vár megtekinlésére engedétyt ketl
k&ni az uradalom jószágfelügyelöségétöl,)

A várat meglekinteni érdeme§, mert még elég
sok részlet maradt meg: Napunk második érdekes-
sége a nem me!§ze levö Hollókó várrom volt, mely
nemcgak hatalmas méreteinél, hanem páratlan szép
fekvésénél fogva felejthetetlen benyómást keltetit
bennünk.cserkésztestvérek l (Ulbrich )

,§serkésztanulmányrtt az Rgye§ült-ÁUa-
mokba. Felelós szerkesztönk. Temesi-Eermann
§yözó, a jövő t926 év nyarán 'cserkésztanulmány-'

útat vezet Amerikába iun. l5:szept. l5. között.
8 hét az Unió rzárazföi{ién, ebböl 2 hét cserkész-
táPdroiás,'kö!eég 25O dótlár (körülbelöl 17, millió
papirkorona), Erre a tanulmányútra , riragával visz
t5 cserkészt (lehetöIeg 16 évenfelü!). Jelénlkezzék,
aki csatlakozni óhait a gzerlr. cimén sztpt. hó 30 ie
írásban. Ebben a jetentkezó kötelezi Úagát kará-
csonykor 5 millió és 1926. iun. hó t-ii a iöbbi
ö3lzeo letizetésére, Tiszteket szivesén lát. Cél: az
6qy. {llamok.cserlrészet8nek és lskolán kivüli ifiu.
sági mozgalmának és nevetésének tanulmányozá§a
a2 ott4ni'cserké§lek vezetésével. Akik szóbán mát

-Á. ml Lapunkg Sztovénszkó és Ruszinszkó
qgyetlen magyarnyelvü cserkészúiságja.,,A' tanuló
diákok szárnypróbálgatásain kivül. a.legjobb ma-
gyar irók cikkeit hozzx és a.szétszórtan ál!ó diák-,
szobákba viszi a magyar közösség érzését, az iro-
dalom; a tudomány és cserkészet iránti meleg ér-
deklódést. Tanit és szórakoztat. Nevel és gyönyör-
llödtet.' ivlaholnap megünnepli fennátlásának ötödik
évét. §zért feltérünk,mínden, magyar anyarylelvü
Qiákot . ée cserkésrt i tendelie meg, fize-ssei, eló
,,A mi Lapunk"-ra,, hogy még fokozot|abb mérték_
ben. szolgálha8Ea a ínagyaí ifjuság érdekeit. Eló-

Hollókó vára.
^,223, 

P. L. Sr. c§; rajr'a.
, Mozgótáborlnk azzal ért véget, hogy]Mátraszöt-

Iős közaégböl felutazunk Somosköujfalura a lábor-
he|yre. Táborunk Salgó és Somoskó várrom ,közt
volt igen vadregényes helyen. Táborunkból íendez,
tünk még egy mozgótábort a Mátrába. Felmenlünk
a Kékesre és másnap megnéztük a Siroki várromot.
Táborunk másik érdekéssége a Salgótatjánban
levó acélgyár és szénbánJa megtekintése. Hálás
köszönet ilLeti Xrepuska Géza orvos és nagybirtoko§
urat, aki lehetövé teüe, hogy birtokán e szép napo-
kat ellölthessük.
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Budapest. A 27. sz, Eötvös József cs. csapat
(IV. ker. íöreál) ezévben ic változatos nyári prog-
rammal .ten,delkezett, junius 27 töl julius 4-ig Kun-
íalii.Rezgó csapatt]i§zt vezetése alalt részt vettünk
a községi Jamboreen, Káposztásmegyeren. A ver-
senypontokban bővelkedö napok alatt sok uj cser.
készismeretet szereztünk. Julius 8-tól aug. , l-ig
Schocket Odön parancsnokkal a nógrádmegyei Nö-
tén.csen táboroztunk. Táborunk ,és környéke az
állandó, csendes cgerkészmunkának volt szintere,
A próbák anyagát elsaiátitottuk és testben, lélekben
fejlődve tértünk vissza a fövárosba, úiabb munkára.
Aug. 3-10-ig mozgótáborban megismertük a Bala-
ton környékét. Megláttuk Szigliget, Csobánc, Tátika,
Rezi, Sümeg várait, meglréziük a révfülöpi biológiai
intézetet, a gümegi Darnay muzcumot és a tihanyi
apát§ágot. Megfürödtünk a hévizi neleg és a tapol:
cai hideg tóban, megmásztuk a Badacsonyt és §zt.
Györgyöt, szóva| az egész vidék minden nevezetes-
ségéi íelkutattuk.

Szolnok. Az áll. ,Verseghy' reálgimn" t96. sz.
Damjanich cserkészcsapata ézén a nyáron a Parád-
fürdó közelében levö sándorrélen táborozott. A tá-
borozási idő szorgalmas munkával telt el. Sátraík
környékét az €gyes órsök egymással versenyezve
készitették.

Noha mindennap esett az esö, mégis megláto-
gatluk a környék nevezete§ségeit. Voltunk az üveg-
hutában, a Kékesen, a siroki várromnál és szakadó
esőben a Gályatetön, A fürdöigazgatóság a legna-
gyobb mégértéssel és segitséggel volt a csapat iránt.
A tábor julius l0-26.ig tartott, parancsnoka Dr.
Tóth Tiuadar volt.

Rókospalota. A helyi bizottság véglegesen
megalakult a következö tisztikarral: Benkö lstván,
dr. Szabó Ferenc, dr. Kovácsy Kálmán, Nagy Mihály.
Titkár: Ventura Láezlő, Itt közöliük azt is, hogy
Yentura László megvált a l98. .Pál'csapat veze-
tésétöl.

