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TARTALOM : R. E, Philipps: 
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heteéik csetkész!ötvénytől. - Magyar naptár. -Nagy Főnök.,'\V'innetou tevelek.- Noszlopyz Minőenszeatek lapján. (Vers) - W.J.
Seymour., ,,Csak mosolyogj, Csöppség !" - Miétt tesz ott minden csapat a Nemzeti
Nagytábotban? - Vidovszky; A t84. ,Csaba" csapat Svájcban. - Magyar: A svájci
cserkész jambotee. -P ályázat. - Csetkészs.emmel. - Ar ady : T avas, ke[l neklnk (Vers),
Któnlka. -Szetk.ú?enet,-,Molndr: Mentó őts tetvezete -Réuész; Könyveí<, Iapbk.

Mlndcn cserkész saiát boltjában, a Magyar Csetkésaek
zetében vásátol.

Tetmelő és Éttékesitó Saövetke-
Láső a boúték utolsó olőalát.

Ánn 5ooo KoRoNAr



§ lngyen kapod a,,Magyü Cserhész"-í,
ha 5 úi elöfizeíőí szeizel! Az igazolí e|őíizeíő gyüííőnek ugyanannyi idöre,
minf az álíala szetzeíí űi e|őíizetők előfizeíése, íelíesen ingyen hüldiíih a
MAGyAR cSERxÉsZ-í. (vidékre bérmenfve).

^ Akí máskép nem íudja lapunkaí megszerezni, mosí ragadia meg az alkalmaí. - Az ősz-
szegyüiíötí előfizeíési díiak egyösszegbén uíalanclók áí a hiadóhiva(al cimére, a szelvény hát-
lapján pedig felsorolandóh az uj előfizeíők, valaminí a gyüiíő olvashaíó neve és pon(os cime.
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10, 15 és 20kg-os postacsomagokat
, rizs és cukor kivételévol

bérmentve szállitunk.

a Kerüleíi Jamboree-n
, héíszer megielent hülön hiadás l

kapható harma0áron !!!
Hogg a vidéhi cserhészehneh ís lehe,
fövé íegyük, hogy a iövő évi Nemze{i
Jamboreera minél iobban fqlhésztil,
hessenek, a feníi,Jamboree számohaí
példányonként |OOO K-ért
(4OO X porfó hozzáadásával) vídéhre
azonnal meghüldiük.
Csak amig a csekéty készlet tart ! l
A pénz postabélyegekben is árutalható.

Kiadóhivatal: IV., Vtici-utca 62

6-(\96.ít9elrooeíro6ü9
Képkerete!,ilg,'.,*i:T'T,';llrl,-.";,-;-;Í:

Mihály Géza
Budapest, Eaross-utca 4l. szám:

I ltiadóhluaíal hlmíalos ótái: ilíítümalon[íní ú. s. $-í. ús ssüíítíö[, uombaí ltlffídíusl d. u. {-0 lsl : lóffid 9|-Il

ivlENTSIK FtsRENc
könyvkötészet és albumgyár

F Az üzem délután 16ráie, van nyitva. €O
Budapest IV, Papnövelde u. 6. Tet, J. 161-14

Tan- és szépirodalmi könyvetet
Cserkészeknek a legszoliilabb kötéstől e legrii-
10o/o engeclmény SZeSebb kivitelig olcsón készit.
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lrógépek, számológépek gzakszeri iavitása
és jói<ar6antartása.- üj és hasznáit lró-
gópek. Kellékek azösszes rendszerü gépekhez

BREEEÁN restvÉnrx
Budapest, YIII. Dugonies-utea 8. az,

Telofon: Józsel 84-94.
l cssrká§zoknek

Sportbélyegek ;; ;ffi:, i};|ffi_;;

íIlkoholmgnígs óííororn
Budapesí, lV., KltáIul Pál-uíca Z0. I. em.

Az áítuíazó cserkészcsapafoh
'étkezésí helye.

Kaphatók a kiatlóhivatalban. Yiilékre K 2000 portó. koronásak 100n/n felárral.



cserkészlelszetelési és sporlclkkek rakíára
Budape§t, lV,, Egyetem -|tr. 2
Cserkészingek (khaki) I/a flanelböl 28. sz, l08.000

4. 160.000
5. , _-_ 190.000
5. o t8 szeletes 80.m0
5. o 18 " chróm__- --- 280.000
Varrásvédóvel t2 szeleles --_ 220.000

, 18 270,000
, 18 , chróm ___ 350.000

Belsö gummik a legolcsóbb napi árban kaphatók.
Cserkészkések __- 10-15-25- 65.C00
Conservkések 45 -90-95- l00-t08.000
A kopenhágal versenycsapatnál csajka helyett elsö-

ranguan bevált kis bogrács ncsajbi":
l80 mm, átm. kengyellel _-- 14.00020o.,
220úf,

I ssiltÍsllllTEl,8lÜunnnnt nllilffilÍ1,1,1Tíl[

NAGY MHNYnÉnr
kaíonai és polgári szabóüzeme

BuDAPE§T, lV.,
$ecskeméíi ucca 9. szám, félemelei.

Készit kalonai és polgá,ri ruhát, sapkát,
cserhész és lnindennemű e§yenruhá;t.
Nagy válaszíék szöveíekben és minden-
faiía felszerelés_i cikkehben. Cserkész

vállpáníok állandóan rahíáron.
TELEEoN . őózsEÉ ,04-26,

I a molinóból 28. sz, 88.000 .

f.',,ni111[TJ.i'.,,.*,d',T,".:a:,íilT,H11 ffi egj elent §i'. §iinilm

vadászvászonból98-l38000Jfu§fiilt[§llÍ§Í[sn
Cserkészkörgaltórok (khaki) 480-600.000
Nyakkendök zöld szegétt t3;500 a
Cserkésztisztiruhák mtrlék szerint 1,150-t,400.000 Ixil n il
,"oioiil"l'fáes kézzelvarrott ur:333 lllnuyar üugiltíslpilíílt llünyulUgyanaz szegecseIt 50la.35"ltnkézzelvarrott--- 42,000 ll. kiadá§a. Ára 4o.ooo K.Ugyanaz szegecselt 37,000

_ Kalapszijak 10 példánynál 100/o engedmény
Ia. |iszti __- t6.000
la. Orsvezetöi -__ 14.000 KAPHATÓ: a Magyar Cserkészszövetség Országos
Ia, Cserkész 

'2.999 
eazdaiági Hivatalában (Vl. Bé-vai.utca t0.

lil"YillX'áálriiiii ___ ___ __: ._: :._ __: ;,333 3,!l9rr. cserkész kiaoóhivatalában (lv.

Footballok lla. barna tehénbőrböl 12 szeleteg: Václ'ntca 62), a Cserkégrek TermelÖ§zÖ'

i. irhmu __ 85.000 vetkezetében (ll. Corvin-tér7)'a Cserkéaz
2. , _:- 115.000 kerülsteknél és minden könyvkeroskedósben
3. b --- t45.000

fuI)

"trba

,?RADlo
.U"r"

oRloN vlLLAMossAGl F" T.
Budapest IV, trányi u. t3. tel. József 148-48,

Akkumulátorok, anódtelepek, villamos
zseb- és kézilámpák.

t6,000
l8.0C0

l35.000karikás ostor
9)

Lassókötelek
krinolinok

tóigoiir _._ :__ _._ l60.000
t02.000-289.000
50.000 70.000

Csuklóvédö 27.0OO
No. 3000 fonott nyersbörlassó bivalyszarv

karikával, amerikai __- 800,C00
valódi ,,vulkanfibero tábori és utazó-

böröndök angol 220.000 K.tól
Kulyahámok, nyakravalók, §zájkosanak, vozetök, kutyÁkorbáosok.
Luxus |ovagló ós kooslzó szsr6|ókgk 1 0azdarágl(igás) lószerezámok

Forgalmi ad,ó az árakban beníoglaltatik. -
Mindennemü, a börszakmába vágó munkát,
mérték szerinti bőrtokokat saiát üzememben

a legiutányosabb áron készitek.
Kérien áraiánlatotl

A MAGYAR CSE.RKÉSZ
összes kiadványai ltt kaphatók t
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a rrégyféle új levelezólap sorozat.

Ára §arabonként K 500
l

ritiinO liartonpapiron remek nyo-
rnással -Fzenkiviil liapható még
a ,,MI rönvnryÜNK? lov. lapl
ára darabonként K l50

A n0. cserkész kön i közül ka hatók:
64-67. Koszter Atya: A cserkésztábor

szirpada ___ 1.60
68. Winnetou levelek (lassozás) és a Sielés 1._

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

70. Kuna lenö: Cserkégznapló -_- -.607|-72, Koszter Atya : Csillagszemü fiuk.
(Szindarabok) -_- l.-

73-74, §korka Károly:]Kék ég alatt, vers. K 10,000
75. Koszíer Atye: Marciék három kivánsága _,60
78-78, Temegi: Cserkészkönyv --- K 20.000
Bődy Zoltán: A magyar zászló,stb. K 12.600
P. Olasz Péter §. Ezermester -__ l.-
Cserkégz{evglozőlapok:

,A mi íörvényünku levelezólap_-_ _.t0
ilűlap (kis cserkészptakál), _ _-- drb -.20-Ugyanaz, 

nagy alakban drb -.60Baden-Powell arcképe -.50, . né n --- -.50Farkas Gvula: A tábortűz üzen. 2,-
Radványl'Kálmán: Napsugár leventék 2._
§uczkó: Törvénymagyarázat --- 2._
Oregcserkészazabályzat --- -.30Távíró müszerismeret és kapcsolástan

egy melléklettel
1,1égyféle új levelezölap

3. §ztrillch ér Mócsy: A cgerkészse-
gitségnyuitás kis kátéja. lV, kiadás 

'.504. Kiképzési szabá|yzat Válí. lV. kiad. -.80
?-8. Dr. Fodor Fercnc: Magyarország föld,

rajza. l. o. próbaanyag lI. kiad. 1.20

9-13. MaiorD.: Orsvezetók könyvc.A M.
Cs. Sz. hivatalos ka|auzaörsveze-
tök munkája részére. Il. kiadás --- l_.50

24-25, Lingauer LágzIó ér Noszlopy AbaTi-
hamér : Cserkészszinpad -.8030. A mi törvényünk. II. kiadás 1.-

31-33. §ztrilich-Mócsy : Tábori munkák
Jelentékenyen 6ovitett ll. kiadás 2,-

34-35. §pllenberg: A magyar cserkész
dáloskönyve. lI. böv. kiadás 2.-

36, Csörgey-Szllády dr. Természetismglg1
I. rész (Környékünk állatvilága) 3._

38 ilócsy-laechik: Cserkészkémia II. kiad. l,-
39. Kiss: Táborozás II. kiadás ___ -.6040-42. Szöllősy: Lovagiasság. ___ 2,_

43-46.Dr. Farkas Gyula: Forrongólelkek. 2,-
47. Erczbruckgr A. : Erdó mellett nem jó

lakni. Cserkészvígiáték l felv. ___ -.5048-5l, Farkas Gyula: Hadak utján 2.-
52. Ruházati szabályzat II. kiadás -.4053. Kiscserkészszabályzat -.4054-56. A Magyar Cserkész játékkönyve 2.-

darábonként ___ K 500
1000 darab után 20ólo-os cngedmény.

Dr. Papp Gyula: Cserkészfiuk könyve 1.72
Dr. Virosztek Győző: Utmutatás az letmen

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

A oilaoyar Cgcrkószu hiányos évfolyamal:
kaphatók számonként a mindcn-
tori példányszám árában.

Szorzőszámi 7OOO,

57. Különpróba szabályzat _.40
|.2058. Borsiozky: Csösz

59-6t. Öveges J. Idöhatározás és idó-
jóslás --- 2.-

62. Harangl L.: A két arabus.(VisjJ t.-
63. Cserkészjelvények és ismertetöjelek -.40

nilnlí n l|IilUyil 8sgr[íM [inüíhiunínlílnn, luililg§í, lll. l!ísi-ttl[n 0l. í§!. 0.
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A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

Szolkesztóség : l'., Maro.-utcr l7. lll, 2.
KÉdóhivatal: tV,, Váci-utca 62. ítz. 6,

Megjglenik mindon hó t-én és lsén,

PHILIPPS.
dik". Azt mondja továbbá, hog.v : ,ha egy
cserké§z olyán parancsot lrap is, nnely
neki nem tetszik, teljesitenie kell azt, mint
a katonának, végre kell hajtania azt,
mert ez kötelessége, s azután mikor már
megtette, jöhet és kifejtheti érveit.ellene,
de á parancsot azonnal végre kell hajta.
nia, Ez a fegyelem".

Ha egy cserkész engedelmeskedik pa-
rancsnoka rendelkezésének, ezt azértteszi,
mert ellenkezó esetben csapata nem tudna
dolgozni.

A cserkészet olyan, tnint a kötélhúzás.
A cserkészetellenes gondolkozásuak - leg-
többje nehézkes, kövér vasgyúró, egy sor-
ban állanak íel a kötéi végén. De á.cser-
készeknek sikerül elhúzni őket és ezt so-
hasem fogjik másként tehetni, csak úgy,
ha együtt és egyszerre hízzák a kötelet.

Ha egy épülőben lévő házat szemlélsz,
azl fogod látni, hogy azegyik emberbur-
kolatot ékesit az épület külsején, mig egy
másik íalat épit a hátsó részen § negyven,
ötven embert fogsz látni különböző helye-
ken dolgozva, akiknek munkája mind kü-
lönálló munkarészletnek látszik. De, ami-
kor alaposan ulána néze|, rá fogsz jönni
arra, hogy azon valójában mind együtt
dolgoznak, mert párancsaikat mind ugyan-
attól a munkavezetőtől kapják.

Kell valakinek lennie az é|en, aki a pa-
rancsokat adja és mindenkinek készen
kell lennie arra, hogy annak engedelmes-
ked|ék. Különben sohasem lehetne házat,
vagy aeroplánt épiteni.

A parancsnoknak való engedelmeske-
dés á legíontosabb része a fegyelemnek.
Parancsólni sem tudsz addig, mig meg
nem tanulod, miként kell engedelmeskedni.
Mikor egy cserkész valamilyen, parancsot
káp, vigyázz-á|lásban áll és tisztel_eg és
tis2teleg-á paranc,s átvétele után is. Mikor
,megszólal -a 

csendre intő sipjel, azonnal

Et6íizetór : Negyedévro 30,000, félévre 65.@0,
Egész évre 100.000 K. Egyes §zám 5000 K.
l'ostacsekk§zámla: 81.498. Telefon: J. 94-79.

Fclclős szctkesztő z

TEMESI GYÖZÓ

A hetedik c§erkésztörvény.
lrta: R. E.

A cserkész feljebbvalóinak jó lélekk€l
é§ ké6zsé8esen engedelmeskedik.

Kedves |im !

Emlékszem, néhány évvel ezelőtt egy
roppant nágy hangárt láttam egy hatal-
mas sík mezőn, hol ácsok és qépészek
dolgoztak már hosszu napok ót,a egy új-
fajta repülőgép "összeállitásan. Ennek va-
lami különleges faitáiu gépnek kellett
volná lennie, mely sokkal iobban, sokkal
messzebbre és magasabbra repül, mint
aminőt valaha ismertek.

A próbarepülés napján nagy volt az
izgatottság az emberek között, óriási tO-
megek állottak köröskörül lélekzetet visz.
szafojtó várakozásban, A,z egyetlen dolog
azonban, amit az aeroplán elkövetett, az
volt, hogy - nem indult. Nlinden tökéle-
tes volt rajta, csak a gépnek egy alkat-
része nem teljesitette azt, amit vártak tőle,
s igy az egésznek nem sikerült működésbe
jonnie.

