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Az igazi cserk ész

AEo MlcNoN
irógéppel iria

ieleníéseií, höztéseíí, leveleií és összes irásbeli munháiáí.

1OOO clararb a csendőrség szolgála,tában !

OéPünk elónyei : ], Eevenl.e.í.es, szép, azonnal láíható irás,
ttttttttttt-itttttttttItttttttttttttttttttttttttítttttt,llttt 2. NagY átüíőképesség, ValóságOs házinYOmda.

3. Bárki azonnal íud raiía írni, nem hell hozzágépiró ishola, ezzel
szemben irása szebb, mint a legtökéleíesebb amerihai írógépé

4. Elpusztithafaílanr massziv kiviíel. lgy a kölíséges iaviíásoh íel-
iesen fölöslegessé válnah.

§zülöi aláirás alapián 30 napi próbára, minden kölelezeííség nélhül, íeliesen díimeníesen
megküldiüh. Ellenszámlára is adiuk, Ezólion szüleineh még ma és irion.

AEG UNto MAGyAR VtLLApioSSAol R.-T,
fftÓGÉP.OSZTÁLYA Illlllllllllll|lllllllllllllllll|lllílllllllllllllllltllllll BUDAPEET, ANDRÁ§SY.U T 29
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BUDAPEST, V., FALK MIKSA- UTCA 26-28. SzÁM.
llllllllllllllllllllllll TELEFON: T. 278-36; J. a30-55. lllllllIlIllllllllllllll
GYÁRAK : PESTERZSÉBET, UJSZEGED, DUNAFöLDVÁR

Hazai legnagyobb sátorgy fu !

[ ]ínulm 8llilúuuülllll! lfuaíllol §fillilúia.

Hivatalos tipusu órsi sátrak
2OO és 25'O Gtll-és cserkész-

sátorlapok
Katonai, pék- és kórh ázl sátrak
Megrendelések a Magyar Cserkészszövetség

utjan is eszközölhetök, arak ugyanott
megtudhatók.

Kivánsá gra áriegy zéhhel szolgálunh.
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I rógéPek, számológépek
r §zak§zerü iavitása és jókarbantartása.

ELKAM
kerékpárokban Vlll.,

U| és használt lrótópsk. *
Kellékek az ö§8ze8 rendszerü gépekhez

gRrssÁN TE§TvÉnrx
Budapest, Ylll. Dugonies-utea 8.

Telefon : lózsgf 84- 94.
l csgrkósrskngk 50/o 8ng8dmóny l

Budapest,
Német-u. 45.

tüOltumils§ I

Budapest lV,
Királyi Pál u. 20,1. em.

M tluhló nlrííurmtrníOlt
ÉlHíil§lniltl.

Világhirü tllE BUtn Pl|li
kenÉrpAnoKAT

ffi&;e'b;gí*,lffi
z.10 pengótól. Láng Jakab u. §í"ífrl.tlf;*';3$ií.?:*
gúminagfkereskedók Budapest, Vlll. Józcef-körui 4t.

ilngylóhut [0ll, ilt ilíil nln§l i§ tliltt,

mett a,,Magyar Cserkész" oIvasóinak an,agy
tábota ellaa,do és egyre növekszik. Akatszte
is részt velni ezen a közös szellemi táboro-
záson } Olvasd el az előíizetési íeltételeket|

Royal Enfield, New-tludson,
Noríon, Euper X, Angol és
A m e rihai moíorherékpároh

,WoLLEMANN és rÁRsa
Budapesí, lV, Veres Pálné-uíca t9,

AAAAAAAA AAA AAAAA AAA
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EénykÉp.szetir uidonságok-
, ról értesitöt ingyen és bérmenlve küld

WANAU§ aÓzsEF
Budapest, IV. ker., Sütő-utca 2. Deólr.F*nc'tér

Alapitva 1896. Telefon: T, 208--76.

WRI§I-EY'§ fi rnorikai rágóguínmi : ;cü'ffí,.-,:i1':: #í'j;,i,j3ff:|
náI nélkülözhetetlen. Továbbá üditő cukorpasztillák citrom, narancs és tnenthol izekben, l

Kapható csapatok vagy acikkel foglalkozni szánd,ékozők részére nagybaní árban bizománl ba
táborba is. Készpénzvételnéi nagyobb engedmény. Vidéki megbizások pontosan eszközöltetnek.

Magyarországl fólerakat :

P u L ü E R J,, BUDAPE§T, V. KERI]LET, GARAM uccA 25, EZ^M,i

á,,JYtagy ar Gser{c ész"
a ngdri hőnapok(lan is

a rendes időóen je[enik

meg.

ELÖFIZETESI ÁRax ,

Egy évre ó.40 P.
Félévre 3.ó0 P.
Negyedévre L- P.

Ezennel előfizetek a Magyar

§ A vonal mentén vtigd kt és lev. íapra ragasztva küld be a kiadóhivatalnak. fl

,Magyar Cserkész" t, Kiadóhivatalanak

Budapest, V.

Hajnal.u. 6. Cserkészhtiz.

egv évre
Cserkészre *1"éíévre I927, éVi

hó...._........"na ptól kezdödóle g.
negyedévre

Az elöfizelési dijat
TiszteIettel1r/'!Í!Í?!o*ooz csatolt bef. Iappat küldöm,

* Nem megfeleló mődozat törleodó.

I.



Cserké Ez',LeVe Hezőlap ok'"lTfi i.,.io"n.

Minden cserhész a íáborból cserhészlapon ir haza l
Van-e már cserkészlevelezőlapod ? - Ezetezd be a csapaíbízományos úíián !

Csapatoh számára í00 drb.-nál nagyobb íéíelekben bizományba a-hffi§D s7rlrolr, eLő ze í e s készpénz|izeíéstseíén 5O0lo árengedménnyel. "&N!4ié

Egy sorozaí (lo drb) a leghisebb menrryiség, ami{ már kőzlletlen rendelésre is hihüld a cserhész-
szöveíség Gazdasági tlivatala: Budapesf, V. tlainal ucca 6. szám (Cserhészház).

Cecr.p*lúokrla,k tálr<,rba is t{üldjür<

iVlilyen telszerclési cikireír kaphatóí< a Gazőasági Hivatalban l
Sátrak l

Kls rornbusilap
Ebból: 2 lapos sátor

4,.
Nag1, rombuszlap._.
EbbóI: 2 laprls sátor___

4

Ángoi lrúpsátor szereléhlrel 380 cm. átm. ___ 200.-
, 440 cm, átm. .__ zbc.-

lllagyar örsi sálor jav. B_t!pus szercléhkel 9{0.-
l5/R-tipusu sátor(Hangya-tipus) szercléLkel 2B0,-
Ilarmincszemélyes sátor szerelékkel___ 1ílOí)'-
G llwell-Iap 40,-

.{ sátrakat rencielni kell, készen nem klphalrik.

Pengó

2ő.-
50._

l00,_
3ó,-
70,-

140,-

Jelvélyekz
Fém cserkészjelvény ___

Kiscserkészjel veny
Parto}ó, szervezőtestúleti és alapitótagsági jel-

vény (fém) 0'40
l. o."iátyu próbajelvény 1.,ar""r1 -__ :-. ___ 0'B2
Ii. ,, ,, 0.16

Pengó

0,20
0.z0

I _il. ,,
Kü lönpróbaj elvények
Oregcserkészj elvény

(vászonj'

Nagytáborí plakett __ 0.1U

Egyé6 íelszete!ésí cikkek l
Steril sobkötözó csomag (nag})_.- 3'20

,, ,\ ,, (kicsi) ___ r2a
Egyszeri elsósegélynyújtáshoz kötszei 0'32

,, ,! ,, (nagyobb) 0'48
Csapatszámok, darabonként 0 08

0ó0
0l2{
040

ll
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MAGYAR CSERKESZ
A MAGyAR c§ERKÉszszöversÉc HIvATALos LAprA

Apróságok a táborolrból.
Járom a magyar cserkésztáborokat. Hol a Balaton

kOrnyékén, hol a Tisza partján, hol mog a hogyok
között ütöm fel sátramat, jobban mondva: húzódonr
mog egy csorkészsátorban. Kedves barangolás. Válto
zatos és tanulságos. §ok szépet, jót, felemolót látok,
sokszor mosolygok egy-egy tulzáson, vagy apró hibán
s csak igen-igon ritkán van okom arra, hogy bosszan-
kodjam valami csorkészszerütlenségen.

Loirok nehány apróságot az én kodves olvasóim-
nak. Bizonyosan Ti is folderültök, Ti is tanultok ezek
olvasásán' 

A ió ,,öregek",

Két tábor volt közol egymáshoz. Az egyikben
oöregcserkészek", a másikban jobbára,,sárgacsórüok"
voltak. Az öregek nagy szoretettol sieltek kis testvéreik
segitségére, A táborépitésnél jó tanácsokat adtak, a tá-
bortüzokhez el-ol járogattak mulattatni a kicsikot. A
legszobb szolgálat mégis az volt, hogy egész életükkel
példát mutattak a gyermekek táborának. Hogyno dol-
gozott volna szivosen minden lz-tő évos fiu, amikor
azt |álla, hogy az ó ogyetemi hallgató ,öreg" testvére
dalolva hordja a tejot a városból, jókedvüen cipeli
a zöldségot, lolkiismorotesen végez minden tábori
munkátl

. Az öregek hamarabb elmentek. A búcsúzkodáskor
szoretottel ajánlották fel a még ott maradó kis testvé-
reiknek mindazt, ami feleslogük volt: füstöIt szalonnát,
kakaoport,ffiziíát...

. . . A cserkész minden cserkészt testvérének
tekint " ' 

f,orreletioió.

Csendes óra volt a táborban. A fiuk szerte-széjjel,
bokrok, fák a|á huzódva irogattak: Ki naplót, ki lovo-
lot. Az ogyik árnyékos helyról különös zajt hallottam.
Ragozás . . . mellóknovok fokozása . . . ojtegotés .
idegon szavak. Szokatlan hangok a tábori éIotben.

Odamentom. Á,z egyik segédtiszt gyömöszölte kis
testvéro fojébo a francia nyelv titkait. Türelmesen, sze-
retettol, nagy gonddal korropetált. Igon, mort ez a kis
csorkész a polgáriból mont át a reálba s bizony hiányos
a francia tudása. Sokat kell pótolnia. A sogédtiszt pe-
dig szivosen áidoz fel mindon nap egy órát a táborozás
idejéból arra, hogy kiogészitse testvérkéjo tudását -pedig hát a komény egyetemi munka után ráférno egy
kis toljos pihonés.

Moghatottan álltam mog elóttük. Gyönyörködtom
ebbon az önzetlen, ,lolkes munkában. Monnyi türelent-
mel, monnyi szeretottol tanitgatott az a jó fiu! Pedig
ott csalogatta a Balaton hullámos, hüs vize, a koruó
muzsikájának egy-egy ido röpponó hangja, a fiatalem-
berokot csábitgató ozer mulatság; Do hát . . a csor-
kész ahol tud, segit.

Pilana l táborban.

Szópon diszitott, jól épiiett,' rendes,táborban vol-
tam. Láttam, hogy komolyan törokszenek itt is a jó

munkára. Valami furcsaságot mégis észrevettom: tulsá
gosan fényüző volt a tábor berondozése

Különöson pompázott egy eredoti szabásu, nagy
sátor, amely a bonno lakó órsnek saját tulajdona volt.
A sátorban vaságyak sorakoztak szalmazsákok helyott
s mindon ágy olótt ogy jókora láda állott. A fiuk -délutáni pihenés lévén - ujságot olvasgattak. Már ez
a kép is imponálóan előkeló volt. Hát még amit osto-
felé láttam t

Lehült a levogó. Ki szvottort vett fol, ki a gallér.
jába burkolódzott. Egyszerre - amint az olókelő sátor
foló pillantottam - kellemes tarkaságba ütközött a szo.
mem A sátor jól mogtermott lakói mind különféle
szinü, tarka pijamákban diszelegtek. Ahogy ott ültek
a sátor szépon, izlésoson diszitett elóterén, az omber
szinte azt gondolta, hogy egy olókeló fürdó strand-
ján van.

Hát hiszon szép az, ha egy tábor minél jobban
fol van szorolvo, az §em kifogásolható, ba valakinek
sok ruhája van s a nap minden szakában strlusosan,
más-más öltözetbon pompázik. Do a csorkésztáborokban
valahogyan mellózni koilono az ilyen oelókelft' dolgo-
kat, Ott a praktikusságnak a legnagyobb egyszerüség-
gel kell ölelkeznie. Az az igazi cserkésztábor, ahova
esak a legszükségesebb dolgokat visszük el, ahol a ké.
nyelmet nom a magunkkal cipolt óriási csomagok, ha.
nom a cserkészleleményesség és ügyesség biztositja.

Hiszen mi robinsonok akarunk lenni a táborban,
nom pedig sokigényü, finnyás fürdőzők ! Mi kemény,
odzelt ifjuságot akarunk, nem podig puha divatbábo-
kat l Mi a mindonnapok számára is le szerotnénk egy-
szerüsitoni az é|etet, azétt kell törekednünk nagyón
egyszerü, kisigényü táborokra!

Gserkészlegtelen.

Egyik tiszamonti táborban láttarno :Ai','i ragyogó
napsütésben boldogan siotott fürödni a tábor. Pompás,
homokos parton voltunk. Minden gyormek "arcán ott
ragyogott a boldogság, a szemükben meg osillogott
a vágy - bolougrani a hús habokba. Még l'so mont
senki neki a viznok. {Tgrándozva, novotgéiVd várták,
mig megszólal a parancsnok ur sipja. Hanom akkor
aztán volt mulatság ! Az egyik u§zott, a másik kurjon_
gatott, nehányan vizicsatát játszottak, volt aki indiánná
sározta magát . .

Egyszetre folsikoltott a sip. Mindenki abban a
pillanatban megállt s némán nézelt a sip hangja felé.
Ott pedig a paranc§nok ur áIlott. Sasszemo végigfutott
a sok gyorokon. Mindenki mellig, vagy mellon alul éró
vizben volt. Csak Jóskát boritotta állig "a .viz. Nom
sokáig. Mert a parancsnok ur szoretottel, do erélyesen
szólt: nJóska fiam, most kimégy és két napig nom für-
deszt A többiok: folytatni!"

Ujra folharsant a zaj, kacagás, lárma. Csak Jóska
ballagott §zomoruan, do.sg§}&trul a tábor ,felé bizonyo-
§an azon töprongvo: omiért is nem tudtam egy lópés-



§ol kijobb lonni ! Ott nem ért volna mollén folül
a yiz!"

Egy pillanatig sajnáltam a megbüntotett fiut, do
aztán nagy hálával és boldogan gondolta,rn: itt nyu-
godtan lehet fürdeni, mort ahol ilyon példás fegyolem
van ott cserkészlélok é1 s az igazi csorkészek kilzt"
nom történhotik baj, Orömömet még fokozta az, amikor
mogláttam, hogy Jóska otthon nom dlzzog, hanom
dalólva dolgozik, mindon durcásság nélküI viseli
büntotését.

A llinl toszorula.

Bontották a tábort. A gyerekek arcán ott ült az
a nelankólia, amoly mindon táborbontáskor elfogja az
igazi cserkészt. Do különöson ogy kls csapat volt hall,
gatag Szokatlan munkát végoztek. Mozei virágból nagy
koszórut fontak. A drótvázat még az esto megcsinálták
most már a virágot kötözgették reá. A legügyesebb
fiu nagy gonddal rakosgatta ogymásmellé a tarka szir-
mokat, ketton meg atlogatták neki a virágot:

- Ebból a pirosból még egy pár szálat l

- Néztl oz a vadrózsa milyen szép lesz a kö-
zopén !

- Buzavirágot is adjak? Hát szarkaláboi?

- Tégy bolo néhány kalász buzát isl Ugy szo-
rotto nózni az érotl kalászokatl

- Ez a vadszokfü a tábori koroszt alatt volt, ott
virágzott ki a táborozás alatt.- Tünóclve néztom és hallgattam e?,t a munkát.

- Mit csináltok fiuk ? - kérdém végre.

- Dinínek kötünk koszorut. Szegény nenr jön
többé táborba. Petlig milyen lelkes cserkósz voltt A nri
órsünkbon volt segédórsvozotő. Ebbon a táborban már
órsvozotó lett volna, de a télen meghalt. Viszünk a sir,
jára koszorut a tábor virágaiból. tltindonik fajlaP9l
lesatább oqy szá]rat kötünk bole. Logalább a sirján
le§yon egy 

- 
darab obból a szép táborból, amelyból

olYan nagron hiányzott !

valami összoszoritotta a torkomat. Nom tudtam
szóIani. Némán nyujtottam oda én is egy szál virágot
és nem szégyeltem, hogy ogy könnycsepp ráesett. Iladd

koriüjOn_qz is a Dini sirJára, hlszed érte hullott, éretto,
akit én sohasom láttam. Vagy tán' az örömnok köny-
csoppje volt az, amelyet atelett éreztem, hogy Dininok
ilyen melegszivü jó cserkésztestvérei vannak ! ? . . .

Müor a törvóny élettó válü.

Két csapat táborozott a hárshegyi Cserkészpark-
ban. Mind a kottó nagytábor után volt. Az egyik "-
ogy iparos fiukból álló - hazamonet megpihent a fó-
városban § ez o§tót ott töltötto a mi gyönyörü parkunkban.
A másik - ogy fóvárosi diákcsapat - nem tudott
mogválni a tábori élettól s mivol maradt még egy kis
pélze npóttáborozá§ra", feljOtt a Polcsi bácsi biro
dalmába.

