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cserkészlelszerelési és spottcikkek rakláta
Budape§t, lV., Egyetem,ll. 2
Áz élőző számokban közölt szenzóciós

áralnlr, vannak érvényben.

A kiadóhivatal
kérelme.

Tisztelettel fellrérjük a

t. csapatparancsnok urakat,

hogy a ,Magyar Cserkész"

esetleges e]ófizetési hátralé-

kát és a rnost esedékes Iv.

negledévi dijat, haladékta-

lanul rendezzék, mert a leg,

nagyobb sajnáIatunkra nom

álI módunkban a jövőben

lapunkat utóIagos kiegyen-

lités mellett expeiliálni.
A kiadóhiuatal.
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A szetkzgztésért íelelős
ZSEMBERY GYULA dr.

A tiadisétt letcíős l TEMESI cvÓzÖ.
Kiadja a Magyar Cserkészszövetség Kiadó-

r,állalata.
Szerkesztőség: Budapest, Vl, Révay u. 10.

Kiadóhivatal : Vl, Váci ucca 6?. fszt. 7.

Bt-órIzeres:
Negyedóvrc 30.000 K Fé!évre 55.000 I(
Egész él,re 100,000 K Egyes szám5000 t(

Kiadóhivatal ; lV. Váci utc-r 62. fszt,6.

_1.g].jllrrden lró 1-érr és 15-én.

Nyontta Fráter ós Társa könyvnyotndája,
Btrdapcst, Akácfa u, 13. Telefon : j. 1'36-20

3, Szt r i l ich- Mdcsy: Cserkészsegitsóg,
nyujtás kiskátéja (lV. k.) ___ 7.000

4. Kiképzési szabályzat (lV. k.) 3000

?-8, Dr. Fodor: Magyarorsz. fötdr. 5000
g-13. I|lajzr: Órsvezetők könyvo l1000

24 - 2ő, Lingauer- Noszlopy z

Cserkészizinpad --_ 6000

30. A Mi Törvényürrk (törv. magy.) 3000

31 - 33. Sztrilich-hIócsy :

Tábori munkát< 1tt. i.) -_- 10000

34-35, Spilenberg: A magyar cser-

kósz daloskönyvo (II. k.) _-- 10000

36. Csörgey-Sziltídy: Ternr. ism. I. 21000

38. Mócsy-fasc,ltií : Cserkészlizika
és témia (II. k.) ___ 4000

30. Kl'ss : Táborozás (II. k.) 2000
40-42. Szöllösy: Lovagiasság -_- t2000
47. Erczbrudter l Etdő mollett nem jó

takni (cserk. vigj. 1 felr,.) 2000

48-5l Dr, Farkas Gy. : Hadak utján 19000

52. ltuházati szabólyzat (II. k.) 1000

ó3. Kiscserkész szabá|yza| 1000

64-56. A magyat csorkész jálékkönyve 12000

6?. Különpróba szabályzat, 3000
68. Borsiczky: Csősz 5000
59-6t. Öveges: Időjóslás és idóhat. 12000

62, Haranglry: A két arabus (vigj.) 3000

63, Cserkészjelv. és ismertetójelek ___ 1000
84-67. Koszter Atya: A cserkész-

tábor szinpada 10000
400068. Lassózás és sielés

B0, Haranghy ': A modero csorkész,
tábor (bohózat 1 íelv.)

70, Cserkésznotesz

?L-72, Koszter Atya: Csillagsz. fiuk ?{r00
73-?4. Skorka: Kék ég alatt (versek) 10000
75, Koszter Atya,. Marciék 3 kivánsága_2000
76-?8 Tcme§i: CserkészkönyvIL -__ 20000

Upvanaz diszkötésben ___ -_- 30000
famontes papiron füzvo 2ó000

zs_so] cserkés?naptá,",uB§.'|_l'' ?3333
81 -82. Sztriliú-Ranschburg :

Az etdők ezermesteíe --- --- 15000
Bődy; Magyar zász\ó, cimer stb. __- 12000
P, Ótasz Péter: Ezetmestet 7000
Dr. Farkas Cvula: Tábortűz üzen 14000
Radvrinyi K.:'Napsugár leventék -_. 14000
Buczkó-: TörvénymagyarÁzaí --- --- 14000
Kopenhágai Jamúoree 1924. ___ 30000
§ili: lvlagyar Csetkészvezetők könyve 40000
A cserkésztiszt. I. ker. tisztitanfolya-

mának anyaga --- 40000
Molntírl A magyar ötegcserkészmunka

gyakorlati niegoldáJa _- --- _- 
'0000Cser-készinduló kotta (4 szólamra) --- l000

Diszjelvény leirása (a III. kerütet

Farkas: Forrongó lelkek -_- --_ 28000

Nagy Fönök., Indián iskola -- 14000

Debreczeni: Egy magyar katonatiszt
kalandjai a legsötélebb Aírikában 6000

Huj-huj-hajrá !áték ___ 72000
Levclezölapok:

4-íőLa 2-2 szirtben tC00 kor. (1000 darabnál
200/o engedmény).

Első magyar
hangszergyár

§Iuwn§§üí
cserkészek szállitója

Budapest,
ll, Lánchld.u.5.
HAilBszÉBEK ollsmert
lo9lobb gyártmányOt.

HUBOK legjobb mlnö3óg.
JAvlTAsOK; Barmoly han9§zo?

szak8z€fü 6ikóEzltóse.



VII. ÉVFoLYAM. BUDÁPEST, 1926. oKTÓBER ,. 20. szÁM.

ft/r^AGYAR CSERKESZ
A MAGvAR csnnrÉszszövrtsÉc HlveTALos LAnJA

Jtedaes sróí "Jthuen-J(éderaary !
Eord J€ampíon $udapestről oalő pisszaíérése u{án igetz é{oozeíesen szómolt óe a lnagya?

cserkésza{c dlíal leguíóóó randezeíí §Yemzeít §Yagyíóborukóan elrutíaít rdejérőt, áz oíí lefolgt események
lcirása még inÍcdóó nöoelíe afeleít oaló sajnálíozásonlaí, hogy szíoea meghiodsdnaíc személgossn nam
tehetíem elegeí,

'llgg ldísztÍc, hogy az egésznek a szeroezése rondkiaül célszerű oolt és az ügyeí oiíeléí a
oezeíőség a Iagnaggoóó siÍcerreI hajíoíía oégre. Eord Jfumpton ezt a ícöoeíkozőícépen foglatja öeszo:
,naggszaódaú algondolás és ódmulaíoa keroazíüIoiíel",

§Yytloúnoa[ó, hogg a fúk oezetőiíc részéről a legjoóó alapoÉon felépüIí gondos előíészííésóen
részosül{eÍc és ügyességeiÉneíc ős fegyelnazeííségükneft fényes tonujeléí is adíáíc.

2lgy tá{szik, hogy siÍíerhlí a naggftazönség megéríését és rokonszenoéí felícelíeni a mozgalon
iránÍ, 5z kéíségíelenüI nagyrészóen anna{c az érdeÉtődésnoft ícöszönheíő, malget Jfuríhy kormdngzó úr,
átóredlí és 

"/ózsef főhercegeíc mutaínaíc,
6nneÍc az éríéÍces jóindulaínaíc gyakor\aíi óizongííéftai oolíak topdbód a ícazönség nagyszámú

tőtogaíáaa és ama áríékes és nagyszíoű segíís6g, melgeí egges iníézményoíc, a hajózdai íórsasóg, a
harangöníőde, az óragyár, a oárosi íanács és a posíaigazgaíósóg nyújíotíaíc.

6 azép eredméngeÉ ícazűI azonőan tagkielégiíőóó és a taglolícesííőb| ootí az a szellem, amelg
szemmelldthaíóIag az egéaz oonalon éroéngesüIt; az a azellem, amelynél fogoa mindeníci, oezoíő oagg
csarÍtész, Iegjoóó tahoíséga szerint kazreműícadatí az egész sikerén; az a lzghem, amalyóen mindeníci

tosíoére oolí a mdsiÉnaíc, teítintet néIícul nemzeíiségére oagy oalldsára. EÍór egaíc oóóen az igen foníos
irányóan i8 nagy előre[épőst jeleníetí §Yemzaíi §)fagyí,áóoruíc a mozgalom számóra, 

"fférem, Íogadja
ezérí szerencse|ciodnaíainaí és ícöszöneíemaí,

ll!tltttIllIr!ltlItnt!tlruurr,ruu,,,r,,rrr,,ullltllllllllllllllllllttltllllllrllllllrlt ll!llllllllllllllllllllllllllllllll
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Jgaz hioa

"J?oóerí 8acíen-9owel[ s. ít.

e r 6.
Ahol magyarok vannak, mindonütt mog szoktak

emléIrezni az aradi vértanúk kivégzósének évfordulójáról.
Az iskolák gyászürruepélyt tartanak. a sportogyletok
kegyeleti §tafétát rendeznek, a társadalmi egyesületek
beszédeket hallgatnak, az újságok vezércikkeznek, a
cserkészek pedig összejöveteleiken beszélik meg a nap
jelentőségét és tanúlságait. nlik, hogy ni is megálljunk
egy pillanatra e §zomorú esot évfordúlóján, foglalkoz-
zunk vele és megáIlapitsuk, mit jolent nekünk ez a nap
és nrit liell róla a jOvőre nézve tudnunk.

Az ].848-1849-iki események, Kossuth ós Görgey
szerepléso, szabadságharcunk történetének sok dicsó
lapja és sok szomorú követkozménye mindenekelőtt arra
tanítanak, hogy olyan kis nemzet, mint mi, puszta lelko-
sedéssel, a lelkesedésból folyó puszta erószakkal nem
mindég érhet célt, hogy a pártos magyar vér, a turáni

átok, de meg a körülöttünk élók viszonyai legszobb
álmainkat is meghiusíthatják, hogy azonban olyan egy-
séggel és összotartással, olyan bölcs rnérséklettol és
tiirelemmel, mínt amely az ].849-iki időket követó magyar
társadalnrat jellemzik: még a legerősebb külsó nyomás-
sal szomben is lohet jelontós sikereket kivivnunk.

A magyar nonzet igazi jolleme vitéz, orös és
őszinto. Sikerei szánrosabbak, mint baisikerei, ezért az
utóbbiak rendesen mélyebb nyomokat hagynak emléké-
ben. Az etolközi vereség, a lechmezei csata, a tatfujárás,
a mohácsi vész és minden más csapás élénkebben él
emlékezetünkbon, mint Árpád bánhidai győzelme, a
második tatár támadás visszaverése, a morvamezei üt-
közet és a többi sikores szereplésünk. A görög, német
elnyomatások korszakaira és az 1918. évi forradalomra
jobban emlékezünk, mint Szent István, Szont LászIó,
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Nagy Lajos, igazságos Mátyás ós más nagy királyaink
világraszóló hatalmára és böIcseségére, mint az ollen-
forradalomra és a lélekemelő események egész sorozatára.

Ha ezt azért tosszük, hogy a csapások okait ku-
tassuk, az egyenetlenkedésrőI, a meggondolatlanságróI
leszokjunk, a megbízható összetartás és egyéniségünket
a közérrleknck alárendelő munkakészség sziikségéról
meggyőlódjünk. hogy büszkeséEünket és akaraterónket
a helyes irányba szoritsuk, úgy megvan ennolr is a nagy
haszna, de nem szabad elfeledniink, lrogy a hibát, a
ros§zat keriiini, nemlogesen javúlni nem elég: tenni,
erős és céltrrdatos nrunkára, tevóIeges, kitartó szorga-
lomra is van szükségü,nk, sőt erre még inkább !

Törvényeink sem tilió parancsok, nem korlátok,
melyek az egyéni élet kiosapongásait mindenütt meg-
alrasztják. aholr az talán mások érdekébc ütközik. Nem !

A mi törvényeink határozott munkát, közös, egy céI
irányában haiadó egységes tovékenységet írnak elő.
Harcot a társadalom romlottsága ellen, küzd elmet az
önző érdekek érvényosülése ellen, építését egy szebb
jövónek, megerósítését a nragyar nemzeti öntrrdatnak,
szervezkedóst és legelsősorban önmagunk megismerését
és legyózését. Fogadalmunk az Isten iránt fennálló köte-

losségoinkot, -a hazaszototetet és a lolki jóságot, a mások
megsegitését, tehát a tovékenységet írják elő.

Azzal, hogy a rossz utat kerüIjük, még nem tudunk
célt érni, rá is kell iépnünk a jó, a helyes ösvényre és
azon haladnunk, még pedig együttesen, megszervezve,
közös vezetés alatt egy akarattal és egy lélekkel, ha
azt akarjak, hogy Isten segítségével beteljesodjék egyik
vezetőnk szay% ha azt akarjuk, hogy megteremjen szá-
munkra a győzelem !

A búsongás, tépelődés kora, a gyász és szomorú-
ság ideje lejárt, ma olyan világot élünk, alrol ntár nem

elég a múltai ismerni, ahol már neIn elég annak nagy
eseményeiról megemlékezni, hanem az azokbőL levont
tanúlságok alapján a munkára, a jövő megépítésére, a
vallásos, becsiiletes társadalmi, szorgalmas és munkabíró
lakosságri, egészséges és erős, nagy Magyarország elő-
készítésére és megalapozására kell törekedrrünk.

Sohasem tudhatjuk, hogy a következó pillanatok
milyen feladatok eIé áIlítják kicsiny országunkat, ntin,
denre ei kell készülve lennünk. Semmi sem lepjen meg.
Mindég egységesen, öntudatosan és határozottan tudjunk
cselekedni. Ehhez pedig az kell, Irogy résen legyünk,
szeressük egynrást és sok jó rnunkát végezzünk !

Emlék a nagytáborból.
Acsisi Szent Ferenc 700 éver jubileumára.

Még a nagytáborban történt. A nap már nyugodni
tért a budai hegyek mögött, melyeknek hullámos orom-
vonala éIesen rajzolódot{ az acélszirko esti égboltra.
A Duna némán hömpöIygött az önkényesen kiszélesített
medrében. A túlsó parton egymásután parányi fénypon-
tok gyúItak ki.

Húvös volt s olhatároztuk, hogy tüzet rakunk.
s nrelegedés közben megvitatjuk a mára kitiizott tételt.
,Hogyan lesz a cserkész emberebb ember?"

A szükségos fát már oilakészítettük s gallérjainkba
burkolózva letelepedtünk. Gyuszi ópon megakarta gyúj-
tani a szalmacsóvát, amikor hirnök jött s pihegve szólt:

- Parancsnok úr tessék azonna| a táborparancs,
nokságra mennil

- Öt-tiu percig várhattok, hátha hamarosan sza-
badulok - szólt a parancsnok, vette a fokosát és ment.

Eközben a söiét ég keleti perernén hal.i,ány deren-
gés támadt; a dombok körvonalai kiszakadtak a már-
már egybefolyó háttérből. A fényesség fokozódott, végre
hirtelen átmenet nélkül felbukkant a ,,megyeri havasok"
fölött a telihold széles, sápadt korongja s átlátszó
ezüsttel öntötte el a tábort.

A sátrak élein, a foszítőköteleken, a felboritott
üstökön, a letúzött botokon mintha valani csillogó per.
meteg tapadt volna. A szátaz fú ozüsttel átszőtt, vastag
brokátszövotként simult a földre * s egy-két magasra-
nyúlt ökörfarkkaró sárga virágsal rakott bugája fény-
leni látszott a különös világításban.

Egészen elmerültünk a csöndos ragyogás szenrlélé-
sében, egyszeue csak barátságos hang szóIalt meg
mellettünk:

- Jó rnunkát, fiúk l Kérlek, adjatok kölcsön két
darab fát, a jó isten nevében t

vékonvka kis ember állott elóttünk s a telihold
éles fényénél egészen jól láttuk. hogv mezitláb vant
daróc-csuháját a derekán kötél fogja össze, egyébként

kopasz, födetlen fejét hajkoszorú köríti: szóval - való-

'u*"#yt3|":oííi'; gyufát még azon mód a kezében
tartotta, bizonytalanul motyogta :

- Paranosoljon, tisztelendő úr. . ;

Az idegen §zeme mosolyogva csillant meg:

- F'iacskán), nem vagyok tisztelendó úr, hanem
Ferenc testvér Assisi-ből. . . ajó Isten szegénykéje . . .

Bernardone Péter fia. . .

* No az talán mégse ! - vetette ollen az egyik
nyolcadikos. - Ferenc testvér 700 éve meghalt, idén
ünneplik az évfordulóját, Talán . ..

Látogatónk nevetett:

- Akár hiszed, akár nem, mégis az vagyok ! -s ekkor láttuk, hogy a feje köré a holdsugarakból szi-
várványos dicsfény sz,övődött.

Pityu, a csapat legkisebbje. aki épen a vendég
lábaináI ült, négykézláb átmászott a segédtiszt mellé
s onnan meglehetősen biza]ntatlanul pislogott a szóIóra.

Az pedig lehajolt, felr,ett valani hajlós vesszót,
meg egy vastagabb ágat; ezt nint valami hegedüt, az
álla alá fogta s a vesszót vonóttrrk használva, csodála-
tosan szép, mélyen zengó hangot hallatott.

Most már az , öregek' is bámrrltalr.

- Fiúk, köszöntsük testvériinket, a Holdat s áId-
jrrk érte szívból a jó l-<tent. Mert megvilágítja léle az
éjjeli vándor útját meglrönnyíli az őrök szolgálalát
s visszariasztja a gonoszban sántikálókat . . .

S a hold felé ftlrdulva hegedülni kezeett a kiílö-
nös hangsze..o. T}gy éreztük, m*intlra nem is ő, barient
a levegő, a csillagok, az opálszinü bárányfelhök s ráa-
dásul egész sereg füIemile muzsiká]na.

- Köszönönt, fiaim, a ,jó isten fizesse neg! -szóIt, mikor befejezto s a fadarabo]<at visszatette a
többihez. - De gyújtsatok. hát tüzet s ba megengedí-
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Fogadalomtétel a pápai íef. fógimnázium 2Z7. gróf Tisza István csapatánál.

tek, én is melegszom egy koveset - § hálából mesé-
lek valamit !

Hamarosan lobogott a tábortrlz s a donrbokról le-
sulranó széI fel-felkavarta a pattogó szikrákat.

szent f,'erenc - mert most már nom kételketltünk
benne, hogy ó az - a fejére húzta a csuklyáját, ko-
zeit bő ruha-ujjakba rejtetto s fényló szenrévol végig
nézott a néma csoporton.

- Elmondom, hogyan lett belólom Isten segítsé-
gével emberebb enrber ! Mikor az Ut megértetto velom,
nrilyen üres és céltalan volt az életem, elhatároztam,
hogy a jó l§tent mindonek felett fogom szerotni és
a felebarátaimat úgy nrint saját magamat.

Csakhogy az e|halározás és kivitel két küIöínbözó
clolog. Akkor láttam, mennyi önzés, hiúság, kényelem-
szerotet van bonnem Már pedig emborobb omber csak
az lehet, akinéI az ,,éD,u az utolsó.

Vagyonos fiú voltam s örömmel élvoztom a jómó-
doi. Mínduntalan belebotlotiam valamibo, ami kedves
volt nokem. No megállj, fiacskám t gondoltam. Sogítünk
mi ezen ! S azza| nemcsak a pénzemet, hanem az utolsó
szál ingemet is visszaadtam étlesapámuak. Azóta ebben
a darócban járok, dolgozom, koldulok.

Eleinte nehezen ment ám ! Az egyik assisi-i palo,
tából vidám zeneszó hallatszott, a volt cimboráim mula-
toztak ott. Néhárry hónapja még én ültem az asztal-
fón. . . Szerettem volna elfutni, nehogy észrevegyenok.
De nom addig van a' ! A csikó makrancoskodik ? Sar-
kantyúba kaptam hát, a kantárszárat jó rövidro fogtam
s máris ott térdoltem a terom küszöbén s alázattal kö-
nl,örögtem egy falat konyérért - Isten nevébon.

A szent elhalgatott, ni jó csomó fát löktünk
a tízre.

- A hajanrat is nagyon szerottem valalra. Órákat
töltöttem a fürteim gondozásával. Nosza azt az oll.ót:.
lenl,írtam a fejemet kopaszra, csak azt a koszorút hagy-
tam mog a l\Iegváltó töviskoszorújának az emlékezetére.
Betekig nevetett rajtam Assisi, az utcagyerekek kóvel
bajigáltak, kicsúfoltak: de a hiúságot kipusztítottam
nragamból; mert láttam, hogy akatlályoz'a magasra-
törésben-

Matyi 1akinok bizonyára a zsobébon volt most is
a kis tükro; rémülten szólt közbo :

- Hát nokünk is ozt koll tonnünk ?
F'erenc tostvér hangosan felkacagott:

- Dohogy, fiacskám, dehogy ! Csak légy egyszerű
és igénytelen. Lemondhatsz egy-egy selyem-nyakkendő-
ról, vagy divatos sárga cipóról. .. avagy elhordhatod
még egy évig az iskolai ruhádat. Hóstottekro vágyol?
Vidd haza emelt fóvel édesanyátl piaci kosarát, játszáI
fogócskát a kis testvéreiddel, mikor a tanárod vagy
pajtásaid látják . . . fiam, makrancos csikón ülünk vala-
monnyien, csak a legénybon van a külömbség . , .