Emlékszem egy kötélhúzási versenyre is.
Senkisem érdekiődött valami nagyon iránta,
mert az egyik olclal sokkal sulyosabb volt,
mint a másik, A különös azonban az volt
a dologban, hogy a kisebbik oldal mégis
elhúzta a nehezebbet. lvlegközelitően sem
vo}lak olyan erősek, nrinr ellenfeleik, de
hát ők megtették azt az egyet, ami sike_
rüket bizonyossá tette: együtt é§ egyszerre
hűztak, mig a sulyosabbik csapat nem igy
cselekedett.

Az egyik cserkészkerületben, nem is
olyan régen, sportversenyek voltak. Har-
minc csapat vett bennük részt, s közülük
huszonkilenc tudta, hogyan kell a közös
sportmutatványokat végezni. A szép gya-
korlatok mégis kudarcot vallottak, mert a
harmincadik, csapat, mely npm tudta azo-
kat, teljesen tönkretette az egészet.

A ti hetedik cserkésztörvényetek azt
mondja, hogy : 

"a 
cserkész feljebbvalóinak

jó lélekkel és készségesen engedelmeske-
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elhallgat és ftileit és szemeit jól nyitva
tartja, hogy megértse a kiadott utasitá-
sokat.

Egy cserkésznek, hogy a hetedik tör.
vényt megtartsa, mindig résen kell lennie,
mert nemcsak naponként kap parancsokat,
de vannak állandó parancsai is. Az ál-
landó parancs pedig ez i megtartani a
cserkészfogadalmat és engedelmeskedni a
tiz törvénynek.

Nérnelyik vezetö sokat töpreng azon,
hogyan lehetne cserkészéit rávezetni arra,
hogy teliesitsék parancsait. Hogy őrsödet
a neked való engedelmességre - megnyer-
jed, anrrak az alegf.ontosabb módja, hogy
te magad is mindig engedelmeskedjél a'
kapott parancsoknak. De vannak ennek
más módjai is. Egyik ezek közül az, hogy
elnyerd őrsöd tagjainak megbecsülését.

Egy őrs mindig sokkalta könnyebben
engedelmeskedik az olyan, vezetőnek, ki
iránt tisztelettel viseltetik. Hadd lássák a
fiuk, hogy te cserkész vagy és nem gyönge
báb. Lássák, hogy nem parancsolsz más
íiuknak olyat, amit te magad sem szeret-
nél rnegtenni. Hadd tudják meg, hogy
není adsz parancsot megfontolás nélkül és
hogy minden parancsodat bizonyos éllal
adod.

Esy cserkészparancsnok azt mondta
egy§zer az egyik vezetőjének, hogy ő
cserkész-uezelő és nem r;ndőrbiztos. Ez
nagyon igaz. Neked inkább arra van
szükséged, hogy íiadat engedelmességre
aezesdl,se mmint ho gy arr a kénjl szeritsd őket.

Minden parancs világos és határozott
legyen. A zauarosan ad.ott parancsol zaua-
rosan, is Jogják lel,jesitení.

Egy őrsvezető esetleg ki lehet téve an-
nak, hogy a csapatában egy feleselő fickó
van, aki, mikor parancsot kap, rendszerint
m:gpróbálja, hogy tréíát űzzőn abbó|. Az
ilyen fiukkal való bánásmódnál lényeges
dolog az, hogy sohase veszitsd el higgadt-
ságodat. Oly keveset mondj válaszul,
amennyit csak lehet. Semmisem mulattatná
őt jobban, mint az, ha látná, hogy ezért
bosszus vagy. Nyugodtságodláttáia a tút-

merés, fiu csakhamar megint tisztelettel
fog viseltetni irányodban ts többé nern
fogja megróbálni, hogy neked visszafe]el-
ges§en akkor, mikor parancsot kap.

Egy másik lényeges dolog az, ht,gy
minden fiut tanulmányoznod kell csapa-
todban és meg kell értened nehézségeiket.
Nem jó megharagudni egy fiura azért, mert
nem jelent meg egy ünnepélyes felvonu-
láson. A4őrsvezető doiga rájönni annak
okára, hogy ezt miért tette. Talán valarni
baj volt otthon, s ha utána nézel, képes
leszel rendbehozni a dolgot.

Bizonyitsd be az őrsödbeli fiuknak, hogy
a te célod rnindenekfelett: tisztességet
hozni őrsödre, csapatodra és az egész
cserkészmozgalomra azáltal, hogy hűsé-
ges, megértő és "férfias vezető vagy és
hogy a cserkészbecsületnek és á cserkész-
szolgálatkészségnek nemes példájával jársz
elől. Akkor aztán az egész őrs fürgén fog
engedelmeskedni utasitásaidnak és becsü-
letét. fog hozni a cserkészetre, bárhová
menJen Is.

Es még egy dologról utoljára, mielőtt
beíejezem ezt a levelet.

Ha olyan parancsot kapsz, amely neked
nem tetszik, annak is épenúgy engedel-
meskedned kell. Ezt tudod. Ha olyan pa-
rancsot kapsz, melyet tökéletlennek és
szükségtelennek tartasz, nemkevésbé végre
kell hajtanod. Ezt szintén tudod. De te_
gyük fel, hogy egy napon - remélem,
e2 sohasem fog bekövetkezni egy
olyan parancsot kapsz, melyről tudrrd,
hogy igazságtalan. Mi legyen akkor? Ak-
kor azt kell mondanod magadban, hogy
ez egyike a nehéz pillanatoknak életed_
ben. Vissza kell emlékezned arrá, hogy
összes fogadalmaid kőzt a legelső: telje-
siteni kOtelességedet Isten iránt.

Ha életedben valaha a két parancsolat
összeütközni látszik, inkább az Isten iránti
kötelességedet kell teliesitened, mintsem
hogy az emberi parancsnak engedelmes-
kediél.

Ős zi nte cserkésztesííi:í"', 
rr"íol?'#;u.,

.!(calcr JYaptúr.
November.

t, Megnytlt a Jőzsel m,űegyetem 1846,
2, káay| Dánlel a,egt.ú 1892.
3. Eorlch Gssztáv kónyvtladó gglrlellk l8l4.
4. Rev7czky Károly br. a.yelvész szűlelik t736.
5. Meghaí Péteúy Jeo,ő esztél7kue lE99.
6. A pestl piaústa giar,íz|la, elg6 etőaőáaa t7l7,
7. Esztethízy Fcrcnc gtóí halále 1765. Ez alka-

Iommal ltta Mozatt hfues gyászlaőrrlőiar,
8. Zsígmondot Aachenbcn róoal tlrállyá toro-

lázzák l4l4.

9, Gysla|, Páí trttlkas t^lela lr09,
l0. Katoaa Józseí szüíetése évíotáglóíán B:int-.

Bán előaő ása a tészvétlenség míatt elc'arad
Kccs&emáten lt 84.

ll. Czlílel talala 1456,
12. Rákosí |elő azűletlk Acsádon I842. '

13. Bodapesten aa első asplrallos ,ltcát áladiek a
kőzleÉ.edésnek 

'E7.r.14, Bilsta cgáezái vezét Qsgyáonáí megvrri Né-
aethy Balázlt, clíogia éa íetnégyelteti 1604,

t 5, II. Ltpót acgko t or'ázlatálr- P ozsoayban 17 9 0,
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lndián önvédelem I.

,,Mi szükségem rá ?í'

Kedves Fehérarcú Testvérem !
Amikor iskolába jutottál, ahol íehér

tanitómestered megfogta kezedet és a betü-
rovás formái szerint vezette szögletesen
mozgő, gyakorlatlan ujjaidat, vagy amikor
mestered egy.egy szerszátn kezelésére ok.
tatott, vagy akár a cserkészéletben, mikor
a mentőcsomót vagy országod fö|drajzát
tanultad, hányszor sóhajtottál fel: lMi
szükségem rá?<

Már pedig a nagy Manitou jól rendezte
be a világot ú8y, hogy a gyermek tanul_
jon a felnőttőI, a fiatalabb az öregebbtől
és a tapasztalatlan a tapasztalttől, A,zigazi
cserkész, azigazi Winnetou tanitvány nem
mondja_soha, hogy >mi szükségem tán,
mert belátja, hogy a fiata|ság nem dOnt-
heti el ezt a kérdést. Tehát ne mondja
akkor sem, ha Wínnetou testvére ]eveIé-
nek elején azt olvassa, hogy az indián
önvédelemre akarja tanitani.

A sárgacsőrü biztosan megbotránkozik:
lMi szükségem önvédelemre?c Azt hiszi,
hogy az élet olyan sima, mint a Michi_
gan-tó jege. Azt hiszi, hogy nem kerülhet
olyan helyzetbe, hogy gyanus alakok lo.
pódzkodnak íeléje, hogy rosszakaratu em-
berek támadják meg, nyitott késsel fenye-
getik, lőfegyvert szegeznek rá, nern g,on-
gol arra, hogy megvadult állatok "gázol-
hatják el vagy marhatják halálra. Azt
hiszi, hogy lehet az életet félve, bujva,
üvegbura alatt leélni.

Az igazi cserkész előtt nem kell üveg-
burával e|zárni a világot; nyitott szemmel,
bátran járja a maga utját, mert testét
acélossá, Ielkét pedig kemény gyémánttá
alakitotta az indián önvédelenr.

Egy ilyen acéltestü, gyémántlelkü Win-
netou tanitvány messze elhajithatja magá-
tó| az üvegburát, mert az acélnak és gyé-
mántnak nem kell félnie a friss levegőtől,
nem ke|l íélníe a napsütéstől, nem kell
félnie a széltől, de nem kell félnie a ko-

\..,...l""1

romfekete éjszakátől, a íákat mozgató vi-
hartól §ern, mert az acé| és a gyémánt a
legzugóbb viharban is acél és gyémánt
marad. -Egy nagyváros rendőrfőnökéhez beálli.
tott egy hires dzsiu-dzsicu mester és rész-
letesen elmagyarázta, milyen nagyszetü
dolog a, dzsiu-dzsicu. Elmondta, ho§yan
lehet á legveszélyesebb helyzetekbő[ ép
bőrrel kikerülni, hogyan lehet az ellenfe.
let fejére eiteni, hogyan lehet a gyilkos
kést vagy tőrt könnyüszerrel kicsavarni
az ellenség kezébőI.

- Szép, szép - mondotta a rendőrfő.
nök - de most szeretném látni, hogy az
a sok szép dolog, amit itt elmondott, ho-
gyan íest a valóságban ?

- Mi sem könnyebb ennél- váIaszolta
a mester és tanitvá-nyaival csodálatos pon.
tossággal minden gyakorlatot végigcsináIt
a rendórfőnok előtt épen úgy, ahogy előbb
elmondotta.

Azonban a rendőrfónök - mintarend.
őrök általában - gyanakvó természetü
volt és azt kérdezte:

- Szabadna még egy próbát kérni?

- Kérem, parancsoljon, akár tizet is._ Tudja mit! Behivok egy rendőrt,aki
nem ludja, hogy maga dzsiu-dzsicu mes.
ter s megparancsolom, hogy üsse magát
pofon. Maga aztán tetszése szerint tegye
harcképtelenné, de kiköiöm, hogy felesle_
ges fájdalmat ne okozzon neki.

A mester fölényesen mosolygott, amikor
a rendőríőnök csöngetésére egy középter-
metű rendőr jelentkezett.

- Ezt az rutat úgy üti poÍon, ahogyan
csak tudja - mutatott rá a védekezó ál-
lásban álló mesterre a rendőrfőnök.

A rendőr értelmetlenül nézett. mert azt

- Csak üssön bátran, barátom, csak az
a fő, hogy erősen tisstln - biztatta a
dzsiu-dzsicu-bajnok a rendőrt.

A rendőr pedig nem kérette mágát so"
káig, közelebb lépett, a másik pillanatban
egy nagy csattanás, éktelen orditás hal-
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latszott s ott feküdt a szőnyegen - a
hires'dzsiu-dzsicu me§ter.

A dolognak az volt,a nyitja, hogy a
mester megfelelően elhelyezkedve, jobbról
várta a pofont, melyet könnyen kivédett
volna, azonban a rendőr véletlenül balke-
zes volt.

Az indián önvédelem azért igazi önvé.
delem, mert nem ilyen fogásokra tanit,
amelyek rögtön nem válnak be, ha egy
balkezessel táláIkozunk, hanern a dzsiu-
dzsicuból, boxolásból, birkózásból és cél.
lövésből megtanit mindazokra a íogásokra,
melyek birtokában biztosan védekezhetünk.

Mikor winnetou íehér testvéreit az in-
dián önvédelemre tanitja, még egy nagy
oka ván rá. Egyszer Winnetou kezébe
került egy önvédelmi könyv, melyben kü-
lönböző jótanácsok mellett szerepelt pl.
áz, hogyha valószinüség van rá, hogy
megtámadnak, a legjobb rögtön egy iűvel
vagy bottal az ellenség szemét kiszurni
vagy a kabát-
zsebben tartott

szépen ragyogtak, a mellettünk folyó heg; i
patak zugásába belevegyült néha egy
távoli farkas vagy hiuz üvöltése. Fegyve-
reink mellettünk voltak, nem ludhattuk,
nem kap-e kedvet valamelyik bestia meg-
látogatásunkra.

Fredy nagyon szótlan volt. Azt,hittem,
hogy a nagy fáradságtól vagy a rendki-
vüli medvekalandon gondolkozik, mel5 en
reggel estünk át, amikor egyszerre meg-
fogta kezemet és ázt mondotta:

- Winnetou Bátyám, ezalatt a néhány
nap alatt, amióta ezen a csodaszép vidé-
ken vezet engem és érdekesebbnél érde-
kesebb kalandokon esünk át, egy sötét
emlék tólul egyre erősebben emlékeze-
tembe.

- Fredy testvérem mondja el, ha kön1,
nyit vele szivén - mondottam, magamban
biztos voltam, hogy nem nyomhat;a sölét
emlék a lelkét annak, akit találkozásunk-
kor rögtön a szivembe zártam és kéthetes

revolverrel - le-
hetőleg a kabá-
ton keresztül -rögtön lelőni azt
az egyént, aki
gyanusan visel-
kedik közelünk-
ben.

Pedig nemúgy
van l Ez nem ön-
védelem tanitás,
legíeljebb utmu-
tatás ártatlan em.
berek legyilko-
lására. Mert még
ha némely eset-
ben a törvény
megengedné is a
jogos önvédel.
met, milyen ke-
gyetlentég egy
részeg embert
vagy egy hirte-
len őrjöngőt sze_
mevilágától vagy életétől megfosztani,
kor ezer és egy mód van ,rá, hogy
gyobb kára nélküI harcképtelenné -talmatlanná tegyük.

Az indián önvédelem nem íeledkezik
meg arról, hogy az önvédelem nemcsak
fogásokból áll. Hogy milyen fontos ez, ezt
akkor láttam legjobban, mikor egyszer
Fredy cserkészbarátommal a Nagy Szik-
lás hegységben cserkésztünk.

Egy mély völgyben ütöttünk tábort s
tábortüzet gyujtottunk. A csillagok csoda.

Szent Isten ! - akartarh felkiáltaní s lábam a íöldbe gyökeredz€tt . . .

aó 

-

,2' z,14' -S{ex=_:_

barangolásra el-
hivtam magam-
mal a Nagy Szik.
lás_hegységbe.

A Nogy
Főnök láthatta,
hogy nem va-
gyok.a leggl,ön-
gébb, legüg5,ét-
lenebb cserké-
szek közül való.
sokat tornászom
lizszer is íelhu-
zódzkodom, tö.
rökülésből eg1-
szerre felketeli
és értek a vi-
váshoz,birkózás-
hoz és boxolás-
hoz is. Mikor Ie-
tettem a másod-
osztályu próbát,
egyre azon járl
azeszem,hogyan
kerülhetnék ab-
ba a helyzetbe,

mi-
na,
ár.

hogy valakinek életét megmentsem. Büsz-
kén gondoltam arla, mennyire másképen
fognak rámnézní áz emberek, ha szivem
íölött íog ragyogni az életmentő c: erké-
szek csodaszép kitüntetése. IóI tudtam
kötözni, tudtam a teendőket mérges kigyó
harapásnál s beva}lom, hogy nem egyszer
azért mentem viz mellé sétálni, hátlra al.
kalmam lesz valakit onnan kimenteni.