Tábortüz után összedugta fejét a vidéki osapat
vezotóségo. Nagy tanácskozásban roltak, A G. B. fónök
kijelentetto, hogy már csak annyi pénzük van, amony-
nyiból osak szúk roggeliro futja - villamosvasutra nem.

,Tohát ogy órával korábban kelünk - hangzik
a vidám megoldás - és gyalog megyünk a Keletiig".

Ebben mindnyájan mognyugodtak s már készülód-
tek a lefokvésro, amikor a diáktáborból követ iött. Hat
pengót szorongatott a markában és szeretettol mondla:

,Testvérok ! Meghallottuk, hogy nincs pénzetek.
Nekünk mog maradt a táborból. Fogadjátok el ozt a
hat pongót tólünk olyan sziveson, mint amilyen §zero-
tettol adjuk. Nagyon mo§§zo van innen a Keleti pályaud-
var. Menjetek villamoson odáig !'

Meglepódtek, moghatódtak a vidéki kis inasgye-
rekek . . Igen, ezt igy tanultuk: ,a cserkész, ahol
tud segit,u Milyon szép ez, mikor életté válik.

Do a pénzt mégsem fogadták e|,, azzal az indoko
lással, hogy ha nom tudtak,jobban takarékoskodni,
akkor megérdomlik a két órai sétát.

A hat pengót aztán - mivol a iliákok som szi-
vosen vitték volna vissza - a cserkészházra aclták.
Lesz belólo vagy két tégla.

Igon, ozok a téglák toszik olyan erössé a c§er-
készházat, hogy az mindon viharral szombon daco§an,
diadalmasan fog állni. Vidoaszky KáImán.

ffi* :nagy íogadásta nytÍott aiakank.
Hívott bcnoünket a Hoínap sreat szava
És hívott a Jovó zúgó hatsoaá,ja

§ zokogón hívott a tánctavett haza.
Éi htvott a Kátpát széttött koszotúia,
Elraboít srlrmok íojtó Lllata,
Viharos éjien íeayvcsek zúgása
S korhadt ketesztek végtelen sota,

És mt fogadtunk. - lt kezünk Okolben,

Gyetaekjátékank íébe őobva rn,á.l,

A gondtalan napotr mlnő elíeleővei
Reánk a |ava srcnt küzőelme vát.

- Fogadtukt ú| nagy harcra lndtrlank t

E fogadásnát mcgdobog a s?lv.

- Szcllemhad iátta tázas éiszakákon
ApátnL vétke vezeklésre hiv. '

Fogadalomta.
A 205, Ztlly| ca, íogaéalomléíel&c.

És fogadtarrk. - Zúgő s?avonL a temény t
Kolozsvár íelelt (esz még klkelet.
Fiatal szemünL báúot villanása
A ketkedakneí< kemény üzer'ell
,rÉ! az ALarat és öLölben a kéz,
Vén Krasanahorí<a rnem hiába vát i
Titkokat rcitő sötét sok túgába
Beragyog még a tég| napsagál",

Lcsz&ak vfurasztők, muítak sok-sok álmán,

- Ezet év iaija sírva-sir íelénk -Dc vakon hisz&nk .gr úi ezet évben,
íilett Zttnyi szava dobbant ma belénk,

- És ma fogadtuk l vá{uk a Jövőt,
Napkeltc előtt a pusztitó vlhatt,
Hogy belezúgiuk a íelámadásba
Ztlnyi igéjétl ltNc bántsd a magyaftl'l
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Elénken omlékozem móg arra a jelenetre, amikor osztondó utei u; utakra hajtja. A tochnikát vtégri Zt-P:
1925 pünkösdjón a III. korülót elnöki székót elfoglalta. richbon, Múnchonbon, lajd Wionbon, utána mint önkén- :

A tóle megszokott nyiltsággal és határozottsággaljelen- tos vonul bo, mint hadnagy aktivál 1894-bon s ottól
totto ki, hogy a csórkésáet munkarendjét, módszeroit kozdvo a monarchia sok-sok holyórségén fordul meg.
nom ismeri, Cóak a cétt látja még, do minden igyekozo- 'W'ien, Graz, Klagonfurt után bó alkalma volt mogis-
tóvel azon losz, hogy azt a logbohatóbban mogismorje merni hazánk rnindon táját, Pozsonyt, Lugost, Nyitrát,
és a maga munkájával is tovább épitse. Azóta tolt, Nagyszebont, Kocskemétet, Budapestot, majd §zegodet.
mult az 1dó, immáron két osztendő iepüli ol a fejünk A világhábotat az északi és az orosz harctéron igazán
felett s ha ez évi közgyülési mognyitó boszédét olvas- vitézüI vorekodte végrs. Erról tanuskodnak a két
suk, az alapos folismerésok, a mély meglátások mögül szignum laudisztól kezdve a Lipót rendig és az I. osz-
a vérboli cserkészpedagogu§ tünik szomünk oIé ! Mort tá]y! vaskorosztig _ moglovó rongetog kitüntetése is.
az elmult osztondőkbon állantlóan kozOtttink volt, volünk 1919-ben a szegedi kormány tüzérreferenso, majd Horthy
dolgozott - vezotett bennünkot. Nagy látókörénok, széles Miklós fővazér mollott találjuk, mint tüzércsoport fónö.
skáláju tudásának könnyü volt a osorkészet lényegét köt. 1922-bon Szombatholyen tüzérparancsnok lesz, ké-
megismerni s lovagias jolleménok csak kövotkozménye söbb boosztott tábornok
lotf a cserkészei szollemónok megalkuvás nélküli Imo a szhtaz, do mindonnél ékesobbon beszéló
átvételo. adatok, amelyek a rövid vázát adják életének. F'elfelé

Vitéz Vetlor Mihály ny. tüzérségi tábornok vérbeli iveló életpálya, olyan élet oredménye, amely §oha§em
cserkész, mort vérboli katona is l Mort a magyar katona ismort ogyobot, mint a kötolességteljesitést a munkával
ismertetó jole nom a formaruha, nom a kardcsörtotés, §zombon, az önmogtagadást ryagával és a gyengéil sze-
banom a lovagíasság a szigoru önmegtagadás, Iston, retetot másokkal szemben. Elotpályája, mint rnondám;
haza és ombeiszerotet. - felfelé ivolő, do még nom megállapodott ! Még fiatal,

§ vajjon kivánnak_e ogyebet cserkésztörvényo- tottorós s olképzelhetó, hogy a frontok bátorszivü kato-
ink is ? - nája a béko óvoiben is megtalálja a maga, terronumát,

Hogy vérbeti katona, óleto igazolja loginkább ! a maga alkotási körét !

].872.bon születott Szombatholyen. Tanulmányait a szom- Mint ílyon korült a III. szombatholyi csorkész-
bathelyi premontreiok gimnáziumában végzi. Lolkevágya kerület éléro s éloto folyásával, ogész ogyéniségóvol
a papi pályara teroli, do tudást tudásra halmozni kivánó rászolgált arra, hogy vozotője, mintaképo legyen a III.
ösztöno a jászői promontrei rondházban eltöltött ogy kerülot kétezornyi cserkészénok.

T a l p i s c 8 e r lr é § z.
Irta r HAROLD DORNING.

d,u"
fr

- Gyerünk fiúk, késóre jár, - szólt, Mr. Stan-
nard, &z 1. wroxloy-i cserkészcsapat parancsnoka. -Idejo, hogy nyugovóra térjünk. A szél rohamosan oró-
södik és attól tartok, nodves ójszakánk lesz.

- Hadd énekeljünk még egyet, parancsnok úr!
Csak még egyotl - könyörögtok többon a csorké-

Ez volt az az óra, amelyet a legnehezebben várt
egész nap mindon cserkész a táborban" - a tábortiíz
órája, amikor tréfa, móka, ének, szavalat és elbeszélés
gyors egymásutánban követi ogymást; amikor elfelojt-
keznek mindon nehézségról, kollemotlonségról, nézotol-
tórésról és a fiúlélek a logszobbon tárul fel.

- Jól van, - felolt mosolyogva a parancsnok.

- Tohát még ogyet. Tudsz még valamit, Daro ?
Douglas Daro, a Ilóclok népszorü órsvezetóje,

nyonban talpraugrott és torkát köszörülve rákezdto:

- Csodaszép nájusi nap volt,
Amikor én csorkész lottom . . .

Az 1. wroxley-i csapat négy napja táborozott
a rosslynni réiek szólén, a fövénypart ogy szakatléká-
ban, kicsiny halászfalu mögött.

Az idójárás pompás volt és csorkésZéssol, játék-
kal, halászattal, nyomkOvetéssel és fürdéssel az idő
kodélyoson és túlgyorsan tolt ol.

Ezen az ójjelen a jolok arra mutattak, hogy meg,
változik az idő, Sötét felhótönregok jolentok mog a lá-
tóhatáron és az utolsó órában a szé| állandóan erósö-
dött, mig végül viharossá vált.

Daro bofejezto énokét, elhalt az utolsó dal és
félóra mulva halálos osond borult a kiosiny táborra.

A koletkozó vihar miatt a csorkészek korábban foküd-
tek le, do Daro valahogy nom birt elaludni. A Hód-órs
sátrában az ó helyo volt logközelobb a bejárathoz.

Egyszerro a viharon áthangzó hang ütötte meg
a fiilét. Könyökére támaszkodva feszülten hallgatózott.
A körülötto fekvők, a többi öt, akik a sátorban háltak,
tégen az álmok országában voltak.

Glondosan széthúzva a sátor ponyváját, kinézott
az éjszakába. Egy pillantás elég volt! Gyorsan és cson-
deson kozdto magára öltoni ruháit. Ez a sátor sötétjé-
ben nem volt könnyü feladat, mert mialatt öltözött,
a legnagyobb óvatossággal kellett lennio, hogy fol no
ébrosszo valamelyik alvó társát.

Végül is olkészült és - azt gonclolta - észre-
vétlonül surrant ki az éjszakába.

Do alig hagyta ol a sátrat, amikor Johnson, az őts
négyos számu tagja, folébrodt.

Johnson jó itleig türelmesen várta órsvozotőjo
visszatérését, de hiába. Az, amikor kivül volt, gyor§an
a Stannard parancsnok harangsátra folé igyokozett
lábujjhegyen.

Daro megállt a cserkésztiszt sátra elótt és egy
másodpercig hallgatózott, miolótt nrogkockáztatta a ponyva
elhuzását. Amikor ehhoz elég bátorságot érzott, csen-
desen belépett a szent holyre. Amint már bonnt volt
a sátorban, iclegei csaknom felmondták a szolgálatot;
mort még sohasom vállalkozott ilyon foladatra sötét
éjjel. Egy pillanatig határozatlanul állt és alig mort
lélekzoni. Semmi §em zavarta a csondet, csak a pa-
rancsnok órájának a kotyogése, amoly a sálorrúd ha*
gán fiiggött. ,, ,-:

?75



A 19?. Baross_cserkészek ,rrnlTi:'.?;i,:li"",.;" o Szállás_ertlei táborból.

Elővette zseblámpáját és rákapcsolt. Anrint a fény,
ogy pillanatra megvillant. Dare látta, hogy Stannard irr
fekvöhelye üres és a sátorban nincs senki l

A parancsnok eltávozott !

Hova mehetett? Mi hivhatta eIőtaz éjjeli órában?
_ Ujra bekapcsolta a világitást, Dare nregfigyelte,
hogy a parancsnok óráján huszouöt perccel mu]ott
éjféI. Zaltalanul huzódott vissza a sátorb-óI, anrily gyor-
san és halkan bejott; kinnt rövid idóre megállt. DÓug-
la9 Dar_e ez egyszer zavarban volt, mit tegyen ? Alfu
telt el három-négy perc azóta, hogy elhagyta a fekvő-
helyét.

Amint ott állt igy és a sötét égboltra bánrult
maga fölé, nrintha onnan várna ötletot, egy magányos
csillag tünt fol az éj sötétjében, fénylott egy pillánaiig,
azatán kocses ivben lehullt és eltünt

Ez _a látvány rögtön elhatározásra birta Douglas
Dare-t. Minden aggálya, ami elóbb fogva tartotta el-
szállt. Még egy pillantást vetett a körülötte álló csen-
4es sátrakra, majd megfordult és gyor§an, csendben
kiosont az alvő táborbóI.

Egy két-három óra elmult, mire visszatért. Keleten
a világosság első gyonge sávja jelozte a hajnal érke-
zését, amikor Douglas Dare a lehetó legcserrdesebben
visszakúszott a Hódok sátrába. Minden csendes vollu, az
öt Hód láthatóIag egészségesen aludt. Amikor lepihent.
az örsvezetó örült, hogy távolléte észrevétlen maradt.

Nem lett volna olyan nyugodt a lelkiismerete, ]ra
tudta volna, hogy Johnson cserkészo minden mozdula-
tát mogfigyelte a sötét sarokból, ahol csendben, de élo-
son figyolve feküdt. 

*

Jóval a reggoli olkészülto elótt mindenki észre-
vette, hogy az őrsvezetőket izgalmasabb valani foglal-
koztatja,, mint a sátorvizsgálat vagy a reggelikészilés,

§tannard úr is nyugtalannak és bánatosIrak
látszott.

Mi történt ? Apránként kipattant az igazság és
megm,ozdultak a nyelvok. A szóboszédnok hamar dolgl
támadt.

Stannard parancsnok urat megraboltálr ! Az aranv-
órája mindone§etro eltünt. De csak reggeli után szó]t
a dologról.

Akkor az egész csapatot összelrivta és röviden
szólott hozzájuk.

- Áz éjjol, vagy ínkább kora hajnalban, alig
ójfél után, - kezdto - szükségesnek tartottanr, hogy
bizonyos okból elhagyjam a sátramat. Amikor egy idő
mulva visszatértem, legnagyobb meglepetésemre és meg-
döbbenésemre láttan, hogy az órám, amelyet ójszakára
mindig a sátorrud lrorgára akasztok, rejtélyes módon
eltünt. Határozottan emlékszem, hogy a helyén hagy-
tam, amikor kimentem. Ha nem volnék e felól olyan
bizonyos, azt hinném, hogy másutt veszitettom el.

- Nos, borzasztó dolog volna annak a leghalvá-
nyabb gyarrúja is, hogy a mi táborunkban valaki becs-
tolen vagy arra az aljas és megvetendó cselekedetre
vetemednék, hogy eltulajdoDitsa egyik társának lrol:
miját.

Ekkor a parancsnok szünetet tartott, hogy szavai-
nak hatást engedjen és Douglas Dare egyszerre észre-
votte,,,hogy Johnson cserkész őt nézi jolentós pillantás-
sal. Orse egyik tagjáuak átható tekintetétóI a Hódok
őrsvezetóje érezto, hogy forró vérhullám tolul az arcába
és nom tudta elejét venni az áruló pirulásnak. Ebben
a pillanatban már tudta, oly bizonyosan, mintha csak
valaki a szomébo mondaná, hogy a sátorból való éjjeli
távozása nem maradt észrevéilen.

Johnson tudott róla és ez a tudat, a parancsnok
szavai után, épen nem biztositotta a lelki nyugalmát.
Stannard ujra folvette a boszéd fonalát.

- Nézzétek csak, én senkit sem gyanu§itok; nem
is szeretném, ha igy kellene tennem. Másrészt egy do-
lo8 világos z . . . az óra eltünt a horogról és én meg-
gyözódtem arról, hogy ninc§ a sátram körüI. Szoretném
azt hinni, hogy valaki tréfából vitte el. Ha valaki ezt
megvallja és azonnal visszaadja az órát, egy szó senr
fog esni többé a dologróI.
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Sonki son szólt, sonki som
adta eló az órát, de Darg érezte,
hogy már több tekintot irányul
feléje.

- Eltekintvo azóra forgalmi
értékétől, ami nem jelentéklelen

folytatta §tannard anért
becsültem sokra, mert pályafutá-
sonr legjelentósebb mozzanatának
emlékéro kaptam. Nos, hát hadd
intézzek itt hozzátok egy nyilt
lrérdést.

- Tud valaki az eltünt órá
ról vagy meg trrdja-e mondani,
hogyan tünt el?

Ujra csond, do Johnson és
több más Hód, akikkel néhárry
pillanatig suttogott, élesen nézí"ok
órsvezetőj ükro.

Végül is Dare nen állta
tovább és elhatározta, hogy meg-
töri a osondot. Kinosan pirulva
szólt :

Nom tudok sommit az
Ön eltünt fuájáról, parancsnok úr, _.

de azthiszem el kell mondanom Önnek, lrogy kovéssel
éjfél után a sátrában jártam.

- Hihotetlen ! -- kiáltott fol Stannard a megle-
petés hangján, - Miért mentél oda, Dare? ..

- Beszélni akartam Onnol négyszemközt, de On
nem volt ott.

- Nem várhattál volna roggolig a mondanivalód-
dal Daro ? - kérdezte a cserkéiztiszt fagyosan.

- Nem paranosnok úr,

- Hogyan? - jött a következó kérdés. - Nem
tudok róla, hogy ma reggel hozzám jöttéI yolna valami
fontos mondanivalóddal.

- Már nom volt sziikséges, parancsnok úr.
Stannard hidogen nézte őrsvezetőjét és Daro ösz

tönösen érezle, hogy minden kiejtott szavával rosszabb
hangulatot kelt, de mégis ugy érezto valahogy, hogy
szólnia kell.

- Még csak azt szerotném negmondani,..parancs-
nok úr, hogy az óra még egész biztosan az 0n sátrá-
bau volt, amikor én ott jártam, mert láttanr, hogy hu-
szonöt perccel mult éjfél.