A világért som mertünk volna,,a szentre nézni.
Igy is éreztük, hogya vosénkbo lát. O podig folytatta:

- Azután mog szorettem jól onni-inni. Válogat-
tam, finyáskodtam. Elgondoltam, hány embernek nom
jut száraz kenyér sem. Dictumfactum ! Aznap végigkol-
dúltam a várost. A cseréptálamba ki levesmaradékot,
ki zöldséget, ki sajt-héját, miegymást adoti. Mikor tele
volt, olyan undor fogott el, hogy a legszivesebben kiön-
töttom volna az egészot. Hohó, öregem, csak semmi
gyávaság, mond,tam magamnak. Rehúnytam a szeme-
met s jót húztam a langyos léből. Kicsit megborzong.
tam, do beteg nem lettem tóle. Azóta könnyes szemmel
adok hálát a szogényos, de tiszta, egészséges élotért,

A háttérbon hangosan felsóhajtott valaki:

- S én már harmadnapja kiöntöm a tejet a
sátor mögött, mert csak a kakaót szeretem l

Ferenc testvér a nagy csöndben végigjártatta raj-
tunk a tekintetét.

Pityu nom birta tovább a hallgatást:

- Megállj, Sanyi, ha megint ödakozmásitod a to.
jot, egész sajkával megiszom belóle . . . !

A ,jó Iston szogénykéje" áldóIag torjesztette ki
a kezét a kis kotnyeles fölé, majd a vállánál fogva
ogészen szombeforditotta a firit.

- Talán, még azt a kis lakatos,cserkészt is ész.
rovoszed máskor a Dunaparton, akinek a multkor nem
viszonoztad a köszöntését, ntert olajos, va§poros volt
a keze.. .?'Pityu [erekre nyilt szenrében könnyek csillogtak
s Úgy sugta:

]

]

1
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* Soüa, soha nom teszem tObboti

_ _Vondégünk_mogveregotto az arcát s csuhája ujjá-
val oltüntette a lopergó könnyeket.

- Hadd él, kisfiam én is úgy voltam vele l Kü-
lönösen a bélpoklos koldusoktól Úndorodtam orósen.
Az alanrizsnát is elfordulva vetettenr oda nekik. Htrpp l
§arkantyú ! lrantárszár ! Legközelebb, mikor ntegláttanr
egyet, hozzámentem (a lábanr is reszketett belé !) s lrir-
tolen lehajolva nregcsókolialn a' genye§ sebektól elékte-
lenített kezét . . , Azóta uem válogatok omber és ember
kOzOtt ! Ennél talárr mégis csak könnyebb dolog, lra
szeretettol iidvözöljük cserkész-testvérürrket, épon ázért,
rttert már dolgoák, fárad, vagy pedig, ha'egy tál me-
leg lovest, egy-egy képoskönyvet viszünk a vicéék
boteg kisfiának. .

Senki sern tudott felelni. Nómáu ntoaculpázturrk.
Magunkban fogailkoztunk. Kezünk a látlratatlan kantár-
szárat markolászta. A szettt tneg lragyta, hogy az or-
vossá,g jó nréIyre hasson.

- No fiúk, hát rnég nenr alusztok ! - riasztott
fel nlinket e parancsnolr, miközberl a tűzltóz lópett.

F'clnéztürlk : Ferettc testvér nom volt selrtll.
A parancsnok uevetvo tamásliodott, nrikor elttle.

séltük a látogatást:

- Álmosak vagytok, álnlodtátoli az egészet . . .

De Pityu erélyosen tiltalrozott a gyarrusitás ellen:

- Hát akkor talán moginnám a liozmás tejet ?
Hooogyne ! Pedig megiszom !

- No na,id ha nregiszocl, ollriszem. Most pcrlig
itttádktlzztrrrk ! 

Velőslt Elek.

Karafiáth Jenö dr.
Vannak kicsiny nemzotünknek olyan nagy fiai;

kiket mintlen cserkésznok ismernio kelleno.
Ismernie kelleno közúlük e]sósorban azokat, lrik

vagy mozgalmunk vezotésében]vesznek részt, avval va.
lami vonatkozásban állanak, vagy akiknek egyébként
köszönettel és hálával tartozunk.

Lapurrk címlapján nagybárryai Horthy Miklós kor-'
rnátryzó ó fóméltóságárrak, mozgalmunk fóvédnökének,
klebelsberg kunó gróf vallás és közoktatási rniniszter
úrnak és mozgalmunk legfóbb vezetőinok képeit már
bemutattuk. Most sorozatosan nevelésügyünk többi inté-
zőinek képét szándékunk hozni. Nem'rang. nem órdem
szerint, hanem amint épen alkalmunk nyílik hozzá.

E diszes társasá,gban ís előkelő hely illeti Karafiáth
Jenő dr, nyugalnrazott miniszterelnökségi államtitkárt,
az Országos Tostnevelési Tanács elnökét, ki közgyü-
léseink legtöbbjét jelenlétével is megtisztelte, csapatün-
nepólyekenl is gyakorta részt vett s aki jelenlegi állá-
sában igon sokban _volt,,már segitségünkre.

'- F'iatal korában futóversenyoken is vett részt, a hadi
cé]]ór,óvorsonyekct ó kezdenrényezte, a 1esltIetelési tör-
vény, é5 általában a testnevelés üg5 élek behatóbb fel-
karolása nagyrészú az ó érderno. Szrirtros egl,cstilet ve-
zctője1 rronrzetgyiílési képviseló, sót a nenzetgyűIós
háznagya. Szóp, pé!dáj3, a lrözért éló, ölzetlenül és
fáradhatatlanúl' munkálkódó magYar álla mférfi nak.

Nemzeti Nagytábor felett.
Nomzeti Nagytábor felett
végig mosolyg a nagy Isteu álma;
mirrtha fényos angyalsereg,
s a felhókön n)aga Haclúr járrra !

rrrintlra új teronrtés ,,Légyert" szava zcnglle,
s utintlen ,,cserkósz-új szív új Dg s rij Fölcl" lenrre !

Ha csillag gyúl viharójerr:
dús fellröben villrl,mra villllnl gyújt,
ezer s ezet sziv dübörög,
ntint anikor Csaba népe indúlt . . . !

Sátorváros ! - csupa villámkölyölr bonne,
lrej, lrl itt nrégegyszer mirrden magyar lenrte !

Nerrrzeti Nagytábor felett
slitort von a llagy, rragy lsten ítlrna,
ttibortűzrlél nirrtha nriItden,
rrrirtdcrt cscrkósz eg; róI diskurálrra;
szivük tlobogásít ang;.alok csókolu:ik,
rrtintlra föltánraclás szerrt igéit szóluirk !

il{esszc, lltcsszJ Olt vizénél
csöntles éjcn úgy fölsír rl rróta ;

I(rasznalrorka r.ára alj;irr
gl,ír,szos n}agyar dalt uresél a kóta ;

tábortüzürrk lángját lroj lra nreglátrrlrtok
kassai legéuyelr és szélt csiki lányolr !

Nonrzeti'Nagytábor felett
órt áll, virraszt a nagy lsten álma,
mintlra csörrdben szívtól-szivhez
üzenettel arrgyalsereg járna 

;

cserlrészfiúk szive nrind, nrind tenrplom itten:
,,Jó mtruka lrú rrépe, Irregáld a nagy Isten !"

Balázs Győrő
19, sz. Bükk cs. parnolia.

Erdekes számolr.
A cserkészelr számarán},a €gyes orszá,gok 4épességél.oz
viszonyítva a nentzetközi iroda 1924. évi adatai alapján:

Ország Lakosság Cserkészek 
'UrI l3!:fr3,*'*

Amerika 105,710.600 620.754 170
Anglia 47,307.601 190.122 248
Norvégia 2,646.306 9.589 27ő
Svédország ő,903.762 2I.4I7 275
Canada 8,769.489 26.692 328
Luxemburg 263.824 T66 344Dánia 3,267,831 7.BB9 4l4
Magyarország 7,840.832 15.657 501
Lerrgyelország 27,778.068 42.600 652
Irak 2.848.28-2 3.897 73I
Peru 4ő69.Tő2 5.000 914
Schweiz 3,880.320 4.203 92ő
tr'ranciaország 39,402.739 11.400 3.456
Ausztria 6,057.617 96T 6.264
Csehország 13,595 816 17.058 T.970
Ecuador 2,000.000 2.060 9,708

Hasorilít§uk evvel össze, hogy nrelyik állalrrok a
leghatalmasabbalr, a legmüveltebbolr.
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A kassai magyar cserlrészelr
l9!G augusztu§i táborírnak kapírja Ladnán. Vilkovszky Armand parancsnok felvételei. A tábori borbély Ladnán,

Nyári táborozások a Felvidélren.
A Magyar Cserkész kiadóhivatalában is kapható, Luöenec-(: Losonc !)-ban megjelenö, ,,Mi Lapunk'' címú, Scherer Lajos szerkeszté-

sében megjelenő magyar cserkészújság folyó évi szeptemberi szánrából vesszük (kivonatosan) az alábbi beszámolókat:

Csapatközi cserlrésztábor az Alactony Tátrában

A prágai és, brünni főiskolás cserkészek Szent György
Köre közös láborozásra hívta egybe a cseh-szlovákiai nlagyat
cserkészeket július első hetére. A csapatközi iábor a gyönyörűr
siker jegyében folyt le s nemcsak, lrogy igaz barátságba hozta
az egymástól elzárlan múködő magyaf cserkészcsapatok őrsze-
meit, de tartós munkaközösséget is teremtett a csehszlóvákiai
magyar cserkészetben, Prágától egész Beregszászig. A liptó-
szentiváni tenyvesben legelőször a pozsonyi ,,Kiskárpátok" cser-
készcsapat kiküldöttei jelentek meg, élükön Kessler Edgár tábor-
parancsnókkal, a Szent Cyörgy Kör vezetőjével. Ezek kíszemel_
ték a helyes táborhelyet és elökészítelték a többi cserkész mun
káját. Július elsején Mohácsy János és Darvas Andor vezetésé-
vel a komároni Jókai-csapat hét cserkésze érkezetl meg, akiket
három beregszászi fiír követett a oBagoly" cserkészcsapatból.
Scherer Lajos, a losonci ,,Madách Imre" csapat parancsnoka,
tizenhárom árvalányhajas örszeriret hozott. Velük együtt vonult
be Hrclina Lajos lévai cserkész is, a brünni Szent György Kör
vezetője. Az erdei honalapitás gyoísan ment: két nap elteltével
16 sátor' emelkedett a Biela patak partjárr, a csapatok színes
zászlait hatalmas fenyőárbócon lengelte a szél, a patakot a ko-
máromi fiúk Jókai hídja ívelte ál, a lábortizek helyét hatalmas
fenyőtQrzsek vették körül, a tábor közepén és a legemelkedettebb
helyen diadalmas büszkeséggel hirdette a magyar cserkészek
emberségét az egysierüen áesolt erdei kereszt. Előtte tette le
a fogadalnrat a'losonciak egyik próbaidőse és ez volt a legszebb
keresztavatás.

Mire a kassai magyar cserkészek, éIükön Vilkovszky
Armand és'Rády Elemér vezetőkkel, Zavilla Viktor beregszászi
parancsnok, valamint Frenyó Lajos tanár kiséretében Hizsnyan
Béla rimaszombati cserkésztiszt a liptöszentiváni ifjúsági találko.
zóra érkeztek, már fegyelmes életberendezésű, kis cserkész-
ország működött a köderesztő fenyvesekbe burkolt sziklahe-
gyek alján.

Az elsö tábortűznél a Szent György Kör cserkészei zöld-
liliomos, fehér csillogásu zászlajukat avatták. Átérezte minden
ottlevó, hogy ez a zász|ó több, mint a főiskolás cserkészek jel-
vénye, ez a zárzló, ama nrerész iramu, uj ifjusági szellem szim-
bóluma, mely egészséges ettlbermagyar jövöbe vezeti árva fia-
talságunkat.

A tábori élet !ényeges r-észét a jövöalakitó célzatu cser-
késztatrácskozások és a tábortüzek alkották, Délelöttönkint a stiav-
nica hegyifolyócska pázsitos partján gyüléseztek az idősebbek,
mig a kiscserkészek fürödtek vagy a hegyí tisztásokon eprész-
tek. A tanácskozások közös munkatervet teremtettek meg egész
ínagyar cserkészetünk színára. A cserkészek elhatározták, hogy
nem akarnak zárt kaszt lenni, mely csak önmagáért való, hanem
az egész csehszlovákiai magyar ifjúság irányitó szervét alakitják
ki nozgalmukból.

A liptószentiváni táborparancsnokság táviratban üdvözöIte
a köztársasági elnököt, a humánus eszmék ösz harcosát és
a Szent György Kör mindenféIe lépéseket fog tenni, hogy a kor=
mányző körökben is elismerjék cserkészeink munkásságának he-
lyességét, mely az o.emberebb ernber és magyarabb magyarn
ideál életreváltását szolgália.
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A c§apatok kiküldöttei soria mógigérték, hogy követni
ldgják csérkészeikkel a losónciak és po2sonyiák jó példáját és
íelkeresik az elmaradt falusi ifjúságot az európai kulturális hala-
dás és a minden nemzetnél azono§ cserkészeszmék érdekében.

Július kilencedikén búcsúztak a felvirágzott zászlók a ma-
gára maradt cserkészkereszttől.

A komáromi cserkészek a táborból hatalmas vándorútra
indúltak. Végigjárták Szlovenszkót és Kassa, Losonc, Lév.r érirr-
tésével tértek haza dunaparti szülővárosukba. A pozsonyiak
Ludvig Aurél vezetéséve! tavalyi táborhelyüket keresték fel
a tyerhoval Vrátna völgyben. Utjuk a suttói vizesés mellett veze-
tett el és megmászták a csupaszfejü Kis Krivánt is.

A rimagzombati cserkészek.

Jul. 10-26-ika közt a murány-tiszolci országúlt mentén,

a murányí fensik alatt táboroztak Báthory Anclor lanár paranc§-
nok vezetése mellett mintegy 30-an. A parancsnok scgitségére
volt Ferencz Lajos segédtiszt és áz öreg cserkészek, a ,,kroko-
dilok". A rendes napi munka elvégzésén kivül kirándultak a mu-
rányi várba, a, Fabova hegyre, az erzsavói vizesésekhez, a murá-
nyi fensikra, a volt bolgár király vadászkastélyához, a Martinka
völgybe, Szécsi Mária kútjához, Nagyröczére,

cserkéeztábor Nádasfőn.
A pozsonyi Kiskárpátok cserkészcsapat és az érsekujvári

Czuczor Oergely csapat örszemei élükön Hornyák Odilo és

Janson Jenó parancsnokokkal július havában közösen táboroztak
a Kiskárpátok morvamezei oldatán fekvő Nádasfő (Rohrbach)
köz lében. A tábor a Pálfly uradalom erdei vasútja me|lett épült
fel és 8O cserkészfiú lakta. A hegyipatakon keresztűl két erős
cserkészhíd vezetett a tábor tisztására, melyet a sátrak kötben
szegélyeztek. A hidakon remekbe készült nyirfakapuk fogadták
a vendégeket.

Az erdös hegyoldalban emelkedett a nyiriakeresz{es cser-
készoltár. Ide gyülekeztek össze vasárnaponkint, katolikus és
protestán§ istenliszteletre az érclillomos fiuk. A lombkápolnából
kavicsozott kis ösvény vezetett fel a haranglábhoz. A gyönyörú
berendezésü cserkészállamban ideális volt az élet: méta, labda-
rúgás, kirándulások, cserkészgyakorlatok, távolságbecslési és
íaragóverseny, hadijáték és torna megedzették az erdei {iúk rrtin-
den izmát és érzékszervét.

A lrassai caerkészelr.
Aug. 8-23-ika közt mintegy 30-an a Hernád mellettl

Nagyladna község határában táboroztak Vilkovszky Arnrand pa-
rancsnok és Rády Elemér cserkésztiszt ve;etésével. A liatal csa-
pat áprilisban szervezkedett s máris nekibátorodott a tábor
nehéz munkájának. A fiúk 1elkesedése és élniakarása csudát
teremtett és első táborozásuk fényesen sikerúlt, noha felszcrelé-
sük még hiányos.

42:ebéd a,ltassai ö. számu íiúcserkószral ladnai táborában is
8 nap e8yik kimagasló esemónye.,

Bújdosó lrurucok dala.*
Boállott az öszí idó*]:],:'::'
Szakadatlan hull az esö,
Nincsen hajlék, nincsen berek,
Kóborlunk, nrint kivert ebek.
Otthon sincsen marad:isunk,
Vadak zavlrr,ják az álmttnIi,
Nincs mellottiink senlii, tlenttó,
Megvert minket a Teremtó.

Trencsén alatt, Majtény alatt,
Kesel.y lovrrrrk rég elnraradt.
Kopott, nyűtt a kacagányunk,
NIorrd,iad, Pajtás, nrit csináljunl<'/
...Menjünk a Dunához délre,
Pihenőre, csak a télre,
Míg a labanc-naradozik
s fölöttíink kitavaszodik.

Tavasszal ha zöldel a rét,
Ledobja a téli mezét;
Találunk tán alánk lovat,
Bajtársakúl merót, sokat.
Kirugtatunk a fenyérre,
Nont parancsra, c§ak úgy kérrlre.
Késmárk tornya, Ujvár vára,
Nem vár reánk majd hiába.

Addig, pajtás, járjunk csöndben,
Jóidóbon, rosszidóben,
Zúgó vilrar, lrulló zápor,
Ne riasszon a világtól.
Farliasbőröd húzzad összo,
No kérclezd, hogy jössz-e? jOssz-e?
Húzzuk ki a rosszlt daccal;
Találkozunl( a tava§szal.

Mészá1,os József.
* Szemelvény a Luöenec-en (: Losonc ! cseh megszállás)

megje'enö, de a Magyar Cserkész kiadóhivalalában is kapható
A Mi Lapunk cínrú magyar nyelvű cserkészújságból. (Elöfizetési
ára évi 60.000 korona.)

A Magyar Cserkész 16.-17. szánában elmaradt

Pályázat
helyett népszavazás ! F'olyó év október g-ikéis minden
cserkész felelhet egy.egy levelezólapon a követkozó
kérdésekre :

1. Melyik volt a Magyar Cserkész 1925. és 1926,
évi évfolyanrának az a 3 cikko, arnelyik nelri a legjob-
baIr tetszett ?

2. Nfelyik volt ezekben az ór,folyanrokball az I
lrárron rajz vagy féIrykép, anrelyik a legjobban tetszett?

3. A 1ö. 19-ik 1szeptember 15-iki) szárttban uri
tctsz.ilr a ,leg.jobban ?

4. Es e dupla szánrban rni tetszik a lcgker,ósbó ?
A válaszok Zsenrbery Gyltla országos fótitkár (:r

lap,ielerrlegi irleiglenes szerkesztójo) cinrére,: I}utlrrpest,
Róvlri ueca 10. szárn II. em. alri kiilderrdók.

Antennyiben a levclezőlapon marad rnég íires Irely,
az nragyarázatokra és nregokolásra is felhasznáiltató.

A névaláirás és a o§apatszám legyon lrülörröscll
jól olvasható.
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pillanatfeIvótelek

Ila törtérreteseu a legközelcl-rbi rrerrrzetliözi korrfo-
rencilit i{agyarországrrn fogjálr t,ettdoz.tli, aklior bizo_
nyára valanriból sokkai több lesz. - Schweizben nrin-
denki alkalmazkodott a helyi körülnrénycklrez és hegyet
mászott - nálunlr bizonyára tósztqlni fog nrindenki.

Nem mintha Kanderstegben neni lett vo]na tószt.
Yolt, de kevés, rövid és velős. Egyike a legkedveseb-
beknek v.oh az, amelyet Baden-Powell mondott az utolsó
este: "Urítem 

poharamat arra, alrinek szenteljük leg-
több gondolatunkat, akinek a kedveórt itt vagyunk és
utaztunk sok száz mérföldet, akinek a kedveért obbo
a ruhába bujtunlr, fejünkro tettük oz a kalapot, he-
gyekre mászunk és tüzbe-vízbe megyünk, télen-nyáron
minden szabad porcet feláldozunk, aki miatt néha sokat
bánlródunk, hogv többet örüllressünk, akit néha szelídí-
teni, néha podig vaditani kell, erro a kis játékszerre,
mellyel halálos komr-rlysággal kell játszanunk, akié
vagyunk szóröstül, bőröstiil, aki nélkül már el senl
lehetnénk mert szivünk az
övé: - a fiűralo

Ennél azonban vol-
tak rragyobbszabásuak is,
nrint pl. azok, amelyok
aklror hangzcrttak el, midőu
lnterlakenben a schweiz.i
köztársaság elnökéhez I] á-
berlirr rirhoz voltak a de
legátusok hivatalosak.,Je-
lentőségükhöz képest (az
cgyiket az elnök, mási-
k:tt Baden Powell n]on-
rl, ltta) megfelolő előkészii-
letek után monilattalr.
Rlidiósokat fogja érde
lielni, hogy az asztalba
cgy mikrofon volt elro a
célra külön beépitve.
nrelyhez a vezotéket a
padlón keresztül vezették. Ez a vezeték ,gy telefonhu-
za|ba kapcsolódott, mely az interlakeni postahivatalon
keresztúl közvetleniil a berni- rádióleadóállomáshoz ve-
zete|l. Innen rádión adtak lo Európa részére, míg
a daventry i (Anglia) állomás íelvette, megerősitetto és
továbbailta a tengerentúli országok részére.

