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A Magyar lfjtisági Vöröskereszt Egyesület
elárusító helye.

a Cserls észleolílDGlll van
V;, lra|rral-rríca |ö, sz., Cserkészlláz,.

Kézügyességek, kézimunkák, terítők, dí-
szes párnák, babák, karácsonyfadíszek
stb. feltünöen olcsó áron kaphatók.

Tá,Icorozásra,, lslrándrrlá§ra
és csapaítinrrepél:relsre

kiválóan alkalmas a tsülöníéle í2rlren kapható

crrlsrrrpa§ZÍilla, valamint a Wrigley
féle rá9ógrrrntttí es a íölíÖíí

desserí csolsoláelé-
Csapatoknak gyári áron utánvét metlett, v.bízományba.

i[agyarorsróEi löterak§t :

PULJEH!, J- Budapest, V., Garam-utca 2i!.

Kapható a ,rCserk é szbolíIean " is !

El,§ő lnűgllűr hangseerggd,t, :

STOWASSER
kir.]udvarl szállító.

-RIJDAPEST, II., r,ÁNcIrío-U. 6.
Altaláno§an elismerve a legiobb hangszerek.Húrol§. csak finom, megbízható minőségben.Rorírloíí hangszerek szakszenien iavíttatnak.

Áíaiánlaí ingyen küldetik,l
Az eggedúli maggar hangszerggdr az orszdgbant

ENR,ELO-naI§
a kittinő szomjcsillapítónak, egyetlen
kulacsból sem szabad hiányoznia.

Jól cukr ozva üdítö és egészséges ital,

mely különösen hosszabb túráknál

nagy ellenálióképességet kölcsönöz.

Kizárólagosan honi nyersanyagok-
ból gyártja

a r§R,AN,cE{. II§,NR, 116, FIAI RT.
nag!5rlsanrizsai és lltos<rrrsz,ení!árrosi trazai g5ráraitrarr.
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A TÁBoRTŰz.
íFffi7-Ian egy €-as albumom. Az egyik kép tábor-
|B\W§| tüzet mutat. Körötte 48,as hősöl< hallgatják

ffieWd]ilif i"",*ff ,3'i3,5,"i3l j;Yfl ,:'h:§"t'"j)
arca, sugárzik a messzibe tekintő szeme és középen
lobog a láng, amint magávalragadó erővel mondja:
>Talpra magyar, hí a haza!< Ebben az életrehívó
pár szóban benne van az egész igazi magyar cser-
készprogramm. Es Petőfi elindult, bevándorolta
a nagy magyar pusztákat, íelrázta a hétköznapi
tunyaságból a magyart, harcos, alkotó életre hívta.
Megjelent a pásztortüzek mellett, a falvakban és
városokban és ahol égett már a tűz, ott meglobog-
tatta jobban, ahol nem volt még tűz, ott, hatalmasan
lobogó lángot csalt ki a magyar lelkekből.

1912-ben vezettem elő,ször, mint 17 éves diák
cserkészeimet táborba. Es nreggyujtottuk az első
tábortizet, az első fárasztó nap után a 901 méter
magas Inovec csúcsán. Nem láttunk még addig
cserkésztábortúzet és nem tudtuk, hogyan kell azt
lélekkel kitölteni, de megtanított rá a magyar törté-
nelem sok magyar fájdalma. Elszomorodtunk, elbúsul-
tunk ezeknek a nagy, szent emlékeknek a felevení-
tésén és belebúsultuk bánatunkat a szomorú kuruc
dalokba. Azután felrázott nagy fájdalmunkból Petőfi
lelke. És rigy éreztük, mi fiáial Őiatot< értjük meg
legiobban őt. Mert lévaiak voltunk, meséltünk Léva
várának nagy történelméről is, Ocskairól, vak Bottyán-
ról és a mi szépséges hegyvidékünk nagy történel-
méről, mert hiszen annak minden röge, minden köve
nagy időkről beszél. Es a le|kesedés tüze vidám
jókedvbe csapott át. Megtarrítottak rá a dalos mada-
rak. Egy-egy odvas fában vadméheket láttunk és
íigyeltüli szorgalmds, szervezett életüket. A hangyák
is azt igazolták, hogy összetartásban van az erő.
Erről is és egyéb megíigyeléseinkről is szó esett a
tábortűznél, persze eszünkbe jutott a magunk élete
és végzett munkánk. Azt is megbeszéltük, mi volt
jó és mi volt rossz benne. Azután levontuk a tanul-
ságokat, hogy másnap jobbat, különbet alkothassunk,
Kezdve az árokásástól, minden tábori munkán keresz-
tül a törvény hüségesebb betartásáig. Nem gondol-
játok, fiúk, hogy nincs is igazibb mestere a tábor-
tűznek, mint a magyar élet, magyar történelem és
a nagy természet ? Ilyen volt a mai cserkésztábor-
tüzek egyik őse és bármennyire is örültünk a nap
minden szépségének, mégis úgy éreztük, hogy min-
den szépség azért van, hogy a tábortűz fényét gaz-
dagítsa és a tábortűz ezt a sok gazdagsálot és
szépséget beleégesse lelkünkbe örökértékű kincsként.

Elküldtek a hegyek tihozzátok, az Alföld íiaihoz
és azóta sok-sok tábortüzet láttam és a forradalmak
a soknak_ szíthattamél fel én is fehértüze lángiát.