- Áh ! - tört ki Stannard.

- Még ott függött a horgon, antikor elhagytam
a sátrat.

- Bizonyos vagy ebbon?

- Teljosen.

- Egyonesen a sátradba tértél vissza, Daro?
A kérrlós váratlan volt és Douglas Dare egy pil-

lanatig lrabozott, mielőtt váJaszolt volna.

A 2. országos órsvezetói tábof fóteí€.

- N-nem, parancsnok ül, dadogta azután
halk hangon.

- Hát hova menté] ?

- I inkább nem ntondom nrog, - válaszolt Daro
lassan.

- Jól van, én nem kényszoiltlek, mondta
Stannaril kemény, hideg hangon. - Ha senki násnak
nincs mondanivalója, a csapat.oszolhat.

Dare ogyedül maradt. Erozto kinos holyzotét és
hogy nrindenki azt hitte, hogy a parancsnoki sátorban
való látogatása összefügg az óra eltünésével.

Hariy Stancliffo orósen ragaszkodott pajtásához
és nagyon fájt a szivo. O maga feltétlonül hitt Daro-
ben, de;nrost, hogy bovallotta, hogy a parancsnok
szállásán járt, nehéz volt ót ártatlannak hinnie.

Stan-oliffe tudta, hogy pajtásának különös oka
lohot, ha nem mondja mog, hol volt és azt is tudta,
lrogy ugyarrobból az okból a csapat többségo brlnösnek
tartja.- 

Do ha nem Dare vette ol az őrát, ugyan ki tette
azt? Másvalaki is járt volna a sátorban a cserkésztiszt
távollétében? Ez nóm volt lalószinii, do . . .

Ezen az ötleten olindulva, Harry Stancliffe elha-
tározta, hogy megpróbálja kibogozni az ügyot. Hirtelen
Stannard sátra filé vette rrtját, nem sok roményével
annak, hogy valami nyonrot talál, amoly a golosztevó
felkutatásáű vagy a rejtóly feldoritéséro vezothet. Az
e|őző éjszaka vihára nregszünt, do meglohetós nedveseu
hagyta a talajt.

A fú köröskörül alaposan le volt taposva
és egyos helyelron csaknem csupasz volt a
talai.-Helverrként foltokban ütközött eló a föld.
l Űtaj §,ondos vizsgáIata a sátor közeléberr
semmire óem vezetett. stancliffe már azon volt.
lrog,v csalóclotlan felhagy a _dologgal, amikor a

sátor nrögött a puha földben egy. lábnyon
ragadta rrróg a fig;l-elmót. A ntéretéból itélve
fOifit*bnytlrn volt, 

-'nrég 
pedig ternletes, eniberé.

nrert úgy találta, hogy igcn magas szánrri láb-
belitől való.

A táborban ekkora oipőt sonki sem viselt,
ezt jól tudta. Azonfelül az a bakancs csillag
alak"ban elhelyezott nagy szegekkol volt kiverve.
A lábnyom valahogy ismerósnek tetszett ésHámori tó.
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minéI jobban tanulmányozta Stanoliffe, anrál jobban
megbizonyosodott, hogy nomrég már látta. Ugyan hol
látta ?

Minél tovább törte a fo.iét Stanclifre, annál jobban
oltávolodott a mogoldástól. Es mégis biztos volt abban,
hogy látta valabol azt a |ábnyomot, még pedig nom is
régon. Most nyitva kell tartani a szomét l

Persze, az nom volt biztos, hogy ha rá is talál
a bakancs birtokosára, ez a cserkésztiszt órájának
a visszaszorzóséro fog vozetni, de oz volt az ogyodtili
nyom, bár olég kovés, ami rondelkozéséro állott; tohát,
amig hasztalannak nem bizonyul, érdemes volt kövotni.

Orsvezotójével való régi barátsága megtanitotta,
hogy gyakran a leggyengébb és logvalószinütlenobb
nyomok is moglopó ered,ményro vozothotnek. Ebben
a dologban pedig, amoly pajtását annyira érinti elhatá-
rozta, hogy nem mulaszt oI semmit.

Bár gondosan kutatott a tábor szomszédságában,
további nyomokat nom talált és bármily kiilönösnok
látszott is, sehol a tábor körül nom volt még egy olyan
lábnyom, mint a cserkésztiszt sátra mögött lovó. Igy
hái Stancliffo, miután pontosan lorajzolta magának. a
nyomot, elhatározta, hogy távolabb fog próbálkozni At-
inont a réton, éloson körülnézvo utjában. Féluton három
cserkésztostvére érto utól.

- Mogyünk megnézni a cigányokat, Stancliffo -és mindjárt ajánlották, - jössz to is?
Ekkor Stancliffo szive nagyot dobbant örömében,

mert eszébe ötlött, hogy két nappal előbb jOttok meg
a cigányok ós tanyájuk az orczágttt montén, a rét tulsó
végén van.

Egy pillanat alatt rájött, hol látta azt a lábnyo-
mot: - a cigányok táborában ! Ugyan miért is nem
jutott ez már olóbb az oszébg?

Alig birta fékozni magát, hogy elóro no rohanjon,
csatlakozott a többiekhoz és együtt, nintegy vélotleniil
arra sétáltak, amorro gyermokek és kutyák játszadoz-
tak a tűz körül. Stanoliffo ogyro nnyomoku után
fürkészett.

Amikor a cigánytáborba ért, bóvon talált ilyono-
ket; a tüz körül, az lt közolébon és az ogyik vándor-
kocsináI ki- és bofolé. Vajjon a tanyán van o a koro-
sott ember?

Anélkül, hogy ez foltünt vólna, Stancliffe a sze-
mét azon a bízonyos kocsin tartotta, végül is ogy ha-
talmas alak jolont meg az ajtóban. Mit tegyen most ?
Nom gyózódött mog arról, hogy a cigány lopta ol az
órát. Hirtolon inilíttatva étezta magát, hogy odamonjon
és szóbaálljon az omberrel, hogy elóször is mogállapit-
hassa, vajjon rajta van-o a csillaggal kivert lábbeli.

Minthogy a oigány hanyagul a kocsi lépcsójónok
a szélén állt, Staucliffe nok nom került nohézségébe,
hogy megfigyelje a bakancsa talpait.

A,z az omber volt, akit nyomon követott !

Nem haragszik, hogy körülnózünk a táborban,
ugy-e ? - kérdozósködöti Stanoliffo ártatlanul. - Mi
cserkészek nagyou érdeklódünk a tábori élet iránt ós
mindig örülünk, ha mások eljönnek hozzánk, . . ki-
véve ogy bizonyos időt, - telto hozzh, mint utógon-
dolatot.

- Micsoda idót ? - dörmögte a cigány.

- Irz éjszakát, amikor alszik a tábor - vála-
szolt Stancliffo, megkockáztatva egy orós célzást. A
célzás talált, mori az ember alattomosan olyan mozdu-
latot tett, amit §tancliffo nem volt rest észrevenni.

A cserkész morész elhatározásra jutott.
Logközelebb, ha ellátogat hozzánk, jojjon

nappal! - kiáltott vissza. - Ejjel nom tudjuk ugy
fogadni. ahogy szorotnók.

A többi osorkósz, amikor látta, hogy Stanclifro bo.
szélgotésbo ologyedik, közelebb jOtt.

- Mit beszélsz, to nyavalyá§ köIyök? - hörgött
a cígány fonyogotöon

- Sgmmi ro§§zat, - felelte Stancliffe édeson; -csak hogy olojét vegyon minden további bajnak, hát
oljöttem az óráért, amit maga sajnos, olfolejtett vissza-
tonni a horogra, amikor elhagyta a táborunkat a mult
éjjeI.

Áz entber zavartan bámult és Stancliffo folytatta:

- Semmi ha§zna, ha gorornbáskodik. Ha nom
adja azonial ide, szólok a társaimnak, akik itt vannak,
amint látja, hogy csondőrl hozzanak. Nom monokülhot !

- Nem, osak azt tro, - nyögto a cigány hirte-
len megváltozott hangon és aggodalmasan körülnézett,
amikor a zsobébo nyult, - itt a gyönyörüségos ko-
tyogője !

stancliffo határtalan öröméro átadta. A csorkész
nom várt ilyen könnyü diadalt és miután biztonságban
étezte az órát, rlgy olrohant, mintha puskából lótték
volna ki; barátai utána.

Lihegve és mindon coremónia nélkül a paranc§-
nok sátrába rontott Stancliffo és csak akkor látta, hogy
Stannard több úriemberrol van elfoglalva.

- Aha, Stancliffo ! Hivd csak ido azonnal Daro-t,

- szólt a cserkésztiszt, amikor a botolakodót moglátta.
Stancliffe olrohant és osakhamar barátjával tért

vis§za

- Ez Daro órsvezetó, - jogyezto meg Stannard
az urak felé, az órsvezetőre mutatva, amikor a két fiú
bolépett.

- Daro, azok az urak éppon most közölték vo-
lem, hogy az olmult éjjol to a rosslynni montócsónakon
voltál és sogitottól montoni annak a gözósnek a legény-
ségét, amelyik a Gannet sziklánál szoronosétleuül járt.
En magam nem ís tudtam a dologról, Az urak mond-
ják, hogy innen a táborból velük volt egy cserkész. To
voltál hái a montócsónakon?

- Igonis, parancsnok úr, válaszol{a Dare
csendesen, mire .§tannard mogenyhülten sóhajtott. -l)zért jöttem az On sátrához. Vélotlenül észrovettem,
amint a montóröppontyük világitottak és gondoltam,
hogy hajó forog voszélybon és azt hittom, hogy a csa
patot fel lehetno rias.ztani és a partra vinni, hátha
segith.etiink. Minthogy On távol volt, nem kérdezhottem
mog Ont, Saját fololősségemro mégsem..akartam fel-
riasztani a csapatot, do gondoltam, hogy On nem fogja
rossz néven vonni, ha én magam a partra megyek.

lippen amikor a logrövidobb úton odaértem, ön-
kéntos jolentkozót korostok a montócsónakba, minthogy
az egyik mentóhajós beteg volt. Én ajánlkoztarn és Ói-
fogadtak..i{ivel hogy hajadonfóvel és parafaköpenyben
voltam, On nem ismert fel engem a sötétben, amikrrr
pár perccel késóbb oilaért és látta, amint elindult
a monlőcsónak. En nem mertem szólni, mert attól tar-
tottam, hogy nem engod el és amikor' Ön -a roggel
kérdezte, hol voltam az éjjel, hát én. . . nom akartam
megmondani.

- Igen és nom ó vetto ol az Ön óráját, - ron-
tott közbe Stancliffo. - Tessék itt van. Kinyomoztam
a tolvajt; ogy cigány volt a réten túl lovó táborból.

Amint Stanoliffo végzett, Stannard szó nélkül fol-
ugrott és melegon mogszoritotta Daro kozét,

Néhány hónappal később a wroxley.i városházán
a megyei mogbizott a távollevó fócsorkész nevében az
ólotmentésért járó bronzkoresztet foltüzto Douglas Daro
órsvozotó mellére.
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Cserlré§z§zemmel fél Európán lreresztül.
Mintloz majdnem olyan, mint egy valószínütlon és

furcsa álom. KöIülöttünk ós körülöttonr tucatnyi nyel.
von sok sok száz hirtolonszóko, gosztonyobarna, csodál-
kozó szomü és mindig vig nótáju fiu örvénye kavarog

- s amikor mog akarok állni obbon a kavargásban,
mog kell simitanom a homlokomat, mort olszédtiltom.

Körülbolül nogyodfélozof osorkész nyüzsög, torná-
szik, dolgozik és énekel a saltsjóbadoni Beatolund szi-
goten, amoly körül a világnak talán logcsodálatosabb
panorámája torül szét. A svéd tóvilág ogyik legszobb
taya ez a Saltsjó s a változatos partok hegy- ós ordó-
koszoruja csak kiogósziti a tökéletes viztükör nyugodt
rzépségét.

Amit a természotben nom találhat meg a7, embor,
nogleli a ffuk vidámságában, tuláradó élotörömébon,
anely rrtindonütt megnyilvánul. Bitkaszép nyárral aján-
clókozta mog a cserkészvilágot a jó Iston, a svédek
kicsit savariyú képpel emlegetik a hóségeí ontó állandó
nap§dgdret - do oz a ragyogás csak kiegésziti a nyár
pompáját, ameli, üogyodfól-
ozoiosorkészöröméiekivirtrlt ;:
Boatolund fölött.

{,

, Huszonkét magyar fiü
elindul Búdapostról és e§y-
szorro mogváltozik körülöt:
tünk a világ. Más losz, szino-
sobb és sokkal érdekesebb

- do egyuttal különös vo-
szélyekot is rejtegot. Hogyno,
hiszen Odorbergbon senki go

boszél nénotül és amig Yar.
sóban a longyolon kivül
csak tlatlogó tolmáccsal mog-
érteti az ember, hogy levo-
lozölapra van szükségo, ogész
némajátékot koll lejátszania.
Rigában voszélyos az eltévg-
dés és a moggondolatlan

A Stoctholmba induló cserkészek tábortüze a eserkészparkban.
(Sztrllich Pál íelyét919.)

lyotto. Nag:y tisztaság ós rongetog jó barát, kedvos
ösmerós. Néhány lott vozotó rógi pajtásként üdvözli a
magyar vezetókot: Koponhágából ösmorik valamennyit,
aki kint volt. A város ogy.ogy része olyan, mint a kö-
zópkorból visszamaradt álom - valószinüt]enül szép. Á
rógi Bansa város nyomai ogy-egy ronaissanco stilusu
házban mogmaradtak s az ósi épitészoti renrokok izló-
seson ogészitik ki a modorn nogyetl elókoló villáit és
zajló forgalmát. A kikötó és a tengor - @z a, kót leg-
föbb szonzáció s bizony oz a kottó mindonnól jobban
érilokli a firikat. Ez tölt meg minden kérdést ós témát,
még Goppors tábornoknál, sétahajózásnál, mologen
kodves barátkozásnál is jobban foglalkoznak velo. Gop-
pors kegyolmos ur, a lott fócserkész vacsorára látta
vondégül a vozotókot § oz & vacsoru igazán elmélyitotto
a lett magyar kapcsolatokat. Ha a távolság ol is váIaszt
egy idóre - a lélok szárnyal és legyóz mindon aka-
tlályt, amoly elóje tornyosulhat. Ezt a gondolatot vittük
magunkkal az osti napiparancsban az Angermonlaud

gózöséro, amely fotlólzotén
hat litván, nogyvonöt lett
és huszonkét maryar c§or-
késszol é,iféltájban indult ol
a rigai öbölbóI Stockholm
folé.

,F

Tengor. Yégtolon, ozor
mog ozer szint játszó, mo§z-
szosógbo nyúló viztükör. Fö-
lötto három órakor kél a
nap és éjfólkor nyugszik
lo. A tündéri szinekon ko.
resztül száguld a fehér hajó
s a hátán viszi az uj vikin-
goket, akik szépségot látni
indultak me§szo földro. A
svéd kirándulócsoport tagjai,
akik velünk utazna\ bá-
mulva nézik s kétszor is

csorkész napokra csömört
kaphat, ha 

-megpróbálkozík a lett nomzeti étel: az
aludttojos ogroslovos lokanalazásával. A hajófenék olyan
káírányszagÚ, mintha a világ összos kátránygyárai itt
ogydsitették volna raktáraikat és Stockholmban a lettok
podgyászai is a mi vállainkat nyomják néhány száz
kilós sullyal. De mintlez oltörpül, semmivé |esz, ha az
ombor tágra nyitja a szomót - már peilig a huszonkét
firi ogyetloü szomjas, türolmetlen szemként indult ol

Varsó A negyvenmilliós ország fóvárosa. Nogyven,
ezor csgrkész mutatja, monnyíro átlratotta a csorkészoszmo
a longyoloket. Mog is nyilvánul a fogadtatásban. Ami,
kor fárasztó éjszaka után megórkoztünk, a nap§ugara§
pályaudvaron liodveson vár a longyelek Molnár _Fricü.o,
§okkal testosebbon és - porszo - monokli nélkül. Az
ogész napon át mindig volt kodvos, barátságos, szolg{-
laikósz vozetónk, akik küzdvo a nyolvi nehézségokkel,
végosvégig kitartottak mollottünk. Folyvást azon sajnál,
koátak, hógy omár' itthagyjuk ókot. Esto a vacsoránál
magyar nótákat játszott a zonokar s mindegyikünk jó
pár cimot, névjegyot vitt magával - uj ösmorotségok
kozdotoit, amolyek mind szorosabbra füzik a osorkósz-
testvériségot mindonütt szerto o világon.

Riga. A moglopetésok városa : igy koresztoltiik
ol, mert-Ázsiát vórtúnk ós tolivér Európát találtunk ho-

mogujráztatják a magyar
táncot, amolyot csikós visolotbon járt eI két fiú. A lottek
összokoveredngk a magyarokkal, a födélzoton mogszólal
a grammofon, amoly magyar nótákat játszik, kopogni
kezd az irógép és másféI nap ugy olszáll, mint az
álom... 

*

Lztál a tábor. Saltsjóbadonnol, a svéalok olókoló
fürdóholyével szomben, a Beatolund szigoten. Tizenöt
nemzot fiai nyüzsögnek itt, köszöntik ogymást és barát-
koznak. Az utóbbi a legnagyszorübb. Ahogy finnek és
litvánok, franciák és dánok kovorednek a magyarral,
svéddel, meg a többi nációval - igaz gyönyörüség. A
mi fiaink a táborunkba tóduló vendégoknok valóságos
olóadásokat tartanak Trianonról és Magyarország szép,
sógeiről. Néhol egy ogy kis dán vagy lott körüI való-
sággal kézzel-lábbal mogy a magyarázgatás, le azért
mogórtik egymást s ki tudja hány, életre szóló barátság
ftizóilik itt ogybe a napok során.