Mindezt pedig időbelileg össze kellett egyeztetni !

Tessék elgondolni' 
*

Minden ilyen konferenciának, vagy egyébb nom
zetközi csorkészösszejövetelnek legkedvesebb része az
a há|ózat, melyet az itt megkötött és felujított barát-
ságok mindonkor alkotnak. Néha ennek a hálózatnak

Kanderstegből.

a szálai baráti kötelókek lesznek néha csak láthaiat]an
slliIak maradnak, rnelyek ilyenl<or szővődnek, vagy
ljúlnak meg. Ezek a nagy cserkésztestvériségnek.a le§-
biztosabb alapjai. Igy érhetik az embert kisebb-nagyobb
kedves meglepetések. Pl. mikor az embert megszOlitja
egy jóképü fiatal tiszt és emlékébe idézi, hogy Ovekk-et
ezelőtt itt, vagy ott találkoztunk már, mikor ő bizony
még csak őrsvezető volt és csak most erősíthetjük nrog
a barátságunkat, 

*

. . . Vagy pedig mikor megismerkedik az ember
egy szomszédos szövetség delegá{usával, akivel csak
franciául lehet érintkezni és csak itthon ismeri meg az
ember igazán, mikor kiderül róla, hogy nem is olyan
régen magyarszakos középiskolai tanár volt !

Á cserkészies együttlét fénypontjai bizonyára
a nagy ktizös tábortúzek voltak. Ezekro már jó elóre
kért a tábortónök programmpontokat. Nekünk is ki

Magyar cserkészek a Visi csúcsán.

kellett vennünk a részün-
ket, de nyilvánvaló volt
a nyelvnehézség. Ezen
segíteni kellett. lgy szüle-
telt az a javaslat, hogy az
előadandó magyar népda,
lokat megérthetőség cél-
jábóI mozdulatokkal illus-
tráljuk. A gyakorlatban
gyönyöIködtek bizony a
nlagyar dalokban nagya-
rálat néIkül is. De t€s-
-sék elképzelni, hogy mi-
lverr jól szórakoztunk ma-
pJrrnl< között a ..Juhász.
nak jól megy dolga . . .n'

t,agy ,,Kálra tövén költ a
rúca , . ." cimii dalok il-
lusztrálásán !

Hangrrlat nom hiány-
zott, annyi bizonyos és szakadatlanul születtek a szel-
lemi sziporkák. Németül tudók bizonyára kellő mérték-
ben fogiák átérteni a következó jellemzö mondást : Im
Berner Kanton, bei Thun jeder kann thun, wass er
will ! De ebből ne tessék téves követkoztetéseket vonni
a fegyelemre vonatkozólag.*

Még bizonyosabb, hogy a szellem olyan volt,
hogy a világ fócserkészo záróbeszédében a következő-
zóket rnondhatta: ,, . . . Miután szavakkal és tettekkel
itt megnrutatták; hogy az igazi cserkészszellemet megis-
nerték, ezek után számokra is lehet dolgozni, Ennél
a munkánál szolgáljon az a tudat, hogy több, mint
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egy millió felnótt van már óletpályákon, akik még most
is cserkészek. Bár ez a szám a földkerokség népessé-
gélrez viszonyítva aránylag osekélynok látszik, tudjuk,
hogy ez osak mag, rnely nagy rentényekre jogosit. Be
kell látnunk, nrily rrllgy, jelentősógú ennyi szolgálatra-
kész egészséges jó állainpolgár. akiknelr száma évről-
évro óriási mértékbon gyarapszik. Bárcsak a vilá,gtln
holyettosíteni lehetne az önzést, moly uralkodik a köl-
csörrös együttrnúlrödós és negértés szellemével.

Cserlrészekuok és vozotóknek egyaránt ki kell
lrnszrrálniolr ezt a nagyszerü alkalmat, hogv szolgálataik-
lral lstert országának, a Béko és Mogértés országának
clilrlalra hozatalát elósegitsék.

Három év mulva tallrlkozurrk isnrét. Addig sokat
Ielret ezen a téren tenrri. Lehet, hogy addig közüIünk
öregebbek közüt egyesek már notn lesznek itt. I{a
azonban én magam már rrem lehotnék köztetek, akkor
azza| a rneggyőzőtléssel negyok ol, hogy a szellem él
és arra lsten áldását kérem." Dr. Molnár Frigyes. Baden-Polvell elótt lianderstégben.

Néhány §zó a térképolvasásról.
A térkép a cserkész eg),ik legkedvesebb pajtása.

Mikor egyedúl, ismeretlen föIdön járva kezünkbo vesz-
szük és tanácsát kérjiilr, oly sok nrindent nond és
mesél a hozzáértőnok, hogy más alig hiuné. Mikor
podig téIi időben vesszük eIó, elvisz bennünket sok kel-
lemes omlékünk helyére. Yégigjárjuk rajta isnrét, nyári
bolyongásainkat és úgy szójjük ábrándjainkban új és
új útak terveit.

De a térkép furcsa kis jószág és csak annak
mosél, aki érti nyelvét. Ezérl a jó cserkész ogyik leg-
fóbb kötelessége, de legkedvesebb szórakozása is a tér-
képészeti próbapontok tanulmányozása. Ha ntár az
egyezmérryes jeleket ismerjiik és megvan az alaptudá-
sunk, több érdokes dolgot csinálhatunk. Ezek lröztil
szorotnék kiragadni néhányat és a többiben a ,,M. Cs."
eddig kiadott könyveiro utalok.

a) Metszelkészítés. A térkép úgy ahogy van, felül-
ról egy vizszintos sikra vetítvo adja a tárgyak képét.
Kis fáradsággal képet nyerhotünk azonban ezek valódi

- oldalméreti alakjáról is, ha valamilyen irányban
,,metszetet" készitünk. Amint a nevo ismutatja, €z nenl
más, mint a tárgyaknak fttggőloges sikkal való lemet-
szós áItal adott képe. Legogyszerúbben a kövotkezó-
képpen járunk eI:

A kivánt vonalra lefektetjük a papírt, szélén meg-
jegyezznk a fontos magassági jelzéseket (rétegvonalak,

nagassági és hszögelési
elsó részo már mogvan.
megállapítanunk. Ha a

pontok, kilátók stb.) és a rnunka
Most egy fonttls méretet kell
].00 rn. magasságot a térkép

ará,nyainak uregfelelően akarlánk ábrázolni, úgy az
1:75.000-es kat. lérképen, két rétegvonal közti ma-
gasságkiilönbség, nindössze ]".33 mm.-el volna felölendó
és Csonka Magyarország legnagyobb hegyét nrásfél cm-
nél kisebbnek tüntetnő fel netszetüuk. I'edig nékünk
többnyire ennéI kisebb magasságokkal van dolgunk.

Hogy tehát metszetünket mikroszkóp nélkül is használ-
hassuk, a magasságokat 3-4.szeresre fogjuk "eltorzí-tani". Vagvis 100 m. nragasságnak legalább 3-4-ő
mm.-t veszünk, sót kis különbségeknéI esetleg többet is.
(E számot szokás a torzitás mértékének nevezni.) Igy
ugyan nretszetünk a valósághoz képest hamis, torz
nagyságokat, do helyes és használható arányokat fog
feltünletni. Á részleteket, - a lejtök homorú avagy
domború voltát azalán a csíkozásból állapítjuk meg.

b) Látókörzet wegállapitása. Ha egy kiálló pontra
nregyek, - kérdés, látni fogorn-e onnan ezt és ezt az
épületet, ronrot vagy községet? Ennek megítélése sok-
szor igen könnyú. Ha kettónk közt csak egy lejtó és
azután sik terep van -- természetesen látni fogom, de
ha közvetlenül mellettem egy magasabb hegy, magától
éstetódik. hogy - nem. Sokszor azonban ez nem oly
egyszerú, Ilyenkor egy kis ntetszetet készitek a2lerep-
tárgvat öszekötó vonalról. Papírom ismét végigfektetem
e vonalon:

]tt csak a számbavehetó magasságokat kell fel-
tiintetni. Ha anltán az A B egyenes akadályba nem
ütközik: a pont látható, ellenkezó esetben nem. Pl. az
ábrán a 310-es magaslatról nézve a ].30 as dombot
a 250-es éppen eltakarja. - Néha azrrlán a dombozati
viszonyoft részleteit is figyelembe kell venni. PL a mel-
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tékelt ábrán a hegy lapos tetejéről a meredek lejtő
alatt moghúzóctó kis ternplomot nenr lohet látni, pedig
a térkép felületes szemlélósével talán azt kövotkeztot-
uénk, hogy látható

lgy azutárr valanrely hegy teljes látókörzetét neg,
állapithatjuk. Térkép betájékozrisáná,l ez gyaliran igen
fontos.

c) Yáz|at, láftajz lrészítésélrez a becslés gyakor-
lása igen fonttls. A ,i\{, Cs.' könyveiben erról sok
lnindent találhatunk, csak végig is kell rrrindázt gya-
korlatilag csinálnunk. Az l. ker. Jantboree térképészeti
versenyén épp a vázlatok voltak leggyöngébbek ! Tehát
gyakoiolníl-Fontos, hogy a méretarány, világtajali be-
jógyzését soha§em felqitstik el. Ezok nélkül a vázl.at
briéttelen. Valanrint irjuk fel, nrely vidéket ábrázoltuk.
(Pl. újpesti-szigot stb.) Sokszor elófordúl, különösen
liisebb terepröI felvett részletes vázlatoknál, hogy egyes
tárgyakra nincs egyorményes jel. Igy pl. a szeptemberi
Jamboree-n általánós megdObbenést keltett Gyula bácsi
fódöntöbíránknak a köveikezó, fogasnak látszó kérdéso:
,,Hogyan jelöljük a disznócsordát?' Egyik 1 kis mala-
Óot, 

--- másik- 2 kls malacot, - sokan e_gész kis malac,
csordát rajzoltak. Es - igazuk is volt. lly esetbon bár-
mily egysáorú jelet alkalniazhatok és a térkép szélén
foltüntéienr, hogy e2 és oz a jol mit ábtázol,

d; Rendkívül hasznos és érdekes dolog a terep
dombozati viszonyait térkép után, homokasztalon, vagy
bármily alkalmas anyagból kialakítani. Itt látjuk meg
igazátl ki ért a térképhez és ki ismori igaLán a csíko-
ást l A nréretarányról és a vitágtájakról azonban itt se
feledkezzünk ám meg' 

*

A térképismerotok gyakorlásához legallralma.sabb
az őts, vagy innél kisebb egység. A foladatokat bizo-
nyos fokozatokban ad;uk és a végtelenségig elvariálha-
tók. A követkozókben némi sorrendet szeretnék adni,
ami azonban nenr kot bennünkot semmikez:

1. Egyezményes jelkütcs megismerése és begya-
lrorlása.

2. Térképnagyítás.
3. Tájékózódás ismert teropen. Együttes bejárás

és megbeszélés.
4. Metszetkészítés, látókörzetmegállapítás, menetidó-

szánrítás és az így olőre kidolgozott terepen:
5. tájékozódás,
6. HÍrajzkészítés, teroptárgyak bejegyzése térkép

alapján.- 
7. Yáz]rat sík (táborlrörzet, kert, parkrészlet stb.)

majd változatosabb terepen (nagyobb körzet). Késóbb
rreÜezebb feladatok. (Pl. kiránduláson a célnál lerajzo-
landó a megtoti út, persze térkép nélkül l)

8. Teropfelépítés homokasz[alon (tekicsinyltve csak
a természet Ütán,-vag;, nagyítva a térkép alapjál. Kez-
detben esetleg ismeri-terepiOt tertep segítségóveD.

Ifj. Kunfalai Rezsö.

Az I. kerülei oltára a Nemzeti Nagytáborban.

Ruggeli mise.
Most kél a nap, a sátorok között
az alvó élot pirba öltözött,
a szél ziláIja pattogón a ponyvát
S homokból rakja pillanatnyi tornyát,
fönn nagy madár a nap felé koreng -S a tábor alszik odalent . . .

Zöltl fenyógallyak a domboldalon,
koroszt alatt friss lobogó rlalol,
alul rótt lépcsók, fönn a dombnak ormán
fehér toritők, arany himzés, oltár -az ébtesztő kürt alig hangza osak,
már mogy az oltárhoz a pap.

Fehér ruháján megvillan a reggel,
míg misézik a két cserkészgyerokkel . . .

és gytilnek lassan már a többielr,
lehajtott fejú, néma, halk tömeg,
arcuk vonásin szent áhitat repdes,
együtt könyörgnek, egyért, í0l, az Egylrez.

Egy 325.ös Brassai.

F o g a d a l o m.
Ma több, mint puszta ránkrótt kötelosség
Az összetartás. Oh, mort szortehulltunk,
S magunk vérével töltvo meg a múltunk.

Borúlt sötéton néz Ie rán]< a nagy ég.
Most még kiotlen képet tár a holnap;
A pusztulásórt múlt árnyak okolnak.

E vihartváró zilrzavat dagáIyán
Tartsunk mi össze, kis magyar fiúk,
S korossük ogyütt, morre visz ki út.

S ha életünk szét is terel a pályán,
Lelkünkben büszke fogadást togyünk:
Hogy egy a békénk s egy a fegyvorünk.

Mi rendületlen megálljuk a vártát

- Ha száz sziréndal csalogat is szorto -Míg a karunk a bilincset lovorto.

S akkor: Kárpáton s alfoldi rónán át,
Majd összegyúlünk újítni kötésünk -Es megköszönni, hogy Isten volt vélünk.

Tábori Pál.
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Hogyan öltözködnelr a cserlrészelr ?
A cserkész údvarias Eperr ezért, rnások
iránti tapintaf,1!"i§li|vik rendesen

' .t jO öreg parancsnok úr most bizonyosan összo
halza a szomöldökét: millió szunyogcsipés, micsoda
lruucutság ez ? Csak nom holuti divatlovéllol akarják az
órr jó csorkészeimet megbolonilitani ? Nózzünk osak
utána, irgumburgum !

A parancsnok úr megnyugtatására már most is
rn:gmondhatjuk, hogy nincs baj, a nyakkendóu dehogy
is lrell ezután csokorba kötrri, a szíj helyett som losz
rrlclrágtartó s a cserkészkrrlapot lrcrn keli a legujabb
tlivat szerint behorpasztani. Marad

Cl^aolos 'í2i 
iqc< "J.seIiüknc.otlrandS,iselet. J

A cserkésznlahhcndö is olyarr; hogy hozzá hasonló
nem igon van más ,enrborfiának, legfoljebb a cowboy-
oknak a vad nyugaton. Szép nagy négyszögletos kendó
oz, amolyoü az amerikai cserkészlap összeállitása szerirrt
37 féL&e lohet felhasználni. A nyakkendók a leglrülöu-
bözóbb szinüok, többrryire ogy szinben. A logérdeliesebb
nyaklrendót a firenzaí cserkészeknól láttaur. Három
szinü volt az s úgy hajtogatták ö§§ze, hogy anikor
a nyakukba tették, Olaszország nentzeti szirreit (zöld,
fehér, piros mutatta. A nyakkendót legtöbb helyerr az
ing gallétja fölött viselik (az angol és amerikai cser,
készingnek nincs is gallérja.) _4z^ awztráliaiak a váll-

pántjuk alá ftizik, mi a zöld rryak_
kendónkot a gallér alatt erősitjükluirtd-en a régiben, sót mi több,

ntlrad minden az elóirás szerint.
Ezuttal csak körültekintünk ogy
lricsit, hogyan is öltözködnok a
cserkészok szélos e világon ...

Tudjuk, a cserkészruha alap-
jában vévo mindonütt egyforma.
Azonbau vannak kisobb eltórések,
nrelyekról folismerhotjük, hogy no
ez a cserkész amorikai, amaz
angol és nintlon jel atta mutat,
hogy ez a harmadik longyel.
Nemzeti táborozásunkra júliusban
sok idegen oserkészfiú is eljött
hozzánk és reméljük, hogy ezen.
tril még szorgalrnasabban fognak
bonnünket látogatni. Hogy tehát
az angollal ne próbálkozzunk ola-
szúl, a franciával meg nénretűl
beszélni, a világ oserkészeinek ru-

jaink karimája már kis
esó után ís lekonyúl és
hullámos lesz a rossz
enyvezés miatt. A magára
egy kicsit is adó csorkész
azonban az ilyen kalapot
ujból enyvozteti a kala-
posnáI s azután idónként
présbe rakja, hogy a ka-
rinája mindig szép, egye-
nes maracljon. lrz arab
oserkészek fozt, az ind.u-
sok turbánt, a longyolek
sapkát viselnek. A kopen-
hágai JamboTee-n az ausztráliai osorkészok marabu-tol-
lat tüztek a kalapjuk mellé. Mi külföldi utazásainknál
ismertotó jelül a népszerü árvalányhajat viseljük a ka-
lapunk mollett.

bá,zatával most, a jolvényoikkel podig ogy más alkalom-
mal fogunk mogismerkodni.

A kalap a csorkészegyonruhának legjellomzóbb
részo. Nagy karimájú, u. n. búrkalap, szép és rendki-
vül praktikus. Egy két ország kivételével az egész vi-
lágon ezt visolik, erröl ismerik meg a cserkészt az öt
világrész bármolyik zugában. Bohorpasztások által négy
éle van, a négy világtáj jelképe gyanánt. Az angolok
elől. hátúl és két oldalt horpasztják be a tetejét, az
amorikaiak és mi is úgy, hogy a homlok föló él kerül-
jön. A magyar cserkészkalaphoz azonban még igy sem
igen akad hasonló. Ugyanís, amíg a külföldi cserkész-
kalapok karimája zápot után is komóny és o.qycnes
marad, mint egy deszkalap, addig a mi kalap-

atab

össze a bőr nyakkondő karikával.
Igy viselik a németek,finnek, stb is.

A aadrdg minilenütt rövid.
Do hát miért is viselnének ,a
csorkószek pantallót, vagy szúk
bricseszt a tábolozá§ok alkalnrá-
val, mikor a rövid nadrág kényel-
mes, szollős és anti a fó, prakti-
kus is, mert pl, a térde nem sza.
kad ki. sőt nemcsak fiúk viselik,
hanenr a felnőtt parancsnok urak
is, Baden Powell, a világ főcser-
készo is, sót még a walesi her-
ceg is, pedig annak az angol
király ám a papája. Láttunk mi
már nálunk is tiszteletremóltó
papi embereket és komoly tanár
urakat rövid cserkésznadrágban
Nem is értjük ezért sok paranc§

noknak és örogebb cserkészoinknek idegenkedé-
sét a rövid nadrágtól, amolyet már nálunk is meg-
szoktak s amely, hogy úgy mondjuk, már nálunk is
,szalonképes ", amelletf olcsóbb minden nrásnál. Csak
sííutásnál és más hasonló kivétoles alkalomnál lehot a
térdot is fedő nadrágot helyesnek elfogadni,

A cipőnéI nem lehet megállapitani, hogy melyik
nomzot milyont visol. .Lz angolok általában kivágott
cipöt, 

^z 
amerikaiak nyáron kivágottat, télen magas

szárüt viselnek. Nálunk a magas szártl, az elóirásos, a
táborban p€rsze kényelmes tornacipőliben szaladgáluuk.

Az ing mindenütt a miénkhez hasonló szabásu és
színű. Egyodül a németok viselnok vakitó fehér inget.

A bot mindonütt a tettrokészsóg jelo s minderrütt
hozzátaúozik a teljes fel
szoreléshez. valamirevaló
csapat kirándulásrá és
szolgálatba nem nregyen
bot nélkül.

A hés és egyéb apró-
ságok igen különbözö
formájuak, ozokben szin-
tén megnyilvánúl a nem-
zeti jellog, de az a|ak
különbözóségo itt is csak
a lényegtelon tulajdonsá-
gokra vonatkozik.

0 "r 
cllrÁ l i ój

olíw>t .

Külsóleg ilyen apró-
ságokban különböznek egymástól az egyos nomzetek
cserkészei, belsóleg azotlban mind a két millió cserkész
egyforma. Mindegyiknek szivébon ugyanazok a c§ol
késztörvények élnek. Zsoldos Benö.
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cserkész- és a

Kcdves Fohórarcri Testvórenr !