ItL KERULET.
§zombathely. Szeptember hó 8-án tetle le a

kerület elsö leány-cserkészcsaprta a 2912. ,magyar-
honi szent Erzsébet"-csapat és a ,,Gyöngyvér" ki-
rályasrzony Tündérke-csaprta a szombathelyi torna-
caarnokba a fogadalmat. - A 48. Rdkóczy cserkész-
csapat eddigi parancanoka, Dancsecs Imre, kimegy
Amerikába, utódia Earkas Ferenc lett. - A 252.
Attila cserkészcsapatnál szintén parancsnokváltozás
van, Vargha László, aki a csapatnak megalakutása
óta (5 év) óta parancsnota, megvált a csapat_
parancsnoksáqtól. - Vargha László cserkésztiszt
olyan íábori ládát készitett, amely szétszedye, ké.
nyelmes táhori asztalul és padul szolgál. Ossze-
rakva pedig felszerelés szállitására alkalmas, oly
massziv. A-láda2 asztalból és 2 padból áIl - Dr.
Hirsch Lalos máv. üzletvezetö, lier. l. B. tagot ér-
demeinek elismeréseül kormányíötanácsossá ievez-
ték ki. - A szombalbelyi csapatok tisztjei egy fö-
pátncsnokság íelállitását vették tervbe!

,V. KERÜLET,
Szegeili krónilra. Májús 30.ár: a 82. ,Zrinyi

Ilona( csapat fogadalomtétele. - Május 3t- junius
l_.én, a kerülst csabai Jamboree-ján résztvett sze-
gedi csapatokl 82. sz. .Zrinyi", l83. sz. ,Kinízsí",
55:l. s7._ oSzirákynr 551. §z. jSzt. Rókus",552 sz,

"Petneházy'; 
555. sz. "esaiághy"; - Juliu8 l.én:

at 552. sz. csaPat és az 550. sz. csapat egy őrse
Pu ztagzeren táborba szállt (2 hél) - 3-án: a 82.
sz. csapat,a Piarista Jambordera indult (3 h: ),
l4,én: azí55 sz. csaprt indult páka-i tátroráha
(2 hé0 - t9-én: a t83, sz. csapat Szilvá;váradon
üt tábort (3 béU. - 20-án: az 550 es segédtisztek,
auguszlqs 3-án az 555,ös segédlisztek Ausztriában
mozgótáborba gzállnaki - Augüsztu§ l3-18 áig:
a 82. csapat vizitábora Csongrád-Szeged közt.

Cstz. ,Lehivtuk velsenyre a mellettünk tábordzó

iezi ? Ennek az etdöntését beszéljétek meg. egy e§li
tábortüznéI, - Vlta. A Magyar Cserkésznek van 8ok
tudósitója a külfóldön. Af amerikai, bcrlini, svá|ci,
római, dán stb. cikkek eredeti tudósitások. Ha hivé-,
teleseri 

-közöl a M. Cs. valamit más lapból, akkor
ezt mindig idézi. Azélt nem irjuk ki, hbgy 

'"saiá."

vagy nkiküldött" vagy ,alkalmi." ludósitónktól, m,ett
ez-áz irásbílr kilünik, metí az irás mághol nem
jelenik meg, mert nekünk nem nehéz báthol a vilá-
gon tudósifót szerezni, de meg azokét sem gyözzük
közölni, akik mint rendes múnkatársaink müködnek
külföldön. Tudósitókra szert,tenni azért nem nehéz;
merl hisz akármelyik szövetség akármelyik tagiát,
kárjük fel, az bizlosan és szivesen vállalja épugy,
amint Te is vállalnád, ha ezzel megtiszte|ne bár-
mely szövetség. Ez már a nemzetközi cserkésztest-
véri'ség kérdése. - D. F, Hiába'expresszi elkésetl; a
következóben iön. - Tgmesvár. A szöveg felette áll
a zenének, dé nehéz megzenésiteni rövid. sorai
miatt. A me!ódia tehetséges munlia,' de'nem'ere-
deti. lgényíeleq zenei utánérzés, ezért nein,f"zsdit.
EIhanázik és semmi §e maíad utána, bár a_z.ember
szivese'n hal|galja. A csapat körében jó, széIesebb
vonálon nem-keltene figyelmet.- H B. ilagykgn|zga.
Ne ,lemesd a kacájodato és - bármily tetszelős
verse|éssel és ügyei rimeléssel tötténjék ig - ne
átkozódi 'és., né.fogadkozz. Az ifjuság kacagá-ca
mérhetellen dráqa kincse a hazának- Mi leez, ha a
ia eves fíuk nefi akarnak már vidámak lenni ? Ne
tegyen a magyar cserkész köszobor egy iégdarab-
bal a szive helyén, mert meglálod - rettentö ,mér-
ges leszek Háf csak szedd élö a 8. törvényt és ne
keseritq a búsongásoddal. Az ötörnedet azt aka-
rom látnil '_ 60.'Nádasdy. Ezmegjött. Szpltemíekre
vonatkozó levelet a szerkésztőség cimére kérünk,!
Valószinüle§ szintén rossz cimzés mialt nem kap-
tunk a csapattól egy sart sem A ,M..C§."-né|,lnem
kallódhalik el levél, feltéve, hogy - megjött. -85. Zrinyi. Köszöniük,,de mind sölét a kópia. Ncrn
kaphatnánk a "Tábori fúvószenekaroés a oF'ofrásu
ciúüek lemezét kölcsön ? ,Avval lehétne dúcot.,csi;
rráltatni. i . "

KtaCia r A Megyar Csetkészszlvetség Kildóváltat.ta
Nyomta t Fráter és Tátsa töayvnyomdá|a

, ' Yczciélért íélclőr t ítáter Dárrlil.] 
'

