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Magyarország íőcserhészéneh szőzaía,
Khuen-Héderváry gróf beszéde a belső megnyiíáson.

Felvirradt a nap, melyen a Mindenhaíó megengedíe, hogy a Nemzeíí Nagyíábor össze-
íöiiön. Elsősorbarr köszöneíeí hell mondanunh azoknah, akih fáradhaíaílan munhássággal ezí az
örömeí szerezíéh nehünh. Á Nagyfábor megszervezéséí főképen a vezetők lelhesedése, a cser-
hészambició segiíeííe elő, legnagyobb méríéhben a íársadalom hallaílan áldozaíhészsége, az
iníézmények egész sora műhödöíf vállveíve a siker bizíosiíására. Felsorolhaínéh soh neveí, de
hiszen ezehhel fogunh találhozni a Nagyíábor folyamán, hi íogiuh emelni a megíelelö mérféhben,
mégis hülön ki kell emelnem a Magyar Kír. Folyam- és Tengerhaiőzási R. T. vezeíőségéf, mely
nagy érféhü intézkedéseivel és befehteíéseível a siherí nagy mérféhben bizíosítoífa. A Nemzefi
Nagyfábor ielentősége abban reilik, hogy összegyülí az egész ország cserhészserege és bizony-
ságoí ahar íenni a cserkészszellemröl, amely nem a külsöségekre van épiíve, hanem a iellemre.
§ohszor hangozfatfuh, hogy a cserhészverseny nem aíhleííhai viadal, hanem megmuíafia, mií hell
egymásíól íanulni és mít lehef lelhesedéssel végrehaiíani. Ne a hiúság és elbizahodoííság vezes-
sen, hanem a szerénység, merí iól íudiáfoh vidéhen élőh, hogy abban a buzakalászban, amely
fennhordia a feiéf, nincsen szem, úgy az a cserkész, hi hülsőségekre förehszik, lényegében
heveseÍ ul 

oon. áeueíí íáborozunh, mely tlazánh vízgyüiíőmedencéie s mely ránh nézve öröh
igazságoí hirdef ; íí, cserhészíestvéreim, az eliövendő magyar nemzeí geríncéí alkoíiáíok és meg
vagyok arról győződ*le, hogy a magyar nemzeí büszhe lesz míndenkor ráfok. Ha benneíekef
nézlek, aikamra íódul a nemzeíi íohász:

Eíh

Híszeh egy lsíenben,
Hiszek egy hazában,
Híszeh egy ísíeni öröh igazságban,
Éiszek Magyarorság íelíámadásában t Ámen.

§ándor beszéde.
Lobog a zászlő, áll a tábor, itl, az ország szivé-

bon, az ,országos Duna" partján, a történelmi Rákos
mozején. ÖnkéntolenüI ogy régi nla,gyaT kép jut oszombg
Vörösmarty M. nagy époszából, aZalán futásából, amint
Árpád ogy tlornbon állva véglgnéa a sáfuak ozroin, hon-
foglaló hősök százezroin és lolkébon fölkél az elfog-
lalandó haza nagyszerii képe. tronfoglalásra készüló
tábor ez is,

Valamikor tizennégy évvel ezelótt nom ily gondo-
latokkal indultunk. Mikor az olsó nagy magyar cserkész-
táborozás alkalmával a Yág völgyében jártunk és a'
alsókubinyi templomban a Himnusz hallatára sirta fakad-
fakamogyei urak. Akkor nom gondoltuk, hogy néhány év
mulva tilos lesz a magyar himnusz Alsókubinban. Akkor
ogy nagy és sz*bad nernzot boldbg fiainak éroztük ma-
gunkat. Akkor folytatni akartuk aJ megyar multat, dg
akkor olsó sorban még csak egy nagy, ogészsógos poda-
gógiai mrr,nkát akafiunk végezni. Lzóta szornorú évek

jöttok. Lorombolták nomzoti nagyságunkat s a foldig
gyalázták hósi multunkat, mogcsonkitották hazánkat.
Most ujra Árpád hósoinek feladata vár roánk. Ezt az
új honfoglalást nem fogja elvégozni sonki, ha mi el nem
végozzik.

A tb. fócsorkész úr tognapi beszédében azt mondta,
hogy a tisztok kezébon a fokos nerrr iitésro van. Iin
mégis azt mondom, hogy a tisztek kezében a fokos
ütésro való; nem olyan ütésre, amollyel az utonálló
támad, hanetn amilyennol utonálló ollon védokozik a
tisztességos ember, amilyonnol az étlosanyját védi a
gyormek. Á fokos idoje is o§on. Elóször azonban katr*
van sziikség, atnely orós és szlvro, mely vozoti a kart.
Erro a békés harcra gyültünk összo itt, hogy karunka{
táborozási élettel edzziJ.k,, szivünket oróssé togyük a
csorké§ztörvény szorinti élotre, aztán jójjön a honfog.
lalás. Ézt szimbolizálja a zászlb; ozt képvisoli a fócser--
kész. Mogadtuk a tiszteletet a lÁszlónak, nost atlju,k me$
a fócsorkésznok.



A Nemzeti Nagytábor főtere,

§chelken Oszkár íáborpernok beszéde.
ŐmeltOsaga áltat most megnyitott első nemzeti

nagytáborban valamonnyi nregjelent cserkésztisztet és
cserkésztestvéremet, mint onnek a tábornak paranc§-
noka, melog szeretettel üdvözlom. Mi, kik itt az olő-
készités munkájában kisebb-nagyobb részt vállalva,
igyekeztünk a mozgalom erősitését e tábor utján is eló-
mozditani, minden buzgalom mellett is tudatában vagyunk
annak. hogy munkánk gyümölcse csak egy kerot, egy
kiincluló alap, mondhatnám 'egy élettelen csontvázat
képvisol.

Rajtatok áll, kodves Testvéreim, hogy a csontváz
testté váljék, hogy a tábortüzok érzelmi világából forrón
dobogó .agyar iiivet kapjon és izírokat lássunk, ame-
ljok segitségével a közoél órdgkében mindeir nehézséget
leküzdjünk, ami a táborban még leküzdendó. Rajtatok
áll, szóval, hogy ez a tábor igazi magyar életre kapjon
és bováltsa azokat a roményoket, aúelyeket nemóiak
a vezetők, d,e az egész magyar intelligóncia hozzáfúz,

Akkor leszünk Vezetók igazán boldogok, innen
széjjelmenve szerto az otszágban, ha abban á tudatban
válunk majd el, hogy a Nomzoti Nagytábor élt s léte
igéret volt a nemzotnek.

A világ főcserkészéneh üzeneíe
a Magyar Nemzeíí Nagyíábornak.

London, 1926. julius 7.
Kedves Mol4ár !

Válaszolva kedves levelére és táviratára, amolyben
a végleges döntésemet kéri aziránt, hogy meglátogatóm.e
Nemzeti Nagytáb'orukat, elnézését kell kérnom késedel-
memért, de annak oka abban rejlik, hogy eddig azt
reméltem, hogy valamely módot sikerül találnom jöve-
telemre.

Végtelonül sajnálom, hogy mindonek után nem
loszok abban a helyzetben, hogy jöhessek.

Higyje el nekem, hogy rendkivül sajnálom ezt és
csak megértésüket és elnézésüket kérhetem.

Lord Hampton, aki ott be fogja tölteni helyemet,
magával fogja hozni üdvözleteimet--Önnek és aáóknalr
a vozetóknelr, akik összegyültek a Nagytáborban. továbbá
ószinte köszönetomet és sajnálkozásont,kifejezését, höglr
nem lehetek Önokkel.

4 Nemzoti Nagytábornak mirrden elképzelhetó jó
sikert kivánva, igaz hive

Roberl Bad,en- Po*uell.

A Nagyíábori Magyar C§erkész pályázaloí hirdeí.
Tossék a tábori élotlegjoltemzőbb mozzanatait a mü-

vészet eszközeivol rnegörökiterii. p$lyázatank a követkozó :

1. Saját táborod intim jelenetoii {ényképezd le.
2. Készits komoly vagy humoros rajzokát a tábor

dgy os mozzanatairól s 
-atakjáirOt

i 3.. Itd lo szineson, érdekeson egy-egy tábori ver.
rcny lofolyását.

A legjobb kópeket s riportotat loközöljük s érté-
kos könyvvel intalmazzuk.

h pályázatokat a Nagytábori. Magyar Cserkész
szorkeszfóségének a kéziratládájába kelt bedobni:

(d fényképre tessék rá,irni a föIvovó nevét, esapat-
számát is.)

Határidő: 18-ika délotótt 12 óra.
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A belsó megnyiás 
'trapja, 

Az elsó diszmiso.

Ilasonlit a katonák tábori kouyhájához: földbe-
vágott négyszögű gödör, egy két vaslemez, rostély, fö-
lötte kifeszitett sátorlap, amely véd az e§ó é§ a nap,
tűzés ellon. A gödör szélén fazokak, lábasok. A konyha
\örül nrozitlábas, papirsapkás cserkészek: akik krump-
lit pucolnpk. hagymát apritanak, fát váguak, edényt su-
rolnak. A főszakács a húst pacskolja s közben peran-
csokat osztogat.

Paraucsokat, amelyeket mindenki vidáman és nin-
den ellentmondás néllrüI teljesit.

A cserkésztábor konyhája egyike a logsikerültebb
pedrrgógiai iutézményokrrek. A vérbeli vezetők fölismer.
ték jelentőségét s .kelló rnóilon ki is használják.

Meg kell értenünlr a lrormos fazokak, , a suroló-
kefék, a favágó balta, a nosogató cserkósz, a kozmás
liab, a sikerült gulyás lrierogliíáit. A tábori kony}ra nrin-
dgn eszközének s minden ténykedésének mély értelme van.

A cserhész twd, főzni s ellátja nragát élelemmel,
alrárcsak , Robinson, a minden cserkészok mintaképo.
Sok rnindenhez ért a cserkész: trrd első segélyt nyúj-
tani, térképet olvasni, nyomot kercsni, ismori a pl,akti,
kus élet mindon szabályát : mégis, a sátorverés mellett,
6z ember legősibb tudomány:a a főzós. A végsó ,eleneire
leegyszerüsitett élet ábécéjének ez az alfája, az elsó
botüje. lnnót van, hogy az egyszerü embernok a cser-
készotben, oz tiinik fel először: a gyerekek maguk főz-
nok. Gondoskotlnak magukról, nom szorulnak rá másolr
támbgatására, független fOlénnyel járják az erdőt; nem
korosik a tanyák, városok, vagy ordei vondéglők tánro,
gató közelségét, I\[onnyire rabszolgája a maga tehetet-

A tábori lronyha.
lonségének a kiránduló társaság, amely kétségbeesotton
topog a turista menedékházak kOrül, ha vélotlenül ,,nem
fóznok" a konyhán ! A vasárnapok jólfelszerolt hegy-
mászója, a ,,tormészotbarát"-turista is eltörpül a cser-
kész mellgtt a maga szalonnapiritásával és szalámi-
kosztjával, amolyet a szardinia egészit ki lakomává.

Mennyire más még a magányos cserkész is ! Ha
nególrezik,- leszurja boiját a Íüvos talajba, elószoili
fózóedényeit a hátizsákból, vizet merit a forrásnál,
krunrplit pucol, a magával hozott húst megmossa, tüzet
óleszt s megfózi kis ebédjét. Meleget eszik és pedíg

Á magányos cserkész is önálló ember, saját ház:-
tarlása van, úr, aki nem szorul mások kegveire. A bOg-
réj.o alatt lobogó tiz az ó tüzhelye, amely az otthont'
jelenti számára.

íIát még ha az őrs vagy eg,ész c§apat telepszik
meg az erdó tisztásán, a jóindulatú lregyek lábánál !

A konylra tüze családi tüzhely lesz, amelynek a,

nrelegségét fo|<ozza a forró gyermekszivek összedob-i
banása, A cserkószfábor konyhájan nemosak ebéd és va-
csora készül: részben itt készüI a csqrkészjeliom is,
Leltet, lrogy a rizs odakozmásodik, a bab kemény ma-_

rad : - de a konyhán dolgozó cserkész jelleme tOké-'

letesqbb lesz napról-napla.
A tábori konyha igen alkalmas arra, hogy a fiuk

konkrét példákon lássák minden cselekedetük jó vagy
rossz eredményét.

A konyhá a közügyot jelenti: odakoncontrálóilik'



mindon figyolom, A tejesek noki viszik a tojet, oda fut
bo minden,száIlitás, érto alkusznak a faluban a tábor
kis koroskedői és anyagszállitói, - s odairányul a tor-
nrészotbon orótgyüjtő csorkész §zeme. Ha a lronyha
orodményeson tlolgozik, akkor van a íáborban müvészet,
loloményosség, munkakodv, kulturélot. A rossz konybán
intézmények bukhatnak mog.

Do hogyan.lehot a tábori kouyha. a jollemalkotás
iskolája? :

A csorkész megtanu!,ia, hogy irindOn cs,olokedeto
közügy. Ha fát,t€sz a tiiilo, ha kovori a rántást, ozt
az agész csapatért toszi, 'amolynek ,ö is egyik tagia.
Ha önmagának jót &kar, - az ö§szosségnok a javán
kell dolgoznia.

Lz egész tábor szemo rajta van. Ea eltontja az

ételt, nom toljosití procizon kötelosségét: - az ogész
tábor kis társadalma mogérzi. Látja hibája,követker-
ményét s el kell türnio. Ezért van, hogy a táborban
mindon paranc§ a tormészoti törvény erejóvel hat. Szinto
lehetetlen a parancsot nom toljesiteni. Mi lonne, akkor,
ha a tojes-cserkész nem hozná eI a reggoli tojet, ha a
cserlrész-szállitó nom hozná ol idejében a lisztet, a húst,
a cukrot ? FOlborulna a tábor egész éIoto.

A tábori konyhán mogtanulja a csorlrész, hogy az
ember mínden csolokodeto magában hordja jó vagy
rossz kövotkezményeit.

De megszokja a rondet, a tisztaságot is. A konyha
ránovol az ogészség logfőbb föltétoléro, a tisztaságra.

Igy lesz a konyha a karakter műtorme.
Railuányi, Kd,lwtitl.

Ritkq kincshez jutottam, A,Nemzeti Nagyttiborban egy tu
atatt megtaltiltam Dngó |ani mintacserkész títkos naplójdt,
A velemszületett diszkrécióndl lagva csak nektek mutatom meg,
kedves tdbori olvasóközönség és pedig azért, hogy Dugó Jani
nagyszabdsú eszméi el ne kallódjanak. Ime, a Napló, Csak a
helyesirdst módositom az Akadémia szerínt.*)

TITKOS NAPLÓM.
, Tudjuk, hogy minden . cserkész .vezet naplót, amelybe

leirja azt, amit hivatalosan muszái nelri látni. En is vezetek ilyen
musz{j-naplót az őrsvezelőm számára. De nem .ez az én igazi
naplóm, hanem te vagy az, édes Titkos Naplóm, mert veled
közlök mindent, amit én igazán gondolok és érzek. Ne félj, nem
mutatlak meg senkinek, őrizd meg az én tábori titkaimat, Engem
ugyse értenek meg, eszméimet és ujitásaimat kicsufotják a Ma-
gyar Cserkészben, maid, bolond leszek máskor nekik eszmét adni,
csak lessék !

Sok kalandon mentem keresztül, mert nem a csapattal
jöttem ide. Ugyanis Upman rábeszélt, hogy gyerünk együtt. Mink
a Népszigetre mentünk, mert Upman azt . mondta, hogy amit
a cserkész föltesz magában azt vé§re is hajtja. A szigeten nem

*) Dugó Jani nem volna oredoti nagyság, ha szolgai módon követné az
Akadémia mercY szabályait Ó ú1 .rtatrat tör a helyesirásban is.

volt senki, gondoltuk, a többi csapat ,elkésett s ezért fölütöttük
a kétszemélyes sátrat. Három napig láboroztunk a szigeten,
Upman egészen meghizott a szunyogoktól, szerencsére nekem
volt találmányom a szunyogok ellen, az amelyet a Nagytábori
Zsebkönyv olyan izléstelenül kicsufolt egy rajzban. Egy nb aztán
megmondta, hogy a többi csapat a megyeri dombokra menekült
a viz miatt. Elinduttunk a jólöntözött országuton a Ömbok felé.
A tábori rendőrök Upmant nem eresztették be, mert az igazol-
ványa nem volt szabályszerü. Ugyanis ö maga állitotta ki a saját
aláirásával. En jelentkeztem a csapatomnál; a parancsnok úr
nagyon összeszidott, hogy későn jöttem. Azt mondta, ki akartam
bujni a táborépitö munka alól. Látod, édes naplóIn, az embet
hiven teljesiti kötelességét, féríiasan véghez akarja vinni azt,
amire vállalkozotl sez a vége. Iin ezennel lepontozom az egész
nagytábor parancsnokságát itt tebenned, édes naplóm. A te lap-
iaid, az igazsitg lapjai lesznek. J

Tegnap borzasztó dolog történt velem, édes Naplóm.
Ugyanis a parancsnok ür kirendelt bennünket d tamri

moziba. Nem mondom, §zivesen megy az ember, különö§en, ha
önmagunkat látjuk a íilmen. De a mozi nagyon sokáig tartott
§ egy§zerre, hogy hogy nem történt, elatudtam. Ha az entber
egész nap dolgozik, este nem birja még a mozi élvezeteit sem.
Csak a zene hangjai kisértek el az álmok országába.

Egyszerre a Rákóczi induló szü-
rődött át a ntozi lármáján. Ugyanis a
gyerekek mind fölugráltak, engenr meg-
rugott az egyik (L. ,A cserkész minden
cserkészt testvérórrek tekint." Ezt is
lepontoznám csak tu;nám, ki volt !),

fölébredtem s beálltam a sorba,
Olyan sötét volt, ntint az antra-

cén tirtta, csak'a Beke segédtisztnel<
volt egy kis lárnpája. A tábclrok közt a
girbe-gurba utcákon nagyokat zökken
az enrber, ha élje"l rnegy haza. A szom-
szé,loIrt belelépelt egy mély gödörbe
és rán kiáltott:

- Hltzz ki, Muki !

Boszantott, hogy l\'lukinak csufo|,
de az.ért kilruztain, nlert a cserkész
rlrirrdcnkin segit.

Ntgyeclórai gyaloglás után ltaza-
értünI<. Nenr értetterrr, ntért kcrültünk
olyan nagyot, hiszen a táborunk a nrozi
közc]ébcn van.

Borzasztóqn álrnos voltam s csak
igy érthe:tö, ,hogy le .se vetkőztem tel-
jesen satrombitámis a nyakamban
Iógott.

Dusi Jani titlros tábori naplója

A diszmeDotr9 vonuló csapatok,
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Föltünt nekem, hogy. szorosan íekszünk, de akkor még

nem- tudtarn, hogy mi az oka. Mindjárt megtudod, édes Titkos
Naplóm !

Fé|álornban olyan furcsa volt, hogy rnindenkinek más
nevet adtak. ,

Melleltem a Jász Karcsi fekszik, az inspekciós !ászI, aki
a hangját egészen elmásitotta mégis Csiba Janinak nevczte.

Nem sokat törödtem vele, ínélyen elaludtam.

Egyszerre csak egy alak hajol fölém, megfogja mindkét
vállamat s rángatni kezd.

- Hé, kelj löl ! Mit akarsz itt ?

Én megszoktam, hogy ha íölébresztenek a hajnali őrök,
mindig trombitálni ketl, 

,

számhaz emeltem a trombitát s mielőtt levettek volna
a lábanról, vagyis, mielőtt íöldre gyömöszölhéttek volna, elfuj,
lam az ébresztő egy részét,

, Gondcr|hatod, édes Naplóm, micsoda _riadalom lett ebből.
A liuk .fölugráltak, lámpák villantak rtreg a sölét sátorban. Valaki
megfogta a lábamat s kirántotta alólam. Fgy .goromba alak
a mellemre térdelt.