Minden reggol a fótéren, amely közvetlenül tábo,
runk mellott fekszik, ünnepélles zászlófölvonás. Zene,
karok szólnhk, csatakiáltások hangzanak és énekek
osondülnok. §. mort a holyünk a tulsó végon van, mi
rnogyünk mintlig logutoljára a gyülekezóre. Ilyenkor
moghajol a magyar zászlő olótt mindon lobogó és feszes
vigyázzban tísztolognok a vozotók, A kis magyar csapat
kal-apjain meglobog az árvalányhaj, az az ismertetójel,

hazulról.
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8mely a lognagyobb nópiömegben is ö§§zeköti a kül-
földet járó cserkészoket. Szigot vagyunk a kék és sötét"
szinü ingek óoeánjában s mégis ogyüttérzünk minden-
kivel, aki szoúo az óriási téron a svéd himnuszra vál-
lához kapja kezét. 

,ü

A dánok. Hétszázhatyanöt hófehér sapka, tetojén
a vörös liliommal. Hétszázhatvanöt vidám fiú, csupa
móka, táncos tréfa ós könnyotl életöröm. Pillanatig sin-
csenek tótlenül. Hol csatakiáltást riogatnak szét, hol
nrókás nótával szolgálnak, ahogy totszik. Csupa ,nagy-
szerü pofa", azt §o tudják, mit csiná§anak folpezsdüló
ifju életükkol .

Es a többi mind. A tábor bohócai: a füttyös
franciák. A komoly, nohézkos lettek és a maroknyi
osztrák csapat, amely a dorék Papa Teuberrel élén
van itt. Kékingos, katonás nómetek mellett mésfélezer
svéd és odébb sátoralja litván is akad. Norvégek és
finnek, derék tostvéroink. Sok szoknyás skót - muzsi"
kás öröm, ha a dudájuk megszólal. Jó osapat angol,

akik ,,§zállást jöttek kósziteni" a tizonkottodikén érkezó
,,chiof"-nok, Badon Powellnak. Akad farkaskölyök is,
mog osorkésztány - külön táborban, do szintén részt.
vosznok mindonbon.

Végül a magyarok. Tizonegy ,,Szont Imrés( oser-
kész és különböró csapatokból összoverbuvált örogek.
Sok a munkánk s mégis inindon esto, a napiparancs
olvasásánáI ogészon elmélyül a táborélot s ugy órozzük
magunkat, nlintha ogyeilül lennénk - nagyel osorkész-
táborban, valahol a Balaton mollett, vagy á Mátra ren-
getegében... 

*

§ok mindon van még. F'ölvonulások, tábortüzok és
vorsonyok. Fürdés ó§ játék. Erról, no meg arról, hogy
mit láttunk a magyar sikorek és dicsőség szinholyón,
Koponhágában s aztán késóbb Berlinbon - majtl leg-
közelebb !

Addig is: jó táborozást tostvérek - ha ,magatok

közt is, a magyaT becsülotért, a csorkészbecsületért !

Tábor1 Pál

Japán gyerekck.

Dshi-Pen-Jánató.
A japánokkal való eredeti levelezés alapján irta: ORR JÁNOS,

Japánt áltitólag
Kr. o. a II. században
fedezték fel, bár a ki-
naiak már Kr. e. 3
évozreddel nregomIé-
keznek ióluk. Az a fel.
tevés, hogy a bronzkor
végén vándoioltak mai
hazájukba;

A turáni kami néP
a csendes-ocoán felé
vette ütját s eleínto
iVlandzsuriában és Ko-
reában szoritottak lre-
lyet maguknak, ahon-
laan az ainókat a mai
japáni szigetekro kény-
szeritették. Turáni ro.
konságuk bizonyitéka
az i§, hogy a japán
nyelvben nragyar ole-
mek lelhetők.

A kinaiak Kr. u. a YI. században Japánt először

"Dshi-Pen"-nek (nNaperedet"), lakóit pedi§ owa"-nak
hivták, ami hajlott embert, vagy hogylakó törpét jelentett.
A kinaiak Zipangunak, illotvo lsipeukunak is nevezték
.Iapánt, iMa ,,Zsi perr küo" : ,,l'elkeló Nap Országa".)
MarCo Polo is Dzsipenku néven enrlékezett meg a me-
sés gazdagságu országról, ahol - olbeszéIése szerint

- annyi az 
^taly 

ós a gyöngy, hogy nom tudnak vele
mit csinálni. Mint Európában a templomok tetejét ólom-
mal fedték, ugy ók palotákat fednek arannyal - mondja
Marco Polo.

Régi hazájuk oleinte csak a Nippon szigotón lévó
Yanrato tartományra szoritkozott, onnok folytán saját
nyelvükön yanato fajnak szeretik magukat nevezni, ha-
zájukat pedig Yamato nak (yanra : hegy, to : kapu
vagy hely).

Lz fi hazában oleinte mogtartoí,ták kontinentális
turáni jellegüket, de késóbb a megéllrotés és áIlamal-
kotás szempontjából is a tengor felé orientálódtak.

Kolonrb,ust régen megelőzve a tengeráramlatok so_
gitségével Eszak-, Közép- és Dél-Antorika partjain
gyakran kikötöttek. Viszont ezt őket megelózóleg, régeb-
bon a malájok is megtették. A legrégibb japáni szer-
számok és fegyverek tanuskodnak az indián motivu-
mokról.

lVIandzsuríában és Koreában §em rnaradhattak,
mert a kinai terjoszkedés utjában álltak. A hagyomá-
nyok szerint Kr. e. a XII[. sz. közepo táján kötöttek
ki a mai Japánban. Az uj szigethazában sok küzdelmet
kellett vívniok az ainók és a malájok ellen. Az ainók
fqjilag és általában mindenbon eltértok a japánoktól :

az északázsiai fajhoz tartoznak, mig a jafan, mongol
faj. (Airru :ember, ijjász, nyilas) Az ainókat igyekeziek
a természotrajzilag kedvezótlenebb vidékekre folszo-
ritani.

Hokkaidóban nra ntintogy 20.000 ainó él. Test-
alkat tekintetében is igen elütnok a japánoktól: naga-
sabbak és bozontos szórözotüek, nóha áz egész arcu[at
is elfedi a szór. FöIeg müveltség, tutlás és tísztaság
tokíntetében ötlik szenrbe a nagy vá]aszfal : anrlyit 1ud-
nak, hogy a pokol és a monnyország a föld alatt van,
templomot nem épitonek, lakásuk is piszkos szalnra-
vityiIló.

A nehéz munkát az a§§zonyokkal végeztetik, a
férfi ellonben sok pálinkát (szaké) iszik.
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§avanyu a culror !

- MuLi ogyctlcn bánata a tóborban. -

- Hát van lolko ennok a Grüncvájgnak, Fori
bátyám?

- Nincs, Mrrki fiam ! Nincs egy osopp som ! Do
to hogy jöttél rá?

- Tessék csak idenézni: ezérl a vacak kis cu-
korért elkért egy fél pengót l

- Gyatázatl - szörnyülködött "Fori bátyám",
bár szürko szomébon. ,huncut fény villant mog. - Fió-
kám, oz igazán disznóság l De hidd ol, hogy a nagyuri
passzíókért mindég fizetni koll . . .

Az a lepke ott bezzeg ingyou nyalakodik ! -duzzogott Muki.

- Tévodsz, fianr, rnégpodig nagyon. Nincs a vi-
rágnál ridegobb boltos a világon. Még a Grüncvájg
som. Nem ad az ingyen sommií, logfeljobb jobban méri
a portékáját, mint a mi boltosunk.

-- No még ilyet so hallottam ! Mi közo a virág-
nak az üzlothoz ? A virág az csupa költószot. Dani,
a tábor költóje is megirta . . .

,A virág iltatát csak azért árasztja,
Eogy a cserkészfiu ingyórt szagolgassa .

Eji órnek vigasz, üdüIés kuktának,
Elüzi orrából búzit a kozmának l"

- 
'KolosszáIis l S még csak mog se mutatta l Hát

csak hivd ido azt a nagy költőt, majtl bebizonyitom
neki, hogy a oharmatban fürdó, hószinü liliom' és
tisztelt tostvéroi közönségos önzó oserokoroskodók.

Odajött Dani, mog a többiek is, akik mint jó
cserkészek ,,ré§en voltak", tudniillik a sátornyilás.
ban szieszláztak s most gyor§an a parancsnok köré
huzódtak.

- .Lzt tutljátok - kezdto .Feri báíyám - hogy
a virág csak akkor torom magot, ha a bibéro himpor
kerül, még podig ugyanazon tajla másik virágjáról. Arról
is hallottatok, hogy vannak növényok, leginkább fák
és füvek, melyeknél a boporzást a szél végzi . . .

- Ugy,o úgy mint a mogyorónál, nyárfánál, meg
agabonánál...?

- Helyosl Akatl ott több is! Do olgondolhatjá-
tok, hogy ohhoz a müvolethoz rengeteg himpor szüksé-
ges. Hiszon mikor az erdoi fonyó (Pinus silvostris) vi-
rágzik, a szél valóságos sárga felhőket hord szanaszét

Tábortúzhely a 2. országos órsvezctói táborbatr
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Iík, orrcsiklandozó reklárnaik is vahnak, akár a cuk-
rászna\ vagy a laeikonyhásnak.

- Az illatuk, ugy-o?

- Abbizony ! S monnyit költ erro a növény ! Gon-
doljatok csak a virágzó akácosra, a liliom, az estike
bóditó illatáral Do meg is van a látszatja annak ,a ,be-
fektetésnek', kilométornyi távolságból is étkezhek a jó-
orrú kuncsaftok. Eszrevettétek o, hogy zsong a méhek-
tól avirágzó zabosbükköny tábla, itt a dülőút mentén?
Bengetoget mosélhetnék erróI, do ti olunjátok . .

- Nem, nom ! Csak nrondjad, kérjük alássan !

- Mint a természet mindon porcikájában, ugy
ebben is az Uriston bölcsességénok széditó méIységeit
láthatjuk. Lépten-nyomon az önmagából nem ntagyaráz-
ható célszorüségot koll tapasztalnunk. A növény- ós
állatvilág összodolgozása sem lohet céltudalos fejlöd.és
eredményo. Hiszon mig arra ,Tájöttek" volna, hogy
ogymást segitvo önmagukat tartják fenn, régos-régen
elpusztultak volna. - De nézzik meg a kirakatot, Á
tudósok kisütötték, hogy a virágok legnagyobb száza-
léka fehér, utána jOn a sárga, a piros, kék, Iila és
a barna.

Ha pedig a szin-skálát vizsgáljuk, meglepel,ve ta-
pasztaljuk, hogy a zöld szintól (tehát a virágok hátte-
rétól) logiobban elüt s igy logmesszobbről látható -a fohér, azathn a sárga, már kovésbbó a piros, kék stb.

- ugyanabban a sorrondbon, mint elóbb. Magatok is
csináIhatnátok ilyen statisztikát a környék virágairól !

Az illattal azonban takarókoskodniok koll, mert
hogy azok az olajok igen drága preparátumok, arról
a patikus bácsi mesélhotno. Azért ogyes virágok, péI-
dául a petunia, viola, az ugynevezett dohányvirág, (Ni-
cotiana affinis), a bükköny ogyos fajtái s a lonicara
bokor, éjjol nehéz, édes illatot árasztanak, napközben
azonban szagtalanok, mert ók az éjjeli lepkékkel ba-
rátkoznak. Mások viszont csak déIben illatoznak, mikor
a legtöbb nréh ós pillangó röpdos . . .

- De mit vásárolnak a b oltban azok, akikeí
a roklám becsalt? - kérdi Dani abban a reményben,
hogy az ó bájos virágait mégsem fogják a Grüncvájg-
gal egy sorba állitani.

- Hallhattad a multkor az intéző urtól, hogy
mézot és hinrport ! - mordult fel Pityu, az őrsvezeló.

s ha ilyonkor megerod a zápor, a
Iovert himpor sárgára festi a folyó
kákat s reggolro a falusiak azt nrond-
ják: kénosó esett. Biz' az ilyerr
féuyüzést a Éls virágok nem enged
hotik mog maguknak. Náluk a be
porzást rouarok intézték el. § ezórr,
a mező virágait s a dolgos méheket.
játékos pillangókat nagyszerüen nteg-
szervezett érdokszövetkezetbo töurö
ritetto a Teromtó bölcsességo.

- No nrár úgylátszik olértünk
a bolthozl - kottyant bele Muki s
fülét hegyozvo közelobb ült a Feri
bátyámhoz.

- Igonis itt a bolt ! Láthat
játok is a szobbn§l-szebb kiraka
tokat. A növények szinpompás virá
gai,, a ragyogó, bársonyos, csikozolt
szirmok: az mind csak arra való,
hogy ,a vovóket odacsalogassa. Do
nemcsak a szomek kivánságát inger-



- Porszo uémellek figyolés holyott a lépot szopogatták
akkor . . .

- Igon, mézot és himport. Sót néhol csaÉ him_
port, osotlog csak nézot. F'igyoljétok osak meg a mé
trekot: ha csende.er ülnek a virágon, akkor mézot
szivnak. Ha mog ide-oda vackolódnak, mondhatnám
lremporognek a porzök közt, akkor a himport szedik
össze. Bizony, ha nom várná a rovarokat teritott asztal
a virágban, dohogy is jönuének vissza máskor ! trgy
azonban, mig a portékában válogatnak § a szirmok
alján döftöilik, kaparjhk a méztartókat, nektáfiümokat,
a hátukat bemaszatolják vitágporral . . nézzétek, ni,
rriilyen sárga anüak a méhnek a bundájal . . . A kö.
votkezó. virágon peiszo hozzátörülköznok a bibéhoz .. .

s igy fizetik meg a nyalánkság fuát. Ha nem épeü
ügyanannak a boltosnak, av lr'om baj! Ahaszon a , ,

,;családban maradu.
Hanem az iiz|otet biziositani kell betorés és lopá§

gllen. Mert a rovarok közt is akadnak tilosba . . . ka-
csingatók . . . To osak no krákogj, Gombóc, az még
lldm orény, ha valaki nem bir átmászni a keritésen
s azéfi nem . ! Bizony ogész §orog szárnyatlan
6desszájü: hangyák, aPró bogarak, kis csigák pályáznak
a mézto, pedig azoknak a virág nom veszi hasznát.
A tohén, a birka, ló egyszerüen lolegeli az egész ,bo|.
tol". Ez ollon tenui koll. Akár §zege§ sodronnyal, akár
eg}ébbol.

Láttátok-e odalonn a Balaton-parton azt a rózsa,
szinvirágu, csinos kis bokrocskát, az ekonyügöt vagy
iglicet (Quonia spinosa) ? Hát az ökörfarkkóró büszke,
aranysárga bugáit ? Mit gondoltok, azl, miért nem Iegeli
le a csorda?

- Lz ekenyüg igon szúrós ! - jogyzi meg valaki.

- No ugy e ? A másiknak a szátát, leveloit hor.
gas, törékony szőrök boritják, ami az állat nyelvét csik-
lald,ozza. Azért olkorülik. Yagy ott az akác. A Gyuszi
nadrágja boszélhetne róla, milyen gorombán vódekezik
a hivatlanok ollen. Pedig a méheket örörnmel, szetetet-
tol fogadja._ Hát még a csalán ! - sóhajt Mukí, megva-
karva mezitelon lábaszárát.

- Az veszedelmes jószág, ffókánl máskor ne
nonj belo. Az csak libáknak való. Más állat annyira
respektálja, hogy még a hozzá hasonló árvacsalánt is
olkerüli, podig az nem tud csipni.

- De a hangyát, miegymást nem nagyon izgatja
a tövis, Feri bátyám ! Az ellon mit tosznek a nö-
vényok ?

- §ok mindonfélét. Az onyves szekfü (vagy
nrécsvirág) s a gyujtoványfü szára regac§os. A folmag-
zott saláta és mások szára podig gyor§an keményedó,
teJszorü anyagot Választ ki, mely a betörót hirtolon le-
fos_ia § az élotével. frzet a pákosztosságáért.

- Jó noked, Muki, hogy a Grüncvá,jgék léposójo
nom efféle !

- Csak kovosebb személyeskodést! . . . A héja-
kut leveleinek az alla vállufqrmán összenótt s abban
az eső, harmat sokáig, inegáll (a héphit §zbriirt a m,q,
darak isznak is belólell. S eza kls viz épon olegondó;
hogy a szárnyatlan rovarok és pici csigák tantaluszi
kinok közt forduljanak vissza.

Mint okos iizletembor, a logtöbb növény olemi
c§apások ellon is bíztositja a raktárát. Mert ha a zP,por
lemossa s a széI olhordja a himport, akkor üros a bolt:
nincs kuncsaft és nincs haszon. Azért oső olött va§y
erósen harmatos éjszakákon lohajtják a fojükot (bog-
lárka, harangvirág, gyermekláncfú stb. stb.).

- De honnan tudják a virágok, hogy esó lesz ?