Bodrpcrt, VII., Atácíe;.rrtcrt3. Tcl.' |óztcl t06*2C,

\_



29l MAGYAR CSERKÉSZ

Szemelvényelr az,rlgric"-böl.
Az lGRlC iamboree uiság 2 száma jetent 

^"o "7o.oT.*rr,n"lííl;";"i fenmaradí példányok a kiadóban kaphatók

A döntóbiróság ig n lelkijsmeretesen végzi Egy kis fiu és mamája érdeklódve nézik
felolósségteljes feladatát. Valóban minden Sztritich Polcsi zseniális lassó mutatványait,
szompontból alaposan elbirálják a csapato- melyeket ,,szilfid' termetét moghazudtoló
kat. Ennok bizonyságául álljon,itt az alábbi nozgékorrysággal végez a köteleken,
hivatalosan elhangzott tlöntóbirói vélemény: Jó ideig nézik o hajmeresztő produkciókat,

,,Mindezeket összefoglalva, ettnek a csa- mig végró a kisfiu megkérdi a mamáját:
patnak kiváló őrsvozetói vannak, ellenben - I\{ama, eftilé a bácsi fölé is ciah egg
nincs személgödrük." sál,rat vernek fel a cserkészek?

A Cserkészfilm opeíatóri különitmény, mint á sajtóosztály riportere, témáravadászik. fr,IátisKálmánlrarrikaturája azlgtic sz6nláta

Két kis csorkész karonfogva baktat a ki-
sérőtábor sátrai között. Igy érnek el a ka-
posváriak tábora eIé, ahol a táborkapun ret-
tentó betükke| ez áll: Kaposvár 84-151.

Moglátják s földbegyökerezó Iábakkal nézik
egy darabig o rejtélyes számot. Vógre meg-
kérdezi az egyik,

- Te Anti, milyen szám ez?

- Tudod kérlek - váIaszol fölényosen a
kérdezett - 07, a kaposváriak telefoiszátua !

dik a horihorgas Sza
Az uszóversonyen egy ujpesti fiu settenlre-
r a horihorEas Szabó Zoli. Bocskav na_i, ay pá-

rancsnok körül s egy alkalnras pillanatban
megszólitja éIénk gesztusokkal mutogatva a
kabin tetején levő törülközójére,

törülközót, mert az az enyénr.
Szabó parancsnok minclkét kezében

hatalmas iratcsomó - szemével végigsiklik
a magasságon s fájdalommal tolf arccal
válaszolja.

Sajnálom, uagyjigow nem ér fel
odáig l

: n;ő,a;;;"ű;il;;'"*jevenni azt a 4,ülközót. mert, az az envént 1

4 mai nagy sajtóértokezleten a szerkesztő
felszólitja NIártorrkát, a rajzmüvészünket,
hogy tajzolja lo Witz Béla elnököt; mert a
táborba érkezettek között akadnak olyanok
is, aliik még nem ismerik őt. Mire a nraestro
ártatlan képpel kérdezte;

- No és ezután rá fognak isnrerni?

A tÁbori rádio ;,teljésí' üzemben.
(Petry rajza az ,,lgric" sz6máta.)
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Itt vagyunk a friss cserlrész-lreresztrejtvénnye!.
Crupor Lajor ce. t. Aki mcgfejti, fizet a lriadónak 25000 koronát.

í<6rcl 6se k.
vizrzintea rorok:

Személyes névmás, , [ 63. Hlres pesti kórház nevének
Máskéf betegség. l első és utolsó beiüje
orülsz, havállpántodonvan. | 64 lgy kezdia németadátumot
Ruhadgrab. | 6r,. lgy énekelsz szöveg né|kül.
Neves magyar irőnő veze- | 66. Sok ember búszke fá.
tékneve. -- l 67. A szerkesztó is ezt teszi.

1.

4.
5.

8,
9.

19.

2ő,
26,

oa
oo

30.
31.

34.
35.
36,

38.
40.
48.
ó1.
53,
5.1,
55.
ó6,

58.
59.
60.
6l.
62.

SziAetek az Atlanti oceánon, | 69. BriEadéíos volt.
Fotyó. | 70. Fariangban hordják.
Ebból készül a hegedü. | 7l. Ha a Pistikét megver

Ezeket L mezőn találod, | 68. A vadász vadat. . .

!, Jó mellette í,áborozni.
2. Ti§ztitó eszköz.
3. Méítékkel használd a konyhán
4. Sokszor ebben dagaszt a

cserkész.
5. Ez a becslés fontos.
6. Sok áUat ebben lakilr.
7. Nehéz, de tanulságos tábo-

rozás.
8. Kulacsod ne legyen ilyen
9, Hires magyar orvostanár

vezeték neve.
10. Egyik fócserkészünk nevének

kezdóbetüi.
1l. A kereskedetem tárgya.
12. Ezen is megállapithatod a

r'ésY yilác!ájat
t3. Európai nemzet.
l4. Tropikus növény a liliom-

féték rendjéból,
15. Angol hercegség.
16. Unnepelt nö (ola§zul).
17. V-betüvel a nap is teszi.
18. Udvariatlan kérdószó.
19, KösZöntés,
20. Mássalhangzó 1íonetikusan).
21. Automárka,
22. Trianon jelszavunkká tette.
23. A magyar történelemben

nagy szereFet ját§zott.
24. Annyi mlnt-disz,
37. Kószöntés.
38. A sátor köfül találod.
39. Górög iró,
40. száuitásnál használatos ke_

resk. kifejezés,
41. Rövid kabát.
42. Ebből lesz a cserkész.
43, Fózelék.
44, Az Andesek legmagasabb,

csucsa (fonetikusan).