A villanylámpák ugráló fénlében megjelent a parancsnok

úr alakja, De jaj, nem az én parancsnokomé.

- Hogy kerül ide ez a fiu ?
Azonnát rapportra vittek.

S kiderült a szörnyü téyedés : amikor etaludtam a mozi-
ban, a saját csapatom cserben hqsyott á én az éiszaka sötétjé-
ben más csapattal mentem ,,hazau,.., 

.,

Hiába védekeztem, nen,hitték el, Rámbizonyitották, hogy
tábori kém vagyok s hogy kgmpromitátni akartam bosszúból
a esapatjukat, azért tronrbitáltam.

. É,des naplóm, te ismersz engem ! Iin, a minta cserkész,
kém vagyok. En, a hú cserkészbajtárs, kompromitálni akartam
más csapatot l

Két őr visszavitt a'saját esapatonrhoz s ott ujra,megmo§-
ták a fejemet

polcsi öröme" (A solejtezó lassóversenyről,)

A nagytábor levelesládáiából.
Irta: NOSZLOPY ABA TIHAMÉR

Edes kicsi fiam ! Leveled megkaptam,
Könny is hullott rája, - aztán rneg kacagtam;
Meghatott, jóságod, üszta cserkészlelked,
Adjon isten nagyon sok örömöt Nektek.l
Nevettern a, sok-sok, jó cserkészmókádon,
A versenyevésen, távkutyagoláson ;

De .mi idehaza csupán arra kérünlr, .

Jől.. vigyázz magadia : s imádkozzáI értünk !
-----
Edes kicsi fiam, este, ha lefekszel,
Jutunk-e eszedbe néha,, - egyszer-egyszer?
Gondolsz-e anyádra, édes jó apádra }

Hát a kis cicánlria, a Bodri kutyáukra }

S mikor hazagondolsz, hazavágysz-e néha,
Vagy nagyon elfoglal a sok játék, tréfa,
Vig cserkésznótázás, versenyek izgalma,
Elért dicsciségnek boldog *a+"'
Jó apáddal, - fiam - mi csalr arra lrérünk,
Jől vigyázz magadra * s imádkozzál értünk !

Edesanyám lelkem l L",r"Lt megkaptam,
Könnyem hullott rája, - óh dehogy kacagtam !

Van itt elég tréfa, van itt móka bőven,
Cserkész-időtöltés - ragyogó időben.
De mikor levelet viszek a póstára,
A szivem egy édes érzelern átjárja"
Hogyne imádkoznék édesanyám lelkem !

Hálát mondok, hogy én magyar cserkész lettem,
Hogy tudom szeretni apámat, anyámat,

= 

U,'3"r1 me grabo_lt, :Uo:*.. r"r"r"1
Mikor az öreg nap belevész az éjbe,
Száll §záll i*3"U*.*jd a magas ésbe.

De most hivnak anyám, - az őrségváltásra !

csókolom a kezét.
A viszontlátásra!A Nagytábor repülógépról felvett képe,
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Bipolteriink, b,ofurakodott a versenybirák félelmes
duplaeátiába,; .tormószote§en éjszaka idején,, kijátszva
még a tábori rendórök figyelmét is és igy síkerült ma-
gálroz kaparintania a, versenybirák olsO feljegyzéseít.
Sajnos,:'lnom,ért,el volük sommit: olyan hioio§Üfakkat
jegyeznek,, mint a logfélolnlesebb, noteszát féliő tanár.
lVlig szogény riportorünk ott izzadt a sok papiros kö.
zöt! tolvqilánrpája, hatrvány ], f"ényónél, egy§zorro b otoppant
három vorsenybiró. A riporter behuzódott ogy sarokba,
nem vették észro, ol kozdtok beszélgetni.

6Pr.,re - ,por§ze - a c§apatok, nem gendoltak,
hogy ni, éijol,.is mgglátogatjuk ókot."

,Különben,,,biaonyára nom hagyták vglna a tüzet
égvo a konyhán."

nAz X.,csapat, pbdis eltakaritotta yolna a sok
holmit, ami,,szana§zót 

-fekíidt a tábor torületén."
, uflát azt a . kisosorkészt. láttáiok-e; aki kiszorult

és sátorái,okban : aludf: lVIóg akkor sem ébrodt fel, amilror
visszatottük a fekholyére."

Szoloncsétlen riporterünk ewe elaakkantotla ma.
gát, megtalálták, olóhuzták, Do könyörületesnek mutat-
koztak. Jók árn a birák, lágy a szivük ! Neki csak ez
kellott. Előszedte noteszét és moginterjuvolta őket.

Amint a döntóbirák titokzatos beszédéből kiderült,
a négynapos táborverési versony,benyomásai a várako-
zásnál jobbak voltak. Elointe némelyik csapatnak ido-
oda kellett hurcolkodni, mert a lkimérésben zavarok
voltak. Ennek ellonére a 15 sz, ,,Bethlono volt az első,
amolyik befejezte a táborverést és ötletes és tökéletes
sátorberentlezésével a maximális pontszámot kapta nreg.
Szépen sikerült a ,,Mintagimnázium" tábora. Egyszerü
oszkozokkol előáltitott ötletes őrsi mosdóik vannak.
A 506. és 661. csurgói csapatok magukkal lrozták szép
folszerelési cikkeiket, A tTz. ,,Eró" (Debrecen, ref. íög.)
viszorit semmit som hclzoit magával'és toljesán itt fOl
szitették ol ügyes pincéjükot, mosdójukat ós étkezőjü-
ket. Ez a csorkészszorübb táborozási mótl. A pécsi bá-
nyászcsoportban példás rend van. Ott a fiuk szülei
többnyire szegény munkások, 500/o-ban fetlezték a csa-

Hogyan folynalr a ver§enyelr ?

- Elcö eredmények. -
pat költségeit. különös dicséretet érdemel a székes-
Íehérvári Úadiárva-csapat lábora, ahol a fiuk nern keve-
sobb, mint huszféle mesterséghez értenek. Pornpás,zene-
karukat mát az,egész lábor ismeri.

11-én nregkezdódtek az egyéni vorsenyek. A VI-VII.
és az V. ker. versenyzói indultak. az elsó segélynyuj-
tási és vizbőlmentési versenyból. A versenyeknél nenr
hiárryoztak a lrumoro§ jelonetek sem. A hajóra való be-
vonulásnál a veszedelJlr€sen billegó hidról egy §zeren-
csétlen flótás belelendült a vizbe. Bár vizből való nren-
tésre nem volt lrisor§olva, egy kissó neglepetésszerüen
érte a fürdő és aggaszlóan kezdett lralimpálni. Nósza a
bátor mentótársaság felismerte a helyzet jelentőségét és
egy-kettőro utánaugrott egy nrásik is, hogy kimontso;
Ekkor derüIt ki, hogy a viz nem ért tovább, nrint de-
rékig. A versenynél azonban nérnely csapatnak határo-
zoltalt pecclrje volt, t, i. olvant sorsoltak ki vizbólnren-
tésre, akik úszni sem tudtak és a szegérry lrulla, akit
ki kellett volna menteni, kénytelen volt maga menteni
ki az ő megmentőjét. Persze, nemcsak a mentés preci-
zitását pontozták, hanem a gyorsaságát is. Volt, aki
2Llz percig öltözködött, mig a .leggyorsabb ,§0" alatt
még a mentéssel is kész volt. Általában a ver§ény ki-
elégitő volt. Különösen a második pont, a kötéldobás
fuldoklónak, mutatta meg az ügyességet. Itt ,,Szőke
László" (V. ker.) tünt fol különösen. Hasonlókép Ker-
tész Sándor 175. (V.) és Pelle László 111. (V.). Egyéb-
ként jók voltak Farkas (Baja), Czopf 10. (VlL ker.),
Tóth 220. Az úszni nem jól tudók közt Palkó 92. (V.)
volt aránylag a legjobb.

Az első segélynyujtás gyakorlati részébgn Biró
(285.), Farkas (111.), Benkovits (47.), Horváth (10.) és
Sándor (].30.) látszottak a legjobbaknak.

A lasszóverseny tegnap még nem volt kcrmoly,
azonban a kaposváriak mint a yerseny€nkivüli piaris-
ták veszedelmes konkurensei mutatkoztak bo. Á,tObbiek-
nek azonban nem fog megártani a nagy tudás.

Ennyit sikerült kicsikarni a hallgatag dontóbirák-
tól azon feltétel,""",k*iHil *ii1"#",J,Jltltl:lll';

lapot olvassa, hogy no mondja el
senkinek, rrehogy a,(, illetíjk is
megtudják és a fejükbe száIljon a
clicsőség s otrnek kövo, lrez,tében
a tovllbbi vorsenyekben lennarad-
.janak.

l4-én este érkeztek csopotlosan a

ltülfölcti vcndégek, élükön Lord l{antp-
lonnal, a világ fócserkészénck hclyet-
tesével. Lord Harnpton l5-én cl. c. nrcg-,
látogatta nrár a N. N. T.-t a magyar
fijcserkósz kisóI,etóbcn.

illcgjelent a oCserkésztiszt"! A'
pécsi Szt. Inrre-Collegium öregcsapata
kiadta körri valakban a tél folyanrán
általa rcndezétt tiszti továbbképzö elő-'
atlásokat. Ez a könyv ünnepi eseményc
a tllagvaí cscikészirodálbmnak, §zer-'
vcs kiegészitője a Vezetők Könyvének.
Alig van problémárlk, mely ne találna
benne feleletet, vagy.legalább megtár,'
gyalást. Sies§en minden vezetö még a'
N. N. T. folyanrán beszerezni,A Lóczy-zonokar.



C§apatok fogadtatása.

ről. A piarista gimnázium csapatának
énekkara kuruc nótákat adott elő nagy si-
kerrel, a székesfelrérvári badiárvák zene-
kara szintén megérdemelt tapsot kapott.
sztrilich pál kitünő huntorít előadást tar-
tott a ,,nrozi középkorál,ól". Kacagott min_
denki, a tábor apraja-nagyja.

Hatalmas éljenzés fogadta Khuen-Hé-
dervtiry és Teleki Pál gróf főcserkészeket,
majd később JózseJ Ferenc kir, herceget,
aki feleségével, Anna főhercegnővel jött el
a tábortizhöz.

Teleki Pál gondolatokban gazdag, ma-
gasszárnyalású beszédben fejtegette a c§er-
készet céljait. Az irókézeknél - ugymond

- minden esztendöben összejöttek, hogy

egy 3zen! lábgrí 1üznét tegyenek iritet a

netnzetí összetartozandóság mellett, Mi
összehordtuk ezt a tizet, hogy hitvallást
tegyünk magyárságunk mellett, amely egye-
temes emberi . érték. - Majd József Fe-
renc kir. herceg. ernelkedett . szólásra Qs

rnondott el néhány értékes gondolaüoí; "A
c serkész o ci gányzeneka1 r játéka .és l(oszJe,r

atya mcséje iárta be a gyönyörü tá,lrortüzeí,
l *,, 

']

t4-én dólben |2-kor érkezt.k u Déli''
vasut pátyaházában a ]Nagytábor olasz,

vendógci, Fogadásukra mcgjelent az olasz,
köuetség egy tisztviselője, a Nagytábof
parancsnoksága nevében dr, Molntir Fri-'
gyes, diszkiséret gyanánt a koppenhágai

Jamboreen résztvett,,Lóczy-c§apat a zeneká- i

rával. Az olász csápat paíancsnoka,: Zan-
nutti, lisztie Codini. A, c§apalbah' van sgy]
Rómában élő magyar íiu l Vdgó Péter, aki,
a tolmács szerepét tölti be. A táborba
való zenés, ünnepélyes bevonulás ulán
Károlyi Garibaldi tartott üdvözlO teszé9,1t,

Délután 2 órakor volt a külíöldi cser-
készek bevonulása. A hajóálloriráson diqz1

szakasz aLőczy zenekarial azé|én fogadta
az érkezőkeL, akik rnár a hajóról lelkes
éljenzéssel üdvözöIték magyar teslvéreiket.,
A bevonulás a következő so,iendhen tör-
tént: a zenekar és diszszakasz után jóttek
az olaszok, Milánó és Róma csapata y9-

zetőikkel együtt, őket a milánói ljStampa"
munkatársa kisérte. Utánok jöttek saját
lobogóik alatt a dánok, irlandiakn,svájciaÜ
és a németek.

A parancsnokság előtt Vidovszky Kál-
rnán üdvözölte a vendégeket. Beszédét,
melyben különösen a dán és nragyar lest-,
vériességet hangoztatta, németül és fran-,
ciául dr. Molnár Frigyes tolmácsol,ta, -,.

n ilEnffiil llf,ffiTi{fi0n ilnH.
Sajtótudósitónk felkereste a táborban

Tcleki Ptil gróíol, aki nagyon szivcsen
válaszolt a hozzá intézett kérdésekrc. Vég-
lelenül örül - ugymond, hogy Me-
gyerre jöttünk táborozni. íttki kell tenniök
nragukért a fiuknak. A helyi viszonyok
próbára teszik őket és a tábornak cser-
készszempontból ez adja meg az igazi
értékét. l

Azl várja, hogy a cserkészek közötti
ö§szmunka itt fog kialakulni, a vezetök,
tisztek összeszoknak egymással.

Óriási impresszió a Nagytábor a fiuk
számára, mert itt értik meg igazán amoz-
galom célját. A közönség is nagyszámban,
keresi fel a tábort, igy jobban megismer
bennünket és a nregismerés a szeretethez,
negbecsüleShez vezet.

*

A Nagytábor .Sajtócsoportja l3-án d, u.
összehivta a fővárosi sajtó képviselöit. A
megbeszélésnek imformativ jellege volt,
A tábori sajtóíőnök üdvözlö szavai után
Dr. Radványi Kálmán ismertette előttük a
magyar cserkészmozgalom lényegét, törek-
véseit, hogy mindnyájan egy felfogásban
irjanak a cserkészetről. A jelenlévők nagy
letszóssel fogadták Radványi dr. elöadását.
{ qregbeszélésen ott volt Sík Sándor, a
tábor elnöke is.

l3-án este ünnepélyes tábortüzet tar-
töttunk. Gyönyörü csillagos este, komoly
cserkészfiuk ezrei a lobogó mág|ya körül.
Mindenki érzi, hogy a magyar Jövő szü-
lgtésnapja ez;

A tábortüz müsorát nagy gonddal áIli-
totta össze 'Vittovszky Xarmán] §í/r Sándo1
szava harsan fel legelőször. A Nagytábor
nevében üdvözli a magyar sajló kiküldött
képviselöit, kéri megértö támogatásukat és
biztositja őket az egész ifjuság szereleié- A belső m€gnyitás napja, A c§apatok fölvouülnbk ri disimenelitx'
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Dr. Kr$tikus beszámoi a legel§ö moziról.
(J"j nckcd, Molkó Gyurka !)

Nagyon komolyan és valódi filmkritikusszigorral menlem
oda és duplasötét szemüveggel akartam a földig levágni filmet,
látogatót, zenekart és gépészt cgyaránt. Kiélesitettem veséző-kész-
letemet és pesszimista köpenyegenret is magamra teritettem.
Awal beültem a fiuk közé, hogy komoly erkölcsi tapasztalatokat
szerezzek s aztán félreferditsem, arnig rosszakaratu birálat nem
lesz belöle. De aztán , . .

Aztán mégsem lehetett. Akárhogy crólködtem, nem rnent.
Most egyszerre, mint a többiek, mint az én erdő-szakállas Drakon
Frigyes bátyám is, gyerek lett belőlem. De bizony gyerek l Mopg-
lyogva lestem én is Bill és Wi|l csintevéseit; én, a legvéresebb
kritikák, szerzője, többszörös rosszrrtáju célzás-bajnok etc. etc.
,, Es köröskörül a gyerekarcokra mindenütt. rászáIlott a

mosoly-madár. Rászállott és fészket rakott a keménykedő ráncok-
ban, sirásragörbülő szájszéleken. Pcrgett a film és a nrcgrrta'raclt
végsö korlátok is leomlottak. Gyerek volt csak ott, egyetlen sok-
ezer-fejü gyerek, egyetlerl gyereklélekkel.

]..., Es épp ezért ünnepélycscIt bocsánatot kérek mirrdenkitöl.
Mqrt 3., az este ott mégis igazi cserkész--szóral<ozás volt. Magunk
ad!,uk - magunk vettük - delrogyis szabarl itt idegen valaminek
betolakodnia.
' . A gyermekmosolygásért, az esti órákért - Köszönet légyen

Melkó Gyurkrnuo U. vitézíil izzadó, filmet-perge'U 
'U.rilll,

ccerkéezrzinház.
Higyjétek el fiuk, nem is olyan bolondság cserkészszinház-

ról beszélni, Mert van. Hohó, de még mennyire van. Szól pedig
ez a hangsúlyozott lét-elisnrerés azoknak a csapatoknak, akik
mindeddig távollétükkel tüntettek a tábori arénában s akik szá-
mára a legkedvesebb móka sem eléggé vonzó - legalább is
ezt bizonyitja eddigi viselkedésük. S ezért ma, csalogatóul, cle
meg bűnbánat-idézőül össze szeretném a cserkészszinpad érté-
keit tarka mezei bokrétába szedni, de csak a szépet és a jót,
hisz.a csunya 8e csunya, csak kevésbbé szép, - hát hogyne
lenne az, ami szép, a mi cserkészéletünk esti pihenóje, simogató
elmélyülése ?

Hát'legelőször is, fiuk, iti vun 
"gy 

c§apat, azt hiszem, a
l5-ös Bethlenék, akik igazán helyesen adták elő kétszer is a
Szentivdnéji dlom Pyrannus és Thisbe jelenetét. Még a kutya is,
a leghelyesebb kiscserkész, úgy lógatta oldalt a nyetvéí, mint a

jóvérü juhászkomondor, Az ugatása nreg valóságos dühösen ba-
rátságos tanyai kuvasz-hang vott. A két szerelmes sikerült karri-
katura, a holdbéli ember kedves íigura. Szóval: bravó fiuk,
esetleg még jobbat, egészen hibátlant.

Vagy Telkes Bandiról beszéljek, a KEG-ék helyes szavaló-
járól ? Ha leszokik a kevés nresterkéltségről, őszintén átérze.Lt

versek öszinlén átérző szavalója lehet belöle. Nagy az út, de
t}andi nrég fiatal s ha vezetót talál, utat is talál majd.

.A leginkább szivünkbe r,iott a legigazabb magyar cser-
ké§zvcísndk, a ,,Magyar cserkész datd"-nak elszavalá§a. Aussim
Inrre nemcsák nlélyen átérti és átérzi a verset, de müvészi elö-
adást is produkált. Imre barátunkat nem kell dicsérni, régi cser-
kész-siuraló s az értéke hosszú mnnka keservcs veritékének
eredménye - de komoly eredmény.

Hanem gyerekek, azért alegkedvesebb mégis csak a
KEG-ék Gabija volt. Mikor kicsit lrenceg a bátorsággal s beszécl
közben fülánccal játszik, * anrikor az ijedtséget ál!átsza hirtelen
ötletté - nemcsak gyerek volt igazán, de a legigazabb szinész
is, mert önmagát adta. Élet az, amit nyonrán látunk, bölcsőclal
hangulata, tejarcú kisfiuk életharmóniája. Dicsérni nem lehet, -hiszen elkallódhat kamaszdiák korára ez a tehetség - csak gon-
dolatban megsimogatni a fejét és azt mondani : jó volb Gabi,
kedves és igaz. 

*

S a többi mincl-mind . . . A Dánie|ék mulattató operája,
amely néhol a persziflázs ötletébe lendült; a nruzsikusok meleg-
szép nótái, a piaristák és a Regnunri Daruk kuruc énekci -
mindez kedves és igaz. 