Fiúk ! En úgy érzem, hogy a tábortüzek sűasem
alszanak ki. Akkor is élnek, amikor mi hideg, nagy
kővárosainkban lakunk egész zord télen át. Csak

visszahúzódtak az anvaföld méhébe, de egy-egy
szikrájuk, kicsiny lángocskájuk benne ég a mi,lel-
künkb'en.' Te is,-én isi mind'nyájan hoztúnk belőle,
hogy melegséget árasszunk, hogy új tüzeket gyui.t-
suíX és hógy ezen a nyáron és a jövő_nyáron,és
rnajd még sÖti Uoldog mágyar nyáron több tűz égjen
s ázok drősebben, iázőbb-an lobogjanak. Ez a lán-
gocska a mi lelkünkben elalszik, vagy csak .gyengén
Óislatol. akkor. amikor a cserkésztörvényeket nem
iartjuk be a tc;iunk telhető legiobb qódon. Ilyentor
egyjre gyengül az a kis láng,-de ha híven teljesíted
k6Íeles-ségeÖet s a törvényéket egytől-egyig_ mind
megtartod] at<kor ilyen nemes magatartá.9 gtq! QglOqs
bel§ő melégség sugarzik szét a szívedből. Tudjátok,
cserkésztesivéreim, hogy ez a tábortűzi láng felgyara-
podása, megnövekedéie olyan _nagyra, hgsy már
inásnak is aiandékozhatsz belőle? A tábortűz maga
az a varázslatosan fénylő meleg, amely felénk ragyog
egész éven át és hív-és magához vonz, mint valami
c§odálatosan nagy mágnes és mi elindultunk mind-
nyájan, néha botorkálva, bukdácsolva; néha_ kemény,
elyénes lépésekkel: a sötétségből a fényforráshoz,
a-bizonytalhn magunk életéből a krisztusi bizonyos-
sághoz, mert ott Úallunk meg mindent a tábortűznél
és ott halljuk meg mindig a tiszta igazságokat.
Megyünk előre a mágyar éjszakából a szebb magyar
jövő útját megvilágító drága tábortüzekhez.

Dehát mi is az a túz, fiúk! Néha szalmaláng: magyar
tűz, de néha izzó parázs tábortűz. Tudjátok-e,hogy
mind a kettőre szükség van ? Mi fiúk hamar fellel-
kesedünk és ellobogunk, mint a szalmatűz, mint a
magyar ember. De ne felejtsd el, hogy a szalmatűz-
től lángot foghat vastag dorong is, hogy sokáig-izző
paÁzzsá váljék. A magyar tábortúzben benne ég a
pásztortüzek szelíd, meleg fénye, meghittsége, a
mindennapi munkás, csendes, hétköznapok utáni
pihentető béke hangulata. Ilyen az AlföId pásztortüze.
A hegyek pásztortize már éberebb és sejtelmeseb-
ben lobog, hogy elűzze a nyájára leselkedő fene-
vadakat. A hegyi pásztor tlü.zea virrasztó lelkiismeret,
annak a lángjai is ott égnek a magyar cserkésztűz-
ben. De benne lobog, benne serceg) nyargal, mint
harci paripa, harcos őseink tábortűzi lángja is. Ez az
ősi tűz, amely mellett összegyűltek terveket alkotni
új harcokra és honalapításra. Ott osztották ki min-
denkinek a maga teendőjét és sokszor mondott ítéle-
tet a vezér a tábortűz mellett és osztott dícsérete
nemes erényekért.

A tábortűz fénye akkor lesz melegebb, áthatóbb,
ha én is adtam bele fényt és meleget; ha a parancs-
nokom örsömről és rólam elismerően nyilatkozott.
Belehull a jó cselekedet a tűzbe, hogy abban meg-
edződjék, megtisztuljon mindnyájunk közkincsévé,
mert hiszen ott egy család vagyunk a tábortűz körül
s a jó cserkész örömben és tanulságban gazdagodik
a mások jócselekedeti által is. Es eza4 amit csekély
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ajándékunkért kamatosan ad vissza nekünk a tábor-
tűz. A nagy tanítás, a vezető, segítő tanács, a tiszta
lelket hordozó versek a nemes szépségektől roska
dozó gyönyörű dalok, mesék, mondák és eszes em-
berek tartalmas beszédei . . . De, ha elhangzik egy
ízléstelen tréfa, vagy ostoba kuplé a tábortűz mellett,
akkor a túz lángjából mindnnyájunkat beszennyező,
kormos füst száll föl, mintha szennyes rongy hullott
volna bele.

Órködjetek fiúk, a tábortűz tiszta lángján !

A magyar cserkésztábortűz kiegyensúlyozza lel-
künket, mert ,Sírva vigad a magyar(. A mi tábor-
tüzünk sohasem csak a vígságé, mert az könnyen
felületességre, léhaságra vezel és mert sohasem volt
olyan egy perce a magyarnak - és nekünk sem
lehet fiúk -, amelyet gondtalan vígságban, nagy
föladatainkra nem emlékezve tölthetett volna el.
A mi tábortüzünk sohasem csak a búsulásé, mert
az erőtlenné, sötéten látórlá tesz. Pedig nekünk erő
kell, tiszta, szent, erő, hogy a ránk váró nagy harcot
győzelmesen megvívhassuk. A magyar cserkésztábor-

tűzben megnemesedik a magyar bánat és nem fullad
a borba, hánem szent erők fórását töri fel. És ebben
a tűzben megnemesedik a magyar igazság, hogy
megkönnyítse bánattól nehéz lelkünket és rugalmas-
ságot, mindig újra kezdeni tudást vagy inkább kitar-
tást szüljön az elkezdett munka sikeres befejezésére.

