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§ lngyen kapod a,,MagYar Cserhe,z
ha 5 úi elöfizetőí szetze|l A,z igazolí elő|izeíő gyüiíönek ugyanannyi időre,
miní az álíala ézerueíí úi elófizeíők e|őíizeíése, teliesen ingyen küldiüh a
MAGyAR cSERl{ÉSz-í. (vidéhre bérmeníve). .*

Ahi máskép nem íuclia lapunhaí megszetezni, mosí ffiúadla meg az alkalmaí. - Az ősz-
szegyüiíöít előfizeíési díjak egyösszegben uíalandók áí a hiadóhivaíal cimére, a szelvény hát-
lapjá_n pedíg felsorolandóh az nj előJizeíőh, valaminí a gyüií6 olvashaíó neve és poníos cime.
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5, 1 0, 1 5 és 20kg-os po§tacsomagokat
rizs ós cukor kivételévol

bérmentve szállitunk.
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NAGY MENYnÉnr
haíonaí és polgári szabóüzeme

BUDAPEST, lv.,
Keesheméíi ucca 9. szám, félemeleí.

Készit katonai és polgáú ruhát), sapkát,
cserkész és *nindennemű egyenruhát,
Nagy válaszíéh szöveíehben és mínden-
faiía felszerelési cíkkehben. Cserhész

vállpáníok állandóan rahíáron.
TELEEoN I aózsEE ,o|-%.

6-í\96í\9el,ooel'o6-(\9
K é p k e ret e k, ilg,'..-1 ji,'T,r#,;tt, T,-Jilí:

Mihály Géza
Budapest, Baross_utca 4l. szám.

Qtroelyoel,aoe,&ae{ro
l cserkészfelszerelések l

iTi::.:*' §nltmiilí llítuly
Í,ll1,1Íi,uol,,*,, S zékesfe hérvái

Áralánlatot készséggel küldök t

fr filaüúhlualal hluaíalOs ótál: llúíl0lnapmlíní ú. s. 9-:l. ft mülötíílt, nun[aí hluíítJíusl,i, u. t-ü. lgl : línil 0í-l!

trtENTSIK FERENC trógépek, slámo!ógépek szaksáerü' iayitása
és iókarbantartása. U| és használt lró-
g6pek. Kellékek azösgzes rendszerü gépekhez

BREssÁN TEETVÉnrx
Builapest1 YIll. Dngonics-utca 8, sz,

Telofon : 'lózsef 84:94,
l cssrkó3zokn9k 50h gnoodfiónY l

könytkötészet és albumgyór

, 
Bu*{apest [V, Papnövelde u. 6. Tel, J. 161_t4
. Tan_ és 'szépiródalmi könyveket

, i,".i,,xi,!T.T?il 3,li§í" "f,lii,I;' Ti.'..|,i i8g,"";

§ p g rtbé ly"é§ek ;;, ;,1i?; iiil1:lffi#;

fllkoholmgnígs óíígrom
Budapesl, tV., KlráIut Pál-ulca Z0. l. em.

Az áíalazó cserhészcsapaíok
élkezési helye.

Káphatók,a kiatlóhivatalban. Yittékre K 2000 portó. kóronásak' 100oio felárral.



Vl Évrotyenn. BUDAPÉST, ,925. ortóren t. tg. sz}*tü.

MAGYAR
g§ERKÉsz

MAGvAR csrnx,ÉszszóvrrsÉc HlvATALos LAprA

Szsfk€sztó§ég : t., Mlror-utc. r7. UI. ?.
Kladóhivatal: lV., Vlci-utca 62. íu,8,

Megjelonik mindon hó l-én é§ lsón.

Jamboree.
.3. A tábor lehetőleg j.rlius közepe táján

legyen, körülbelül két hétig tarldon és
ebben az évben ez legyen minden magyar
cserkészcsapat táborozása.

4. 
^ 

nagytábor lehetőIeg Budapesten
vagy annak közelében legyen és befeje_
zése után legyen egy ,,Budapesti hét",
ámikor a vidéki cserkészek avatott vezetés
és mindennemü kedvezmények mellett
megtekinthessék Budapest nevezetességeit.

5. A nagytábor programja olyan legyen,
hogy a csapatoknak módjuk és kellő sza-
bad'ságuk legyen egymást megismerni és
egymástól tanulni és minden csapat azt
adhassa, ami legértékesebbje van.

6. A táborozáson legyen verseny, de
ne ez legyen a'fődolog; a versenyek fő.
képen csapatversenyek legyenek, ugy
legyenek megválogatva, hogy a csapat
egész cserkészmivoltára világot vessenek,
megtervezésük és lebonyolitásuk pedig
kizárion minden kellemetlen mozzanalot
(egészségtelen versengés, méltánytalan
összehasonlitás stb.).

7, A nagytábor költségeit részben az
egyes csapatok viseljék (nem többet, de
lehetőleg kevesebbet, mint rendes táboro-
zási költségeik szoktak lenni), részben
beléptidijakból, hatóságok és egyesek tá-
mogatásából stb. fedezendők.

8. A nagytábor megrendezésére jam-
boree-tanácsot és állandó jamboree.irodát
kell alakitani, amely az egész rendezést
megszervezi. A rendezésben minden cser"
kész résztvesz, egyesek és csapatok,
mindenki képessége és ideje szerint.

Mindez még ue*n aégleges dolog. Ezek

:

'A

El6fizctée : No8yedóvfB 30,000, íáévre 65.000,
Egész ówe 100.000 K. Egyes szám 5000 K.
Postac§okkszámla: 31.428. Telefon: J. 94_79.

Nemzeti
A dániai nemzeközi jamboree után, a

kerületi jamboreek után ezidén ,,Nemzeti
famboree"_t akarnak rendezni a magyar
cserkészek. Valami nagyot, valami szépet
akarunk a nyárra, valami egészen jót és
egészen magyart. Mag5lar Nemzeti N"gy-
tábort akarunk. Meghivjuk rá d külföldi
lestvéreket, de a főcélunk nem az, hogy
a külföldiek előtt pompázzunk. Ivleghivjuk
rá a magyar társadalmat, de a fó törek_
vésünk nem az, hogy lássanak bennünket.
Ö;szemérjük erőinket, de nem azért, hogy
legyőzzlsk egymást. Nemzeti Nagytábort
akarunk: együtt akarunk lenni, látni egy.
mást, megismerni egymást, nlegbecsülni
egymást, megszeretni egymást, . tanulni
egymástól. A Nemzeti Nagytábor arra
való, hogy ott legyünk lehetőleg mind-
nyájan, minél kii]önb cserkészek legyünk
rnindnyáian, minél szebbé, minél mélyebbé,
minél erősebbé, minél magyarabbá és
minél egységesebbé tegyük a magyar
cserIrészetet.

Iinnek az esztendőnek nagy, közös,
magyar cserkészprogramja: A Nemzeti
Nagytábor.

*

A szeptember huszonhetedikén tartott
tanácskozáson, amelyen a kerületek kép.
viselői és a szövetség vezetői vettek részt,
egybehangzó óhajtá§ként alaku]tak ki a
következő irányelvek:

1. Rendezzünk Nemzeti Nagytábort.
2. Ez a tábor főképen tanulótábor legyen,

de tegyük hozzáférhetővé a társadalom-
nak is és hivjuk meg rá minden nemzet
cserkészeit.

Felelís aaetkcaatő g
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3CI2 MAGYÁ,R CSERKÉSZ

tervek, anrciyclrirez rrrindenki hozzászőlhat,
A Nemzeli l.iagytábor csak akkor sikerül-
het, lra ttiinden cserkész a legjobbat adja
hozzá, ami tellik tőle.

Kérünk minden cserkésztisztet, minden
csapatot, minden érdekIődőt, akinek jó
gondo'ata van, szóljonhozzá a fentielrhez,
adja át a köznek gondolatait.

Hozzásző|ásokat a szövetségi központba,i

,Nagytábor iroila" Ielzéssel október hó ,

nyolcadikáig kell beküldeni.

A Nemzeti Nagytábor megszervezésének
munkáját rám bizta a Magyar Cserkész_
szövetség. Elvállaltam ezt az óriási mun-
kát, mert meg vagyok róla győződve, hogy
minden egyes magyar cserkész segitsé-
gemre lesz. Kedves cserkésztestvéreim,
fiuk és vezetők, mindnyájatokra számitok !

Sik Sándor.

DaI a cserí<észtáborról.x
(Részlet Noszlopy Aba Tiharnér és Donáti Donát

,,Ez a mi föIdünk" cimü cserkészoperettiéból.)

TábottúzléI csendes nyát| este
Ör"z"d$ban hú magy at szivűnk,
Álmodank a ftgl szép hazátó|
S dalba öntjüí< szent magyaf hítüní< !
Tábot',i3znél száll imánk az égbe,

.Atyánk, e aépet szabaditső meg végre !

Sóhajtásuní<, ébtedő rcményünk
Dalba íolr a tábottiz kotül
Es e dalnak, e vigasztalásnak
Iíiu szivnnk oly nagyon ötül.
'íábottóznél száll imánk az égbe,
Atyáak, e népet szabaditsd meg végte|

' Az első magyar cserlrészoperett előadási jogát a partittl-
ráYal és §zöveskönywel e8yütt a c§apatok vagy kerületel( a

szerzőktőI megszerszhetik. Cim: Budapest, X, Százados ut 6. sz.
Noszlopy Aba Tihamér tanár,

Kris7tus és a íermés7eí. il:"#\":::::,:"::;1:;":t;,T"T'::":;Y:|::;T:;;T,
mett benne a Íegnemcsebb őtőmőknck tárháafua akadank. Saerclh,etjők, mett nemcsít, |obba bsz. Sze-
rcthetiük, mett a? egészséges élet tílkáta megtaalt. Szerctheliűk még sot más okbóí, de a,élyebb és
csetkészhez íllőbb alapot nem tgdíJnk annáI, mínt amíte egy oía,sz itó, Papinl matar tá Krísztasróí lrt
kónyvében1 t. t. hogy ha a teta,észetet azetetjük; aLkor Üdvőzitőnk nyomain iá,tlnk, Az ő gzavait ldé-
zem, Ítagy úla elméíkedve tegyűak erős fogadást, hogy a most íakadó tavasrt lethasználiak atra, hogy

-tel g,és? atszet etetünk m,éíy ebb legy ea,.

oKriszttrs tjtunE s?etette a természetet, m,utatia a beszéőe, aelyet a tetm,észelből mctltett.
Sohaeem haszaátia az iskola srlrrteten kiíejezéze|t és clvont, általános íogalmait. Beazédébenbenacv!tág-
zlk a kettek szinpoapáia és beane ilíatozik a gezők e?el 6eg ezet fűye. Találkozun'k mínden &edvcs
h,ázl áíIatunkkal,

. Pásztotók kőzt születve, a. eabetek pásztoiánakk/.rlzüíve. krtlőnós szetetelle| íotdgl a juhokhozi
az etveszett b&ányhoz, melyet a pászlot egész éjiel ketesi a &is báránytához, a.ely gyámoítalanut béget
anyia utál1 az egész r.yáihozt mely a napsütötte domboldalon lassan mo?ogva a sovány íűvet tegcli.
Hasonló szetetetteí ealcgct| a kis mustármagot, meíyet a tellryeúil^ ls atig vesz észre az eabetI aíávat,
rne|,1nek loa,bteíőzeta a szegélyek kunybóit ie beátayékol|a i az ég madaralt1 melyek §eot necl vetne&l
§eítr. n€m atatnak, rnégís szebben vaonak íekcbázva, mint Saíamon hfuály aiaden pompáiábani ahala-
kat, aeíyek ezűstősen cslllámlanaL a hálóba ketűlve , hogy az cmbeteL táplálékául szolgtl|aaak, Ég ml-
kor a víhart aegetőző líííedt este íetpíIían| aeg!átja Krlsztúg a vlttámot, mcly kelettől nytrgatlg véglg-
eikkázlk a? égen n Dr. Szunyogh X. Ferenc,53. Jurisich csapat.

JYCaglcr jYaptúr.
akóber

!. Jellacsícs Béesbe szöktt lE48.
2. Mikes Kclemen haíá|a 1762,

3. V. Ferdínánd Magyarors?ágot osttomállapotba
heíyezi l84E.

4. Pázmány Pétet születlk 1570,

5. Madách Imté meghal Aísó Sztregován 1864.

6, Atadl 13 véúanú h,aíála,
7. Semscy Andor hataloas a.Jománya aa Aka-

démÁo,ak lE89,

8. Mcgieíeník a2 első inegyat ujság Pesten e
,Magyar Metcctíag" 1788,

9, Pátkáay1 győzelatllk 16E3.
l0. Mtlnkácsy Miháty szüleíik t844,
ll. II. Rákóczl Fcrenc azabadsághatcénaL 200-ados

ealékűanepe a Y&mez6a 1903,
t2, Mcghalt a magyar sasfíók, Corvín János J504.
13. Lotz Kátoly festőművésa aeghal 1904,

'4. 
lV. Béíát mcgLoronázzák t235,

15, Matcz,ibányi István aa lrgaloasokn.ak adia a
e8á',rárfuőőt ,806.

i.
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hogy ez áz áldozat milyen nehezére esett,
azt nem sejtette senki sem, legker,ésbbé
a társai, akik tuláradó, szilaj örömükben
nem ki nélték meg kegyetlen vicceiktől.
Különösen Helmut nem engedett neki bé-
két Kurtnak, .s4inte bánni kezdte, hogy
kijött, de tudtflrhogy az indulás előtt sok
a munka, meg aztán az utolsó percig
együtt szeretett vo|na maradni a csapattal.
Ezért nem is válaszolt, amikor Halmut rá-

" szólt: rPersze, megijédtel a tengertöl, el-
bujsz édesanyád szoknyája mögé !< Csalr
mosolygott, de a szive felsajgott. Rolfhoz
íordult: uUgy-e, irtt-rk majd mindennap ?