A vaclászösvórry alig láthat(l, bokroktóI, íálitól be
írrnyékolt nyotttán, vatlrogényes vaclonban, zúgó lregl,i-
patakok, kristáIytiszta tavak rttellett, rnaga§ heg1,ornrok
felé yezető zgrgecsapáson jár az indián harcos zsák-
nrányáért és mindennapi táplálékáért. Már íiatalkorban
erre szoktatja, noveli frht az indián anya. Igy aztán ide,
jébon tanú§a meg az önállóságot és természetismeret
sokfélo tudnivalóját. Ide vágyódik az ifjrl, mert itt nru-
tathatja mog, hogy immár méltó a harcos névre. A fcl-
nőtt harcosok podig, kik nrár nem ogyszer végigjártálr
a harci ösvénynek vértől csatakos utját, ismét vissza-
térrrek a "békés" vadászösvényro, mert itt mindig meg-
nrutathatják, lrogy dícső tetteik hajtóereje n)a is él
bennük. A vörösbőrü harcosok jót tudják hogy a vadász-
ösvény egy darab é|otz az élet pedig léryegébeu uindig
eglforrua. Aki a mindennapi vadászösvény követelmé
nyei között megállja helyét, az az élet nagy küzdel-
moinek országútján nindeuféle ollenséggel szemben
megállja helyét.- Mikor á Nagy Fónök fohérarcú testvéreit magával
hívja, kezükot megragadva, egyiitt járják a Nagy Manitou
birodalrnát: jót -tudja, hogy közülük lreveseu fogják
nrindennapi kerryorülcet vadászattal megkeresni. Mégis
vezotójiik akar lerrni, mett ,,az élet léngegébeu. mindig
eqylorma*. Már perlig hol lehet az igazi életet jobban
nregismerni, mint az éIet nasy 1l3illli,f;i.'íiili|ifr:*-

Neked taláu nincsen erre
szükséged ?

Te talán egész életed-
ben lritaposott, kövezett úta-
kon fogsz .iárrri ? Noked so-
lrasem kell nra.jd nyomolr
után a lrelyes irányt megálla-
pitanod ? Mindig olyan em.
berolrkel leszel együtt, kik
jámbor bocikáklroz, tiszta-
szentii őzikéklrez lrasonIita-
nak? Nem lesz vajjon köztük
farkas-, vagy vadmacskater-
mészetü, kiknek szokásait,
harcmodorát már most nteg-
ismerheted? A vadászösvé-
nyen nregtanulsz egyotlon
hangból, parányi zörejból kö-
votkeztetni az esernényekre ;

megtanuloil ismerni az éIetet
a n)aga rnezitelen valóságá,
ban, hibáival, rettenetes kö-
vetkezetességével, de meg-
látotl fenséges csodáit, fel.
emeló titkait.

"Hát hol is van az a
rejtélyos vadászösvény ?" -

vadászösvény.

lrérdczlretik egyneltányu-n. Pctlig l)ell-I kell n}css7e
tilazni, Itent kell távol kerestri. Xlilrdenlri lak<ihel1 e },ö-
z.elóben rnegtalállrrrtja. Egy tlarlib erdő, egy hegyoldti,
kis bozótos, nenr járt pusztaslig, zöldeló vetés, elhagyolt
tarló: nrind lehet részedre a legtauúlságosabb vadász-
ösvény, amit egy ,sárgacsőrü" észre sem ttesz, meg
sem lát,

Néha egyenesen szorencse, hogy az o|yan ,,§árga-
csőrüí aki összetéveszti az uzsonnát a hozsannával, a
tragédiát a drogériával a íölényt a bölénnyel, rende§en
visszafordul a vadászösvényről. Ha nem, akkor a va-
tlászösvényen is elköveti balfogásait, vaddisznónyomnak
nézi a sündisznónyomot, félhomályban az emberoJret
széttépő grizzlyt látja s nem azártatlarr, húsitó ribizlit.

A ,sárgaosórü" mellett nregjelenik azonban a
szabadban - ött, ahol csakis az igazi értékek, a tet-
tek érvényesülnek, - €gy újfajta csorkésztipus:a ,cvik-
kert feltevő cserkész".

Ha az ilyenfajta fiúnak mondja az ember: ,,Te,
Gyurka, feszítsd mog a sátorlrötelet l", akkor Gyurka
barátunk felteszi a ,,cvikkert", nekikészül, a körülálló
kat kellóen figyolmezteti, milyen fontos feladatot fog
most elvégezni : gallérját előbb kigombolja, ingujját fel-
gyűri, markát vízlrólyagok elkeriilése céljából bezsirozza
s rendosen, mire tettre került a §oI, a sátcrr már régen
összeomlott. Ha lopódzkodás közben int neki az ember,
hogy: .pszt!", nrind-
járt ,,felteszi a cvik-
kert" s szívbóI jövő
ószinte méltatlanko-
dásárrakhangját egy-
általában nem igvelr-
szik halkitani, nrikor
kitör belőIe: 

"Csaknenr képzeled, hogy
nost lopódzkodom
elóször életenrben !"
Porszo, az ilyon esz-
mecserének hatását,
különös tekintettel a
za.jtalan lopódzko
dásra, még fantá-
ziával igen szúken
negáldott olvasóim
is elgondolha!iák.

Azonban téve-
dés lenne azt hinni,
hogy a "cvikkertfel-tévó" cserkésznok
mindig van cvikkere.
Lehet orrán pápa-
szem, orrcsiptető, de
legtöbbször egyálta-
lábannemvisel szom-
üveget, mert szeme

a%D

A,,szobatudós'.A "cvikkeríeltevől cserkész.
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képzeli, hogy belóIe
természettudós lett, aki
az egész világot atyai
v:illvoregetéssel kezel-
heti. Bendesen éppen
enriatt az atváskodó
modora miatt állhatják
ki legkevésbbé.

MásnáI mindig nin-
dent jobban tud ! lIa :
felkiáltunk, hogy itt re-
pül egy szarvasbogár, \,. 3??
akkor halálosan komoly f,,, )', ,í!V

kifogástalan. S alkalonradttirr négis olyan fontoskodással
trrdja ufoltenni a cviklrert". Akármit kérdeznek tőle,
alrárrnihez szól hozzá, ,,felteszi a cvikkert" és így kezdi:

"Ha máskor mindig olyan kitíinó menloriánr nem csal !",
vtgy: ,,Mi rendszeresen goudolkozó emberek, nregszok_
tttk!_", _yagy pedig: ,,Lehetséges, lrogy valaki másképen
vélekedilr, én anonbln.. ."

Már pedig, al<i a vadászösvényt járja, az hagyja
ottlrou a ,,cvikkert", mert itt igazárl nem itnponá| eiiel
scnkirrok. Akirrek pedig szerrre $.yönge, az vegye fol
clinriuláslior s rre igyekezzék ,,fel és letenni".

Azonban a osárgacsőrűtréI", a ,cvikkert feltevő cser-
kószről vlr,rr még egy veszélyesebb fajta fiú : s ez a
,,szobatuclris". Anint a,,slirgacsórü"-eknek rondesen
rrincsen sárgacsőrük s a,,cviirkertfeltevő" cserlrésznek
tllán nég so]rasent volt lrezében szemüveg, a szoba-
tudósróI sem szabad hinni, lrogy állandóan a szobában
tartózkoililr. Ha ez így volna, nem sok vizet zayaTna.
Azonban nem így van l Leereszkedik közénk, tanit,
oktat, dorgál, javít, rlicséreteket oszt s mindezt azért,
mert valamikor, hajdanában sikerült keresztülrágnia
magái egy az antikvárium raktárában felejtódött tor.
nrészotrajzon, Most azt

nrinden körülmény között nregálló férfiból. Az ilyen
ember kell, az ilyen ember való a vadászösvényre.

"lVlilyen 
hát az igazi vadász ?" kérdozhetik fohér-

arcú testvéreim : ,Milyenek legyeuek a Nagy FőnOk tanit-
váuyai ?"

A választ nem körrnyü megadrri.
Az igaai vadász az eleién fogja a dolgokat kez-

deni, de ttem alrar egyszerre minr:lenhez tökéletoscrr
érterri. Becsiili a mások tudását s igyekszik azt lrlapo.
san elsqjrititani. Tehát az ellerrliezője, mirtt irrrrit a
,,sárgacsörü" fogalom jelerrt.

Teste igónytelerr. A kemény anyafold kevés no-
hával kipílrnázva liedvescbb a, legpulrább madrácuál.
Etelben ncnr válogatós Azért eszilr, hogy éljen, trent
pedig azért éI, hogv egyen. Dvés lrözben ételről egyet.
len szót senr ejt. Bírja a koplalást, fáradalmakat, tlem-
alvást s kerlélyén, hangján, tartásán be nem ayatott
szemernyit sem vehet észre fáradtságából. .De nemcsak
teste igénytelen. Gondolkodásmódja is az. Ugyességére,
gyakorlottságára nem büszke. A testo csak szolgája.
S szolgájától mogkivánja, hogy urát méltón szolgálja.
Tehát teljesen messze esik a 

"cvikkerfoltevón tipustóI.

padtarcú testvéroim azonban az
fognak s méltóan fogják követni

Tud sok mindent,
de még legélemedet
tebb korában is vallja:
,,Tanúlni nom szégyen!"
Szemét állandóan nyit-
va tartja, figyol, tanúl,
megjegyez. "Ki nem
tanűI, az felejtl" Tudo-
mánya nem az ide-oda
szökdicsélő szöcskéé,
hanem a minden virá-
got útb aojtó szorgalmas
méhé. Sok mindent tud,
de egyáltalában nem
,szobatudós ".

A Nagy Főnök be-
széI, nilyen férfi kell
a vadászösvényre ? Sá-
eddigielrbőI is érteni
a vtdászösvény útvesz-

tőin keresztül.
NÍég egyet azért mogemlit a Nagy Főnök. S ez

az indián vadászoknak az szokása, hogy fák között,
különösen súrrl erdóben, madárra nem használnak he-
gyesvégü nyílvesszót, mert a fák koronájába fiiródik s
rejtva marad a szenr elótt, míg a tompahesyü -mely céljánalr épen rigy rnegfelÓI, ismét leesik a
foldre.

Testvérent, ne röpítse el sohamegnemtalálásra
gondolatpuzdráiának értélres tapasztalatnyílait, hanenr
forditscn rájuk kicsivel több gondot, hogy amikor me-
gint szükségo lesz rá, a földról, emlékezetéből, noteszé-
ból, jegyzeteiből bármikor elószedhesse, ha arra szük-
sége lesz lgy azután nem lesz a vadászösvényen sent
, sárgacsőrü", nem fogja so}ra szükségét érezni, hogy a
,,cvikkert" í'eltegye s tudásárrak alapossága minden
próbát meg fog állni. szoretetteI

a Nagy Főuök.

\9Pp.t javít kii "Ej, _,._*__ 
- 

§u Z._&lh. 4/G_(?h*_
fiúk, nom szarvasbogár,
hanem Szarvas aggan_ ,,Sárgacsóríi" aYadászösyényen.

csár l " Nekivan tele fe.je
özőnv izelrőtti szakkifej ezésekl-el. Ö trivla a kati cab ogara t

"lrétpontírb_ő{_e" 1ek, ó nevezi a csibort ,,ítszó kerin§őc''-
rrak, a szakálas keselyűt "szakáIas orvaly''-nak, a-parti
fecskét "kőfali felleng'-nek. Hallgatóít 

- 

azzal ejti'két-
§9sbe, hog_y paradicsomnladár helyett,,édenc"-ről, óriás-
ki tyó lrelyett ,, ótiás zuzány" -ról, kenguru helyett

"ausztráliai ugrány" ról beszél. Milyen szépen is hang-
zik: "Nézd, amotta billegényt (barázdabiltegetó !)" \rag}
elbeszélés közben: ,,Bizony, apámat egy§zel c§emege-
szőrbencs-evésközben (osztriga) úgy megijjesztette egy
egy mókusalalrúszárnybörényc, hogy az orvos gyóg}-
szertá,ri zsugorozot (pióca) rendelt!"

Kiránduláskor a . sárgacsőrü" Iegfeljebb otthon
felejii a térképet, vagy a földgömböt hózzá e| helyette,
a szobatudós nem feleiti otthon, de nem mulasztja el
negkritizálni a "hiányos' és ,.tökéletlen" térképet.
Nincsen a világon sentmi, amihez hozzá ne tutlna szó|ni.
Ha ismoretlen kőzetet találnalr társai, a világért senr
rnorrdauá,: ,,Bizony, nem isntereml" E helyett megá,lla-
pítia, ,,,jellemzó kőzet", növényre és bogárra rávágja;
,ez a speciesek osztályába tartozik". (Magyarril: .Ez
a ,,fajLá|Á" osztályába tartozik".) De, lrogy milyen ,,faj-tllk' osztályába, azt ntár nem mondja nreg.

Az ilyen szobatudós a végerednrényben nem tud
sentmit, s a természet igazi világából ígen keveset ta-
núl rneg.

A távoli vadnyúgaton is mind a háromfajta olő-
fordúl bőven De van az igazi vadászból is: a vad
csapását ol nem tévesztő, biztos kezü, élesszemü, helyét

Olcsó sí
kapható rrovember 1.tőI kezdvo a Szövetségben

készpélzfizetés ellenében.

kiválasztható és azonnal olvihetó.
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Mi van a zöld lrarszalag mögött ?
(Izgalmas riport a Nemzeti Nagytábor 

''.i;i:::ti,;,.r"."jir];,,1{"l,Tj'rÓ'táborban. - I{iket Pontoztak le? -

A Nemzeti l{agytábor lankás donrbjai köz0tt solt
rejteii pillantás, kivárrcsi tekintet szállt a döntőbiróság,
a táborparancsnoksági irorlasátor mellett felvert lráronr
harInincszemélyes sátora feló. Hiszen köztudonrású volt,
lrogy a döntőbirák hol vatta_cukorárúsnak, hol pedig
viperárrak öltözvo dorítették í'el a tábor "rejtett szép-
ségeit". libbe a ro,jtélyessógbo óhajtott a " Magyar Csor_
kész"reflektora bevilágitarri, mikor kiliiildött engem,
férkőzzek be legalább egy napig a tlóntőbirák közé s
irjak rneg nindent, anri olvasóinkat érdckelheti,

- Jó munkát l - állitottam be a velsenyltirósági
sátorba.

- Jó munkát l Mit tetszik parancsolni ? - fogad
a duplaharmincasbóI álló irodasátor bejáratánál egy
korekarcú fiatalember, kinek karszalagjáróI a,,titkár,"-
szót olvasom le.

- Hát úgy áll a dolog, hogy a Szerkesztőm iroda-
igagazgató tevékenységemre való tekintettel néhánynapi
szabadságot engedélyezett, Hogy ezt a pihenésre szánt
idői némileg kihasználjam, szeretnék önöknek segiteni
a biráskodásban.

- Hát ez igazán nagyon kedves - szövődik ki
a titkár úr száján a szó s bevezet a sátor egy elkeri-
tett részébc, ahol egy terebéIyes úr két telefonkészülék
társaságában búsul. A búsulás úgy értendő, hogy lrezé-
ben lévó hatalmas porruhával igyekszilr íróasztalára ki-
rakott s kövekkol a világgáröpüléstól nregóvott iratokat
a homoktól megszabaditani. Ez a fónök. Mint később
megtud'tam, a nagytekintetú verseny- és plogramnr-
csoporté, melynek olső alcsoportjába tartozik a dóntó-
biráskodás.

Mikor mondókámat előadont, a főnök nyugodtan
hallgat s igyokszik a por és homok ellen vívott harcát
folytatni ; keze csupán akkor ált meg egy pillanatra,
mikor a ,pihenés"-szőt hallja. No, de ez lehetett vélet-
len is.

- No és mikor óhajt kedves Szerkesztő úr be-
vonúlni hozzánk?

- Azonnal, ha lehet, kedves Főnök úr.

- Renrlbon van, mégis negyedóra múlva kezdő-
dik a csoport hivatalos"órája, l1.3-1lz4.ig ugyarris hi-
vatalos órát tartunk, mely idó alatt mindent el lehet
intézni, mert nráskor elnegyünk versenyeket rendezni
és elókésziteni.

Amint beszéIgetünk, látjuk az előkésziileteket.
A sátor nyitott oldalán háront íróasztal áll.

Az első fölött "Versenyek" szó áll. lde kell minden-
nemú versenyügyberr, levelezés-, óvás-ügyben íordrrlni.

A második íróasztal fölött egy másik felírás árulja
el rendeltetését: ,,Szórakozáso, Alcsoportjai a tábori
szinház, tábori mozi, tábortüzek rendezése.
. A harmadik alcsoportnak, a ,,kiképzés"-nek fel-
adata az úsznitanitás, atlétikai kiképzés, természet-
rujzi oktatás stb. A mellette Iévő hatalmas fatáblán
válogatott növényi gyüjtemény ad alkalmat a botanikus-
cserkészek továbbképzésére.

Addig nézelódök és beszélgotelr, míg egyszerre
megszólal az ébresztőóra a ,,F'őnöku asztalán.

- Minden ember a fedélzetro l - kezdódik a
hivatalos idő l

Mialatt az alcsoport-fónökök iróasztaluk mellett
reszort-ügyeiket intézik, a,,verseny- és progranmcsoport"-
irodának 8 tagú személyzete, mind tisztek, vagy segéd-

tisztek, vezényszóra rrekitiillak az esie beér,lrezett döntó
birói .ielentések íbldcrlgozásának.,,'l'izerrkét pont !", hítsz
pont l, ,,tábori rendőrség zajongást jelerrt!" 

-iil,eu és
ltasolrló lnondalok röpdösnek a levegól-lcll A z:Ijt nróg
rröveli, hogy egyszere nlind a két teleí'tllr nrt,gszóltl
A táborparancsnokság teleforrjárr a kiilfti]di ker,ü[et
tl'tbclrfónöksége érdeklődik a dólutlr,u látlrlrló progrannl
fclől, a csoport telefonján pedig a 1 - 5. versen;,reldez.ó
csapatok táborfőnöke jelerrti, hogy a délutáni szolgálatra
kért 6 órs és 12 dontobiró elindult.

- Tolefonista hrizd fel a vekkert 4 előtt tizpercre
rnert négykor kerdódrrek a versenyek, - rnorrdja a .,Fő-
nökn, mielótt beloveti magát az elintézendő íigyek tön-
kelegébe.

- ^ 
2 nrentőcsónak induljon azonnal fel a vizi

mentés szinhelyére, hat jó úszó menjen velük hullának,
következö 2 őrs az első segélyhez, . . tolefonálni X
doktor urnak, hogy amirrt a betegvizitet elintézte, legyen
szives az egyik csoport biráskodását átvenrri. . . ujabb
hatvan embert kérünk a íőtérre a lassóverseny kordo_
nához. . . a vízi rajból induljon háronr csónak egynapi

"lelemmel a vizicirkáIóveTseny táborhelyének kikeresé-
sére, egyik őrs szállitson fát a vivópálya elkészitésé-
lrez stb. stb.

Közben azonban, a hivaíalos őtára tömegesen
jövó ,,felek" érdeklőclnok a következő napok ploglam-
járól, kirándulásról, versenyekról. Közben pedig a tele_
fon is megszólal s egy cserkész érdeklődik;

,,Mit ad nra este a mozi?"
Még nenr szólt a vekker, de az árbócnál ntár

nagy tömegberr gyülekezrrek a verserryzők. A csoport-
iroda elótt állanak fol a szolgálatos őrsök és döntő-
birák, megkapják az utólsó rrtasitásokat s máris szól
a vekker: ,,Rögtön kezdődnek a versenyekl"

Amint az árt:,őcnáI az elosztás megtörtént, csatla-
kozom a csoportfó-
nökséghez, gyolsan
végigjárjuk a ver-
senyzö helyeket. -Most elég ,kevés
van !' Két hel.yen
elsó segély, a tábor
fölött vízből mentés
és még 5-6 nern-
kötelezó szám.

Amint visszame-
gyürrk, a sátorban
vár 6 cserkésztiszt,
akik mostjöttek meg
a városból. Van köz-
tük több egyeteni
tanársegéd, a többi
is nind életpályákon
elhelyezkerlett cser-
késztiszt, akik csak
délutáni szabad ide-
jüket tölthetik a
Nagytáborban. Most
bírálni mennek a tá-
borokat, A nta meg-
vizsgálandó csapa-
tokat felosztiák egv-
más közt, felteszik
a rejtélyes zöld kar-
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8 ü8f kötél a hiliehoz

9zalago! s_olindulnak. Nemsokára rá ismét uj birók gyü-
lekeznek. Este tábortúzi verseny lesz. Kilerrc helyen vcr-
senyeznek ogyszerre a csapatok, mindenüvé 2-3 birót kell
küldeni. Ez számra testvérek között is kitesz vagy lruszat.
Megbeszélés és pontozólap kiosztás után örönrmeiioskadok
le az egyik ládára ,,Yégre pihenhetek" lriáItással,

Azonbau hamarosan rájöttem, lrogy ez a renté-
nyem, kába volt, nert még ezután jött csak a java
a ,,pihenésnek".

Hét óra tájban szállingóznnak vissza a döntöbirók,
kezükben hatalmas paksanéta : ,,az első segélynyujtás
irásbeli feladatai",,,pontozólapok" stb. Kaiszalágjuk-
kal együtt átadják a dontőbirdsagi irodában, kik §on-
dosan elzárják.

- NIiért ez a nagy óvatosság ? - kérdenr
Ez szabály kéren, - válaszolja a ,,naposo iro-

ctista, - rrrert különben könnyen elveszlretne egy egy
karsz_alag s megszaporodnáttak- az álbirák. - Nágyó
sóhajtva hozzáteszi: - Igy is éppen elég bajunk van
velük !