A szelíd, nyílt homlokú magyar róna összeházaso-
dik a sejtelmes, de nagy erőkkel Istenhez közelebb
emelni bíró magyar hegyekkel. A hegyek őrtüzeinek
a lángja és pásztortüzeinek a lángja Erdély és a Fel-
vidék cserkésztüzei összecsapnak a Csonkaország
nagy pusztáján lobogó magyar cserkésztűz lángiával
egyszeí, - az lesz ám a máglya ! összeházasodik
a két magyar tűz, elég benne minden régi magyar
hiba, szemét és feltánrad belőle az örök idők új
magyarja. Fiúk ! Szítsátok a tüzet, Petőfi vándorlelke
megjelenik a mi tüzeink mellett és szítja a lángot
és Petőfi boldog könnyektől áztatott arccal látia,
hogy mindnyájan tudjuk, t]gy-e fiúk, hogy ,Talpra
mag'ar - mielőbb, mert -, hí u nu1?,))'orragó 

Ede.

A GENTLEMAN-TÁBOR.
Ha az angol valakiről azt akarja mondani, hogy tgazán

kifogástalan uriembernek tartja: lelkileg s gondolkodá-
sában nemesnek, viselkedésében elegánsnak és finomnak,
egész megjelenésében, beszédében s egész önmagában
fegyelmezett, igazi férfinak, akkor arra azt mondja, hogy
gentleman. Ez a legnagyobb megtiszteltetés, amit angol
ember a másik férfiről, vagy fiúról mondhat. S a leg-
nagyobb sértés és lebecsülés, ha valakiról megállapítják,
hogy nem gentleman. Az olyasféle, mint mikor az indián
azt mondja valakiről, hogy coyota.

A magyar cserkészfiú gentleman. S a mi táborunk
gentlemanok tábora,

Ne felejtsd, hogy a cserkésztábor nem vademberek élete,
ahol semmi sem kötelező, ahol mindent, szabad s ahol
úgy élhettek, mint az őserdő kis állatai. A cserkésznek
egyetlen szabálya van csak táborban és mindenütt: hogy
nehi mindig és mindenütt gentlmanneh kell lennie, S ez
köti őt nemcsak akkor, ha szép ruhába öltözködve házi
zsúrra megy, vagy ha díszruhában cserkészkivonulásra
indul ; mert a magyar fiú úri mivolta nem a ruhájában,
hanem a lelkében gyökeredzik: a magyaí cserkész úszó-
nadrágban, megviselt tábori ruhában, mezitláb, bogrács-
sikálástól kormosan is mindig egyformán gentleman, nem
is tud más lenni.

A táborban mindazok az illemszabályok, amelyek az
úri íiút az elhanyagolt utcagyerektöl megkülönböztelik,
teljes mértékben kötelezők.

A tcjbor rendje nemcsak parancs és szigorú ellenőrzés
eredménye, hanem a gentleman-cserkészek lelki igénye.
Fájjon az neked, ha valahol szemét van, vagy rendetlenség.
Minden papírdarabot felszedsz, asztalon, sátorban és
mindenütt, mindig ép úgy rendet tartasz, mint otihon a
fényes, parkettes, úri szobában. Rend van a hátizsákodban
is, ahová parancsnok úr ritkán néz be. Nem azért van
rend, mert vizsgálattól és megszégyenüléstől félsz, hanem
mert úri ízlésed követeli s mert nem bírod tűrni a ren-
detlenséget.

A tdbornah és ónmagadnah lisztasciga épen úgy belső
igényed. A táborozó cserkészeknek nagy ellensége s örök
bajt okozója a piszoll, Kényes úri fiúk, akik otthon mindig
olyanok, mintha skatulyából vették volna ki őket, járnak
csupa-mocsok ruhában, esznek maszatos csajkából, kezet

nyu|tanak fekete körmökkel s a hátizsákukban szennyes
ruhát, imakönyvet, élelmiszert s fogkefét összekevernek.
Pedig aki egyszer gentteman, az a táborban is az marad,;
nem bír,ja a piszkot ruháján, holmiján, önmagán. Uri ízlése
tiltakozik olyan ízléstelenség ellen, mint a piszkos kéz,
szennyes ruha, vagy gondozatlan huj, köröm, csajl<a,
cipő stb.

Tiszta test, tiszta holmi, tisztaságra kényes izlésú fiúk :
ez a magyar cserkésztábor jellemzője. Ha piszkos lett
kezed,, ruhád, undort érezz, míg meg nem mosakodtál,
vagy ki nem mostad a ruhát. Erről lehessen rádismerni,
erről az igazi előkelő ízlésről és tisztaságszeretetről.
Szomorű az, ha cserkésztáborban a kicsik mosdatlanok,
mocskosak, a nagyok kócosak, beretválatlanok ! Ne mondd
azt: ,Nincs kiért beretválkozni!" meg: ,,Ugysem lát
senki, csak nem töltöm azza1 az időmet! . ..' Hiszen nem
más kedvéért vagy tiszta és rendes, hanem magadat
becsülöd meg vele és nagad igényét elégíted ki vele.
Rider Haggard ír egyik regényében egy angol iengerész-
tisztről, aki több hónapos vad erdei utazás alatt is min-
dennap beretválkozik, ruháját este gondosan összehajtja,
leporolja s amikor egy hetes, halálosan nehéz sivatagi út
után, amikor szomjúságtól majdnem elpusztultak mindnyájan,
először vizhez értek, Good kapitány, miután szomját csil-
lapította, rögtön előveszi a szerszámait és olyan szépen
megberetválkozik, mintha a klubia egy londoni estélyére
készülne. Mert Good kapitány gentleman : kényes önma-
gára és lisztaságára,

Ruhád is rendes legyen. A sátorban is lehet ruhát
rendben tartani: hikefélni naponta, este összeratini, cipőt
naponta kitisztíiani. Es ez a-különbség az úr és a malac
között, hogy az egvik megérzi a tisztaság intését, a másik
pedig jól érzi magát gondozatlan, piszkosan. A magyar
cserkész úr, nem malac.