- Á szélról ! Esó elött vagy nagyon tiszta esté-
ken r,égigsuhan a szelló a füvek s virágok \özt, 1t9g-
rázza a szárukat, mint valami rendór bdakiált nokik:
csukjuk be a boltot ! Persze nent minden virág tudja
ezt megcsinálni. Némolyiknek nincs is rá sziikségo :

például a pillangósvirágu akác, bab és borsónak, az
oroszlánszájnak... Yiszont a csoresznye, alma, körto,
gabona tohetotlon az esóvol szombon. Ha virágzáskor
hovos zápor éri óket, akkor a Muki nem eszík gyü,
mölcsöt !

- S kónytolen méregdrágán cukrot venni a Grün'
cvájgnál . . .

Velösy Elek.

Brüsszel mellett Gont városában láttam ogy érdo-
kes városközi vorsenyt. Sok apróság között, kúiOnOsen
az alanti három szám volt a logórtlekosebb. Az olsö
volt az u. n. bicíhlís mutatuáug. Egy kütön csapat
vonult fel mintegy 20-2ő cserkéssiol. Mindannyian
,,nyerogben". A vozotó tiszt vezényléso mellett érdákos
látványosságban gyönyörkötlött a közönség. Különbözó
láno formák, csiga és kigyó vonalak, cakkos diszitmó-
|}ok, rózsák és osillagok leirása állandó mozgó bicik-
livol vonult fel a hálásan tapsoló közönség elótt

Yoltak bátor, szinto bravuros joleneték s a köiön-
ség €gyes izgalmas karambolt imitáló jeleneteknél
lélegzetvisszafojtva bámult, a cserkészok podig nagv
hidegvérrel , játszották te jól betanult es begyakoróit
mutatványaikat, majd folsorakozás, küIönbözó foiclulatok,
olvonulások és nagytisztelgés után vonultak el a hálásan
tomboló közönség olőtt.

Rögtön az olsó számoknál történt: egy pöttöm,
öklömnyi cserkész volt a loguíolsó a felvonrrló bicitti-
sok között. Majdnem létrával mászott föl a gépéro, de
azórt mo_nt v1l1i9sl, mig az ötödik porobon dofect érte
a gummíját: kilukailt.

Belga c§erlié§zversenyelrröl.
(Közli: NAGY ISTVÁN cserk. tiszt 3. R. M.)

Szegény emberko ugy megiiedt, hogy majdnom
olpityeregto magát. Busan, lokonyult fojjol - lukas
gummivat ballagott le a porondról - a közönsóg uagy
részvéte mellett. Elvonult a sátrak mögé, - de nem
mult el félporc - s már vágtatva elörobogott s csal,Ia-
kozott a csapat mutatványaihoz. A közönség tombolt,
éljenzett, hogy ilyon gyor§an kijavitotta gépét. (A való-
ságot porsze nom tudták. T. i. amint hátramont a sát-
rak közé, mogpillantott egy hovoró bici'ilit - kicse-
rélte, ráült s eróson otaposva" igyekezett a csapatá}roz
rohanni.)

A második érdokesség volt az ahadály futó uer.
senjl, Nagyon szollomes járék. E7, is lehetno a oime:
,ruhacserélési futó verseny". A követkozőképen folyt
le: Tegyük fel, 200 méteres toropen történik a firtás,
akkor az indulás után 50 móterro varr- az olsó megál.
Iás, innen 100 méterro a második megállás s ozután a
még hátralévó 50 méter a végcél. Az elsó megállás
hel,yén a földrotéve régi korszakbeli ruhák vannak (ka-
lap, kabát és nadrág). Sipjelre indulnak a cserkészok.
Az elsó megállásnál a cserkész kalapot, botot szabályo-
san földro teszik, majd minilegyik magára ölti a szá.
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mára oilaholyezett ruhát (a jnry szigoruan ellonórzi,
mindon gombot bo kell gombolni !) s aztán már a ru-
hával ro[an a második megáIló holyéig - itt történik
a ruhák levotéso (tépni, leil,báIni nem szabad, szépen
összehajtogatva egy 

- 
csomóba helyezondó a fOldre) s

ezek után az utolsó részen a ,,fínis".
Természetesen ez so'l izgalmak között történik.

Próbáljátok meg, nem olyan egyszorü, mint gondolnátok !

Ugyességet, nyugodtságot kiván ez a ruhacserover§eny-
ng} Éis "mÖdositá"ssal is lehet játszani. Az induló

az olsó-mogállónál felölti magára a ruhát, a másocliknál
leveti és áádja a társának, aki a hatmadik rnegállás,
nal levoti ós-igy fut bo a célba. IIy módon staféta
váltás rendszeri a ver§eny,

Termé,zetosen a távolságokat lehot röviditeni
vagy hosszabbitani totszés szerint (80 m.-nél azonban
ne-Iegyen ogy távolság rövidebb). A pálya no logyen
félktlr, inkább ha nincs hely, ,,oda vissza megoldással
rondozzük. Nagyon élvezetes, izgalmas játék - gya-
koroljátok! 

*

Á harmadík érdokosség volt §eú. G7örg1 a sár,
hánnyal. Tudvalevő dolog, hogy Szt. György a bolga
csorkészek védószentje s azért próbálták ozt a témát
szinjátékra alkalmazni. Az ünnepéIy ezen pontja szO_r-

nyü nagy betükkel volt jelezvo a müsoron. Mindenki
íészüIt -várakozással figvelt. Végre a nagy porond sar-
kából jött a sárkány (majdnern igazi volt: 7- 8 méteres
karton, vászon és fa vázból volt megépitvo s bikavaditó
szinokkel kifestve oz a szörnyoteg - négy csorkész
volt benno, akik lábaknál voltak olhelyozkedyo zsá
kokba bujva és cipelték a sárkány tömegét) mozgott a

fojo, fülo, farka - riugott az agész szörnyetoges testo.
S éktelenül vad sárkányüvöltésok, nyöszörgésok közt
vánszorgott a sárkány. Végro mogjelent a bokrok között
Szt. György lovag, aranyos-ozüstós páncélban, sisakkal,
hatalmas lándzsával - páncélos lován körüInyargalta
az elkeritett teropet. Idáig minden rondben ment !

De eztán volt a bonyodalom.

. Mégpedíg, amikor Szt. György lovag lovával a
sárkány felé közelgott volna - a ló megiiedt a sár-
kánytól - nom akart a szörnyeteg felé menni. Hátra-
felé toporzékolt, hideg futott végig a hátán, haja az
égnek állt s csillagokat látott félelmében. Akarhogy
sarkantyuzta Szt. György a lovát, áz neih akaít moirni

- sem szép szerével sem csunyán,
lVIegijedtek a cserkészek ugy a sárkányban, nrint

azon kivül, hogy az üIrnepély legszenzációsabb pontja
nem sikorül s ósszo-vissza kezcltok futkosni. Bátoritották
a nagy ,,dréher" lovacskát. Do annak nem volt kodve
menni, sót flegmatíkusan nézte a körtilötto hemzsegő
cserkészeket.

A publikum is izgatott volf, rnajtl kacagni kezdett,
sót az ogyik szabatlszáju flamand bácsi tneg is jogyozto:

- Ez egy jobb eset ! Szt. György nem fél, a lovát
mog e hid,eg rázza a sárkánytól !

Igy multak ol a kinos percok, végro aztán Cser-
készkalappal letakarták a ló szemét s okkor §zt. György-
nek sikerül 40-20-10 méterre férkózni a sárkányhoz,
majd innon rádobta hosszu lánclzsáját. Horzsolta a ször-
nyeteget, az összorogyott, kiszenvedott. Még a ló is
ugrált örömében. Aztán jöttek a cserkész csapatok, ki-
vonszolták a sárkányt - s véget étt az ünnopéIy,

Első őrsóg.
A cserkész nyugalmára cserkész test-

vére vigyáz. Ugy volt itt is a Bakony kö-
zepében. Minden nap más-más örs volt
szolgálatban. Ez a 8 fiu látta el a napi
teendöket és adta az éjjeli őrséget is.2-2
fiu volt mindig ébren. Kint járkálva,. ke-
rülgetve a sátort, konyhát, raktárt és az
egész láborhelyet. 2 óránként váltották
egymást.

A parancsnok órája volt azirányadó. Az
elsö két őr magára hagyatva maradt a
Bakony rengeteg erdejének közepén egy
kis tisztáson.

Az erdó mintha suttogna s belöle hara-
miák fekete kezei nyulkálnának az őrök felé.
Képzeletében, - az utonmár sokat tárgyalt
vaddisznócsorda vonult fel, amit támogat
az elmult nap ott |átott 2 magas leshely s
az alig negyedórányira levő vadaskert.
Ez mind-mind izgatia a tanláziát, Azörök
bottal és sippal felfegyverkezve, nenr ís
igen bátorkodtak a sátor ajtaja mellől el-
mozdulni. Hiába, ezt meg kell szokni. Itt
a mama helyett a parancsnok felé kell
huzódni, ki a sátorajtaja mellett volt s
keze ügyében a vadászfegyvere. Egyszer
csak az erdő felöl megmozdul valami.

Nem egy,'de kettö is. A két vitéz meg-
dermed. Lélekzetük eláll. Gyorsan felele-
venedik haramia, vaddisznó, cigány s min-
den a képzeletben. Itt baj van. Vészjel
helyett beugranak a sátorba. Lihegve szól-
nak a parancsnok urnak, valami van kint.
Ez kapla a puskát kiugrik. Mi lehet az
és a mozgás felé indul. Szól felé. Semnri
válasz. Közeíebb megy, hát -],uramíial -
a két bakonyi betyár és a vaddisznó he
lyett kéf ártatlan fehér bárányka legelészik
vigan.A közeli gulyásnak s a késöbb
kedvenccé vált Gál bácsinak tanyájáról
szöktek"ki a jó legelőre.

Persze a két vitéznek is a veszély el-
multával megjött a bátorsága és - lefe-
küdt. Több ilyen félelmet gerjesztö ese-
mény nem is volt. Néha egy-egy mókus
visitás vagy bagolyhuhogás hallatszott, mint

" valamely képzelt vaddisznónak rölögése,

Cinege Lajos 852, sz. íöszakács,

glícaríoíc.a új és jő j áí é íc o É a í
jdíszani ?

Ezerezzőíeíc meg a JáíéírO*könyl
A 2. országos őrsyezetói tÁbof a C§erké§zpatkban. Iegújaóó [cépes kiadó8áí.

Megvan.e már Temesi: Cserkészkönyvének a lll. kiadása?
Mínden c§erkész olvassa.
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Táboruní< a szentléleí<í-romok rnellett.
trtl: A CsAPATKRÓNtrÁs.

A Btikkhegység néma csendes mélyén,
Metre utiát ernbet aÍig iáiia1
Fl"gyoro.o ak meteőek szegéiy én
Emelkedik a Szentlélek- zátda.

Krisatus nyomát hún követó hítt€t
Magyat szetaet élete íolyt benne,
stázadokon imádkozott, itten
Fehétkámzsás páIosoLn ak rcnőie.

Korán rcgge!, délben, alkonyatLor
'Buzgó zsototsmáta gyülekeztek.
S kápoínáirrt< vöröstéglás kOvén
Magyar népte boldogságot esdtck.

Sót, míkor mfu éj borult a tájta
S madárdal sem csattant a bokorba,
Gyeúyaíénytői kett iéayes a zátda;
Ahogy imádkozni rrrentet< sorba,

S amínt tempíomcknat< kis hatangja
Szétcsilingelte az U t angy alát,
Etdő,,mező, s dalos madfu ajka
PáíosoLka1 egyitt mondott ímát.

Évszázadok tenget vihatába'
Dacos falíaí birkózott a zátda,
TorOk hadnaí< pusztitását állta
Pátosot<nak imádkozí váta.

De az iőő teleftnk k eljátt,
Halká vált az imádkozó ének,
lKtiptáiakat cgyrc nyíto gatták,
S nem jőtt uj tag, ha haltak a vének,

Hajdaa itt élt buzgó szent badtoL
p oiaőoznak évszázadok ata.
S fOoltaruL a7á eltemetve
y átakoznak az itéletsz&a,

S amint néma lett a ftgi zardu,,
S sirba száL| a legutolsó batát,
Házukat az idő tommá tázta,
S nincs ki hatangozzoo íJtangyalát

Igy volt tégen., , UiJ^r^roí< óta
Hoítak álmát senki sem zavatta.
Templom, zátda leomlott a porla,
S nyugodtak a-páIosok alatta.

Hanein egy sae|,. egys2et... néhány na§ja,, .

Dalos fítlk mentek a hegy alatt,
s hetemérí útea tábott vett a '

234-es,;[Íínta' csapat.

Lett itt sürgés, tett itt nag"y morgalom !

ErdOk, mezők, hegyek csak bámaltak,
Nem volt még itt ilyen úaőalom,
Sosern [eftak ilyen vig flúkat,

Sátor, konyha, zászlőruő és ottát,
Kl azt készit| el, kl meg eme.t.
S míndcnnapl mísés olátuknál
Magasba nytrí cgy nagy nyírfakeresat.

Mínden rcggel Krísatust-veva telktlk
Mélyén Krisatas arca egyrc szebb (esz,

S este, mlkol csillag gyul íe[ettük,
Imádkoin| jönnek a kereszthez.

S míie a lO1d negyeá§zet megfordul
Yéget étt a tábotveró münLa,
S oítár mellé emelt hatanglábúl,
Megcsendült az első Urangyala.

Cscngett, bongott, dalolt a kls cscngó
Mínt egykor a páIosok imájai
FOtneszelt tá a magas Örvényí<ó
§ véahedt töIgyek bólongattak táia.

A harangon alig huztak pátat
Alig szalaőt szét szava a tégbery
Régen elszállt élet, mozgás támad
Lenn az omladoző krlpta mélyén.

,Hallga,testvét l HaíIgat Halíodl Hallodl"
(- M.ozdgl meg a sok porland ó batát -)
,Lehetségcs! Uram, igat votnal
Ismét harangoanak Urangyaíátl l"

Hajtott Íővel imázik a csapat. . .
S amint egyte szól zenél a harang l
Megt ez dtlnek ft gi ktiptatalak
§ minden pálos tétdte hull ott alant

ÉíO cserí<és 4 s tégen meghalt batát
BoIdogasszony elótt egybcfortnak,
S porbatiport magyar hazájukétt,
M agy at ot szá g íelt ámad ásá étt
ÉI<ik, hoítak buzgón imádkoznak.

Örsve zetők! Órs yezetőielo\tek!
Megielení és nyáron nem leheí okosabb

Olvasíáíoh.e urár az Őrsvcze(őh
Könive legújabb, 1ll. hiadásá(?
dolgot íenni, míní ezí elolva§ni,
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Kanyargó, hüvös árnyékot boltozó ösvény vezetett
a hogyro. Lassan a délutáni nyári táj szépségeibe eI-
merüItek montek fölfelé s a lelkük mogtelt valami fur-
csa érzéssel. Gyurka tudta mi volt: a jólvégzett munka
édes tudata. LiIi a gyerek ösztönszerü rábukkanásával
érozta meg a nagy veszedelmef s a csodálato§ mene-
küIést - hol az egyik bátyját ölelto mog, hol a mási-
kat. F'eri olgondolkodva ment középen § nem tudta:
el,t az emlékot hova sorozza ? Annyi biztos : az ő men-
tése nem sokat ért volna Gyurka nélkül. Viszont Gyurka
se igen használhatott volna, ha ó idojén észre nenr
veszi a bajt.

Károly bácsi megfogta míndkettójük kezét Tisz-
táson álltak most, magasan a tó kék tükro felett. A két
móló, mint óriás csiga két szarva szaladt bele a kék-
ségbo. Lont a vasuti sin ezüstszallagja futoit keskeny
csikban. Nagybátyjuk megszoritotta a két fiu kezét s
azt mondta;

- Ugy-o fiuk, oz örökre köztünk marad ?
Bólintottak. Sojté§féle töltötte el lolkiiket : az élet

komoly problémáinak, örök küzdelmeinek megsejtése.
Lassan, elgondolkozva indultak lefelé.

flanem közvotlenül a villa kapuja elótt Feri oda-
lépett Gyurkához s komolyan, szinte iinnepélyesen -megszoritotta mindkét kezét.

öröom F,EJEZET.
A mQ,rthság iskold,ja.

- Nem, oz így nom mehet tovább - mondotta
el önmagának Bozzay tanár úr és iróasztalára dobta
noteszét. valamit tenni kell. Ez a fiú tönkreteszi
magát l

,.Ez a fiú" Hamvai tr'eri volt. Bozzay tanár úr
ogyáltalán nem értette, mi történt vele. Eddig legfeljebb
a tanulásban voltak bajok, - de most már veszedel-
noserr közeleg a komisz fráter, szivtolon köIyök szo-
morú jolzője felé, amelyekkel az egye§, idegesebb és
vérmesebb kollégák olyan szivesen szolgálnak. Hiába
gondolkozik, nem talál módot rá: hogyan férjen hozzá.
Eppen az, hogy az öccse cserkész, neheziti meg a,

dolgot,
Négy eset ogymásután l Szerencso. hogy mind a

négyszer ó tudta ,mog a dolgot legelóször.. . Ila péI-
dául Tietz kollégának, vagy Kengyel igazgató úrnak
kerül kezébe az igy, a fiút nrenthetetlgnül kicsapják.
Es akkor végo nrinden kisérletnek, minden megmentö
próbálkozásnak

Bozzay parancsnok úrnak volt egy elmélete: a
diák legjobban önmagát javitja meg, ha baj van . . ,

A külsó sogitség csak útmutatás lehet, mert a lélek út-
vesztőjénok rojtelmeibe csak a legritkább esetben sza-
bacl belpkontárkodni.