A déluláni versenyek birái már mind beérkeztek,
csakhamar visszatórnek a tltborverést pontozó tisztek is.

_ - Kilret pontoztak 1.1 ? - igyekszem megtrrdui
lr, kulisszatitliokat.

A nyilvánosslig részére csupán a csoporlfőnök
lryilatliozhatik - mondja az egyili egyetemi tlinársegéd
s megmagyarázza, ntenn},i ba,it olrozott mír,r az, hogy
n sajtó ,,szertzációta óhes ktrllancsai" ninden ele.jtc,tt
szót, rléletienül meghallott nregjegyzést vezércikké ftrj-
rrak fel.

Pn azonban, mármint sajtókullarrcs, nem csiiggerl-
len s a Főnökhöz fordultam.
_ _ _ - Kiket pontozunk }e ? Erre a logkönnyebb fe-
lelni - volt a szivélyes válasz.

- szeretném, ha részletezni tetszenék !

- I(érem, nagyon szivesen. Általában megjegy-
1_em, hogy a legritkább dolog, hogy valakit lepontozunk.
NekÜnk ug.l,anis az lenne az álláspontunk, _- de a szi_
gorú fódöntőbiróval, Gyula bácsival nem lehet viccelni,
-- hogy akik eljöttek a l{ettrzeti Nagvtáborba, azok
első csoport, azok a fiúk, akik rrenr tudtak eljönni, do
cserkészek azok ntásodilr csoport. Azok pedig, akik el
sem jöttek s nem is cserkészek, azok harmadik cso-
port. . . Ugy e egyszerű. Ami pedig az egyéni verse-
nyeketilleti...

Itt ntost rövidebb szünet következett,. mely idó
alatt eltávozlak a 9 kerületi tábortűzhez a birák, refe.

Hogyan l e m kell bogfácsot vinni.

rátumot terjesztett oló a tábori mozi vezetöje, szólt
a tolefon, folyt telefonon át a kerületekkel a program-
nregállapitás, megint visszajöttek a birák a tábortüztől,
nrert nlár véget ért, kezdődött a tanácskozás. Egymás-
utlrrt érkezett nreg a tábori szinház vezetője a másnapi
mósorral a bemutatások intézöje a maga mondanivaló-
jával, a tábortüzekel vezető Kálnrán bácsi, a kirándu.
lásolr, természetoktatás, céllóvész, atlétika, úsznitanulás
vezeíői s ezen felül a rengeteg versenyvezető döntóbiró,
kik mind boleszóltak abba a nagy kérdósbe: "Mi isIesz holnap".

Mire nindenki elmondta a legfontosabb mondani-
valtjit s impurumban elkészúl a ,,másnapi" programnm,
már iényleg másnap voll, azaz éjjeli '/z1 óra.

Mikor elindultunk a lakósátorba, rnegeg.yeztem
a barátságos információra ntost ís kész főnökkel, hogy
inkább reggel folytatjuk az irrterjút, mert ránk fér az
éjszakai nyugodalom.

Na hiszen, ránk is fért volna l Alighogy kezdtünk
elszenderedrri, a sirtor elótt megjelent egy tábori rendőr
s a sátor eló illatossági okokból kitett karbid-Iámpát
nagy méItatlankodások között magához vette.

Elaludtam. De egyszerro felébredtem. Az volt az
érzésem, hogy a sátor clőtt egész sor entber gyülek-
szik. NIi az? Fclkelek és kirrózek. Alig pirkad nrég, de
az&t ki lelret veuni az alakokat. L{egisnrerenr a Főnö_
jiöt.'I'izerrháronr segédtiszt á1l liörüIötte, tlöntóbirói
Irarszalagot kapnalr s indulnak e]lenórizlri a táborokat,
van-e ,,tiizviz" az árbócnál s látható-e szenét vagy kint
felejtett tárgy.

Öt órakor szól a vekker ! A sátorban alvók egy
része felkel, 3C0 példányban sokszorositják az aznapi
programot, mert 7 órára, ntikor az általános ébresztó
van, ennek készen kell lennie.

Hatkor parancsnoksági ébresztő. Fel kell kelni.
Mosakodás, torna, ágyazás és parancsnoksági

közös inrádság. Yégre 7 óra, jönnek az azlapi pTog-
rammért. A főnölr elóvesz s folytatjuk a tognap este
abbamaradt beszélgetést.

- Látja ez az az itló, mikor legjobban ráérünk.
Csak tizenegyórakor kezdődnelr a versenyek, addig bó-
ven válaszolhatok kérdéseiro. Mondjuk az egyéni és
őrsi versenyekróI van szó. Kit pontozunk le ? Hát péI-
dául, akinek az a véloménye, hogy az ember percenként
600 at lélegzik, vagy aki ütőores vérzésnél mesterséges
légzést végez.
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A repüi6gépelr megkülőnböztetésé.

flazárrkban nrirrdenfelé karcsú repülógépek szelik
a levegőt, magyar és liülföltli repülöttirsulatok tartanak
fenn állandó járatokat, soksz.or külföltli gépelr repülnek
át fölöttünk ós sokuu vatl-
uak, akik csak arrnl,it trrtl-

Hf.;"illlÍi?,}ff* J;;illii MONopLÁN "'

IJgyanolyan, mintha egy 
-1J-'cserkész a felette olrepiilő

nradárról nem tudna többet
rnondani, nrint hogy mada-
rat ]átott repülni, ahelyett
hogy ntegnrondaná, hogy
ragadozó, szárazföldi vagy
yiÍ.i madár rc1 ült cl re,;"e Tol{sER
fölött. A rcpülógepeknól is }Í
vannak ragadozó és nenr

Az ,éber' órség.

-- Most egy kérdést! I\finr]enlrit, ninden kis lri-
báért lepontoznak?

- Ugyan hová gondol. Néze azt a háronr fény-
képfelvételt. Mind a lrárom csapat megérdemelte volna,
l ogy lepontozzák. Mert hát kérem, szabad hájk-ra
ilyen hatalmas hajóköté]lel elindulni, vagy szabad egy
bográcsot ityen kiállóan cson]agolni, nenl is szólva arról,
hogy a cserkész éjjeliőrök nenr horkolhatnak. A hor
kolás ugyan nem látható a képen, de rrekem elhilreti.

- Na és ezeket mért nenr porrtozták le ? Ezelr
talán protek. . .

- Hová gondol ? Egyszerúen azért nent pontoz-
tálr le, mert a döntóbirónak is van szive,

- Pardon, mi beleszólása van ebbe a szivnek ?

- l{ogyno volna l Nom volna igazságtalanság, ha
nzt a csapatot, mert nincsen nás kötele vagy megfeleiő
hátizsákja, csupán ezért pontoznák le? Yugy -- amikor
az őrségról felvétel történt - aznap, igen erős kirneritó
rnunkát kellett végezni, hogy a fiuk holtfáradtan kerül-
tek órkódésro.

- De így igazságtalanság történik a többi csapat_
tal, ntelyek ellen a logkisebb kifogás senr hangzili el,

- Ugyan kérenr, gondolja, bogy van ilyen osapat?
Sőt l Talán mi hibátlanok vagyunk ? Nézze, most érke-
zelt az éber tábori rerrdőrség szolgálati jegye, melyben
megdöbbenéssel állapitják nteg, hogy éjszaka lánrpát
találtak sálruttk elótt . . ..

- Na és most nri lesz ?

- Látja ezt a nagy ládát l Bolotesszük ebbe. Ez
már félig telo van szolgálati jeggyel, nrelyben a tábori
rendórség mindenfélo tűz-viz, szab. kihágásokat jelent.
Majd av ünnepélves eredményhirdetés után bontjuk
csalt fel a ládát. Hát nincs szivük a döntóbiráknak ?

- De van. S ópperr ozért kórom, errgedjenok el,
vissza a Szcrkesztóségbe, ntert már túl sok volt a ,pi-
}ronésból".

s a döntóbirákrrak volt szivük, 
pelihán pál.

ragad,ozó, azaz kimondottan lráborus avagy békés célt
szolgáló gépek, ott is vannak vízi ropülőgépek - hyd-
roplánok - sőt egész pontos jelzést is visélnek a repü-
lógépek, akárcsak a vasuti kocsik, autonobilolr és
egyéb,,ftildi" járnrúvek

Külön csoportolrat alliotnak az egyszárnyu repü-
lógépek, a ruonoplánok, a kétfed,elüek, bipláuoh és a
többszárnyúak, a. tri , qltadri-, stb. plánok. Az elsó
tehát, amit észre kell vennünk, hogy ogy-, vagy kétfe-
delü, monoplán avagy biplán repült-e fejünk fölött,

Utána következik a gép pontosabb megáIlapitása.
Á l\fagyar Aeroexpress Junliers-tipusú fémrepülógépo-
ket használ, melyeknél a géptest ós az utasftilké a
szárnyak fÖlött van. A
Magyar Légiforgalnri r. t. ,
Fokker-gépeinél viszont^ a B|PLAN
fiiggesztve. . r

A Junkers, nronoplárrolt
egy része uszótalppal fel-
szerelve mint vízirepülőgép
közlekedik a Duna és a Ba-
laton fttlött.

IIa a géptipusokat meg
tudjuk különböztetni, nem
nagy ördöngösség a gépek
nenrzetiségét is megállapi-
tani. Nemzetközi nregállapodlrs szerint a gépek számok
helyett betüket viselnek, nrelyekból a lrét első a gép
nenrzetiségót jelerrti Az elsó betii az illető ország nenr-
zelközi nevét (H:Hungaria, G:Germánia, H:Hollandia)
jolenti, utána elválasztójel követlrezik, a következő botű
az illető ország saját nevének kezdőbetüje, Hungáriárrál
M (N{agyarország), Germanianál D (Deutschland). Hol-
landiánál N (Neederland). A következó három betű a
gépek sorszámozását jelenti.

Tehát I{-MACA annyit jelent, hogy ,Hungaria-
Magyaroszá,g ACA jelzésü gépe."

I'enti módon az egyes gópelrot is neg tutljuk
különböztetrri, nrert nem lehet mindogy a cserkésznek,
hogy Hrr ngaria - Magyarország vagy l'rance - Franciaor-
szág jelzésü gépek röpködnek fejo felett.

Iparrnűvész.különproba eredmónye.
Horváth S.abolcs 2. B. K. G., Jaje;lri,a János 13. (ötvös,

kisplaszlikus), Légrády Sánd, r l3, Ezernrester (.r indenhez,kitü-
nően éLt), Nagv lván 2. B, K. G. (goblein tésa, horgolás, sima
és kelert hirnzés), Lengyel Lászlő 4. B. l. K. (összes női kézí-
munkák) 20 pont.

lJamut László l59. Pápa (faégetés, intarsia, lombfürész-),
Surányi Elenlér l59. Korvin Mátyá§, Pápa (íaégetés, favésés, lorlb-
fürész, himzés, _goblcin, reliefmunka, netz), Wolny Gyula l5.
Betrrlen (battik, himzés, szönleg) l0 pont.

Porzsol, lstván l72. (börmunkák) 5 pont.

H-tl.ACA
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A c§erlré§z vidám"
Minden rijságnak legértékesebb munkatársai az olvasói. Ha azoli megmonclják, logy rni érdeltli ólret,

|ta azt, ami rájutr aá életben lógjobban hatott, megkísérlik lo is írni, ha vidám porceikben is megemlekeznel< tz
ő lapjukról és azt nemcsak terjósztilr, ajánlják, beszé]nek róla, hanenr anyaggal is ellátják, akkor könnytí a, szer
keszió clolga. A mai nappal próbaképon-isrnet új rovatot nyit,nk, anrolyet rnindég új_r1 é_s _újra nreg akarunk
jelentetni, ilalahánysztlr-eiég anyagot-tudrrnk hoizá összegyűjteni. Hát ha ez tetszik Nektek is, ha azt hiszite'k,
i,ogy a mai szontoiú vitágbán ez iegít Titeket abban, hogy a fiatal életetek terheit_ könnyebben elviseljételr .és
hoáy a cserkészlörvények értelnrébei mindég vidámalr legyetek és nrásokat is felvidíthassatok (ez is jótett !):
aliiror fogjunk össze, irjatok meg nekem rrrinden jó dolgot és nrirtrlen f,urcsaságot, érr nrajd_ liiválogatom, ös§ze-
gviijtöm,-Ósotleg átöltözletenr ókót és akkor a Magyar Cserkész a solr komoly, értélres tudnivalón kiviil sokszor
§áerezhet Nektei< néhány vidám percet is ! A Szerkesztő.

Zsiga bölcs kérdései:
Iia a nyár rne§ős:iil, tél lesz belűle,

hát vajjon a tél nrit csináI, hogy
nyár legyen belőIe ?

Milror kerékpárkirírndrrlásra me-
gyeli, nriórt mondják, hogy az kari-
halúra' 

*

A kicsapott diálr, a megcsapott
befóttesüveg, a veszte§ öIíölvivó, az
agyoncsapott piaci légy, a ]]-Iistás
tisztviselő - mind ,,csapadék". Iiitl
vnj.jon ez-e az a csapadék, amit a
fellrőszeti int,ézet jelerrteni sz.o]iott?

*

Miért }raptant ternrészetrajzből sze-
kundát, milror azt feleltem, lrogy az
állati élet legmagasabb foka a zsiráf
és legalacsonyabb foka a giliszta ?

*

Miért múlik el hamarabb az egy
órai idő nappal, játék közben, mint
éjjeI őrködésnél ? 

*

Ázt olvasom) nem szabad, olyan
tejel e|adni, melynok köbcentiméte-
rében I0 milliónál több a baktérium.
Va.jjou, nem azért kapjuk-e regge-
lente olyan későn, nrert elébb ezt
számoljálr ? 

*

Mi jobb, ha valaki butább, mint
amilyennek látszilr, vagy lra nem is
olyan buta, mint anilyenrrok látszik ?

Vajjon, hogyan ,yakarództak a régi
pánoélos vitézek ?*

Multkor beveiődtenr valami bölcse-
leti elóadásra, ahol a szakállas tanár
úr aztmagyatázla, hogy a boldogság
,7em az) amit elérünk, hanem amit
el akarunk érni. Yajjon, ó futott-e
már éjfélkor az utolsó villanros tttán ?

Mindig azt lrallom, hogy kotnyeles
vagyok. Mi az a kotnyél ?

*

Ha az a lrely, ahol sok a cukor:
cukrász-da, akkor a repülőtér miért

- Hánvféle lány van ?
: Kislány, nagylány és oroszlány.

- íIányféle kabátja van a tisz-
tednek ?

: Téli liabátja, nyári kabátja és
urro-kabáttya. 

*

- Milyen rácsot isntersz ?
: Csak vas-rácsot és bog-rácsot,.

- Hát bor nrilyerr van ?
: Felrér bor, vörös bor és nagy-

tá-bor. 
*

- Hányféle lap van ?
: I]jság lap, ferde lap és cser-

készka-lap. 
*

* Ilányféle lak van ?
: Nyári lak, kirúg{ak és jó a,lak"

- Hányféle ,,nal' van ?
: Az egyszerti ma, a ma-ma és

a koz-ma.
*

:

- Ki a lompos ?
: A komondor lompos, a ro§sz

cserkész is lompos, de leglomposabb
a fóko-lompos.

8 fa ismerete.

Melyik a leglobbanékonyabb fa ?
'13n,(9

Melyik a legmozisabb ?

Melyik a leggörögebb? 
'"Jn

X{clyik a legcsalafirrtább? 
'DJIY

Mell,ik a lcgszájasabb? 
'"JI'SJ

, ,B_loY

iltclyik a legntulatságosabb ?
' ,zlod 91 y

}fclyik nrég ?
,BJgrt 9! v

Ntelyik azután a legkellemotlenebb
fa ? ,eagdpga 

" 
s9 

"Jüos V

Nagytáborban ?
: Nem igen, nem voltam ott.

- En sem - biztosan más két
fiú találkozotí ott.

Eretlen gyümölcs,

- Találtam egy zöld gyíkot.
: Az lstonért, ne nyúlj ltozzá,

biztosan épen olyan veszélyes, mintha
nrá.r érett volna.

Helyiérdekűn.
Kalau,z: Már 3 éve vagyok itt

ezen a vonaton.
tJtas: Úgy? Es hol száltt fel?

A kis élelmes.

-- Mít kivánnál magadnak, ha egy
kivánságod biztosan teljesülne - tlo
csak egyet volna szabad kivánni?

: Csak azt az egyet, hogf min-
den kivánságom teljesúIjön;

Téli kérdég.

- Milyen virág él a tegnagyobb
hitlegben ?

: A jégvirág.

nenr a szál]o-da és a vizvezetélri - Hát kutya hányféle varr ?
csap nriért nem a csor-da, a boros : A vadász ebe, a julrász .ebe,
pinóe vagy a vendégló pedig miért a n_agynénén, 9l"!_9 és aki ilyen viccet
nern a boi-da ? * tud még, az küldj-ebe.

X{iért is van szekundri a világon ?

Zaiga lrínos kérdései:

- Hánvféle láb van ?
: Jobb láb, bal Iáb, vers-lilb és

haranEláb.

- HányféIe liba lnn ?
: Szelid liba, vad liba ós gl,eriirrk

a vurst-liba. 
*

- A lrattyrik fa.jai ?
: Eneklő hattyrik, néma hattyúlr

és lát-haljulr. 
*

- Hri,nyféle kos van ?
: §rótla kos, fo-kos és Kosch Jó emlékezőtehetaég.

Béla' Nem találkoztunk mi a Nemzeti
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Kr*ówrKA
Az O. I. B. mostanában csaknem min-

den héten tart ülést, mert a közgyútés
clókészítése sok nruokát ad. Az alapsza-
balyok és nrás szabályzatok esetleges mó-
dositáSán kivül még a cserkészltáz, csó-
lakház kér,dését és számos más íontos
ügyet is szcíetlle rrrielóbb dúlóre vinni.

Hermann ayőzöről jött hir l]lessze
A,rrerikából. Részt vesz 96,od rrragával a
hivatásos cserkésztiszti iskolatáborban, mint
rc,rdes l,elegyzett hallgató. Parancsnoka
Alr. J. Freerni,n, he yette}e Mr. Smith, a
Co]unlbia egyetemen a cserkószet tanára.
Az arnerikai szövetség meghivására részt
fog venni szep. 22,-29. között a Hot
Springs-ban (Arkansas) tartandó konferen-
ei rn. lgy ir: ,,A táborba érkezéscnr alkal-
rrrával akkol,a larntát csaptak, hogy ezernyi
rrézó szaladt össze s nekem lóháton kel-
lett bevonr"rlnorH, Legnagyobb sikerem ? A
dugóJttizó - lrú ó-dugó rróta ! ! Egyebkénf
ntindcn jól. Jó nrurrkát !"

Meszlényi Adrienne a Nemzeti Szin-
ház rógebbclr ünnepelt rnüvésznóje meg-
halt. llíre nrent, hogy házat lragyott a cser-
lrészelrre, la mivel a cs.rkészház kérdése
is nrcg van oldva, nieft ott cserkészszálló,
tiszti kasZinó előadó- ós ünnepi termek
rcndezh tők be, hi atalaiitk oda költözhet-
nek, sől síöyctkezetünk is el lesz helyezhetó.
A hírból annyi igaz, hogy örököseit aIa-
pi{vány létesitéséle utasitotta, nrelyct volt
ügyvédje kezeljen. Az O. T. T. aztán en-
nek jör,edelerrrből adjon táborozási segélye-
ket. A szóban forgó ház különben is az
Ellnrér trrtcában van, csupa kis lakásai
vannali, icscrkós;ház celjaira tehát nem
volna alkalnras. A hagyatéki eljárás is még
sckáig eltarthat, úgy hogy jó idöbe fog
kerúlni, mig a jószivú alapitó céljair,ak
megfelelően csapataink a szóban forgó ház
jövedelmének áldásait élvezni is fogják,

Végzetes csónakkirándulás. Raoul
Chelardnak, a budapesti francia-magyar
kereskedelmi kamat,a vezetőjének a titkára,
Wohland János harmadrnagával csónarázni
rnent e hó elején. Míg kél társa Szigetmo-
nostor közelében az ebédet fózte, ő lernent
lürödni a Dunáb . A többiek ncnl féltet-
ték, mert kitünó úszó volt. De nrúlt az ic{ó,
kész ]ett az ebéd,, sót esteledni is kezdett
és Wohland János nern lért vissza, Végre
is nélküle voltak kénytclcnck hazatérni.
A főkapitányságon bejelentették az eltűnést,
a nyomozás rnegindult s a napokban
foglak ki ho]tiestét Ujpest közclében.

Csak a napokban törlént az is, hogy
lllés Ferenc, az ismert labdarúgó és ver-
senyúszó az uszodában clmerúlt és nlegful.
ladt. lllésröl ugy halljLrk, hogy nem volt
teljesen egé§zséges szervezetii és sokszor
túlerőlietle magát, de Wohland tcljesen
cgészségesnek látszott.

Sportszereilcsétlinségek. Nernrégen
közölték az ujságok, hogy egy különben
jól vezetett verscnypályárr egy fiú a nagy
nézőközönség szenreláttára mcg!alt. Az
elhajított gerely leresztúljárta. Es hány
hasonló - bár nem ilyen sulyos kimenc-
telű esetről tudunk !