Megirtok mindent !?< >Majd épen rá ío-
gunk érni atra, hogy neked firkáljunk
Arra ugyan várhatszl< - vágott közbe
Helmut. Kurtnak torkát fo,itogatta a vá-
lasz. Későn, szinte könyörögve nézett Hel-
mutra, de az kacagva elfordult.

Megjritt a parancsnok egy idegen cser.
késszel, akit erre az utra vendégül láttak.
A fiuk már ismerték és szerették. Lázasan
kezdődött a csomagolás, Ünnepélyesen
vizre eresztették a Balmungot a werft
szük csatornájában, melléje a Lindwurmot.
A raktárból előkerü]t a töméntelen c§o-
mag, amit már előző este száIlitottak oda.
A fiuk görnyedtek a vitorlák, árbocok,
evezők sulya alatt, cipelték a sátorlapo-
kat, íőzőedényeket, mentőkészülékeket,
élelmiszert. Kurt vitte mindig a legnagyobb
terhet és mindig helyben volt, ha a pa-
rancsnoknak segitő kézre volt szüksége.
A parancsnok beosztotta a fiukai : á Bal-

Axel Haerberger svéd cserkésztiszt (jobbról a második)
és kisérói azi-x. ker. Jamboreen. Révész Erich felv.

Cserlrészek a tengeren.
Tengeri cserkészutról szóI ez a törté-

net és Kurtról, egy hamburgi tengeri
cserkészről. Különös történet, mert Kurt
ezen az uton nem is vett részt és mégis
ő volt az igazi hőse,

Pünkösd előtti szombaton kora reggeli
órákban egy hamburgi werft előtt gyüle-
keztek a tengeri cserkészek. Tizenkét vi-
haredzett fiu, egyik sem volt több tizenkét
esztendősnél. Hátizsákjaikat egy halomba
rakták és boldog arccal áilrák körül a
Balmung-ot, a nagy csónakot, melyen
még az utolsó simitásokat végezte a hajó-
ács. Mellette bizony eltörpült a karcsu
Lindwurm, a háromüléses kenu, melyet
ma szintén elvisznek magukkal a tiznapos
tengeri utra. Balmung csak tiz embert fo-
gadott be, Azon veszekedtck, hogy oszt-
ják fel rr,iaguk közt a helyeket. Persze,
min,iegyik a Balrnungba akart ülni és
senki sem a kormányhoz. Unalmas mes-
terség az, sokkal szebb izmos karral hasi-
tani a vizet...

Mindnyájan tengeri dresszben voltak :

piros szvetter, rajta a cserkészlilíom. A ham-
burgi tengeri cserkészek kiváltságos öltö-
zete| Csak egy fiu volt olthoni ruhában:
Kurt ! O nem mehetett el a hónapok óta
tervez;,,tt tengeri utra. Hogy miért, annak
nagy oka volt, alig lehet elrnondani. Kurt-
nak atyja is, anyja is kultlnéltek, kurt az
atyjánál lakott és csak az iskolai szüne-
tekben látogatta meg az anyját ! Nagyon
szerette a cserkészetet, de mégis csak
jobban az anyját, Feláldozta az utját, de

l
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Kenyérsütés nyárson. Ifj. Gerő Líszló tely,
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mung lrormányához Bobot ültette, a leg.
kisebb cserkészt A kenuba a három leg.
erősebb került: az idegen, Helmut és
Rolf. Ellreiyezkedtek. Kurt eltaszitotta a
csónakot a parttól.

Megindultak a keskeny, kanyargós ham-
burgi cJatornákon át a szabad kikötóbe.
Kurt lrerékpárjára kapott. Tu{ta, hogy
még elérheti őket az Alster bidján, alatta
kell elmenniök. Még valamivel örömet
akart nekik okozni. Megszámlálta a zse6.
pénzét. Nem sok és még csak a hónap
elcje volt. De nem habozott. Amikor a
két csónak a hidhoz ért, már ott állott
ragyogó arccal és a kezében hatalmas
zacskó banánt szorongatott. Biztos cél-
zással hajitotta Ie a sárga gyümölcsöt a
tovasikló csónakokba. A fiuk kacagva
kapkodtak utána, a járókelők megálltak a
hidon, ők is kacagtak. Csak Helmutot
fogta el megint a düh, Maga sem tudta,
hogy azért haragszik, mert nagyon szereti
Kurtot és íáj neki, hogy nem jtltt veltik.
Elrántotta a kis kenut a banán-eső elől
és nem nyult utánuk a vizbe. Azt már
nem látta, hogy az idegen cserkész egyen-
kint evezőjével kihalászta őket és ai--tilés
alá rejtette. Nem nézett bátra, pedig még
soká láthatta volna Kurtot, amint a hidon
állt és zsebkendő|ével integetett.

kiértek a kikötőbe, Micsoda éIet volt
ott ! S:k emeleten raktárépületek tátogat-
ták száz meg száz aitalukat, óriásdaruk
forogtak körbe, egész vonatokat emelve.
Apró motorcsónaliok száguldotiak a hul-
lámokon át, mint táncos szilfidek 1 komor
halászvitorlások feszitették vásznukat a
szélnek, hatalmas óceánjárók - tarka,
idegen zászlódiszben - úsztak méltósá-
gosan a tenger felé. A dolgozóvilág szive
lüktetett itt és végtelen távlatok nyiltak
meg.

De nem a mi cserkészeink előtt. Nern
értek ők rá a körülöltük rohanó életre
figyelni. Keményen kellett küzködniök a
széllel. a rájuk.rájukcsapó hullámokka|.
Egy beíutó gőzbárkárőI rájuk kiáltott egy
marcona tengeri medve: >Gyerekek, ne
menjetek ! Ugyis belefuladtok !< Vihar volt
kerekedőben. De cserkész nem iled meg
olyan egykönnyen Blenkenesenél rájuk
szakadt a zivalar. sckkal vizesebbek már
igy sem lehettek, a kenuzók már régen
az ülőíiirdőnél tartottak. csak az evézés
ment mirrd nehezebben, Az apá|yt felvál-
totta a dagály( a tonger íelől özönlött a
uiz, az Elba tengernyire.dagadt. Szél, eső
és ár ellen küzdöttek. De a célt: Lüker-
sánd.szigetét el kellett érniök. Hétorai
kemény evezés után el is érték. Az eső

még szakadt, Lucskos föIdön, á|ázolt sá-
torlapokkal vertek sátort, kífacsart taka-
rókkal takaróztak. Az eső lassan.lassan
szivárgott át a sátron. Minden csupa viz,
viz ég_viz. Bizony Kurtra nem gondolt
senkF,Foguk vacogott, az izomláz meg-
rázta őket. Terhes, álomtalan éjszaka voit.
Alig s_zlirkült, már az egész csapat talpon
állt, Megfürödtek, tornásztak,- a felhők
szétszakadtak, és mikor reggelihez ültek,
rájukmoso|ygott a felkelő nap. Feledve
volt minden fáradság, A nap elé teritették
a sok kedves holmit és íelfedező robin-
zoni utra indultak az elhagyott, kopár
szigeten. Arnikor az ár lassan visszahu-
1ódní lrez{ett.a sziget homokjáról (apály
jele), dalblva lgkték csónakjaikat a vizbé.

Tetemesen merültek az evezők a hullá-
mokba. Megint ellenszél volt. Karjuk, csuk-
lójuk az első órában még fáit. a harma_
dikban, ne_gyedikben már gépiesen lapá-
tolták a vizet, A hetedikberr, beiekerültek
a dagályba. A kenu felett össze-vissza
csaptak a hu|lámok. A fiuk összeszoritot-
ták a fogukat: Mindig csak tovább !

A nyolcadikban kikötöttek. Falu huzódott
a part hosszában. A íaluban pünkösdi
hangulat. _A parancsnok ma nyugalmas,
száraz szállást, ió vacsorát akart a fiuk-
nak biztositani, Szerzett is mindjárt egy
szénapadlást a kikötő közelében. A fiuk
felcipekedtek oda jókedvvel, vacsorát-
várón. A vacsora is főtt már alul a kony-
hában, rizskása. A parancsnok a faluÉa
ment, eltörött a kormány, azt kellett meg-
javittatni. A fiuk az álázolt takarókát,
sátorlapokat, fehérnemüket száriigailák.
Kiteritették a kikötöben a gőzbárka-íedél-
zetéte. Bent is lehetett volna, de igy sok-
kal érdekesebb volt. A gőzbárba elhagyot-
tan horgonyzott és kötélen kellett íel-
mászni a tatejére. Hiszen hamburgi ten.
geri cserkészeknek n5,olcórai evezés ál-
matlan éjszaka ulán meg sem kottyan, jól
esik még egy kis szabadtorna. Sajna, a
gőzbárka tulajdonosa nem igz gondolko-
dott. Epen félittasan került elő valamelyiIi
korcsmából. Szitkozódva hajitotta a taka.
rókat a vizbe (pedig épen h<.gy megszá.
radtak) és a csónakokat leíoglalta rkár-
térités íejében<. Ugy látszik. a pajtatulaj_
donos valami atyafia lehetett, me}t- az meg
tizperces ultimátumot nyujtott be a széna-.
padlás kiüritésére. Amikor a parancsnok
visszaérkezett a hajóácstól, a csapat a
falu főterén rtáborozott<, a felhalmozott
tarka íelszerelésen a szakácsok búsan ül_
tek a íéligfőtt rizs előtt, a falu gyermeket
tátott szájjal bámulták őket és á két csó-
nakot a gőzbárkás őrizte markos fiaival.
A csapat hősi kézitusára gondolt, de a
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őket ott találja, akkor végük. De
talán kimerithetik a csórra},c.rt. A
kikötés sikerül, sietni kell. Lázásan
munkába hozták a szivattyut. A
csónafgt mindig kijebb kellhúzni,
a viz frr atérdüket nyaldosta, ott,
ahol pár' perccel ezel-őtt szárÁzoÁ
álltak. Már majdnem mindegy volt
nekik. El voltak tikkadva, gyomru_
kat émelygően égelte az éhség,

, minden élelmiszer a Balmungon
volt. Legiobb lett volna lefeküdni
és várni a véget. > Mit adnék egy
darab száraz kenyérért ! ?( - kiál-
tott fel kétségbeesetten Helmttt.
Rolf felorditott, megtalálta a meg-KolI lelorolrotT, megtalarta a meg-

Az ,,Ezermester,(tábora. Ifj. Geró László felv. y9Jelt b.lnánokat, Kurt banánjait.

parancsnok óvatosabb volt és á íalu csend. hántottár'T"*ÍJj11:-,j-§':ll;:lÍ;*",j'T
6rét hajkurászta fel. Jegyzőkönyv kézi- íogukkal és táruitati. . . Es mintha
lámpa mellett, elfoitott szitkok,_ végre a csóda történt volna velük: Frissen ug.
csónakok felszabadultak. Ujra cipekedés. rottak be a csónakba, nekitaszitották a
Az uj szállás, egy tornaterem, félórányira hullárnoknak, ismét küzdöttek, de előre
volt, Az éiszaka varázsos, a szé| elállt, a mentek. Alig íélóra és feltünt a Balmung
telehold megffudött a vizben. Ejíél már fehér vitorlá]a, már kétségbeesetten ke-.
régen elmult. Csendben fogyasztották el a reste őket.
íélig kihült, félig nyers rizst,,_ azlán_leve, Éjszakai pihenőre egy a tengerbe tor.
tették magukat a.kemény padlóra. Kurt- koló íolyo partján köőttek ki.- Csendes
nak nem irt senki. őrház efőtt iatrat vertek. Az őr előttük

Nem sokáig aludhattak. A dagály apály Í]|l::^l":?!^*"_'t, _A ]ebulr.Ó. nap biborra

oarancsol. kilenc órakor már vizen xerüít festette a sima folyócska. tükrét,. a másik
' *a-t^- ^^., }^LÁ_^^^-,l^ l,^I^*^^ll

lenniök, mert különben az egész n"p li- |:Í": §{_l"|él"sorda kolomPolt, A ve-

ieri. l!^i, t"iy ier,etett volna"gy n"p;* zető a forró kakaót osztogatta .ki, o]y

pihenni, de akkor nem érték uóin* "i"j ::::1"_' j:. b.ín""éges volt- .a vilá§, 
"oly

öerii Náo*.;k ;;ig;;;T"r-r."ir.i't"*s"r.". szép az élet. Helmut levelet irt Kurtnák:
Pedig hát a cél, az minden. Az ég rq* _^1:;:}_1l^_kiértÜnk 

a tengerre, Az Űt

volt, az ellenszél 
"ih;;;-;;áuít, 

-E, BiÜ" :iflY"^"^'^q:'J:]Yt,:?.\.í*"ji_I"F:1*
beleszélesedett a tengerbe. A 'gyomrok ::l_ "_:l§_,azt, 

saJnalJutl, nogY Ie nem

émelyegtek, a ki n.ri--pn"nt fEÍadtsi'g }il}_^,]']ln]r, Es sokat gondolu.nk Rád,

égetett, a szemek leJeragadnak, ,, "ii- 5::':'_d ",i1|..l_'" 
a Te banániaid majd,

zők ólomnehezek voltak. Már a trtoáru |P.y ?', éle.tÜnket mentelték.meg, Erről
őrája eveztek. A Linawuim,reter"r, tiriu. élőszóval bővebben. Mindnyájan ölelünk.<

lVIiddinkább it..r"ai a nalmung mögött.
Itt-ott még látták a hullámok k-özött"fel- __A tengeri _rlt_folytatása. nem érdekes.
tünni a B-jlmuná keskeny árbocát, egy_ Másnap m_egfordult a szél és a két csó-
szerre aztáa hiiba *".".it"tték szemtifiét. nak dagadt vitorlákkal száguldott a céI
A partok elvesztek. Csak balra buzódott !elé. Evezőre nem volt tÖbbé sz_Ükség.

egv homokpad, rajta a tornyok útjelzőül. Banánokra sem. De azért Kurt mindennaP
§hullámoÉ fenyege:oen taájosodtak. Ha me.gkapta. a maga levelét. _
ellankad a kornian-yos, a könnyü csónako1 (Berlin.) Farhds Gllula,
egy pillanat alatt.felforditják. Igy is meg,egy ptllanat alatt _telíor(lltJák. lgy l§ meg-
telitették vizzel. Es nem mentek előre.
Hiába haraoták aikaikat véresre az erőI-
k,jdéstől, kárjaikbá már nem volt erő. Csak
pár perc pihénés kellett volna, d_e a vi-
harzó vizén pihenni nem lehetett. Itt har-
colni kellett életre-kalálra. Végre nem ment
tovább. A homokpadra irányitották a csó-
nakot. Menekvés btt .irr".. 