*

Es e sorok irója hamarosan rnegpróbálja majd azt, hogy
a közönséggel is szinházat játszassdn. Hogy együtt éljük, a
megszokott szavak. uj formák és családi érzések hangulatát.
Hogy az is megtanu|jon kacagni, akiknekecetraktártrendeztekbe
a lelkében. Es az is mosolyogjon, akinek Trianon szent bánata
nyomja a lelkét.

Mert a mosolygás: hidat épit.
Mert a mosolygás: igéret és jövő.

Hát ezért gyertek el az arénába 
eíF)

szerkesztői üzenetek.
S. K. Karcsikám, az nem bai, ha ,nem

fér a szerkesztöség ládájába a leveled !

Ha látod, hogy a nyiláson már kidagad a
rengeteg raiz, íénykép és kézirat, hozd be
a sátorba, itt mindig vaí valaki, aki át-
veszi. - Dönci ll, Neked piszko§ a Duna?
Intézkedni fogunk ! - A Nemzeii Nl gy-
tábor összes cserkészoit szeretettel kér-
iük, hogy gazdasági, élelmezési, szalma-
szállitási ügyekben ne hozzánk fordulia-
nak. , Egyébként szivesen vesszük, ha a
ezerkesztöségi sátrat áíjáró háznak hasz-
náljátok - Éjleli szolgalatos. A hold-
hoz cimzett költeményedet nem közölhet-
iük. Nagyon beteg vers (holdkóíos). -Gömbike. Igénylésedet áttettük az élel_
mezéshez. A sajtot ott kell igényelni nem
nál,unk. - Edc. Mit, üe még csak két pél-
dányban vetted nreg a Magyar cserkészt?
Hát- a Mili néni pél4ányával mi van ? -Mohón érdelrlőtlő. Ertesülésed jó: a sajtó
egyik föernbere vezeti a eukrászdát is,
Meg.fogia irni tapasztalatait, hogy a cuki
vagy a kiadóhivatal ért-e el nagyobb ered-
mányt. - R. M. Köszönöm a meghivást,
elmegyek a csapatlpz. llyen elvegyülés a
iillk hözé mindig gyümölcsözö szokott

lenni az iró számára, aki a lelketek és
szivetek méIyére akar behatolni - ,Pok-
rócu. Olcsón szállitok pokrócot a moziba
azok számára, akik ott szokták napi fára-
dalmaikat kipihenni. Cim : XII. ker, 48.

csapat. B. B. -" Csibók. A személyesen
behozott levelekre nem kell bélyeget ra-
gasztani, - Csokoládét találtunk a §zer-
kesztőség'levélszekrényében. Sajnos, tel-
jesen szétfolyott, rneg-olvadt a inelegtől.
Ha hasonló küldemények tömegesen ér-
keznek, jégszekrényt is áIlitunk a sátor
eIé. -..Zsolt. Az est a táborban csakugyau
szép. Orülök, hogy a lelked ilyen őszintén
megnyilatkozott - F. R. Meglnondiuk
Polcsi bácsinak'! Bizhatsz benne ! - Bala-
toni raj. Tisztelettel kérem, az,ért a Dunát
sem szabad lebecsülni. Hogy nem lehet
benne fürödni,az tiszta rágalom. A lazsá-
lási vádakat ne veevétek á szivetekre. -D. Oy. Pasztörizált-iejet a táborban nen
lehet kapni. A teiporció feleínelésére irá-
nyuló kérésedet 

-továbbitottuk 
az élelme-

zéshez.,- R. B. A talált tárgyakat derék
rendőrségünk őrzi. Feleslegls hirdetni,
ná}uk mindent megtalálsz.

Mindenki irjon, Minden levélre vdla-
szolunk.

Felelős kiadó: Temesi Győző.

Nyornta Fráter és Társa höRyvnyonld*ls,
Budapest, Akácfa-u. l3. TelefonJ. lft'-.2O., . . ó veszi el a §átrainkat.

s



Magyar Cserkeszek Tertn. ú§ Értékesitű Sziivetkeze'te I

t. sz. árusitóhely: A, Ma3yar Clcrkélzgz6vcteég hivatal cr izillitója,

Iv. 46.
Tol. József l5l -83 Postataka rókpénztári csek ks zánld : 47 827..

2. tz. árusiíóhely:

II. Corvin-tér 7,
Telefon 136_34

R€s?lgtlizetgsi íelíÉtetek §"""".?gíá"éii,:1iiá§i3,ii3,"ulí3§§*"!',."T"rr.Tíf:fi,?1lt?lft
gazdasági.viszonyohra való íekiníeííel íovábbi ir.ríézkedésie k_aúaímeníesen csahis három trOnalihiíelí. nyuj(unh. _Fá_r_qut hóng_pon_ Uetql.Bi nem fize(eít tar{ozás atán a kámatáéniéJ léaie2maír,
nem érvényes, sőí vísszamenóIeg havi ||lzolo kamatoí számiíunh íel.

Központi áruraktár: !X., Közraktár-utca 34. (Hangya-épületben.)

Khaki cserkésztrikó rövid uíiu, (minden szám) í drb 38.000
c§erkészlnB (khaki liliomos sombbai)

l/a. tlanelböl minden nasvs. -___ ___ 
' 98.000l/a, flanelból minden nagy§. ___

Villamos zseblámpák: gzáraz elgm___ 12.000
lzző --- --- 5.000
Akasziós zeeblámpa tok ró-20-30 -40.000

F hangu századkürt liliommal 320.000
Kürt zsinór __ 45-60.000
Tábori zsebfürész 12.000
l{apóra
Cserkészszeber -_- _:_

_. I a, molino ,, -], 88,000
Flanel (kaki) mét. tO-B0,000. 

'Köpper (kaki) 4Ó.000
tisorkészkalap I. ___ 76.000
Tisztikalap l,
Nyakkendö zi
Tábori sapka,a vászonból _-- 20.000

l'a, lP0.000r angol mintáju 140.000

Booskay sapka __- 36.000
Nadrág vásronból minden szám t00.000

. loden gzövetból 180.000
Vadászvászon t40 cm. l mét€r 80-100.000
Tiszti ruharrövet(loden) l40 cm 140 -160-240.000
Kötött lábszárvédő 40.000
Körgallér 700.000
Csgrkésztiszti ruha nandzsettás tórdnadrággal
mérlék szerint részletre t öltöny ___ 9U0.000

Cserkészjelvények l
Fémcserkészjelvény (liliom) -_-
I. o. próbajelvény (vászon) 4000,
1-II. o. u

80.000
80.000

3000
lI. o. l8C0

6000

Külön bricses/ nadrág
Tlszli paszonány (arany) métere
Vállpánt telgombolható ---
Paszomány (vörös) _--

§uitás (elóirásos zöldes-barna) métere

Fém kiscserkészjelvény 8000
Különpróbajelvény többféle ___ 3000Oregcserkészjelvény 6000

Cs. jelvényeket csak igazolt cserkésznek adunk ki.
Alumlnlum áruk l
Tábori főzó állvánnyal 200.000lBecord" fözö két odónnyel 100,000
Elelmigzer doboz --- 70-100-130-160.000

Külac§ huzattal 100.000 huzat nélkül 40.000
. b cinböl a/l literes 60.000

Zsebfőzö fn literes 50.000
Utazó főzö ,/t litere§ 60.000
Alumlnium csajka 40-60.000

llélvtányér ._- __:, __- l6-18-30---.36.000
§zappantartó 10-11.000
Vaiaskenyórtartó 30.000 Tojástartó 7.000
Csavarmenetes doboz _-_ 7-9-12-t5.000
Só- és paprikatartó 10.000 Citromprés t0.000
Konyhabögro l0_t2,000
Lapog ivópohár fogóval 15.000

. l íogó nólkü| -_- 13.000
örrzecsukható pohár 7-12,000
Thgrmos (aluminium) vl l. 60.000 t l. 100.000

, nikkel burkolatu íÁ literes ___ 7ó.000
. 1lz l. ovál ._- 22ó.000

Étel lhermos (piknik) '/: l. 1ó0-80o_óó0,00o
Leánycserkész ruhaanyag l méter 35.000

2ó0.000
2{.000
12.000
r8.000
4.000

Hátizsák jó minöség hevederrel .__ 6ó-7ó.000
. l. igen erős 1B0-160-a00.000
, I. vizhatlan tó0.000

Gyapiupokróc _ 200-27ó.000
őrsi záazló himzés nélkül 89.000

ó.000

- §zalmazsák _-_ 78-96.000''Tábori takaró 150.000
Turistacipö (Iegíin. anyagból) 39-99. sz. 270.000

39_46. " 320.000
Derókszij I/a, cserkész 8ó.000 tiszti 4ó.000

Tiszti kalrpszli I|a. --- 16.000

Örsvezetöi kalapszij I/a. __- 14.000
Csorkész kalapsrlj í/a. 12.000
Csgrkószkól t/a. lE -S6 -80-46-6ó-?0-90.000
Yiharszii ?.000 --- llálha szij _-_ 12.000
Tigrti és parancrnoki kós _-- __ 60-60-190.000
ltlnál:vltlá (örszecsukható) nickelez.ett,^ lq.ggg§io __ ___ 4-6-9-18-1ö,000
-' eredeti ansol gvártmány- 16-20-ró.000
a v. Y9Yr- 9.-!

Sipzsinór fehér,
angol gyártmány - 1
rér. zöld és barna arany __-

Kalap ___

Figyólem.

nyakkendő -__ ___' 14:-20:000
ó.000

80]120.000lránytü 20.000, íögzithető S2-4ó.000
.. vilásitó ._- 70-80 000

rérkópmérő-minden téptékre használható 80.000
Cserkéezbet rö.000

-60.0001.000
ó.000

25.000

Számok
Tábori ásó
Gsákány

1. Meg nem felelö árut visszaveszünk.
2, cierkésztiszti ruhát mérték szerint részletre

ir szállitunk.
3. Arainkban a forgalmi adó beníoglaltatik.
4. Bendelóseket kérjük ll Corvin.tér 7. vagy lV.

Tiszti bot (égcsucsos heggyel) 21-30

Váoi-u. 46. alá elmezni.

Az összes csetké§zkiadványok és jelvények árusitó hely9.
Részleííizeíéshez a gzet9ez6 íesíüteí írásbelí ióíállása szühséges,

tálrorban is lra,ptrató rrrin<le l @
Fráter ós lárta, BudaPest.

§F An
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csetkészlelszere}ésl és
Budapest, lV.,
Áz élóz6 scánolrbatr

araink vannak

Iaguláborban

frfiDRXíilmre
készülf legsiherülíebb felvéíelí

ügsí lnnltuí-llnilnlt híMililíhhgl

Biráló bizoííság:

KODAK Ltd.
gyátigazgaíóság

és egy ísmerí budapesíi fényhépész.

tgllÉlulglt n lludtlt-ül|fllelt, llóri,ultn 0.

sporíclkkek rakláta
Egyetem -!. 2
közölt szenzációs
érvénl,ben.

!uía!m&zzult!

c§epAT-, RAJ- És őnst
'.z&§z,L€}K

A tEG§GysZERugerőr
A LEGDI§ZE8EBB HlVtTELlG l

Áraiánla{íal diimeníesen szolgál:

fr.O Uc t; b guev
Uíoóg

e6yháziszerek és zászlők gyára
BUDApE§T, lV. vÁct UccA 4í.
Alapííási év }865, Telefon J. 150_64.

Szomjuságot
olt, üdit !

K ivon u l ásr a, gyakorl atra
csak

$merikai eserkész rá!ógumlnit
vigyünk l

lrgtnllnt n nnUy-

lí[ori uísótlírun !

l!llllllllllllllllltlltl§nttlllll lltlll ll ll l llllltl l lllll
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Hatló I Cserk észek I 

=

Aki a Nemzeíi Nagyíábori. MAGYAR CSrRKÉSZ minden 
=

számáí megveszi, egész élefre szőlő kedves emlékeí 
=

qisz haza magával. 
=A tábori ,,Magyar Oserkész" hü íükre a íábor napi éleféneh. Llőzöl ahíuális 
=

versehef, mélYeniáró cikkekben öröhiíi meg a íábor ünnepi mozzanaíait, o."""gYü'li 
=

a íábor ftéfáií, vidám eseteií, Ieadía a íábori cserhészverslnyek 
"."á*env "'r|,- 

Őái'a: EzalókaÍ hÍrdef és szerheszíői űzeneíeiben sz,ivesen ad fölvilágosi(ásí bármilyen íábori 
==cseíhészügyben. 
=A Nemzeti Nagyíábori MAGYAR CSVan<ÉSz a hiadóhivafalban kaphafó, (a Cuhi 
=

melleíí) s a íábori rihkancsok is áruliáh. Ára 5000 K. =

=
===
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.o*tii",á,",,,n NEMZETI NAGYTABORI

MAGYAR CSERKESZ
A MAGvAR csrnrÉszszöversÉc Htv.e.TALos LAprA

Tórrrzcrlrorz16 r

nlovÁrryt rÁlmÁrr

?

Baden-Powell levele a Nemzeti Nagytábor cserlrészeihez.
kedves cserkésztestvéreim !

Igazán nagyon sajnálom, hogy gyengélkedésem miatt nem jelenhetek meg a Jamboreen.
Nugy fájdalmat okozott ez nekem. lgazár. nagyon szivesen látogattam volna meg ujra szép

várostokat és még szivesebben találkoztam volna annyi magyar cserkésztestvéremmel.
Valóban páratlan és igazán értékes alkalom lesz, mert úgy érzem, hogy ebből a kezdet-

ből nagy eredmények következhetnek a nemzetközi egyakarat és baráti megértés tekintetében.
Mindnyájan ugyanazokért a célokért lelkesedünk és mindnyájan ugyanannak az Atyának gyer.
mekei vagyunk. Mindnyájan azon vagyunk, hogy az apró véleménylrülönbségeket elimináljuk s

megösmerjük és megszeressülc személy szerint is egymást. Hamarosan eljutunk a bajtársi érzésig,
ami aztán a nemzetközi bizalmatlanságot és a vitát lehetetlenné teszi köztünk a jövőben.

Azt remélem.ezért, hogy a Jamboree ősszehozza a fiukat nemes, egységes versenyben és

hogy a konferenciálron a vezetők ötleteket fognak teremteni a mozgalom jobb fejlesztésére a
magulc országában s másutt is, de mindezen túl remélem azt, hogy fiuk és felnőttek egyaránt
uj és törhetetlen köteléket tonnak a barátságban -
olyan köteléket, amely megköti őket a jövőben is a
Béke és Boldogság árnyékában, a cserkészet mindent
átölelő testvériségében.

],

]

I

Qa-r(\aJq
A félrevert harang.

A Nagytábor megnyitó itnnepélyét a félrevert ha-
tangok kongása vezetto be, Ez volt a Nomzeti N"gy-
tábor nyitánya,

A nagyárbocon lengott, a magyal zász|ő s alatta
hullámzott az európai boldog és boldogtalan nenzotek
aászlóinak a szines ogyvelege.

A csapatok a messzenyúló megyeri dombok hátárr
§zánaszét nyüzsögtek: mindenki élte a maga belső éle-
tét, Az egyik flu lovolet irt édesanyjának, a másik a
fuháját tisztogatta a harmadik a tábori konyha körül
forgolóilott. A fiuk zöme an ünnepélyre készült.

A Duna z&varos hullámai átölelték a lebukott fák
,lombjait, a nap olvadt ezüsttol öntötte végig a rétet, a
, megyeri táborvárost, az izgatatlan várakozó közönséget.

A Tábor harangJaín*k a vésztjelző hangja belo-
Vágott a forró lovegóbe.

Ekkor csodálatos látvány tárult.olénk.
A Táborváros nrinden vászonvára ontotta, magá,-

ból a cserkészt,
Csak,most láttuk, hogy mindenki készon volt §

teljos folszoreléssol, a tost és lélok prociz készségével
Yártak valami jolt.

Az utcák mogtoltok, Zász|ők lobogtak1 cserkészek
sorakoztak.

Néhárry másodperc mulva a csapatok zárt
ban futottak a Tábor fótoro folé.

A végoszakadatlan dombsor élotre kolt
harang kongására.

Az ámuló szem mohón itta ozt a tarka mozgal-
ntasságot, amolyben a ziirzavar; a kapkodás legkisebb
jole se volt észrevehotő.

A zászlórúdak bevágódtak a talaj homokjába s
mö8öttük - mint pihogó ércoszlopok - állt a c§apa-
tok sokágti phalanxa.

A vészharang, a riasztó kürt, a körülhordozoút
véroskard a mi nomzeti életünk egyili legjellegzetosebb
szimbolüma. Ezeréves éIetüuk órök'ténykodése a vészo
jelro való tömöríilés.

Amikor a Táborban éló hétezor c§eikész a riasztó
harang szaváta zárt oszlopokba tönrörült, bolnutatta
Európa itt táborozó csorkészelnok a magyar történelorri
kvintosszon cihját.

Mort mi a Táborban nomcsak az önálló élet Ro.
binzonai vagyunk. Á mi Tábotunk minden eövokének,

sorok.

a vész.



*ioden sátorlapjának, mintlen tov6Úenységének mélyobÜ
értelme van. A magyar faj évozredes szerepét, küzdel-
meit bukásait s ujraéledó renrénykedéseit, életrendezó
heroikus haroait illusztrálja itt minden jelenet.

A turáni modonce költó-tudósai azt mondják, hogy
a vészjelre való tömörülés elsó példáit az Anru-Darja
és a Szir-Darja montón éló ós-turáni népok mutatták föl.

A turáni medenco két folyóját a Nagyhegyolr
felhőszakadásai idónként veszedelmes ellensé996da§ász-
tották. A partok mentón vigyázó órök jeleire lovas-
lrirnökök vágtattak szót rninden irányba s egy adott
jelre lóra kaptak a sátorlakó népek. A gyerekok,
asszon}ok menekültok, a férfiak fölvették a harcot a
félelmotes árral, Gátakat épitetiek s bást}ák közé szo-
ritották a bömbölő árt.

Mondják, hogy Mohács népe vagyunk. A nagy
katasztrófák nevolték össze a szent-korona szétesó ele-
meit, a sokfajú és soknyelvü nemzetiségeket. A Mohá-

csoÉ vosrodei*oi tottot Üonnúní<et OÜerokko s kilej
lesztottók bonnünk a fórfias ellenállás minden enorgiáit.
Mohács nomzeténok neni lehet progranmja a kényelem,
a nyaralás; az etők lankasztó pihentetése. Mohács nonr-
zeto szokja meg a félrevert harangok kongását. S ta-
nulja mog, hogy egyik kezo a kard markolatán logyen,
ogyit szónro minaig ollenséget kémleljon, egyik fiile
állandóan riadót lessen.

A Nemzeti Nagytábor fönséges nyitányát, a .télre-
vert harang tömöritó kongását nenr szabail elfelejtene-
tek, Magyarország lovagjai, csorkészek.

Ez |asz a mi zenénk, a mi ébresztőnk s ébren-
tartónk.

S Európa népei jegyezzék meg, hogy nom alszunk.
Napi munkánk zirzavatát, éjjeleirrk álmát a félrevert
harang a hadoszlopokat rendezó- fegyelem diadalmas
erejévé változtatja át' 

Ra,uángi KáImdll.

Bizalrnas jelentés a versenyelrről.
A versenybiróság egy nrindenképen tekintélyes

tagja a késő éjszakai órákban, közvetlen lapzárta előtt,
a következó információkat adta (miközbon karbidlámpája
gyengo fényénél egy konzervet molegitott, mert,aznap
még nom ovett !):

A csapatok táborainak megszámlálása éjjol-nappal
folyik. Eltdig 50 csapat jelentette tábora elkészültét.
Az ujabban elkószültek közül ki kell emelni az 57. sz.
Halad.ás csapat (Szombathely) táborát. Á csapat toljos
konyhafolszerelését a fiuk maguk ké§zitették. Szerkocsi-
juknak csodájára jfuhat az egész tábor. Szétszodése
után minden alkatrészo ujra felhasználható. - ^ 

160.
Hollós Mátgás csqat stilusos székoly kapuja is meg-
érdemli az elismorést, habár készen is hozták magukkal.
-- Az EaerlnestereÉ (Budapest) ügyes szalntafonásaikkal
tünnok fol, a kapujuir kiilönOsen-izép. - Persze, talál
a biróság kifogásolni valókat is. Igy az egyik csapat
zabbal diszitette a keritését. A másik napsütötte gyüle-
kező helyére árnyékkedvelő virágokat ültetett, - A

A;tábof fóter6n magasba lg-nauti a magyar zászló s megkonduttab * har8n8bk.

táborok általábal igelr jó benyonrá,st lreltenek és sokkal
nivósabbak, milrt egyébként a nyári táborok.