Most legujabban isnrét súlyos szeren-
esétlenség történt a MAC pá}yáján. Egri
Kálmán bajnok kezéböl kicsúszott a disz-
kosz és a bírák közé repült, ott Fixl Kál-
mán közismert versenybírót, a MAC régi
tágját fején találta, úgy, hogy az véresen
bukott a födre Azonnal a Rókus kórházba
vitték, ott műtétet végeztek rajta - most
már a javulás útján van, de a sebhelye
alighanem örökre nregtnarad. Sohasem le-
het az ember eléggé óvalos!

ísten tezében. Az éiet sokszor külömü
regényeket hoz létre, mint az irói képzelö-
tehetség. llyet közöltek a napokban az
ujságok is. Hoffmann Dezső fővárosi tiszt-
viselo fia, Albin elíúnt hazú,lról. Az aga
bejelentette ezt a rendőrségen, de egy ideig
hiába kerestéR az eltűnt polgári iskolai
tanulót, Flarnradnapon az apa betért imád-
kozni a Szerviták templomába - és buzgó
imádság utátr feltekintve maga mellett látja
eltíint fiát.

Albirr ugyanis valami felett hirtelen el-
k.,seredve öngyilkos akart lenni. Napokig
kóborolt a hegyek között, de nrielótt a
Dunába ugrott volna, még egyszer bettrt
a templomba, hogy Istenével kibéküljön.
Imádsag közben meggondolta magát, de
félt hazamenni - s ekkor ott látja rrraga
nlellett szeretó édesapját,

Mondanunk sem kell, hogy az öngyil-
kosságbol nenr lett semmi.

A 6yopár Turista Egvesüiet Csit<ó-
váraljai meneclékházának hálódíjai a kö-
zös 1eremben nenr tagoknak 1,20 perrgő,
padlás szoba két ággyal 6l/: pengő.

szodoma és Gomorra története ismét-
lödött meg a napokban az amerikai Miarni
és Palmbeacn városok pusztulásábarr. Csak
az volt a kíilömbség, hogy nern kénköves
esó, hanem vizözön és forgószél rombolták
s.zét az épületcl<et. Az Anrerikai Egyesült
Allarnok egyik legdélibb államában, I"lori-
dában van az Unió leggazdagabtr na3ysá-
gainak kedvenc níaraló és üdülő videke.
Pazar villák, óriási táncpaloták, mesé s
ke1,1ek végeszakadatlan sora szegélyczi a
partot és a főbb utakat. Kellentes égöve
és az élvezetek tömege §ok ,,nyugalmazott"
milliomos állandó tartozkodási helyóvé
tették. Nem volt az a szórakozás, az a
nlulatság, amit ott rneg nem lehetett volna
találni.

De egy szép, csöndes nap estéjén vá-
ratlanul oly erős ciklon támadt reá, hogy
a táncpaloták teteje hamarosan szétfosz-
lott, a kerti kioszkok és nrás könyebb
épitkezések romba dőltek, az autók fel_
borultak, egész kertek összes fái derékban
törtek, vagy gyökerestül kiszakadtak, az
ablakok legtöbbje betörött s minden szo-
bán átsúvített a rettenetes erejű szél. S
mikor a rettegés a tetöfokára hágott: a szél
óriási erejével kinyomta a tengert is a
partra Magas hullámok egyrnáson átbukva
rohantak végig a vidéken, kerteken, fala-
kon, utcákon át. Egyre több és több viz
jött, a pincékbe menekültekct kiöntötte, az
rrtcákon négykézláb sietóket elsodorta, a
kikötőkben horgonyzó hajókat a szárazra
dobta és összetörte. Már az elsó jelerrté-
sek is sok százhalotlról és legalább 2000
sebesültről szólanak, a késöbbiek pedig
2U00 halottról és 7000 sebesültről adnal<
számot.

A kormány összes repülőeéprajait és
egész hadihajóraját útnak inditotta segit-
séget vinni a Miamiban, Florida más
részeiben és a szomszédos lllinoa és
Nebraszka államokban szerencsétlenúl jár_
tak részére.

A Msgyar Túrista Szövetség f. hó
29 én tartja rendes közgyűlését.

Az ujévi tiszti táhor a Dobogókőn
lesz vagy egy hegyi iskolában. A részvételi
dij, úgy mint a többi jogositott központi
tiszti táborokon is, a vasúti költség és
100,000 korona. Találkozás 26-án délután
a szövctség helyiségében. Jelentkezési ha-
táridö október 15, de aki akkor még nem
tudja biztosan, hogy jöhet-e, az kérheti hely
fenntartását és megírhatja, hogv véglege-
sen (december elsején vagy elóbb) nrikor
tud majd nyilatkozni, (A többi tutlniralót
lásd a Vezetök Lapjában.)

A közgyülés szombatján, november hó
6-án különbozö megbeszélések lésznek.
Terv szerint az e|lenörzök, titkárok, gaz-
dasági szakre{etensek, öregek és a többi
szakok is a lehel,óséghez képest hülón-kü-
lön szakértekezleteket tartanának. A rész-
letes napirendet nlajd nrég közölrri fogja
a Vezetök Lapja, vagy a Magyar Cserkész
valamelyik legközelebb száma.

A Csónakház az ujpesti Népszigeicrr
1Szúnyogsziget) élénk látottságuak ö;vend.
Csórrak és ladik ugyan egyeIóre ttirtcs oit
több egy tucatnál, de a 2, 3, 7, 1 l és 30
csapatok a telepet siirún látogatják, a
tsocskay ós a i-lollós Mátyás mult hó l3-án
szánro§ hadijatékot is játszottak ott. Mint-
hogy az trjpesti templomok közelségc
tniatt az islentiszteletek kórdósét is könnyii
megoldani, a csapatok többnyire nlár sze,nr-
baton este kijönnek és vasátnap estig ott
maradnak. Amig ott a berendczés be ltetlr
fejeződött : rnég tüzhelykészitési és más
táuori nrunkák is nregengedhetók.

Angol tiszti kalapokat _szerzelt be
utóbb több tételben a Szövetsóg Külügyr
Hivatala l60.000 koronás árbarr. Nlost 1ör-
ténetesen van 1-2 felesleges. trrdeklődok
közvetlenül írjanak.

A Sporttörténeti kiáliítás, nrint már
megírtuk, dacára a neves r;ezetólr fáraclo-
zásairrak még sem adta azt, antit róle
vártunk.

Be kell vallanunk, lrogy ez a rrli lribáni<.
lsntételt feszolitások dacára oiy kevéssó
ércieklőcitek csapataink iránta, irogy az a
magyar cserkésznrozgalom tör,tenetének
bizolt; nem adla jó képét es abból a
látogatóközönség életképességünkről, ttttln-
kánkról valrni keveset tudott nleg.

Sőt a Nemzeti Nagytáborral kapcsolatos
saját kiállításunk sem volt olyan, amilyen
mozgaimunk leilettsége mellett lehetett
volna.

Némileg menti ugyan mindezt a Nem-
zeti Nagytáborra való lázás készülödés,
de kivánatos volna, hogy a jövóberr, *
úgy ntint egyéb terén - ilyenekben is
meg tudjunk felelni a hozzánk íűzőtt
várakozásoknak.

A nagy emberek közúl Edison rik-
kancs volt, Ford lakatosinas, Rockefeller
napidijas.

A La Manche csatornát eddig a kö-
vetkezók úszták át: 1875. aug. Cuptain
Webb 2| ó. 45 p. (2-ik kisérletre). 191l.
szept. Th. W. Burgess 22 ő.35 p. (l9. kis,)
1923. aug. H. Sullivan 27 ó.25 p. (3. kis.)
1923. aug. S. Tirabosclti 16 ó.23 p. (3. kis,)
1923. szept. Tótlt Kriroly 16 ó. 58. p. (12.
kis.) 1926. aug. Mrs. Carson 15 ó. 28 p.
(8. kis,) l126. atrg. E. Vierkötter 12 ó. 42 p.
1a 2-ik kísérletre).

A m. kir. Testnevelési Főishola ta-
valy kezdte meg nűködését. Az évet kellő
sikerrel bevégzettek ós pedig 27 íérti és
28 nőhallgató mind jelentkeztek a nlásodik
évfolyantra is.

Az elsö évíre uj jelentkező volt: 6,0 férfi
és 56 nő. Ezekböl fclvettek 26 fer{it és 25
nőt. Többségük ösztöndijas vagy tandíj-
:,entes. Az előadások már rnegkezdődtek,
de az ünnepélyes rnegnyitás október hó
3 án lesz a tcstllcvelósi lőiskolában (Bp.
l. Győri írt 13), mikor is Szukovátlry Imre
tanuImányi igazgaló log a testnevelési
főiskolákról íclolvasást tartani.

Olrtóber tO-én, praktikus berntttató is
van lervbe véve. Erdeklődők vagy a főis-
koldn, vagy az országos titl<ári hivatalunk-
bau tudatlratják meg a további részleleket.

Szerkesztőség: Bp. VI. Révai u. 10"
szdm II. emelet-
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xöxrrvnr<.
A Z,ászlónk t u't otiku* ifjúsági

Iap az idén lép 2,1-ilt évtblyarrrába.
Az idei tanév olsó száma szeretettel
emlékezik nreg Nemzeti Nagytábo-
runlrról is, anrinthogy mozgalmunk
iránt míndég nagy megértést tanusí-
tott, sót - a Zászlőnk volt az elsó
lIlagyar újság, utcly mozgalnrunkkal
beiratóbban foglalkozott, mely azt az
első próbálkozások idejében támo-
gatta. A 7,ászlónk rendezte az elsó
oserkésztábort, a sokat emlegetett
tutajos leereszketlést a Yágon s ozt
2L,1, érdeklődését, ezt a segítő kész-
ségét nen vesztotte el utóbb senr,
nrikor a mozgalom úgy nregerősődött,
ltogy saját lapját, a,i\{agyar Cserkészt
is megintlíthatta. OrömnreI és hálás
szívvel üdvözöIjtik tehát mi cserké.
szek is negvedszázados évfordulóján
laptársunkat és nagynevii szerkesz-
tóit: Sik Sándort és R,ldványi Kálnrárrt.

A Yezetök Lap.ia valanivel kisebb
alakban, do 16 oldalon, boritékkal,
bó és értékes tartalommal jelenik
meg ezután. Ha az a lelkesedés, mely-
lyel vezotóink a lap fejlesztését fel-
korolták, megmarad, ba nem csak
olvassák, de elófizetnek is reája, ak-
kor rövidesen nrég jobban megerősöd-
hetik és még sok örömet fog okozni
fáradhatatlan szerkesztőjének Farkas
Gyulának és jó mindnyájunknak. A
lap elsősorban a tisztek, segédtisztek
és ideiglenes vezetók igényeit kivánja
kielégiteni, de haszonnal forgathatja
azt nrinden komolyabb öregcserkész is.

Jó munkát. Egyelóro kézirat gya-
nárrt jeleuik meg e cím alatt ifj. Bődy
zoltán cserkésztestvérünk szerkesz-
tésében Nagykanizsán egy ujabb
cserkészfolyóirat. A vélemények meg-
oszolhatnak abban a kérdésben, hogy
vajjon megérett-e nrár a nrozgalmunk
arra, hogy a Nlagyar Cserlrészen, a
Vezetók Lapján és a kerületek hiva-
talos értositőin kivül újabb folyóiratot
is elbir e. De fejlődésünk kétségtelen
és így ha ma talán nrég nem is, de
a legközelebbi jövóben már minden-
esetre gazdaságilag is jövedelmezó
vállalkozás lesz a lapalapítás. A szö"
vetség tehát életképes kisérIetnek
tartja és a szerkesztéséhez szivesen
adta hozzájárulását, mert úgy hiszi,
hogy az jó kezekbe jutott. A munka-
társalr sorában ott látjuk már az
olsó számnál is Borsitzky Sándor dr.
O. E. M.-at, Révész Erich isntert
irót, Koszter atyát és Trajker Istvárr
adjunktust. A vezetócikket a szer-
]<esztó írta, melyben fóleg a kerületi
tisztképzó és őrsvezetóképzó táborok,
tanfolyamok, az adminisztráció javí.
tása és a kerületi, meg megyei ver_
senyek és csapatösszevonások mellott
omel szót. Egyes szám ára,4000 K.

Á, Természettudományi Közlöny egyik
i<ter számában Marikovszi<y Györg| ér-de-
kes elmefuttatást ír az orvosi és polgari
tisztaságról, Em|íti többek között, lrogy :

1. Ha Jancsi és Bela Pestszentkázmerra
nlennek nyaralókat látogatni, a ház elótt
e3yik zsebkerrdóvel, a másik egy posztó-
darabbal veri le a port a cipöjéró| - a
cipójük polgári értelernben tiszta lett, ellerr-
ben a zseb elett kendőik segitscgevel egész
bakteorológiai intezetet si_edtek öSS e (me-
revgörcs, tüdövész és sok nrás bacitlttst).
Jobb ennél a cipőnel< pJpirfal, fúvel, lonrb-
bal való letörlese.

2. Ha valaki leejti a szivarja harnírját
a padlóra, a háziasszony meg van termé-
szetesen botránktrzva a piszok lattára.
Ellenbcn ha a szobalárly valanti nedves
rorrggyal fényesre törli a kilincset, ugyanaz
a haz,asszony büszke erre. Pedig aszivar-
hamLi netn veszélyes, ellenben a kil;ncsre
kent bacillusok sok kézre ragadhatnak át
és sok bajt okozlratnak.

3. A keztyú nagyszerű bacillusraktár.
4. A fodrász keféje, beretválópantacsa,

a vendéglő szalvétái néha még ezen is
túltesznex.

5. P énzszátl"tolásnál, béIyr, gragasztás nál
az újj ntegnyalása (vagy arár a közvetltn
béiyegnyalás), meg az utca porával belepett
élelmiszer használata legközvetlenebbűl
szállítja belénk sok betegség csíráit,

Mi következik nrindebből ?
Tartsuk be a l0. törvén t, legyünk tisz-

lál<, szellőzzűnk és járjunk sokat a napía,
a szabadba. Szervezetünk ugyan sok bercil-
lussal megbirkózik, nrentől edzettebbek,
egészségesebbek vagyunk, annál többel, de
végre is sok lúd disznót győz és a bacil-
lusok milliói szerlezetünknél erősebbeknek
bizonyúllratnak.

Gondoljuk nteg, ahhoz, hogy a bacillus
ióL érezze magát, vígan éljen és szaporod-
jék, fóképen sötétségre és nyirkosságra
van szüksége, úgy hogy a napfény és a jó,
tiszta vidéki levegó a leghatalmasabb óv-
szereink. Ezért kell a táborban is a szalma-
zsákokat és takarókat lehetőleg nr nden
nap minden oldalukon szellőztetni és a
napra kitenni, Ezért kell éjjelre más inget
venni, szappannal jól megmosdani, tiszla
fehérneműt hordani és minden étkezés előtt
kezet mosni. lgy aztál az edzett szervezet
a mtrtatóba talán mégis beléjejutó kevés
bacillussal nrajd csak elbánik.

A Turistaság és Alpinlzmus idei
7-8 számának (ára 2 pengö) tartalma:
Prcnj Planina (I(arI János dr.) Haldokló
gesztenyések (Schermann Szilárd dr.) to-
vábbá szövetségi és egyesületi hirek. Van
,,Diákturistaság és Cserkészet"-rovata is,
utóbbinak keretében a Nemzeti Nagytáborról
is megemléke zik,,,'l er mészetvédelenr" ci m ú
rovatában felhivja a figyelmet a Csév köz-
ség templomával szemben álló háronr akác-
fára, nlelyeket a rájuk telepedett borostyán
megfojtott, úgy hogy most ,,borostyánfákká"
váItoztak.

§elmecbányai Kalaltz turisták és nya-
ralók részére. 84. oldalon a várost és
környékét, különösen a Szitnyát ismerteti.
líj Kováts F. Lajos irta. Ara 6 cseh korona.
Megrendelhetö Ujpesten Gyelán Győzőnél
(Tonrori u. 10.)

Az állatkerf. Nagy hiányt póío| az
ál|atkertlpénzlárainál kapható uj útmutató.
Ez tulajdonképen a Szabad Egyetem cinrú
folyóirat julius-augusztusi száma, de
mással nem is igen foglalkozik, mint az
állatkert történetéve|, leirásáva|, isnrertcté-
sével. Külön-külön szakember irta nleg
benne az egyes állatcsoportok fejezeleit.
Az egész népszerúen, élvezetesen vall
kidolgozva, ügy hogy aki annak segitségé-
vel járja végig a látnivalókat, sokkal jobban

megérti és megjegyzi a látottakát, mint
eddig mikor csak a ketrecek fe|irataira
volt utalva. Szép képei is vannak. Csak
az a kár, hogy az állatkert növényeit igen
röviden tárgyalja le, azok közúl is irlkább
csak a pálmaíélekk<l foglalkozik bóvebben.
Ha már közönséges muzeumot sem jó ut-
nrutató nélkül végignézni, kétszeresen áll
cz eríe a szép nagy élö muzeumla és a
íüzet ára ott, ahol örsök, vagy rajok együtt
ntennek igazán nem játsz^k nagy szerepet.

A Mentők Lapia legutóbbi szánrában
hozza a kövctkezó érdekes utasitásokat:

Fürdőszabülyok; l. Ne nlenj derékig érö-
nél rrrélyebb vizbe, ha nem tudsz úszni.2.
Ne fürödj közvetlen evés után. |nkább várj
|-2 órát. 3. Ne fürödj isnreretlen, vagy
veszedelntes helyen, vagy zavaros vizben.
4. TanuIj lr.eg rnielóbb úszni. Ez a legegész-
ségesebb testgyakorlat és tigy magadnak,
mint nrásoknak éIetét nrentheti ntcg. 5. Ova-
l<L tlj az erós hulárrlzástól, a hideg viztól
és az örvényektől.

Uszüsi szabrilyok: l. Légy óvatos. 2. Ne
türödi soha cgyedül. 3. Nc ússzál acldig,
míg kimerüIsz, 4. Fejes vagy víz alatt való
tiszás csak apróra ismert vízben ajánlatos,

A utzbőt való menlés szabdlyai: l. Éte-
ted ne kockáztasd könnvelmüen. 2. Körül-
tekintéssel jári el. Mincten elmulasztott
pillanat a szerencsétlent közetebb hozza a
halálhoz, de minden szelesség mindkettó-
töknek árthat. 3. Az önkivületlen ember
még nem halott - csak akkor közeledj
hozzá, ha már nem csapkod maga körül.
Yigyázz, hogy beléd ne kapaszkodjék, ezért
hátulról közelílsd neg, 4. Fontos a moz-
gási szabadság, amennyire lehet, vetkőzz
le. 5. A vízböl való mentést is gyakorolni
kell. 6. A kimentettnél első feladat a lég-
utak kitisztítása és a víz kiürítése a tüdö-
böI - aztán a mesterséges légzés és eset-
leg orvosi segítség.

{tábori eset.

Egy nyári táborozáskor
Történt ez a kis eset,
Mit eluroIrdni: tarsol.yomból
Néhány rinret kerosek.

Egy reggel az aranynapot
Eltakarta gyors ború
s futó villánr hozta ltirül:
Itt az égi háború!

Egy-kottóre a.sátorban
Tcrmettek a gyerekek: ,

Hogy megvárják; rníg elülnek
A háborgó elemek.

Ám egy kis cserkészfiúba
A,z ég tudja nri ütött:
A sátornak a csúcsára
Nagy csalánbokrétát köt

Cserkésztársi nagyot néznok,
lfit akar o kis bohó ?
S a parancgnok rneg is kérdi;
Hát ez ugyan nriro jó ?

s morrrl a fiú : sá(orcsúcsra
Csalánt azért rakott ó,
Merü a csalánba - úgy'mondják -Nem üt belo, a menqykó !

, :l]t.
Riszdorfer Déues.
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Thirteenth lesson.
A régmult. Pluperfect.

A mírltban bevégzett csolekvés kifejezéséro az
angolnak külön igealakja van, a pluperfecl (plúpó"fekt;.
Ezt úgy képezzik, hogy ra3ozzlk u have sogédige pasí
lense-t és rnelléje tesszük a szóban forgó ige past par-
ticiple-jét 0II. törzsalakját).

Affirmative form,
I had had bírtam vala, I had been voltam vala,
you had had birtál vala stb. youhadbeenvoltálvalastb
1 had played játszottam vala, I h:ld written írtam vala,
you had played játszottál you had written írtáI vala

vala stb. stb.