-A 
dagály már

nyeldeste a szélét és ha egészen elönti és
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Hegyi vándot dala,
Y?yy"k a hegyek vándota, Ott játok neszíelen [épve
Kékló magasok zengő hegedose. Komor íeayveseknek zuső mélv ö!én
Jfuom a bétcek fenséges iiíagat HoI otokzold rcpkény iiaai iirziii'
S nem nézek hátta: mindig élote, A ftótiások vénl mohos táue".---_---
§zery9q§a.távolt kutatja - Sz{hjamat uditve oltjaE: ellesi"ajkam a vihat_őalát, Yiőáman csobogó kristaíyos patak.
Yaő szittek között ha. daúgve zengi Tnktébel miííÖ gyémánicsepp fe"vlik :Az ötök Aíkotó csodás sqaiát. {j Kacagó, sziktáz,ő-á"prug"r"ti

Vágyaim tagádaak egyíe,
Ha vfutad a hainal, mig 1ealkonyll
S távoI nyugattól az alkonyi égbő|
Lehanyatló naptóI biboúa gyú(,
Es et<kor t&demte omíoí<,
Büszí<e magasoknak íátadt vándota.
Lágy esti hatangszó csendü! át a (égen
AvcMatía...

,lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Réaész F. Erich

lllllllll llllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll

Érdőduttek: ! Fel hát előre,,,. szhrlfiaul,Seínaor" A borsodnádasdi 1o3 RM,s,T cserkészcsapal indulÓ.la
2. Vig énekszóval

járunk a hegyeken át,
Lombok között

a dalunk rnessze szál.
Szél kapja szárnyra

Ielkünknek vidánr dalát,
Es azt dalolja

ezer kis mad,ár;
Derék csapat (stb,)

3. Es hogyha egyszer
hiv majd a trontbitaszó,

S lángra kigyul
a nagyar hösi sziv :

Cse rkésztestvér,
majd ott lesz ezalobogó,

lndulj legott,
a haza hogyha hiv.

Derék csapat (stb.)

lndulónk szöveeét Er_
dödy Elek irta, "zenéiét
Szlatinay L. Sándor, aliik
az értékes müvet alulirt
csapatparáncsnok szemé-
lyes közbeniárására ugvaIl
jórészt ingy'en, de olv-iel.
tétel alatt adták, hogy
kiadásának, elöaóásán;'Í(
stb, jövedelme csapatunk
jóléti ügyeinek felliarolá-
sára fordittassék.

A magyar cserkégzmoz-
galom mai utja - ugy
érezzük, nem nélkülözheti
ezt a páratlanul kedves
eserkészdalt, azérl a Ma-
gyar Cserkész utján a ma-
gyar dalos cserkészek aj-
kára ajánljuk fel indulón-
kat.

Minden jog a tulaidonos
t03-as csapaté (Borsod-
nádasd). Benedek Béla

cs. parancsnok.

T,TT
{ F'tr,

paf , 
-:-- 

Ne haqgd ma

Srived_ ] apb!44-:_á

\)isz az ulunk ,

arra int a cél, merl ln -'du-lő - r'a ,

vér , .De réx csáJ
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zási statisztikáról már aug. 15-i számunk-
ban szóltunk. A külföldi táborokról rész-
letesebben fogunk beszárrolni az ösz fo,
lyamán. Nemcsak azért, mert nagy dicső-
sége a vezetőknek, hogy a magyar
csJrkészfiut lrimozditják a határok közül,
hanem főképen azért, mert ezek a cs3pa-
tok a uild,g szinpadán jártak. Hadd jássuk
íelkészültségüI(et és munkájukat, mert
minden magyar cserkésszel az egész mi-
gyar cserlrészet jár kinn. A Ní. Cs. első
harcosa volt a kü]föIdi táboroknak és most
örü[, a.nik lr a gondllat szép virágzását
lát ja.

A lx. kerület crerkészei
Olaszországban.

A debreceni kerület e nyáron rendezte
lrarm:ldik lrülföldi mozgótáborozását. Az
első kettőt Németországba, ezí O]asz.
clrszágba. A tábor gondolatát Wallisclo
Oszlrár ker. ü. v. elnök, a debreceni eg),e-
tem olasz Iektora vetette fel. O végezte
az előkészités íáradságos munkáját is.
l{inthogy az elindulás előtt másféI hónapig
Firenzében élt, oly erős kapcsolátot szer-
zett és tartott fenn mindkét olasz szövet,
séggel, hogy minden tartózkodási helyün-
kön küldötlség és kész szálrlás várt reánk.

A csapat létszáma 32 volt. Ebből & tiszt
(Wallisch Oszkár, Debreczeni Ferenc prnolr,
dr. Bessenyei Lajos gh. főnök, Somorjai
László), 4 s.-tiszt és 23 cserkész. (L72.
Erő: 16, 203. Bocskay: 4, 167. Törekvés:
2, 17l. Erdősi: 1, 190. Egyetértés: t,
287. Réti sas: 1, 166. Hajdu: 1.) Elkisérte
a csapatot dr, Sághg Ferenc ker. I. B. tag,
egyetemi tanársegéd is, mint orvos.

}ulius 1.én reggel indultunk. Budapesten,
Zágrábon keresztül Fiuwebe értünk. Bár-
mennyire kedvesen fogadtak bennünket
az o|asz cserkészek s bármennyire éreztük
néhány magyar sziv testvéri melegét,
mégis csak fájdalom sajgott a lelkiinkben
ott az Adria partján ! tr{egnézve Abbaziól,
hajón utaztunk Pola érintéséve| Ancondba.
Foligno, .Assisi, Peral,gia egyre bel;ebb vitt
bennünket Olaszország szive felé. Egyre
jobban éreztülr Olaszország évszázados,
nyugodt íejlődésének a hatását kulturában,
múvészetben, - Firenzeben egy hetet töl-

töttünk s - részben ismételve is - meg_
néztük minden gazdagságát. Kirándultunk
a frtenzei cserkészek egy nagyobb csapa-
tával a festői fekvésii Fiesoleba, felkerestük
Cerlosát, az Appeninehben két napos autó-
turát tettünk Poppi, Bibieua, La Verila,
Camaldoli rápíntésével. Fáradságos utunkért
fOl a I:,a Vérna-i kolostorba bőségesen
kárpótoltak a szebbnél.szebb áiak,
Bucsut mondva Firenzének, a középkor

,,Athenjének, már is visszasirva száz meg
gzáz művészeti remekét, Pisába repült

Pis a. Nlegnásztul( a fcfde tofnyot.

velünk a vonat) Irogy döbbenetes csodál.
kozással álliunk szemtől szembe a kathed.
rálissal, a fer<le tororrnyaI. Liuorno.ban a
liguri tenger partján hangulatos estét töl.
töttünk a kikötőben , volierra etruszk r,árát
és gazdag muzeumát megtekintve, az ut
nagyobb részét autobuszon téve meg,
Sienába értünk, mely dómjával, teljesen
középkori jellegü lratalmas íöterével s az
ottani cserkészek meleg testvéri szereteté-
vel felejthetetlen hatással volt ránk.

Minthogy minden ut Róntába vezet -jóllehet oda csak jtlvőre akartunk elláto_
gatni - mégis eljutottunk az örökrlárosba.
Itt is egy egész hetet tartóz}odtunk. A
Capitolium, Forum Romanum, Colosseum,
Via Appia, a katakombák, stb. meg az uj
Róma sok sok csodája előtt alföldi ma_
gyar íiuk álltak tágranyilt szemmel, áhita_
tos lélekkel ! Róma környéke is hangos
volt a magyar nótától, a tárogató zoko-
gó szavától. Kint iártunk ae albán heg.yek_
ben: Frascati á Vill14 Falcott,ieriuel, Castell
Gaudolfo az Albam'tóual, Genzano a Neuci
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Róma. A Forum Romanum.

tóual La|án a legmélyebb hatást gyakorolta
ránk a látott természeti szépségek között.
Tiuol,i-ban a hires vizeséseket, Ferenc
Ferdinánd Villa d,'Este-jét, Oslia kiásott
romjait mind sorra jártuk s trregfürödtünlr
a tirrenei tengerben.

Az ezer meg ezer benyomás közt gyor-
san repült az idő . , , Indultunk visszafelé.
Venezia ig megsem álltunk. Este értünk a
lagunák városába. Ragyogott a tenger,
fényben uszott a Canal Grande, szerenád-
hoz siklottak mellettünk a gondolák .. . s
egy§zerre elfeledtük Firenzét, Rómát. Há-
rom kedves nap jutott Velencére. Délelőtt
a várost, délután a tengert élveztük. Nya-
raltunk Alberoniban meglátogattunk egy
cserkésztábort. Akár el is foglalhattuk vol.
na, mert bent ültek a vizben, Utolsó állo-
másunk Triest volt. A várossal hamar
végeztünk s egy egész délelőttöt a me§e.
beli szépségü Miramareban töltöttünk s
jöttünk hazafe|é. Augusztus l.én este teljes
egy havi távollét után érkeztünk vissza
Debrecenbe.

Egy gazdae, boldqg ország derüs vilá-
gábóI felejthetetlen emléket, kitörölhetet-
len érzéseket hoztunk magunkkal haza a
bánatos, könnyekkel áztatott magyar földre.
Nem tudjuk, mit csodáljunk jobban : az
istenáldotta olasz földet-e, a lépten.nyo.
mon található művészi alkotásokal.e vagy
magát a népet, melynek gazdag érzelem-
világa oly éltetőn ragyog. mint maga a
nap, a mosolygó kék ég ? Csak azt éreztük
állandóan, hogy a boldogságnak, mely ott
lengett mindenütt, amerre jártunk, egyet-
len eredóje a sziv, a szeretet Isten, haza
és íelebarát iránt.

Hálás köszönet olasz testvéreinknek,
hogy olyan sokat iuttattak belőle nekünk
is: örömtelen magyaroknak l n, p.

-

A nemzetközi ceerkéaz-zarándoklat.
A Szent év befrjezéséhez közeledik de

Róma, az örökváros, amelynek utcáit vé-
gigtaposta sok-sok ezer zarándok, most
volt talán a legszebb, mert most jött el
hozzá aryli,íjuság, hogy bizonyságot tegyen

- az ő iíjuságáról.
És bizony nem gondoltuk mikor hatan

elindultunk a nemzetlri,zi cserkész.zarán-
d<lkíatta, hogy az egész oly hatalmas rm-

.pozáns, spontán fenséges tüntetés leg5,en.
l t",000 cserkész (köztük amerikai, angol
(600), francia (B00), belga, portugál, palesz-
tiniai, skót és rengeteg olasz stb.) ha vé-
gig vonult az utcákon, élő demonstrációja
volt a cserkészet íenséges lelkének. A
római ujságok pedig mint a béke hatal-
mas hadseregét emlegerték azt az iíju
emb:rtömeget, melynek minden €g,\ es
tagia igazi cserkésztestr,ér vo]t.

Mi is történt tulaidonképen Rómában ?
A sok-sok ezer zarándok után a

cserkészek jtittetr el hódolni, új érze\-
meket beszivni és azt az egész világ
cserkészeinek átadni. Szeptember hó 3-án
már tömve volt Róma cserkészekkel és
délután a San Pietro előtt már ott nyüzs-
gött mind. Igaz, hogy nem keveredett
össze annyi faj mint Kopenhágában de
azért ilt is megvolt az exoticum. A ,ieru-

zsálemi olasz kolónia cserkészeinek szemé-
lyében. Köztük ott feketéllett egy néger
is Alighanem a sok fotografálást is ennek
köszönhették.

A San Pietron kezdődött á tulajdonké-
peni zarándolrlás. Első nap a Szent Péter
bazilikát és egymásután a többi 3-at járta

Róma. Az AnByalvárbót jön a asnpat.
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T i v o 1 l. Az Este-i villa parkiában.

végig az ezernyi cserkész, és mindegyik
templomban megismétlődött az a szimbo-
likus hangzavat, amely a Péter templom.
ban érte el tetőpontját. 10 ezer torokból
törtek elő az Avék, t0 ezer torok énekelt
hatalmasán, templomzugatón, hogy mind-
annyiszor elcsendesüljön és lehajtsa fejét...
Fokozódott ez La Fontaine velencei pat-
riárka lateráni miséjén és betetőződőtt a
pápai kihallgatáson. Mi hatan előzőleg
külön kihallgatáson is voltunk, ahol a
Szent Atya megáldott bennünket és a szép
szüzmáriás Bik zászlót.

A másnapi pápai mise külön tejezetet
érdemelne valamely modern eposzban. A
san pietro tömve volt mindenütt csak
íejeket lehetett látni és nyüzsgött mint a
hangyaboly. De mikot a vigyázz e|har-
sant s a testőrség zenéiének hangiai mel-
lett bevonult a Szent Atya, egy torok ki.
áltotta tizezer hangon ,,éljen a pápa" és
egy kar emelte fel a sok száz, zászlőt,
hogy közte mint lobogó erdőben bevo.
nuljon a Szent Atya.