- Fredy testvérem igen szépen gon,
dolkozott, erre büszke lehet, nem kell szé-
gyenkeznie miatta - mondottam, nriköz-
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ben egy ujabb csomó rőzsét vetettem a
tüzre.

- Én is büszke lennék rá, ha nem tör-
tént volna velem olyan eset, mely hogszu
ideig elvette.kedvómet, deiekonÍOrte ön-
bizalmamat. En, aki annyiszor gondoltam
örömmel az életmentésre és vártam az
alkalmát, végre abba a helyzetbe kerül-
tem, hogy lett volna alkalmam életet men-
teni s ekkor szégyenemre - nem
sikerült.

- Egy vásárnap a szomszéd farmerék-
kal a vasut mellett sétáltunk s vártuk a
kanyarodóba berobogó expresszvonatot.
Mikor a hatalmas mozdony előbukkant a
fordulóban, láttuk, hogy a farmerék két
éves kislánya a sinek között játszik. <Szent
Istenr akartam felkiáltani s lábam a földbe
gyökeredzett, nyelvem rnegbénult. Láttam
a sinek között a mitsem seitő gyereket,
láttarn a felénk száguldó vonatot. Tudtam,
hogy vége akislánynak, ha el nem rántom

- s mégsem tudtam mozdulni. Itt lett volna
a jó alkalom az életmentésre s az ijedt_
ség és ags_qdalom elvette cselekvő képes-
ségemet. Tálán egész életemet tette volna
tönkre ez a szerencsétlenség, ha a farmer

- az apa _ az utolsó pillanatban oda
nem ugrik és el nem rántja a gyermekét.

-Senkisem tett nekem szemrehányást,
talán észre sem vették, de én mégis olyan
szomoru voltam. Napokig nem izlett az
étel, mindig magam előtt láttam a kis_
lányt, a íeléje rc,bogó vonatot és magamat,
amint mozdulatlanul áIIok.

Megértően hallgattam Fredyt, de ázért
megkérdeztem:

- De miért van az, hogy most egyre
erősebben emlékszik eíre az €setre Fredy
testvérem ?

- Mert megismertem Winnetou bátyá_
mat. A mult hét kalandjain, külöaösen a
mai medve kalandnál láttam, hogy meny-
nyivel gyorsabban halároz és cselekszik,
mint én. Eddig azt hittem, hogy a farmer
ezért tudta lányát elrántani, mert az apai
szeretet sugallta ap*i cselekedetét, de az
egyheti barangolás megtanitott arra, hogy
bennem a hiba. -Be.íejezte. Közelebb huzódtanr Fredy-
hez, és, beszélni kezdtem. Elmondottam
neki nagyon sok mindent. Megvigasztal-
tam, hogy a mulasztá§ nem a lellrén, ha-
nem a testén mulott. Hiába gyakorolta
izmait, ha nem volt ott senki, aki a gyors
cselekvésre megtanitsa.

soká ültünk a tűz mellett s mikor fel-
váltva őrködni keztünk,láttam, hogy Fredy
papirost és ceruzát vesz elő és íeljegyzl
azokat a tanácsokat, amelyeket neki adtam.

A tűz csendesen lobogott, a hegyi pa-
tak zugott, Fredyn vo|t az őrködés sora.
igy hát pgkrócombaburkolództam s aludni
próbáltam. Habár engem nem tirdott meg-
zavarni a farkas vonitó üvöltése, §em a
hiuz rekedt hangja, mégsem aludtam el
egykönnyen. Fredy szomoru szemeit lát_
tam magam előtt s azon gondolkoztam,
hogy két év mulva, amikorra rlj találko-
zót beszéltünk meg, mit fog nekem elbe-
szélni, használni fog.e neki a tanács, amit
adtam, szeretettel ölel

Winnelou, a Nagy Főnök.

Nem táboroznak, r;.em beszéllek,
Kik kazalanL mennyb emenének.

Most odakünn, hogy vátnak mlnket!
Vígyüí< hozzájuk könny'einket,

Vigyüí< saívönknet< száz vfuágát,

Gytritsuk íel telkalk íorrő lángját!

Yan minekúnk ís halotttrnk bőven, -
Égnek a mécsek, égnek a táagok,
Yátnak a pisla gyenge világok
A temetóben.

NoszLoPY ABA TIHAMÉR.

Míndenszentek napján,
(Eíhanyt csctkés zeLo,k ealékét c.)

A temetőben égnek a táagok,
Pislogó mécsck, gyettyavilágok. -
Égnek a mécsek, égaek a Lángok,
Yfuitanak szép őszi vitágok.
Kinn az iőő ma oly szomorú,
A tetmészetben ószi ború.

Van minekünk ls halottunk bőven,

Cscndben dyugosznak a temetőben.

Halott csetkészek, kik mfu plhennek,
Akik többé nem énekelnek.
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,,Csalr mosolyogj, Csöppség !"
Mindenki,;Csöppség"-nek'nevezte, mert korához

képest igazán apró volt.
Browning Willy azt,mondta, amikor a ,,Csöpp-

séget" komoly baleset érte - egy nagy turaautó
elgázolta -, hogy nincs nála derekabb paitás.
lü/illy és a ,,Csöppség" jó barátok voltak és Willy
volt az első a Bagoly-örsben, akinek megengedték,
hogy meglátogas§a a szerencsétlenség után.

Csodálkozott a Csöppségen. Köíszerekkel ugy
be volt pólyázva, hogy mozdulni se tudott, de egyre
csak mosolygott. Willy, aki barátja balsorsa mialt
elszorult szivvel lépett be a kórházba, olyan érzés_
sel iött ki, amit utóbb igy jellemzett: ,,Oly boidog
voltam, mintha karácsony és a születésnapom erre
a ragyogó juniusi napra
esett volna".

Szegény ,,Csöppség"
árva volt. Anyja és atyja
elhaltak, amikor ö még
egész kicsiny volt. Hogy
honnan vette kifogy-
hatatlan vidámságát,
senki sem tudta.

Három hónapot töl_
tött a kórházban. Ami-
kor kikerült, éppolyan
vig és mosolygó volt,
mint azelőtt.

Ujból megkezdte lá-
togatásait a tidminsteri
öreg embereknél, Azok
márvárták a kapukban,
hogy láthassák. Az ő
rnosolygáaa valóságos
gyógyszer volt. Mintha

Q;Z.t mondta volna:
,,Ugyan minek szomor.
kodni l A szomoruság
beteggétesz.Ha baj ér
s busulsz, minden száz-
§zorta íosszabbnak lát-
szik. Mosotyogj - nem
sokára már rrragad se jössz rá, mi volt az, ami
bánatot okozott neked !"

Többen már ugy gondolták, hogy a Gsöppség
tulságba is viszi a vidámságot, Egyizben fogfájása
és fülszaggatása volt €gygueíre, mert az egyik arca
hirtelen huaatot kapott.

.,,Szegény Csöppség !" sajnálkoztak sokan. ,,Nincs
ros§zabb, mint fül- és fogfájás egyszerre !'í

,,Dehogy ninc§'t, felelte a Csöppség. ,,Hát reuma
és vitustánc ? Mindig a vidámabb íelét nézziik a
dolognak l"

. Bár néhány paitása megpróbálta ugratni a Csöpp-
ségel, mégis egyizben jó szolgálatot tett az ő
vidámsága a csapatnak. Még pedig egészen várat-
lan módon.

Tudja Isten, milyen volt Blanksir ezredes, ami_
kor fiatrl volt. De mint nyugalmazott katonatiszt

mindíg igen ingerlékeny_volt, az bizlos. Hogy mi
volt enrrek az Qka, senki sem tudta, de nem volt
tanáccos a közelébe kerülni,

Ami nagy baj vtlltl Mert Blanksir ezíedes volt
a birtokosa a környék egyetlen szép erdejének.
A többi valamirevaló erdö mind mérföldekre volt.

Érthetö volt tehát, hogy a Blanksir-féle erdö
nagyon kivánatos volt cserkészcélokra - de az
öreg ezred€s nern. engedett.

Amikor az elsö tidminsteri csapat megalakult,
határ,ozottan kijelentette, hogy cserkészek - együt,
te§en - nem járhatnak az ő erdejében., A parancsnok meglátogatlaazezíedest, de siker
nélkül. Mások, akik telkeresték, ugyanigy iártak.

Néhányan, akiy az ez-
redes közelébe jutot-

tak, ugyanazt a váIaszt
kapták:

,,A cserkészek nem
fogják rongálni az én

erdömet, uram l"
Ilppen erröl folyt a

vita á cserkészotthon-
ban egy funiusvégi
estén. Az a llny, nogy
pompás idö volt a
eserkészetre, még bol-
dogtalanabbá tette a
fiukat, amikor arra gon-
doltak, hogy az erdö
,,tilos terület". A Csöpp-
ség ekkor rövid ideje
elsóosztályu cserkész
volt.

,,No, fiuk, azzal nem
íogtok segiteni a dol-
gon; ha ilyen morcosan
bámultokí'- mondta.
,,Elvégre mégsem olyan
borzasztő dolog ?z,
hogy miaíta elfelejt-
sünk mosolyogni !"

,,Csak mosolyogj, Csöppség!., mondta Fre d Stone.
,,Meg is teszem, Fred'' felelte a Csöppség.

,,De nézzíJk, fiuk, mit lehet még tenni ?''
,,Már mindent megiettünk'l, szólt WilIy Browning.

,,Mindenféle emberek jártak már és próbálkoztak
az ezredesnél, de ö nem, engedett.(.

,,lárt már az öregnél valaki közületek fiuk?.'
A többiek mind nevettek ezen: olyan beteg

ötletnek látszott, amikor már a felnőttekntk sem
sikerült. 

*

A következó szombaton ragyogó volt az idö
A nap ugy sütött, hogy éppen csak nem volt tik_
kasztó a meleg. A madarak daloltak.

Amikor a cserkészek féluton megálltak az ezre-
des erdejének gyalogösvényén, Fred Stone ujra
panaszolni kezdte, hogy az erdó el vanzárva elölük.
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_ ,,Ugyan, hagyd el l", szólt a Csöppség kissé
türelmetlenül. ,,Hát nem elég, hogy élsz egy ilyen
szép napon ? Gondolkozz csak egy kicsit és rájössz,
hogy hálát kell adnod érte.l'

Gallyak recsegésére megfordult á Csöppség és
észrevette az erdőben az ezredest.

,,Várjatok csak egy percig, fiukt', kiáltotta, ,,én
meg§zegem az ezredes tilalmát!"

Mielött még válaszolhattak volna, eltünt az utról
a cserjésben.

Blanksir ezredes, aki gondolataiba elmerülten
sétált, nagyon meglepödött, amikor egy csinos kis
cserké§zt látott maga előtt tisztelegni. 

:

,,Mi - ki - hogy pottyansz te ide ?'| - dadogte.
Ki akart törni, de nagyon nehezére esett.

A.Gsöppség mosolygott.
,,Eppen az ösvénynél ültünk és pihentünk,

amikor én megpillántottam Önt és elhatároztam,
hogy megszegem az Ön titalmát. Beszélni akartam
Önnel, Uram."

Blanksir ezredes alig figyette, mit mond a Csöpp-
ség. Az arcába nézett. A hires mosoly minlha vala-
mit megolvasztott volna a szive körül.

A Csöppség folytatta:
,,Meg szeretném kérdezni Öntől, megmásíthatná-e

azt az elhatározását, högy nem enged bennünket
az erdejébe" - kezdte - ,,haltotta Ön, amikor
jöttem, Uram ?"

,,Nem", íelelte az ezredes, szinte gépiesen.

,,Hát kérem, mi mindig igy mozgunk, hogyha
cserkészkedünk. Igy fogunk mindig mozogni ar Ön
erdejében is, Uram. Egy gallyat le nem törünk.
Amint látni tetszik, nekünk csende§en kell mozogni.
Ezt tanuljuk és ezt gyakoroljuk. Tessék ezt szá-
munkra lehetövé tenni - talán egy pár heti próba.
idóre ?"

Mosolyogva várt.

Az ezredes összeszedte magát. ,,Nem l", dörögte.
A Csöppség arca egy pillanatra elkomorult.

Azután uJra áttört a napsugár, Tisztelgett, ahogy
szokott, derült arccal és igy szólt: ,,Köszönöm,
Uram. Igen sajnálom l" És megfordult.

Alig ment két yardnyira, amikor az ezredel
visszahivta. A Csöppség feté nézett, de nem rája.
Ugy látszott, mintha mögötte nézne valamit.

,,Fiam !", - mondta halkan.

,: *

Tiz perccel az§lán, hogy elhagyta a többieket,
visszatért a Csöppség. Mellette jött Blanksir ezredes.

,,Figyelem, íiuk lí' - mondta az ezredes -
,rnémi.mondanivalóm volna. Az elsö a legfontosabb.
HasznáIhatjátok az erdömet, amikor tetszik."

,,A tilásikat is hamar elmondhatom. Hat éwel
ezelótt meghalt a fiam. Olyan korban volt, mint ti,
amikor az i. , megtörtént. É,n azóta keserü ember
lettem. Talán nagyon szerettem a fiut. ,. Bátor
íickó volt. Öt perccel azelőtt, hogy a Nagy Uka
indult, mosolygott rám... olyan nap§ugaras volt
a mosolya, mint ezé a kisfiué, Amikor az elPbb
rám mosolygott, megolvadt a szivem . . .'3

A Csöppség rn" nt"ntlsi, ezrede§ fogadott fia.
Az erdöben pcdig báios kis faház átl, arnely a
csapat számára otthonnak épült.

Az ezredes mindig bizonykodik, hogy a Csöpp_
8ég (ahogy ö mindig mondja: ,,Csak mosolyogi
Csöppség") megtanitotta élete legnagyobb leckéjére.

,,Ó tanitott meg a mosoly értékére" mondo-
gatia ,,Töle megtanultam, hogy gyáva dolog az,
ha a bubánatot urrá hagyjuk lenni naagunkon;
hogy egy mosoly elvág minden bajt és ez a |ecke
más cmberré tett engem."

Irta : W. J. Scynour. Ford' Ktípolnai Jőzsef.

2, A Nagytáborban mindennemü cserkészismeret szolgálni.
e'sajátitására kiképzök és kiképzési eszközök, anya. 14. A táborban praktikus vizellátás lesz.
gok lesznek a csapalok rendelkezésére. (Tclefon, 15. Az élelmezés kedvezménye§ - minden való-
csónak, lassó stb.) szinüség szerint az egye§ csapatnál elérhető árnál

Miért legz ott minden csapat
l. Mert a csapat, illetőleg a parancsnok mente-

sül a táborelökészités technikai munkájának leg_
nagyóbb része alól' (helykeresés, engedélyek meg-
szerzése, beszerzések stb. stb.) és az igy nyert
tekintélyer energia_ és idömegtakaritást a belsó
munkára fordithatja.