A tdbori öllözhödést szintén a jó ízlés diktálja. Elis-
merem, hogy a legkényelmesebb öltözék az úszónadrág,
rle viszont te azt ismerheted el, hogy hihetetlenül ízlés-
telen, ha reggeltől-estig abban parádéznak a fiúk, úgy
ülnek ebédhez, úgy jönnek megbeszélésre és talán még
a napiparancshoz is úszódreszben állnak fel. A táborban
nem járunk cserkész-formaruhában, csak a napos szolgá-
latos kell, hogy teljesen felöltözve legyen. A többi tábori
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egyenruhában jár : fekete cloth-nadrágban, íehér trikóban,
fejökön tábori sapka vagy fehér jockey-sapka. Mezitláb
iárhatsz, de tiszta legyen a lábad ! Az úszónadrág táborban
(még vízitáborban is), épen úgy csak a fürdés idejére
való, mint itthon, vagy előkelő fürdőhelyen. Mert az előkelő
fürdőhelyet nem a szép szállodák és a szobák magas ára
teszi előkelővé, hanem a magas igényú, úri közönség,
Amde úribb és elegánsabb közönség, mint a magyar
cserkésztábor fiai, nem lehet semmiféle híres helyen.
Lássék rajtatok a magyar cserkészfiú előkelősége.

Táboron kívül már a tábori ruha sem megfelelő, Aki
a faluba megy, vagy akár csak az erdészházba ftrt el
valamit megbeszélni, az nemmehet lenge tábori ruhában;
mini ahogyan otthon is gallért és nyakkendőt teszel fel,
ha a szomszédba kell átmenned. A cserkészet jó hírének
és a falvak, no meg az intelligencia népe előtt is meg-
becsültetésének sok minden
másnál többet ártottak azok
a félmeztelen futkozó fiúk,
akiket a cigánypurdéktól
csak a valamivel fehérebb
bőrük különböztetett meg. A
cigánypurdé nem gentleman,
a cserkész pedig az és an-
nak is kell lennie.

Etkezés szabály a ügyan-
az: akkor is, mindig úr kell,
hogy légy! S ha a tábor
asztala nincs is olyan szé-
pen terítve, mint otthon
édesanyád asztala, de vi-
szont te, az asztalnál ülő
cserkészfiú ugyanaz vagJ,
mint aki otthon voltál. Az
lgazi űr még az erdei tisz-
táson és egy csonka fatör-
zsön is olyan elegánsan
eszik, mintha előkelő asztal A segédtiszti tábor készülódése Jamboreere,

hogyan csinálja; s akkor utánozd őt. Addig vagy vizet
tölts, vagy beszélgess a szomszédoddal. Fontos, hogy ne
vegyék észre zsvarodat,

A cserkészkonyha nem modern higiéniával felszerelt
remekbe készült főzőhelyiség. Bizony megeshetik, hogy
baj van az étellel: kis bogár esik bele, vagy elrontja a
szakács vagy kozmás lesz sib. A cserkészet őskorában
sokat tréíálkoztunk a kozma fölött, ma már szégyeljük,
ha valaki tréfát csinál belőle. Akármi baj van, a gentleman
szabálya egy: úgy tégy, mintha nem vennéd észre s
vigyázz, hogy ne te légy az oka, ha a másik észre
veszi. Ez vonatkozik arra is, ha a társad ügyetlenséget
csinál: kidönt valamit, stb. Múveletlen, durva lelkű íiúk
táborában ilyenkor nagy röhei van és piszkálódás és
napokig egy-egy ilyen ügyeilenségből él a tábor vicc-
mestere. Ahol gentlemanek, igazi magyaf cserkészek ülnek,

ott ilyenkor megy tovább
a beszélgetés, mintha senki
sem vette volna észre a,

cserkésztestvér ügyetlensé-
gét, sőt mindegyik azonipar-
kodik, hogy iussolja azt.
olcsó , és ízléstelen siker:
egy-egy ilyen ügyetlenség
nyomán nevettetni a társa-
ságot.

Angol ír evett jónevú
magyar család asztalánál.
Egy tálért nyúlva, kezével
véletlenül feldöntötte a bo-
rospoharát. Az angol par-
dont mondott s nyugodtan
evett tovább. A félmúvelt
háziűr ellenben néhány vic-
cet rögtön elsütött ezzel'
kapcsolatban s végül, látva,
hogy az angol nem nevet
és nincs is zavarban, meg-
kérdezte; "önöknél így felvendége volna. Mert ő nem

is tud másképen. Es mert megbecsüli magát azzal, hogy
úri módon étkezik.