Ez nap délután volt a nagy kihallgatás
a vatikán Belvedere udvarán. Hatalmas
trónus állt készen a gyönyörü emelvényen
s a háttérben i-eonardo da vinci: utolsó
vacsorájának két egyforma gobelinje lát-
szott. Az udvaron a testőrség elhelyezke-
dett, már a kardinálisok, diplomaták ott
ültek az emelyényen, a cserkészparancs-
nokok izgatottan integettek onnan a csá-
patoknak satömeg oa béke hadseregének
kiküldötteií' akiért mindez történt, várt. . .

A IX. kef. csapatának felv'.'

Egysierre csak megszólalt a zenekar A
pápai himnuszt iátszotta s a trónus rnel-
letti ajtón megjelent a pápa. Most nregis-
métlődött a délelőtti jelenet, levegőbe -rö-
pültek az zászlók és mint hatalmás olajfa_
erdő lobogtak a levegőben a fiuk keZei_
ben levő olajágak. Vive le pape] kialtották
a franciák, San Georgio Italia áz olaszok,
közbe-közbe c§engett a kis cserkés4ek
hangja, ola.ola evviva zugták |ovább az
olaszok. S a tizezer torok elnyomta a zene-
kart és az olajfaágak az égre mutatva
lobogtak. Csak akkor csendesült el az
egész mikor a Szent Atyb beszélni kezdett.
De ez nem volt sablonos beszéd, hanem
szeretetteljes atyai intő szózat d tuláradó
§zeretet lrangján. A pápa beszélt s igaz,
hogy ekkor még csak az olászok érteiték
megminden szavát de az egyórás beszéd-
bő| azért mindenki megértelte azt, amit a
Szent Atya akart s ez az ő nagy szere-
tete volt a cserkészek iránt. sötétedeit
már mikor elvonultunk a trónus előtt.s a
szűk római utcák népe már esti világitfrs.
nál látta a vatikánból kitóduló éneklő
derült arcokat.

{.

Róma minden utcáia állandóan tele'volt cserké-
szekket, hol iti, hol otf de belebukkant }3z ember _
egymásba. Természetes ahol ennyi fajta cserkész
van,íellép a nemzeiközi cserkészbetegség - a cim-
gyüjtés. A nyelv az nem volt zavar, hol tolmáccsal
(brr !) hol kézzel lábbal, de mindenki beszélt, Csak
azt nem értem, hogyan folyt le a nagy elöádás a
Pial.zadi Spagnai }ollegiumban. ltt elfogyolt 8C00
fagylalt is még a számokon kivül, A fagylaltot, azt
megértették, de a többit ? 

i
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Mi a Piazza di Spagnai kollegiumi elóadás
helyett nagy vacsorát rendezlünk. Ezaz. hosv . . .
Frici bátyánk meghivta a köszegiek,- uiÓ-estiek
római vezetöit, a mi firenzei veze]öinket 

-és 
két

kedves urat yacsorára. Mind cseíkégzek. kivéve az
egyiket. A kedves Kovács filmdirektor ur arról neve-
zeles, hogy valahány magyaí cserkész Rómába jön
mind ntegvendégeli, de most pórul járt, mi vendé.
geltük meg öt. A másik ur aházigaidánk volt Don
Luigi Lannuto plébánor cserkészparancs..nok, akinek
parochiájáho", a Quirinal is tar|,ozik. ón{Ia toly-
tattuk llz estét, a vendégeskedést - t,nost..már.ö
lépett fel vendégelőként.- A fagylaltokon, siép érfe-
ken kivül még valamiben volfiészünk . . . Az est
föszámavolt Alessgndro del Signore cserkésziestvér
hegedújátéka . . . Es mivel kezdte ? Magyar nótával,
csak egy kislánnyal.

a
Don Luigi nagyon szeretett bennünket. |gaz

azonban, hogy,az ö csapatának vezetőie masyaifiu
az idegenbc szakadt Pietro Vágó, ö a-capo nparlo,
a csapatvezetö és a c§apatlapot is ö izerlieszti.
(Hirei _a [ugyal Cserkészböl valók. Ujabb bizonyi-
!ét< .a.M. Cs. ..világlap volta nrellett. Ki a nrellei !)
lgy hát szerelhet is bennünket Don Luigi,

,*

_llyenkor lálla az ember micsoda hatalmas átfogóerö ez a sző cserkésztestvériség Firenzébdl
Rómába ulaztunkr_hely nem volt, ,!e utazo]t egy
vagqon crentonai és ntantuai íiu. Onáluk se vóli
hely, de lett. Az igaz azonban, hogy hat olasz állt.

!t

Firenzében nagy katonaternetés volt. A zenekar
a piavei indulót játszotta, nri lehajtott fejjel á|llunk,
az olaszok ujjongtak. Mikor lehet rnajd mindenkinek
egyfornrán ujjongania? _ Arady Zsolt.

A 652. cz, I. Rákóczi Gy. ct, cr, táboráról.
Nagy dolog volt az a nri cserkéezéletünkben,

hogy egy ilyen kezdet-kezdetén álló, még igazán a
megalakulás nehézségével küzdöcsapat táborozásra
indult.

Táborhelyünk Kistóifalu községtöt l5 percre
lévő, Kertesrét nevü völgy mélyén egy kiesfekvésü
tisztás volt. Herceg Montenuovo öfönréltósága jó-
voltából a hely rendbehozásával ég alkalmassá-
tételével nem kellett törödnünk. t3-án délután meg-
kaptuk osaját kocsinkat' és berakodhatlunk.

Aug. l4.. péntek. Elindultunk. Pécs-Siklós-Vó-
kányig az a rövid egy óra énekléssel igen hamar
eltelt.

Délre már állottak a sátrak.

A délután sokkal könnyebben ment, mert már
csak a sátorárkolások voltak hátra s ezek gyor§
elvégzése után még a iátéktér kiielölésére és a
játszásra is jutott idó.

Aug. I5., szombat. Ma délelótt vendégeink ér-
keztek. A;pPori élet ma is kitünö volt. Legnehe-
zebb volt'azt a parancsot belarlani, mely a szol-
gálatban levö örsneh megtiltotta, a §zabad örsnek
pedig megparanc§olta a iátszást. A naposok szive-

'sebben játszottak volna, a §zabadok pedig néha
kedvet kaptak dolgozni is,- Az esti tábortűznél az egyik cserké8z ,,kányává"
felavatása ment végbe.

Egy-egy könnycsorgatö, vidám jelenet nent aka-
dálya annak, hogy közvetlen utána felzendüljön az
áhitatott bevezetö ének: 

" 
Csend van mármindenütt . . ,"

Aug, 16., vasdrnap. '/r 0 ulán az egész tábor,
az őtök és szakácsok kivételével, elindult a kistót-
falui ref. templonrba. Ebéd u|án a tél falu hosszu
§orban kanyargott íölfelé. Jól sikerült ünnepély kö-
vetkezett.

Bizonyságot tettünk elöttük a mi célunktóI.
Csaplttisztünk megmagyarázta a hallgatóknak, hogy
mi is a cserkészet. Azt nem a rulta, neIn a vezény-
szavak, hanem a lélek érzése leszi, Az lge alapján
rántutalunk a mi Fóvezérünkre: Jézus Kriszt:sra.

Aug. I7., hétfő. Ulolsó nap a tábo:ban t ...
Délután 3 órakor bepakkolhattunk ugyanabba a

vasriti kocsiba, amcly Pécsról idehozctt bennünliel.
Estére az ot(honunkba lrcrdott sok holmi hirdetle,
hogy a P, R. E. Cs. cs. megérkezelt elsö láboro-

.zásából.

A piariata 82, az. Zrinyi ct, ct. viziuton
(A vizi különpróba előfeltételc : 72 km-eo ut,)

Augusztus t3-án teljes felszereléssel és egy_ladik
kal Szlgedröl Csongrádra utaztunk haión. Csong-
rádról i4.-én d, e. ll órakor indultunk s miután a
Kórösbe is beeveztünk d. u. 1 órakor megérkeztünk
Szentesre. Itt tábort veítünk, Szentesre is begyalo,
goltunk és ugy tapaszlaltuk, hogy sokkal_ ezebb
frint CsongráÖ. Az éjjelt sátor--alalt töltötiük.
Másnap ringó csolnakúirkon Mindszentig evezlünk
a kanyárgós-Tiszán. Mindszenten csak épen fózni
szálttúnk-ki. Mindszeniröl örvénvek mellett siklot-
tunk Ányásra. Mentünk például- olyan helyen is
ahol egy- téglával megraRott uszályhajót huzott viz-

iénékie az öivény, Augusztus 16 -án
elmentünk Pusztaszerre, maid azulán szent-
misét hallgatunk az ányási kápolnában és
meg§zemléllük a kriptákat. Azulán a sze-
meikéIö esöben és nagy szélben cserkész-
vitorlával vitorIáztunk Szegedre.

Aiánliuk cserkésztestvéreinknek is az
ilven- vizikirándulást, mert szóval el sertt
lehet Inondani mekkora önállóságta nevel
és aránylag a legolcsóbb; négy napra feien-
kint 20.000 K.

A oMagyar Cserkész' aug. l5-iki ezá-
mában közölt ,cserkészvitotlao cikkre azzal
vátaszolunk, hogy cserkészvilorlával a Du,
nánál kanyargóaább Tiszán nagy szélben
is nagy biztonsággal lehet vitorlázni.

Jachan aéza.
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Ig[tgtlni UnfiíslNgth0§nlt ltü[ülilün.
273lö. sz, Gróí Széchenyi István csapat.

Julius 29.-én este 6 órakor a bécsi hajó.
val inrlult el kisded csapatunk első kül_
ftildi útjára. Sajnáltuk, hogy három tár-
sunk lemoníott az útról s igy még a go.
noszoknál is kevesebben voltunk eggye|.

Hajónk Passauig vitt bennünket. Innen
azlán ,,szátazonu folytattuk útunkat Re-
gensburgig, ahová aug. 2.-án este érke-
zett meg vonatunk. Sajnos, Habbel ütral1.
a délnémetországineupfadfinderek vezető.
jével, akikez ajánlólevelünk szólt, nem
találkozhattunk, mert éppen elutazott ha.
z:ulrről. Ez azonban nem ákadályozott meg
bennünket abban, hogy meg ne nézzül<
másnap a régi német város nevezetessé-
geit, a nemzet nagyjait magában foglaló
,Walhallától" kezdve, az ósdi nárosháza
középkorból származő kinzókamrájaig. Az
utóbbiban mindeníéle hátborzong&ló,,an_

A 273. ö|sz. gróf Széchenyi István cserkészcsapat tagiai a hol-
land cserkészsröyetsé8 utrechti palotájának (clubhuis) udvarán
G. Blokhuis hopman urral és feleségével, aki a szövetség ne-
vében üdvözölte az első Hollandiában]táborozó magyar cserkész_
csapatot au8. 17-én. Bánó I. György 273|ö. cs. felv.

tik butordarabbal" (szögekkel sürün kivert
slék, kaloda, stb.) ismerkedtünk meg
,,illő távolságból". A oberendezésbőI" kü_
lönösen a ,Spanischer Esel" nevü ,ülő-
helyí vonta magára a figyelmünket. Ez
egy fából készült alkotmány, háztetőszerü
éles ,iilőkévelu. A bűnöst ezen kinálták
meg rrlellyel, kezeit összekötözték, lábaira
pedig 26-b0 kg. súlyokat akasztottak.

Az,,aranyos" Mainzban, GutenbergIe-
nos városában, ismét hajóra szálltunk és
igy utazturrk egészen a holland Nijmegenig.
A Rajna pompás völgyének természeti
szépségeit nem győztük eleget csodálni.
Yár várat követ itt a romantikus hegy-
tetőkön, a leitők tele vannak szőlővel, lent
pedig a szűk partokon egy-egy kedves

városka húzódik meg, néha csak egyetlen
házsorával. S a folyam, a németek 

"szentvize" mindezt visszatükrözve, még sokkal
pornpásabbá varázsolja a csodálatos képet.

Etső állomásunk Hollandiában Wage-
ningen volt (aug. 7.), ahol mint Wechel
proíesszoq4ur vendégei négy napig tábo-
roztunk, Sfrunkat a gazdasági főiskola
erdészeti osztályának pompás kertjében
ütöttük fel. A kertnek ,pompás'' volta itt
mindenekelőtt azt jelentette, hogy nem
volt szabad tüzet raknunk a területén.

, Azonban az erdészeti műhelyben rendel-
kezésünkre állő gázkályhá kárpótolt ben-
nünket a kert ezen ,,szépséghibájáért".
Többször voltak itt vóndégeink hbl]ano
cserkészek, akik ig5,ekeztek bennüiket
beavatni a ho]land nyelv titkaiba. Külö-
nösen. az élelmiszerek holland neveinek
elsajátil ására forditottak nagY gondot,
,hogy éhen né haljunk útközben". Mi az-
tán hálából megtanitoltuk őket a magyar
cserkészköszönéselrre, úgyhogy nemsokára
hangos lett a táborunk a sok oJau mun-
gát!{ és ,,Léty récsnlu kiáltástól.

Nagy hálával tartozunk Wageningenben
Wechel cserkészparancsnok úrnak, aki négy
napon keresztül kalauzoIt bennünket a
gazdasági főiskola telepén és többször
megvendégelte csapatunkat.

Arnhemben valő tartőzkodásunknak fő-
leg gazdasági szempontból volt jelentő-
sége. M. de Koning főerdész ur (a ,,Buiten-
leven" c. cserkészkönyv közismert szer_
zője) minden tőle telhetőt megteit, hogy
tanulságosan töltsük elidőnket, Elvitt ben-
nünket a didami állat- és gépkiállitásra;
elvezetett továbbá aközeli Gelst községbe
egy gazdaság megtekintésére. Megrréztük
szakszerü vezetésével a Holland Mező-
gazdasági Társaság erdészeti muzeumát is.
A napot itt is, ugy mint Wageningenben,
íürdésselzártukle a Rajna hűs hullámaiban.