4ó Álmaialban látod.
46. Ilyen cserkész is van.
47. Község Komárom melle{t-
48. Kötőszó.
49. Fém.
50. Nem az.
51. Borotváná! fontos.
59 Müvészet idesen nvelven.
72. Leveleit a Mágyar-Cser-

készb€n olvashatod.
73. Rossz fazekad ót vória-
?4. Félszlget.
75. Gyarmatáru,
76. Félhang a zenében. .,
77, Etre két aMagyar Cserkész
78. Becéző női név.
79. Akik m-indig Aligíir tábo.

roznak.
80. Dittrichstein teszi. ] ]

81. Válogatott kapus.
82. Az orsz. gazdasági fótitkár

nevének kezdőbetüi.
83, A német möndja, ha fáj

valamije (fonetikusan.)
84. A háboru teszi.
85. Az északi népek közlekoilési

eszköze (fonetikusan).
l0l. Orosz folyó.
t02. Az ügyv. elnök keíesztn€vg
103. A hadakét Farkas Gvula

irta meg.
104. Néha haszonnal jár.
105. Minden nap van.
106. Isten (idegen nyelven)i.
107. Kereskedelemben használt

rövidités. 1':
108. Ami,nim teínté§z€te§. 

_]

l09. Lzzel kezd,és ezzel végazd
a napot.

110. Indulalszó.
111. Mé8 a c§acsi is megtészi.

Nyáron jó a citromé.
llyen ,,sid" is van.
Nói becéző név.

7l. Ha a Pistikét megverik , . .
72. Német kérdőnévmás.
73. Félhang a zenében.
75. Borárő1 hires kózsée.Nói becéző név. | 75. Boráról hires község.

Nem kontra. | .8. Hegység Kréta szigetén.
Gondolkozásod ilven legven l 79. Sir a lelkünk érte.Gondolkozásod ilyen legyen | 79. Sir a lelkünk érte.
Orményország legmagasabb | 86. Biztató szócska.
hegyc§ucsa.- - - | 87. Sportlapnevénekkezdóbetüi
Nehéz fém, | 88. Lásd 3ii. függőleges.
Aki sokat beszél, annak | 89. Rag.jó...van. | 90 Padtás(erdélyiesen).
lbolykát igy is hivják. l 91.'Yáros Sussex angol gróf-
Juh idegen nyelven. I ságban,
Szerszám. | 92. Néveló (cigányos kiejtéssel).
Szerkesztőnk is ez. | 93. Ilven ansval is van.Szerkesztőnk is ez. | 93. Ilyen angyal
Enélkül ne cselekedjél. | 94. Bakter.
Acserkész ilvenaz 

^Llatokhoz 
| 95. Kötőszó.A csefBesz ltyen az allaloKnoz I UD. Áótoszó.

Lásd 3. vizszintes, l 96, Ebből lesz a folyó.
Régi ürmérték. | 97. Iey épited a táborilronyhát.
llyen cserkész is van. | 98. oíyan i8 lehet, mint a bot.
Kóiqs?ó. | 99. Mínden keresztrejtvényben
Lásd 36. l benne van.
Türelmetlenségben mondiák. I l00. l.egjobb az ogyenes.
Kicsinyitó ragi " 

I lOS. Nefi a gyáva"Íulajdonsága.
Szamár (idegen nyelven, I l08. l ásd l05 vizszintes
fonetikusax). | 109. Ez köti össze az ízmokat,
Lásd l. függóleges. | 1l2. Hangnem.Lásd l. függöleges. | 1l2. Hangnem.
Névelő. l tl3. Latin kötöszó.
sportklub. I l14. Igevégz5dés,
Bakancsod talpa. I t15. Sportklfejezés.
Tanáraid is ezt képezik. l 116. A sav tulajdonsápJa
Az ember mindenuap teszi, l l l7. A gally szinonimá.ja

Ht vlgan végzed a mla§,keő, ez éívczctlé váíiÉ, söt kítlyezeteőct ís felvldítod, aml p.dlg csctkész-
Lótelesség h |ótett. - Ha valam| bált, vagy ía| v^gy n.héz helyretbe keúllsz, ocrolyogi 1 ha eitg
gondolsz ée ctte §roritod 6,agad) nagy hatását togoő étcznil, - Kózónséges ílu Lailamor aría, hoby
íátaazlő tegti m('nLátoz s6tét képet vág|oli cgc;ké,/.íl1gtól tóbbet vát 

^. 
emb€r! .3t, b,ogy, <.Índíg

Éo§otyoglon i valat.eíyg.or r^§col|. a homtotát, velrl|l .gy pontot. (Bi-Pí.) '



2§6 IiAGYAR c§EhkÉ§z

§Ylegjolaní másoítft, óőoi{eít lctgdásóan a

§YÍagyar Gserkászaezetők 
"ffOnyaeÜidéÍcra a Íciadőhioaíal 44000 ícorona előzetes ú{uía[ds melleít szólliíja,

ilnftttn H[illffiÍ§li[lllPtR n. T.,E!öbb sALzMANr És tsn
Irodal Budapest, V. Falk Miksa-u. 26-28
Gyárak : Szeged, Dunafötdvár

- Telcíon t J. t30-55, 33-39

Hazai legnagyobb sátorgyár
§[ Itlallat Enilíuufu ííúg hluaíalos slíllilúh€

lliunínlm ínusu ítst sílrnk

l[0 ís l[0 gmt.-n§ ü§OilOM siiíoililult

llntOnni., últ. ís ilór[íli síImlt

Megrendeléseh a Magyar Cserkész-
szöveíség uíián is eszkőzölheíőh,

árah ugyanoíí meg{udhaíóh.

Kivánságr a átiegyzénhel szolgálunh

Fiúlí ! Leányolr !

A sapadí arcba vérí, a lástyizmokba
erőí, a csoníohra husí ad a &

szent István

a lála kivonal
Kaplgíó, Gyógyszeríárahban. drogeriákban és

kereshedésehben.
iobb csemege-



RADIo
készülékek és alkatrészek gyári lerakata

oRloN vtLLAMo§§AGl
Budapest IV,lrányi u. l3. tet. József 143-48.