Kétféleképen lehet elegánsan enni. Egyik módját minden
illemszabály előírja i ez az úriasztalok étkezési etiketje,
amelynél a kés, kanál," villa, asztalkendő és mindennek
megvan a szabálya. Ezt nem magyarázom; otthonról úgyis
tudjátok; ha valahol hibát csinálnátok, a parancsnok úr
úgyis figyelmeztetni fog rá. A másik mód, ahogyan a
magyar paraszt ember eszik. Mert a magyaf parasztban
nagyon sok veleszületett, méltóság és finomság van,
Figyeljétek meg, ha pl. körülülnek 

"gy 
nagy tálat, a jobb

kézben bicskával, a balkézben kenyérdarabbal esznek:,
hogy milyen elegánsan, szépen csinálják azt! Vagy figyel-
jétek meg, ha a magyar paraszt szalonnát eszik: ahogyan
balkézben fogja a kenyeret, rajta a szalonnát s jobb kéz-
ben tariott bicskával kanyarít belőle, rnennyi nemes egy-
szerűség van a mozdulatában ! Próbáljátok utánozni: meg-
látjátok, nem is olyan egyszerú dolog !

A magyar cserkészfiú akár az úri etiket, akár a paraszt-
ember illendősége szerint, egyformán tud ízlésesen és
szépen enni, O csak egyet nem tud: neveletlen gyerekek
mődjára ízléstelenül viselkedni ar. aszlalnál.

Az élkezés elegánciájára nagyon vigyázzaíok! Sokszor
jönnek előkelő látogatói, pártfogói a tábornak s bizony
nem egyszer szégyent vallottunk már a fiúkkal ilyenkor !

Lrra vigyázz mindig, hogy ha nem tudod valami ételnél,
hogy hogyan fogj ,hozzá, vagy ha bármilyen zavarban
yagy az asztalnál, akkor csendes észrevétlen várj addig,
míg meglátod, hogy a többiek vagy pl. a parancsnok úr

szokiák lökdösni a borospoharakat?' Az angol igen
nyugodtan felelte: ,Előfordul, de mi nem beszélünk róla..
A, háziír megérezte a gentleman fölényét az atpári vic-
celődő íölött s igen elhallgatott. Ebéd után pedig vett
egy illemszabályt.

A magyar cserkészfiúknak belső érzés és ízlés diktálja
az asztali illem szabályait. Soha parancsnok úr ne szé-
gyenkezzél< miattad.

A tdbor tónusa, beszédmodora, tréfák színvonala gent-
lemant mutasson. Ahol a táhorhoz közeledő már messzi-
ró1 hallja, amint nmarha' és egyéb természetrajzi nevekkel
diszítik egymást a cserkészfiúk, vagy durva tréfát, pláne
piszkos szellemességet ha1l, abban a táborban nem urak,
hanem nagyon durva és ízléstelen kölykök élnek, Az egy-
mással való beszélgetésben kétféle hang lehetséges: vagy
úgy beszélsz a többi cserkészpajtással, mint utthon a
testvéreiddel, olyan szeretettel, melegen, kedvesen; vagy
úgy, mint ahogyan beszélnél egy idegen fiúval, aki csak
most mutatkozott be neked: olyan udvariasan.

Tréfák, mókák, a magyar gentlemanek táborában csak
válogatott, igazán szívből jövő cserkésztréfák lehetnek.
Nem viccelhettek egymás rovására és nem nevethettek
úgy, hogy valakinek ez a nevetés fájjon, Nem hozhattok
utcai, durva tréfákat, sem derékon aluli komiszságokat;
kétértelmú beszédnek helye nrncs a cserkészliliom táborában.

,A, száj a szív bőségéről szól" mondja a biblia, A
cserkészek beszéde igazi cserkészszívet mutasson és igazi
úri gondolkodást.

A tabor jelszavai a genileman.cserkész részére:
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Munkában: vidám ! szorgalmas !

Játékban : előzékeny ! jókedvú ! testvéries ! önzetlen !

Testvéreivel szemben : figyelmes ! önzetlen !

Feljebbvalóival szemben: udvarias ! bizalmas ! enge-
de|mes !

Sátorban: rendes ! csendes !

Evésnél: tiszta ! ízléses !
Mindig l úr, cserkészgentleman !

Ha uendégeh iönneh a triborba, akár öreg urak, kis
fiúk, cserkészpajtások, kis leányok, akárkik, akkor is csak
egy a jelszó : mindig úrnak, gentlemannek lássanak !

Erdekes a táborlátogatók fogadása. Két szempont talál-
kozik itt. Az egyik aztmondja, hogy a táborozó cserkész-
fiú a maga fiúéletét éli, azért jött táborba, hogy azt
zavartalanul élje és nincs joga senki vendégnek, hogy a
tábor életén miatta csak a legkisebb csorba is essék.
Nem szabad miattuk a napirendnek megzavarodnia, nem
szabad egy perc késésnek sem elóállnia a munkában,
ebédben, nem szabad, hogy egyetlen cserkész is köteles-
ségét mulassza miattuk. Minden megy tovább a táborban
s ha téged feltartana valamiben bárki látogató, akkor
nagyon udvariasan, bocsánatot kérve ott hagyod és vég-
zed előírt munkádat. Tehát a vendég téged semmiféle
cserkészfeladat teljesítésében meg nem akadályozhat.

Másik szempont a magyar lovagiasság szempontja.
Udvarias 1enni azzal szemben is, aki rosszkor jön, aki
tehernek jön s akit száz mérttöldre kívánsz a tábortól.