Arnhemből Apeldoornba gyalog men-
tünk el, amivel á hollandok őszinte bárnu-
latát és elismerését érdemeltük ki. Még az
ujságba is belekerültünk. Ugyanis Eollan_
diában, ahol 3. mi|lió ,bic;klisla száguldoz,
ez méltán kelthe'tett íeltünést. Magubat a
holland cserkészeket is jellemzi, hogy.bi-
cikli nélkül ugyszólván egy lépést sem
t e: znek.

Sátrunkat a Henrik herceg által a cser-
.készeknek adományozott területen, ütöttíik
fel, a csapatotthonok szomszédsá gában,
ahol mint modern cserkésztáborban, vil.
lanyvilágitás, -vizvezeték, zongora, stb,
tették kényelmessé és kellemessé az éle-
tet és ,,fokozták le" egyszersmind jelen-
tékenyen a nromantikusságotg.

I
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Utrechtben .G, Blokhuis ur szállásolt el
bennünket a Holland Cserkész.zövetség
házában lévő pompás cserkészotthonbán,
a Kromme Nieuwe Gracht 42, szám alátt,
Megmutatta nekünk a város nevezetessé-
geit, elvezetett bennünket az egyetem bo-
tanikus kert|ébe és a város úszóiskolájába.
Utrechti kedves ismerőseink közül meg-
emlitjük még Popta ur nevét, aki a ma-
gyar gyermekektől eltanult ,,Ballag rfár a,
vén diák" c. nó:a eléneklésével lepettmeg .

bennünket.
Amsterdamban két napig tartózkodtur,rk.

d;f§V€r€€í}iging részéről A. }anson ur fo-
gadott benniinket. (C.J.M V. : Cristelyke
}onge Marinen Vereeniging.) ltt ismerktd-
tünk meg e őször a holland vizicserkészek-
kel (rWaterpadvinder", nWatertroepl'),
akiket riffrisan,,tengeri herkent5,ükntk"
neveziünk" el. A város megteliintése u:án
autobuszon Naaldwijk községbe utazlunk,
ahol a ,Weltewieden" nevü kertésze ben
a sző|ő és paradicsom üvegházi termesz-
té§ét szemléltük meg. A szemle végén
k?dves házigazdánk biztatására pompás
lakomát csaptunk a ,,herkentyükí hatá:os
közremüködésével, a kittinő,,Musliotály'
és, Alicante" szőlőíajtákból.

Másnap, aag. 22-én kimentünk két hol-
land-cserkész vezetésével a tengerpartra
és Scheveningen fürdőhely közelében le-
táboroztunk. Három napig üdültünk itt,
jókat fürödve a pompás strandon és ,jó-
kat iddogálva" a tenger sós vizéből, amig
ki nem tapasztaltuk a hullámok íurfangját.

Innen mozgótáborurrk utolsó holland
állomáshelyére Rotterdamba utaztunk, ahol
P. C van Putten cserkészpdrancsnok ur
volt szives összeállitani a programmunkat.
Gazdasági szempontból rendkivül tanul_
ságos volt ugy az állatorvosi főiskola és
szérumtermelő intézet megtekinté§e, vala-
mint a hillersbergi ,,De Vaan"-féle hygie-
nikus tejet termelő gazdaságban tett láto-
gatásunk.

Aag. 27-án végre eljött az ideje, hogy
bucsut mondjunk Hollandiának, annyi ked-
ves és tanulságos óra szinhelyének. Mint
első magyar cserkészcsápat, mely ebben
az országban folytatott táborozást, őszin-
tén állithatjuk, hogy a hollandok büszkék
lehetnek cserkészeikre. Igen jó benyomá-
sokkal fávoztunk ebbőI a kedves ország,
ból, magunkkal hozva drága utravalóul
sok-sok derék hollandus igaz szivből fa-
kadó üdvözletét Magyarországnak . . .

Németországban Regensburgon kivül
Stuttgartban és Mainzban töltöttünk eg5--
egy napot. Odamenet Passau, Nürnberg,
Köln; visszajövet Coblenz, Mannheim és
München városokatnéztük még meg futó-
lagosan.

Stuttgart és l[ünchen között érintettük
Airgsburgot is. Midőn vonatunk a törté.
nelmi nevezetességü Lech-patak fölött ro-
bggott el, kürtszóval adóztunk a régi idők
emlékének.

Ausztriában Salzburgban és Bécsben
tartózkodtunk hosszabb ideig, mig Linz
megtekintésére csak néhány óra állott ren,
delkezésünkre.

sainos a kedvezőtlen idő miatt le kel-
lett áondanunk Salzburgban az 1800 m.

Winnetou megflgyelésre tanitja a cserkészeket. (Efedetije a
terdami Padwinilér Huis-ban.) Rockenbauer rajza.

J. Rinse parancsnok (hopman) ur szives-
sége folytán a 6. troep (csapát) ,rDe Zee-
burght" (,Tengeri vár") nevü otthonában
nyertünk elhelyezést. Időnk mozgalmasan
telt el. Voltunk a Nemzeti Muzeumban,
megnéztük a Koninklyke Westindische
Mail hajóstársaság óriási raktárait és a
,,Minervau nevü 4000 tonnás teherhajóját;
vegUt Uetlalókáztuk a kikötőt. A királyi
palotának és a város nevezetesebb kőz-
épületeinek megtekintéséről természetesen
szintén nem íeledkeztünk meg.

Hágában a Hagsche C. J.M.V. Padvin-

7?otctJa.n
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magas Untersberg megmászásáról s Így
csak magát a várgst nézhettük meg.

utolsd hülföldi állomásunk Bécs volt.
Meg kell itt emlékeznünk Kurt Rieder
cseikésztestvérünkrö', aki fáradhatatlan
buzgalommal három napon _át. kalauzolt
bennünket a városban. Bécsi táborozásun,
kat schönbrunnba tett kirándulásunkkal
zártuk le.

vésre szept. 9 án visszaérkeztünk édes
hazaíU főváiosáb a, gazdagon me grakod Va

egy hosszu külíöldi út emlékeivel . . .

A 86-oc Báthory "r "."p.t táborozáea,
A 86. sz. Báthory cs. csapat 9zldQn. Fonyó.don

táborozott. 
'A 

sátraÉ erdöben, védett helyen íehér-
lettek, Közet voltak dBalatonhoz. A tábortól né!ány
léJisnvire oomoás. fetedhetetlen kilátás nyilt Szig,
lidetre. Badacsónvía. Csobáncra és Culácsra, Maga
a-übor derüs haírgulatu volt. A kapun kél cserép
muitátti pi.ostóti i a tábor közepén virágágy disz-
lett. Ebból nvult a magasba az az árbóc, amelyen
i *asva, triliolor lengétt. A kerités mellett cyalog,
6suénT sáreállott a zö-ld fűben s akik erre mentek,
Ónr.énieÜnfit is megálltak, hogy gyönyörködjenek a
ÓÓ-oiot virágos táb-orában. Á'laiotétOt .legtöbbje
úe is tért a-táborba s örömrirel tartózkodtak a
piros-pczsgas, dalos cserkészek : a ,,budaiak" között,

.. Következó szómunk Balaton szóm lesz.
"Az idén a csapaloknak majdnem fele járt a Bala-
tonnál. Beszámolandó erről, ugy gondoltuk, mara-
dandó értékü a Balaton széplégeit összefoglalni.
Pelikdn Pdl beszámol a rifJkabilok örsének kaland-
iairól, dr. Vargha György az északi parton folyt
óserkésziáték izgató érdekességeit meréIi el, Nosz-
lopy Abá Tihamér a régi idökböl mesél, dr. Molntir
Fiigyes hivatalos ellehörzö úljának kalandjairó|
szóI. Megielenik okt. l5-én.i

A ttiályt Magyar Automobtl-Club Vl-ik
i ubiláris svábhegyi úerse nye szept. 27. -én "n agyczel ü
élvezetet hlzoll az autósport nagyszámu és lelkes
hivének. Óriási közönség lepte él az útvonalat a
célig, közöttük nagy számmal lelkes cserkészeink.
kikáz idén végre mint zavaúalannézók, szerepel.
hettek, mert az útvonal kétoldalán kifeszitett kötél
menlesitette öket a nehéz kordonszolgálat alól.
A naíy reklámmal hirdetett küIföldi ,Nagyágyuk"
ugyan-nem jöttek el, de távolmaradásukért böven
káipótoltak a hazaiak, akik tavaly óta hihetetlen
formajavuIást mutatnak. Bizonyilják ezt a megdön-
tött rékordok is. Dr. Ilajós és dr. Eeledy szédüle-
tes tempóia motorkerékpáron, Delmdr és gróf
Kinszky pedig autón mutatták meg az abszolut
biztos vezetés ördöngös tudományát. A már szép
számra m egnövekedett hölgyversenyzó közíll Delmdr -
Vallerné sok rutinirozott férfi versenyzót hagyott
maga mögött. A nap höse gúf Kinszky Ulrichvolt,
kinek 4,5 literes Steyr versenykocsiján sikerült nem-
cgak a nap legiobb idejét elérni, de a pályarekor-
dot is megdönteni. (3:54. 8 p.) A K. M. A. C. ver-
senyeit jellemzö szép öszi nap jegyében indult a
ver§eny, de már a kora déli órákban megeredt az
esö és erös, hideg szél kerekeclett. A nedves pá_
lyán azután történ1 pár hatalmas bukás, de §z€í8[.
csére minden komolyabb köveikezmény nélkül. (Cs.)

tlódmezövásárlrely. A tll. sz.,Erő" cser_
kész-csapat 1925 évi nyári állótáborát §zeghalmon
r Berettyó mellett tartotta julius 7-22-ig Muzsi Jd-
nos parancenok vezetésével 19 résztvevó fiuval.
Olyan kedvesen s egyszersmind hasznosan telt el
ez a két hét a Kir-ályerdö sutlogó lombjai alatt,
hogy barázdákat szántott mindannyiunk le|kében az
emlékezés számára. Az a 19 fiu, aki szórakozás
meltett komoly munkában ákarta tölteni a szünidö
egy részél lsten templomában, szeretö testvérré forrt
össze egy gondolatban: munkálkodnunk kell a ha.
záért !ól sikerült egy éjjelí gyakorlatunk, melyen
egy fatolvajt tettünk ártalmatlanná. Kötelességünket
teljesitettük akkor, midön az ottani rendórhatóság
segitségére mentünk egy vizbefúlt hullájának fgl-
keresésében s azt megtalálván, a prrtra húztuk.
Cserkészeszméinket julius l9,-én a községben ren-
dezett műsoros estélyen ismerletlük, 20.-án pedig
a táborban tartott cserkészversenyek, ünnepély,
80-100 személy vacsorán való megvendégelése.
(Mónur Pistát dicsérte a kitünö halpaprikás.) Své_
güt nagy tábortiiz rendezéséveI sikerülta csetkész-
mozgalmet meg is gzerettetni.

Györ. Az áll. Révai Miklós íóreáliqkola 42, sz.
Turuícserkészcsapatának Öregcserkészraja szepl.
t9-én vidám mű3oío9 ertélyt rendezett.

Vizhordól< versenye, 86. Báthory cs. cs.

. A számos látogató közötl meg keIl emlitenünk
Albrecht kir. herceget, aki egy óra hosszat tartóz-
kodott táborunkban. Ugy a klr. herceg, mint Molndr
Frigyes dr. táborozási bizottsági tag i csapat mun.
kájával meg voltak e|égedve. A csápat jóhirnevét
növelte az életmentés, amennyiben két embernek
adták vissza az életet.

A csapat sokat köszönhel Barkócsy Béla ezre-
desnek, a Zichy -urad,alomnak, B er noldk volt nrini sz-
ternek (utóbbi csónakot adott a caapatnak), Szuko-
vdthy lmte dr. fógondnoknak, Eürthy jíszágigaz-
gatónak s azonkivül Fonyód nyaralóközönségének.
Parancsnok l Ávar Gyula.
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Légy résen i (Eogyan üdvözölle egy mdglar
cserkésztiszt a I5 éves fenndllósrit ünnepló amerihqi
cserkészszövetségel,) A Boy Scouts of America ez
évben ünnepelte meg l5 éves fennállását. A jub:-
Ieumi ünnepségek közel két hétig tartotlak. Mechle
Jőzset cserkésztiszt, aki már két éve van New-York-
ban s ott a Magyar Cserkészszövetséget képviseli,
nem tudván a iubileumi ünnepségeken lé§zt venni,
igazi cserké§z találékonysággal oldotta meg a2
üdvözlés módját. Egy képet festett, amely azt a jele-
netet ábrázolia, midőn a magyar c§eíkészek üdvöz-
lik az amerikai cserkészeket. mint Amérikának
egyik nemzeti büszkeségét, eröó oszlcpcikon iiyug$ó,
el§ő ifjusági mozgalmát, A föcserkész azonnaI
válaszoít: .'i(edves"Mechle Professzorl Az amerikai ' '
cserkészfiuk nevében küldöm Néked Iegmelegebb
nagyrabecsülésünket azérí a gyönyörÜ képért,
amelyet nekünk nyujtottatok l5 tves évfordulónk
alkalrnával. kérlek tolnrác§old a mi köszönetünket
és jókivánatainkat a Magyar Cserkészszövetségnek
és biztositsd öket a mi legmelegebb barátságunkról.