Akkurnutátorok, anódtelepek, villamos
zseb- és kézilámpák.

a)
kff,K

ÁAAAAAAAAAAAAÁ& Különbejáratu

butorozott §zoha
a Kalvin_tér mellelt; 

ulgs0n ÜinÜÚ !uri családnál
l Cim a kiadóhivátalban" E

müasztalos
(a,,Magyef Cs6fkész" §zállitója)

Budapest, lV., Egyetem-lI. 2
cserkészíelszerolési és sport cikk osztálya

szeptember hóban kezdi meg müköclését;

r(i*é rjo fig;nelenrrnel
az e helyen megjelenő szenzációs hircletéseket.

wyvvyvyyvv?vy§y
Magyar c§erké§zek ! A-z

,rtGR.EOs6
a'Kerüleíi Jamboree,n

kéíszer megielen{ hülön híadás !

kapható harrna0áron !! !

tlogy a vidéhi cserkészeknek ís lehe
fövé Íegyüh, hoglz a iövő évi Nem2eíi
Jamboreera mínél iobban felkészül,
hessenek, a feníi ilamboree számohaf
példáiryonként 1OOO K-ért
(4OO X poríó hozzáadásával) vidékre
azonnal meghüldiük.
Gsak amig a csekély készlet tart ! !
A pénz postabélyegeliben is átutalha.tó;

Kiadóhivatal: IV,, Vdci-utca 6).

xóvÁrs eÉle
BUDAPEST, IV.l vÁct UTCA 66,sz,

Csapatotthonot<naí< száll,it laJ,, használt
i 
"r"Űén "ket, 

asztalokat, székeket, íoga,i
i sát ot, tiOtos szektényeket és, mindeníélei
! butorokat a legolcsóbb áton, i
:............... " -....--.....,:

Ne pártoljátok a külföldi ipart Hozzátaúo
zóitokat, ismerőseitoket kérjétek meg, hogy
csak a csapatoknak szétküldötl, a MAGYAR
LAPVALLALAT elóállitásában megjelent

Cserlrész-levelezölapokon
irjanak, melyok egyuttal sorsjegyok. I\{inden
egy-két hónapbarr szép tárgyak kerüInek ki-
sorsolásra. §orsolási eredmény a MAGYAR
C3ERKESZ-ben lesz közzétéie. Gyüjtsétek
nragatok is lapjairrkat, mert a toljes szériák
nagy értékei fognak képviselni; Támogatás
tokat kérjük - hazafias ütlvözlettel

MAGyAR tAPvÁrratar
Budapesí, Vltl, Cózsef-köruí 66

,[llry[n 
ffiünilÍ§! hllllf rifilrnn,,níl !

llány núlililnylntt lil i l§n[iltnnlr n ilngynt 8llüísll

L-,,.

6fi666a6#6fi6fitr:fit|s



Mai szám,unhhoz posíaíakaréhpénzíári beíizeíésí la-
pot mellékeltünk és ííszíeletíel fethériüh Elöfízetőínkef,
hogy amennyiben elöfízeíésüh leíárí, azí a most köveíhezó

lV- negyedre
meguiiíaní sziveskedienek.

, ] Eoh előíizeíönk a nyári íáb*rozás faríama alaíí meg-
íetedkezeít az e|őíizeíés meguiííásáról, hériüh a. háíra-
léhoh egyideiü á(utalását is, A zalíaú.alan expediíio érdekében kériük az előíize-
fésí diiahnah még a folyó hóban, íehát

ok Éőber Iaó l-ig
való szíves áíufalásáí.

"Ahík a nyár íolyamán rendelí kiadványok etlenéríé-
hét még nem hüldíéh be, kériüh a háíraléh azonnali
híegyenlííéséí.,, -- a KHDÓtttvATAL.

1 '.,,,

A Magyar Cserkész könyvei közül kaphaíók:
3. Eztrilloh éa Mócsy: A caerkészse-

gitrégnyuitás kis kátéja. lV. kiadás 1.50
4. Kiképzési azabályzat Vált. lV. kiad. -.805-6. Gerő: A térkép. lI bóv. kiadás 1.20

7-8. Dr. Fodor Fercnc: Magyarország íöld-
raiza, l. o._próbaanyag lI. kiad. t.20

9-13. MajorD.: Orsvezetök könyve.A M.
Cs. Sz. hivatatos kalauzaőrsveze-
tök munkája részére. Il. kiadás _-- 1.50

24-25. Lingauer László ée Noszlopy AbaTi-
hamér : Cserkészszinpad -.8030. A mi törvényünk. II. kiadás 1.-

31-33. §ztrilictr-lUócsv : Tábori munkák
lelentékenven tíovitett ll. kiadás 2,-

34-35.-§pilenberf: A magyar cserkész
daIoskönyve. Il. böv. kiadás 2.-

36. Csörgey-Szliády dr. Természetismeret
. I. rész (Környéktink állatvilága) , __. 3.-

38. illócsy-Jaschik; C§prkészkérlia U. kiad. t.-
40-42. Szöllöey: Lovagiasság: _,_',_._ __ 2.-
43-46. Dr. Farkas Gyula: Forrongó lelkeh. 2.-

47. Erczbruckcr A. : Erdó mellett nem jó-: lakni. Cserkészvigiáték l felv. ___ -.504E:-5l,-Farkas Gyula : Hadak utján --. 2.*
52. Ruházati szabálvzat II. kiadás

53. Kiscserkészszabá[yzat
S!-_!6, A Magyar Cserkész játékkönyve
57. Különpróba szabályzat -.- -_-

64-67. Kosztor Atya: A cserkésztábor
szinpada _--

68. Winnetou levelek (lassozás) ós a Sielés
69. Harangi Láazló: A modern cserkész-

tábor, tsohózat 1 felv.
70. Kuna Jenö: Cserkésznapló ___ *.60

71-72, Koszter Atya : Csillagszernü íiuk.
(Szindarabok) --- l.