Az órsi és az egyéni versenyek na§y a^mbioióval
folyrrak. A fiuk jobban drukkolnak, nrint ke]lene, pedig
a birák igazán a lognagyobb szeretettol vannak irányuk-
ban. Nem a lepontozás a cél, hanem az okulás.

Az I. és II. osztályú próbavorsenyeken a verseny-
zók cédulákon kapták a kérdést, melyro fél pero alatt
válaszolni kellett. A kb. 5000 yálasz most van feldol-
gozás alatt. Tekintélyes informátorunk elóhuzott a nagy
halom códulából találomra egypárat. Arra a kérdésre,
milyon nadrágban volt a fócderkész a szemlén, a leg-
többen azt felelték: bricseszben (pedig állandóan rövid
tértlnadrágban jár). Beérkeztek ilyen feleletek: A vipera-
marást arról lehet megismerni, hogy a kijövő vér habzik.
Vagy: a viperamarás- koreszthez-hasonlit. - Kétfóle
égós van: viz és tiiz által okozott. : JJáronfélo nap-
napszurás: l-fokú, 2-fokú és 3-fokú.

Még humorosabbak akadnak a megfigyelőversony
jolentései között. A feladat ez volt:
a fóvárosi rendórség jelelrti, hogy
egy cigányfiu és egy diák cscr-
készrulrát szoreztek, nregszöktelr
és a Nentzeti Nagytíborban tartóz-
ltodnak. Meg kell őket keresni. -Dlőrcláthntó volt, lrog.y a két ál-
cserkósz fclszcrclósc tlcm lesz
mintaszerü. (Valóban klinolitrt vi-
seltek öv helyett, számuk nent
volt, az egyik fehér,py.ianrát ltrr-
zott a cserkószingro, nyitott bicska
lógott a kötelükről stb.) A mcg_
íiglelők ebből irrdrrltrk lii és rerr-
gateg ,álcserkészt" fedcztek fel.
lgen sokat tiszti rarrgje]zésscl. _.
Végleges eredrnónye|rról l<övetkezó
számunkban számolhaturr]r csnlr be.

A lrisorsolási rersenyck jó
cred rrtértrtyel folyrl:r l<.

A ver".en},elibc az olrrsz.ok is
bencveztek.

Vasriruap mr.gir:tlrrt az éjjeli
nyomkoresés, e§te nlcgkezdórlrreli
a keriileti tábrrrlüzck.

Hétfóu indulnalr nrár a hiko.
órsök.
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A külföldi cserkészek me8érkeznek a Nemzeti Nagytábot hajóállomására.

séta a külföldielr táborában,
Közvotlenül a tábori fótér mellett, a szép hangú

harangok közelében van a külföldiek tábora. Szines
lobogóerdó övezi sátraikat. Az olaszok tábora esik leg-
szélról. Szimpatikus vezotőjük: Larrrrutti fogad és kalauzol
minket a táborban. Az olaszok sötétzöld szinü kis sát"
rakban laknak. 2-3-an alszanak egyben. Ök érzik talan
legjobbarr magukat a nálunk levó külföldiek közüI, nrert
őkei az ittoni kánikula egyáltalában nem zavarja. Epp
rnost épi,tik konyhájukat. 2-3 fiu dolgozik kis ásókkal.
Az olől-hátul o§ucsos saplrájukban kissé firrcsáknak
tünnek fol. Meg koll hagyni, hogy déli temperanrentumuk
egy cseppet sem hagyta el öket, élétrken, gyorsan és
fürgén rnozognak, nyoma sincs rajtuk a fáradtságnak,
podig sok kis fiu van köztük. Budapest szépségeivel
nagyon mog vannak elégedvo és rendkivüI örülnek,,lra
olyan magyar cserkésszel találkoznak, aki rnár járt
Olaszországban.

A svájciaknál Ernst Trachsel berni csorkésztiszt
fogad. Azonnar szembetünik a sok négyszögletes lapból
összefüzött széIes lapos sátruk, mely alatt hüsülni pró-
bálnak. Öket azonban már előveszi a moleg. Az itteni
35 fokos moleg sok nekik. Vezetójük és Rolf Steinmann
zollikoni csorkésztiszt mindent sorjában megmutogatnak.
Különösen figyelemroméltó, hogy négyszöglotes sátorlap-
iaikat mindenféle sátornak lehot felhasználni : takarónak,
hálózsáknak, sőt esőköpenynek is. E könnyü sátorlapok-
ból mindegyik visz egyet. Felszerelésük mintaszerű és
szép rendben van. Megkérdeztük óket, hogy mik eddigi
tapasztalataik? Budapest nekik is nagyon totszett és
nágyon tetszik a magyar csapatok pompás fegyolmezett-
sége. ,,Csak ez a meleg) ez a moleg ne volna', mondo-
gatja az egyikük és kissé bánatos arckifejozéssel cso-
magol be hátizsákjába egy jó moleg szvetteri. Mosolygó

arccal gyülnek a fényképezőgép elé, de megkérnek,
hogy várjak még ogy pillanatig. Ilirtelen elóvesznek ogy
rrenzeti zász|őt és kifeszitve tartják, hogy az is ott
legyen a képen.

Mellettük a dáuok és az izlandiak táboroznak.
Sokan vannak, mind fehér sapkát viselnok, a sapka
tetején kihimzett liliommal. Ok vannak legelóbbre a
tábori munkákban. Az ügyes sátrakon kivül már felépi-
tették a szép konyhájukat, az ovőoszköztartókat és más
praktikus dolgokai is. Áz egyik ereszes sátor árnyéká-
ban egy lenszóke, szemüveges segédtiszt irja tábori
naplóját. A legtöbbjtiknek már megvan a tábori leve.
Iezólapsorozatulr és szorgalmasan irogatják és küIdöz-
getik haza. Szivesen mutatják meg táborukat és a ma-
gasabb parancsnoki sátrat is.

Mellettük yan a7, izland,iak ólénk sárga szinú sátra.
Nekik is ugyanolyan sapkájuk van, mint a dánoknak,
csak a cserkészjelvény kék szinü rajta. Sokan tudnak
németül. A táborban megy a boszélgotés kézzoI-Iábbal,
mutogatással és arcjátékkal, de valahogy megérijük
egymást. A dánok úgy nyilatkoztak, hogy mikor a zá,szló-
árbóotól végigtekintették a hatalmas tábori és kibonta-
kozott előtÚÉ a magyar cserkészot ome nagyszerű meg-
nyilvánulása, akkor értették meg igazán, hogy miért
szerepelt,,oly sikoresen Koponhágában a magyaT verseny-
csapat. 0k is készségesen állnak a fényképezógép elé
és nagyon kérnek, hogy legalább egy képet kapjanak
a fényképból. Usy látszik, sok omlékkel megrakodva
kivánnak hazalérni. Az egyik kisebbik fiut megkérdoz-
tem, hogy hogy tetszik a tábor? Elnovette rnagát é§
azt mondta, hogy eddig még nem |átta a tábort, ellen-
bon azért siotnek a saját berondezkodésükkel, hogy
ninól olőbb töviről-hegyire végignézhessenek mindeut.
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Ezzel leült és olóvetto a Nagytábor Zsobkönyvót. Ma.
gyarul volt, nom sokat érthotott belöle, de mégis nagy
buzgalommal botüzgotte : Namzati Nahtabor.

A, néwetek is rondos tábort épitettek, a kapujuk-
ban egy kís szöszke fiu áll, kozébon fordén tartott
bottal, tormészetoson hajadonfővel. Erdemes negnézni
a négyszögletos lapokból összekapcsolt nagy kupsátrukat.

Egyébként ók a legjobb kodvüok, nappal is vidáman
dudorásznak és nagy hangon beszéIgetnek a szonszéd
osztrákokkal.

Fiuk, legyünk rajta, hogy külíöldi testvéreink kel.
lemoson érozzék magukat közöttünk és jó bonyornásokkal
lávozzanak, mett ez a leglrathatósabb propaganda nem-
zetünk érdekében. Réuész F. Erick (3l).

Dugó Jani titkos tábori naplója.
Edes Naplóm, ma c§te nregint elöveszlek, hogy közöljem

velect legtitkosabb érzelmeimet és gondolatainrat.
Ma kezdödtek a versenyek. Elhatároztam, hogy én mint

miutacserkész, az összes kötelező és nent\ötetezö versenyekben
részt fogok vcnni.

Ma délután öt ór4kor lementenr a Dunapartra, ahol bcne-
veztem az életmentö ver§enyre.

Már sokan voltak a vizben. Odamentenl egy kövér úrhoz,
aki harsány hangon intézkedett. Megnéztem a karszallagiát, hogy
tudjam a rangjelzését s megszólitottam őt: .

- Tisztelettel jelentenr fürdömeglúzolt úrnak, ltogy én is
szeretnék életmentésre benevezni.

Erre kinevettek. A kövér tiszt pcdig az orrom elé tartotta
a karszalagot.

- Olvasd el, te hólyag:
Elolvastam, hát türdömegbizott volt. De úgye édes Naplónr,

én lrem tehetek róla, nenr akartarn öt megsérteni. Azt hittem,
hogy kövérsége miatt van a karszalagján a ,,nreghizott" szó
s hogy ö a tábori élelnrezés reklárnja.

Az volt a löladatorrr, hogy mentsek ki a vizből egy íiut,
aki fuldoklik és az S. O. S.-et kiabálja. Kint álltunk ni mentők
a parton s a kimentendök a parfünrös hajók elött uszkáltak.
Mikor az én vizbelúlónr kiabálni kezdett, én netn ílgy tettem,
rnint a többiek, vagyis nem vetközödtem le nrert úgye édes
Naplórn, amig én c§erkész§zerűen levetközödöm és szép;n össze-
hajtogatom s elrakom a ruhámat, szegény fuldokló csakugyan
belefullad a vizbe.

En tehát csak a kabátomat akasztottanr löl egy póznára
is ruhástul belevetettem magan a Duna háborgó hullámaiba,
Szerintent ez ,,célszerű tökéletesités" volt, a kövér tiszt mégis
lepontozott azért, arnikor kihúztak a vizból.

lgenis, kiltúztak édes Naplóm s nent én huztanl ki a Kócz-
falvyt, aki fuldoklott.

ffiff

A dolog igy történt :

En összeszoritott fogakkal úsztarn Kóczfalvy fe|é. A fla-
rrellingem és a szöges cipőm nagyon megtelt vizze! s igy nehe-
zen ment a nrentés.

A Kóczíalvy csak azért, hogy engem szégyenbe hozzon,
nem szabályszerüen fuldoklott, hancnr össze-vissza kezclett kapá-
lódzni s a szemeInbe fröcskölt. En tudom, hogy ilyenkor, ha
a fulclokló szemtelen, hátulról fejb; ke|l ütni, hogy elveszitse
csznréletét. Prúbáltam is, de ö oclább uszott és nem engedíe

Dusó Jani részt vesz a vizbül való mentőversenyen. 
i )

- ,,Cserkészszerúcn" ugrik a Dunába.

magát íejbeüttetni. Szóval szabálytalaltul viselkedett. Söt, amiért
itt a te lapjaidon édes Naplónr, lepgntozonl öt, hasba is rugott.

Ekkor én megfogtam a lábát és rángatni kezdtem. Erer
ő belénr kapaszkodott s huzott lefelé, Rettentő helyzetben voltam

s végső erölködéssel küzdöttem vele.
Hirteten megforditott, a karjaimat hátul összeíogta s úgy

íejbevágott, hogy elvesztettenr eszntéletemet.
Aztán kinentett a vizböl, mintha nerrr nékem kellett volna

öt kinrentenen. A pontozóbiró igazságtalanul ránrtámadt és
úgy leponlozott, tnint a pinty.

Máskor jól megnézem, hogy ki az
akit kimentek a Dunából.

A Kóczfalvy annyira cinikus, hogy
nrég el is dicsekedett az esettel, anri pedig
szégyen ránézve. - Azt is idejegyzem,
hogy Upman kí,ildött nekem egy ródlit
s levélben ezt irta : ,,Kedve§ Janikám, a

,,Magyar Cserkész"-ben olvastanr, hogy a
megyeri havasok lejtőin vagy. Küldök egy
írjfajta ródlit, használd egészséggel !"

Azt hiszenr, Uprnannak valanri hiba
van a fejében.

Az éjjel nrajdnent sikerült a napi
jótcttenret elvégezni.

Ugyanis nagy vihar volt s a parancs
nok ítr sátra egy kicsit ,,önön clttgába dölt",
vagyis a szél lölforditotta. Láttanr, ltcrgy

a szél széthord nindent s a parancsnok
úr repülő inge után szaladtanr. Közben kia-
báltam, hogy: ott repúl az ing, fogjátok
meg I

Képzeld, édes Naplóm, nem ing volt,
hanem egy nagy sajtpapir.

Igy a napi jótett is kárbaveszett.
R.Az olaszok igen jól érzik magukat, bír neklk is melegük yan. (Lannutti pf. is f6jta van a képon,)
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Sík Sárrdor árval{Llybajat ad Lord }{amptor,nak.

Rosszmáju riport a Nagytáborból.
Képzeljünk el egy óriási donlbos, Itomokcls pusztaságot,

sivatagot, Szaharát, egynrástól napi járótöldre egy-egy sátorlal.
A sá(or nrtllé íának zász|őrada| ültetve, a lobogó zászló az
egyetlen árnyék. Ez |lizonyára azért yan igy, nrert máskülönbcn
nem volna órtelme annak, hogy a sátrak közé és fölé távbcszé-
löt és rádiót szereljenek. Yagy az is lehet, hogy csak azért yan

ez igy, ntert azt akarta ntinderl csapat, hogy távol legyen a par-
ságtól, ,Vagy_ talán a drótokra van szükség, ntert az ad majd
árnyékot és'azért vannak a táborok oly messze egynrástót, hogy
elférjenek a drótok ? Ki tudja ?

Hanem a kilátás, az szép - volna, ha nent arra gondoltta
nrindjárt az ember, hogy a különbözö lő- és legföbb döntőbirák
ebböl nrennyi terepisrnereti és térképtani lejtvényt tudnak nrajd
megszerkeszteni a cserkészek eredményes beosztása céljábtll.'
Es innen nrég megszölini §errr lehct, mert nrint valami közép-

kori vár, körül varr véve vizzel az egész sivatag. Csak egy
országúti köcsapólrid (mi a térképjele ?) köti ijssze a szlgettel;

Qe persze ezeket a vizeket minclen tállori pararrcs külön-külön
megtiltja. Egyik az ivásukat, másik a lürdést, harnladik a mos-
dást, negyedik nrirrdentéle használatukat, az ötödik pedig arni
nrég belőlük nlegnraradt.

De egy jó oldaluk lnégis van. Ingyerres elltelyezkedést biz_
tositanak a békazenekarok részére, ntelyek itt a tücskök közis-
ntert nemzetségének egész éjjel nagy versenytársai lehetnck.

A íábor nagyságára jellerrrzö, hogy a parságon ntegfúvolt
kürt hangja c§ak ltl, óra rnulva jut el a lll. kerületig pedig
a hang násodpercenkint állitólag több száz ntétert tesz nteg
(igaz?). D; lehlt, hogy az egyik tábori l)aranc§ ezt is megvál-
toztatta. Mert parancs, az persze van böven.

Hallottanr, hogy cgyes buzgó rajvezetök a parancsokat

A Nemzpti Nagytábor íinnepélyes mg8nyitása,
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Izlik a németnek a magyar koszt,

,kivülröl" be szokták tanulni. Szeretném látni, ki tudja azt itt
elkövetni !? Például ki tudja elmondani, hogy milyen ügy kihez
tartozik, hogy ki a cukrászati, a gyaloglászati, a biztonságtani,
a tábor-túzrendészeti és a tábortűz-rendészeti (ez nem nrindegy!)
a moziügyi, szinhászati, elcsipészeti, pontozászati és nem tudom
még milyen más csoport fönöke? Hát nrég a csoportok szak-
előadói l Ki tudja, hogy a tábori borbély, a lörzsvezetö kih,.z
tartozik, kinek az adósságát nern fizeti a nagyharang, nrelyik
a legcukro;abb csapat, hol lehct 5.000 koronáért tábori ásót
venni, hány arany sáv, milyen váll- karszalag és letirás dukál
a kinevezett tábori segédtutárnak, vagy a kerületi villanyvilágitási
szakelőadónak ?, Ki tuclja, mit mond a táborozási szabályzat 58.
vagy 60, §-a ? Es nrelyik versenypont az, anrelyikben mindebből
le lehet vizsgázni?

Azt tudniillik már láttarn, hogy egyik-másik Szövetségi lő-
tisztviselő milyen nagyszerüen tudja térképjelekböl megcsipni
a legkülönb külörrpróbásokat is (hindu templom, rádió felvevő
állornás, lefelé való hajózhatás iele, egész évben üzemben levö
kilátótorony, a kultura határa, disznócsorda stb.) Mekkora élve-
zettel tudná ő a tábori parancsokat is kikérdezni ? Csakhogy
ebböl állitólag csak a kötelezö csapatversenyben lehet vizsgázni,
de egyéni ver§eny - sajnos * nem lesz. Elég baj.

Mikor e sofokat ironr, még csak 2M4'tn cserkósz van

együtt (a felet azért irtam, mert az egyik a tábor területén elté-

vedt és rnég csak negbizhatatlan je|entések vannak arról, hogy
a helyes úton van hazaíelé, c§apata tábora felé. De mig oda ér,

vége is lehet a tábornak). Szeretném, ha fogadnának velem,. hogy
hányan lesznek, de ezek a cserkészek furcsa emberek, nem ío-
gadnak, nem isznak és nrég az öreg-öreg parnokokat is külön
ketrecekbe kényszeritik, ha dohányozrri akarnak. Az ivást még

csak értenl, ahol van jó fagylalt, ott ellehet az ember vizzel is.
A dohányzást is értem,. ahol van savanyítcukor és nedves tüze-
löfa, ott nenr kell szájból fujni a füstöt a szunyogokra, de ío-
gadni nriért ne volna szabad ? Hiszen az nem ütközik a tábo-
rozási szabályzatba. És különösen nálam netn, aki nem mint

cserkész, hanem nint ujságiró járot itt. De úgy látszik itt a saj-
tót nem becsülik eléggé.

Ugyanis 5.000 napijegyet kértem lapom részére. Akár in-
gyen, akár utólagos lealkuvásra, de nem akartak adni. Pedig
a jegyek eladásával akartam nregszerezni a legujabb Scherlok-
Holntesek megvételére való pénzt. Ezek a könyvek tudniillik
szerintem lrelyet kell, hogy íoglaljanak ntinden művelt csapat
asztalán, A nagytábotba pedig, ha legközelebb kijövök, majd
l0-ike után, akkor nregint jelvény né kül jövök ki, mert ezek
a íiuk idekint úgy látszik többet tudnak mint én - de erröl
majd a legközelebb. Pötlöm Zsyga.

Egy lelvidéki m,:1y4; cserkésztábqrtúz
l92ti-ban.