3. Ugyanezt a célt szolgálják a bemutatások.
4. Mintatáborok,(Ideális mozgótábor, hegyi tábor.)
5 Cserkészkiképzési célt (nem látványosságot)

szolgáló kiállitás
6. Tábori rnozi, egyrészt a cserkészfilmnek min-

denki számára hozzáíérhetövé télele, nrásrészt
tanulságos_diapoziliv- és fiImbemutatások,

7. Fürdő, szakszerü uszástanitással.
8. A magyar cserkészet fejlődését bemutató

muzeumféle.

a Nemzeti Nagytáborban?
9. A budai hegyekben íelállilandó hegyi tábor

l0. Sportpálya.
t1. Nem kell gondoskodni orvosról.
l2. A íáborvezetöség ellália az istentiszteleteket,
13, A Szövetség rendelkezésére álló sátorá|lo-

mány mindenestül a Nagytábor szükségletét íogja

[edvezményesebb - áron szerezhetö be.
l6. A beszerzés teljesen közös.
l7. AÚely csapatok a íözést maguk nem tudják

ellátni, közös konyháról kapnak élelmet.
18 e budapesti napok alatt a vidéki csapatok

csak regget föznek, délben hideget esznek, este
lőznek a számukra.

19. Vasuti kedvezményt és külön vonatot bizto-
situnk.

20; Kirándulásokra külön vonat vagy hajó lesz.



3l8

a

MAGYAR CSERKÉ§Z

A 184. sz. ,,Ctaba" crapat Svájcban.
Nagy volt az izgalum julius 20.-án a

bélléscsabai ág. h. ev. Rudoií-reálgimná-
zium t8í. sz. ,,Csaba' cserkészcsapatának
ottlronában E nap estéjére volt kitűzve
az indulás napja.

Minden készen volt. A fiuk is ott álltak
bo dog tn, tele kiváncsisággal, vágyódással.
Mcglc}r:tőserr egyöntelü vo;t a felszere-
lés. A kalapol< elején nernzeti§zinü szala-
8on ,Hungaria" felirás, a kalapok rnellett
árvalányhaj. A szervező biz<lttság elnöke,
dr. Rell. Lajos itllzgarő, lelkes beszédet
mondott. Vidouszh1l KáIruán, a csapat pa-
rallcsnoka, csak ezt íúzte hozzá: ,,Fiuk l

Legyen mindig eszetekben, hogy ti most
lle:n csupán e9}€., bcrldog cserliészek
vagi tok, hanem az egész rnagyar cserké-
szel képviselői".

Az állomáson ahozzátartozók és jilbará.
tok nagy tömege b.rcsuzott tőlürrlr.

I(ár, Irogy nálunk, legalább a külföldre
utazó csapatoknak, nincs gyorsvonati ked-
vezményük. Külföldön minden vonatra
kós4séggel adnak íéljegyet cserkészcsapa-
tol< számára.

A vidék szépsége mellett új vr-llt a nagy.
r:árosok s azok pályaudvarainak látása is:
Wien, Amstetten, Linz, Salzburg, Zell am
See, Innsbruck. . . NIár az úton mondo-
gatták a fiuk : ,,Erdemes volt eljönni ! Már
is láttunk és tanultutrk annyit, hogy megér
lrétmillió koronát !" (Ennyibe került egy-
nek a háromhetes út.)

Brucknál várt reánk csapatunk régi tagja,
Várady Károly, a Magyar Cserkészszövet-
ség svájci megbizottja. Most már ő volt
a kalauzunk.

Mikor svájci íöldön megállt vonatunk,
a vendégül látó állam iránt való tisztele-
tünk kifejezéseként elénekeltük a svájci
hirnnuszt. Sokszor nem tudtuk, hogy mit
csodáljunk: a vidék szépségét-e, vagy a
technika csodáit, amelyeket ai alagatak őző-
nén, viaduktokon, szédületes szalradékok
felett robosó vonatok pályatestjei tártak
elénk. Az egész csapat egyetlen csodál_
kozás volt. A tele ablakoknál gyakran
hangzott fel a bámulat kiáltása, ,Jaj de
szép vizesés lu ,,Ott egy nagy vizimü !í
,,Nézrl azokat a glecsereket !n' ,,}uj, ha itt
legurutna a vonat !" ,,Ezek aztánaz útak!

Itt élvezet lehet motorbiciklizrri !" ,,Milyen
bájos az a havasi hunylró t" ,,Hát az a
nagyszálloda ott a hegyretőn t' .. ,

Husz onk et t edi k én érke ztünk K auder sleg-b e,
irhol előre rendeltünk Irel5,et a nemzet-
liözi cserkészházban, Fenséges szép ht-
Iyen fekszik ez a kies ía|u. Gyönyörü
vöI95,, amelyet mindeníelől hegyóriásoli,
havasok koszoruznak. Itt töltöttünk mi tiz.
napot eg!ütt egy hollancli, eg! angol és
több suájci' csapaltal.

Az idegenelrl<el hamar megbarátkoztunk.
Mindenki szerette a magyar fiukat, akik
rninden tekintetben jól viselkedtek. Az esti
tábortüzeknél nagy tetszést arattali a ma_
'gyar nóták, melyeket még a lrollandusok
és angolok is megtanultak tőlünk.

Amikor csak lehetett, kirándulásokat tet-
tünlr. Hatalmas havasi túrakat. Bámulato-
san birták az alíöldi fiuk a hegynrászást
Nern egy glecseren hangzott íel a mag1 ar

Kander-firn glecser. A 184. csaba cs. Svájcban.

tlóta s a gyönyörübbnél-gyönyörübb hegy-
ormok gyakran verték vissza a mag) ar
cserkészek vig csatakiáltásait.

A Lötschberg_vasút világhirü pályáján
száguldott tovább pompás villamos vas-
utunk. A kanyargós pálya - mintha csak
nekünk akart volná kedveskedni - ujra
meg ujra megmutatta a hóíedte ismerős
csúcsokat, ugyhogy sokszor elbucsuzhat-
tunk azoktól a hegyektől, amelyek tiz na-
pon át olyan sok gyönyörüséget okoztak
nekünk.

Augusztus 1-én délelőtt érkeztünk Bernbe.
Az á)lomáson várt egy berni cserkész,
hogy kivezessen bennünket a svájci nern-
zeti |arnboree szinhelyére. A berni szük
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utcákon nagy íeltünést
keltett árvalányos csa-
patunk katonás átvonu_
lása. Hát még amikor
felhangzott a sok szép
magyar nóta t Kedvesen
integettek mindenfelől.
Az ott tartózkodó ma-
gyarok pedig kitörö
örömmel köszöntöttek
bennünket.

kint a táborban ünne.
pélyesen fogadtak. Fred
Bieri, a tábor parancs-
noka, meleghangu be-
szédet intézett hozzánk.
A,ztán kijelölték a mi
helyünket : egy haialmas
60 személyes sátral, a
mely az angol-búr háboruban vereskereszt.
sátor volt, Még aznap elhelyezkedtünk. Kö_
rülárkoltuk rendesen sátrunkat, bent ötletes
fogasokat készitetttink, fekvőhelyeink ren-
dességére nagy gondot forditottunk, ugy
hogy valósággal elárasztott a közönség
bókkal bennünket, hangsulyozván, hogy a
magyarok sátra a legszebb, legrendesebb,
legötletesebb.

Hát még a főztünket hogy megcsodál-
ták ! Rendeztünk egy ,lreprezentativ"-ebé-
det is. Az összes svájci vezető cserkészek
vendégeink voltak. Nagyon dicsérték a
kolbászos bablevest, meg a borjupörköltet.

Luzernben is megálltunk két napra, hogy
a Vierwaldstádti-tó csodálatos szépségé-
ben gyönyörködjünk. Gyönyörü hajó-
kirándulást tettünk a világ legromantikt:-
sabb taván s végigmentünk vagy 10 km.
hosszuságban a világhirü Achsen-Strassén.
EzekrcjJ a kirándulásokról is épúgy, mint
magáról a városról hasábokat lehetne irni.
. Utolsó megáIlapodásunk Zürichben volt.
ltt is két napot töltöttünk. Ez az idő már
bucsuzkodás volt mindentől, a mi svájci:
a tavaktól, a távoli hegyektől, a kedves,
barátságos svájciaktól... a finom csoko-
ládétól, sajttól. Apró emlékeket vásárol-
tunk, megirtuk az utolsó leveleket.

Innsbruckban még kiszáIltunk, hogy
megnézzük ezt a szép, régi .várost. Linz.
ben pedig azért hagytuk el a vonatot,
hogy hajón menjtink tovább, Mindkét
város csendiét felverte a büszke magyar
nóta, a bennünket bárnuló lakosság nagy
gyönyörüségére. .

A haiórltunk nagyon kedves volt. Wien.
ben a D. G. H. T. jóvoltából azon a ha-
jón aludtunk, amely aztán aug, 12,.én
hazahozott bennünket.

Az {lt legmeghatóbb része az volt, ami.

A 164, sz. ,Csaba" cserkészek Svájcban : A zürichi tó paíiján.

kor a dévényi csonka Árpád.emlék alatt
futott el hajónk. Mély megilletődésse] néz_
tük az ezredéves csonka emléket, amely
Trianon óta a csehelré. Aztán felfakadt'
ajkunkon az ének: ,,Imádkozzunk a ha-
záért.. ." A hajón levő magyarok sirtak.
Mi is nagyon mélyen meg voltunk hatva.
Es ebből a tompa, fájó hangulatból nem
is tudtunk felocsudni, csak akkor, amikor
már Komárom után egészen magyar vi-
Iágba iutottunk.

_Virlouszkjl 
Kálmán,

A svájci cserkész jamboree.
_ 1925. juüus 26-augusztu§ 6. _

Az elmult nyarat a fráncia nyelv tanu-
lása végett Svájcban töltöttem. ott belép-
tem Wallis canton oSt. Maurize" nevü
cserkészcsapatába, igy mint svájci cser-
kész vettem részt a berni Jamboreen, mé-
lyebb bepillantást nyerve az ottani cser-
készéletbe.

Könnyebb Sváicban cserkésznek lenrii,
mint nálunk. Nincs az á sok vezényszó,
trombita, sipjel. A ,vigyázz", r,pihenj",
"tisztelegja 

veszényszavakat nern ismerik,
de még a vigyázz lépést sem, ugy hogy
mikor békéscsabai cserkésztestvéreink vi-
gyázz lépésben vonultak be a tábor terü.
Ietére, oly nagy hatást értek el, hogy
csapatombeliek megkértek, tanitsam meg
őket a vigyázz lépésre.

Jóformán csak oálljo és 
"induliff 

vezény-
szavak ismeretesek, Az indulás is szokat-
lan módon történik; a vezényszó kiadása
előtt a parancsnok elkiáltja magát:

- Mindig !

Mire a csapat a lehető leghangosabban
rázengil.

- Kész !
("AIlzeit bereit" a svájci cserkészjelszó.)

I

I



8ó0 MAGYAR CSERKÉSZ

Itt a cserkészet távol áll a katonai fegye.
lemtől, inkább indiánszerü. Többször lát-
tam, hogy zász|ó helyett ugynevezett
toteweket visznek (bot végére tüzött lófark,
kigyóbór, bivalykoponya stb.), sőt cserkész
otthonaik faláta is indiánokkal barátkozó
cserkészek vannak íestve. A kettősrende-
lret nem ismerik, minthogy hármassorban
mennek; menetelésük alatt szakadatlanul
dob pereg, mely még a trombitálás alatt
sem szünik meg.

A sváici cserkésztábor a Jamboree fo-
galmától messze állt, minthogy csak egyéni
versenyek és barátságos mérkőzések (labda-
rugás, kötélhuzás stb.) voltak

Bernbe érve, nagyobb csomagjainka,t te-
herautóval szállitották tovább. A csapat két
berni cserkészt kapott vezetőül, átvonult
a városon a tőle 25 percnyire lévő tábor-
helyre, mely egy katonai gyakorlótéren
volt. A kapun belépve, rettenetes indián-
orditás fogad. Ugyanis a már megérkezett
és lerakódott csapatok a bejárathoz á|Wa,
hangos éltetéssel fogadtak az ujonnan
érkező csápatokat. Megérkezéskor min-
denki megkapta a város térképét és egy
levelezőIapot, melyre csak a cimet kellett
ráirni, a szöveg már rá volt nyomtatva:
,,Szerencsésen megérkeztem !"

A közhasznu sátrak mellett (cukrászda,
sajtó, posta, kórház stb.) volt ott egy fol-
tozó sátor is, ahol cserkészlányok varrták
a fiuk elszakadt ruhadarabjait. Yizet a
tábor több helyén lévő vizcsapok szolgál-
tattak. Mosdani csak a külön erre a célra
íelállitott 60 zuhanynál volt szabad.

Ott lehetetlenség lett volna unatkozni.
Egyszer zenekar játszott, máskor meg a
berni medvéket vezették ki és velük répa-
evési versenyt rendeztek (a Ká,hi nevü
nyert), sőt a lovasság akadályversenyt
rendezett a cserkészek mulattatására. Há-
,o. hö"ö. tábortüz volt, hol egyes csa_
patok mutattak be vig jeleneteket. A többi
estéken cserkész- és turistavonatkozásu
rnozielőadások voltak, miközben egy 6
lámpás rádiókészülék ontotta artikulátlan
hangjait,

Egyes,gyárak reklámcélokra használták
íel a cserkésztábort. A Wander.gyár a
llli]lilllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllll
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- Tc vagy a ceo,dcaő l Palancsaokod távot van s másnap estéte a tábottűthőz belybeí| elő-
kelőségek étkeziek, atábor veadégeL, aklLnek tégzétc cgy&ls csethéaaszetű táboilűzielíadágt ketl ősszc-
áílttaood. §coml oogkótér, csapatodban oíyal telcteégez lísk vaooaL, hsgy egélzcl ísmeretícn dotgo-
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Hal&1ő6: oovcmbct 9, - Jstaloa 50, 30 óg 20.000 K vagy tónyv.

tábor minden résztvevőjének egy doboz
Ovomaltinet juttatott, a nSivin" nevü likőr-
gyáí fejenként 1/l liter saját találmányu
alkoholmentes almabort adott, a nT ybolo
szappangyár haimosószert osztogatott (ezt
a ciérkes}ek nagyobb része beretválko-
zásra használta), a ,,Metag gyár zsebben-
hordható tüzelőszert adott, ezt azonban
csak a tábor utolsó napján osztották szét,
nehogy a cserkészek "Aíera' tüzpróbáka,t
végeiienek á szalmában. A tábortüzet
,,Períect" tüzoltókészülékkel oltották el,' 

Mérhetetlen volt a közönség érdeklő-
dése. Bement a sátrakba, belekóstolt az
ébédbe, sőt egy kis érdeklődő ugy nézte
fr€g, hogy elég meleg-e az étel, hogy
magára forditotta egy 40 tagu csapat
levesét. Este 9 óra felé kezdtek csak haza,
vonulni. A táborig rendes autobuszjárat
volt. A tábornak kb. 3000 résztvevője volt.

Meglátogatta a tábort Scheurer svájci
köztársasági elnök is. Hazai szokásainkkal
ellenkezőleg itt mindenki sátrába bujt és
adott jelre az eddig kihaltnak látszó tábor
megelevenedik és a cserkészek a lehető
legnagyobb orditást kifeitve rohannak az
elnök köré, majd csatakiáltásuk elzengése
után (Hu-ha, hu-ha.ha 3-szor) ott hagyják
a szokatlan fogadtatástól még mindig der.
medt elnököt, kit azután a táborparancsnok
vezetett végig a táboron.

Augusztus 1..e svájci nemzeti ünnep. A
táborozó csapatok teljes diszben kivonul-
tak a parlament előtti térre, hol egy
katonabanda hangiaira elhelyezkedtek. -Scheurer elnök német és francia nyelvü
üdvözlő beszédet mondott. Ezt a fiuk bot-
jaikra tüzöttl.<alapjaikat a levegőbe dobva
éltették. Majd von Bonstetten főcsqrkész úr
beszéde, a svájci himnusz eléneklése és
egy általános csatakiáltás után hazavonul-
tak a csapatok.