73-14, §korka Károly:"Kék ég alatt, vers. K tO.C00
75. Kogzter Atya: Marciék három kívánsága -.6076-78, Temosi: Cserkészkönyv ___ K 20.0C0
Bödy Zoltán: A magyar zászló,stb. K 12.600
P, 0laez Péter §. Ezermester _-- l.-
Coerkész-levelezölapok :

nA mi {örvényünk'levelezölap___
Mülap (kis cserkészplakát) ___ drb

t.60
l._

58. Borsiozky: Csösz

-.40:,,t0
2,+

-.40
1,2ó

59-6l. Övegea J. tdöhatározás és idó-

62, Harangl L,: A két arabus. (Visj.) t.*_
63. Cserkészjelvények és ismertetöjeiek -.40

' -Ugyanaz, 
nagy alakban drb

-.10_.20
_.60
_.50

, . né í _-_ -.50Farkas Gyula: A tábortiiz üzen. 2._
Radványl Kálmán: Napsugár levenlék 2._
Buczkó: Törvénymagyarázat --- 2._
Oregcserkészazabályzat --- -.30Távíró müszerismeret és kapcsotástan

esv melléklettel 1.50
Néoyfélg*iii levelezölap két-két szinben

darabonként --- K 500
1000 darab ulán 200/o-os engedmény.

Dr. Papp Gyula: Cserkészfiuk könyve --- 1,72
Dr, Virosztek Gyöző: Utmutatás az letmen

tés és Első Segélynyujásra balesetben
az orvo§ érkezéséig --_ --- K 30.000

A,oMaoyar Cserkészo hiányos évfolyamal:-kaphatók számontént a minden-
kori példányszám árában.

Szorzószám: 7OOO

llnn[alí n líailil Esltfiíu hinilíhiuntnlílnn, luililusl, H. llíll-uí[n a[ í§L 0



MAGYAR CSERKÉSZ

HIVATALoS BÉSZ,
A Magyar Cserkészszöuetség Gazd,aságí.

Hiuatala, mint a mult évben, u8} ezidén
is gondoskodni kiván a csapatok téli szó.
rakozásáról és ünnepélyeinek programjáról,
s evégből a nyár folyamán két f.I.1uet
készi,ltetell, melyek cserkésztárgyuknál és
szépségüknél fogva igen alkalmasak arra,
hogy a csapatok téli ünnepélyeik program-
iába illesszék. Ugyancsak készittetett egy
riportíilmet az l. Cserkészkerület szept.
4-B, között t3rtott Jamboreejáról is, mely
a íelvett jelenetek érdekességében és vál-
tozatosságában, továbbá cserkészszempont.
ból fontos részletek gazdagságában még
a dániai világversenyről készült filmet is
felülmulja. Ezeken kivül kikölcsönözhetőlr
a dániai Jamboree filmje is, továbbá az
ugyanesak a Jamboreeról felvett diapozi-
tivek. Az uj filmek kölcsönzési dija méte.
renként 500 K, a régié 300 K, a diapozitiv
sorozat kölcsönzési dija 50.000 K egy_egy
előadásra. Tekintettel arra a nagy érdeklő-
désre és sokíelöl való igénl lésre, amely
már is megnyilvánul, felhivjuk a csapatok
figyelmét arra, hugy igénylésüket több
dátum megjelölésével nár egy_két hónap-
pal a tervb,evett előadás előtt közöljék a
Szövetség Ország,os Gazdasági Hivatalával.
A filmeket csak a csapatok küldötteinek
adhatjuk át az előadásoknak megfelelő
kölcsönzési dij egyidejü lefizetése mellett.
Indokolt és külön kért esetben ,a haszná-
lati dij utólag is f;zethető. Az átvétel és
leadás Melkó György cserkésztiszt utján
eszközölhető (lakik: lV, Egyetem utca 2),
lehetőleg reggel 8 és délután 6 óra között.
Az egyes filmek hosszára vonatkozólag á
legközelebbi Magyar Cserkészben teszünk
közlést.

I.- kerület:
L, Az I, kerület szeptember lJől heten.

kint 3-szor áll a csapatok rendelkezésére:
hétíő, szerda és péntek d. u. 4-6 őráig.

2, Jamboree emIékplakettek lrorlátolt
számban kaphatók az l. ker, titkári hiva-
talában 2000 koronáért.

3. Felkérem a csapatokat, vagy azokat
a cserkészeket, akik a Jamboreen élelme-
zésben részesültek, hogy az élelmezési
költségeket haladéktalanul fizessék be a
kerületnél.

4. Felkérem azobat á cserkészeket, akik
a kerület Jamboreejáról fényképíelvételt
készitettek, hogy a kerületi album részére
egy-egy péIdányt rendelkezésünkre bocsáj.
tani sziveskedjenek. Az esetleges költsé_
geket megtéritjük.

5. lsmótelten íelszólirjuk azokat a c§apa-
tokat, amely.ek a cserkészjátékban (Buda
és Pest) résztvettek, de még nem fizettek,
hogy a 2000 K (íejenkint) részvételi dija-
kat haladéktalanul fizessék be.

6. Szeptember 23-án {szerdán) délután
6 órakor tisztigyülés a VII. Thököly ut
48, szám alatti Allami Felsökereskede|nri
iskolában. Tárgyi Jamboree megbeszélése;
Inditványok stb. e hó 20-ig 'a kerületnél
benyujtandó.

7- Szeptember 2ó-én délután 5 órakor
tisztipróbá, 6 órakor kerületi I. B. ülés á
kerülét 'hivatalos Irelyiségében. A tiszti-
próbára jelentkezők Ossró irataikat e hó
iS-ig aaiak.be a kerületnél.: : . :,

g]PeÚ(e.bm azokat a bsápatokat, vag,r,
cserkészeket, akiknél a Jamboree alkal-
mával idegen felszerelés maradt, hogy
azokat , az I, kerület litkári hivata]ába
adják be.