Tisztelettel és szivélyes üdvözlettel
James E. West

. az amerikai Cs. Sz. elnöki intézőie.
A kép pedig ott függ a National Headquarters

of New York City irodahelyiségében,
Kitüntetett tanonccsorkészek cimen meg-

jelent közleményünkre örömmel értesülünk, hogy
Czember Istvdn 242. Máv. Törekvés crapatbeli
cserkészörsvezetö is kapott ugyanakkor kitüntetést
diszérem és oklevél formáiában a .budapesti Keres-
kedelmi és Iparkamarálól. Ezze| a kitüntetett c§er-
késztanoncok száma 7,

A pesterzsébett 8. sz. ,ERKIE' cseíkész c§ü.
patban a jól sikerült 28 napos,sátorhelyi nagytábor
után erös akarattal indult meg a cserkészmunka. A,
csapiet paranc§nok§ága a szervezötestüIet elnöksé-
gével egyetértve megalakitotta a csapat öregcserkész
raiát, hogy a 18. élelévüket betöltött fiuk részére
is lehetővé tegye a cserkészmunkában való részvé-
telt és elömozditsa a tisztképzést. Létszámal2liszt,
4 segéd tiszt, 18 öregcserkész. A csapat rádió-örsé-
nek ió munkájából kifolyólag a télen az otthonban
töttött estéinket rádió felvételek és koncertek íogják
változatossá tenni. A csapat parancsnoka Bálinth B.!

A pesterzsébeti református leányegyesület Szinok
Zoltán relormátus lelkész kezdeményezésére meg-
alakitotta leány cserkész csapatát. Á csapat áltál
épitett leánycserkész otthon ünnepélyes félavatása
szeptember 20-án ,volt. Parancsnoka Czerib Etus,
lelkes odaadással, nagy hozzáértéssel és dicséretre
méltó buzgalommal dolgozik a csapat megerösitésén.

Galbos §ándor.a 22l. számu oAnonymus,
cserkészc§apat megalakitója és paranc§noká aug.

A Szövetség - immár saját plépóvel - a ker. jamboreeról rész,
letes felvdtelt csinált, Meyer Tibor és M€lhó György buzgolko
dásábór, Bemutatjuk egy-egy darabját eredeti nagyságban -tanulságul. Aki jó meefisJéló 

u1,?111rj" 
az egyes képeken az

Budapest. Az érseki kath. reálgímnázíum 26.
sz. Magyár Jövö cserkészc§apaía sze-ptember 20,án
a gimnázium aulájábn nagy tábori záróünnepélyt
tarlott, Nagy hatás'sal kerü[í szinre A vizbefult gróf
cimü rorná-ntikus cserkész-operett 3 felv. -- lrta :

Vértesy MikIós szenior. Zenéiét összeállilotta l
Beretvás Ferenc VIII. o. t. örsv. - Parancsnok:
Dr. Malhia Kdroly.

Szombathely. A 48, sz. lRákóczin cserkészek
szept t3-án buCsuztak Danésecs Imre parancsnok,
tól. Ott vo|t az uj szervezö testület elnöke, -Kls/íos
Istvdn kormányfötanácsos polgármester is. A_szer,
vezö testület einöke kineveite áz Amerikába távozó
parancsnok helyébe az uj paranc§nokot, Farkas
'Eerenc csapattisitet. Az uj izeivezö bizotíság tagjai:
ardbter Viktor tanácso§; Nlesner Aladtir müszaki
tanácsos, Mésztíros Eugó töiegyzö és Farkas F.erenc
parancsnok. A csapat a távozó parancsnoknak egy
bronz cserké§zszobrot adott át.

Balassagyarmat. A l7. Szondi c§erkészc§apat
50 taeeal ré§zt vett az aug,29,én Cegléden tartott
O sz5Íos Move alIétikai-versenyen. -Két atlétája
közül"az egyik második és haimadik diiat vitt
(sulvdobás é; diskoszvetés), maga a csapat pedig
Öseixészbemutató elöadást tartotl, melynek iutalmá l
elnyerle a Move etnökség által aclományozott ván-
doidiiat, egy álló cserkészt ábrízo].ó bronz szobrot.
A csápat párancsnok Janisch Tivadar mint ,a leg-
jobb Move cserkészcsapat parancsnoka" lisztelet,
dijul egy ezüst kávéfözö készletet kapott.

A htspestl m, kir. áll. Deák Ferenc reálgim-
názium ll5 sz. Zrinyi.cserkészctapa|a t925, okt.
4-én, ötéves íennállás ával kapcsolatban zászlószen,
telési únnepélyt rendez. Az ünnepélyen közremü-
ködik a 18. sz. Lóczy cs. csapat fuvószenekara.

III. KERÜLET.
§opron A m, kir. állanri föreáliskotában, ahol

a cserkészcsapat t923.évfolyamán feloszlott, ismit
megszervezik á cserkészcsapatot. Paranc§noka Edőcs
Pál cserkésztiszt lesz, - A soproni fötitkárság
propagandájára eleml iskolákban megszervezik a
kiscseikészraiokat. - A sopronvármegyei szemle-
láborozás a legjobban sikerült.

A.-nyitott 
"rrni' 

6risptir
tatla el.

24.én Váckisujfalun
hosszas szenvedés
után 26-éves korá-
ban meghalt. A leg-
nagyobb gyász és
bánat, ami c§apa-
tunkat- érhette §
amitöl annyira ret-
tegtünk, ime bekö-
vetkezett. - Elvitte
ntagávalmittdenigaz
Anonymus cserkész
örök háláját é,s sz_e-
retetét. Tenretésén
megadtuk drága ha-
lottunknak a megil-
letö tiszteletet. Vál-
lunkon vittük ki ko-
porsóiát ateme(őbe.

Prnó csapátliszt bucsuz-

HlsZEK EGY ISTENBFN,
HISZEK EGY HAZÁBAN,
HIszEK EGY I§TENI öRÖK IGAZSÁGBAN,
HISZEK MAGYAnORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN.
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Pályázatainlr.
,,Te vagy c parancsnok" ptilydzatunkat

helyesen fejtették meg l
Bujdosó Ernő 552, Czeiner Géza 2, Horválh Já.

nos 2L2, Huber András 38, Jachan Géza 82, Kiss
|ózset 2l2, Kotschy Richard 3, Magyarka Ferenc
82, Markó Károly 26l , Marusinszky Arpád t26,
Német György 4, Peiniger Sándor 32, Puch Károly
248, Sarkady Lászlő I72, Szentiványi György 2'2,
Szurmay Lörinc lgö, Uhrovits Kálmán 82. Vaida
István és X Y.

Sorshuzás utján a tiz legjobb pályázat közül !u-
talmat nvert:

t. dij:"Peiniger Sándor 32. Levente, Budapest. -II. dii : Markó Károly rjv. 26l. Zrinyi János, Vác.

- III. dij : Horváth János és Kiss József 2l2. sz.
Bornemissza Gergely csapat, Eger.

A helyes megfejtés röyid ismertetése:
Riadó. - Táborörök futnak a két legközelebbi

őrházat értesiteni, harmadik vonat szerencsétlensé-
gét megakadályozni, segélyvonatot, orvost szerezni

- Csapat mentó- miiszaki. és világitófelszereléssel
megindul. - A vonatvezetövel, gépésszel érintke-
zés-be lépünk. - Gözvezetéket elzáratjuk; kazán-
tüzet kioltatjuk, gözt kiengedíük. - Sebesülteket
kihordani. - utarokat beszervezni, - sebesülteket
ellátni. - Segélyvonat érkezéskor jelentést tenni,
további szolgálatot felaján|ani. -. Mun]<a után fel-
tünés nélkül eltávozni. - parancsnoknak távirati
ielentést küldeni.

A ,Kém" pdlydzat eredménye.

Sok hibás megfejtés mellett ieljesen helyes meg-
fejtés egy vanl Braddcs Jdnos 307 qs. megfejtése,
alii leráJ2olta a pontos térszint: Akvinkum, Szent-
Endre felé vezetö müut és az ujpest,óbudai vasut
kereszteződése, gázgyár, amfiteátrum bejárata. _
Van még két megközelitö megíeités, amelyik a
szentendrei rnüutat nem ismerte íel: Eauk Antal
196. és Szurmay Lőrinc 196. cs. Szolnok. Méltá-
nyolva, hogy a két utóbbi vidéki, mindhárman
niegkapiák lapunkat egy negyedévre. Hauk szept.
l-töl, Bradics és Szurmay pedig, kérjük, közöIje,
mikor kivánja.

Az ,Igric" ptilydzat eredménye,
(L. ,,Igric( II. szám, szept.7. A tajzot a M. Cs. szept lí.száma

is közölte a cimlapon.)

Három tatpraesetl, ügyes megoldást kaptunk. A
debreceni Erő VIL őrse gyanusnak talá|ja a bácsit.
Szerinte:

.Kora 65 (lehet több is). Kopasz tej. Sovány.
Halántéka és aíca bee§ett. Orra nagy. Harcsa-
baiuszu. Szemöldöke összenött. A bal füléböl (a
rai'- folytán nem biztos) egy kis darab hiányzik.
Rúházat: katonakabát. A rajzon rögtön feltünik.
hogyszeme valamire nagy érdeklödéssel szegeződik,,

A másik kettő nem gyanusitja a lopással. Srirvtiry
Dénes l32, örsv. (Ráday-u. 60) szerint:

"A raiz egy mosolygó képü, jó|elkü 65-70 éves
örég magyar embert ábrázol. Amire a rajzbóI kö-
vetkeztetni lehet, vigkedéIyü, kiváncsi. nem tolakodó,
befelémosolygó, egyeneslelkü ember lehet. _ Sze_
nrélvleirása: magassága közepesnél nagyobb, t50-
160-cm.. csontos testalka{u, erős ntunkát végzö.
Szines 

-haja 
kopaszodik, őszül, bajusza dús, ösz,

szemöldöke összenött. A magas tiszta hotnlok a
a becsületesség mellett tanuskodik. Viselkedése:
A tábor környékére puszia véletlenböl került, elöre
meglontolt szándékból nem jöhetett.

Hogy ó nem rosszirányu megfigyelést végzeit
mutatja az, hogy mosolyog, Ha pedrg valaki rosz
ban töri a fejét, semnri kedve sincsen mosolyogni
Hogy a szemöldökét kissé összehuzza, az aíía
enged következtetni, hogy életét a napsülölte világ-
ban, mezön töltötte el és a pupilláját örökké ugy
tartja, Vagy öregségével párhuzamosan a szeme ls
romlik, vagy hogy a nap a szemébe süt. De ,mirt
den csetben vaiamit néz, valanti érdekli. Gvana.
kodni szemé|yeí8n ellene-alapíalan. A jelzett Úeny-
nyiségü élelmiszert kb. 60-70 kg. sulyban rem
tudta volna elvinni, ebben kora és ereje gátolta
volna. Ezért alkalomnak keltett kinálkoznia, hogy
a raklárba behatoljanak és a jelzett élelnriszert el-
énreljék. Lábnyomokon kell elindulni."

Prinner Lajos 32. Levente cs. (cim ?) szerint:
,Kedves Pisía öcsém l
Szeretném meghuzni a füIeteket, mert olyan jól

vigyáztatok, hogy annyi minden eltünhelelt. Hiszen
egy ember annyit egyszerre el sem 'birhat. Vagy
többen voltak a tolvajok, vagy pedig egy forduit
meg többször a sátorban, amit pedig észre kellelt
volna vennetek.

A lerajzolt bácsi egy 60 év körüli, hosszú, leko-
nyuló öszbajuszu, hegyesorru, éles szemü, ö§§ze-
nótt, de ritka szemöldökü tipikus magyar paraszt.
A fejtetö első része erösen kopasz (talán a ridéken
szokásos állandó kalapviseléstöl) homloka magas
és sima, füle kicsiny és a fejhez simul. Arca nap_
barnitott, redős és beeselt, alsó állkapcsa szegle_
les, nyakán szinlén mély redők vannak. SzakáIla
nincs, Az u. n. csontos emberek közé tartozik.

Nem látszik müvelt embernek, de a szeméből
sok, az életben nyert tapasztalatot olvasok ki. A
világ sorját figyelemmel kisérö, de bele nem avat-
kozó embernek gondolont. Munkáját becsületesen
elvégzi, de el is vária a bérét, Keveset beszél, de
nregfontoltan. Sokat dolgoztk, nem lehet lulságcs
jómódban, talán beteg is volt (kiálló pofacsont,
beesett arc l) Ad a külsejére i,s ; _nem hiszem, hogy
csak erre az "ünnepélyes'í alkalomra nyiratkozóii
és borotválkozott volna meg t

Mikor Pista előtt volt, valószinüleg megcsodálla
a konyhát, megkérdez{e, hogy nem fáznak-e abban
a rövid nadrágban és hogy nem hideg-e a sátorban
éjszaka? Mindent alaposan szemügyre vett,denem
azért, hogy |ássa, mit lehet elvinni, hanem hogy
'majd a íaluban elmondja, mit látott és |anult a
cserkésztáborban. Nem gondolom, hogy része lenne
a lopásban, mert, ha valakit a tábor körül látnak,
az még nem elég ok a gyanusilásra l

Máskor jobban résen legyetek l"
Végeredményben: az elsőséget Sárváry és Prin,

ner között a sórsolás §árváry Dénes javára dön-
tötte el (50.000 K), má§odik Prinner (30.C00 K),
harmadik az Erő Vll. örse (2 i.000 K),

SZERKESZTÖL ÜzENBTEK.
§trupphy. A hir jön, a beszámoló szépen rendeze{t

alapos, mély nunka, persze egész ierjede|mében
hosszú. A képeh közt, őszinte sajnálatunkra _ egy
hibá{lan sem volt, de a nagyon értékes környék-
megfigyelést - szives helyesléstek reményében -egy most meginduló ifj. földralzi folyóiratnak adtuk
át, mely a számot megfogja küldeni. - V. l. s, ö.
v. §zenies. Gyengék. A lapot elküldtük.
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Kleá|a l A Magyar Csetkészszlvetség Rtedóválíateta

Nyomte t Flátct ég Títc7. Lónyvnyomdá|e
Ycze!élétl íclclőt t ítálct Dánlcl.

Brrdlplrtl VII, Atácíe.rrtceí3. TcL lőrr'cí l06-2C,
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Különbejáratu

butor,ozott szoba
a Kalvin-té:.:üliTi 
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r cim a kiadóhi vátalban. l

Első magyar hangszergyár;

stowasser
csorkészcsapatok szállitóla

Budapest, ! l, Lánchld.u. 5
HAI 0SZt BEK 6llsm6rt lodo bb'gyártmányol.