De Hamvai Feri mégis túlsoká csinálta a komisz-
ságokat.

Itt volt nindjárt legelóször a Gró eset..
Szegény Gró Pista, aszott, angolkóros legényko

volt, aki nagynohezon vergódött föl a felsóbb osztályokig
Mindon tanár kegyelemból ongedto át, mert tudhik,

(10. folytatás.)

brutális és kegyetlen édesapja van, aki a legcseliélyelrb
okért is meg szokta verni Pisla igyekezett is, elc
képességei meglehetősen korlátozottak voltak - hiábe'
akart egyot-mást elérni, nent ntent valami könnyen.

Rettentóen félt a tanároktól és a feleléstől _
nag}on hantar megzavarodtltt s akkor seurmiíéle jóaka
rat se használt - ntorrthetetlelül dadogni kezdett.
Nagy fiú létére olykor elpityeregte nragát. Nohéz,ügy
volt s mindig támadtak elleiltétek a tanár urak kiizött

- mit csináljunalr rele ?
Ezzel a Gró Pistával történt rneg nomrég, hogy a

német irásbeli dolgozat füzeléIvalanriképen otlhon -felej=

tette, amikor be kellett volna hoznia. Husvéthy profesz.
§zoT ur, aki némotet tanitott, ideges és türelrjretlen úr
lévén, alaposan leszidta a szegétry firit s szekundát
jeg5,zett be azza| a feltéte]lel, hogy ha a legközeleLbi
dolgozata jó losz, kítörli. Pista persze ezért is ropparittrI
hálálkodott - csak a legközelebbi dolgozatot sikerül.
jöu megcsinálnia s akkor nriudjárt nrinden rendben lesz.

Gró Pista Hamvai Ferivel egyirányban lakott s
együtt mentek haza. Feri roppantul lenézto Fístát, de
nregengedte, hogy együtt menjen vole s nenr tiltakozol.t
a.z el}en se,.ha Pista cserrdes fakó hangján elmondotta
mindig ugyanazokat .a tréfákat és megjegyzéseket, ame-
lyeket valamikor régesrégen kígondolt,

A német dolgozat esetének napján is együtt men-
tek haza. Az utcán találkoztak Pista apjával, aki szin-
tén ]razafolé tartott a hivatalából Mindjárt fölhasználta
az alkalmat ós mogtudakolta }'aritól:

--] ,,Hát hogy tanul oz a csirkefogó ? Van vole va,
lanri baj ?

Feri Pistára nézett, aki apja háta mögött kétség-
integetett hallgatást. Meggondolatlan szájjal

mégis kiengedett néhány szót:
'Semmi különös . . . Csak ma a nénet ta-

nár úr .

Ijedton nézett Gró Pista apjára. ElkéLüIt arccal,
kidagadó halántékerekkel ragadta nreg fiáuak karját s
rekedt dühös suttogással mondta:

- Igen, a német tanár ur ! ? . . l No csak mondja
lovább, öcsém! Majd ellátonr onnek a gazfickónak lr
baját . . .

Feri későn votte észre, hogy mit csinált. Megpró
bált kibújni a válasz alól s mort éppen villamos jött
arra, amely megfelelt Gróéknak, az apa ol is engedte.

- l\,Iajd kiszedem belőle, hogy mi volt - nrondta
és megszoritotía fia karját, aki konnyes szemmel, szem-
rohányóan nézett Ferire.

Feri inkább rievet§égesnek találta a dolgot, füty-
t.yontett egyot s hetykén emelto meg kalapját. Azlátt
sietett haza. A déli tészta jobban érdekelto Gró Pista
dolgánál . . .

Másnap azonban az apa megjelent Bozzay tanár
urnál és panaszt tett. A fiát már elnadrágolta, de az a
Hanrvai fiú hazudott valamit. Beárulta a fiát. Hát azt a
fiút ő meg akarja verni. Engedje nleg az osztályfónök
ur, hogy mogtogye. AZ ilyon spiclikkel igy kell elbánni,

beesetten
azonban
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Nagynehezen tuilta csak Bozzay tanár ur lebe.
szélni orról. De igy is vad haraggal 

-mont 
ol s meg-

igórto : ha Fori mógegyszor ilyosmit osínáI, kitekori a
nyakát . . .

Amikor a tanár Ferivol beszélt, csak kihivó nem.
törődömsógot talált. Nom tohot semmiról - mondta -és nom töródik vole, hogy mit akar Gró papa.
semmi rosszat nem tott.

S ovvol Bozzay tanár urnak mog is kollett olé.
godnio. 

*

A második oset kevésbbé sulyos volt, do igy is
furcsa fényt votott Feri lelkivilágára. Ugyancsak n6mot
órán történt. Feri nagyszorüen tudott némotül - ez volt
az ogyotlon tárgy, amolyben kivált a többi közül s ezt
is csak noveltetósének köszönhetto. A fiuk hozzájöttek
forditásért és folvilágositásért. Fori eleinto szivosen
mogadta, mert hiuságának hizelgett, hogy ót kore-
sik fol.

Do késóbb alaposan megváltozott. Igy aztán, ami-
kor Dorcso Kovács János, aki KocskemétróI került föl
Pestro, s ki nom állhatta a német szót, állt ki felo-
lésro, Fori rútul beosapta. A forditásnál óp az ellenko-
zójét sugta az oredotinek s János bízva osztálytársának
nyelvtudományában, az osztá|y harsogó derültségéro, fal
rengotó ostobaságokat forditott lo a némot könyvból.

A tanár elointo csodálkozva nézto, de aztán na-
gyon határozottan zavarta holyro és kijolontetto: ha igy
folytatja, nom sok jóval.biztathatja; vagy a német nyolv
vagy pedig János mog kell, hogy vá|tozr,ék.

János oloiute nom értotto a dolgot. Hiszen ő azt
mondotta, amit Hamvai Fori Éugott, már podig Feri
csak tudja, hogy mit sug. Kemény koponyájában csak
lassanként gyulladt ki az igazaág öntudata: osztálytársa
becsapta, kárörvondóon kihasználta tudatlanságát, hog;,
bolerántsa a kellemetlenségokbo . . .

A párbajnak, amelyot az egyik tizpercbon fejos
vonalzókkal és öklökkol vivtak, Bozzay parancsnok ur
votott végot s alaposan leszidta mindkettót. A hibás
nyilvánvalóan Hamvai Fori volt, aki megint konokul és
dacosan tagadta vétkességét.

*

A harmaclik história volt a legnehezobb - nyil.
vánvaló hazugság sült ki Foriro, olyan hazugság, amoly
céltalan volt s amoly csak kárt okozhatoí,t másnak, de
az okozónak nom hozhatott hasznot.

Ranschburg Lali, a könyvtáros, míndon szerdán
szodto bo a kiadott könyvokot. Fori is hasznáIta a
Lönyvtárat, bár ritkán vett ki valamit - do most épon
nála volt az osztá|y könyvtárának büszkoségo: Jókai
Arany omberénok diszkiadása . . . Feri bohozta, át-
adta a könyvtárosnak s aztán ogy óvatlan pillanatban
kiszedto a könyvtár szekrényból és alája dugta.

Lali kerosni kozdto a könyvot, hovos vita támadt
közto és Fori között, aki váltig állitotta, hogy behozta
a könyvot s ö nom tehot róla, ha aztán oltünik. Mind
a kotton Bozzay parancsnok ur5oz fordultak igazság-
szolgáltatásért - s ó mindjárt meglátta, hogy valami
nincs rendben. Ransehburg Lalit becsülotes, talpig do-
rék fiunak ismerto - Hamvai Ferit illotóon kétségoi
voltak . . .

Fori nem vallott be még a keresztkértlésok sulya
alatt se sommit. Jancsó bácsi, a potlollus találta mog a
könyvokot takaritás közbon. Minthogy petlig Vadász
Robi vólotlonül meglosto, amikor Hamvai Fori a szok-
rény alá dugta a két kötotot - hamarosan kidorült az
igazság és F'ori osztályfónöki megrovással uszta mog a
dolgot. Bozzay parancsnok urnak köszönhotto, hogy nom

tették ki az osztólyból. De tanulótárgaí lassauként gyn-
Iölni kezdték. . ." 

*

. 4 nogyodik iigy csak osepp volt a túlontül megtelt
kehglyben... Feri kínt üldögéli a fütóteston s a nyTtott
ablakon korosztül lonézett az udyarra. Tietz tanár ur
ment arra s fölnézett. Feri lobukott a fütótest mögé s
azt a gúnynevot kiáltotta a tanár folé, amoly ogyik
fogyatékosságát, testi hibáját csúfolta . . . Á tánar
összerezzent és föIrohant a lépcsókön.

Hatalmas vihar kövotkezott. .!,z osztály tanulói
ogyhanguan Feri ellon vallottak. Fefi azzal védokozott,
hogy bosszuból akarják az ügybe belerántani. Minthogy
határozatlan gyanusitás alapján nom akartak dönteni,
Fori mogszabadulhatott - de Tietz tanár ur, aki mog
volt gyózódvo bünösségéról, attól kozdvo nagyon szom-
mel tartotta 

!B

Nom, ez nom mehetett igy tovább. Etezto ezt
Bozzay parancsnok ur s érozle a másik oldalon, ha
egészon náskóp is, Hamvai Fori.

Talán jobb lett volna, ha mog so érzi .
tr'eri leongodte a könyvot. Elgondolkodva nézett

végig a magányosan kigyózó uton. Idomenokült az ol,t-
honiak § a maga bajai elól. Nyugalom volt mindenitt az
ószi avar süppedő szónyogén még lépés §o hangzott.

Feri lecllscdte a könyyet.

A Naphogy szelid villáinak lámpafénye már átcsillogott
nressziröl s mégis: valahogy ta| az omberi alkotások
bénitó körén, tul minden zsivajon és harcon foküdt oz
a kis menetlék, amolyet vélotlonül talált a multkor
egyik sétája közbon.

Baj volt megint. Az iskola nyügét fölöslegos já-
romnak étezte s hatodikos önérzote ágaskoclott a házi-
tanitó ollonórzéso ollen. Azün ez a négy pocchos osot
orymásután ! . . . Emiatt íört ki a harc ma roggol, ami-
kor édosapja megkérdezto: mi losz ezután ? Igaz is -nem kellett volna már az olsó latin órán nbeszodnion
- § a történelem szekundával is várhatott volna a ta-
nár ur. Mindoz azonban nom változtatott azon a tényen,
hogy sérolom osott rajta, váratlan és mog nom érdomolt
sérolem.

S aztán oz a könyv. Ez a bolondos, furcsa könyv,
amelyro vólotlonül akadt rá Károly bácsi egyik ott ha-
gyott utiláilájálran . . . Voltaképen órülot, ami bonno
yan - tlo ahogy ösmorotlon szerzójo, aki a nFuit"
álnév aló rojtózik, mogirja mondanivalóját - ruogfogja
s lonyügözi az ombert. (Folytatjuk)
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Baeelli Ottó báró f.
Egész lélekkel cserkész volt, és a meg-

alakulástólkezdve tagja a szombathelyi 50.
sz. Hunyadi cserkészcsapatnak: az egykori
nyugati ogárdánakn; hosszu idön át ve-
zetője s érlékes gondolatokat adó, eredeti
egyéniség; munkása a c§apat Öregrajának
s mint ilyen, meggyőzödéses hive a cser-
késztörvények szigorubb érlelmezésének
az öregcserkészetben. Azok közé a fiatal
tisztek közé tartozott, akik már cserké-
szekként nőttek fel és eképen a mozgal-
mat teljesen átértve, a kevésszámu igazán
megértó idösebb vezetö melÍett a különb
jövö reménységétjelentik. 22 éves korában,
jul. 9-én, négy hónapos sulyos mel|hártya-
gyulladás vitte sirba az életerös vidámlelkü
ifjut, akinek az orvosi pályán is szép jövöt
igért a tehetsége. Fájdalmas veszteség
nemcsak a csapatía, hanem az egész ma-
gyar cserkészetre a fiatal élet korai félbe-
szakadása. Akinek ceak alkalrna volt is-
merni, öszintén érezi a távozásával ke-
letkezett hiányt s emlékét igaz kegyelettel
orzl. f. b.

. . il!ég egy évi gyüjtés és - lesz saját
házuk.

Nyári tábor helyett hetenként egyszer,
minden szerdán eete fél 9-10-ie §ábály_
sze rü tábortü znél tar tják összei övetel c i két.
Farkas József h. prno,< agi|is vezetó ren-
dezésével. A kiscserkész7ől az öregcser-
készig pontosan megjelennek, hónuk alatt
a 3 drb hasáb fácskával-

Bizony sokszor azt veszik észre, hogv
köröskörül zárla őket az érdeklödói<
serege.

Vasárnaponkint a környék kiránduló
helyeit látogatják meg - Íelkeresvén az
ott táborozó csapatokat, hogy legalább né_
mileg pótolhassák a otáborozás{".

Vasárnap, 17-én, az tvánc melletí tábo-
rozó 59. Arpád vendégei voltak.

Football, vivás, rnókák, énekekkel telt
el a nap.

. Jó kedvvel, a 15 Im. gyaloglástól kissé
bár- kifáradva tértek haza,

lV. KERÜLET.
Cserlrérrálet Ziroen. A Bakony ölón,

zircen immár két év óta intenziv cóerkész-
éle_t folyik, melyet a mindjobban erősödó
452. sz. Szent Bernát csapat fejt ki.

prúbrtllororlr. pünkösd kettös ünne_
pén a csapat, Bakonyszentlászlótól nem
me§§z€, a Cuha patakvadregényes völgyé-
ben jól sikerült próbatáborozást tartott.

Urnap. A 452. Szent Bernáí cs. zene-
karával ezidén alaposan hozzáiárult az
urnapi körmenet {éiryének emelé3éhez.

Propagandadélután. A szerv. test. fárad-
hatatlan elnöke, Kerschbaumrnayer Henrik
igazgaló julius 3-án Zftc határában az in-
telligencia részére cserkésztáborozással
egybekötött majális szerü délutánt rendezett.
Az anyagi sikernél ,fényesebb volt az er-
köJcsi siker, amennyiben azóta egészen
máskép értékelik cs-erkészeink muitalat.

V. KERÜLET.
f,rónika. Junius 23-27-én a l83. sz.

Kinizsi próbatábora Porgánvon, - 26-án
a 82. sz. Zrinyi fogadalomtét-ele és kiscser-
kész avatása, az 557. sz. gyomai Botond
csapat zászlószentelése. 2§:én az 563. sz.
eleki Damianich csanat avatása - lulius
3-án az 550. sz. Báross fogadalomlételc
és ujitása.

Igarolás. 569. sz. Hunor csapat, Füzer-
gyarnrat, szervező lestülete : Testneveléli
Bizoltság, parancsnoka: vitéz Gálffy Kálmár.

f,érelen a nérnökökhöz. Melyik cserkész
nrérnök testvérünk volna hajlandó arra,
hogy megnézze Aranyos Béla szombathelyi
öre! csc}késznek, az u. n. ,Aranyos léie
§zerkoc§i" feltalálójának néhány uj talál,
mánvát és tervét ? Aki vállalkozik e szi-
vességre, közölje szándékát Aranyossal,
aki felkeresi terveivel §egiteni kész cser-
késztestvérét. Cime: A, B. Szombathely
Csöptei u. 18.

A 25{. sr. ,,Mnta" csaDat tábororása. A
tanárképző íögimn. kongregációiának 254.
sz. oMintau csapata jun. 27.-jul. 19. közt
a Bükkhegység legregényesebb részén, az
egykori Szentlélek-kolostor romjainál tá-
bórozott 30 fönvi létszámmal. A fiuk tevé-
keny részt vettek a páloskologtor romjainak
szakszerü feltárásában is. Es hogy mily
komoly lélekkel használták fel a nagy gon-
dolatokat inspiráló gyönyörü alkalmat, mu-
tatja kitünöen sikerült versük is, melyet
a 254. sz. csapat krónikása irt, és amelyet
mai §zámunkba közlünk.

A zirci 462, sz, Szent Berntit cs, 
"fxi,""""fll,iíilrf;",""i1o,í,*;ll*.li ünnepélyo 1927. május 29_én.

t

lll. KERÜLET.
A, 55. 8!. Batthyány cserbésreü (Kör-

mend) lemondlak legkedvesebb nyári tá-
borozásukról is, csakhogy akaratukat mi-
elöbb teljesithessék. Nem mennek nagy
1áborba - eyüjtik a filléreket az álmuk
eliesedéséhez : a,cserké§zházra".

logadalontétell ós zászlószentolé§i ün-
nepély. Május 29-én, a hősök napián saiát
zenekaruk patlogó ütenreire vonÚÍtak bé a
teljes cserkészdiszbe öltözött fiuk a ható-
ságokkal, egyesületekkel és a hivők szá-
zaival zsufolásig megtelt apátsági széfies-
egyházba, mögöttük dr. Körméndy-Ékes
Lajosné, a veszprémi főispán neié, mint
zászlóanya, nyoszolyólányoktól köiüIvéve,
majd fényes papi környezetben Kránitz
Kálmán püspök. Megható volt az a látvánv,
amikor az egész csapat méltósáetelieséti
szentáldozáshoz vonult. A mise nédén a
csapat hölgy-jótevöitől Havas LászlÖ fes-
tömüvész tervei alapián himzett masvaro§
motivumokkat teti dehéz selyem zaéhaiat
szentelte meg a püspök. A zászIószeg 6e-
verés, a jelöltek fogadalomtétele megható
szertartások közepett a hösök szobra_elölt
folyt le. Pinkert Ferencnek, a ker. ü, v.
elnökének ünnepi beszéde, a cserkészek
feltünö fegyelmezettsége, az elhangzott
§zavalatok, különösen pedig ének és zene-
karuk nagyszerü szereplése lebilincselték
a könnyekig nreghatott közönséget.