Minden vendég addig a te gondod, amíg a napos tiszthez
vagy a parancsnok úrhoz elvezetted, bemutattad; akkor
tisztelegsz és visszamégy a munkádhoz. Bárki érkezik a
a táborba s megszólít, bemutatkozol s szíves udvarias-
sággal beszélsz vele. Ne fogadjanak senkit cserkész-
táborban únott, vagy mogorva arccal; ha valaki nem kívá-
natos vendég, vagy rossz időben jön, azt elintézni a pa-
rancsnok úr dolga. S a vendég, akit a parancsnok úr
szívesen fogadott, nyugodtan járhat a mi táborunkban.
Nem kell félnie attól, hogy neveletlen gyerekek a háta
mögött megkritizálják, összesúgnak, nevetnek rajta, vagy
hogy kamasz megjegyzések és tréfák bosszantják. Ne
felejtsd, hogy bárki jön a cserkésztáborba, az a magyar
cserkészetnek, a cserkészliliomnak a vendége. Még ha
kidobják is, akkor is azza| a benyomással kell elmennie,
hogy ,engem ugyan kitessékeltek, de a cserkészek azért
igazán úri fiúk".

Ha magad vagy vendége idegen cserkésziábornak, ott
is mindenben gentlemannek ismerjenek.

A gentleman-tábor szabálya, mint mindezekből látod,
nem is szabályzat, hanem szellem : úri szelleme a magyar
válogatott fiúknak. Urnak lenni akkor is, ha nem látnak;
úrnak lenni mindig és mindenütt ; nem mások miatt, hanem
önmagad miatt, belső lelki igényből s amiatt a tiszta
cserkészliliom miatt, amelyet a szíved fölött viselsz.

Nem nagy probléma. Csak igazán cserkésznek kell
lenned hozzá.

AZ T-]TOLSÓ VITÉZI AVATÁS.
Június 19-én utoljára avatott uj vitézeket Horthy Miklós s

ezzel 12 ezren felül emelkedett a vitézek száma. Mindig lélek-
emelő látványt nyuitott az avatás évről-évre ismétlődő ünnep-
sége. Ósrégi magyar szokás a hadban, honvédelemben szer-
zett érdemek jutalmazása, az elismerés azért, hogy valaki a
legdrágábbat, életét tudta önzetlenül felajánlani a hazáért. A mi
őseink érezték, hogy az ilyen hősöket meg kell becsülnünk.
E megbecsülés külső jele azaz ünnepélyes felejthetetlen szer-
tartás is, amellyel vitézzé avatják az aría méltókat.

Különösen nevezetes és emlékezetes ez utolsó avatás nekünk,
cserkészeknek azért is, mert ez alkalommal ütötte vitézzé a
vitézek főkapitánya a magyar cserkészet egyik büszkeségét
és leglelkesebb, szívünkhöz nőtt egyéniségét, Faragó Edeor-
szágos vezetőtisztet több derék cserkésztiszttársával együtt.
Meleg szeretettel üdvözöIjnk vitéz Faragó Edét, a béna karú,
de egészlelkű vitézt a megérdemelt elismerés kapcsán s kívá-
nunk a magyar hazának sok-sok hozzá hasonló magyarabb
magyart.

Képünk az utolsó vitézi avatás eskütételének ünnepi pilla-
natát rögzíti meg.

A JAMBOREE-IRODA HÍREI.
Az angliai táborparancsnokság orvos-főnökségétől június

l5-én a következő levél érkezett:
Néhány nappal ezelőtt meglátogattam az egészségügyi

minisztériumot és érdeklődtem a Jamboreet látogató fiúk
egészségügyi védelmének kérdésében. Kifejtetiék, hogy
ma már szó sincsen Angliában himlőjárványról, azonban
itt-ott még vannak egyes izolált esetek, amilyenek mindig
vannak, A világnak egyetlen országa sem teljesen mentes
a betegségtől. A legutóbbi járvány, amely a Tuscania c.
hajó utasai között támadt és rajtuk keresztül terjedt el,
sem volt nagyon komoly, bár a sajtónak egy része nagy
jelentőséget tulaidonított neki. Ma már teljesen megszűnt.

Ennekfolytán a Jamboree látogatását ebből a szempont,
ból semmi néven nevezendő veszély már nem fenyegeti. A
minisztérium egyúttal kifejezte az óhajáí, hogy a Jamboreen
résztvevő összes íiúkat oltscih. be mostan, hiuéue azohat,
ahihet az utóbbi 7 (hé0 éuen belül oltottah. Ez íokozni
íogja azt a kivánatos elővigyázatosságot, amely okvetlen
szükséges akkor, amikor a világ minden tájáról i|yen nagy-
számű látogató érkezik egy helyre, Kiváló tisztelettel

=.-,#-- F,R, Lucas orvos,
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u.r vprps a lÉcvpnT szÁNrÓx FELETT.
Mióta a cserkészliliomot hordom mellemen, sok érdekes

harcszerűt játszottam ,már végig; vettem részt o.Iyanban,
amely mezőn folyt le, játszottam olyat, mely erdőn, hegyen,
vagy völgykatlanban ért véget, de olyan érdekes, különös és
furcsa befejezésű harcjátékban még sohasem vettem részt,
mint amelyikről épen most akarok nektek szólani, No, de
térjünk csak a dolog rendjére.

Már vagy két óráia kergettük folyton a rablókalózoknak
bélyegzett Szarka-örsöt. Hatalmas nádaserdök között botor-

Á

IobbKénytelerrek voltunk hajlék után nézni.

tunk vizes ruháinkat felöltve jobb hailék után nézegetni. Fel-
szaladtunk a parta s a nagy cuppogós sárban betértünk egy
kózeli tanyába.