HuROK lsgJobb mlnöróg.
ttel8zorü

tfltüttn ilEil[ünÍ§ffilllttn t. l.
Etöbb sALZMANn És tsl

Iroda: Budápest, V. Falk Miksa-u. 26-28
Gyárak : Szeged, Dunaföldvár

Telcfon t J. 130-56, 33-39

Hazai legnagyobb sátorgyár
§[ ltlagru 8lnhíunöuúílíu hluaíalm slállilúh€

ililnlnlns lilusu ítsi síítnk

I[0 ís l[0 umt.-u§ ü§ilhOM síínilnnult

llníonni-, [0lt- ís ltuihíil sílmlt

Megrendeléseh a Magyar Cserhész-
szöveíség uíián is eszkőzölhe{ők.

árak ugyanoíf megíudhatóh.

Kívánságr a fuiegyzéhhel szolgálunh

Fiúk ! Leányok !

A sápadí arcba vérí, a lágy izmohba
erőí, a csoníokra husí ad a e8

szent István

}'( alálakivonal
Ep!e!ó, Clyógyszer{árahbanrjJ;5§::1fi:l. ., iobb csemege,
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Akkurnulátorok, anódtelepek, vil|amos
zseb- é§ kézitámpák.

§,

{AAAAAAAAAAAÁAA

cserkészfe|szetelésl és sporlclkkek rakláta
Budapest, lV,, Egyetelll.u. 2

Derékezijak:
Ia. 40nfu azéles kézzelvarrott
Úgyanaz szegecselt
Ia. 3ő,|n kézzelvarrott _-,

Ugyanaz szegecselt

Kalaprzijak;
la Tiszti _-_

la, cserkész
Ia. Viharszij
Nyakkendögyürü -_-
Lassókötelek ___ __ t02.o00-289.00o
Krinolinok 50.00c 70 000
Csuklóvédó 27.000
No.. 3000. fo.nott nye_rsbörlassó bivatyszarv

karikával, ame}ikai _-_ :_- 800.c00
Valódi "Vutkanfiberl tábori és utazó_
. böröndök angol .__ 220.000 K.tót

Mindennemü, a börszakmába vágő munkát.
mérték szerinti bórtokokat saiát iizemembeíi

a legjutányosabb áron liészilek.

Kérjen áraiánlatot t

VV vv V VvV v VVVVYV

Érfesííiük a íiszíeheí és s.-íiszteheí,
hogy a Szöveíség haíározaía ío|yíán
az ingven pétdányok széfhüldéséí
bcszüntetlük. Tekíníeííel arra, hogy
egy cserkészveze!Ő sem boldogulhat
a hivafalos rendeleíeh nélhüI, felhériüh,
hogy az ohÍ í.-í számhoZ helléhelí
csehlappal az előíizeíési diiahaí hala-
déhíalanul áíuíalni sziveskedienek.

A ,vEZETÖrc rptl" kíadóhivatala.

-Lz

,rIGFR. ICú6
a Kerüleíí Jamboree-n

héíszer megielení hülön híadás l

kapható harma0áron!!!
Hogy a vídéhi cserkészekneh is lehe,
íövé íegyük, hogy a iövő évi Nemzefi
Camboreera minél iobban íelhészül,
hessenek, a feníí Jamboree számohaí
példányonként |OOO K-ért
(4OO X poríó hozzáadásával) vidéhre

Gsak amig a csekély készlet tart ! l
A pénz postabélyegekben is átutalható.

Kiadóhivatal: IV,, Vtíci-utca 62.

58.000
50.000
42.00o
97,000

l6.000
t4.000
l2.000
7.000
5.000

8líegjalaní móaodiíc, óőpiíeít íctadóaóan a

§Yíagyar Gserke sza lzető k #anya e
ÜidáÍcrg a Íciadőhioaía| Q|,000 Jt előzatea díutalőga mallaít poríőmanteaen szál1ilja,



Kitiinó ka,rtonpapiron remek nyo-
mással -Ezenkivül 

kapható még
a ,,MI rÖnvnwyÜNK? lov. bpl
ára darabonkónt K,ló0

AM at cserkész kön vei közül kaphatók:
3. §ztrilich éa Mócsy: A cgerkészse,

gitségnyuitás kis kátéja. lV. kiadás 1.50

4. Kiképzési szabályzaL Vált. lV. kiad. -.80
?-8. Dr. FodorFeronc: Magyarország föld,

rcjza, l. o. próbaanyag ll. kiad. 1.20

9:13. MajorD.: Örsvezetök könyve.A M.
Cs. Sz. hivatalog kalauzaórsveze-

szinpada ___ l.EO
68. Winnetou levelek (lassozás) ós a Sielés l._

69. Harangl Lárzló: Á modern cserkész-
tábor. tsohózat 1 felv. l.-

70. Kuna Jenö: Cserkégznapló - --- _-. -.6071-72. Kosztor Atya : Csillagszemü fiuk.
(Szindarabok) _-- t.-

73-74. §korka Károly:.Kék ég alatt, vers. K l0.e00
75. Koszter Atya: Marciék három kivánsága -.6076-78, Temeri : Cserkészkönyv _-- K 20.m0
Bődy Zoltán: A magyar zászló,stb. K l2.fiX)
P. 0lrsz Póter §. Ezermester --- l.-
Crerkéez-levolezölapok:

nA mi íörvényünk'levelezólap_-- -.l0tülap (kis cserkészplakát) --- drb -.!Q'Ugyanez, 
nagy alakban drb -.60Baden-Poivell arcképe _-_ -.§0, . né , _-- -.50Farkas Gvula: A tábortűz üzen. 2.-

Badványl iálmán : Napsugár leventék 2,-
Forkó: Törvénymagyarázal --- 2..-

64-67. KOsztOr A cserkésztábor

tök munkáia részére. Il. kiadás _-_

24-25. Lingauer László ór Noszlopy Aba Ti-
hamér : Cserkégz§zinpad
A mi törvénvünt. Il. kiadás

31-33. §ztrilich-
30. A mi törvényünt. Il.
33. §ztrilich-írlócsy : Tát

.l rl..\|q9B9

:Tábori munkák, Jelentékenyen bövitett ll, kiadás
34-35. §pilenber,g l A__ ma_gya1 . c_scrkész

58. Borsioztjtl Csösz
59-6t. Övggo§ l. trdöhatáqqzás.ég ídó-

ióslás _--, --_

62. Harangl L,: A két arabus.(Visi.)
63. Cserkészielvények és ismertetöjelek

dáloskön!,ve. ll. böú. kiadás 2.-
36, 0sörgey :§rilády dr. Természetismg161

I. rész (Környékünk állatvilága) 3._
38, ilócsv-lagchik: Cserkészkémia It. kiad. l.-

39. Kiss: Táborozás ll. kiadás ___ -.6040-42. Szőllösy: Lovagiasság. _-_ 2.-
43.46. Dr. Farkas Gyula: Forrongó lelkeh. 2,-

47. Erczbruckor A. : Erdó mellett nem ió
Iakni. Cserkészvigiáték l fetv. ___ -.5048-5t, Frrkas Gyula: Hadak utián 2.-

ő2. Ruházati szabályzat II. kiadás -.4053. Kiscserkészszabályzat -.{054-56. A Magyar Cserkész iátékkönyvc 2.-
ó7. Különpróba szabátyzat -.40

t.50

-.80l._
2,-

1.50

500

1.20

,_
t.-

-,{0

1000 darab után 2007o-os engedmény.
Dr. Papp Gyula: Cserkészfiuk könyve '1.72

Dr. Virosztik 8yözö: Utmutatás az letmen
tés és Elsö Segélynyuiásra balesetben
az orvos érkez?séig _-- --_ K 3').000

A ,tagyar Cserkógzu hiányos óvfolyrmal;
kaohatók számonként a mindon-
toii pétaányszám árában;' §zorzószáml 7OOO

llilhníí n ilnilar Bsgrltáffi [iaüí[irníelí[nn, Buileüsl, lll. lígi-üítfi EH í§í.0.
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Jó ideje elhangzott már az asztali áldás
az izletes ebéd urán. A tábor lassan kezd
elcsendesedni.. . Mindenki bevonul sát-
rába a tüző nap heve elől, kényelmesen
végighever szalmazsákján s előkoiorássza
naplóiát, leveleit, i_rókészletét: kötelezó
sziienőirrrrt van . .'. Én szintén beülök sát-
ram ajtajába s onnan szemlélem a piher:ő
tábort. Gondolatairnat szedem rendbe én
is:. elvonultatom le]ki szemeim előtt a teg.
napot,"a mai délelőttöt. . . Cserkészlelkem-
ben vizsgálatot t,artok: megtettem-e köte-

Magam mellé vonom,
zsákomra.

szilencium. i
:

leültetem szalma-

iést engedélyez az
erdőben. Igy hát hol-
nap idejön a falu rrépe
s itt fog gallyat szedni
télire... E hir bíz.
tosságáról én is meg-
győződtem. Délelőtt
taláIkoztam az öreg
Miska bácsival s óis
megerősitette azt, -Azt szeretném kérni;
nem vehetne-e részt
a fagyüjtésben a csa-
pat is ? Jó mulatság
volna s mégis talán
segithetnénk ezze| is
a íalu egySzerübb
népén. . .

i Mint istensugallia
nyilvessző vil}ant át
agyamon a gondolat.

: Csak nincs valami ba; "3 paranccsal;i

- kér_dem Pdelrlődéssel.
- Or nem feleli mosolygó szelid-

A 1-evásárlo-íiuk iroziat tegnap azt a hiit
,.a íaluból, hogy holnap nagyon'mozgalmas
lesz az erdő táborunk ínögött. Ugyani§
az 'rlradalom 'néhányszor 

éienkint" ugy.
nevezett,,szegénynapot" rendez a falu
szegényei számára és akkor szabad íagyüj.-

lességeimet, .mel5,ek-
kel az én tábori íiaim-
nak tartozom?...el-
követtem-e mindent,
hogy biztositsam az
ő . anyagi életiiket;
...gondoltam-e kel-
lően ártatlan lelkqik,
vágyódásaik kitölté:
sére? ...; adtam-e al-
kalmat, biztatást, §e-
gitést a fakadó lélek-
rügyelr nemes, krisz-
tusi törekvéseihez ? ...
s végül érzem- e ma-
gamban, hogy nem
volt hiábavaló, nem
volt íölösleges a fára-
dozás; hogy valóban
a legfenségesebb Ideál
felé közeledtünkmind-
annyian tegnap óta . .. - S kalandozó
gondolataim ujra csak visszatérnek a
ielenbe . . . az előttem elterülő táborra:
ott nyugosznak e sátrakban a szomjuhozó
lelkek, a tiszta, az igaz szépért hevülő ifju
szivek s a - nehezen betölthető egész-
séges fiug1,omrok . . .' Mi legyen a követ-
kező lépés?.... Hogyan teljék el a hol_
nap?..... Miképén véssem a cserkészideál
egy ujabb jelét a vakitó márványlelkekbe ?
Mivel aranyozzam azt be? . . , Kezembe
haitom főmet s ujra elmélyedek... végig.
robog agyamban a tiz törvény, a próba.
pontok sokasága . . ,, melyikbe leheljek
lelket, melyiket teg} em meg a holnapi
léleknemesités vésőjévé?... Elmélkedé-
semben halk léptek zaja zavar meg. Néhány
pillanat mulva pedig íéIénk kopogtatást
hallok sátorcövekemen . . . Fölfigyelek . . .

Vili áll előttem, a o,mindenese segédtisztem.
Halk, szinte , megilletődölt hángon kérdi:

- Pali bátyám, kérlek, bocsáss m€gl
hogy zavar|ak gondolataidban, de még
parancsolvasá5 elött. szeretnék valamit
kérdezni !

Szinte rnegöleltem Vilit OrömOmben s azon-
nal diktálni kezdtem egy ujabb parancs-
pontot:

,,Holnap a tábor >jótettn napot rendez.
Az összes bevásár}ók és a szolgálatos raj
helyettesithető tagjai egész nap á fa]u
szegénysorsu lakói számára száraz gallyat
fognak gyüjteni az erdőben. Bevásárolni
csak a legszükségesebbet kell s ezt is:
legfeljebb ketten eszközöljék a délután
íolyamán. - A szabadnapos raj tervbe-
vett kirándulását a Kélresre megtartja.ű -Most pedig fuvass sorakozót parancsolva-
sáshoz!...

Vili távozott. .. Felkészülödtem én is . . .

Lellrem repesett az örörntől; megelégedeti
nyugalorn szállt meg s ajkairn akaratlanul
is fóhászra nyiltak... Flálaadóan hordoz-
tam körüI tekintetemet a tábor előtti rneó,'
az erdők, a hegyek fölött s megállapodtam,
az égbolt azurkék végtetenjében: ott is
láttam ígazí |átnivalót !, . .

. . . Parancqolvasás után Karcsi, a szabad-
napos raj vezetője, jelentkezik magán-
kihallgatásra.
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A czövetcés új tagjai.
A Saóvctrégbc az, llíbbl tdőbcn a t6vcttczó

pártolótagok léptek bc t
Dr. Lírkács Vllmol; gróf Dcsscwííy István1

Fényer Gyuta, Btrdepcstl Hinterlpartcrtúlct, Monotl
IJn6, Kopácry,Ietvánl dr. §ctepácz Gysla, 6zv,
Zalálííy Kátolyné, Zaláúty Glzelía, dc. lacúéy
lóegef, H&bgcht KáImáot Srígvárt láoos; Pcsovár
Ambrcr, V,5tós Tíhamét, őt. Tápay István.
_ Atapító tagok: Taeo'ády Szűcs Aodráq gtól
Széchcayl Károly, Eródi-Harracb Tlbaoér1 Hcvcr
vátaegyc tórvényhatórága; Virnya Ernő.