A táborparancsnokság a békéscsabai
csapat viselkedéséből következtetve igen
jó véleménnyel van a magyar cserkészet
íelől, hol leginxább a rendet és fegyelmet
csodálják, Bonstetten íőcserkész úr pedig
szerencsés ,,}ó munkát( kivánt a magyar
cserkészeknek. Magyr Sándor

16. sz, Fasori cserkész
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szanda váta,

Alsósáp. Juliusi mozgőtá_
borunkban érlelő-

dött meg bennünk az á gondolat, hogy
cserkésztestvéreinknek is megmutassuk,
elmondjuk és figyelmébe ajánljuk a hör-
nyékünkön lévő történelmi emlékeket, leg-
kiváltképen a gyakran előforduló vár-
romokat.

Utunkban legelébb ezt a várromot értük
el,Vác felől közeledtünkben. Egy hatalmas
öreg torony maradékai kötötték le íigyel-
münket. A nagy íaltömeg igen vékony
alapokon nyugszik, az idő vasíoga kimosta,
ugyhogy ledőléssel fenyeget.

A tornyon belül, a bokrokkal benőtt
várudvaron megtaláltuk a beomlott kutat
s attól nem messze a vár lakosztályai
helyét, többek között egy eléggé ép fülkét
csucsives ablakkal.

Érdekelt története is, ime, itt v,an:

L448.ban történik először emlités róla,
mikor Ráskay György helyreállittatta;
családja 1461-ig birta. 1460. évben Szadai
Reichel Sebald cseh zsoldosokkal, később
pedig Csóri Mikl ős garázdálkodott e vár-
ból a vidéken. A török hódoltság alatt
elpusztult.

A,zóIa állnak csonkán falai egy igen ha.
talmas hegyvonulat utolsó fokán hatalmas
mélység felett.

Legiobban megközelithető Acsa-Erdő_
kürt állomás íelől, de leginkább mozgó-
tábor keretében érdemes meglátogatni,
mert környéke sok érdekességet mutat,
kiváltkép a Nagyszál.

223. P. L Sz. njzai. Csóvár.

Alsósáp és Szandavár.
Csővárt e}hagyva, Szandavár felé mtn-

tünkben igen kedves gót stilusban épült
templomra akadtunk Alsósáp község előtt,

Ritká§ akácos veszi köriil az épitmén5 t
csak nyolcszögletes tornya nyulik a fák
lombjai fölé, amely már .messziről elárulja
a kózépkori jelleget. Iirdekes, hogy a
torony nem földre, alapokra épült, hanem
a templom nyugati falának kiálló ugyne-
vezelt konzolkövein nyugszik. Maga a
templom a csucsives stil formáit mulatja;
ablakai csucsivesek, a szentéIyt, a falakat
támpillérek erősitik. A templomot hajdan
védelmet nyujtó erős várfalak keritik,
melyet két helyen törtek át aitókkal.

Este volt, mikor a hármas'Szanda hegy
lábáboz értünk, telies feketeség volt már,
mikor szandavárhoz felértünk. köröskörul
a hegyek sötét körvonalai .látszottak csu-
pán teleszórva néhol apró csillagokkal ;
a faluk tanyák fényeivel. Csakhamar a mi
tábortüzünk is íellobbant, bevilágitva a
szomorkodó százados falakat, ennek íénye
mellett készitettük el éjjeli nyugovóra
sátrunkát.

Másnap megtekintettük á vár maradvá-
nyait. }óformán csak egy íal az egész;
torony omladéka, környezve a bástyák
pusztuló alaktalan kőhalmaival.

Vajjon mikor épült a vár? Mrlyen
viszontagság rongálta meg annyira ?

A vár keletkezését története IIi. Béla
korára teszi. Első nagyobb esemény volt,
mikor 1460-ban Zechen László megverte
a vár alatt a huszitákat. Jött a török idő
nemsokára, 1544-ben elfoglalták a törökök
s odacsatolták a fuleki szandzsákhoz.
1á5l.ben Horvát Bertalan, Balassagyar-
mat kapitánya, visszafoglalta.

Nemcsak a várért érdemes ide elláto-
gatni, hanem a páratlan kilátásért i§.

Porr-e már a tli7? |;r;;,-,:;l:::*;
túdd. A Lés vagy bot stb. végél ét7otld az cőély-
hczi rczegll fog, ía a v7z íott. (Bi-pí.)
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A cserkészek kortlona. Máúon L, tajza.

Tavasz í<ell ne[<üní<,
Zengő szlvek zugő otgonája;
hot az étbea az élet muzsikáli
kacagó szempát, íeszülő izmok,
akit elkelÁ mes§ze a halal.

Kíncs szava élet tiszta s emekben,
ho| ezet és száz csillag fagyog,
kitOl ha kétdi aapsugát, szellőt
kaeagva monőiat tátsaő vagyok!

Btrs ószi estén tégeő idézünki ,

vét tavasz, sziv&nk ósmelegével '$,,

uj tavasz jöttén, hogyha elénkiössz
magaőta ismelt tiz saemeinkbenl

, Arad1 Zsolt.

Eucharisztikus körmenet.

Az elmult évek szép szokásához hiven a buda-
pegti csapatok ismét nagy számmal vettek részt_az
október l1-én megtartott impozáns méretü eucha-
risztikus körmenetén. A csapatok a Bazilika mellett
kijetölt gyülekezöhelyre vonttltak fel; ahol Sándor
Iános kelületi üv. elnök vette át a parancsnokságot.
A 3 órakor meginduló menetet az alkalomhoz rnéltó
fegyelmezettséggel, t<ettós rendekben vonuló cser-
készcsapalok nyitották nreg, Az összes csapalzász|ó-
tartók együtt, keresztalakban csoportositva haladtak.
Az Országháztéren a csapatok az o|táthoz vezelő
útvonal két olclalán felsorakozva álltak, nrig a me-

net bgvégzödött s a szentbeszédet követő rövid
szertartás befejezést nyert; A kivonult cserkészek
száma kb. 1000 volt, két zenekarral.

A csefké§zőr§ég a parlament lépc§őjén. Márton L, tajza,

t
ü
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I. F.hó 28-án a Corvin szinházban tartott rnatiné
után, eIgondolkozva a cserkészeszme mindinkább
elörehaladó diadalmas térhóditásán, öfömteljes
szivvel és lelket ujitó gazdag érzelmekkel szálltam
fel egy négyes villamosra. Nernsokára igen kelle-
metlen látványnak [voltam tanuja:, a kocsi megtelt
ö,egebb urakkal és§höIgyekkel, akik üres hely hiján
állni "kényszerültek, azonban a fiatalság, minlha
mi sem történt volna továbbra is üldögélt helyén,

közöttük (még leirni is szégyellem) három cser,
kész . ..

2. lJgyanezen a kocsin történt meg az is, hogy
a harmincharmadik és a százharmincötödik cser,-
készcsapatok zász|ótartói a csapalzászlóikkal (jól,
lehet a kocsi már kiürült) az e|lenkező és tudvale-
völeg megtiltott olda]qn szálltak ki . . .

3. Nagy megütközéssel és szomorusággal tapasz-
talom továbbá, hogy a Múegyetemet hallgató cser-
késztestvéreimnek (a 100/ö,t és 1-2 kivételt elte-
kintve) akiknek a mellén ott ragyog a liliom, még
kivételképen sem'iutna dszükbe, hogy ha cserkészt
látnak,§öt köszöntsék, hanem szemlesütve, vagy
fejüket hirtelen o1dalt forditva szótlanul haladnak
el meliette s ha amaz szeretettel njó munkát"
kiván, mind egy ,gondolataiban megzavart egyén,
oly módon nméltóztatnako a köszöntést elfogadni.
E három e§etet a c§erkészek itélőszéke elé bo

Székely Ldszló,
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Lcperegtelr az uj filmek !
(Az I. kef. filmb€mutatójáról.)

I.assan permetező esős hajnalra virradt
a főváros népe, a cserkészei is. Pedig

_ íIagy nap volt : cserkészfilm, zászlós fet-

A corvin-szinház előtti tér zöldellett a
sok cserkészruhától, de csak a ruhától és
tarkállott a, folytonosan gyülekező nagy-
közönségtőI. A kerület vezetősége sürgött-
forgott; rendelkezett, hogy minden simán
menjen, Egymásután érkéznek a verseny-
9_slpatok, aztán vegyest a többi pestiek.
Közeledik á 10 óra. Itt egy csoportban
\ampet ker. elnök beszélg&"§ áu:dór ügyv.
elnökkel, Píroaszklt főtitkárral és lIerrnann
Teruesi társelnökkel, meg Janson karmes-
terrel állapitják meg a pontos műsort,
amott Witz elnők társalog Rorompai atyá-
val, közben ErlEmiI főtiiÉar bazgO."géa_
iével szaladgál fel s alá és keresi a kiósz-
tandó dijakat. Végre jönnek a dijak is.
Közben megszólal a 18. Lőczy c§apat
zenekara a téren (4 regnumbelivel erősitve)
és szép muzsikaszóval csalogatja a közön-
séget, de... hiába! Hiszen csalódottan
kell távoznia mindenkinek, mert az első
előadás minden iegye előre elkelt !

. . . Benn az előcsarnokban csengő szó.
lal meg. József Fereackir. herceg telefonált,
hogy utnak indult. Néhány perc és meg-
érkezett az illusztris vendég. Az elnökség
fogadja, diszhelyére kiséri. Már ott látjuE
a sok előkelő vendéget, közöttük Ugron
Gáborné kegyelmes asszonyt, dr, Senosejt
Aladár X, ker. elnököt, Ujpest polgármes-
terét, Slá Sándor tiszteleti tagot, Sztrókag
István vezérigazgatót, Miháloaics ezredei,
testnevelési felügyelőt, Bernáth János szak-
felügyelőt, dr. Horuátk1 Béla szív. tanács-
jegyzőt a polgármester lrépviseletében,
cserkészkörökből a szövetség és budapesti
kerület vezétőségén kivül Schelken Oszkár
III_ (szombathelj,i) ker. ü. e|n. és Árkjl
Zo|tán X. ker. ü. elnökéi. A második el6
adáson pedig Puskás rendőrfőtanácsost,
gr. Festelich Pál I. ker. társelnököt stb.
Az első előadást Hampel ker. eln., a máso_
dikat pedig Katowpai. társelnök nyitotta
meg. mindketten köszönetet mondva a

nagylelkiiadományozóknak, a nagyközön-
ségnek. Ezután Sdudor ü, eln. iélentette
be| h^ggl a műsor bővült a II. kőr. napjai-
nak fiImjév_el is, a_második előadás plhig
egy szavalattal Itt emlitette a kérülei
emlékplakettjét, rrielyet min,den csapatnak
ajándékoz.

. . . A terem elsötétült s megjelent .a
vásznon a UI. kerületi ünnep, á ,,Pista
>Sólyom< li§Ll', története. Kácagtaío é.r
,hátborzongató regényes filmjáték, -melyben
a ,,krinolintói" kezdve a reggeli trombita,
szóig minden benne van. Mert Pista csak
szalóncserkész akart maradni s mégrs, hála
a ió ,nagytábornak, igazi cserkészhős lett,
mert elszántan, _minden veszélyt figyelmen
kivül hagyva, életet menteit. A diiliiosztás
és a második olőadásban a bemutatás
nyilt szinen törlént. Érl íaútkar felolvasta
a helyezést és. kiosztotta a szebbnél.szebb,
értékesnél-értékesebb di|akat. Ezután ujra
elsötétült a szin és megjelent az irjpósri
}amboree. Ki-ki kereste magát, ismerBsei't
a gyorsan egymásután változő mozzana-
tokban s néha a ió szereplők, a hires,
neves egl,ének fénlképeit bizony ünne.
piesen megtapsolták. De hiába, ujrázni nem
lehotett, a film süket maradt es pergett
tovább . . . lepergelt. A,z ujpesti Dunaágon
csónakázó halász ébresztelt arra, hogy
elmult a Jamboree, de elmult, veget éit
a íilm is, az előadás is, mely oly sok szép
emléket élesztett ujra benntink'és kedves
emléket hagyott a nagyszámu közönség
lelkében... Bá.-

Van !ó. barátunk is a kúlföldön. Hogy
sokan acsarkodnak a magyar ceerkész ellen a liüi_
íöldön, ezéú a tanulságért nem kell, me§§ze menni.
Ha pl. egy oláh.,,cserkész"-lapot rnegnézünk, eleget
ludunk. De az igazán művelt nemzetek fiai, aót
ezek legjobbjai nem szünnek meg hangoztalni,
mennyire nemesnek, komolynak és rokonszenvesnek
ismerték meg az igazi külföldön a magyar cserkészt
és ezen keresztül a magyar nemzetet.

Valahol m€§§ze, a newhampshirei őserdő mélyén,
az amerikai Unio keleti partvidékén g0 fiu élvezte a
nyáron a cserkésztábor azépségeit. Amikor leszállt
az este, .tábortüznél elbeszélgettek a cserkészek
testvériségéröl és egyik_vezotöjük elmesélte, hogy
a nagy világversenyen felbukkant egy addig alig
isnrert nép csapata, amely mesternek bizonyult a
cserkészetben. Minden szakéríő felfigyelt és ez a
c§apat a kedélyességével, a zenéjével, a képzett-
ségével szép képet adott a cserkészmunka méIysé-
géiőt Magyáror§zágon. Azután elmesélget még irrás
nemzetek ifiuságáról a figyelmes amerikai fiuknak,
de elbeszéléseiben m'ndig ,,kiváló helyl' jut a
magyaroknak. - A kis iermetü, de nagy érzlaü
Sven V, Knudsen, a dán, janrboree-tanács tagja az,
aki igy szeret bennünket és egyetemi elöadásaiban
is rész|etesen - már amennyire részletesen nyuj-
tani ludjuk neki - megemlékszik a magyaí iíjusági
mozgalnrakról. Ezek - ugymond - nem hiányoz-
hatnak ott, ahol a világ nevelésügyérőI van szó.
Arra kér, tudassuk magyar barátaival, hogy várja
az idót, amikor Magyarorazágon ujra találkozhatunk.

l
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illárton La!os rajzolómúvészünk §ihere.
Egy másik levelében azt iria Knudsen a mi nagy
Mártonunk világsikert aratott raizairól, amelyek
német-francia-angol nyelvü aláirágokkal, de a magyar
szövetség kiadásában Jamboree Album cimen jeten-
íek meg: ,,Ma kaptárn meg az önök albu.mát.
Bímulok. Egyáltalán nem gondoltam, hogy Márton
Lajos ily rajiokat készitett. Ugylátszik nagyon el
voltam foglalva a jamboreen, hogy nem vettem.észre
Márton rájzait. A legnagyobb lelkesedés_sel tanul-
mánvoztaú az összés iajzokat és azok minden
részÍetét és itt, ebben a messzeesö helységében a
vilás másik feiének, ujra és ujra éreztenr az örök
jam6oreeszellemet.' (Knudsen Ohioban, a _YeIlow
§prings-i egyetemen a neveléstan, tanára) L_egyen
nieggyOzOOv-e legnagyobb bánrutatomról Márton
irány-ában és fogadja stb."

Békéscsaba . 
^ 

23g, sz. Munkácsy cs esapat
pusztalánci nagytábora a csapat nagy részére az
uisáe inseréveT'hatott. Augusztus 3-án négy napos
niozlOta6orUa kezdett a Balaton környékére. Tábor,

(,o.i....-tt.^-*.

Az ecséri templomrom.
Szabó János 239. Munkácsy st. tajza, Békéscsaba.

A cserkészek lassankint íeldolgozzák rajzban és irísbe a bo-
kalaídozott magyar Yidékek minden történelmi emlókét.

Ez a,tom a Balatonnál fek§zik.

tüzeink mindig hangulatosak voltak. Ezeknek a
tábortüzeknek vatami különös, varázsos erejük van.
TisztáIr, :nint a sustorgó lángok, égetik a lelket, a
sziv gyorsabb ütemben dobog s a szemekben gyé.
mánt csillog. Szabó Jdnos s, t.