Egyszerű, barátságos lakás lehetett talán ez a tanya más
időben, de most olyan szomorú, olyan rideg volt, hogy a szi-
vünk szinte belevásott, A sápadtarcú, töpörödött asszony
siránkozva jajveszékelt a sarokban, a férfi pedig csöndesen
pipázva, merevült arccal bámult ki a tornácról a jégverte,
letarolt búzaföldre, olyan nagy volt mindnyájunknali búja,
bánata, hogy szinte még arra sem gondoltunk, hogy egymásról
kérdezősködjünk. Valami titkos véletlen összeho7otiltt ben-
nünket ezen jégesős idöben s talán soha többé ez életben
nern látjuk egymást.

Az asszony egyre jajveszékelt: iajj Uramjézusisten, mi lesz
mostmár mibelölünk, elpusztult az egész vetés, iaji, odavan
az egész gabona, iaij, hát micsinálunk ?

A férfi nem szólt egy árva szót sem, csak fogta magát, le-
vette a szegről subáját, botját, a subát felkapta s kifordult
a tornác elébe. Már elállt a iég s félszegen, fázósan mi is
utána somfordáltunk a ház urának,

Már jó utat tettünk meg s elértük a vetések legtarlottabb
részét. Az asszony sírása még mindig lelkünkben Zsongott s
minden lehajlott búzakalászban a megtestesült |ajveszékelést
hallottuk,

A parasztember méltóságosan nyugodt arccal tekintett végig
tönkrement vetésén. Nem látszott arcán a fájdalomnak, a két-
ségbeesésnek egy árva szemecskéje sem, hanem úgy állott
földje közepén, mintha már előre tudta volna a jégverésnek
bekövetkezését.

Nyugodt mozdulattal leegrelte fe|éről báránybőrkucsmáját
s így szólt: Hatalmas vagy Uristen a kegyetlen pusztításban is !

Szótlan némaságban álltunk körülötte s figyeltük csodá-
latos bölcseségét. Lehajolt a földre s tenyerébe vett háíom
jégáztatta, porhanyó rögöt.

Ez a föld a mi életünk minden boldogsága és minden kese-
rűsége. Barázdákba törtük nyugodt simaságát, hogy hajlongó
kalászt adjon minékünk s jött égy iégveréó és lefarolta a mi
növekvö vetésünk drága zsengését. Most odavan az élet,
odavan a reménység.

Héi, iffiurak, sopánkodnunk azonban nem szabad, mert a
sopánkodás elveszi a munkálkodó erőt feszes izpainkból, né-
künk pedig továbbra is élnünk kell a földön, Elnünk köll a
családunkért, alri kenyeret kér apai minnenmagunktól.

Dacosan dolgozzunk. Valahogy maid megélünk a tarlás
után megmaradt vetésböl, TavasZvan még. hátújraszántsunk.
Ha a szántás nem volna elég, lássunk a barmainknak.

A mesgyék tele
pocsolyákkal. El-
búcsúztunk s őde-
legve baktattunk
végig a sáros úton.
Majdfelkapaszkod-
tunk a gátra s
kerestük a fakép-
nél hagyott csó-
nakot. Bizsuék csu-
romvizes csapatia
váratlanul megle-
pett oennünket s
egymásután le.kiál-
tott minket. Erez-
tük, hogy elvesz-
tettük mindenké.
pen a maiharcszerú
napot. Mert amidőn
a parasztnak min-
den vetése tönkre-
ment, nekünk csak
a trikónk lett vi-
zes,meg a kedvünk
Szo.ntyolódott el.

Es éreztük, hogy
itt minden egyes
mozzanatnak ídi-
dalmasan mélusé-
ges értelme oan.

Téchg Oliuér.

kált a csónakunk s alig tudtunk egy-egy tisztességes lendü-
letet adni minduntalan akadozó évezóinknek, Laci arcáról
csurgott már a vereiték s néha lankadt mozdrrlattal tette |e
a széles lapátokat. Sanyi folyton csapkodta a fölébünk hai-
ladozó nádszárakat, amelyekről apró, viszketős bogarak hul-
lottak nyakunkba. A csónak oldalának láthatatlan rései között
lassan beszivárgott már a víz s ruháink, cipőink, amelyeket
levetve magunkról csónakunk orrába tettünk, telidesteli lettek
sáros vízfoltokkal.

Abba a helyzetbe kerültünk, amelybe a kisgyermek kerül,
midőn már únja a csipegetös játékot. Mikor elindultunk a
csónakházból, szinte taitékzott belőlünk a harcszerűi hév s
a cserkésznagyiáték utáni lelkesülés. Az evezők csak úgy
peregtek újiánkban, hogy mielőbb utolérhessük a félórás
élclnvt nvert gonosz kalózokat, Folyton róla beszélgettünk
s aniryirá átéltűk helyzetünket, hogy-valahányszor Bizsut, az
örsveletőnket megemlítettük, hozzátettük, hogy az ,,a gazem-
ber kalózu, pedig egyébként nagyon szerettük.

De most már valahogyan megváltozott a dolog; nagyon
nagy melegünk lett, igen-igen kifáradlunk s mivel a kalózokat
neá- találtúk, va|ahogyan égészen elfelejtkeztünk arról, hogy
harcszerűt játszunk, hogy áz lenne a kötelességünk, hogy
őket kergessük.