Al egylk csapat parancrnoka egylL caetkészének
palaszáí hozta íloőorrlácírn&la l ;cgy7t ilnascsetkésze ,,
ínask6ténnyet acl! az glcío. Tetaészetescl vígeítc
a letvényt. Találkozva 3 cgetkésaieívé4yez í|aval,
llaztctgcl| ő,e azok a,cg, vLszolort&k a,zt. \ vegély
ílg abbal a hlstcmben lcltjelentésl az esettől,hogy
at lnaskótény volt a? ota a qcíIőzéalek, .rnert ',

amatoknaL |ő }gháilrk volt. Ha vaíó6an tgy lctt _

volna, ltt oyllvánosan &otlcnc siégyenkeznüak; ,'

hogy ííycn csctkészilctlei, gondolkodásc ftuk btto-
rolhatták a a7 dtága, tcstvétiességet lltőető éa

teheló liliomúnkat. Ha bítotlók voítat, oíncs tó6b
sravllk; de ha talán iagoLróí' megfcte{kc1cll _,.

csctkéscck (spcciés t zötál{íűek) voltak, at&ot íő-
vcsséL meg a míínka Lls hősét, ák| nehezebb kórúI-
méayck kőzt !&Ja a.l|lior- lliá| rLllt a !aúáó.-
A csetkéez miníen kótí3ím,ély:ek.k6zb óeg-
bccsütl a meaLát;'ő'e a m,trnkást,ís. - r. -,i

*

Egy vasárnep .íeggel a Malglt' tíóoo - sétáItem.,. ,

Aílg vottcnt léíályal. Eíőtte-, k€l c*tkés1 sie, ,

teltz egy hoss?ú, időscbb s egy vírgonc ííú. A
másik oldalon. saembe |őlt vet&k má,s két csetkész: 

.,

egy őt svczető s. iobbián vaÍ ószín !í,eg,:llszh Kőícsó-,
o6*rt agyaá,§ia ptílarrtotiakrgőt q,z ágyik plt tttána''

1s lézct! a náglknak a'_ egysaedhen továbbmcn- ,

tet. - Hátam mőgttí tctékp& gőÁul elérni cecr-_

kégz űí raita. Nyomi a. a pcdált, logiaa &ot.,ránytl '

úgylálszik siclős a dolga.: Dc észieicsz| az'előtíe
h|iaőő cietké..pátt| c-gy píllaaalia :íclhagy a oa3y
bclgrtommaí, eleaged| a kolmányt e tovagtrrutva,
lche?ea. hátta tisztcleg . . . Hát nem egy elzú'e'
harcosalt, b;iáinakat rc|! a cíetkészegy3nrgha l'l]
Nem kóteles-e mcglsmcrnl jóbatát a 6atótot, 'test-'-
vér a tcstvértl... " Dr, B. Ö.
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íg}hlv ffi §, n1;,*+rfuíün*",t,*lir-iiT,,lffi;rffi
tákat kültlünk. SzeméIyes rendelésnél nagy és tetszésszerinti választék állrendelkezésrQ. -Füszor, háztartási, gyarmatáru és csemegC árukban nagy ós elsőrendü készletet tartunk. -Áraink meglopó olcsók és emellett kivétel nélkül az összos cikkek után 10/o.os visszatéritést
adunk. A fentjelzott kedvezmények.a vidéki posia és vasuti rendelésekre !s vonatkoznak.

Sport oszt4y. i.,}lt";l;'.::;H':i:,f,íflil:ll"f.'"'-',H§;lx:T'if,í.xl,i',Yffii;
cikkeket részben közvetlon külföldi gyárakból hozatja, részben külföldön tanult magyar
munkásokkal állittatja eló. Addig is, Úig nagyszabásu, ttitOnaUO sportáruházunkat az ősz
folyamán megnyitjuk, a sportcikkelr árusitását a két üzlethelyiségünlrben elhelyezett §port
szakosztályunkban eszközöljük ]

MAGYAR CSERKÉSZ

EFtEfDE:rI ANIGíOI, 1rE!r§§[I§ CSOPOF&T :

Rakeí
labda
Labdaszedő háló
Labda háló

Cipő,
Uszó felszerelések. Evezős cikkek (eredeíi angol,glrár{m.)

AngoI golf fetszerelések.
Turlsta felszerelések. Lassóhöíél í50.000,K. Krinolin 70.000 K

rrrwcí- És r-oFt,]t{A-CSOpOFtT':' ]

Labda hosár Pályamérő 1

Tennis kalap |{lY.l'érŐ_ szalag

Kerííő háló Hálófeszii!ő. - , I

Jáíszma ielző ,ót:a

nadrág és ing (méríék szerin{).

Kard-feivéd Kard.Benge
Kard-kezíyü Mellvéd

lotnnultll §lOtrí[íIt ls lll[ail[nni hnslnílnírn l

Football cikkek:
barna tehénbör 12 szeletes

l-es számu labda

Tillm iMnlni tltnalllslnllíll[l I lulúltrOrl ü§§fi§ lillíltfil

Sátor ügy l :'

20 | centinréteres sátorlap ___ ___ 460 00{'

Gserkésztrlkók (khaki szinü). Sportolók és
turisták is használh,atiák. Rendkivül praktikus visele l :

Vívókard
vivókabáí

Vivóins
vrvo crpoR

2-es . ,
3-as
4-es
5.,ös . u

Nenrzetközi méret 12 szeletes -:.
Ugyánaz 18 szeletes
Varrásvédővel l2 szeletes 3C.000

. 18 " 35.0J0
Belső gumik. L angol löntlők l

_-_ 230 000
--. j- 2S0 000

K-vaL drágá}lb

, 
80.000,2{,000

26.000,80.000

3ö.000
B00.000
aíló.000
880.000
360.000
, -;i::
.8ó.000

íuristák és spor.{oi$!_réqz§ls

6. szám l0 éves íiú dagyság,
8. " 12 D .n D,
l0.r|.4u.u
12. n 16 b D ú14.." 18 , ,,' '