Körmenil. Az 55. Batthyány cserkészek táboro-
zása. Németfalu-Ujmalom mellett táboroztunk a
Rába mellett gróí Sigray Antal birtokán, 15 napot
töltöttünk a vadregényes helyen. Táborbaszállt 28
c§erké§z, l tiszt, l segédtiszt. Kitünö és kimerithe-
tetlen lorrásunkat nyirfa lugasba öltöztettük és
,,c§erké§zforíás' emléktáblával láttuk el. A tábor
ideje alatt 2 nagy cserkészdéIutánt rendeztünk. Egy
izben meglátogattak a közelben láborozó 71. Zri-
nyiek. Mi ,indián" öltözetben ,megtámadtukí az
uton vidáman diskuráló testvéreket. Táborunkban
megpihentek és fürödtek. [lürdözésünk pompás
helyen tórtént, Két csónak és egy tutaj állt minden.
kor rendelkezésünkre. (vitéz Horváth József szds.
saiát készitésü csónakiai.) A fözést az örsök napon_
kénti felváltással végezlék. A rendszer nagyon jól
bevált.

Zalal c§erhé§zek ftgyelmébe. Felhivom
azokat a íővárosban tartozkodó egyetemi hallgató-
kat, akik bármelyik zalai cserkészcsapatnak tagiai
voltak,_hogy pontos cimüketvelem közölni sziveskéd-
jenekl - Ifj. Bödy Z_oltán cserkésztiszt, Budepest,
IX, Ráday utca 43- 45.

JÁszberény. Megtekintettem a iászberényi
faluszövetségi kiállitást. Mindent ami szép, ami re-
mek, megtaláltam ott. De legkelleme§ebb benyomá§t
szült cserkészlelkemben az, amit a jászbeIényi 298.
sz. cserkészcsapat produkált a kiállitáson. Kiolvas-
tam a kiállitott dolgokból a fáradságos munkál, az
ügyességet,a kitartá*st, amit e hárorn-nap nivójának
emelésére szenteltek. Nasv érdeme van sieme§teí
János parancsnoknak a-munkásságban. Látlam
árcukon az eíőt a c§erké§z kitartást, szolgálatkész,
séget, mikor három napig három helyen reggeltöl
estig szolg{latot ,teljesifetlek, hogy segitségére le-
hes§eoek áz:ügynek s a közönségnek. Minden tet,
1ük érdem s jtiátom l Valkőnl R. tanitó (306)

Budapest. A l99. sz, Madách csapat idei nagy-
táborát a Za|a megyei Pákán íendezté gr. Andrássy
Sándor erdöbirtokán, A tábor felépitésé a ovadon-
ban" valóságos honfoglalás volt. Bozótirtás, gyöke-

' rek eltávolitása, fatönkök eltüntetése szinte pillana-
tok alatt ment vésbe. A iul. 1-15-ip tartó tábori
életet a tábor öröirein kiiül kedves§é a környék
intelligenciájának és népének megértó szeretéte,
kelIemessé -és 

változatos§á az isienáldotta vidék
szebbnél-szebb pontiaira tett kirándulások íették.
visszaérve Budaoestie a ..kicsinveket" a mamák
gondjaira biztuk,'mi pedig Üeten á ,nagyok' közül
a parancsnok ur vezttésével iul. 2l_tól aug.4-ig
mozgótábort rendeztünk Ausztriába. Utirányunk
volt ; Bécs-a Semmeringen át Mariazell,-Weichse|-
boden-Wildalpen- Gr. Reizling-Linz-Béce. Hogy
mi ragadta meg a lelkünket ai uton, nehéz volna
részletezni. A sZiklák hatalmas tömege, a mélysé-
gek dübörgö örvénye csakugy Istenhei emelték lel,
künket, mint a Zelli bucsusók mélyen hivő alázata.
Béc§ nagyszerü értékei az emberi lélek gazdagsá-
gát, szelIemi ereiét hirdették, A lelkünk szin!e
szúknek bizonyult a §ok' hatá§ befogadására. Es
egy mozzanatoi talán mégis külön lehit választani
a többitöI. valamit tanultunk. Tanultunk ott kint
az é|ni akarást és élni tudást.Megtanultuk,hogy az
ember körültekintéssel, szivósság§al, kis igényekkel
mit tud elérni. Rossz löld, keitvezötlen éghajIa!
ellenére is tud magának életalapokat teremteni. A
kopár sziklákon iól müvelt szőlöket, virágos, gon-
dozott kertecskéket láttunk. A virágos ablaku fahá-
zikók pedig csakugy hirdették lakóik virágos, nap-
§ugara§ lelkületét, mint ezeknek barátságos mo-
solygó tekintete, szivélyes közvetlensége

A buttapestl ref. fógtmnázium l5. sz
Bcthlen Gábor cserkészcsapata október 25-én az
intézet diszlermében a csapat fennállásának 5. év-
forduIója alkalmából cseíkészünnepélyt rendezett.
Müsoron volt szindarab, vetitettképe§ előadás a
nyári táborról, szavalat, énelr, zene. Samu Jánospnok, a ,Csittvári krónikao szereplöi, Veress
László, Posewitz Guidó, EIek Pál, Szathmáry Lajos
biztositották a sikert.

Ótécske. A 215. Szabo|cska íöldmüves csapat
táborozása. A l73-asok parancsnoka volt szives
ajánlani táborbelyül Herceghalmot Célunk az voli,
hogy a föváros budai részét és környékét, de a
város egyes nevezete§§égét, földmüves ifjakból álló

_ c§apatunk megismerhesse. Aug. 4-én már ott ren-
dezünk - a nagy vi'tar miatt a sátorban - istentisz-
teletet, Isten meghallgatott. Az első reggel - és
ezentul minden nap három hétig - oly kedves, oly
gyönyörüséges volt, hogy csapatunk a boldogság
mámorában tekint a tábor körül elterülö kedves
vidékre. A rendes napi foglalkozás me|lett néhány
napot kirándulásra, - a környék megismerésére
forditottunk. Megtekintettük a tatabányai szén és
felsögal|ai mészbányákat, a Zsámbék községben
levö gyönyörü temp'lornromot,'Budapest nevezete§-
ségeit megtekintendö, öt alkalommal látogatíuk
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mjg Nálunk mindennap másik két
cserkész a szakács. A sátorügyele-
tesek a nappali örök is, de vizhor-
dásban segitnek a §zakácsoknak i§.
kedves c§erkésztestvéreink ! Ti kik
a közép, vagy felsö iskolákban
gyüjtitek Ielketekbe a szép tudo-
mányt, nem is gondoljátok, mily
szükséges, mily tanulságo§ é§ ha§z-
nos reánk földmüves ifjakra a cser_
készélet és a táborozás, Itt ismer-
jük meg szép hazánkat és tanuljuk
rneg szeretni igazán Istent, Hazát
és embertársainkat.

Faragó Ltíszló.
Builapest. Az l. sz. B. K. I. E.

. cserkészcsapat nagytábori beszá-
mo}ója: C§apatunk iulius l0.én
indult nagytáborba. Másnap délben
Nyiregyházáról indultunk tovább
Olcsvaapáti felé 4 mozgótábor cso-
portban, hogy az itt lakó népet és
annak szokásait minél iobban és
minél közvetlenebbül megismerhes-
sük. Egy csoport a felszerelésünket
vitte a táborhelvre.

Nviresvházáról
,"álli':fr,li"t:i'..lJf""§: ,#:; Ke.lélye§ vizi élet, Az 1. BKIE, csap't 1925. évi olceva-apáti nagytáborából.

után l4_én reggel találkozzunk a ,
Kraszna hidnáI.-Fontosan 8,s0-kor meg,is érk.ezett annak sikere érdekében minden töle telhetőt meg_
minden csoport és már mint csapat vonult be tesz. Hasonló szellemü határozatot hozott a bud?-
Olcsvaapátibá. Kósa Ferenc szives vendéglálÓ gaz- pesti cserkészház ügyében,
dánk már várt reánk. Faraqó Ede orsz. ü. v. elnök október hó fo_

TÖbb kirándulást is tet{ünk a táborból. l§.}i :]- lyamán "meglátogatta a kerület csapatait, Körutiát
mentÜnk Tislaszalkáranéhai Horthy Gyu.la volt fÖ, §zékesfehériárott-kezdte okt, Il.én. Előbb a ginin
ispánnaka kertjét és kuriáját megnézni,..A. második disztermében egybegyült szülök elött fejtege*tte a
nagyobb_ kjrán-dulást Cseliére tettük, Kölcsey Fe- cserkészet nagyíemZéti hivatásátl és szüirsögessé_
renc születési és lakóhelyére, Egyben megtekintet- gét a mai táióadalmi viszonyok között; m"ajd a
tük a sirját, amely egészen égyszerü .éq g9ak Eimn. udvarában a cserkészekkel foglalkozoít a
kicsiny, vaskerités-válaóztja el a-iöbbi sirtÓ]. Vol- inaga kedves és szeretetreméltó módsze'rével ugyan_
tunk ott is, hol a kis Tui patak siet a Tiszába. csak a szülök ielenlétében.
Ott áll a több mint l00 esztendös PetóíiJa, mely parancsnókváltozás. Kuthy István, Csoníha
a|att Petőfi Sándor nézett a messze kéklö 

^?:^: r_as"r,i es- varanicJ 
-;orset' 

aih;líe;;;J--ioiy]á; 
-;

marosi bércek felé. Hazaíelé menet felszállottunk a zdii'"cÁátá-ö;i,ésr'c;;p;t iliilcái-Éarlh RezsöTiszán lefelé haladó tutajokra_é_s_iélnapig_ lutajoz- a;,;'" ir5. S"e"t ]ái"inéí-vr'.g;-íéno-és a l46,
tunk. - Az átlagos létszám 35 cserkész volt. nei,rlei Fápp Élemér vette át.- A_ távozó paranc§_

Dijtalan levelezés más nemzetbell cser- nokoknak, at<itr a kerület alakulása óta kitárló lel_
Eésszel. Annak az igazi cserkészszellemnek ápo- kesedéssel töltölték be nehéz hivatásukat, a kerü_
lására, amely Kopenhágában oly erövel megnyilat- |et intézőbizottsága mondott köszönetet jó lnun_
kozott, Sven V. Knudsen egy amerikai levelezö iro- káiukért.
dát szervez, Ez cimeket kér.,.kö.zJB1, ..polgári,.ke- CsapatalaLulások. A lelen {anévelején isnét
reskedelmi és szakiskolás, iskolán]dvüli városi,és rraroá-Iieivó" ináuiim.g 

"'Csóiteii*uniá: 
azirci

l.|]:]. kp1s:tedó ,iparos és földmives Jqgl1l: ilö;til;'";Lí;irb;;;-f,*oiiirt. is á papaitiit.
kozású, ifjak cimét, még. ha 1eF iq cserkészek p'oisáii-'i]"i§tóieoán.'n ósápaiot< igazótaia tóiyá_
még,.akikhez más nemzetek cserkészeinek levelét il;t$;; uin. - -
juttatja el. A levelezés dijmentes, aki ily levelezésre
i,émei; i;nci;';;iy;üöi'iailj ii,árr'",i-i,álirtoo, V. KERüLET.
közöIje cimél a sZerkesztöséggel, 

- 
hogy a külügyi A mult számunkban az új cserkésztiszle-kről, ill.

hivatal ú,tján bejelenthessük. -- segédtisztekröI szóló közlemény a titká,ri_hivataltól
Az amerlkal tanulmányutra jelenikezetlek- nyert.ér_te.sités szerint téveS, mert az ott Íelsoroltak

kel tisztelettet tudatom, hogy'minderi mozzanalról Inég ielöltek.
külön-kütön értesitést' kapiiak. A.hajóút a Föld_ A s.zegedí mozgalom. A 82. sz. cs, parnok-
közi tengeren végig vezet.-- Szerk.' sága a szeptemberi uioncozásnál 30 próbaidös

I. KERüLET. cserkészt vett fel. A csapat.most_3 rajra oszlik. l.

Tiszti ülés novémber 25-én (sz9rda) d. u. 6-kor 3Í. 
oil§;o?i.,1,'o,T'á,Í;?uBl9,§alfu'",tj; 

ar!:"iu';
u § {9...ref. fögimnáziumban (IX.. Lónyai-u. 4lc.) ióboi)a§.--igv iciápát z iuJtán, sieei,í li]-és i
. flgzJiptPla _nov.2?-én, péntek.d..u. 5 órakor,a kiscserkészőióben foiytatja niunt<ájat. -]'A 2dt. sz.
kerület,helyiségében, 6 órakor intézöbizottsági ül_és c.árrri működése sitinótet, Isméj két csapaí vanugYanott. ._ alaúulóban: egy iíjunlunkás és egy iskolai.'

IV. KERÜLET. §zegedi krónika. Auguszlus 25-3l-ig:, az
A IV. kerület intézöbizottsága szeptember 30-án 550. sz.-Sziráky csapat pákáslainak vizi tábora

tarlott ü.lésében nagy lelkesedéssel vette tudomá- Szolnok.Szeged között. - Szeptenrber 27-énz a
gut a Nemzeti Nagytábor tervét.és elhatározta, hogy l83. sz. Kinizsi c§apat fogadalomtétele. - Október
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4.én: a 82. sz. csapat rajversenyei; Battonyán ke-
rületi tisztigytllés. - ll-én az 550. sz. cs, a deszki
erdöben őrsi akadályversenyt rendezett MegjeIen-
tek a versenyen: Gyórffy dr, ker. elnök, Gregorich
Izidor dr. fötitkár és Vidovszky Kálmán e. megbi-
zoLt. A résztvevö csapalok :, 82. sz. c§. 2 őrse, a
l53., 550 , 552, és 555. sz. csapat 1-1 örse. A
ver§eny anyaga: ritjelek, segélynyuitás, betegszálli-
tás; következtetés, nyomkeresés, a cserkészet szer-
vezete, átkelés pgy gépházon, §átorveré§ és bontás,
elméleti ver§eny: d, u; egyéni számok: kimjáték,
becslés, természetismeret, vizforralás, sulydobás és
futás. - 18-án a kerületi einökség ti§ztelgett gróf
Teleki Pűl tb. íöcserkész előtt.

x. KERÜLET.
A Magyar Cserkészszövetség lX. kerülete ,1925.

noveíhbei hó 1-én, vasálnap reggel 9 Órakor Deb.
recenben a verosháza ki§ tanác§term§ben tisztujiló
közgyülést tart. Tárgysorozatz 1. Etn'öki megnyitól
2. Fötitkári jelentés. 3. Pénztári jelentés. 4. Tiszt-
uiitás. 5. Inditványok.

Közgyülés után azonnal tisztigyülés a ref. főgim-
náziumban, melyen dr. Hermann Gyözö orsz. társ-
elnök beszámol az L kerületi Jamboreeröl és tájé-
koztatást ad, az |926. évi nemieti Jamboreera.

]egyzet: Az alapszabályok étteimében minden
csapatlak annyi szavazata van, ahány igazolt rajjat
dolgozik. Szavazati jogot azonban csak akkor lehet
gyakorolni, ha a beküldött tagsági dijról (évi 100.000
korona) a postai feladó vevény a megbizottnál van.

x. KERÜLET
A kerület vezetösége közli, hogy a tervezett ke-

rületi matinét december 6-án tartja meg Kispesten.
A matinéról részletes-müsort küldünk a c§apatok-
nak.

A kerület t. B. ülése és tisztigyülése november
22-én d. u. 3 órakor Budafokon lesz. A tisztigyü|és
tárgya: 1. Elnöki jelentés, 2. a kerületi tisztigyülé-
sek iövóben való meglartásának megvitatása, 3. a
szövetségi ügyv. elnök körlevelének ismertetése és
megbeszé|ése, 4. inditványok.