Julius 4.én, vasárnap este a Vág metlett
fekvö Farkasd és Negyed szinnragyar köz-
ségek cserkészci összcjöttek, Itogy,együtt
legyenek a tábortúz tnellett boldogságban,
szeretetben. Farkasdon és NegycCen ala-
kult meg a két első felvidéki falusi cser-
készcsapát, mely II. Rákóczy Ferenc és
Petöfi Sándor nevét viseli, A jelzett napon

a két község lakrisága nagy§zabású Rákticzi
ünnepélyt akart tartani a fejedelem szüle-
tésének 25']-edik évfordulója ernlékére.
A cseh lratóság - ternrészetesen teljesen
jogtalanul és törvénytelenül - betiltotta
az ünnepség Inegtartását.' A cserkészek
leealább a tábortüznél akartak pár kelle-
mes percet eltölteni, de ez sern sikerülhe-
tett. Szuronyos csendörök rontottak rájuk
és töltött fegyverekkel kényszeritették öket,

hogy azonnal hagyják el a tábortüz ltc|yét.

Keserüséggel a szivükben engedtck a
nlagyar lilk, az összeszoritott ajkak annál
többet mondtak. Ilyen a ,,c§eh szabaclság"
l9]6-ban.

Magyar fiuk, ha tábortüz mellett ültök,
gondoljatok elszakitott testvéreitekre,' akik
gyülölettöl, ellenséges fegyverektől körül-
véve is hisznek igaz, erős magyar hittel a
feltámadásban
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A }:emzeti Nagytáborban minden délelótt és minden délután vannak versenyek. Képünk az elsósególynyujtás egyik vgl5Bayérót készütt.

szinházi krónika.
Kedves és hangulatú előaclása volt a

tábori szinháznak pénteken. Valahogy sike-
rült a közönség felé lelki hidat verni és
ami a legnagyobb eredmény: tiszta neve-
tést másfélezer emb*er ajkára fakasztani.

A Kacagás-gyöngyök legszaporábban
akkor íakadtak, amikor a Botond csapat
Koszter atyának ,Cigtinyok a tríborban''
cimtt jelbnetét jászoíta el. Ponrpás figura
volt az öt cigány és sok temperamentunros
jókedv szorult a fiukba. Vitte óket a ko-
mikunr ügyes szövődése és az ős-szinész-
terrnészet. Valarnennyi ügyes volt, talán a
dádé és a nagybőgös volt a legkedvesebb.

Komoly felfedezés is volt ezen előaclá-

9on,'- íelfedeztük DobóLacit, a csurgóiak
tizenhároméves poétáját. Maga szavalta
egyik tűzes irredenta versét s dörgő tapsot
kapott. 

*

Elénk, ftissmenetií előadásban rnutatták
b., a fasori ev. gimnáziunt cscrkószci a
,Mayer apó didkjai".t. Kitiinő nraszkjaik
mellett különösen zenéje és Dotnicsek ur
személyesitője volt talpraeseít,,n jó. Sokat
ncvettünk rajtuk. S ez a legjobb kritika.

A többi szám kisérő dolog volt; keret,
de értékes keret. A győriek pompás zene-
kara versenyzett a pécsiek megkapó éneké-
vel. Győzelmet egyik §enl. aratott, minda-
kettö egÉormán jót nyuitott

A legkedvezőbb az a finále volt, amikor
a zeflekar záróindulójának hangjaba az
az egész tarka szereplő társaság felvonult
s vidám táncba kezdett.

Örömet adtunk és örömet kaptur,k érte
* cserkészmunka volt még szinjátszá-
sunk is. (-t7-)

t llfiill[Tl lltülTi{[0n illnf;L
Rákóczi-tábortüz. A Nemzeti Nagy-

lábor csütörtöki tábortüzét II. Rákóczi Fe-
renc emlékének szenteltük. A történelmi
Magyarország minden cserkészcsapata
tábortizet gyújtott ezen az estén: Erdé|y,
Eszak-Magyarország, Délvidék egyesült az
este izzó hangulatában. Hétezer cserkész
s több ezer föböl á|ló közönség tömör
tömegét világitotta meg a magasan lobogó
máglya, melynek fényénél a szónokok és
szavalók szivéböl robbanásszerüen csat-
tantak ki az izzó hazaszeretet szavai, sik
Srindor Rákóczi életet, vagyont, csalá<lot
föláldozó hazaszerete{éről beszélt, Farkas
Gyula azokról a megszállott területi na-
gyar cserkésztestvéreinkről beszélt, akik
nem jöhettek ide közénk. Mi szeretettel
fogadtuk a külföldi cserkészeket, de vér-
zik a szivünk, hogy akik legközclebb álla-
nak hozzánk, édes testvéreink nem |ehet-
nek velünk ,ennél a tábortüznéI, Ma este
mindenütt, ahol magyar cserkészek van-
nak, ég felé szállnak a lángok. Es valahol
találkoznak a tábortüzek lángjai, rnegvilá-
gitják a magyaf éiszakát.A Rákóczi{ábor-
tüznél Aussim Imre elszavalla Radványi:
',,Magyar Cserkész dalá"-t § a tábof táro-
gatósai s zene- és énekkarai kuruc dalo-
kat adtak elő.

A vérmezői felvonulás ideje alait a
szerkesZtö bejárta a táborokat]és az ott-
hon maradt szakácsokkal beszélgetést foly-
tatott, Ez interjukat a legközelebbi szám-
ban hozzuk. ., néki köszönhetjük a !áúortüzünket.
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,{ fiemzeti Nagylábor szemléJe
a Vérmezőn.

Mlrgyarország 30.000 cserkésze nevé-
ben, a Netnzeti Nagytáborra összegyült
7.00J magyar s pár sz,áz kültöldi cserkész
tisztelgett szombaton d. e.9 órakor a Vét-
mezőn, Ótőméltósága naglbányai vjtéz
Horthy Miklós, Magyarország kormányzója,
a nragyar cserkészmozgalom lóvédője előtt.

A M. F. T. R. öt hajón vitte be a lővá-
rosba a cserkészeket. Mint a kercsztes
vitézeket, a becsület lovagjait szállitó flotta,
úgy vonult végig a cserkészekkel megtö-
nrött hajóraj a Duna széles hátán. Fölriasz-
tottuk álmábó| az a|vó fővárost, a pety-
hüdtizmú fáradt városlakókat. Döngő lép-
teinktöl visszhangzottak az utcák s a Vér-
mezó történelmi nevezetességű pázsitját
ellepték a csapatok. A Vezér végignézett
a lobogó zász|ók farka selyen-trdejélr és
szeme gyönyörködött a magyar jövcndő-
ben: a kenrény, acélos izmokban, az el-
szánt arcokban, a mélytüzű cserkósz-szc-
mekben. A Nagytábor hódotatát;, Sr7r ^§rjn-

dor, a tábot elnöke tolnrácsolta, utána a
Kormrinyzó mélt"tta a nagyszerú mitnkát,
amely a tábor életét gyümölcsözö férfi-
életté nemesiti, rnajd a testvériség nevében
a külföldieket üdvözölte; A diszfölvonulás
után koszorut tettürrk a Szabadság-tér
szobraira és ezzel megkoszoruztuk a ma-

gYar §zabadság,s a magyar bec§tlet-hé
roszait, akiknek a lelke tlennünk ég s akik-
nek elfolyt vóre megtermékenyitette a férfi-
terlnő nragyar talajt.

t5 -én nvilt meg a Nentzeti Nagytábor
ünnepélyeseii. Teleki Pál gróf, föcserkész
tidvO2OtÍe a meqielent c§apatokat és a
megielenésével siéretetéröl tánuságot tevő
nagrközönséset. Utána lord Hampton, a
vitáÁ főcsert<"észének ltrindcnkori heíyettese
olva§ta fet Baden-Powell sajátkezüleg irt
leve|ét, melynek forditását vezércikkülrk-
ben közöliük. Lord Hampton kijelentettc,
hogy 17 év óta látogatja a világ minden
nerrizetének cserkész nagytáborait, de enrlél
jobb tábort még nem látott.

pénteken este volt az első vezetői
tábortűz, amelyen cserkész plrancsnokok
és tisztek vettek íészt.

Az orvosi főnök közlése szerint a tá-
borban súlyosabb megbetegedés eddig
még nem fordult elö.

^A tábori renctőrségen most folyik a
talált tárgyak íantasztikus egyvelegónek
osztályozása. Erre a célra egy külön sát-
rat kellett felállitani.

A Cuki lorgalrnával vetekedik a kiadó-
hivatalé. A külföldi cserkészek ostrom alá
vették és nagy tömcgben vásárolják a
Nagytábori Magyar Cserkész számait és
Márton Lajos festönrüvészünk koppenhágai
Jamboree-könyvét.

A Vöröskereszt ifjúsági osztálya fel-
állitotta gyönyörüen bcrendezett kórház-
sátorát. Fényképe a legközelebbi szám-
ban jön,

§"..Lesztdí üzeneteÍr.
V. l. Ürgevadászatodban van humor, de

a müvészet eszközeinek nem vagy birto-
kában, Alakjaid merevek, kezdetlegesek. A
képhez irt szöveg gzáraz, rövid. Részletes
eléven kidolgozá§t kérünk. - Sz. M. ("A
cserkész"). Gondolatai nem uiak, de az
átérzés melegségét érezzik rajta. Ez még
nem közölhetö, irj többet, hogy válogat-
hassunk. Az utolsó strófáia zökken. Melcg
üdvözlet ! - A találós kérdések megfej-
1őit türelemre intjük ! A tábori Magyar
Cserkész ntinden lapiát a tábori életnek
szenteljük, a találós kérdésekre a M. Cs.
legkózelebbi rendes számában kerül a sor.

- F. J. (,,Ha vasvillák.. ."). Tábori nótá-
nak jó, de értéke nem akkora, hogy kö-
zölni lehetne. Eltettük a nótagyüjtemé-
nyünkbe. - J. M. (,Tábori cukrászda").
Több szellenres gondolatod tehetségre vall,
de nem fogtad meg jól a témát. Válassz
ki egy jellemző cukrászdai jelenetet s azt
dolgozd ki részletesebben vagy legalább
is drámaibb erővel. Pl. do'gozd ki atrnak
a cserkésznek az esetét, aki könyörögve
kérte cserkésztestvéreit, hogy fogják le őt,
s vegyék el tőle a pénztárcáiát, különben
összes vagyonát elkölli. Vagy dolgozd ki
a cukrász propaganda beszédét. Ezek a
legjobb ötleteid. Szervusz ! - E 160. Má-
tyas. Rajzaid majdnem közö}hető{<. Egye-
düIi hrbájuk, hogy nincs bennük elég éIet.
A tábor érdekesebb téntákat nyújt. Várom
uiabb rajzaidat. Szives üdvözlettel.

Felelős kiadó: Temesi Gyöző.

Nyomta Fráter és Társa könyvn}omdája,
Budapest, Akácta-u. l3. TelefonJ. lOt -20.

Ide figyelj !

Ha tudsz fényképezni, ha tudsz humoreszket irni,
ha tudsz rajz,olni, hatudszrejtvényeketszerkeszteni,
ha tudsz verset irni, ha tudsz verseny-riportot irni:
clobd be a Tábori Magyar Cserkész szerkesztősé§énék a kéziratos
ládájába. Megbiráljuk; hajó, közöljük; ha nagyon jó, könyvjuta-
lomtnal tüntctjük ki.

Amely csapaí tiz vagy íiznéL több példányban
rendeli meg a Tábori Magyar Cserkészneh mind
a haí számáí, az 200fo-os árengedményt hap.

Középeu Sbhollren Oszkái táborparan§§nok, balfa Fodor Ferenc, jobbta ülbrich FIugó helyelte§éir.
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Dugó Jani takarókorsápa és a nemzeti
vagyon ujabb szaporodása,

Szerkesztőségünk a következő hivatalos jelentést kapta
fentrrevezett nagyreményű munkatársától :

Tisztelt Szerkesztöség !

. H_ogy mily pomp{g anyagi sikerrel jár egy-egy cserkész
táborozása a Nemzeti Nagytáborban, köveikező--kött3égvetésem
igazolja.

Kiadds tábori részvételidij cimén 250.000 K.
Bevétel. Lakás, 3 hétig nem kell hónapos szoba 300.000

Etkezés, 20 X ebécl 1- vacsora
freggeli, tizórai, uzsonna á 15,
illetve 10 ezer K.-val számitva, mini-
málisan

Uszoda 2O_szor borravalóval,
minthogy itt nem kell borravaló
á 11.000 K.

Nagytábori belépö l7x8"000
és 3 vas. 36.000

Potya omnibusz naponta há-
íomszor oda-vissza, minthogy én
szeretek kocsikázni á 3.000 K. 360.000

Mindennap mozi. Korán me-
. cyek s igy legalább 20.000 K-ás

helyre ülök. 400.000
Nem kell inas a napos ugyisfölkölt 1,000.000
Vizet, ingyeIr zenét, vasuli

kcclvezményt, tát, cgyebeket, adó-
mentességet egész rrrinirnális áIta.
lánnyal szárnitva .. , 500.000

Osszesen 2,65'2.0W

Tislta n.ue,.l nffi
_. S minthogy a polgárok gazdagodása

növeli a nemzeti vagyont, 6.000cserkészt szá-
mitva 14.412,000.00ö' koionáva| növeked'étt 3
hét alatt a nemzeti ragyon § ezen €ca.570 kg
aranyat le_het vásárolni. Ha ez pár évig igy
tartana, jó volna, Tisztelettel - -

Dugó |ani.

1,200.000

220.000

l72 000



Nlagyar Cserkeszek Term. 0§ Ertekesitű Sziivetltezete
l. sz. árusitóhely:

IV. Vási_utca 46.
Tel. rlózsel 15í-83

A Megyar Crcrkérzszövctlég hivatalce rzallitója.

tsudapest,
Postatakarékpénztári csekkszámla : 47827.

2. sz. árusitóhely:

lI. Corvin-tér 7.
Telefon 136-34

Ktizponti áruraktár : lX., Közraktár-utca 34. 1Hangya-épületben.)

R észletfi zetési feltételek §"T.1,':íá€jíiff ffáS:,ffiffiE§á*á',."T:r.l"f*:f",?1lt?}ft
gazdaságí viszonyohra való íekiníetíel íovábbi í_níézhedésíg kamaímeníesen csakis három hónapi
hiíelí _ nyui(unh. tlá_rom hónapon_ bgtti! !! nem fizeíeít_ íaríoz_ás uíán a hama{mentes hedvezmény
nem érvényes, sőí vísszamen6leg havi 7'lzof o kamaíoí számiíunk fel.

l/a. flanelbö[ minden nagvs. -___ 
___ 

' 
98.000

I a, molino ,, ;: 88,000
F|anol (kaki) mét. l0-B0.000.''Köppór (kaki) 4ó,000
Cserkészkalap L ___ ?ó,000
Tisztikalap lla. 120.000l angol mintáiu 140.000

Tábori eapka vászonból __- 20.ú00
Bocskay sapka _-_ 35.000
Nadrán vászonból minden szám 100.000

, - loden szövetböl 180.000
Vadágzvászon l40 cm. l méter 80-100,000
Tlezti ruharzövet(loden) 140 cm 140 -160-240.000
Köiött lábszárvédö 40.000
Körgallér _-: 700.000
Cserkósztiszti ruha mandzgettás tórdnadrággal
mérték szerint'résztetre l öllöny _-- 900.000
Külön bricsesz nadrág 2ó0.000

Tlszti paszomány (arany) métere 24.000
Yállpánt felgombolható _-- 12.000
Pasiomány ]vörös) -_- 18.000
§uitáa (eűirásos zöldes.barna) métere 4.000

Hátizsák jó minöség hevederrel -__ óó-7ó.000
. I. igen erós 180-160-200.000
; I. v]zhatlan 150.000

Gyapjupokróc _ 200-276.000
jrsi zászló himzés nélkül 82.000
§zalmazsák --- 78-06.000
Tábori takaró t50.000
Turistacipö (legfin. anyagbót) 35-38 rj 

3i3 333
Derókszlj I/a, cserkész 86.000 tiszti 45.000
l{yakkenúö karika bör 6.000
TÍszti kalrpszli I/a. --- 16.000

örsvezetöi kalanszii I/a. _-- 14.000
Cgerkésztalapózli i/a. 12.000
Cgerkószkér lia. 1E-26-80-46_66-70-90.000
Vihgrszli ?.000 --_ tllálha szij __- 12.000
Tirzii óó naranclnoki kés ___ ___ ó0-60_120.000
Krnál-villá (örszecsukható) nickelezett ^ l9.00g§io ___ ___ 4-6-9-18-15.000
- eredeti angol gyártmány- 1ó-20-86.000

§lpzsinór fehér, zölcl és barna ó,000

iránytü 20.000 ) íögzithetö 82-4ö 000

- világitó _-- 70-80 000
Térkópmérö minden léptékrehasználható 80,000
Cserkészbot 1ó.000
Tiszii bot (jégcsucsos heggyel) 21-80-60.000
Szánok 1.000
Táborl ásó -_- 5.000
Ggákány 26.000

Atjegyzék.
Khaki cserkésztrikó rövid uiiu,

ffirkószlng (khaki liliomos gombbal) l

Az összes cserkészkiadványok és jelvények árusitó hetye.
Rész|eííizeíéshez a szetgező íesíüleí írásbelí ióíáIlása szühséges,

§F A na,gJntáborbarr is lraplrató nrinden l @

(minden szám) í drb á8.000§3
Villamoe zseblámpák: gzáraz elgm___ 12.000

Akasztós zseblámpa tok ró-t0-30 -40.000F hangu századkürt liliommal 320.000
Kürt zsinór __ 45-60.000
Tábori zsebfüréez 12.000Napóra 80.000
Cserkészszgbor ___ E0.000
Gserkészjelvónyek l

Fémcserkészjelvény (liliom) 30C0I q. próbajelvény (vászon) 4000, lI. o. 18001-1I.o. , ü 6000
Fém kiscserkészjelvény 8000

Oregcserkészielvény 6000
Cs. jelvényeket isak idazolt cserkésznek adunk ki.
Alumlnium áruk l
Tábori fözö állvánnyal 200,000
|Becord" főzö két odónnyel 100.000
llelmirzer doboz --- ___ 

- 70-tO0-130-160.000
Ete lhordó __ 80.000
Kulacs huzattal 100.000 huzat nélkül 40.000

, J cinből r/l literes 60.C00
Zsebfözö |o literes 50.000
Utazó főzö .1o literes 60.000
A|urnínium csajka 40-60.000
Yajtartó üvegbetéttel _-- 30-40-50.000
Mélytányér .-_ 16_!8_30_36.000
§zappantrrtó t 0-tS.000
Vajagkenyórtartó 30.000 Tojáeiartó 7.000
Csavarmenetes doboz --_ 7-9-12-15.000
§ó- és paprikatartó 10.000 Citromprés l0.000
Konyhabögre 10_12,000
Lapos ivópohár fogóval 15.000

. l íogó nólkül --- 13.000
örrzecsukható pohár 7_t2.000
Thermos (aluminium) Vt l. ó0.000 t l. 100.000

, nikkel burkolatu '/r literes ___ ?5.000
t/z l. ovál .__ 226.000

Étel thermos (piknik) t/: I. 1ó0-800_5ó0,000
Leánycserkész íuhaanyag l méter 35.000

, nyakkendö._- 
- -.. !4_20.000Sipzsinór 6.000

, irany:-_ 10.000
Kalap --_ ___ 80_120.000
Flgyélem.

l, Meg n_em feleló árut visszaveszünk.
2. cserkésztigzti ruhát mérték szerini-résztetre

ir szállitunk.
3. Arainkban a forgalmi adó benfoelaltatik.

..,4. Bendeléseket kérjük ll Corvin-tér?.váov tV.
Váci-u. 46. alá elmezni.

Fráter és Tárta, BudaPggt.
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Csetkészlelszerelési és spo+{slk*ek takláta
Budapest, lV., Egyeteln-u. 2

El, é16zó szárnolrban köziilt szcnzáclós
árainh vannak érvényben.