Interrogative form.
had I hatl bírtam vala? stb. had l been voltamvala? stb

had I rvritten írtam yala?
stb.

wind, wound, wortnd
(u"ájnd, uvaund) csavar,

work, gy. (""o.k, u"o.kd)

dolgozik,
down 1daun; le,
early (ő'li) korán, korai,
fast (fászt) gyors,
fifteerr (fiftín) 15,
generally (dzsen"'eli) rerr-

desen, általában,
half (háf) fél. (l l ,'s,
holy (ho"li) szent
holiday ünnepnap
late (lég késó,
out (aut) künn,
past (pászt) múlt,
pleasant (pleznt) kellemes
quarter (kva't"') negyed,
sixty (szikszti) 60,
slow (szlóu) lassú, lassau,
thirty (rórti) B0,
tl,venty (t""enti) 20.
tr,venty-four 24,
unpleasant (ónpleznt)

kellemotlen,
t'tirteen (lór:tín1 tizenháronr,
thirteenth (8őttin{) lizen-

harmadik.
January (cizsenjue'i)j anuár,
February 1fo bru o'i) febntár,
March (márcs) március,
April (épril) április,
May (nréi) május,
Jurre (clzsún) jirnius,
July (dzsuláj) július,
AugLrst (tog:tisg augusztus,
September (szoptentb")

szeptembor,
october (októb,) októbor,

had t played játszottam
vala'i stb.

Autumn 1ótÖm) az ősz,
clock 1klmk) óra, fali-,
date (dét) dátum, kelt,
diat (dá,i'D számlap ar, őtán,
dial-plate ,,
hand kéz, óramutató,
hour (aur) óra (idó),
mOnth (mzünr!) hónap,
minute (minit) perc,
numeral (njúme'"I) szá mjegy,
order (ó'd"1 rend,
out of order nincs rondben,
pocket (pmkot) zseb,
§eason (szizn1 évszak,
second (szoknd; másodperc,
spring (szprins) tayasz)
summer (sz#me') nyár,
timo (tájm) idő,
walk (""ók) járás,
watch (uurocs) zsebóra,
watchmakor (-mék") órás,
weather (uv66)er) időjárás,
woek ("uík; a hét,
winter (""int"") tél.
break, broke, broken (brék,

bró"k, brókn) tör,
make, made, made (mék,

méd) tesz, csinál,
repair, gy. (ripér, ripe"d)

kijavít,
run, ran, run (rzön, ren) f,ut,
show, gy. (só", sóod) mutat,
stop, gy. (§ztop, sztopd)

nregáIl,
strike, struck, struck

(sztráik, sztraik) üt,
take. took taken (ték, túk,

tékn) vosz, visz,
think, thought, thought

(ilink, ilrot) gondol,

Angol nyelvtanfolyamot rendez a Magyar Cserhészszöveíség Eischer tanár vezeíésével.
A faníolyam november 

'-től 
iunius 30 ig íartana heíenhint ké( órában. Az esefben, ha legalább

flzen ielenfheznek, részvételi díi feienkéní egy hónapra 70.000 horona, Az előadás ideie a hallga-
íókhal íőtténí megállapodás szeriní. Jelenfkezésekeí cimemre kérem. Faragó Ede o. ü. e.

Tanu§unlr angolul !

Tizenharmadik lecke 
-

l{ovember (nuvembe') Wednesdaylwonsz-)szerda,
november, Thursdayidó.sz) csiitörtök,

Deceurber 1diszemb"') Friday (írájJ péntek,
deoenrber, Saturday (szetf-; szombat,

Monday (mrundé) hétfó, Sunday (szón.;' vasárnap.
Tuesday (tjúsz_) kedd,

, In my room on the wall and on my writing desk
thore are clocks. I have a watch in my pocket. Clocks
and watches show us what time it is. what is the time
now? Can you tell me tlre right time, please. By my
watch (by : on) it is 5 o' clock (: on tho clock;. By
my clock on tho wall it is 5 minutes past 5 and bv
tho clock on my rvriting table it is 7 minutes to 5.
Which of the three shows the right time? I think, my
watclr goos well, The clock on the wall is fast anrl
the elock on the writing table is slow. The cloclr on
the wall strikes the hour§, the half hours and the
quartors of tho hour. On the dial plate oÍ my watch there
are twelve numerals and three hands. Tlre largest one
is showing the mirrutes, tho smaller one the hours and
the smallest the seconds. when the watch is out of
order or the ivatctr glass is broken, we take it to the
watch-naker and give it to him to repair it, To make
the watch go (hogy az óta járjon;, we wind it up or it
runs down and stops.

At what time have you your dinner? We gene-
rally dino al 2 o' clock, when we ale all at home from
school. From school to our house is a half an hour's
walk. A weok has 7 days. 7 days are a weok, 4 weeks
a month and 12 months a year. A year has 4 seasons :

spring, summeT, autumn, winter. The parts of a day
are tto morning (forenoon), noon, afternoon, evening,
night and midnight. The day has twenty-four hours
an hour sixty minutes and a minute sixty seconds.
A quarter of an hour are fifteen minutes, a half an hour
thirty nrinutes.

what is tho time and how is the r,veather ? It is
3 minutos past 4 and it is beautiful weather. Monday
we had cold weaiher, on Tuesdav it was colder but
Wednesday it was tho coldest day of the year. Thurs-
day rvas a very r,varm day, We hacl a cold winter this
yoar and the spring lvas very wet. What day is today ?
Totlay is Friday. On week-days we 80 to work. On
Sunday to church; Sunday is a holyday, the other
days are working days. What day of the month is it ?
What is to-day's dato ? (Hányadika . . .) It is tho first
of Octobor.

A hónapok, napok és évszakok nevei névelő nél-
kül állanak, ha nincsenek közolebbről meghatározva,
Pl. Spring is a wet season The spúng of last year
was dry.

Az angol az id,őt a követkozóképen fejeZi ki:
It is two o' clock két óra van.
,, ,, five (minutes) pasl two öt perccel múlt kettó.
,, ,, quarter past lwo negyed három.
,, ,, twenty (minutes) past two húsz perccel múlt kettő,
,, ,, ha|f past tr,vo fél három.
,, ,, twonty lo threo húsz perc múIva három.
,, ,, quarter to thtee háromnegyed három.
D ,, íive to threo öt perc múlva három.
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Translation exercise. Ma hétfó van, holnap kedd
(van; és tegnapelőtt srombat volt. Mi következik (como;
tavasz utárr? Tavasz rrtán következik nyár. A,z ősz, a
tél előtt van l.{yáron az időjárás rendesen meleg, télerr
hideg. Tizenkettőt ütött (perf, tense) az óra ? Ep most
üt (progr. pres.). FJol voltál (pest.) tizenegy órakor?
Féltizenkettőkor jöttem barátommal az iskolábóI. Lz
islrol;iba háromnegyed nyolclror megyünk és onrrét 1from
there) ogykor ya€Ty íélkettókor jövünk. Van zsebóra
nálatl ? (on you ) Igorr, lrettő van nálan, az enyént és
fivéremé Fivérem órá,ját visz,em (progr, pres ) az órás-
hoz, mert eltörte az üveget és az őta megáltt. Milyen

kár ! (What a pity l; Hány órakor (at what timo) Tan
angol leckéd? Ángol órám este hétkor van hétfőn (on)
és félhatkor csütórtökön, Hét órától féinyolcig van (have,
progr, pres,) a mi forditási gyakorlatunli angolból ma-
gyarra (from, . . . into) ós magyarból angolra és azután
íélnyolctól nyolcig beszélünk (progr. pres.) angolul a mi
tanítónkkal. János az angol órára (to) negyednyolckor
jött. Elkésett (he w.as late). En tiz perccel hét előtt
(at ten minutes to sevon) jöttem. I(orán jöttem (I was
early). Jobb korán jtlnni (to be', mirrt késni. Mondja el
teID nekem a hónapok neveit. Az első hónap nevo
január. A másodiké február. ..

Miiliós pályázatunk.
Még három hónap választ el benrrünket december

31.-ótől, amikor lezárjuk a Magyar Cserkész milliós
pályadíiát.

Orömmel kell megállapítanunk, hogy helgesen álla-
pitottuh uteg, hogy csapataink nívós cserkészmunkájának
térryleg fokmérője yolt az, amilyen mértékbén olvassák
a nagyar cserkészmozgalom nagyrahivatott lapját, a
Magyar Cserkész-t.

Ha a Nemzeti Nagytábor versenyeredményeit össze-
hasonlitjuk, örömntel áIlapitjuk nreg, hogy legszorgal-
masabb olvasóink nrind elsö helyen szerepeltek a ver
sonyekben.

A Magyar Cserkész szeretettel köszönti ez a|ka-
lomból hií olvasóit s rnindent megtesz, hcrgy o pályázatok
évvégi zárlatánáI minél értékesebb díjakat oszthasson ki.

Decernber 31-ike :ntán az a cserkész, aki a legtöbb
pályázatot kiildte be, 1,000.000 K j-utalomban részesül;

az a csapat, mely egész óv alatt a legtöbb pályá-
zatot küldötte be, ]",000.000 K jutalmat kap;

az a város pedig, melynek cserkészei legtöbbet
pályáztak, a Magyar Cserkész értékes plakettjét nyeri.

Még 6 pályázatot lelret a lezárásig megfejieni.
Még hatszor lesz alkalom bebizonyítani, ho§y csapaiunk-
ban eleven cserkészélet folyik.

***
E számunk pályázata a következó:

Hová építsük a falat?
Egy forrás körül nyolc ház van. Négy közvetlenül

a forrás mellett (5, 6, 7, 8), négy kijeb6- (I, 2, 3, 4).

kíjobP épült házak gazdája úgy akarja L, 2.,
3., 4, számú házait egy kőfalla| koitilkeriteni, liogy bsaÉ

az ő négy háza logyen a falon belül, de ezenkivül a
forrás is birtokán belül legyon, hogy a belső (ő, 6,7,
8) házak lakói a vizhez hozzá ne férhessenek.

Lehetséges ez? S ka igen, koggun?
Határidó : október 20, - Díjak: 50, 30, 20.000 K.
(A beküldéshez elegendő. vázrajzot mellékelni.)

,,Dugóék 6rsi akadályversenyen"
pályázatunkat helyesen fejtették meg:

Anonymus E2. Szeged Netheovits F. 50. Szombathely
Albissy Loránd 50. Szombathely Novák József 2l3. Eger
Bajzáh Frigyes 50. Szombathely Pacsirta-őrs 50. Szombathely
Bálint József 50. Szombathely Pánczél L. 85. Székesfehérvár
Beth,len-raj 203. Kisújszállás Pápay lstván 203. Kisújszállás
Czeiner Géza Porteleky F. 203. Kisújszállás
Csávás Sándor 203. Kisújszállás Perecz György 203. Kisújszállás
Csávás István 203. Kisújszállás Sas-őrs 203. Kisújszállás
Csorna Jenő 203. Kisújszállás Schuszter K. 50. Szombathely
Fromnr Tibor 50. Szombathely Sellner Lajos 25.
GöndöcsLász|ó50.Szombathely Schuszter J. 50. Szombathely
Horváth Ferenc 50. Szombathely Szabó István 50. Szombathely
Huber András 38. Sztanó Endre 50. Szombatheiy
Hunyadi-raj 203. Kisújszállás 'l"óth Ferenc 203. Kisújszállás
Hiul-őrs 2l3. Eger Tóth Ferenc 2l3. Eger
K,onetsny Aladár 50. Szombathely Ulbrich Miklós 3. R. M.
Kín Kázmér 50. Szombathely Vadák Dénes 2l3. Eger
Kacskó László 203, Kisújszállás Vadgalamb-órs 70. Magyaróvár
Méhes Dezső 203. Kisüjszállás Varannai István 3. R. M.
Müller Lajos 50. Szombathely

Legtöbben páIy áztak : városok szerint : Szombathely
I3 pá|yázat, Kisújszállás 11 pályázat, Eger.- Csapatok szerint: 50. Hunyadi (Szombathely),
203. Bocskai (Kisújszállás).

Sorshúzás útján nyortesek lettek: I. díj : Porteloky
F'erenc 203. Kisújszállás. II. díj: Horváth Ferenc 50.
Szombatholy. III. díj : Vadgalamb-órs Magyaróvár,

Felhivá§.
Mindazon budapesíi és vidéhi cserkészek

(elsősorban főisholásoh, öregcserhészeh, segéd-
íiszíek, tiszíeh), ha hönyvíerieszfés úíián mellék-
ióvedelemhez akarnah iu{ni, küldíék hozzám
ielen{hezésühet. A borííéhon,,á|Iáshőzveíííő"
ielzéssel.

Minden igényt hielégííő bárminő hönyvek
teriesz{ésérőI van szó A vásárlás részleífize-
íésre íöríénik. Faragó Ede o. ü. e.

E lö fizetőinlret frür*-:ff#,.,[:',-íffií:
lókot, nrint az esedékes IV. negyedro szóIó előfizetési
dijat haladéktalanul utalják át, mert ellerrkező esetben
lapunk expediálását, a legnagyobb sajnálatunkra, kény-
telene]r lesziink beszüntetni. A kiadókiuatal.

4

ffig
b7

ffis,,aÉha.

3
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f ilía$yar Cserkószek 5ermelö és €rtékesitö Szövetkezete
A Ma3yar Cserkószgzöveleóg hlvatalos szállitója

li sz. üzlel:
tY. Veci-utca 46.

2. sz. üzlet:
Telefon: Józsof 1ó1-83 BUDAPEST I[. Corrin-tél, ?. !'elefon; 'l'eréz t36-34

Postatakarékpénztári cselrkszámla : 47827

fiözponíi rakíár: lX, Közrahíár.u(ca 34. szám, (Hang|a),,- Cserkészherúle{eh: lll. ker. Szombaíhely, V. ker. §zeged.
Vidéhi raktárak (Hangya szöveíkezeíeh) :

Í]udaíok, Debrecen, tszíergom, Győr, Xalocsa, Kőbánia, lvlezőíur, Nyiregyháza, Pápa, Pécs, Sarkad, Szombaíhely.

RENDELÉ,SEKET Es reveI-EKET KÉRJüK Il., CoRVlN-lÉR z. VAoy lv., VÁcI-UTCA 46. ALÁ CIMEzNL

Részletfi-eté9i-3!!@k *Érl:iF,i:Íaí§"§*Li,ji,?1',:If"i('Hixli:,1il::ii:i'.]j"""1T,?3;Íff:i'."

-

íovábbí ín(ézkedésig, kamaímeníesen csahis három haví hi(elí nYuilunh. tlárom hónap ala(í ki nem fizeteíí íaríozá
után a hamaímeníes kedvezmény megszünih és visszamen6leg havi í 0/o kamaíot számiíunh fel.

vódJooyÜnk a caoIkó8zlillom, védjegyünk a cselkészli ioln

A középiskolai tanulók által a klosz. előiráea szerlnt használatos {ornaruházati
cikkek: Az árak ezer koronában ártgndók

a) Fluk részére: Az árak ezer koronákban értendók.

ARJEGYZEK.

56{ Torna trtkóing rövid uiial, l. r. minöségü, k€tszálu anyag-
ból, KlSoSz. által elöiít színü szegéllyel

nagyság 10 12 L4 16 18 sz.

darabja 30 8B
Hozzáv alő monogram darabja

9503 Torna futónadrág l. r. minöségü
40-45 cm. hosszu
50-55 ,, ,,

3303 Tornacipő jutatalppal, ntinden szátttban 88

3201 Tornacipö chrom börlalppal, fekele, szürke szinben
nagyság 25-30 31-34 35-42 43-46 sz.

pár ja 60 6,1 85 l0tl
3302 Tornacipö, vörös gunrmi varrolt talppaJ, I. r. ,minöségben,- 

vászon6óÍ, szürke|fekete, barna és fehér szinben
nagyiág 30-34 3s_lr 42_a5 sz.

párja 60 ó8 G6

3300 Tornacipö, Reithoffer,féle, öntött gummilalppal, lekeíe és
barna vászonból

nagyság 24-30 3 t - 35 36 -_42 :3
párja 66 72 82

3307 Tornaoipö, Reithoffer-féle, önlölt gummilalppal, szé|es gummi
szegéllyel, íekete és barna vászonból

nagyság 24-30 3t-35 36 - 42 sz.

párja 70 ?6 88

Levente áriegyzékl
9607 Levente ing 28-34. számig

35 - 40.
41_45, ,, ---

9603, E60l Levente sapka khaki kamgarn vagy loden----'szövetböl, topánnil ___ ,__ --- 2D,4

9602 Melton posztóból --- 27,L

Levente jelvény
pelikán toll l drb
Sas toll ._- --- 4-6

3304 Cigány:féle szeges futócipö 1 pár 2t0
ugrócipö 1 pár 22ü

Diák-sapka ___ i)O

6)1, 602 Birkózó trikó, fehér és fekeíe I. ___ .18

9501 Fehér, patent tornanadrág 4()

9512 Fehér, tövid tornanadrág 42
2505 Fehér hosszu nadrág l2O
2501 Gummi-övek, a KISOSz. elóirt szine iben,, 5 cnr. széles ló

Football-ingek, a sportkörök áItal bejelentett
szinekben ó0 - 72
Uszónadrágok -__ 16-42

b) Leányoh részére:
9533 Tornabluz, fehér ripszvászonból, l. r. minóségben

nagyság í. ll. llt. sz.
darabja 60 70 80

95C6 §véd szoknyanadrág l. r, minöségü, feke{e Llotlból
nagy§ág (o|dalho§sz) 40 4

darabja 7ő 80 88

3308 Tornacipő Reithoffer féle, gunrmilalppal, fehér gummiból,
l. r. vászonból, magas gummiszegéllyel

nagyság 2{-30 3t-35 36-42 sz.
párja 76 88 l00

8ó 37

fekete klottból
8

3{i
40

l. Tehénbörbö|

Football :

123 5. számu60
7o
80

B{
12

l20
cő

110

chron bőrből

Tömlök

bi)

52: 1

7ő 10c ltó 140

2 3 4 5számu

2

1.ó 16 18 2ú 22 2ő

Varrásvédóvel l2 sze|etes 80, l8 szeletesil6 ezerK-valdrágább.

Ugyanaz2 , , -__

3305 Footballcipó minden nagyságban
3306 Ugyanaz
700, 70l, 702 Football felfuvó -_,

750 Füzőtű ___

10l Sipcsontvédő 1 pár .-

Eó 9ó 120 r40 180

2 3 3 5.számu

2ő
_. 130

200
2ő0

i'pal

]_. "._

240
2l5
2ő
ó

B0

Levente századkürt F hangu _-_

kürtzsinór
564 , tornaing minden szinben
560 Ugyanaz

i.
lI.

Kézi börlabda (Stuck-labda) I. r, tehénbórhöl -__

Füles-labda, a/l kg. sulyu
Ugyanaz l kg. sulyu

105l Levente khaki tornaing ___

95t2 ,, nadrág, fehér vászon, rövid
25aő Ugyanaz hosszu _- _--

95l l Levenle nadrág vadászvászon rövid 1-3 _-_

|Jgyanaz 4-5 ---

FIGYELEM t Másodrendü minőséget nen1 tartunk,

Mi csak jót adunk olcsó áron l

azok olcsóbb árai mel|ett csak a vásárlók járnak ros§zul.
Meg nein felelót visszávesszük.

mert



Ma!yar cserkészek
Cserkész-áriegyzék :

Az árak ezer koronákban értend6k,

9C2 Tisztikatap angol mintáju 12l
1051 Khaki cserkésztrikó minden számban._- 84
9607 Cserkészing molino

28-34. sz]60 - 35-30. sz. ?0 - 4t-45. számu 80
9507 Cserkészing I. mol. (liliomos gombbal)fenti sz.7ó-8ó-C6
9508 . - t.flanel- ,, D . "8ó-95-10ó95t3 Cserkésznyakkendö bármely szinben, §zegett _-_ __= l0

barna clott 16
95ll CserkésznadrágI.vadászvászon 1-3. sz. 96 4-5 sz. 1l0
9520 l. lódenszövet 1-3, " 160 4-5, ,, 180
95Jl Bricsesznadrág lódenszövelböl minden számban t70

Cserkésztiszti}uhamértekután,lódenszövetból 8ó0
9517 Körgattér ]ódenszövetból __ 6ó0
l5C0 Kötött lábszárvédö 86 1501 U. a. iobb minöség ö6
95t8 Tábori sapka 20

Hrtizsák bőrszegéllyel és börszijazattal, Ia. vadászvászon:
t25l gyermeknagyságban (l zsebbel) 7ő
|'t55 43-44 cm. méietben (t zsebbel) 1l0
1259 47-48 cm. méretben (l zsebbel) cserkészméret ___ l80
125750_55,, u Q . ) 1E0
1261 0C-60 külön pokróc íelcsatolóval tlO
8 j2 Oyapjupokróc Z20 547 U. a. iobb minöség __ 270

900l Szalmazsák (hessián) ó6 9100 U. a. I. 65

90l Cgerkésrkalap ?ó

Szlj- és bőráruk:
3l2 Cserkészderékszij
b00 Nyakkendő-gyürü
6C6 Ttszti, kalapszij Ia.
607 Cserkész kalapszij

903 Tiszti kalap l0{

la
80

9002 ,. ,, (tarpoulin) -__

Orsi zászló, elöirásos alak
95 l4 Vállpánt felgombolható
303 Tiszti paszománt (arany) 1

302 i)aszománt (vörös) l nl. 10,
Sujtás zöldes-barna, 1 m.

250 Sip_zsinór minden szinben

Ruházati anyag:
l78l2 Molinó (inganyag) l m. 18,
l96l2 Flanell l n.

l7810 Jobb minöség

I21,1l Köpper (l25 cm. széles)
12506 Vadászvászon ínadrásnak) t4012506 Vadászvászon (nadrágnák) t40 cm.
12107_ _, n . _ igen e,ős hátizsákanyag (l40 cm.)
ll602 Loden tiszti ruhaszövet (l40 cm. széles) t m.'