Á tisztigyűlésen a megielenés kötelező. (Csapa-
tonként egy kiküldött, lehetöleg tiszt valy esetleg
segédtiszl.) Közlekedés : Budapest Gellért szállólól
a nagytétényi h. é. villamoson Budafok Mátyás-
térig. Villamosközlekedés 20 percenként.

A cserkésztiszti hivatás. Szép, jó es hetyes, Oe
a Vezetök Könyvében sokkal jobban megirták.
lnkább a fiuknak való témát kérünk. - sátorcsönd.
Csendes, tulcsendes hangulat ez, már egészen álmos.
Ennek a kifo_jezéséhez nagymúvészet kell Aligha sike-
rüI egyhamar ugy, mint Sik Sándornak a Vág Rimei-
ben. Ez nem üti meg a méítéket, bár nem tehetség
nélkül való. - T. P. Bpost. Mély és érdekes prob-
léma, de pusztán a feitegetéssel nem lehet az olva-
sót megfogni. Talán lehetne inkább fiuk számára
feldolgozni. - 55. Körmond. P. J öregcserkész
testvérünk szép versét örömmel olvas,luk. Azt mu-
tatja, hogy a cserkészgondolat nem iíiutori játék
(bár az is), nem szórakozás és üdülés csupán (bár
az is), hanem életalap és ezt a cipésztanonc testvér
verse ösztönszerüen oly liszlán érzi meg, hogy élve-
zettel forgatluk. Közben a döcögéseket éppen csak,
no, éppen hogy észrevettük. - 221. Anonymue.
Semmi baj. De ióvátenni csak ugy lehet, ha más
(lehetö|eg jobb) fényképet kapunk. - K. S. 552.
Szeged. Nagyon köszönöm a megtiszleltetést. Való-
bai a raiz szép és ihletett. Mégsem lehet helyet
szoritani-neki, mert már nem aktuális és az ui fel-
adatok uj harcok riadóját |arsogják. Meleg üdvözlet

- 26l. Sainos, a feltételek homályosak voltak. -lfi. B. Z. Sainos, elkésett. Az elöbbi számban nagy-
sierü lett volna. - 289. Nagyobb szinellentét mel-
lett iobban jön ki. - K. M. Budapest. Az utolsó
percben iött, jövö számunkban válaszolunk.

ffi
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Első magyar hangszergyár:

stowasser
oseíkészc§apatok szállitója

Budapest, l l, Lánchld-u, 5
HAíl 0SZEBEK €lismert legjo bb'gyártmányok.

HuBOK loíjobb minösóg.
szakszerü eikészitóre.

Zf.Nf:]-f ri

Fiúk ! Leányolr !

A sápadí arcba vért, a lágy izmohba
erőí, .a csoníokra husí ad a

szent István

Kaphaíó: Gyógyszeúátahban, drogeriákban és icbb csemege,
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Mentö őrs tervezete.
A mentö örs 6-8 fiuból áll, kik a mentés és

egészségügyi tudományt igyekszenek jóI elvégezni.
(Otvosi pályára készülö fiuknak áldás ez !)

Az őrs kiképzése 2 részre oszlik:
a) egyéni
b) órsi kiképzésre.

a) egyóni kiképzés.
Az őrs egyéni kiképzése a következöképen osz-

lik meg: Minden egyes örsi tag rövid idó alatt el-
végzi a mentö különpróbát. Ezenkivüi minden fiu
teljes alapossággal ismerje az analomidt s az
egészségtan szabrilyait otthon és a táborban, vala-
mint azt, hogyan kell egészséges és helyes életmó_
dot folytatni. Ezen az dllaldnos egyéni kiképzésen
kivül, melyre az őisvezelő és a raj tisztje képzi ki
a fiukat, minden fiunak külön speciális müködése van

l. Órsvezetó, Értsen a mentési ügyek minden,
ágához. Tudja berendezni és gyahorlatban meg_
valósitani a tábori rnentó szolgálatot, (Tudia
milyen egy ntodern mentö sátor berendezése, mentö
kirendeltség, betegápolás, felülvizsgálat.) Legyen a
kötözések specialistája, Ismerje a betegápolás gya-
korlati elveit, a mérgeket és azok hatását, valamint
azok ellenszereit. Ismerje a gyakrabban elóforduló
betegségeket és azok jeleit valamint azok kezelését
is, ő az őrs doktora.

2, Segédőrsvezefi. ayógyszerész, lsmeri a íöbb
orvosságokat, azok mirevalóságát és mennyiségét
(kinin, dower, rézgálic.) Kitünö egészségtan ismeÖ.

3. Botanikus. Növénytani képzettsége van. Ismeri
a gyógynövényeket és azok mirevalóságát. ísmeri a
gyógynövény teákat és azok hatását. Ismeri a növé,
nyi mérgeket és azok ellenszereit.

4. Az tillatvilrig ísmerője. lsnleri az állati testböl
készitett gyógyszereket és az ezekkel való bánást.
Tudjon állati mérgek ellen küzdeni.

5. Anatómus, Ismeri az emberi test minden rész-
letét és müködését. Tud érverést mérni, hömérövel
bánni. Tud bánni a mérges pattanásokkal és kelé-
sekkel.

6. Gyógyszakrjcs. Ismeri a betegeknek való kü-
lömböző ételeket és azokat meg is fózi jól. Tud
ételeket konzerválni. Ismeri a gombákat.

7. 9zertdros, Rendben tarlla a mentö felszerelést.
Tud sterilizálni, É,rt jól a mesterséges lélegzéshez.
Sebész.

8, Ismeri a gyógykurdkaí és azokat alkalmazni
is tudja, (Gyümölcs, napkura, légkura, vizkura.)
Ismeri a magyar gyógylürdöket és azok mire-
valóságát.

b) 0rsi kiképzós.
két részböl áll:

l. elméleti
2. gyakorlati kiképzésból.

|. Elméleti kiképzés.
Az örs összejöveteleken átveszi az egyes szak,

munkákat, melyet a megbizott elöadó vagy szak-
cserkész ad eló. Lehetöleg tanfolyamszerü legyenl
melyet oryos vezet.

2, Gyakorlati munka
a) Nyomolvasás
b) Mentö jelvények beszerzése
c) Beteg hordágyra tevése és szállitása
d) Kis mentöláda készités
e) Minden fiúnak hordozható nentö patron

készités.
f) Tábori mentőszolgálat.begyakorlása
g) Sebesült íelkeresésének begyakorlása poí-

tyázással. 'i"

fló szolgálatot tesz betanitolt farkaskulya,
melyet az órs oklat ki,)

h) Segélyjelre fetszerelés, indulás.
,i) Hordágykészités.

. A mentöörs felszerelése.

l. Mentö szekrény mentö naplóval, melyet az
örsvezetö poniosan vezet.

2. Patika gyógyszerekkel, tartalék kötszerekliel
és gyógynövényekkel.

3. Minden liunak mentőpatrón,
4. Összecsukható hordágy
5. Szakkönyvek. (Virosztek, Mentök lapja, Mér-

gezések könyve stb.)
6. Mentö zászló, karszallag, menlö lámpás, kis

tábori szeszfóző. Mosdó készlei (gurnmi mosdó).
Kötény (fehér).

7. Tábori polcok, melyekre táborban a menló
holmi szerelhetö.

8, l,{enló sátor pokrócokka| és 2 gummi párna.
9, Farkaskutya.
10. Messzelátó.

Molndr Ldszlő.

) , |epe!

DatiC.rla l
lta, )lí|í,, c
a kvt, u,,.uó[

rtli jiya ta Ál/tl a fáira,
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a rrégyfólc új levelezólap sorozat.

Ára darabonként K 500
IGtürró liartoripapiron remek nyo-
rrrással - EzenkivLil liapható még
a ,,MI rÖnvnxyÜNl(i, Iov. lapl
ára darabonként k ló0

A n[, ar cserkész kön ei közül ka hatók:

?-8. Dr. Fodor Ferrne: Magyarorazág föld,
rajza. l. o.,próbaanyag lI. kiad.

9-13. MajorD,: Orsvezetök könyve.A M.
Cs. Sz. hivatalos ka|auzaörsveze-
tök munkája részére. Il. kiadás _--

24-25. Lingauer László ée Noszlopy AbaTi-
hamór : Cserkészszinpad

30. A mi törvényünk. II. kiadás
31-33. Sztrilich-Móisy : Tábori munkák

Jelentékenyen bövitett ll, kiadás
34-35. §pllenberg: A magyar cserkész

daloskönyve. Il. bóv. kiadás
36. Csörgey-Szllády dr. Természetismglg1

I. rész (Környékünk állatvilága)
38 Mócsy-Jaechik: Cserkészkémia IJ. kiad.

39. Kiss: Táborozás II. kiadás "__

40-42. Szöllösy: Lovagiasság. ___

43-46. Dr. Farkas Gyula: Forrongó lelkek,
47. Erczbruckor A. : Erdö mellett nem jó

lakni. Cserkészvigiáték l felv. ___

48-5l. Farkas Gyula: Hadak utján
52, Ruházati szabályzat II. kiadás

53. Kiscserkészszabályzat
54-56. A Magyar Cserkész játékkönyvc

3, §ztrillch ór Mócsy: A cserkészse-
gitségnyuitás kis kátéja. lV. kiadás 1.50

{. Kiképzési szabályzat Vált.lV. kiad. -.80

64-67. Koszter Atya: A cserkésztábor
szinpada -_- 1.60

68. Winnetou levelek (lassozás)ésaSielés 1._
69. Harangi Lágzló: Á modern cserkéaz-

tábor, tsohózat 1 felv. l.-
70. Kuna lenö: Cserkégznapló ___ -.607|-72, Koszter Atya : Csillagszemü fiuk.

(Szindarabok) --_ l.-
73-74. Skorka Károly:'Kék ég alatt, vers. K l0.000
75. Koszíer Atya: Marciék három kivánsága -.6076-78, Temegi: Cserkészkönyv -_- K 20.000
Bődy Zoltán: A magyar zászló,stb. K 12.609
P. Olagz Péter §. Ezermester --_ l.-
Cserkész-levelozölapok:

,A mi íörvényünko levelezölap___ -.t0ilűlap (kís cserkészplakál), , _-- 9r! -.?0'Ugyanaz, 
nagy alakban drb _,60

Baden-Powell arcképe -.90
,a

Farkas Gyulr: A
né n __- -.50: A tábortűz üzen. 2,-

BadványI 
-Kálmán : Napsugár leventék

Buczkó : Törvénymagyarázat ---

,-
2,-

_.30öre gcserkész szábaly iat
Távíró müszerismeret és

kori példányszám átában,'Szorzószáml 7OOO

1.50

_.80
1._

2,_

2._

57. Különpróba szabályzat
58. Borslozky: Csösz

62. Harangl L.: A két arabus. (Vigi.)
63. Cserkészjelvények és ismertetöjelek

,
l.-

_.60,_
,_

_.50,-
-.40
-.402._
_.40

1.20

,-
t,-

-.{0

esv melléklettel t.50
Nógyféle""úi tevelezölap két-két szinben

darábonként ___ K 500
1000 darab után 200/o-os engedmény.

Dr. Papp Gyula: Cserkészfiuk könyve 1.72
Dr. Vlrosziek Győzö: Utmutatás az letmen

tés és Első Segélynyujásra balesetben
az orvos érkezéséig -__ _-: -_- K 30.000

A 
"Maoyar 

Cgerkósz" hiányoe évfolyamal:
kaphatók számonként a mindcn-

llnnilnlí n llnuru Bslrilísl ilinüíhiunínlílnn, luüilgsl, lll. llíti-uítn El. í§í.0.



8ó8 MAGYAR CSEBKÉSZ

Könyvelr, lapolr. t 8sltkllnl0lillú! 0tllílol 8uilaMgi lllualalílnn

Elmult már a napsugara§, aranyló nyár, nem veri
fel kacagás, nótaszó az etdök-mezők letompult
szinü világát. De nem mult el nyomtalanul ez a
táborozási idény: bö termése van élményekben,
tapasztalatokban, Mindenfelöl hozza a posta ezek
emlékeit, melyekből csak úgy tallózgatva sok érté.
kes és kedves dologról adhatunk hirt olvasóinknak,

Felvidéki elszakitott testvéreink uiságia, ,A mi
Lapunkg Losoncon jelenik meg, Scherer Gyula
szerkesztésében. Cserkész és diákujság, az intelli-
gens ifjuság minden igényét kielégitö gazdag larta-
lommal. Nagy irógárdáiában helyet íoglal Fartas
Oyula dr. külföldön élt neves cserkészirónk.

Az V. szegedi kerület hivalalos lapja a ,Cseí-
kész". Hirt hoz a cserkészmozgalom helyi érdekü
eseményeiröl. A pünkösdi kerületi nap tanulságai-
ról számol be. Hosszasabban foglelkozik a kerü.
leti csapatokkal. Szerkeszti dr. Csaba Jenó.

,A Mi Boltunlí' cimen a cserkész Term. és lirt.
Szövetkezet is lapot inditott, melyben a szövelke-
zeti eszmét hathatósan propagália. Mint mozgal-
munk erógyarapodásának egyik ielét örömmel üd-
vözöljük.

Kedveg kis csapatujságot kaptunk Salgótarjánból:
az ottani l45. Sirály csapat .Liliom" cimü lapját.
Csapatügyekkel f oglalkozi k.
' A testvér levente mozgalom erőteljes lapja a
havonta rnegjelenö ,Levente.' Iirdekes és tanulsá-
gos, erösen hazafias irányu cikkei vannak. Áltandó
cserkészrovata is van.

"Á Zdszlőnk". Nem kell bővebben ismertetni ezt
a széles körökben elteriedt ifjusági lapot. A cser-
készet óskorától kezdve harcol.az esznre érdeké-
ben a az rlj keresztény_magyar diáktipus kialakitá.
s ában h ervadhatatl an érde meket sze r zetl. A zásztónk
igazán a tiszta idealizmus, a praktikus becsület, a
komoly vallásosság és az átdozatos hazaszeretet
zászlóia,

,Az Erő' IX. évfolyamába lépett. Izmos, nemes
célkitüzésü keresztyén ifjusági lap sok cserkészvo-
natkozással. Regény, elbeszélések, versek, tudomá-
nyos, és praktikus dolgok teszik gazdaggátartalmát.

A ,Turislasdg és Alpinizmus' a magas hegyek
fenséges világába ragad bennünket, Lebilincselóen'
érdekes leirásokat olvasunk azokról a harcokról,
metyeket az őrök hó és iég honában vivott meg az
Ember a Természettel. Müvészi fényképek teszik
még élvezetesebbé a kíválóan szerkesztett lapot.

Szatmáron ielenik meg P. Olasz Péter szerkesz-
tésében az ,Uj Nemzedék" cImü - jobbára fiatat
irógárdát foglalkoztató ujság, mely az oláh impe.
rium alatt élő magyar ifjuság körében valósággal
missziós hivatást teljesit.

A magyar vidék üdo levegöjét érezzllk ,A F.ala.
.cimü lapból felénk áramlani, Bár cscrkészvonatko_
zása nem igen van, gazdag és szép magyar nóta
melléklete érdektödésünkre tarthat számot.

Révész.