)ftggtáborban

fiüDNXíilmre
késziilí legsiherültebb felvéfelf

iluil puultuí-lloilnlt híMülítrhgl

|ulalm alzuh!
Biráó bizoítság:

KoDAK Ltd.
gyátigazgaíóság

és egy ismert budapesíi fényhépész.

tultúlllult n l{udel-ülhltrm, llíli.uíua 9.

csApAT-, RAa. És őnst,zA§zL§K
A LEGEGyEZERL]BSIőI
A tEGDlEzE§EBB HlVlTEtlG l

Áraiánlattal diímeníesen szolgál :

OOet,botleF fr.
tí-i o c1 .r

e,=yháziszerek és zászlók gyára
BUDApEST, lV. vÁct UccA 4,,
Atapilási év |863. Teleíon J. 150-64.

Ide íigyelj !
Ha tudsz íényképezni, ha tr"rdsz ltumoreszket irni,
ha tudsz rajzolni, ha tudsz rejtvényeket szerkeszteni,
ha tudsz verset irni, Ira tttdsz velseny-riportot irni:
dobd be a Táoori lvlagyar Cserkész szerl<esztóségének a kéziratos
ládáiába. Megbiráljuk; ha jó, közöljük ; lra nagyon jó, könyvjuta-

lonlmal tüntctjük ki.

Amely csapaí tiz vagy íiznéI íöbb példáhyban
rendeli meg a Tábori Magyar Cserhészneh mind
a ha( számáí, az 200fx,os árengedményt kap.

F{aitró ! 0serk észek I
Ahi a Nemzeíi Nagyíábopi MAGYAR CSERXÉSZ minden
számáí megveszi, egész éleíre szőlő kedves emléheí

yisz haza magával.
A tábori ,,Magyar Oserkész" hü íükre a (ábor napi életének. RőzőI ak(uális
9erseheÍ, mél9eniáró cíkhekben öröhiíi meg a íábor ünnepi mozzanaíaií, összegyüiíi
a Íábor ftéÍáií, vidám esefeií, leadia a íábori cserhészversenyek eredményeií, pályá-
zatokat hirdeí és szerhesztői izeneíeiben szivesen ad fötvilágosiíásí bármilyen íábori

cserkészügyben.
A Nemzeíi Naggíábori MAGYAR cSrRxÉsz a híadóhivatalban haphaíó, (a Cuhi

melleíí) s a íábori rikkancsoh is áruliák. Ára 5000 K.
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.oJ*i3"á,"..,,o[I{EM,ZET[NAGYTABORI*^,T.fi;,i*ih^-

A MAGvAR csERKÉszszövntsÉc HIVATAIo§ tApJA

MAGYAR CSERK §Z
Lo,rd,H,ampton. Üzen§te,,a ína,gy;ffi ,,§ssr,kéne§kn€Ir.

Dear .Broíher Scou{s !

l have been asked ,,ío ,wriíe a message ,(o you: bu{ ií is verg dífficulf, ,because the
message musf ,be shorí,,and ,,yÉí'1:,should,lihe :ío say .8§ much. lPerhaps,fhe 'be$í,way of expres-
sing my í.eelings is,to,saylíhaí l,wish ,wittr all ,my hearí íhaf our greaí Chief was here to see
you all.9.ou*rave added a new and brilliant ,page {o::the history of ,§coufirlg. Your camp, íhe
whole organisaíion of your Jamboree, your disciplin ,and srnarf appearance.are a,,credií (o fhe
Whole Ecouí Broíherhood.

l am sure íhaí l can §peah on behalf of all,your.guesís from,'foraign,.counírie§ when
l say that we fhanh you for givíng us such a splenditl welcome; we thanh,y"ou:for,showing us
such fine Ecouíingin your camp
and paradis; and we shall all
learn you feeling thaí íhe repu-
faíion of the Scouí Broíherhood
ís safe in íhe hands of our
Hungarian Broíhers,

When l reíurn fo Eng,
land l shall felt ttré Crrie; wrlaf
t íhink of you. 1 must not say
Whaí l shall íell him, or you
would all blush; but he shall
learn íhaf Hungary íhough noí
so large as some couníries,
has a greaí Scouíing hearí and
knows how ío run a great Jam-
boree.

ln conclusion may l
congrafulate all {hose who
have worked so hard and so
well íor fheir great sucoess.
They will have fheir reward in
knowing thaí {he whole 6couí Brofherhood has been helped through íheir efforíe.

Good luck and good camping'ío you all

kedves cserkésztestv éretn l
Megkértek, hogy irjak szárnotokra. Nehéz dolog ez, mert

csak röviden irhatok, pedig oly sok volna a mondanivalóm.
Teljes szivemböl kivánom, bárcsak itt volna a mi nagy

Vezérünk és látna Benneteket. Ti a cserkészet történetét egy üj
és ragyogó lappal bővitettétek. Táborotok, Jamboreetok egész
§zervezete, fegyelmetek és csinos megjelenéstek az egyetemes
cserkésztestvériséget biztositják.

'Meg vagyok győződve, hogy az összes idegen or§zágok-
beli cserkészvendégeltek nevében beszélek, ha köszönetet mon-
dok,nagyszerű fogadtatásunkért és azért, hogy olyan kiváló cser-
késZetet mutattatok ebbert a táborparadicsomban ; mi látjuk, hogy
u 

1.1|u,§"t§9tlíri*nek 
magyar testvéreink biztos őrzői.

Chlef Commissr"""T }Y 3"T*O"TI U 
""u' 

Briíaín.

Ha visszatérek Angliába, elmondom a föcserkésznek, mit
gondoiok rólatok. Nem árulom el, mit fogok neki mondant, mert
különben pirulnátok; de hallani fogja tőlem, hogy Magyarország-
nak, bár nem.olyan hatalmas, mint más országok, nagy cser-
készszive vanéstudja, hogyankell rendezni egy nagy Jamboreet.

Befejezésül köszöntöm mindazokat, akik oly keményen és
oly jól dolgoztak ezért a nagy eredményért. Jutalmukat leljék
abban a tudatban, hogy erőfeszitésük az egyetemes cserkészetet
vitte előre.

Jó szerencsét és jó táborozu" *,::::;;:::^u.

Na8iybritt4nis c§eíkészoinek főmegbizottja.,

Lord Hampton érdektódéssel nézi a tassóversenyt.

_ \/



Itt kell megv€nni a tábori ,,Magyar Cserkészu tegújabb számait s a ,,N{ag)af Cserkész KÖnyvei'-t. (A Cuki mellett van )

eröfejlesztés, férfi-

jelentőségét nem

A cserkészjáték.
A cserkészjáték a nemes erök gyakorló iskolája;

több, mint ialőtöltés, szórakozás, az olme könnyed csil-
logása. A játék az emberben lakó múvész teromtó tevó-
kúységo 

-s 
innét yaíL a4 hogy 1 tucat-ember nem tutl

iátsrani-. A iátékhoz mindonekelóit fölös erő kell, az
ir;usag túlc"sorduló onergiája, amelyet a napi nrunka
nóm bir megemészteni. S kell hozzá fantázia, amely
alakokat s helyzeteket teremt.

A gyormek játéka a legkonrolyabb dolgok közé
tartozik. Sokszor komolyabb, mint a hivatalnok robtlt-
munkája, mint a mezei nunkás gyü,nölcsöttermö eró-
feszitése.

Á játék annyi, mint teremtés,
képzés.^ Á cserkészjátékok pedagógiai
gy őzzik han gsírlyozni.

A cserkészjáték a cselekvések szabályozása, a
tennivá,gyó erók mederbeszoritása : rnásszóval jellemkép-
ué§, tanitás, edzés, fegyelem s onrellett csupa jókedv.

Minden iátélrunkban lélek és sziv dolgozik s az
ötleteket sziporlrázó elme a lélek szolgálatába áll.

A cserkészlélek ott feszül az izzasztő munkában,
amikor árkolnak, főznek, sírtrat vernek 1 ott melegit
a cserkészek mirtden szavában s tettébon. S ugyanez
a jóindrrlatu, vidám, tevékeny lélek ö]t testet a játék-
ban is. amely alig különbözik a munkától.

Mindon cserkészjátéknak van értelme, célja, szo-
repe abban a titokzatos ntunlrában, amely a jellem mű-
holyében folyik.

A,,haalijáték" ránevel az.együttniiiködésre,. 1eg-
tanit arrá, hogyan kell megfigyelni, következtetni,'eliga-
zodni, hallgatni, a szorepok kiosztását a közös oélnak
alávetrri.

A ,,mentójátékok" valósá§os hadjáratai az elkép-
zelt, do megvalósulható balosetek, botegségek ellen való
szakadatlan küzdelemnek.

A ,,kim_játék" élesiti a §zemot, fejleszti az entlé-
kezótehetséget.

A ,kigyóbórhántásu, a ,,kulacsadogató" sa szabad,
délutánok sok más szórakozása mozgásba hozza az iz,
mokat, de úgy, hogy az enrberi erényeket is tokozza a
cserkészben. Komoly értolme van, a ,,csajkarakás"-nak,
a nkefekere§és"-nek, az ,olrejtett lovél"-nek, a zász|ó-
játéknak.

Az ,,üzenotvitolu akadályok leküzdósével jár, a
,,talált ler,éltöroclék" a kombináló képességet teszi pró-
bára. A cserhészjd,Iék a cserkésztöruénleh átuitele a
szórakozásba. A jő cserkész a játéklan tanulja nreg az
egyeneslelkúségot, a kötelesség hiv teljesitését, a segély-
nyújtást, a testvériosség szent parancsát, a törvények
és állatok szerotetét, a pöntos engedolmosséget s min-
donek fölött a.cserkész legbájosabb erényét, a vidámságot.

A cserkészjáték eszközei: a Morse-zászló, a lámpa,
a bot, a kötél, a mentóláda, a becsüIet szimboluma: a
zász|ő, amelyet vódeni kell, az iránytú, moly eligazit, a
csa.ika, a kulacs; egyszóval a cserkészfölszerelés, amely-
nek a ltasználata a legkomolyabb cserkésztutlonrány.

Ezért mondtam, hogy a cserliész kemény nrrrnkája
és a játéka közt lényegbut nincs _különbség. Eisz-en_a
térkép az fuá,nylű, a kötél, a bot használata egyformán
szerepel a munkában é§ a játélrban s a, végsó eredmény
ugyanaz: a sokoldalú, másokon segiteni tudó, az élot
ziiizávarában eligazodó cserliész, az ujkor szinrpatikus
kis lovagja, akire mindon szem szerotettel rréz, mert
]egkeménvebb munkáját is a játék könnyeilségével és
jó[edvével végzi. Railuáryti Ktllmáa-
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rlorthy Mikió§, Nlagyarorszlig kotmályzőJa, bejőrja a Nemzeti Nagytábort, julius 17,én"

A ver§
Az énekverseny eredménye.

Az énekvorseny indulóit hárorrr csoportba osztotta
a zsüri. Az elsó csoportba a 248, 171. és 10. csapatok,
a másodikba a 13, 3, IT2. csapatok és a harmadik
csoportba a 92,,29T, 2. és I74. számú csapatok kerül-
tok. Egyénileg legjobb a 248as ózdi Vas csapat, ntá-
sodik holtvorsonyben a 171-es és a 10-es. Feltünóst
keltett a pécsiek üde gyerek-kórusa; mig a logjobb
szám a 171-esek harmadik szabadszánra volt

Ttjb o rt üzi v er seny e k'.

Vasárnap esto rqindon korület rnegkozdte a tábor-
lvzí versenyt. Az általános benyornás jó volt a birák
jelentéso szerint, A csapatok nem engedik nragulrat a
versenyek által feszélyozni és igy . igazi bensőséges
tábortüzeket igyekeznek nyujtani. Altalában jellemző,
hogy a bemutatásoknáI túlsulyban van a komoly olem
és az irrodenta szinozetü.

Bemutatdsok a Fötéren.
, Az első bemutaiásokat a közönség nagy lelkese-

déssel fo§adta. Ezentul minden nap migisrnétlOdnek a
Főtóren d. u. 5 órakor.

&.. ..Ejjeli nyomkeresési verceny.

,,Félhivatalos értesülés: Indult 116 osorkósz, a
feladatot megoldotta 98, A versenybiróság a vorsenyzó-

enyek.
ket félperconkint irrditotta este 9 órától kezdve. Első-
lek Hanczőh L. (239. cs. cs, Békéscsaba) érkezett llo
11 órakor. Ez volt a legszebb teljesitmény. Utena jot-
tek idórendben: Sánd.orfy Béla (89. csi cs. Nyiregy-
háza), Molruár /. (91. c§. c§. Hatvan), Balla L. (95. cs.
os. Kispest).

A uasdrrcapi uivóverseny eredménye"

Elsó lett Dwnay Pál n. Bocskay cs. cs"
Második Nagy László, 287, Béti Sas cs. cs.
Harntadik Máder Béla, I|. Bocskay és Cseruenha

Andrd,s 16. fasori cs. cs.
Negyedik Szeruánszkg Aud.rás 11. Bocskay és

Zttboly Jdnos 15. Bethlen Gábor cs. cs. * Ezek kö-
zíil Dtrnay, Máder, Szervánszky KISOSz. bajnokok. A
mérlrőzés igen nivósan folyt. ].8 an neveztek be. A hat
rryertest az o|asz és bolgár cserkészok hétfő délutánra
kihivták döntő nérkózésre.

Befejezödött a tdborépitési verseny.

A négynapos terminus letelt, nrinden csapat jelen-
tette ruár, hogy tábora elkészüIt. A birák hangtalanul
járják a táborokat és jegyeznek, Nemcsak jegyeznek,
hanem gyönyörk0dnek is. A nlagyar táborok a világ
legszebb és legrendosebb táborai. Ezt nár Kopenhágá-
barr nregállapitották.

A táborépités jollemző a csapatsze}lemre. Ahol a
parancsnoknak külön ebédlóasztala van, ott bizcrnnyal

Dt. Molnár Ftigyes lord Hampton be§zédjéttolmác§olja

Ir
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baj van. De ez ritka eset. A parancsnokok együtt éInek
fiaikkal.

Tábori lapunkban sorban rnéItatjuk a biróság köz,
lése alapján a legjobb táborokat. Ma kíemelhetjtik a
22. sz. ózdi cs. cs.-ot moteorológiai állomásával. A 74
nagghauizsai Törehaés cs. cs.-nak 'ötletes berendezési
tárgyai vannak. Hús pincéjo. A, 30. sz. Hollós Mályás
cs. cs. (Budapest) feltünik skiból és turistabotokból
összeállitott eredeti kapujával és koritésével. }L 294.
Esterház1 Rórol1l c§. cs. maga, szabta a sátrait. (Esy
pipaioriumot is épitett |,l). L 154. Dabó I c§. cs, (Eger)
árnyas ebédlót épitett és jó konyhát. A. 36. sz. Fráter
György cs. cs.-nak (Mislrolc) izléses nyirfakerité§e van,
praktikus sajkatartói. A 85. Zrinli (Székesfehérvár)
szép napórájával, szélnrutatójával tünik ki. lr 98, Etőre
(Szókesfehérvár) a zászlórid, körüI csinos dombormüvet
irészitett és csorkészszerii kaput. Az 506-661. csurgói
csapatokról azt irtuk, hogy diszitósi tárgyailrat magrrk-
kal hozták. Azóta moggyőzódtünk róla, hogy a csapat
tábora teljesen itt készült. - (A legközolobbi számban
folytatjuk.)

Kenyérsütési verseny.

Hétfón folyt le a nyárson való kenyórsütési ver-
§ony a közönség nagy órdokiőtlése mellett. A versenyen
].18 fú indult, a külföldisk lrözül egyedül a dánok. A
Főtéren rakta meg mindenki a tiúzét s a lobogó lángok-
ban, a parázson hamar ropogósra sült a kenyér.

Egész nap folyik a fáramászási vor§eny. Termé-
silotesen nem a mogyeri lravasokban, hanem a Viznrü-
veknél.

A versenyfözés is ma történt meg számos induló-
ltal, Az erednények a legközelebbi számban jönnek.

Huj, huj, hajrd! veísen,.

Két nap óta folynak a ,Huj, huj, hajrá !" játék
vorsenyei. Szellemi torna ez, a praktiku§ verseu;,6}
sz,ükséges kisérőjo. A versonyoket a játék feltalálója,
Farkas !'erenc cserkószparanosnok vezeti.

1q
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Pénypontolt a ma§lar éis7altában.
táborparancsnokság elsó tábortüzénél a csilla-
alatt, a sátrakkal még be nom épitott megyori
között ozt mondta sík sándor:

- A mohácsi csata olótt a vezérkar épen igy ült
a tábortüz körül és vátta a fölvonuló csapatokat. Akkor
feketébb volt a magyar éjszaka. A bizonytalanság rémei
kisértették a vezérekot. Mi több bizalontmal, a győze-
lem biztosabb reményével várjuk a holnapot. A mi esa-
pataink mogjönnek és teljesiteni fogják kötelességüket. . .

Mi vólna, ha a NoJzeti Nagytáborban mindon
csapat ültetno néhány fát a saját táborhelyén ? Meso-

erdő lenno a megyeri dombokon; minden fához
édes emlékek füzódnének, minden fa regélni
tudna s a mi gondolataink minden nyáron visz-
szavándorolnának ide. Ez volna ámatörténelmi
nragyar erdó ! Itt forrott összo a mag;rar törzs
szétszabdalt testo. (R. K.)

Vasárnap az Isten vendégoi voltunk. A
természet az ő lakóháza, melynek oszlopai a
a hegyek, nrennyezete a kék égbolt, lámpása a
a nap, Kijöttünk látogatóba a jó Istenhez.Yaj-
jon rnit mondtál neki, magyar cserkész ? Volt-e
vole kozolrrivalód ?

.*
Áki nagy tlolgokat néz, aki fönséges ha-

tások alá kerül, az nagy omber lesz. A Duna
látása íölenrel, a távoli hegyek égbenyuló tönege

- Ira hatása alá kerülünk - nagylelkUvé és
rragyszivüvé tesz. Csak az bibelódik apró-csepró
esotekkol, aki nem szokta meg a nagy doi-
gokat.

Mirrket a Duna erejével küzdó hajó arra
tanit, hogy ne engediünk a sodró árnak, ha-
nem feszitsük ellerre mindeu :nergiánkat. A vi-
hat, az éjszaka, a nagy viz, a végl,elen ég nem-
csak edz, hanem jellenürrket is tisztitja § meg-
javit. (Kosztor atyla,. sz. boszéclóből.) .

l

l,att .
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sárga tólcipöt,viselt s a kela,p!áról, hiány-
zott a szij. Azonnal oda§ugtam egy ren-
dőrnek, hogy le kell fogni. A sárganyaktr
rendőr aroátlanul kinevetett s,ezt mondta :

Szarnár vagy öcsém, te a XIII. kerület fő-
nökét akarod elfogatni, - De ón tudom,
hogy ez álcserkész,, meft az igazi cserkész
csak a liliomielvényt vissti. De a re-ndőr

ott,ha§yott;
LelkiisíBeret,es nyornozásomnak majd-

nem, ro§sz vÉge ldt, Láttam egy magas
szóke a,lakot tel,e szaMl5rta}anságga,l. Ugy
ö}tözködött hogy a cserkészésb€n való
tájékozatlansága aznntal szernbeúünt, A
ka}apján szijj helyett zsinór, vol.t s ez a
1a rkó!ára kapcsolódott, olda.}t szé,les ecset-
szerü szörpamacsot visdt, a nyal<á,ban

farkas-jelvény volt. Inge,ném,vastag ílanell,
haneln vékony vászon, ami ilyen nyári idő-
ben igazán nem cserkészszerü. Csak a
vastag íIanell birja tölfogni a nap tüző
sugarait. Végül rövid térdnadrág födte
vékony lábait. Ugy viselkedett, mintha
cserkésztiszt lenne. Pedig tudjuk, hogy a
tiszteknek bricseszben kell járni, vagy fél-
civilben, ez az e|őir ás. Odalérkőztem hozzá

A Nemzeti Nagyiábor svájci cserkész-vendé8€i. (Középen]Molnár]Frigycs|külügyilfőtitkár.)