;

la. 80, 3l2 Tiszti derékszij

o-tj-i őisveiet oi-taiipsii;

t0
20
lB

B
4

l8,

20
2ő
70
80
8ó

160

&6
4

18
11

D
12

160
70

20
40

608 Viharszii

ti02 Krinolin

604 Málhaszij ,__

óót Lasiro, ía. bói-tizésiet

Kések stb.
Cserkészkések --- 728 6, 742 és 959 |6, Tl8
874 Mindentudó cserkészkés vörös vagy fekete nyéllel

}Iinden nagyságu é§ kivitelü cserkészkésÖÉ nagy vfilaiztékban,
744 Fehérny, zsebkés cserkésszel és Magyar Cserkéez felir. óó

Ezenk, legtin. kiv. zsebkések(mind akaszűval) 955 80,8?,l 90

Eredeti finn tőrök
1505 kicsi sima bőrtokban 40, 1503 Ugyanaz nagyobb ó0
1506 kicsi rézveretes tokban'66, l50Z'Nagyobb"" ___ 6ó
150l ezüstveretes t ___ ___ -___ 95
1500 Finn-tór (csika-lika) diszes nyéllel ___ ___ 160
264 §ipok: Cserkészsip_ 4, 263 b, 266 19, Csendörsip ló
265 Angol sipok 16-16| 2?2 U, a. oxitlálva ló, 27'| 80
5l1 lrányiük t5-20-24-B0, 514 rögzithétök 82-46

1000 Térképvédö börszegéllyelésfedövel 86, l00l kockázott 86

639 Cserkésrboí _-_ ló
567 Tíszti bot 25, 5i7 Tisztibot jégcsucsos ___ ___ 80

Tábori ásó lakkozott -__ -:- 
- .-. 8Csákánybalta 2ő

9]0 F'-hangu száradkürt liliommal 820

liis§Z
t:9:t9ót 4t4

Fráter 63 Tárra, Budapost.

íermelö ós €rtókesitő szövetkezete.
Az árak erer koronákban órtend6k

800 l{ürtzs.inór.(p.íros,,zö.d va§y nemzeti szinben) -__ 4ő-.ői
]'ábori zsebfürész' .l2
Napóra -_- B0

350 Cserkész.§zobor, márványaIapzattal 80
41-42 Villamos zseblámpa elem (hengeralaku is) l0

104-|06 Villamos z§ebtámpa-tok 10-1ó, l08 U. a. 3-szinü 22
l1l Ugyanaz 3.szinü akaszfós, erós reílektorral, kockaalaku {6
l09 , " , 

hengeralaku, nihkelezett v. réz 2O, l l0 U. a, oxidált 24
, A hengoralaku zseblámpák pillanatnyi jelzésekre alkalmbsak.

G|pók:
373-374c 35-39. nagys. 270, 835-836c 40 - 46, nagy8.
8]3-8J4c 40 -4d. " börbéléssel
!52 Turistacipó duplatalppal, börbéléssel, kiváló minőség

Sátrak:
l0 személyes B tipusu 8200, l0 szenrélyes A tipusu -250 cm-es sátorlap 680, 200 cm-es sátorlap
Kétszemélyes sátor teljesen felszerelve __-

Kúp-sátt r

Aluminlum_áruk:
Tábori fözö, háromlábu á

852 Rekord-fözö két edénnyel
háromlábu állvánnyal

Ételmiszer-dobozok ;

709ll5 36, 709120
.rekeszes : 707l23 70,
Etelhordó

7ű9l23
707l33

87o
4t0
480

3000
400
öó0
480

200
00

60
170

,lD

6ó

ó0, , ..,.,,

707t27'''!O0,

sll . 7ő, l literes -_. 8ó
14, 590] Kutacs, huzat nélkül -__ 40
850 Zsebfözö l/4 litere§ ó0
85l Utazófózó 1/z literes 60
80t Aluminium csajka t literes l. _-- 8ó
702/9 Vajtartó üvegbelét 26, ll. sz, Só, 13, sz, 4b
650-65t Tányérok, kicsi 16-18, 652-653 nagy 80-Bó
262 Szappantartó téglaalaku 8, 266 10
700 Vajaskenyértartó -_- 2ő
403 Tojástartó - --_ 6
csavarmenetes dobozok :

706/8,, 706,9, l0, l l, ,lZ sz; ?_9_18- 14_16
402 Só- és papdkatartó 7
250 Citrom.prés 10
750 Konyhabögre 10, 75l 72
752 Lapós ivópohár, fogóva}, 2 decis 1ö, 759 20
753 I]iyanaz fogó né|kül --_ 18, 760 1ó
75{ öJózecsukhaló pohár 7_10_12
900, 1003 Tlrermos t/s literes 60-60, 901, 1003 1 lit. 100-120

zt iz xutací úüzattal 1/z liüies

902 ,
]050, 1051 ,

nikkel burk. t/z literes ___ 75
ovális, félliteres -- 160-170

?08 Vaitartó __- r80
|31 Piknik, l/l literes --- 90
Ezenkivül mindenfélg külön1. kivitelü Thermosok, ételtartók nagyválaszlékbal,
750 Thermos börtok Ia 160'iíL o tok posztóbetéttel --. 120
753 ,, szijazásos tok (kantár) 80,752 U. a. börfenékkel 60

147 Amgricaln record embrocallon masszlrozó gzer 1 üveg
lzzadás slleni 8zer 1 doboz
§ebkötöző (bádogdobozban) 1 drb
Börimpregnóló olaj cipőre és minden más börre

használható, 1 tubu§ -_-
Pyrolit szilátd spiritusz, l doboz ___

,Magyar Cserkész" tábori sz. __-

5 drb (1 sorozat)
Tábori zsebkönyv (emlék) __-

Hui, hu|, hairá l cserkésztársasjáték

1ó
6

4.ó

lö
20

a)

2ő
4

72

Minóségérf hülön szavafosságoí vállalunh.
Áraínhban a íorgalmiadó benfoglaltaíih. - Meg nem feleló áruf saiát höl(ségünhön visszaveszünh

Vegyesek:

clcrkérz clr6rcgóly z§ebben hordható.
taparz, jódtinktur r gyógyrzcr stb,

.?. SALVAToR
T a rt alma : pólrAk, vettl

Ára 1 pengő:t25OO K



Elektrotechnikus külünpró ba vetseny eredménye:
í. Szántö O. (t74.) lő, - 2, Biacs Sándor Q5) 14, -3. Erdély László (82.) 13, Berkovics (4l.) t3 és Kiss S. (4l.) l3,.

- 4. Mester S. (l3.) l|, - 5. Antal T. (l3.) l0 - 0. Kont J.
(t5.) 9 és Siller L. (13.) 9, * 7, Frankó Q48,) 7 és Tőke (l3.)
7 pon.tal.

Mezőgazdasdgi különpróba verseny eredménye :
l. helyen: Bálogh Mihály (172.) 19, Cwick Károly (l4.)

19 ponttal;
ll. helyen: Rothnagel László (l4.) 18, Krump Károly (7.)

18 pont{al ;

lll. helyen l ]őzan András (13.) 17, Bense Sándor (118.) 17,
Domonkos Géza (159.) 17 ponttal;

lV. helyen: Loszek József (l4.) 16, Berente Józseí (l1 8,
16 pont,al; )

V. helyen: Tóth lstván (l5l.) 14, Klein Ferenc(2a8.) la p..
Vl. helyen: Varga ]ános (22.) 12 ponttal i '

Vll, helyen ; Barta lstván (248,) 7 ponttal végzett.

Gépkezelő különpróba uerceny eíedménye.
l. Kalapis Ferenc (í3.) l8,3, 2. Csepreghy Gyula (29.) l7,75.

3. Lecjaksz Antal (t74.) 17,25, 4. Horváth Árpád (a2.) l6,75j
5. Erdey László (82.) lt,,5,6. Antal Tibor (|3.) 16,13, 7. Chalu-
petzky László (42.) 16,1, 8. Farkas István (t74.) 15,75, 9. Vigh
Dezsó (|74.) 15,65, t0. Hercegh Ferenc (l3.) t5,55 ponttal

19 induló 10 csapatból.

Lakatos küIönpróba eredménye :

I. helyezés: Török István (86.) 15, Viktre János (174.) 15

Schreiner Imre (22,) 15, Nagy Lajos (298.) 15 ponttal.
II. helyezés: Szalay János (17a.) 14 ponttal.
IlI. helyezés: Sándor Ernö (7.) 13, Frankó Lász|ó Q48.

13, Rertay Ferenc (140.) 13 ponttal.
IV. helyezés: Baka I. (l98.) 12, Tóth A. (550.) 12 ponttal
V. helyezés: Szalay Z. 17, Farka F. (248.) 11, Barla J

(2€,) 11, Bognár I. Q62.) 1l, Horváth M. Q62.) 11, Csepregh
G. (29.) ll ponttal.

VI. helyezés: Faragó 1. (96.) lQ Bíacs László (35,) 10

Frener László (174.) 10, Dubisz Antal (248.) 10 ponttal.
VII. helyezés : Szalay János (32.) 9, Makorits János (652,)

9, Siotrán Antal (952.) 9, Stomják Béla (261.) 9, Kiss Gyula (198.)

9 ponttal.
VllI. helyezés: Sarkady László (172.) 6 po,rttal.

Szabó különprób,a ve|seny eredménye:
l. helyen : Varga Lajos (32.) 20, Biró Sándor (151.) 20,

Hurgán lgnác (262.) 20, Kurek Lajos (952.) 20 ponttal ;

ll. helyen: Vertnes Anctor (151.) 19, Zságer Kázmér (l98.)
19, Hertschik László Q48.) 19 ponttal;

lll, helyen: Kószó Ferenc (183.) 18 ponttal;
lV. helyen: Major Sándor (l72.) 17, Dobos László (t74.)

77,Yarcza józsef (952.) 17 ponttal;
V. helyen; Schramm Gyula (l74.) 16, Tóth Józseí (248.)

16 ponttal ;

Vl. helyen: Molnár Lajos (l3.) 15 ponttal;
Vl|. helyen: Bus lmre (550.) 14 ponttal;
Vlll. helyen: Starker Ferenc (3.) 12, Klaus Alajos (22,) 12,

Ognyanov László (82.) 12, Biró Géza (96.) 12 és Fehér lstván
(l83.) l2 ponttal végzett.

Fényképész-különpröba credménye :
l. helyezés : Lengyel László (4,) 15 ponttal.
ll. helyezés: Szaltenecker Kornél (85.) l2 pontta|.
lll. helyezés; Bethlen (2.) l0, Baligu István (l3.) l0 ponttal,
lV. helyezés: Haraszti (2.) 9 ponttal.
V. helyezés: Szabó Zoltán (2.) 8, Rotschild Laios (a7.) $

Vagerle Alajos (47.) 8 ponttal.

Irodista különpróba eredmárye:
l. helyezés: Klernm Nándor (42.) 19 ponttal.
ll. helyezés: Hartmann Vilmos (32.) 16 ponttal.

lll. helyezés: Dobozi Géza (3.): t5, Szanter Tibor (42) l§,
Varga József (42.) 15 ponttal.

lV. helyezés: Mészáros Lászlö (3) 14 ponttal:
V. helyezés l Marosi ,Isfván,(3.) 13, Schrödel Ernö (3.). t3,

Pakuts Ferenc (42,) 13, Vermes Miklós (552.) 13',ponttal,
Vl. helyezés: Bujdosó Imre (l5l.) 12 ponttalr
VlI. helyezés: Láng Sándor (42) ll pontta|.
Vlll, helyezés i Grün, Gyuh (a2.) l0 pontlal.

Ezermester különpróba verseny eredménye i
l. Tariczky István (2. cs.) 17,5 pont, I. helyezés, 2. Koch

Hugó (4I.) t6€ ll., 3. Nagy Lajos (298.) 16,0 lll., 4. Berkovits
György (4l.) 15,7 lV., 5. Baliga lstván (l3.) 14,3 V., 6. Czigány
lstván (42,) 14,0 Vl,, 7. Szy Géza (50.) l3,7 Vll., 8. Varga János
Q2.) l3,0, 9. Schreiner lstván (22,) l3,0 Vlll., l0. Tóth Árpád
(550,) l2,3 lX., 1l. Hannuth László (t59.) 12,0 X., 12, Manno
Sándor (2.) 11,0 xl., 13. Podvin lstván (82.) 10.3 xll., 14. Farkas
lstván (174.) l0,0 Xlll., 15. Tokai Gyula (248.) 8,0 XlV., 16. Si--
pos LászIó (l98.) 7,3 XV., 17. Németh Ferenc (50.) 7,3 XV., 18,

Juhász István (248.) 6.0 ponttal XVl. helyezés.

A könyvkötő. különpróba ,verseny ered,nénye 3

l. helyezés: Ábrahám Károly (82.) 18, Buchwald Béla
(t72.) 18, Malárcsik Géza (5,) 18, Bodlecsák Frigyes (l3.) l8 p.

ll. helyezés: Potvondy Céza (82;1 17, Szkollca József (l4.)
16, Varga lános (22,) 17 ponttal.

lll. helyezés : Koós György (172.) l6,, Mészáros Sándor (96.)

16, Koch Hugó (4l.) 16 ponttal.
lV. helyezés: Maron József (85,) l5, Sosterics Vilmos (85.)

15, Hekenasz Dezső (l59.) 16 ponttal.
V. helyezés: Kaneisz Ferenc (t59.) 14, Nérneth Nándor

(l74,) 14, Klein Ferenc (248.) 14, Hodinka Géza (l59.) 14, Láng,
Sándor (42.) |4, Kelemen N. (42.) 14 pontta|.

Vl. helyezés: Soproni András (26 l.) t3, Margo PáL (14,)
13, Ohernyák Ferenc (22.) 13 ponttal.

Vll. helyezés : ,Junger Gyula (86.) 12, Liszka lstván (952.)
12. Auer Mihály (22.) 12 ponttal.

Vlll. helyezés: Simonyi Sándor (45t) l l, Vogl János (146 )
l l ponttal.

lX. helyezés : Török lstván (86.) 10 pontta| és.
X. helyezés: Nagy Sándor (15l.) 6 ponttal.

Htízi különpróba verseny eíedmén,e.
1. Witt g Gusztáv 2. (2O); Csiszár Kálmán 2, (2O), Katona

Lásztó t60. (20),

2. Domonkos Géza l59. (l9), Pethó Dénes 82. (l9).
3. Sogliani olasz (18), Grisoni olasz (t.8).

4. Blazset Frigyes l98. (t7),,Sajbai Gyuta 248, (l7), Bovics
János 248. (l7).

5. Feach Pál l57. (t6), Tóth Árpád 550. (16), Vörös Játos
l0. (l6).

6. Póth István l52. (l5), Ösy Károly 3. (l5).

A kerti munkds különpróba verseuy eredménye.
l. Katona László t60. (20), Nyitrai Károly l72. (20).

2, Szücs János l72, (l9), Donrokos Géza l59. (l9).
3. Kalix Zaltán 15. (18), Bense Sándor ll8, (t8), Saj,ban

Gyula 248. (l8).
4. Bátori Cyörgy 15. (l7), Böhm Sándor 13. (l7), Franen-

doríer EIemér 13. (l7), Flori Andor 13.(17), Auer Mihály 22.(|7),
Berente József ll8. (t7), Klein Ferenc 248. G7), Józan András
13. ( 7).

Asztalos-külanpróba vel seny eredménye.
7. Zolnai Ferenc 298. (20).
2, Kiss Lélszló 37. (l8), Kovács Jenő l72. (I8).
3. Biller Arpád 13. (17), Podvai B. István 82. (l7), Fekete

Laios 22. (17), Szabó István 22 (l7).- 
4. Tóth Arpád 248. (16), Pittner Céza 14. (16), Komora

Lász|ó 248. (16), Jámbor Járos 86. (16), Pacsek Lajos 261. (16).
5. Léber Károly 13. (t5), Schreine1 lslván 22. (l5), Lukács

László 26|. (l5), Szabó Zo|tán 22. (t5), Erdélyi Ferenc 550. (l5).
6, Szász György 37. (l4), Gyetmen lános 262 (l4),



ilblálóskérdéi p'áiiázatunk
eredménye.

,A helyes mogfojtókot a következó
számunkban közöljük, most csupán
a tréfás találóskérdések megfejtését
hozzuk:

l". Mi van akkor, ha a kémény-
seprő hóba osik ?

Tél aan.
2, Miért hord a cserkész övei ?

Hog1 uad,rágja le ?Le esse?r,

3. Elől ordit, hátul fényes ?
Drólostőt.

4. Mi ez: Felveszi elmegy,letoszi
felmegy, kiveszi, beteszi, lemegy,
felveszi elmegy ?

A lárupalisztogaló.
5. Nyáron prémes bundában, télen

fíirdőruhában van ?
. A moly.
6. Kicsi vagyo[ könnyü vagyok,

mégis olyan nehéz vagyok, mincsen
ontber, ki tenyerén megmérhetné
mennyit nyomok ?

A parázs.
7. }la egy téglának sulya 1 kg.

és 1 féltégla, akkor mennyi 5 tég-
Iának sulya?

10 kg, uuert eg! régh 2 kg.
8, Akinek több lába mint csizmája,

hány csizmája ?
Egy.

§ ni íOil i I a k n l ff*1Í,í:I'T;,?,"i3í
senyerodményokból kiküszöbölni. Er-
telomzavaró hibákat küldjétek be
kijavitva a Nemzeti Nagytábor iroda
ciméro. (Bpest, Y]., Révaiu. ].0.)

A ,,MAGyAR CEERKÉEZ"
kiadóhivaíala

auguszÍus hónapban
nyárí szüneíeí íarí.

Cserkészek figyelmébe!
Felhivjuk azon cs"erkészcsapatokat és

cserkészeket, akiknek a,cserkészszövetke-
zetnél tartozásuk van. hogy pénzküldenré-
nyeiknél mindig pontosan jelöljék meg a
c§apat ]nevét és számát és azt, hogy nri-
kori tartcrzásuk kiegyenl tésére küldik.

Maglar Cserkészek Termelő
és Ertékesitő szövetkezele.

Ez a számunt< versenyszám1 meg-
szetkesztésének tőgonőjat a Nagy
Fónök vise7te, ak! egysizemélyben a
Nemzeti Nagytábor taőa*abitája
és kazkeővelt Poícsí bácsija volt.
A képek és a szép rnűmelléklet
clsósotban azokat a íiukat kivánja
gyönyörködtetni, akik nem vehet-
tek ftszt a Nernzetí Nagytáborban.
Igy képzeletben ök is megkisétel-
hetik a aagy események átélését.
(Ez még iobban sikerül lelaik, ha
sietnek megszetezni a Nagytáborí
Magyar Csetkész hat szenzációs
stámát.) Az óúási élmények í<tilOn-

ben még annyita íogva tattják (el-

í<ünket, hogy ma még beszélni is alig
tudankróltrk. A Magyar Csetkész kö -

vetkező számai (elsósorban a szept.
l5-én rnegielenő duplaszáa) és a
késznla E mlekkOny v tesz nek hiv atv a
atta, hogy fieldolgozzák számunkta

-a, Nemzeti Nagytábor csetkészercő,
rr,ényeit. Addig is 200,000 K-ás
plályázatot hltőetnnk; lriátoÍ< meg,
mi hatott útok legjobban a Nern-
zetí Nagytábotban Bektldesi hatát-
idő okt,,í. Az első őiionkivültesz,
nek más őiiak is (íényképek a Nem-
zeti NagytáborbóI, az Emlékkönyv,
a Nagytáborí Magyar Csetkész egy
sotozata stb.) - A szeptembeú ta,
lálkozásig jó csetkésznyatat kivárt
lffrinőn 7 ájatot<naí< szerctettet,

&-e.@*#
Szerkesztöség: l. Ménesi ut lt-t3.

Felelős szetkcsztő és k7aő6 l
TEMESI GYÓZÓ

Kiactja a Magyar Cserkészszövetség Kiadó-
vállalata.

ELÓFIZETÉS:
Negyedévre 30.000 K Félévre 55.000 K
Egészévre 100.00UK Egyesszám5000K
Kiadóhivatal: lV, Váci utca 62. fszt 6.

Megjelenik minden hó l-én és l5-én.

N
Budapest, Akácfa u. 13. Telefon : J. l06-20

EL§ZAKITI|ATATLAN 
=

\
§
\r}

\,,
§

S?

r\|
(;f,
C.D
cJ

A zseniális

PATHÉ-BABY MozlGÉprn
i .*retlen cserkészcsapatná1 sem hiány ozhatnak! !

i Z000-féIe film drbia 45.000 K.
: , Diiíalan bemuíaíás. Xérie a P. B. C. prospehíusí.
i ,. Paíhé-Baby ama{őr mozi relvevőgépeh.
ii,.l.,,.,ttt..ltttt.n1rlrrrrrrrrrllrrrlrlrlrirr

MAGYAR KEPVISELET:

látszerész
IV, Ferenciek tere 2,

V. Tisza lstván u.7.
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