(Vl. Révai-utca 10.)

a következö cserkésznyomtatványok, ielvények és
felszerelési cikkek kaphatók :

1. sz. Csapatigazolási kérelem -_-
2. o Jelentkezési lap (cserkésznek) __- 700
3. o Törzslap ,__ l(00
4. " U. oszt. próba bizonyitvány 300
5.o I.. . , 300
6. " Sülönpr{ba 300
7. , Orsvezffii igazolvány _-_ 300
8. . Rajvezetöi u --- --_ 300
9 . Evi jelentési ürlap 1000
l0. , Havijárulék könyvecske 1000

ll2. n Cserkészigazolvány ürlap ._ 1400
l3" , Öregcserkész igazolvány ürlap 2000
14. , Segédtiszti ,, l, 2000
l5. " Ti§zti ,, ,, 2000
l6, o Csapattörzslap (Kerületek részére)
17. o Szövetségi alapszabályok --_ 4200
18. . Szövetségi szervezési szabátyok 9800
19. , utasitás 5000
20. , ,, é8 kerületi csapatügyrerd 42;0
2l.,, Cserkészbecsületbirósági szabályzat 2800
22. o Oregcserk. szervezeti szabályzat :-- 2000
23. , n nyilvántar,tó lap 800
24. , Cserkész nyilvántartó könyv 3000
25. , Raházati szabályzat 1300
26. o Tábori müs2erismeret és kapcsolástan 10000
27. , Jubileumi bélyeg (drbonként) __. l0
28, , Fém cserkészjelvény ___ 3000
29, , Pártoló, szerv. test. és alapitó tag jelv.5000

3l. " III. ,, ,,
ái, , i-d] oszt. firóba !'erueny ___ _-_

33. o Steril sebkötözö csomag (kicsi)
34. , ,, ,, ,, (nagy)

36. n Kötszerpatron (egy sérüléshez)
37. " Különpróba szabályzat

lE00
6000

l5000
40000
3000
4000
2800
3000
l2C0
l000
300

l500

38. , Kiscserkés4 jelvény
39. , " igazolvány
40. " Csapatezámok (számjegyenként)
4l, , Segédőrsvezetói igazolvány
42., Aranypaszománytiszteknek(l csik6cm)
43. " Sár§dpaszomáiypróbaidös'tiszteknek 750
44. " Vörös órsv. és rajvezetónek 750
,l5. , Vállpánt tiszteknek (csapatszámmal

és rangjelzéssel --_ 12-18000
46. " §ülönpróba ielvények (vászon) 3000
47. . Oregcserkész jelvény tt -|-- 5000

49. , Arky: Cserkészjáték _,- 15000
50. " Cserkészvezetök Könyve íl. kiadás 40000

A Vezetök Könyvénél t0 példánynál nagyobb
rendelésnél t00/o engedményt adunk.

Kérjük a megrendelö csapatokat, hogy a Szövet-
§ég tehermentesitése okából megrendeléseikkel
etsősorban az illetékes kerülethez forduljanak. A
Szövetséghez csak nagyobb rendelésekkel lehet
fordulni, mert kis mennyitégeket nem ad ki.

Cazdasdgi Eivatal.

Klaé|a l A lilegyar Caetkéezaz$vctség Kledóvállalata
Nyomta t Flálct és TLfta kónyvnyomdá|a

Yczetéútt íclclút Ftáíct DáoilcÍ.
Bsdrpclt1 VII., Atlcía-írtce13. Tc(, |őll,aí 106-20,



§setkészlelszetelési és spotíclkkek rakláta
Budape§t, lV., Egyetem-lI-. 2
Cserkészingok (khaki) I/a flanelből 28. sz. t08.000

I a molinóból 28. sz, 88.000
(29-es számtóI felfelé számonként 2500 K-val több)
Cserkésznadrágok (rövid, térden felüli)

khaki posztóból 125-165.000
vadászvászonból 98-138 000

Cserkészkörgallórok (khaki) 480-600.000
Nyakkendök zöld szegett 13:500
Cserkésztisztiruhák mérték szerint t,150-1,400,000

Derékszijak :

Ia. 40ntn széles kézzelvarrott
Ugyanaz szegecselt
|a. 35,r,l^ kézzelvarrott ---
Ugyanaz szegecselt

Kalapszijak:
Ia. Tiszti ___

ta. Örsvezetöi -__
Ia. Cserkész
Ia. Viharszij
Nyakkendőgyürü ___

n B§[affi8lilnE[§lÜWTü[l[t nllilnslÍllnúJl

NAGY MHNYHERT
kaíonai és polgárí szabőűzeme

BuDAPEST, lV.,
Kecskeméíí ucca 9. szám, félemelei.

Készit katonai és polgóri ruhát, sapkát,
cserhész és miud.erunemű eggenruhát,
Nagy válasz(ék szöveíehben és minden_
faiía felszerelési cihhehben. Cserkész

vállpáníoh állandóan rahíáron.
TELEEoiv I cÓzsF,É ,04_?5.

)Yc g gr] : *},,,,,|jl,ilxlílll

llluntlu, hlrnlsruOlüífi[ llnlryrr,
ll, kiadása. Ára 4().0OO K.

l(APHATÓ: a Magyar Cserkészszövetség Országos
Gazdaeági Hivatalában (Vl. Bévai-utca 10.
a Magyar Cgerkész kiadóhivatalában (lV,
Váo|-ntca 62), a Cserkésrek Ternrelö §zö-, vetkezetében (ll. Corvin-tér 7),_ a Cserkéez
kerületeknél és minden könyvkereckedósben

58.000
50,000
42.000
37,000

t6.000
l4.000
12.000
7.Qoo
5 000

Footballok I|a, batna tehénbörböt 12 szeletes:
1. számu -- 85.000
2. ú _._ 115,000
3. D ___ 145.000
4. D _._ 160.000
5. 190.000
5. o 18 szeletes 230.000
5. o 18 " chróm--- --- 280.000
Varrásvédővel 12 szeletes --- 220.000

18 270.000

" 18 o chróm ___ 350.000
Belsö gummik a legolcsóbb napi árban kaphaiók.

Cserkészkések ___ t0-15-25- 65.C00
Conservkések 45 -90-95- t00-108.000
A kopenhágal veí8enyc§apatnál csajka helyett clsö-' ran§uan bevált kis bogrács ncsajbi":

t8ilmm, átm. kengyellel _-_ t4.000
20o , , 16.000
220, n , -;- 18.000

tóigouár _._ ::_ .._ ::_ _._ i33:333
-_- 102.000-289.000

50.000 70.000
Csuklóvédő 27.000
No. 3000 fonott nyersbörlassó bivalyszarv

karikávat, amerikai --- 800.C00
valódi ,,vutkanfibero tábori és utazó-

böröndök angol __- 220,000 K-tól
Kutyahámok, nyakravalók, szájkosarak, vezotök, kutyakorbácsok.
Lüxu3 lovaoló és kooslzó sr8relókek l 0azdaságl (iOá3) lógzerszómok

Forgalmi adó az árakban benfoglaltatik. -
Mindennemü, a börszakmába vágő munkát,
mérték szerinti börtokokat saiát üzememben

a legjutányosabb áron készitek.
Kérjen árajántatott

A MAGYAR CSE.RKÉSZ
összes kladványal ltt kaphatók t

karikás ostor
bb

Lassókötelek
krinolinok

fuI)
ea(

.l}'Iq

,rRADlo
készülékek és alkatrészek gyári lerakata

oRloN vtLLAMossAGl R. T.
Budapest IV, lrányi u. l3. Tet. József 148-48.

Akkumulátorok, anódtelepek, villamos
zseb, és kézilámpák.
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MAGYAR CSERKÉSZ

ünuym Blutltíuult Tlrnilű m Ínnfusiíű §fiuuílrllill
A lVlagyar Cserkészszövetség hlvatalos szállitója.

Sport- és ruházata osztály.
Részletfizeté§re hat travi beosztássalcserkésztisgteknek és csorkészeknok,

* ;tál,Y}tti,.iiTil"Jfíííi*if niil'l*iiF,,1",h, ffilffí-
veteket szállitunk.

CipóüzomUnÉben készült elsórendü minóségü, tetszésszerinti fagonban luxus- vagy
sportcipót 350.000 koronáért 3 havi részlotfizetésre s4állitunk.,

Részletfizetésnél az árak nom drágábbak, mint készpénzvásárlásnál és meg norn
feleló árut visszavoszünk.

A KIEo§z, rtőmÁsa EZERINT:
Tornadressz. l. minőség. 8. szám 50.000 korona, minden {ovábbí

héí számonhéníi nagyság 2000 koronával drágább. - l. külön-
legesség 8 szám 40.000 horona, minden íovábbi héí számon-
kénti nagyság 2500 horonával drágább. A 8. számu írihó 8 éves
fiunah való, íovábbi nagyságszám a megíeleiő éleíhorral egyenlő.

Juta-talpu tornacipő minden nagyságban egy pár 40.0OO K.

I!t!!!uí l :;#illxHi,,illTi; T:il;í:-;§ 3i;"iű I I0JOL! T,,lff',ij",fiáí?fff
Reithoffer-cipő t pár 28-34-ig 70.0OO:-, 35-42-ig 85,0OO,-
!lrO"t.s..rég, "trh egy pár ,|O0.0OO K.
Tornanadrág 36, 40, 45,0OO kor., Szoknya 12O OOO kor.
§apka, öv, monogramm nagy választékban ,hihetetlen olcsó árban kapható.

N e s aj n á l j a a f á rad s á g ot ! §,}"lmrt;fl"f,líii,:",urT".y,:T'lui]tí:Ti;;
Nagy váIaszték van uri és női divatcikkekben. Egyszeri próbavásárlás után On is ter-

joszteni fogja a cserkész-bolt hirnevét.

'' 
puopa

Lassó
Krinolin
Turista, vadász lábszárvédö különf. szinü

Sátor ügy l
20 l centiméteres sátorlap --- 4ó0.000
?50 ú D 600.000
Orsi sátor --_ 3,000.000
Cserkésztrlkók (khaki szinü). Sportolók és
turisták is használhatiák. Rendkivül praktikus visetet l

Football clkkek:
I barna tehénbör 12 szeletes

l-es számu labda

Nenrzetközi méret L2 szeletes '___

Ugyanaz 18 szeletes

80.000
110.000
120.000
160 000
l80,000
2l0.000
220 000
260.000

3ó.o00
l60,000

70 000
Gó.000

VarrásvédÖvel 
i3 "";'"' 33:333 } K-vat drágább,

Belsö gumik. I. angol tömlők l
l-es szám 16.000
2-es szám 18.000
3-as szám 20.000
4-es szám 2a.000
5_ös szám _--, 2ó.000

Football cipök minden nagyságban 260.000
Füleg labda 800.000

Bágógumi turisták és sportolók részére

turisták is használhatják. Rendkivül
6. szám l0 éves lirl nasvsáp. l ,

rristák is használhatják. Rendkivül praktikus visetet l
6. szám l0 éves firl nagyság, l dtb 80.000

, --_ 32.000
B4.000

,, _-_ 36,000
40.000

ható) l drb 17.000Zgebfürész (mellényzsebben hord

8..12.n.
l0. , l{ u .
12.n16oo
14."l8D.,

Ezqnkivül az összes aluminium turista, utazó és
sport íelszerelések kaphatók.

2600 - 5000_?000
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IV. Váci-utca 46.
Tel. Józseí t51-83

II. Corvin-t& 7.
Telefon 135-34

lllnuyní hurltíulult Tumulú ns Ínnnffiiíű §lüuuíltuffiíl

Központi iroda és áruraktár: ll., Gorvln-lér 7. Bendelésekgt ós levelekgt kérjük ide cimezni.

vidóki lorakatalnk. HanOya szövetkezetek: Pécs; Győr, Debrecg& Mátágzalka, Kaloosa, Wgkerletelep,

Budafok. - Cserkégzkerületok: lll. ker. §zombaihely, Y. ker. §zeged.

Árie{yzék.
Gserkész!ng (khaki Iiliomos gombbal)

Iia. molino 28-as szám 86.000
29-es §z-tól íelfelé számonként2500 K-val drápább
Flanel (khaki) métere so-1ö.ooo
Köppcr (khaki) ___ 4ó 000CsóitOsiraIap'"lsorinaii-120.000, I. sÓ.ÓÓO
Tisziikalap lla. 160,000l angol mintáju r80.00O
Nyakkendö zöld szeeett' ___ -___ ___ 1{ 000
Tábori sapka vászo;ból ___ 26.000
Bocskay sapka ___ 36 000Sip ___ 6-$-12_26.000
" eredeti angol svártmánv___ 20-25-80.000

Slpzsinór fehérizöÍŐ és baríra 8.000
lránytü rögzith'etö S2-4ó.000Cserkészbot 18.000
Ii9!.t! bol fiégcsucsos heggyel)
kötött lábszárvédő
Derékszij I/a. cserkész

30-65.000
60.000
40.000

tiszti ___ 60,000
Nyakkendö karika bör vagy csontbót -_- 6.000
Tiszti kalapszii I/a. ___ :_ 16.000
Orsvezetöi kalapszii Ua. ___ _t 14.000
Cserkész kalapózli'l/a. _:_ 12.000Viharszij --- ?.000
Cserkószkée I/a. 18-26_30_46-66-70 - 90.000
Málha szij -_- 12.000
Tiezti és paranctnoki kés ___ _ 50-60-120000
Kenál-villa (összecsukható) nickelezett rO.íl00
Nadrág vászonból -90_100-11ó-126-t36.000

" khaki szövetböl 120-160:000
Vadászvászon t40 cm. l méter 100.000
Tlszti ruharzövet(loden) l40 cm 160-240 - 800.000
Tlszli paszonány (arany) métere 24.000
Vállpánt felgombolható __- 12.000
Paszomány (vörös) __- I8 000
Suitáe (elöirásos zöldes-barna) métere 4.000
Háiizsák ió minőség hevederrel _-- 7ó 000

o l. igen erós _-_ 160-276.000

" I. vizhatlan _-- 180-295.000
Gyapiupokróc--- _-- 100-200-240-800,000
§zalmazgák ___ 78-96.000
Számok 1.000
Turistacipü (legfin. anyagbó}) 35-38, sz. 800.000

39-46. , 8ó0 000
Tábori ásó ._- 10.000 l
Táborl kulacs (aluminium) 86.000 l

ThOrmOs Vl l. 60.000, 1/" l. ó6000 t l. 100.000 l

D nikkel burkolatu 1/, literes ___ 90 000 |

A Magyar Ccerkéczszövctrég hivatalos azállitója.

Budapest,
Postaiakarékpénztári csekks zámla : 47827 .

Éeánycserkész ruhaanyag l méter 30.000' . nyakkendö --- 14-20.000
§ipzsinór -_: 8.000
Kalap -__ ___ 80-120.000
Cserkósztiszti ruha mandzsettás térdnadrággal
mérték szerint részletre l öltönyl.000-1,400.000
Cserkészjelvények :

Fémcserkészielvény (lilion) i__ 3000
I o. próbajelvény (vászon) 4000, II. o, 1800
I-1I. o. n , .-- 6000
Fém kiscserkészjelvény 8000
Különpróbajelvény többféle --_ 3000
Oregcserké§zielvény 6000

Cs. jelvényeket csak,ig;azolt cserkésznek adunk ki.
Alumlnium áruk:
Tábori főzö állvánnyal, 200 000
.Becord" fözö két idénnyel 100.000
Élelmiszer doboz 45-7 0-90-100- 125-t30.000
Étblhofdó :;_ 80.000
Kulacs huzattal ___

50.000

l0 000
l0.000

l0_12.000
7.000

t 5.000
13.000

10-13.000
Villamos zseblámpák: száraz elem_-- 12.000

|zző ___

viri"moJ meiiónyiseltámp;- _::

Akasztós zseblámpa tok
F hangu gzázadkürt
kürt zsinór
Tábori takaró használt, alkalmi
Cserkészszgber __-

Figyelem.

25.000
r5_B5 _ 45.000

350.000
35 -65.000

l50.000
80.000

t. Mes nem feleló árut visszavegzünk.
2. cse-rkésztiszti ruhát mérték szerint részletre

ia szállitunk.
3. Árainkban a
4, Bendelóseket

elmezni.

torgalmi adó benfogtaltatik.
kérjük ll. Corvin-tér 7. szám 3lá

Az összes cserkészkíadványok és jelvények árusitó helye":
Részleí|ize{éshez a szetgezí íesíüleí irásbeti ióíállása szühséges, '
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