Dugó Jani titlros tábori naplója.
(Dugó Jani is nyonroz.)

Ectes titkos Naplónr, amit most fehér lapjaidra irok, az
igazán titok nlaradion!

Tegnap óta sok minden történt velem,
A parancsnok ur kihirdetle, hogy pályázatot tíjz ki az öt-

letes tökéletesitésre. A többiek mindenféle csekélységekkel bibe-
lődtek, például polcot szereltek a zászlórudra, kaput épitettek
a rét közepére. Pedig kapu falak nélkül, enyhén szólva, ostoba_
ság: olyan, nrint a vászóntarisznyán a lakat. En ellenben az
egész csapat jólétét tartottam szem előtt, Megleptern a csapatot
s nra hajnalban a vöröskeresztes mentőládát az ebédlőasztal kö-
zepére szereltem, hogy ha evés közben valaki rosszuí lesz, kö-
zel legyen a segitség. A Pufi, a íöszakács félrehivott a sátor
rnögé és cserkészietlenül mellbevágott, azonkivül olyan cserké-
szietlen kifejezéseket használt velem szemben, hogy a te fehér
lapjaidra le se irom, kedves titkos Naplóm.

.Délután volt a nyonrozó verseny.
A táborba "rnindenféle nem ide vató, ide-
gen elemek járnak, Polcsi titkos cédulán
a nyomozóknak megadta egy gyanus §ze-
mély leirását: magas, szöke, lábán szöges
cipő, fején cserkészkalap, egyszef jobbra
néz, tnáskor ba|ra néz és nem cserkész-
szerü a viselkedése. Erről lehet rnegis-
merni.

En szokott komolyságommal fogtam
munkához. Vittem magammal gukkert, ntert
nressziről észrevétlenebbül lehet megfi
gyelni - elindultam a táborban nyiizsgő
tönregben nyomozó utatttra. Nem is hiszed,
édes Naplóm, milyen nehéz rnunka az iiyerr

titkos nyonrozás !

Mindenkit jól szetnügyre vettcnt,
ákin valami cserkészietlent láttam, a leirá-
§át papirra vetetterrr s ennek alapján a
tábori rendórökkel lefogattam. Azaz leío-
gattam volna, de - haj - figyelj csak,
édes Naplóm, mennyi kellenretlensége varr

a valódi, százpercentes cserkésznek !

Egy gyanus alaknak a nrellén min-
denfóle érent és ,,kitüntetés" volt, lábán

s alaposan szenügyre vettem. TótuI beszélt s már ez is gya-
nussá tette elöttenr. Bizonyosan cseh kém. Sokáig figyeltern őt.
Teljesen másképen viselkedett, rnint a cserkésztiszteknek dukál.
A reggeli irnához pontosan jön, mindig a táborban atszik (nrint
iniornrációinl állitják), nenr jár a dohányzó négyszögbe § Dem
küldözgeti a gyerekeket a cukiba, hogy vizet és Fruttit hozzanak
neki. Ezekután tisztában voltam vele, hogy nem cserké§z-
tiszt.

Pontos személyleirást vettem föl róla, irásban jól nrego-
koltanr vélernényemet s fölszó|itottam őt, hogy kövessen a ren_
clőrségre. Mosolygott és tótul felelt. Erre én megfogtarrr a kabátja
szélét s huztam magam után. Nevetett és jött velenl. A rendői_
ségen Sicki bácsi tisztelgést vezényelt. Először azt hittem, hogy
a tisztelgés engem ille| mert kérnet hoztam, de kitünt, hogy lord
Hantptonnak tisztelegtek.

_ Mert tudd meg, édes Naplórn, hogy az angol főcserkészt
fogtam el. R.

Dán csorkész,yendégsink a Nemzeti Nagytábotban.
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kedtek a bámuló tömeg elött,. A dánok joviálisan és közvetlenül
eredtek beszédbe a közönséggel. Az olaszclk fölényes elzárkózéls-
sal rájuk sem hederitettek. A bulgárok szintén nem értek rá a
közönséggel foglalkozni, mert nekik lovagias kötelességeik is
vannak a táborban.

Az l. ker. sátorban ujabb Borbélynríihelyt állitottak fel,
ahol sokkal alaposábban haboznak, rnint az eredetiben.

A rendőríönöknek a tábori orvos erősen nagyitó szenriivegct
retrdelt, hogy észre tutlja venni a.sok apró embert nlaga körül,

Körkérdést irrtéztiink a rragyíejüekhez, lro3y ki az úr a
táborban ?

Feleletek ;

Tdborparancsnok a Ez nem kérclés !
RenttörJónök : Szerénységem tiitja nyilatkozni, Különben is

nagyon kis enber vagy ahhoz, hogy erról ércleklódj.
Tóborelnök: En ntindenkinek a szolgája vagyok.

§ botgár cserkészet egyik sátra a Nemzeti Nagytáborbap.

Rosszmáju Muki sziporírázílr.
Táborunk kedvenceire, a tapintatosságukról, szerénységük_

ról és narancsszinít nyakkendőjükröl isnieretes rendőrökre, ujab-
ban rájár a rud a tábortüzeknél. Ejnye ejnye !

Pótrendszabdly a versenyekre,
Nehogy valanrely csapat tnéttánytalan elönyhöz jusson a

versenyeken, az&t egy okos liu rnellé nrindig egy alacsonyabb
szellenli nivóju cserkész is beosztandó a bencvező őrsbe.
Amenrryiben a csapat létszárnából ez a kiegyenlités nem telnék ki,
a tábori rendőrség gondoskodik a hiány pótlásáról, (7)

Hol vott vastirnap o tnetöba közönség ?
A tegtöbb kétségtelenül a büffében volt, azután mindjárt

a cuki következett. A cukival csak az idegen csapatok táborai
versenyezhettek. A jámbor pesti publikunl az exotikumokra min-
dig igen kiváncsi. A külföldi testvérek igen különbözökép visel-
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Trajanov bolgáf és 'l'euber osztrák fócserkészek a Nsmzeti Nagytáborban,

Az egyik tábori fövezetőegyéniséget megszólitja egy nagy-

szakállu látogató bácsi, anrint térdnadrágbrn, lelgyürt inguijakka|

a konyha körül lorgolódik : ,,Na, kis öcsént, mit főztök ebédre ?"

A Szent István király uton, a ?. csapat táborában, Nicora
Bélánál kipróbált orvosság kapható §zunyog- és rendőrcsipés ellen,

Áz egyik nagytábori ut* ity.n ielirás volt olvasható:

,,Szent Imre király ut". Dugó Jani kérdi, nrikor uralkodott §zent
lnrre király.

Tudod, mi hiv?
Tudod ni hiv ? A sátorunk, az illatos tavaszba . . .

Mert nagy tavasz van rninclenütt, hol nagy szemek ragyognak . . ,

Tudod mi hiv ? A szemcik, a csudás tiszta kékck,
Mert kék az ég és ők az ég a csudás tiszta nappal.

'I'udoci mi hiv ? A napsugár, nrert nincsen ottan éjjel

S a tábortüz is napsugár, mert égeti a lelket. . .

Tudod mi hiv ? Jaj nem tuciom, mert nrind, rnind engern várnak . . .

S a nap, a szem, a tábortüz talán örökké éget ?

A vizvezetóktől távolesó kgíúleteknek öntöző kocsi szállit vizet,

öó

(Márkusfalva.) Arady Zsolt,



Fiatal induló.
- A felvidéIri diákoknak. -

Fiúk! tüzes, halálosan szép
piros csókkal köszönt a holnap.
A napsugár, a lomb, a föld,
a porszemek is rohamra dobolnalr.

ASereget gyüjtőlr, amerre hetykén
bokázik a tort ülő gazság.
Hozzárn áIl minden fojtott panasz ;

győztes hadam: a fiatalság.

A Hazugság szöges ostora
de sokszor vert a porba minket;
hogy látva-lássák, ime kitárjuk
égető, sajgó sebeinket

Ügy hordozzuk, mint cimerét a hős,
mint gyűrűjét a szűzi mátka.
Bibor harmatként hullnak cseppjei
a lázas, tikkadt éjszakába.

Gyujtogatunk, hát gyujtogatunk,
szikrás szavak lángjai űznek;
bú, vér, sóhaj, mind a mi hadunk,
csóvás népe a régi tűznek,

Julirrs 17_én a Neínzeti Nágytábor cserkészei fölvonultak a véÍllírezőíe, ahol Hotthy Miklós,
, a Nemzeti Nagytábor fóvédóje, megsz€mlélte a csapatokat.

szent íorradalmat hirdetűnk
és epedve várjuk a harcot,
mikor majd hófehérre mossuk
a sárba gázolt emberarcot.

Ha lebunkóznak apró dühök
s ifjú hitünk is kárba veszne -
sebaj fiúk I zűzott valónkból
diadallal kéI fel az Eszme.

(Felvidék) ÖIuedi Lászlő.

Rendőri hirek,
Vasárnap d, u.2 órakor egy személy-

szállitó autó az árokba eíett. A rendőrök
részesitették, ismert szolgálatkészségükkel,
első segélyben. Kihuzták az árokból.

*

Vasárnap éjjet egy kis hétéves lányt
találtak derék rendőreink a tábor területén.
Csakhamar a mamát is megkereslékhozzá,

mert, szeretik az érzékeny családi
jeleneteket.

Vasárnap nagy§zerü próbát állottak ki
a rendörök. 12.000 ember szállott hajóra
s azokat mind nekik kellett rendben tar-
tani. Major Dezsö ,és Kós Béla siettek
segitségükre. Csatakiáltásokkal és énekek-
kel bucsuztatták a közönséget, mely velük
énekeit. ' *

A cserkészrendőrségnek illusztris ven-
dége volt. Dr, Marínovics /end főkapitány
látogatta meg őktt és szép munkájukért

elisrnerését lejezte ki. - Hétfőn délután
a nétnet nagykövet látogatta meg tábo-
runkat.

Hol a Varga Peti?
A táborparancsnokságon meg{eszitett

munka folyik. A telelonok berregnek, a
küldöncök szaladnak, a vezetők feje {üs-

tölög. Egyszerre csak megáll a sátor előtt
egy apró cserkész, strammul tiszteleg és
kérdi . ,,Tisztelettel jelentem, nincs ilt a

Varga Peti ?" Egyszerre megakad a munka.

,,A Varga Peti ? Ki az a Varga Peti ?"
,,A Varga Peti, hát az a Yarga Peti, más
neve ninc§." Csak igen nehezen törődik
bele, hogy a Varga Peti nincs itt, hanem
biztosan valamelyik F'arkaskölyök táborban.

Türelem.
Lázasan készültünk a vizbölmentési

ver§enyre. Egyik firi, akitől megkérdeztem,
hogyan kell a vizben fuldoklót kimenteni,
azt felelte, hogy meg kell ragadni a ful-
dokló haját és a partra kihuzni . . .

Erre én ravaszul megkérdeztem:

- ,,Hát azt, akinek nincs haja, hogy
huzzuk ki?"

- Megvárjuk, mig megnö l - szólt a

ravasz kis cserkész.
Ataratlan humor.

Részlet a napiparáncsból.

... Elvonutás után a táborfőnökök én
mögöttem sorakoznak, helyettesek tovább
vezetnek. Oszlop tovább nrenetel. Tríóor-

Jönököket a helyükre víssza a sqbesüItsuil-
titó autó v$zi majd eldre. (Szggérry tábor-
fönökökt l)Polcsi-féte töm€vef§eny. Az t. osztályu cserké§zek veíselye a mozi aezótorén,
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,t,,iffiffim*tl*mEjüffil.
,ElY€§ztési iirg$:lrezel§s.:,a :.tltbori ií,€n-

dör,ségen. Ez a rendőrség egyik legszor-
galtnasabb f unkciój a. Forgalrnaxltlb . nap,o-
kon egy ember alig tudja ellátni a,szo!gá_
latot. A rendörségre hozzák:be a.íal.ált tát-
gyaka{, melyelr. á tvé tel éól, e}isrne tvéngt : kap
a megtaláló. Minden tárgy leltári szánrot
kap, leirását és a megtalálás lrelyét naptóba
vezetik. Az elveszett tárgyakat a,muzeufir-
ban kidllitják, aho| az elvesztő könnyűszer-
tel felisrncrheti és a rendörségtöl ketIő
igazolás rrrellctt átveheti. A talált tárgyak
a lcgkü|önbözőbbek. Vannak köztük :ruha-
darabok, .csaikák, kulacsok, kések, háti-
zsákok, trontbitaszájrészek, zsilettecikkelr,
uszónadrágok és dres§zek, kötelek, pénz,
óráJ<, sőt eg,y.arany lorgnett is. Ez utóbbit
egy dán c§eikész találta. A talált tárgyak
nagy szántáról fogalmat nyujt azorr körül-
mény, hog5l mára'300,ftló ;iárnak a.leltiiri
szátt ok-Tábo rozás, Végeztével,az át nern, vett
tárgyakat az állarnrendőrségnek artiák át,
amely egy évi megőrzés után a megtaláló-
nak kiadja, ha közben nem jelentkezik a
gazdája, Szabó Ltiszló.

A táborí,cu.lrrószda cserkészkezelés-
benegyike a legnépszerübb intézményeknek,
anrit bizorryitanak az eddigi forgalrrri ada.
tok. Itt jó idó és a jó portéka hatása alatt
eddig cca. 50.000 ostya pohár fagylalt 8000
drb, süternény 7000 üveg Dit-Gott, Frutti
és rengeteg Harmatviz fogyott el. A gyors
és ponlos kiszolgálásért a Hangya cser-
készeket illeti elismerés, mert az llzemet
ők vezetik a táborvezetöség megbizásából.

Dugó Jani nyomozó körutján megflgyeli'ord
Hampton an8ol főcserkó§rt,is. (L. a 

"DugóJani titkos tábori naplójag c. cikkürrk€t;)

,Á ,vd*me6ó,i l{t lnr$léfl a d,iszjelei
'Fettko-Szantner,Puri a,25, cs. cs.,kürtöge
fu ita.

Megnyilt a nagytóbor cserkészkiát-
li&*salail&írolyi-telepen a tábor közelében.
Amit a, c§erk{§zet.a,kézügyesség, az ötle-
tes§ég, a müvészet:tetÉn;al,kotott,:azt össze-
gyii jtve, fi utália be: a ] kiáll itás : renrlezősége.
A -kiállitás azerv.e§en .összefügg a ,übor
gaz;clag,,Változatos óletével s azt kiegesziti.
Aki,tanulni akar s aki §z€r€ti a.e§€fké§z-
lélek,konktet,, rn,egnyilatkoza,sait, l trézze; n*eg
a kiállitást,, magasfoku szcllemi, él y,czétí§en

lcsz része.

. " . Tőle kapjuk a jó lrenyeret , "

Életmezési adatok. l8-án (vasárnap)
226 csapatot élelmezett a N. N. T. Lipthay
csoportlőnök vezetéseivel. A részvételi
dijakból másfél milliárd folyt be. Elfogy
naponta átlag: 30 q kenyér, 10 q burgonya,
10.500 l tej, 4000 kg sajt, 300 kg lekvár,
350 kg hus, 2000 kg gyümölcs.

Megjelent a Nqgytábori Zsebkönyv
második kiadása. Tartalnlazza a változá-
sokat s igy minden .valamirevaló cserkész
vegye meg és ajánlla ismeröseinek. Ára
10.000 korona.

Jó ,barát. Az erdélyi magyar ifjuság
lapia kolozsvitrott jelenik neg. A megszál-
lott'terület m6gyaí diákjaival való benső
kapcsolat ápokisa iövőnk egyik tit*a. Ezért
hivjuk föl figyelmeteket eríe az ifj. lapra.

]*

,á ,tibor:i ,§ainhárz e heti programján a
szel{efii olimpiász,versenyei szerepelnek,
lgy .szerdán ..e,ste az .énekverscnyt tronyo-
liljuk le (nern kötelezö versenyek 5. pont).
További,két.estén a ;láborlüz mellett ren-
denzúk,meg,a,;fábori szinház ;Regős est_

ieiti1, ,ínely€k .,egyikén az elmult idök,kiváló
cserkészköltőit szóláltatják í!eg_ a,fiuk..A
másikon ]p€dig az ifjabb.generáció: a,cser-
kész diákköltők gárdája vonul,fel, ,hogy a
cser,készet ihlette itjír magyar lelkek kin-
cseit bemutassák. A többi €§téken főleg a
mosolygó vidéknék saját termésú, eddig
ismeretlen cserkészdarabjai szerepelnek
ínű§oron.

Életmentő cserkészek a N. N. T.-ban.
Vasárnap csónakázó cserkészek kin-rentet-
tek egy uszály alá került félig sülyectő
csónakot, nelybett cgy házaspár.ült egy
gyermekkel.

szerkesztői üzenetek.
A. Zs. Márku§falva. Sokat gondolunk

rád ! Nemcsak neked hiányzik a tábrrr, _-
te is hiányzol nekünk. A tábortüznél, a
szinházban, a sajtótáborban üres a helyed
s ezt mindannyian érezzik, A lelked, szi-
ved velünk yan! * Teltsmann. Rajzaid-
ban sok az elevenség, megtigyelni, iellemző
vonásokat kiemelni és túlozni tragyszerüen
tudsz. Minél több tábori intim jelenetet
rajzolj l Egypárat közlünk ! - 325-ös Dugó
Jani. Jó gonclolat, hogy jaj annak, aki
tromokra épit l Dugó Jani méltán kifogá-
solhatja, hogy a cserkészvárost homokra
épitették, Kár, hogy nenl dolgoztad ki rész-
letesen, csak érinted atémát. A többi ötlet
erőltetett. - Z. V. kcr. Alakjaid jók, de
az arcok ijesztően csünyák. TúIzod a
karrikaturát. - P.26. Gyönge íajzok. Nem
ttrdsz jellemző vonalakat vinni rajzaidba.
* Cz. J. AIakjaidban nincs élet: mintha
vasból kalapáltad volna öket, markánsak,
cle mereve k. Szives üdvözlet ! - U. Gy.
239. Témáid szépek, sok lendület van
raizaidban, de nincs még meg a kellö
kézügyességed. Feilödnöd kell. Szervusz !

- A §zefkesztőség közli, hogy csak
sajtóügyekkel,,versekkel, prózákka|, ra!-
zokkal, fotografiákkal, levelekkel foglal-
kozik. Eddig azt tapasztalluk, hogy min-
denki belebotlik a szerkesztőségi sátorba,
csak az nem talál ide, aki minket keres.
Tölünk kérnek deszkát,.vizesvödröt, cyógy-
§zert, 1ámpát, fürdésre engedélyt, szer,kocsit,
vasuti, igazolványt, teherautót, Tölünk lehe-
:tőleg csak a Magyar Cserkész legfrissetrb
számait igényeljótek !

Felelős kiadó: Temesi Győzö.
Nyomta Fráter és Társa könyvnyomdája,
Budapest,,A&áefa.u.,t 3. Telefon J. l0ti-20.

, . . Tőie kapjuk a napipaíancsokat
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Magyar Cserkeszelt Tertn. B$ Ertekesitű Szovetltezete
l. sz. árusitóhely:

IV. Váci-utca 46.
Tel. Józsel tsl_a3

A Magys €rcrkérzszövctróg hivatal<ii rzálli tój a.

Budapest,
Postaiakarékpénztári csekkr zámla : 47827 .

2. sz. árusitóhety:

II. Corvin-tér 7.
Teleíon 136-34

Központi áruraktár: lX., Közraktár,utca 34. (Hanuya-épületben.)