- Pali bátyám, .kérlek . _ . 
igy §zó.it

meg - a raj egyhangu kérését tolrrrá-
csolom előtted, mikor bejelentem, hogy
őlr is szeretnének a holnrpi fagyüjtésben
résztvenni. Saivesen lemondanak a kirán-
dulás örömeiről, mivel igy másoknak tud-
nak örömet szerezni.

:. H9ly9j -. íeleltem .- q9.ndd.,rűeqo
a rajnak, K4rcsikám, hogy örülök, nagyoú
örülök, hogy igazi cserkészlélek lakik
bennük . . , Hiszen ugy titokban magam is
gondoltam erre, de nem akattam paran.
csilag megfosztani ép a te rajodat ettől
a szép és szinte kötelezővé tett kirán-
dulástól . . .

. . . Eltávozott . . . Én pedig, miközben
lrészü:ődtem a délutáni együttes játékhoz,
nyugodt megelégedélsel gondoltam vissza
a mai szilenciumra s annak szerencsés
köyetkezményére... Dr. Bik.

szobor az ismeretlen ccerkérznek.
ltz amerikai cserkészszövetségben fel-

merült azja gondolat, hogy Londonban
szobrot #éltet annak az ismeretl€D cs€I.
késznek, akinek napi jótette' eredményezte
a cserkészet létrejbttét i z EgJ-esült -Álla,

...mokban. Ennek az egyszerü jótettnek á
története jellemző es :náthrtatla-n.

" -Sok évvel ezelőtt egy idegen, amerikai,
London utcarengetegében kétségbeesve
állott egy utcasarkoD, midőn egy fiu, aki
észrevette kényelmetlen helyzetét, hozzá-
lépett, köszönt és megszólitotta:

- Nem lehetnék valamiben segitségére,
uram ?

Ugyan lenne szives megmondani,
hogy miképen juthalnék el. legjobban
erre a cimre ? - válaszolt az idegen
miközben átadott neki egy kis papirszele-
tet, melyre egy cim volt feljegl,ezve.

- Szivesen elkisérem, vtrlt a fiu
egyszerü válasza.

Midőn a rövid ut befejeztéyel az ame-
rilrai ur pénztárcája felé nyult, a fiu elula-
sltotta. :. Nem, köszönöm uram, egy
cserkész soha sem íogad el semmit napi
jótettéél t!

Az amerilrai csodálkozott: - Cserkész,
mi az, sohse hallottam ?

Midőn ismét leért az utcára, ott találta
még ,a fiut, aki várt rá és elkisérte az
angol cserkészszövetség hivata}os helyisé-
gébe. Ennek a látogatásnak az eredménye-
képen az anrerikai ur minden beszerezhető
cserkészvonatkozásu irodalommal és nyom-
tátvánnyal Íelszerelve tért vissza hazáiába
és rövid pár héttel később megalakult az
amerikai cserkészszöretség.

. Mr. W. D. Boyce, az illető amerikai igy
emlékezik meg erról:

- soha sem tudnám elfelejteni azt a
komolyságot, mellyel ez a íiu napi jótettét
végezle,

Ez az ismeretlen cserkész, ha még min-
dig él, nem lehet több 30 évesnél. Ennck
dacára egyszerü komolyságával, Amerika
két millió fiának életébe belevitte azt a
nagymennyiségü élvezetet, mell,et a köte.
lességteljesités, másokon való segités és
az egész cserkészprogram többi része az
embernek szerez. V"gy - ami még való-
szinübb - ha sok más társával együtt,
valahol a világháboru harcterein alussza
örök álmát, pihenjen békében !

Egy napi jótettének olyan eredménye
volt, melyre kevés más számithat l

Boys' Life nyomán közli:
Dr, Moludr,

.A cserkész vldám...' A vérsdnycsapat
Kopenhágában derekasan megmutatta, hogy oamerre
nézünk megterem a gyözelem', de a megfigyelések
azt is regisztrálták (L. pl. Farkas Gy. cikke |ambo-
ree könyv) hogy a "vidáman' csalasorbaálló.vidám'
dalllI fegyverkezö magyar fiuk odakin inkább neg-
gondoltak voltak, mint vidámak - kivülröl. Persze
ennek meg van 8 maga megmagyarázható, söt ter-
mészetes oka, hiszen mi tudiuk, hogy nálunk tábo-
rokban, otthonokban, iskolapadok közt mennyi
gyöngyszeme pereg szét a jó izü, tigzta szivből
iövö sok cserkészkacagásnak, Hát csák hadd pe-
reglen, telik, van miból l Ázonban nem lenne-e jó
rnégis gondoskodni arról, hogy a cserkészjókedv
forgácsai ne menjenek végképen veszendóbe.
Szövegezve: Össze'kelt gyűiteni a magyar cserkész-
humor termékeit. Egy ilyen gyújtemény kifelé is
vonzóan tenne bizonyságot a magyar cserkészet
frisc, duzzadó egészséges kedéIyéröl, éló illusztrá-
ciójaképen egyuttal a vonatkozó cserkész törvény-
nek. Nincs olyan csápat, amelyiknek életében, ne
lennének ide kivánkozó esetek, Sok helyen a csa-
prttrónikások talán intézménye§en is foglalkoznak
ezeknek az összegyüjtésével. A ,,Magyár Cserkész'l
megíeteló irányu felhivásának semmiegetre nem ma-
radna el a kivánt következményei.

Berlin. 9zabó Zoltdn (l34,),
Ime ez maga a felhivtis,

Helyet adunk! Ldssuk a iumorll
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[ín!ym 8lulliíslnil Tnmilfr íl Ítíílluliíű.$lüulílllluít
. A M4gyar Cserkészszöveteég hlvatalos szállitóJa.

Sport- és ruha zata osztály.
R é s z l e t f i z e t é s r e l "f . }fr ;i ff s rffi l 3 :..*öíi' iíli}_xt. ff , 

.J#,f,í 
i,,"nl "f; í

olózotesen a szewézőtestület irásbeli jótállá§át
sálgra küldünk.)
, Cipöüzemünkben készült elsórondü minóségü tetszésszeiinti fagonban

sportcipót 350.000 koronáért 3 havi részlotfizotésro szállitunk.- 
Iiészletfr,zetésné| az árak noín drágábbak, nrint készpónzvásárlásnál

feloló ánrt visszavoszünk.

A kísosz előirása szefiní:
Tornadressz. l. mínőség. 8. szám 30.000 horona,-minden {ovábbi

kéí számonkéníí nagyság 2000 koronával drágább. - l. hülön.
legesség 8. szám 40 0OO korona, minden íovábbi héí számon-
kéníi nagyság 2500 horonával drágább. A 8. számu írihó 8 éves
fiunak való, íovábbi nagyságszám amegfelető éleíhorral egyenlő;

Juta-talpu tornacipő minden nagyságban egy pár 40.()OO K,
Tornacipö szürhe, fehér, vagy fekeíe, varroíí gummííalppal

28 -34, számig 70.0OO,- ss-4l. számig 80.0OO,-
42-45, számíg 90.()OO,- 

i,

Reithoffer.cipő l pát 28 34-ig 7().()OO,-, 35-42:ig 85,()OO,--
hülönlegesség vízhaílan lahhszegéJlyel _minden nagyságban

egy pár l O0.0OO K.
, Tornanadrág, ""f,l§;o'jíT;.$, #;.1.,"'-rilT,Jun' 

választékban 
I

hozzánk beküldik. (Szövotmintákat kiván-

Iuxus- vagy

és .nreg neiíl

Football clkkek:
l. barna tehénbör 12 szeletes

l-es számu labda

4.es l
5-ös szám 18 szele{es ---
Nenlzetközi nréret l2 szeleles
Ugyanaz l8 szele{es
varrásvédövel t2 szeletes 

33:333 } *-".,
Beiső gumlk. l. angot tömlők !

l-ee szám -.- :__ *:_, .--_ j-_

2-ea gzám

Football cipök, minden nagyságban
Füles labda
Football jelzösip --_

É punpa
Sátor ügy,l

86.000
1ló.000
140,c00
160 000
t00 000
2B0.00o
2B0 000
280.000

drágát b

20.0( 0
2t.ú00

260,0c0
860.000
" -.-:8ö.000

lro ooo

3-as szám 16.000
4-es szám 80.000

Bágógx,li luristák és- sportplók részére

2.5o,D___600.000
Orsi sátor -_J ___ 8,000.000
Gserkésztrlkók (hhaki §zinü). Spoítólók é§
turisták is használhatják. RendkivüI práktikus viselet l
6. szám l0 éves fiú nagyság, l drb, ___ 80.000

-vl, n I a D ,,12.; 16, ; " t,t -__ so.ooö
14.. 18 " , , l9 __. 40.000
Zrobíürérz (mellényzsebben hordható) t drb 17.000
Ezenkivül a2 összes aluminium, turisia, utazó és

'?,!j:,.:.

' 'li



IV. Váci-utca 46.
Te]. rtózaeí l51-83

Tábori ásó -__ :__ ,--_ l0:,0fi)
Táberl kulacs (atuminium) 8ó.000
Thgrmos t/l l. 60.000, -,J '/, l. 6&-7ó.000
Leánycserkész ruhaanyag l méler 30,000

. nyakkendd -__ 14-20.000
§ipzsinór 8.000

Csgrkósztiszti ruha mandlgettás lórdnadrággal
mértékszerint részletre l öltöny1.150-1,400.000
Alumtnlum áruk:
Tábori főzö állvánnyal 200.000
oBecord" förö két edónnyel 100.000
íelmigzgr doboz 45-70-90-100-t25-130.000
Étethordó 80.000
l(lrlacs huzattal __- 100.000
Zsebfőző 1/o literes 50.000

60.0 00Ulazó fözö ,/, literes
A|umlnium c8sjka - .__ 4r-ö0,000
Vajtartó üvegbetóttel --- 30-40-50.000
Mélvtányór ._- -:- 16-18-30-35.000
Vajaekanyftartó 30.000
§zappantrrtó 10-16.000
Csavarmgnetes doboz -__ 7-9-t2-1 .000
Citromprés --_ ,,_ l0.q00
§ó- és paprikatartó _-- 10,000

l(orryhabögro 10-12,000
ToJáotartó --- !-a -?- ?.000
Lapol ivópohár, fogóvrl t5.000

l3.000. 6 fogó nélkül
Örrzecsukható pohár l0-t3.000
Villamor zeeblámpák: száraz elem__- 12.000

lzző --- 5.500

Aka,gztóg zseblámpa tok 16-85-45;000
F'hangu századkürt ;_- 350.000
Kürt zsinór __ 35-65.000
Tábori takrró használt, alkalnii vétel 150,000

Flgyolem.
l. Meg nem íelelö árut visszavcszünk.
2. cseikészticzti ruhát mérték szerint részletre

ir srállitunk.
:3. Árainkban a forgalmi adó benfogtaltatik.
4. Bendcláseket kérjük ll. Corvin-tór 7. szám alá

clmezni.
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Yillamos mBllényz§8blámpa 25.000
Vállpánt lelgombolható __- 12.000
Paszenány (vörös) ___ 12.000
§u|tár (elöirásos zöldes-barna) métere 4.000
Hátizsák jó minóség hevederrel ___ ?ó 000

, l. igen erős --- 160-17ó.000
. l. vizhatlan ___ 180-296.000

Gyapjupokróc -_- ___ r00-200t2{0-800.000
8zalmazoák

Cserhészielvényeheí csahís a szövcíségnél leheí beszereznl.
'RészlelJizeíéshez a gzer{ez6 íesíüleí írásbell ióífflása szükséges.

:::=:i-: ltr:al{ra ól Tórrr. Trlclogl

ilnlru hurlíllll Tnrmilf, m Ínnllsiífi §lüufilrulfil
A Ma3yer Clctkórzszövctrég hivatalbl rzállitója.

Központl lróda és áruraklár: ll., Corv|n-tór 7. Bondelésehgt ós levelgkgt kóriük lde oimezni,

,;, "

Gserkószlng (khaki liliomos gombbal)
l/a. flanelböl 28. szám 1lO000
I'a. molino 28.as szám 90.000

29-es sz-tól felfelé számonként2500 K-val drágább
Flanel (khaki) métere 30 -40.000
Köppor (khaki) ___ {6.000
Cserkészkalap l. telies bórözéscel 120,000

I. vászon szalaggal 100.000
II. , n 80.000

Tisrtikalap lla, 1ó0.000r angol mintáju l80.000
Nyakkendö zöld szegett ___ 14.000
Tábori rapka vászonból -__ 26.000
Lovenle sapka 4ó.000
§ip ___ 6-0-12-2ó.000
" eredeti angol gyártmány__ 20-26-80.000

§ipzsinór íehér, zöld és barna 8.000
Cserkésrbot 18.000
Tiszti bot (iégcsucsos heggyel) 80-66.000
Kötött lábszárvédö 6ó,000
Derékszij I/a. cserkész 40.000

üszti --_ 6b.000
Nyakkcndö karlka bör vagy csontból __- ó.000
Tiszti kalrpszlj I|a. ___ 16.000
Örsvezetöi kalapezij I/a. -__ ___ 14,000
Cserkégz kalapszlj l/a. 12.000
Yihartzl| ?.000
Csorkóozkór lla. t2_2ő- 80-4ó-C6-?0- 90.000
ilá|ha sziJ ___ 12.000
Tiszti óg parrnocnoki kés ___ ___ 60*60-120000
Krnál-villa (örszecsukható) nickelezett 10.C00
Nadrág vászonból 100-1l0-120-180-1{0,000
Vadágzvágzon l40 cm. l méter 100,000
Tlszti ruharrövot(loden) l40 cm 160-240 - 800.000
Tlszti paszonány (arany) métere 24.000

Szánok
?3_96.000

-,-_ 1.000

Turlstacipö (legfin. anyagból) 35-Í3..j' 
iH333

Budapest,
Postalakarókpénztári csthktzámla :

lI. Corvin-t& 7.
Teleíon 136-34