Zsebfüíész (mellényzsebben hordható) l drb 17.000
Ezenkivül az össz.es alunrinium turisla, ulazó és

sport feiszerelések kaphatók,:_ :,
Konzeryek t , ,,

doboz marhagulyás _-_ 15 000

" sertésgulyág !7,000
l borjüplríott ___ _-. --: ":__ ':,_ i ís.otto
_. sonila asznikban -_. í0 000l ,, sonka aszpikban -_. l0 000

1. , nyelv aszpikban 2P.000
l' 'n' füstölthus'bórsó püré _-- t7.000

85.000
1r6.000
140.000
l60 000
l90.000

dr b 30.000
2 , S2,0(}0

n ___ 86 000
400 0

l-es szám
2-es szám
3-as siánr
4-es szám
5.ös szám .-- ".--, -,- -:: ---

Football cipők 33-34-es szám --_
35-37.
38- 46.

füles labda
Football jelzőslp l ; nájpáslé_tprn .._ 2. 10,000, l. 1n.000t _ sonkatástétoni,"l. 14.000. 2. l8.00O

a

n pumpa_

Bágógumi



ct9
F6\E

6
€.l)
l\l

l,§

[V. Váci-utca 46.
Te|. .lózget í51-83

A Magyar. Crerl;érzezövctrég hivatatrl rzállitója.

Budapest,
Postaiakarókpénztári csekkgzámla ; 47827.

llnuynt [ffirltíMil Tltmilű ns Ínnns§iíf, §fiuuíltulglg

Központi lroda és áruraklái: ll., Gorvln-tér 7. Bendeléseket és levelekót kériük lde cimezni.

Arie,gyzék.

20.000
r5.000
12.000
r0.000

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

Cserkészlng (khaki liliomos gombbal)
I/a. ílanelből 28. szám 110.000
I/a. molino 28-ag szám 90.000

29-es sz-tóIíelíeté számonként2500 K-val drágább
Flanel (khaki) métele ___ 80-40.000
Köpper (khaki) ___ 4ó.000
Cserkészkatap I. teljes börözéssel 120.000

I. vászon szalaggal 100.000
II. u D 80.000

Tisztiltalap lla,, 160.000t angol mintáju !80.000
Nyakkendö zöld szegett _-_ 14.000
Tábori sapka vábzonból _-- 26.000
Lovente eapka --. -,_- ___ 46.000

o eredeti angol gyártmány-_ 20-2ó-80.000
Slpzsinór fehér, zö}d és barna --; -:: 8.000
Cserkészbot 18,000
Tiszti bot (jégcsucios heggyel) -_- 

''ab,--er.Ooo

Kötött lábszárvódö 6ó.000
Delékszij !/a. 40,000 cserkésztiszti 60.000
Nyakkendö karika bör vagy csontbót'__- 8.000
Tiszti kalrpszlj I/a. _--

Örsvezetöi kalapszii I/a. _-_

Cserkész kalapszlj í/a.
Viharszij
Ceerkógzkós I/a. 12-26-80-4ó-6ó-70- 90.000

Tiszti ée palancsnoki kés _-- _-- 50-60-120000
Kanál-villa(összecsukható)nickelezett r0.000
Cserkósznadrágvászonból t00-1 l0 ._ 1B0- l,í0.000
Vadászvászon l40 cm. l méter t00.000
Tiezti ruhagzövot (loden) l40 cm. 2{0 800.C00
Tlszli paszomány (arany) métere 94.000
Vltlpánt felgombolható --- 12 000

Suitáe (elöirásos zöldes-barna) mélere 4.000

o l. ige,n erős _:_ _-- __- 160-2á0.000

Gyapjupokróc _-- ___ ___ r00 900 2l0- 300.000

Kalap _-- --; _i_ _-_ 80-120.000
Cserkósztiszti ruha mandtsettás tórdnadrággal
mérték szerint részletre l öltöny1.150-!,400.000
Alumlnlum áruk:

,Becord" fözö kót edónnyel 100.000
Élelmiszer doboz 45-70-90-100-125-t30.000
Étstholdó 80.000
Kulaos huzatlal ___ 100.000

Tábori ásó
, Táborl kulacs (aluminium)

'nr."og 
r/l l. 60.000,

Leáhycserkész ruhaanyag

§ipzslnór _- - _

Zsebfőző 1/o literes
Utazó főzö '/, literes

Lapos ivópohár fogóval

, , fogó nélkül

,/, l. 6ó:*7ó.000
l méter 30.000

l4-20,000
B.000

50.000
60.0 00

t0.000
l0_12.000

7.000
t 5.00 0
l3.0ú0

35 - 65.000
I50.008

l0.000
86.000

Alum|nium csaika 40-60.000
'Vajtgrtó üvegbetóttel _-_ 30-40-50.000
Mélvtányór ,_- 16-18-30-36.000
Vajrakenyórtartó 30.000
Szappantartó --_ 10-16.000
Csavarmcnotgs doboz __- 7-9-12-15.000
Citromprés -_- l0 000
Só- és paprikatartó --_

Konyhabögro

Villamos zseblámpák: száraz elem-__ t2 000
1zző --- 5 500

Villamos mellánylseblámpa 25.0C0' 
Akasztóe zseblámpa tok t6-B5 45,C()CI

F hangu ozázadkürt 350.(00
kürt zsinór
Tábori takaró használt, alkatrni vélel

§zalmazsák
Számok

Figyélem.
l. Meg nem felelö árut vísszaveszünk.
2. cserkésztiszti ruhát mérték szerint részletrc

ic szállitunk.
, 
: 3. Árainkban a forgalmi adó benfoglaltatik.
4. Bendeléseket kériük ll, Corvin-lér7.szám alá

clmezni.

Turistacipö (legfin. any.cbó}) 
33;:;6l T ill,#8

Cserhészielvényekeí csakís a §zöveíségnél leheí beszereznl.

Rész|elizeléshéz a szetgező íesíüleí irásbelí ióíáltása szühséges.
F.lEJ h,tcf ó. firai. T6lörot,