,,ílttüon". A folyton izmosodó 452.csa-
pat a zirci ciszterci apátságtól otthon cél-
jaira egy helyiséget kapott, melynek bir-
tokbavétele a.csapat életében nag5l fordu-
lópontot jelent.

, [ire_X. A szegedi cserkészstrand julirrs
elseiétöl állandóan üzemben van. ] Az
550. sz. Baross csaoat kerékDáros íait
szervezett. - Az 550. sz. csanaiban mun'-
kát vállaltak: lachan céza §t. és lachan
Ignác st. i. - §esédtisztként isazoliattak:
Réder Káioly (82), Szabó Lá§zió (82), Vá-
mossy_Józs_ef (82), Karlik Jenö (555), D;-
hény Kálmán (555).

A Cronf,abácskai Cser}ész Intérő Birott-
§ág Dropagania tábora. A Vármegyei Cser-
kész lntéző Bizottság május l7-i[i ülés(n
elhatározta, hogv a baiai Damianich. Tótlr
Kálmán, IV. Károly, Mészárös LáÁr és
Csermák Mihály ezredes cserkészcsapatbó,
egy kombinált 

-csapatot 
állit össze 'és azt

az inlézöbizoltság - 
elnökének, dr. Gondán

Felicián ciszt. taóárnak a naiancsnoksása
alatt propaganda táborba küldi.

Ezzel az volt a célja, hogy a bácskai
fiukkal megismertesse'sztikób haáirri.
földjét, népét és §zokásait, másrészt, hógr
a cserkészintézményt a maga valóságábiir
bemutassa a vidéli lakoss?gának é-s -ami legfőbb - a leventeintézménnyel a
kapcsolatot mepúeremtse. Dr. GÓndl.,.
Felicián parancsnok az elözö évekber;
is már 5 bácskai községbe vezetett ily€Il
übort. Az idén oara és vaskut voítai
táborának állomásai.
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26-án, vasárnap reggel a garai állomá-
son a veröfényes déle|öttön impozáns lát-
ványt íyujtottak a csendörszakasz, a tüz-
oltóegylet és a leventék és velök szemben
az árvalányhajas bajai cserkészek egyrrrás-
nak tisztelgö soíai. Amint a garai levente-
zenekar elhallgatott, a katonás sorok é§ a
festői,vasárnapi ünneplös ruhába öltözött
közöns{g köréböl felhangzott Leéh György
tőjegyző ur érces hangra, amint meleg
szivvel és magyar érzéssel köszöntötte a
cserkészekgt, mire dr. Gondán Fe|icián,
táborparancsnok lelkesen válaszolt. A cser-
készek indulólukkal és erre az alkalomra
rogtönzött u. n. garai indulóval Löszönték
meg a.szives fogadást.

Délelőtt szent mi§én veltek részt a csa-
patok, majd a leventék családjainak voltak
verrdégei ebédre. Délután jöttek a látoga-
tók : leventék, gazdaközönség, inteligencia
és elismeréssel adóztak a csino§an beren-
dezett sátraknak, a takaros tábori kony-
hának és elmulattak a napirendnek a va-
csoráig tartó részén: a dalokon, mutatvá-
nyokon és ügyes játékokon. Este lél g-kor
kigyulladt a tabortüz sa hatalmas gyürüvé
tömörült közönség elszórakozott egész 1 l
óráig. A kellenres esti tábortüzi hangulatot
a tábori ima és parancskiadás ünnepies
aktusa íejezte be, melynek keretében dr.
Gondán Felicián táborlaráncsnok szólott
a közönséghez. Hangsulyozta a levente és
cserkész intézmény együttmüködésének fon-
tosságát és szükségességét a magyar jövö
szempontjából és megköszönle Gara kö-
zönségének, hogy ezt a fonto§ eszmét
ily impozáns módon értette és valóra
váltotta.

Másnap az egész csapat a parancsnok
vezetésével etment tisztelegni az előljáró-
ság, az intelligencia és a gazdaközönség
vezető embereihez és megtekintette a köz-
ség nevezetességeit. Azt a szeretetet, mely-
lyel a 1iszte|gö kis csapat minden otthon-
ban találkozott leirni nem, csak érezni
Iehet. Délutánra maradt a laktanya meg-
1ekintése, Itt rendkivúl tanulságos-volt az
oktató terem a legénység készitette lele-
nrényes szemléleti tárgyaival, a végtelen
rend és pontosság, mely mindenütt ural-
kodott.

Garától való szives bucsu után csak-
hamar Vaskut' állomáson zuhogó esóben
szállt ki a kis csapat. De az eső lassan
elállt s a templomtéren esti harangszóra
már álltak a kifeszitett sátrak. Nemsokára
lobogott is a tábortüz és gyüIt a közönség
és megkezdődött a tábortüzi ünnepély.
Ujra felhangzanak a cserkészdalok ós mó-
kák s mindezeken kellemesen elszórakozik
az intelligencia és a gazdaközönség, meg
a leventeség s a tábori ima és parancs-
kiosztás után a takarodó hangjai mellett
oszlik szét. Másnap aztán a-'jő munka
után dalos jókedvben tér meg Bajára a
déli vonattal a csapat. A befolyt l58 pen-
gőt a vármegyei L B a,közös tábori szer-
tár alapjára forditja.

A tcjjeléntörége a táplálkozágban
Abban a körülményben, hogy az északi

népek (svédek, dánok, norvégek), meg a
svájciak annyival egészségesebbek mások-
ná|, kétségtelenül jelentős szerepe van an-
nak, hogy e népek a legtökéletesebb ttipltilék-
ból, a tejböl 2,4-3-szor annyit íogyaszta-
nak, mint mi. Pedig ez a nálunk fogyasz-
tott, különben is csekély rnennyiség is (a
háboru előtt kb. 0,38 l. fejenkint és na-
ponkint) mintegy 0'1 l.-el csökkent a há-
b,oru következtében, ugy hogy lg24-ben
Csonkamagyarországon a naponta egy főre
eső mennyiség csak 0,27 l, A fővárosban
pedig az 1904. évi 0,4 l-bez képest a fe_
lére (0,21) csökkent a tejfogyasztás 1924-
ben l

Hazánkban különösen a nagyafföld.t
lakosstig táplálkozásában van a tejnek és
tejtermékeknek jelentékeny §zeíepe. Az
Allöldön m. e. 90,000 ember egyáltalán
nem iszik tejet l Ugyan szomoíu tény ez,
mert az alföldi nagy gyermekhalandóságot,
a sok angolkóros megbetegedést, a lellünően
c§unya, rossz növésü, alacsony, görbelábu
embert, a betegségekre való hajlandóságot
alkalmasint az okozza, hogy az Alföldön
§em az anya nem kap böven vi{aminokat,
sem a gyeímek sok tejet, vajat a c§ecse-
mőkor után.:Egyebekből pedig a fejlődő
gyermeki szervezet nem tud magának ele-
gendő vitamint szerezni Az Alföld lakos-
ságának több mint 500/u-a gümökórosl

Másként volt ez régen l Az ösmagyar-
srig állattenyésztő, pásztornép volt és a
pásztornépek főtápláléka a tej és termékei.
Bölcs Leó görög császár is feljegyzi az
etelközi magyarokról, hogy ,tejivók', Az
idök, a gazdasági viszonyok változása
azonban lassan a népek táplálkozását is
gyökeresen átalakitja.

A tej és tejtermékek helyét ma a sza-
lonna, disznózsir és hus foglalják el, kü-
lönösen alföldi népünknél. (Hogy ezek nem
ösi láplálékai a magyarságnak, igazolria az
a tény is, hogy a honfoglaló magyarság
nem hozott magával sertést.

A bekövetkezett változás pedig nem
előnyös. Tapasztalatok mutatják, hogy a
tej nélkül vagy a kevés tejjel tápláIt gyer-
mekek rendesen korukhoz képest fejletle-
nek, rosszul tápláltak - s mégsem be-
csüljük meg a tejet mint táplálékot ugy,
mint kellene.

Miért oly nagyjelentőségü táplálék hát
a tej?

A ttipltilékok értékét a |közelmultig táp-
lálóanyag.tartalmuk, táplálö értékük, kal l_
rikus értékük (hőszolgáltató képességük)
szerint állapitották meg. Csak ujabban
kezdték kutatni a táplálékok élettani hatá-
sát ís. Igy deriilt ki, milyen értékesek a
tej és termékei az emberi szervezetre.

A tej kalorikus értéke aránylag nem
nagy (677 kalória) s igy lelnött en,ber
I liter tejjel napi kaloriaszükségletének
(2800 kaloria) csak negyedrészét fedezheti.
Ezzel szemben azonban a tejnek sok más

elönye van. Egyik az, hogy más élelmisze_
rekhez viszonyitva igen olcsó.

t t. tej megfelel 5_.6 tojtis táplálóérté-
kének, mig az ára alig egy harmada az
5 -6 toiásénak.

l kg. marhahussal 4,5 l. tej egyen-
értékü. Az elsörendü marhahu§ 2,5-3 P,
mig 4,5 l. tej a legdrágább áron is csak
1.8 P.

Lefölözött 1ejből készült turó egyenlö
ttipltiló értékü a hussal. A kövér sajtok
pedig lényegesen felülmulják táplálóértékre
a marha- és borjrihrist, meg a tojást.

Legíontosabb tdpldlóany agai nknak sze-
rencsés keveréke a tej, me|yhez képest leg-
több élelmiszerünk egyoldalu összetételü.
Egyik sem egyesiti a szervezet-szükségelte
táplálóanyagokat (zsir, íehérje, szénhidrát,
sók) oly kedvezö ardnyban, mint a tej,

A tej és a rozskenyér kitünően kiegé-
szitik egymást, mert közepes munka mel.
lett a felnőtt ember napi táplálékának
1,5-2 liter tej és l kg. kenyér elegendö
volna.

A tej emészthetösége is kitünö. Sokkat
jobban, tökéletesebben emésztődik, mint
más állati eredetü táplálék, különösen ak-
kor, ha más táplálékkal egyült fogyasztjuk.

A íej p óto lhal atlansdg tlt vitamintartalma
magyaíázza meg. lia a gyeímek tápláléká-
ból hiányzík a tej vagy kevés tejhez jut-
nak a gyermekek, növekedésük, egészsé-
gük, fejlődésük, ellenállóképes§égük szen-
ved, vérszegények, közömbösek érdeklödés-
nélküliek és forditva. (Folytatjuk.)

h szetkesztéaétt íelcl& t
VIDOVSZKY KÁLMÁN.

A kll,daú* fcíclős:
Dt. ZSEMBERY GYULA.
Kiadia a Magyar Cserkészszövetség.

Szerkesztőség és kiadóhivatal :

Budapest, V., Hajnat utca 6. szám
(Csertészház).

Megjelenik minden hó l-én és l5-én.

l,{yomta Fráter és Társa könyvnyomdáia
Budapes| AJ<ácfa u. l3. Telefon; J.406-20

So[ ió tarátuntneü. Köszönjük és sziv-
ből viszonozzuk a sok, meleg tábori üd-
vözletet. - Ituu. Szeqetl. örömmel olvas-
tam méltatlankodó sóraidat, bár - hidd
el - nincs igazad. A mi nagy magyal
költőnket nem hasvom én sem bántani.
Nem bántotta őt aiémlitett cikk sem, csak
talán nem értékelte ugy, mint ahogyan azt
a Te heves, ifiu masüar lelked szeretné.
Az azonbai seínmieseae sem hiba, ha Te
megbotránkozol, mert ez csak a benned
élő-és égö magyar tüznek a bizonysága.
Hadd lobogjon a tüz tovább ! Versed csi-
nos. Valósiinüleg hamarosan jön. - Au.
reilu§z. Most beküldött verseid nem valami
iól sikerültek. Most is van bennük gondo-
iat, de gondosabban kell azokat megirni l

lsmét csak azt ajánlom: olvass sok ió
verset. Leveleidet mindig ugy ird alá, ami-
lven névre a választ várod. - Jofió. Kö-
szönöm, hogy a tábor sok öröme között
is megemlékeztél rólam. Mert remélem
nemcsák azért futál, hogy megkérdezd:
eljutok-e hozzátok? Fájdalom, nem jutok
el. Nagyon kevés három hét arra, hogy a
magyar táboroknak csak egy részét is lás-
§am. - E. f,. f,lnród. Hát bizony még
gyengén megv a ver§eléS. olvass liam so-
kat, tanulj (helyesirást is l) és irogass, ha
az az ambiciód, hogy szép verseket irj.
Azután ird le a magad gondolatát, ne pe-
dig olya§mit, amit ezer§zer megirtak már
iobban. Csak el ne csüggedJ l

288



oRIoN-ECHo
P 211-es cső

meglepő és felülmulhaía(lan enneh az
ui csőneh a íeliesiíménye.

*. Rovatvezetó: SCHMIDEG GYULA.

Tele/oneloszló, (Folyt.)

Az elosztót a következó kapcsolás szerint használ-
juk: Á és B vezet a gép ,Tolefonjá"-hoz. Ha a hall-
gatókat paralell akar.juk kötni, akkot 1--2,3-4,5-6,
7-8, 9-10. banánhüvelyekbo dugjuk az egyes telo.
fonzsinórok végeit

Soros kapcsolásnál 2 hallgatót 1-11, I2-2, 3
hallgatót 1-11, 12-13, 14-4, stb.

Soros-, paralell kapcsolásnál pI. 4 hallgatót:
1-].1, 12-2 és 3-].3, I4-4, dugókat kapcsolja. A
banánhüvelyek a szerelólap (20X5 cm ebonitlap 0'5
cm vastag) alján vannak az ábra szerint összekötve.

Saaazó-iiueg. Utolsónak bemrrtatjuk a savazó-üve-
got. Ha vélotlenül az anódtelepból kifogy a kénsav, az

ábra szerinti üvegból könnyon megtölthetjük. Kell
hozzá egy bárrnilyen üveg. egy gumidugó, két üveg
c§ó, melyek közül az I. hegyosro van kihuzva. Ha
a §av elég, hüvelykujjunkkal befogjuk a II. csövot.
Ezok után pedig jó táborozást !

IR. A.fDIO
készülékek és alkatrészek

a legiobb minöségben és legolcsóbban.
Képes átjegyzék és kapcsolási vázlaíok ingyen.

Banta és Társa
villanyíelszerelésl és rádiocikkek nagykereskedése

Budapest,VI. Podmaniczky-u 39. (Csengery,u, sarok)
Telefon: T. 149_49,

Ui könyveinh:
Temesi: Cserhészhönyv lll. hiad.

U. a, höíve 2.60, diszhöíésben 3,-
Dr. Epilenberg: A magyar cserkész

Daloshönyve lll. hiad. 1.2O
Ezírilich-lfi. Zsembery: aeladás --.60
Eándor: A haíh. cserkész imái - 80

U. a. kemény vászonkötésben 1.60
Bánlaky-Ezírilich-Hesz: Jáíéhoshönyv11. h. 1.20

Eíh-.Zsembery:
Nemzeíi Nagyíábori Emlékkönyv 2.40

tlunyady Erzsébet: Cserhész|őzőhőnyv 1.50
tlarangi LászLő: Robinzon unobái 3,-
Maior : Cserhészőtsyezeíőh könyve

lll. hiadás 2.20

Yate g
Ui íypusu,

nagy íeliesiíményÜ
héí és háromrácsos

csövek.

A Gazdasági tlivaíal
íilmkölcsönzéseí.

Az alábbi kölcsöndííah csak egyszeri iáí-
szásra éríendőh, Budapesfen átvéve. Amelyih
csapat posíai szállííást hiván, úgy a hölcsön-
díiakhoz hozzáiőn a posíaí szállí(ás és bizío-
sííás díia is, ami cca 5-8 pengő.

í. Cserkészidill 187 métet
2, [Iamboree 1924 (Dánia) 75O mélet
3. Camboree |925 (l. kerüleíi) 440 méíer
4. Pisía Sólyom lesz 400 méíer
5. Nemzeíi Cserhész Nagyíábor í400 méíer

4,ffi P
,E,- P
,l3,_ P
9,@ P

40,_ P



I. KOnyvek l
CSERK]'SZPRóBÁx :

Temesi: CserkészkÖnyv IIL kiadás
Ugyanaz kötve 2.60, diszkötésben

Szt rilicn- |Á ócsy : Cserkészsegítségnyújtás
Dr. Fodor : Magyarország földrajza_._
Sztrilich-fulócsy., Tóboíi munkák (II. k,)

kiskótéja

Pengó
D

ö,-
0.B0
040
0,b0
0,80
u.24
0,32

1,E0

0,ó6
1,2t}
0.60
120
0.60
0,3l
t,_

1.60
4,r0
ö-
o.60
í].80
4.-
4.50
4,-
4.ó0
1,-
4.ó0
4,_
4,50

Buczkó : Törvénymagy atázat
Gerő : Térképismeíet ___

íví ó csy - f as ch ik : Cserké szíizik a
Dr. Spilenberg: Á magyar

daloskönyve III, kiadás
A KÜLÖNPRÓBÁK:

P. Olasz Péter: Ezetmastet

-], 
tJ*i"-iir. r.l

cserkész

ezetmestereSztrilidt--Ransdlburg : Az erdók
Sztrilich-ifj. Zsembery : Jeladág
Kosztka,, A könyvkötés ___

Dr Borsiczky., A kerékpározás szabályai
Findczy; Sieiés ___

Serényi-Heftl : Sisport
JBLLEMFEJLESZTÓK r

Prohászka bre.liárium ___

Foerster: Az é|et művészete ___

S ík- Schütz : lmádságoskönyv
Dr. Tóth 7. : Dohányzol ?