Fl észletf izetési feltételek §"lx*j|í""ji,iti í.T§E,,""l3,rá,9§l*J',,"fl:11,"ff:fx"áit"j}ft
gazdasági viszonyokra való íehiníeííel íovábbi ilíézhedésig k_amaímeníesen csakis három hónapi
Íitett niui(unh. 'Három hónapon belül ki nem íizeíeíí ía1íozás uíán a hamaímeníes hedvezmény
nem érvényes, sőí vissz'amenőlég havi |llzolo hamaíoí számiíunh fel.

Khaki cserkésztrikó róvid uiiu, (mínden szám) í drb 38.000

hrjegyzék.

1-II. o. n
Fém kiscserl

c§erkószlnE íkhaki liliomos sombbal)
l/a, flanelböi'riinden nagy§. -_-- __- 

' 98.000
I a. molino .. :: 88,000

Flanol (kaki) mét. t0-80.000. 
'Könoer (kaki) 4ó.000

Gserkéizkaíap l. ___ ?q.900
Tisztikalap lia, 120.000, angol mintáiu 140.000

Tábori rapka vászon:ból _-- ?0.000
Bocskay iapra -__ 3ó 000
t{adrág váÖzonból minden szám t90.g00- , - loden gzövetböl 180,000
Vadágzvászon 140 cm. l métcr 80-100.000
Tiszti ruharzövet(loden) l40 cm 140 -160-240.000
Kötött lábszárvédö 40.000
Körgallér 700.000
Cseikósztiszti ruha mandzsettás térdnadrággal
mérték szerint részletre l öltöny __- 9U0.000
l(ü|ön bricsesz nadrág 2ó0.000

Tlszti paszonány (arany) métere ?!.900
váll'áit íelsom§oiható 

'___ 
rr.000

Pasiománv 7vörös) ___ 18 000
Suitáa(etiiiiasos2öldes-barna)métere 4.000

Hátizsák ió minösée hevederrel --- 6ó-7í,000
. Í. igen eró]s 180-1ó0-800.000
. t. v'izhatlan aó0,000

Gyaójupokróc _ 200-27ó.000
örsi zágzló himzés nélkül 82.000

-1 §zalmazsák ___ 78-98,000
iábori takaró 150.000
Turistacipő (legtin. anyagból) 35-3&rj 

3Í3:333
Derékszij I/a. cserkész 86.000 tiszti 46.000
t{yakkoniő'krrika bör ó.000
TÍszti kalrpszlj I/a. -_- 16,000

Yillamos zseblámpák: száraz elem___ t2.000
lzző --- 5.000
AkasztóE zeeblámpa tok r5-t0-30 -40,000

F hangu czázadkürt liliommal 320.000
Kürt zsinór __ 45-60.000
Tábori zsebfürósz r2.000
Napóra 80.000
Gserkészszebor -__ E0.000
Gserkész|elvények :

s000Fémcserkészjelvény (liliom) -_- 3000
l. o. próbajelvény (vászon) 4000, lI. o. 1800
I-Il. o. 6000

kiscserkészjelvény 8000
tpróbaielvénv többféle 8000Különpróbaielvény többféle ___ 8000

Oregcserkészjelvény 6000
Cs. jelvényeket csak i§azolt cserkésznek adunk ki.
Aluminlum áruk l
Tábori föző állvánnyal 200.000
iBecord" főzö két odónnyel 100.000
Élelmiszer doboz __- __-' 70-t00-130-1{10.000
Étgthordó 80.000
Kulacs huzattal 100.000 huzat nélkül 40.000

cinböl 3/4 liteíe§aD
Zsebfőző l/n literes
utazó főzö ^in literes 60.000

60.000
50.000

Örsvezetöi kalapszii I/a. --- t4,0!'g
Cserkész ka|apózli i/a. 12,000Cserkész kalapózli i/a. --- --:._ --- 1?,900
Drnrlárzkár tj a. Íz_zs-g0-4ó-6ó-70-90.000Cggrkógzkór í/a.
Viharszij ?.000 _-- _:- ilálha szij __- 12,000

A|uminium csaika 40-ó0.000
Vaitartó üvegbetóttel _-_ 30-40-50.000
Mélytányér .__ 16 -18-30-3ö,000Szanoantartó 10-11,000
Vajidkenyórtartó 30.000 Tojástartó 7.000
Csavarmónetes doboz -_- 7-9-12-15,000
§ó- és paprikatartó 10.000 Citromprés l0.000
Konyhabölro l0-t2.000
taoór ivónohár fogóval 15.000'. -, 

íogó nélkül --- 13.000
örrzecsukható pohár 7_12.000
Thermos (aluminium) V! l. 60.000 l l. 100.000

" nikkel burkolatu í/, literes ___ 76.000
) , . 'l, l. ovál _-- 22ó.000

Étei thermós (piknil) ,/: l, 1ó0-800-6ó0000
Leánycserkész ruhaanyag l méter 35,000

rilziigó naranosnoki kés ___ _ _ 60_60_120.000
rirnii-vittá (ölszecsukható) nickelezeit_^ 19,999
§in ___-4-6-9-18-tö.000-_' eredeti angol gyáttmány- 1ó-20-ró.000
sÍ,prs-i;,ói fetúii

anpol pváttmánv - 1ó-20-Bó.000
rér]zöü és bar-na ó.000

8ipzsinór
nyakkendö -_- 14-20.000

5.000erany.__ 10.000
Kalap _-- ___ 80-120.000lránvtü 20.000, rögzithetö B2-4í 000

.. vilásitó _ 70_80 000
Téríiópmérö*minden téptékre használható 80.000
Cserkóezbot ró.000
Tiszti bot (iégcsucsos heggyel) 21-80_60.000

Flgyglem.
1. Meg nem feleló árut visszaveszünk.
2. cserkésztiezti ruhát mérték szerint részletre

ir szállitunk.
3, Árainkban a forqalmi adó benfoglaltatik.
4. Bendeló§eket kérjük ll Corvin-tór 7. vagy lV.

Váci-u. 46. alá elmezni.

Számok
Tábori ásó ---

r.000

Csákány

Az összes cserkészkiadványok és jelvények árusitó helye.
Rész|eí|izeléshez a szetgezí íesíüIeí írásbeli ióíállása szükséges.

t§ A na,g;nöálrcrrban is Iraplrrt tó llrin<le;rlt'!, @

6.000
2ó.000

Frátér é§ Tálta, Budapgst.
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Pályázatunk eredménye.
oDugó Janika, mint táborparancsnok" pályázatunk

\elyer megfejtöi; G-otytatás.)

Kanyó }lihály tÖ]. Kecskerrrét Kutya-őrs 85. Székeslehérvár
Kollár Endrs 2l3. Eper Koúáts Géza 85. Sz.-fehérvár
Kazár József 16. - Kümmel Tibor 85. Sz.-fehérvár

Koroknay István 50. Szombathelv Kazinczkv L. 85. Sz..fehérvár
Karafiáth Jenö 2, ' Koráb géIa Sl. Szombathely
Kenveres Laios 196. Szolnok Kálmán Mihálv 2.
Kozinás Jagúar t9O, Szolnok Kovács Béla Í67. Debrecen
Kennyei Zoltán 21,3. Kisujszállás Köoerl Sándor 35. Györ
Kesmárky lózsef t96. S/olnok Koncz Ernő 5.
Kroncsik'János 196. Szolnok Kápolnay Emil 2l3, Eger
Kocsis István 3. Koimos"Iózsef 82. Sz&ed
Kovács ,\lihály 98. Sz._íehérvár Kiss Gyűta SZ. Szeged
Kölber Tivadár 12. KolbenÍreyer Zoltán-l6.
Küre János 12. Kakuk-ör! 270.
Kovács !9jos 12. Kardos József 216, Nagykőrös
Kócza 196. Szolnok Kardos károly 12,
Kövári, Dezső 35. §yör Kékessy Istváir 35. Gvör
Kiss Érvin 35, Koncz'Sándor I72. debrecen
Kardos László 202. Miskolc Kócsav-őrs 98. Székeslehérvár
Kaucz Antal 21 3. Ki§uiszállá§ Keresátes Sándor l72. Debrecen
Kasztra Pál 289. Kiskúnhalas Kövér István 852. Szolnok
Komáromy I. 289. Kiskunhalas Kovács lenő l72. Debrecen
Kiss Gyula 42. Györ Kun Lá§zló 2u3. KisujszáIlás
Krumenakker Mátvás 192. Vác Kovács MiháIv 172. Debrecen
Kleinim Sándor 42. Györ Kaldrovits Jáios 2.
Klemm Mihály 35. Gy6r Kovács Józéef 17. B.-gyarmat
Klemm Rezsö nZ. Győr Kroffingér Géza 17. g]lgyarmat
Krebs Alfréd 3. Kuszi józsef 17. B.-gyaimat
Kuster Tibor a2. Cyőr Kohavécz |ózsef 17. E.-gyarmat
Kovács Lajos 85. S2.-fehérvár Kovács Dénes 2.
Kesserü József 85. Sz._fehérvár Kádár József t96. Szolnok
Klébert Márton 85. Sz,-fehérvár Kertész Béla 42. Györ
Kecske-őrs 85, Székesfehérvár Kardoss Kálmán 203. Kisujszállás
Kárnik Tibor 85, Sz.-íehérvár KöszáIi sas-őrs 196 Szoinok
kiss vince 85. székesfehérvár kővárv lános 5l. szombathelv
Köhler Albert 8ő. Sz.-fehérvár Kniznér-Sándor 223,
KukorellyJózsef 85. Sz.-fehérvár Kenyeres Imre 16.

Kenveres Ernö t96. Szolnok Mann Imre 12.
Katóna József t96. Szolnok Mogén Lajos 82. Szeged
Kiss lózsef 196. Szolnok Mező László 216. Nasvkörös
László Istvárr Márton Gábor 12.
Leisz Béla 85. Székesfehérvár Makai László 146. Tata
Lukács László 85. Sz.-íehérvár Major Sándor 172. Debrecen
Laufer Miklós 12. Madarassy ]sfuán l72. Debrecen
Luckhaub Gyula 3. lVtáday Béla l72. Debrecen
Lülik Ferenc 98. Sz._fehérvár Matusek István 35. Gvör
Libál Antal 7. Miklós László 12.
Lengyel Imre 203. Kisujszállás Monte Sándor 12.
Lázár Dezső 82. Szeged Mihálcsik András 2l3. Eger
Luetf Elemér 16. Máthé Béla 196. Szolnok
Lehóczky Károly 82. Szeged Mikó Ervin t96. Szolnok
Liner László 213. Eger Malasits Jenő 35. Győr
Lukács József Móritz Férenc 52. §2ombathelv
Laky KáImán 35. Győr Magyarka Ferenc 82. Szeged 

-

Ladányi Miklós 196. Szolnok Medgyesy Sándor 42. Győr
Lajos János 289. Kiskunhalas Molnár Béla 42. Győr
Láirc §ándor 42. Győr Molnár Ferenc 42.'Győr
Lovász István 17. B.-gyarmat Mihályti Pál 2.
Lupkovics Mihály 2. Moravecz Lajos l92. Vác
Lajtos József 17. B -gyarmat Műszaki-rai 52. Szombathely
László Péter 82. Szeged Mericske Rezső 192. Vác

Kneffel Pál 82. Szeged
Knittel Jenö 82. Szeged
Kiss trliklós 2ll,.

Kartenecker K. 85. Sz.-fehérvár
Kozel József 8l.'Sz.-fehérvár
Kocsis Tibor 85. Sz.-fehérvár

Lánvi Pál 12.
Lukács Jenő l92. Vác

Mátyás Jenö l92. Vác
Markó László l92. Vác

Lengyel László 196. Szolnok Mollináry Laios 2,
Lénárt lván 196. Szolnok Nagy lstván 85. Sz.-fehérvár
Mattyasovszky lenől254, Nagy Tibor 47. Pécs

Martin István 3. Novák András 254.

Mannó Sándor 2. Nagy Dezső l72. Debrecen
Madarász Gábor 44. Gödöllő Nagy László 558. Sarkarl
Második-raj 196. Szolnok Naey Emil 82, Szeged
Mandel István 196. Szolnok Nagy József 35. Györ
MátéLajos26I.RákospalotaNagyAndor35.Győr
Molnár Jenö 85. Székesfehérvár Nagy lván 2.
Maron József 85. Sz.-fehérvár Neumann Lajos 3,
Mudrány István 3l4. Neruda Lajos 146. Tata
Magyar Sándor 16. Németh József 85. Sz.-fehérvár
Mátheisz Béla ll4. Kispest Németh ístván 35, Győr
Mókus-őrs 82. Szeged lll. raj Németh Mihály 42. Győr
Mókus-őrs 82. Szeged Il. raj Neubauer Pál 617. Kaposvár,
Mókus-őrs 82. Szeged I. raj Nószky Tamás 16.

Magyar János 82. Szeged Novák József 2l3. Eger
Mijerszky ]enő l72. Debrecen Novák László 213, Eger
Müller Káioly 12. Novák Józteí 12,

müYtn fi[illfiR"g@
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Hazai legnagyobb sátorgyár !
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Hivatalos tipusu őrsi sátrak
2OO és 25O cftl-€s cserkészsátorlapok

Megrendelések a Magyar Cserkészszövetség utjan
is eszközölhetök, arak ugyanott megtudhatók.

Kívánságra áriegy zéhkel szolgálunk.
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Katonai, pék- és kórházi sátrak



Maschke Egon 12.
Nádas Gyula 196. Szolnok Pásti József 48. Szombathely
Nvest István 12. Porulszkv László 9l0. Pécel
NÓvothny Gyula t96. Szolnok Papp Károly 172. Debrecen
Negyvenhetes (47.) Pécs Pákász 550. Szeged
Noficzer Károly 3l4. Pipás Ferenc 51. Szombathely
Nánássy. Györ§y t72. Debrecen Péiniger Gerhardt 32.
Nyitray Agoston 203. Kisujszállás Peiniger Károly 32.
Nyéky Barnabás 192. Vác Pesztalics Józset 254.
Orbán István 85. Sz.-fehérvár , Pildner György 16.
Ogreán Fmil l52. Kecskemét Pecznik László lg6. Szolnok
Olejár Mihály l7l. Debrecen Pesta Frigyes 3.
Orsulák Andor 3. Polidor 196. Szolnok i

Qttó László lt5. Kispest Pápay Miklós 196. Szolnok
Oz-őrs 85. Székesfehérvár Pacsirta-őrs 196, Szolnok
Ökrös Sándor 55il. Szeged Pintér Fülöp t9tl. Szolnok
Okörszem-őrs 172. DeQtecen Pablinyi József 98" Sz.-fehérvár
Ochernyár Ferenc 22. Ozd Plettler Károly 35. Győr
Qgnyanov László 8'2. Szeged Plettler Mihály 35. Györ
Onody László 98. Sz.-fehérvár Popoviczi Jenö 35. Györ
Oreg-rai 5U. Szombathely Pruzsinszky Tibor l54. Eger
Olasz Ferenc 12. Pászthory Antal 52. Szombathely
Örley Dénes 2 3 Kisujszállás Perecz László 203. Kisujszállás'
Preg 196. Szolnok Prell György 282. Baia
Ori Zo|tán 50. Szombathely Pálos Ede-öregraj 42. Györ
Otvenes Hunyadi Szombathely Pálovits Tibor 42. Györ
Olischák Albért 44. Gödöllő 

- 
Pongrácz Öaon +Z. Óytir

Pacsirták 51. Szombathely Przyborszki Tibor 2.
Poli Antal 12. Purt Endre 2.
Posfay Sándor 50. Szombatkely Pápay lstván 203, Kisujszállás
PénzvállóIstván85. Sz.-iehérvár Pápai István 196. Szolnok
Pulav István 85. Székesfehérvár Pooovits Gvula t96. Szolnok
Pánézéllajos85. Székesfehérvár Pultás Lajós 203. Kisujszállás
Pozsegovits Céza 852. Szolnok Pufogán 52. Szombathely
Porzsolt István 172. Debrecen PortelekyFerenc203.Kisujszállás
Pisztrói János 82. Szeged Raina Gyula 85. Székesfehérvár
Pólya János 2. Rónay Jenő 85, Székesfehérvár
Pethő Dezsó 82. Szeged Róka-örs 85. Székesfehérvár
Prágay György Riffer Dezső 85. Sz.-fehérvár
Pacsirta-örs 5J. Szombathely Rumpl József 85. Sz,-fehérvár
Pavlicsek Boris 5. Rasztovich Imre 5C. Szombathely
Pálffy Tibor 657. Kaposvár Ruzsinszky Lászlő 146, Tata

Radstádter Béla 35. Gyór Schön László 12.
Rigó-örs 82. Szeged Sólyom-őrs 85, Székesfehérvár
Rabl László 35. Oyőr Sopp László 85. Székesfehérvár
Reinl Béla 98. Széke§tehérvár Surányi Károly 50. Szombathely
Rárky István 98. Sz.-fehérvár , Sirály-515 42.-Cyőt
Reisínger Laios 3. Simon IsWán örégcserkész
Rotlrstétter Elemer 35. Győr Soós László 42. Öyór ö. cs.
Runtch Endre 2l3. Eger Sas-órs 42. Györ
Ratkó Ferenc 2l3. Eger _ Szarvas-őrs 42. Cyőr
Reder Károly 82. SzÖged Sas-őrs 98. Székeéfehérvár
Róka-őrs 203. Kisujszállás Sirály-őrs 5r. Szombathely
Rábold Gábor l72. , ebrecen Sólvom-őrs 51. Szombathelv
Roth Lajos 196. Szolnok Seriger Á. tS+. Békéscsaba"

Réti sas-őrs 196. Szolnok Schembek E. 19ö. Szolnok
Reregi 196. Szolnok Spitzman T. 196, Szolnok
Rasztovich Gyula 50. Sz,-hely Straub I. 196. Szolnok
Rigó Béla 289. Kiskunhalas Sternad M. t2.
Remes Károly 42. Győr Sámuel A. 196. Szolnok
Remes György 42. Cyőr Stöhr S 35. Györ
Réthy Láézló"'a2, Győr Schadl J. 35. Óyör
Rónay Jenö 2, Sille Z. 35. Győr
Rimpek Ferenc Sas-őrs 82, Szeged
Rajz Mihály 192. Yác Straub F. 82. Szeged
Rajz Károly l92. Vác Schultheisz K. 82. Szeged
Sirály-raj 50. Szombathely Sarkady L 172. Debrecen
Sas-őrs 35. Győr Sas-órs 70. Magyaróvár
Sápadtarcu 82. Szeged Steffer Miklós 4Ó. Szombathely
Sas-őrs 2, Sirály-örs 16.
Stichleutner Kár,oly 7. Sas-őrs 50, Szombathely
Such László l84. Békéscsaba Szőke János 3l4.
Schuster Károly 50. Szombathely Simon §ándor 85. Sz.-íehérvár
Serlv Sándoi l72. Debrecen Somoevi Sándor 172. Debrecen
Schúster János 50. Szombathely Sas-öié 35 Gyór
Schmikl Béla 35. Gyór Sömen Laios 50 Szonrbattiely
SostaritsVitmos 85, §z.-fehérvár Sólyom-őr's 50. Szombathely "

Sólyom-őrs 42. Győt Schalk József 52. SzombatÉely
Sárlarigó-őrs 85. Sz.-fehérvár Schlachia Károly 3.
Schöpf Zoltán 35. Győr Sréter Andor 289. Kiskunhalas
Schölberger István 3. Soltész László 52, Szombathely
Sas-örs 953. Kisujszállás Seybold Géza 85. Sz.-fehérvár
Sas-Őrs 26l, Rákospalota (Folytatás a melléklet 3. oldalán.)

Pimpi'2.

TURISTÁKNAK,
KATONÁKNAK

CSERKESZEKNEK,
NÉt-xülözHETETLEN

Z§EBNApÓRA:

Kapható:
a Magyar Cserkészek Szövetkezetében
lV. Váci-utca 46. szám. ll. Corvin-iér 7. szám.

és Fetz Testvéreknét
1 lV. Városház-utca 8. szám.
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