Ne igyál l ___

A tiszta férfiuság, lőzve __

U gy anaz, amatőrkötésben
A művelt iíjú __.

U gy anaz amatőrkötésben
A iellemes ifiú
Ugyanaz amatőrkötésben

Ugyanaz, a rrratőrkötésben
A vallásos ifjú, lI. kötet,
Ugyanaz, amatőrkötésben

Dr. Schütz: Keresztény erkölcstan
Dr. Szóts: rierqsztyén erkőlcstan
Dr. Viktor: A Czentek szentjében
MarceII: Erkölcstan
Sdndor: A kath. cserkész imái
|J gyanaz kemény vászonkötés

GYAKORLATI CSERKESZÉLET :

Játékoskönyv II. kiadás
Nagy .Föttök: Indián iskola

, , Indián önvédelem
Vadaszösvényen

Zsembery Cyula: Evezés ___

Strömpl : Térképolvasás
Temesi : Koponhágai Jamboree, 1924.
Nagytábori zsebkönyv __ .,

Sik-Zsembery l, N. N. T. Emléhhönyv ._

C sÖ rg ey - S zilti d1, : 115rn, uuünk állatviláeá
Ktss: Táborozás (IL k.) ___

Oveges: Idójóslás és időmeghatátozás ___

Szemere: Gombáskönyv _
Eunyadi É-.: Cserkósztőzőhőnyv -___ --_-_

t<öLTEMÉNYEK ES SZINDARABoK :

Radvrinyí: Vigan fiút<, cserkészfiúk ___

Skorka: Kék ég alatt (versek)

Vidám jelenetek ___

Radvdnyi: Ge]encei fényjelek .__

Koszter .4íya: Cserkésztábot szinpada ___
Erczbrucker z Erdó mellett nom jó lakni (cser-

készvigjáték 1 felvonásban) __.
I!_aranglty: A két arabus (vigjáték)
Haranglty : A modern cserkésztáboi (bohózatt fglv.)
Koszter .Aíya : Csillagszemü fiuk _

fandik : Diákszinpad ___

fiizve 4,_
4ó0
2.80
l.ó0
B._
1.B0
0.80
1.60

0,40
0,80
0.80

1.20
1,20
2,00
1.20
2-
o.

2.40
0.16
2,4o
1,70
0,16
090
9_
1.á0

0.16
0.2{
0,24
0.r6
0,40
0.40
0.40
0,ó0
0.30
016

0,98
o oA

1,60
1.50
1.16
1._
l.-

Apátlan székelyek ___

-_ Karcsi nagyon beteg
Koszter Atya: Marciék 3 kivániága ___

CSERKI'SZREGÉNYEK ÉS OLSBSZÉLÉSBr :
Dr. Farkas Gy.: Hadak útján,__

,, Forronqó lelkek
Cyökössy: A Palotai cserkészek___

Táboroznak a palotai cserkészek

Dr. Zsember1l: Fertő-Balatoni utunk
Ezer kilométer hazai vizeken .__

W.

n fiaggar Cserhósz§züvclsóg üazdasági }tivalalának áriegyzéhe.
Pengó

Radvtinyi K.: Napsugár leventék 1.1BHazaf,elé 3.20
CsabaLdr.:Hasad ahajnal ... ___ B.-
Harangt: Robinson unobái B.-

Csak e Jiönyvnél5 példánynil z}nfa,10 pld.33o/o eng:dmény.
VEZETŐI KÖNYVEK:

Sik: Yaz_etők Könyve (II. k.)
Major: Orsvezetók könyve IiL kiadás
Cserkésztiszt (A 90. Szik, kiadásában)

SZABÁLYZATOK:
A Magyar Cserkészszövetség alapszabályai 0.20
A M. Cs. Sz. szetvezési szabályzata 0.24
Szervezési utasitas 0.40

B.2,0
2.2G
8.20
8.-

Szövetségi,'kerületi és csapat ügy,
Kiképzési szabályzat -__
Ruházatj szabá|yzat
K ülönpróbaszabd|yzaí ___

Cserkészbecsületbirósági szab áty zat
Kiscserkészszabály zat . _.

N1I KAPHATÓ MEG:

rend ,__ 0'8'
0,16
0,08
o,2+
0,!4
0,08

0.9&
ltl. b,_

l{i.*
0,E0
00&
1.z0
0.20
048
4,0ü
0,80
8.60.
0. l6
0.24
1.6ü
0.40,
0.88
0^50
1.2(}
0.e0
0.40
0.0&
6._
0 8(}.

0.20
l.óo
2.a0,
4._
0.08
0.20
0.80

Benedek B. : A megyeri sivatagig ---
Mtirlon ,L. : Daniai Jamboree-album_--
Borsiczky: Csósz___
BodY: Magyat zász\ó, cimer stb.
Walter: Gaudeamus I. köt. 8.80, il. 4'!0,

a három kötet kötve tokban
Cserkésznaptát az Ig26. évrs _--
I.ipíhay: Főzési rcceptek ,_.
Arkv: Cserkésziáték
Mi Íor.vényünk (t.;rre"Y."gY-"i'i"t1 _' --- _..
userkesznanIó
Laci bticsi'mesai:--Su"k.' tiraryti :__ __-
A_ diszjelvény Joirósa (llI. kerüiet)
CróJ Tekkí PtiI: Eö|.d,rajzi évkönyv _-_

1 Y:eyu' Cserkész régi évfolyamai számonként
A Magyar Cserkész 1926.évi számai rrA tr{agyar Cserkész öt nagytábori száma együtt
Yezetők Lapja régi évf. sánronként
Táviró müszerismeíet _-_
Mi lapunk
Nagytábori emIékalbum

, prospektus
íényképek

,\Iarton lev. lan
Gombás,levelezőlapsorozat (2ő lap) __.

,,Legy íesen'. plakát nagy
uíy^naz kicsi

2.40
6,60
0.+0

M. Cs. Bekötési tábla félvászon
U_gyanaz egészvászon ___

,,_Huj, huj, ha.lrá'. cserk. játék _--
cserkészinduló kotta
Csik_i-féte budapesti re"ytep"i a^."lártO"J _ :

U. a, 13xl8 cm berámá)ható nagyságban -__

II. Hivataíos nyomtatványoí< t
CsapatigazoIási kérelem
Jelentkezési lap (cserkészetnek)
Törzslap --:

I_-IL osztályu _különpróba-bi"""yitra"y__- ::-
Orsvezetői, s. őrsvezétői és rajvezotői Ígazolvány
Evi jetentési ürlap
Havi járulét<Ittinyvecske 0.0E
Csetkészigazolvány ürlap _-_ 0.10
Tiszti-, segédtiszti-, öregcserkészigazolvány üriap 0.t6
Csapattörzslap kerületek tészéte' --- ---Nagytábori plakát 0.8CIMi törvényünk (íalra) ___ 0.24
Kiscserkészigazolvány ___ 0.10

III. Tétképek és kalaízokl
A__Magyar Térképészeti Intézot és a Turistaság és Alpinizmus kiadÁ
sában megjolent összes térképek és utikalauzok szintén kaphatók

0,06
0.08
0,0&
0.0s
0.08

Budapest részletes kalauza
Budapest Dunajobbparti környéko

, Dunabalpnrti
Sopron, Pger, Szeged, Tihany kalauza egyenként
Sopron 2 térképpel ! Pécs ___
pannonhalma

,.
A.

8,_
1.-
1.60
0.60



Cserh észek íigyelmébe l
A cserhészmozgalom kezdeíe óía foglalkozik 28 éves cégünk

cserkészek és teljes csapatok f els zeíeIéséveI.
Elvünh volí és lesz mindig a legjobbat a legjutányosabban adni.

Fordulianak bizalommal hozzánh áraiánlaíérí,
.o'

PLOKL ES HAAS
BUDAPE§T, csak Vl,,

tqr Pontos Címro|L-
legrégibb cserhész- és sporíháza

ANDRÁSEy ut ,r.
ügyel|ünkl T

Ferro Textil Rt., Budapest
Vl. Berlini tér 3.
(Nyugaíi pályaudvarnál )

Telef on:
T. 2Q2_23, L.965_25

Cserkószzászlóh
egyszerü és diszes kivitelben

minden nagyságban iutányosan az

EccLEsIA
egvnAzmüvÉszert És AnuroRGALMt RT-nál

Budapest, lV. Váci-u. 59

Telef on: József 401-24

Mintát, költségvetést készséggel küldünk

MguiOlgnt

n ilgmnli llnuyíílot
Imlíltltünyug !

CEAPAT-, RAa- És Őnst
a,zAszLoK

A IEGEGyEZERI]BBTÓI
A IEGDIEZEEEBB KlVlTEtlG

Áraiánlattal díimeníesen szolgál:

OO aí.bgueí. fl.
Utoag

egyháziszereh és zászlők gyára

BuDAPEET, lv. vÁct uccA 4r.
Alapííási é9 |865. Telefon ?I. 450-64



90l Ccerkégzkalap ó,80 903 Tiszti kalap 7,60
902 Tisztikalap angol mintáju -__ 9,80
lo5l Khaki cseikésitrikó minden számban--- 2,t0
370 Ia cserkésztrikó hosszu ujial aprcs gallérral 4,ó0-6,00

9607 Cserkészing moiino
28-34. szl 4,80, 35-40. sz. ó,20, 41-45. számu 6,00

9507 Cserkészing I. mol. (liliomos gombbal) íenti az. 6,1l q,q0,9'!g
9508 . -I.flanei ,, . . ,5,?0,6,10,?,q0
9509 " vastag, téli flanellböl --_ --- ? 00,8,00,9,00
95t3 CserÉ3sznyakkend*Ó bármely szinben, azegett _- _- -,80
95I l Cserkésznadrág I. vadászvászon l -3. sz. 7,00, 4-5. sz. 8,QQ

9520 o - I. lödenszövet 1-3. , l0,7ó, 4-5, " 1226
953l Bricsesznadrág lódenszövetbö{ minden számban _-- 16'00

Cserkésztiszti ruha --- --- 40.-
Cserkésztiszti ruha mérték után, lódenszövetból __- 66'60

1500 KötÖtt libszárvédö 2,90 1501 U. a. iobb rriinöség 4,10
95t8 Tábori sapka 1,ó8

Hátizsák bőrszegéllyel és börszijazatlal, la. vadászvászon :

1262 Gyermekhátizsák 4,-
t254 gyermeknagyságban (l zsebbel) _-_ 6,-
1239 47-48 cm. méretben (l zsebbel) cscrké§zméret ___ i0,40
12ő7ő0_55 n n {2 . } _--14.40
1261 60-60 . D külön pokróc felcsatolóval ___ 10,_
803 Gyapjupokróc 16'80 547 U. a. iobb minöség __ 18,80

900l Szalmazsák (hessián) 4,10 9000 U. a. I. 4,80
9002 _ , (tarpoulin) -_- 5,90

Orsi zágzló, elöirásoc alak 1,60
9514 Vállpánt felgombolható --- ___ -,80302 Paszománt (vörös) l m, -,80, 304 U.a.(sárga) l m. l'0ó
250 Sip-zsinór minden azinben ___ _,16
Ruházatl anyag!
l78l2 Molinó (inganyag) l m. 1,ó!!, t78t0 Jobb minóség 1,60
19612 Flanell 1 m. L,72
196ll Va§tag téli flanell __ 1,4()
t24tl Köpper (125 cm. széles) 4,60
12ő06 Yadászvászon (nadrágnak) l40 cm. ___ ó,80
l2ffi7 , igen erög hátizsákanyag (t40 cm.) 6._
11602 Loden tiszti ruhaszövet (l40 em, szélea) 1 m.' ___ 18.ó0

Részletfizetési .feltételek

YódJegyünk a os6rkószllllom.

§zl|- 55 bóráruk i
3l3 Cserkészderékszij Ia. t'-l 3l2 Tiszti derékszij S.60

#3 !l!XtliáÍÍr-§/,i'll, -,ib, - 6líi óiivdicroT,raiáp.;ii :'eÍ
608 Viharszil ___ _.80
604 Málhasrii .__ ___ _,60
fil Lasszó, la. bórözéssel 10 rn. __- 8.-
I. Larsó kötél métere __. -__ -,ó0fl)2 Krinolin 5 m. $.- 7 m. 4.-
Kések stb.
Cserkészkések 728 -,48, 742 1.20, 959 l.B0, n8 1.60
875 Mindentudó cserkészkés vörös vagy fekete nyéllel S,60

Mtnden nagysá8u ó§ kiYitolü cscrtészkósg=É nrgy vürúótbal.
7,14 Fehérny. zsebkés cserkésszel és Magyar Cgerkérz felir. 4.10

1603-1607-1610 Kanál-villa alum. ___- --- -__ -.S0Sárgaréz fokos (szekszárdi) B,§0

Közpon{i rahíár: lX., Közrahíár.uíca 54. szám, (ttangya). -- Cserhészherüleíek l t7. ker. §zeged.'
Vidéki raktárak (Hangya szöveíkezeíeh): Bonyhád; Budafo!, Deb_recen,__Doln!o_vár_, ts_zíergom, Gy6r, Kalocsa, t
Kecskeméí, Kőbáhya,lútezőíaro Nyiregyháza, Pápa, Pécs, Sarhad, §zékesfehérvár, Szombaíhely, -Tapolcza,

RENDELÉ,SEKET És lnveleKET KÉRJÜK II., CORVIN-TÉR 7. ALÁ CIMEZNI.'
Részleííizeíésre csahi§ csapaíohnak (íömegrendelésehnél) a szervez6íesíüleí
irásbeli ióíállása melleíí adunh három hónapra. ,____. J

ARJEGYZEK. Az árak pentőben órtendók.

1503 Erodeti finn török sima bőrtokban 4,-
l5fi) Finn-tör (csika-lika) disz€s nyéllel ___ :_ 12.80
l50t ezüstveretes ) --- ___, -_:: ? 60
1512 rézveretec 6.-
l5l3 D n kisebb ._,_ ó.ó0
264 §ipok: -,2O| _ 263 -,+0, Csendörsip 1.8O

_ _ lránylük __ -,80, 1,-, 1,2ó, 1,60, 2,-, 8.ó0, 4.-, 4,ó0
600 Tórkópmórö órarzerkezettel _:__ ___ 6.40

1OQQ Térképvédö bórszegéllyel és fedövel 2.80, t00l kockázott 2 fl}1002 . egész siína --- ___ 1.1O
1003 lgazolvány-tok _-_ ___ -.6ó639 Cserkószboí --_ l.!0
567 Tiszti bot !,-, 577 Tisztibot iégcsucsoc --_ 8.00

Csákánybalta 2,_
900 F-hangu rzázadkürt liliommal ___ 21.00
200 Kürtzsinór (piros, zöld vagy nemzeti szinben) 8.60, 4.40
350 Cserkész-szobor, márványálapzattal --_ 

- 
6.40

41-42 Villamos zsebl{mpr elem ___ _-_ -.805l lzzó -,2ó, 53 lzzó piros és zöld szinben -_ -.80104- |06 Villamos zseblímpa.tok -.80, t.20, t08 U.a.3-szinü 1.80
t07 Fényszóróval 2.80lll Ugyanaz akasztós,erös reflektorral,kockaalaku___ E.60
Sátrak: Sátorlap 2X2 mtr Z7._, 2,1zX2!z

2 sz. sátor teljesen felszerelve ---
5"" D o ,
Orsi sátor . D

Alumlnlum-áruk:
854 Alum. bogrács állvánnyal __ 14._
852 Rekord-fözö két edénnyel ! l. 7.-, 1t/r l. 8._

. . egy , I l. 6.60, 1tir l. ?.ó0Elelmiszer-dobozok: 2.90-18:60

, __ , huzat nélkül t/, literea 8.80, l literes __. ó.-
85l Utazófózö r/r literec 4.80
80l Aluminium csajka t literes l. __- 2 8Ó
262 Szappantartó téglaalaku -.6ó, 2ffi -.80403 Toiástartó --- __. _.40

402 Só- éa paprikatartó __ ___ _.óa
örsipohár (7 drb garnitura) ___ {.ó0
752 Lapos po.h3r, íogóval, 1l! l, 1.20, íogó nélkül i,os
75{ osszecsukható pohár -__ -.60, 

j80, _.96, 1.10
Valódt Thermos fél literes 3,10 negyed literes E.-
750 Thermo8 börtoh Ia 

__ 
1l.= po8ztób-ététtel ___ Ó.oo753 n s,ziiazáaos tok (kantár) e.40, 752 U. a. börfenékkól r.-754 . l litereshez l cm. filz béléssel ___ 28.-

Salystor kötszer ___ 1._
Hivatalos ezövetrégi jelvények és kiadványok kaphatók.

Leánycserkész felszeretés :

Kalap 6.20 - 8.t0, .Bluzanyag t,98, §ipzsinór 00.16-00.60
Ezenkivül levente felszerelégeket, Kisosz elöíráslszerinti torna_
ruhákat és cipökct va!amint mindennemü sporí cikkeket-nagy

válagztékban tartunk raktáron.

2x3x2

86. -48._
l20.-
2{0._

Árainhban a forgalmíadó benfoglalíafik.

1,4n11-

n0 ,rtlYi 4,'{

F.út3l é. láía!, BUdrPé3t.