Rekkenő hőség nyomakodott a tájra s az égen szürke
felhők sombolvogiak össze. E,reztük, hogy irtózatosan rosszul
sikerült"a mai'nápunk s a harcszerű n-em ér egy fabatkát
sem. Pokolba kívántuk a Bizsuék minden ügyeskedő furfang-
ját, amelynek segítségével annyira elillantak elölünk, hogy
még a fiilük hegyét sem láthattuk.

Nagvon szomorúak voltunk s nem tudtunk egyáltalán
a nyo)-Cadik törvény álIáspontiára helyezkedni. Kedvünket_rnég-
jobóan elvette a hirtelen megeredt jégeső.,Először csak itt-ott
hullott le egy-egy aprócska jégdarab, mald mind_gyorsabba.n-
gyorsabban"-esték i<örénk az-öklömnyi jéggömbök.,Mintha
iónn a levegő titokzatos rétegében minden .gollosz_ hatalom
miellenünk -fogott volna kezet, oly sűrű s oly hatalmas jég-
darabok hulloTtak fejünkre. Nagy fáradalmak között kievez-
tünk valahogyan a partra, s feltordítva csónakunkat meg-
húziuk magunkat a szellős, jégverte vízparton.

.\ iégeső azonban nem akart szünni s mi kénytelenek vol,

sáros

V7
voltak frissen gyíilt tócsákkal és

Szótlan némaságban álltunk körülötte,
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A vÍZrTÁgon.
A vízitábor - épen úgy, mint a szárazíöldi is - lehet

cillótribor is, meg mozgó is. Allótábor akkor, ha a pesti
vízitelepen, az esztergomi Csitri-szigeten, a Velencei-tó
partján vagy más alkalmas helyen azért szállunk táborba,
hogy fóképen a víziéíettelíogla|kozztnk, a rendes cserkész-
élet mellett úszni, evezni jól megtanuljunk, a vízből men-
tést, a vízből jeladást, a vizi térképolvasást és javítást
gyakoroljuk, a pákászpróbákra készüljűnk, az egyes sajka-
nemek sajátságait tanulmányozzttk, vagy a víziélet egyes
különleges kérdéseivel behatóbban íoglalkozzunk. Szóval
a vízitábor csak abban különbözik a szárazíöldi áIló-
tábortól, hogy itt a víz lényegesen nagyobb szerepet
játszik, aki tehát állatok életének tanulmányozásánál tart,
a vizieket veszi elő, aki akadályversenyt rendez, ehhez
a vízet használja ki, a néprajzból a halászok és molnárok
életét, nyelvét, szokásait, munkáját választja ki, a
műszaki munkák közül az árvízveszedelem, vízművel<,
hidak építését, siklócsónakok, vízirepülőgépeket vonja
elsősorban érdeklődése körébe, szóval cserkészfeladatainál
különös előszeretettel használja fel mindazt, ami vízzel
függ össze. A vízicserkész érdekes, de nehéz szórako-
zásai: a vadászat fényképezőgéppel vízivadra, vízitérképek
javítása, vízikalauz szerkes;itése, a partcrk mentén való
földrajzi, természetrajzi kutatás stb.

A vizítábor a szárazíöIdinél nehezebb, több tudást,
ügyességet, szellemi és testi fáradságot igényel és épen
ezért, inkább csak nagyobb, er,ősebb, feggelmezettebb és
tapasztaltabb cserhészehneh ualó,

A uízi dlló íóborohndl nem fontos, hogy a vízijármúvekkel
rövid idón belül, hosszú utakat lehessen megtenni, hanem
inkább csa[< az,_ hogy 4 jármúvek biztosak és tartósak |egye-
nek, hogy azokból fúrdeni, azokkal iátszani lehessen.

Ezért leggyakoribb saikájuk a közönséges ladik, amilyent
a molnárol< és halászok is használnak, Ebben legjobban lehet
a kormányzást és csáklyázást is tanulni. Az örsi csónak gyor-
sabb ennél, de sokkalta kényesebb, Vékony palánkjai hámar
betörnek, a lakkozás, vagy festék lekopása esetében rothad-
nak, üiődés, kíméletlen kezelés esetén szétmállanak. Haazon-
ban a csapat a kezelését és kímélését már előzetesen jól be-
gyakorolta, akkor szintén nagyon iól megfelelnek a célnak.

A uízi mozgó tóbor egyesíti magában a vízitábor és a
mozgó-tábor nehézségeit és előnyeit.

Először a víziközlekedés nagy országutain: a Dunán és a
Tiszán kell megtennünk rövidebb-hosszabb utakat, mielött az
elhanyagoltabb, vadabb vízi§takra merészkednénk. Az ilyen
víziországuton való leevezésnél u i. még nagyobb csoportok
is minden untalan találnak (csónakházakat, kikötőket, haió-
állomásolrat és még) olyan támaszpontokat, pl. ahol tanácsért,
segítségért betérhetnek, ahol rossz időben fedél alá kerülhet-
nek s találhatnak aránylag csöndes tá§orhelyeket, bővízű for-
rásokat, történelmi és építészeti nevezetességeket, természeti
szépségeket, anélkül, hogy az országutak porát, a városok
fústiét, a városok lármáját kellene elsZenvedniök érte.

Hanem azért néhány ilyen út után méqis csak érdekesebb,
nehezebb,. szebb a kisebbforgalmú víziutakon, legfeljebb egy-
két örsnyi létszámban való mozgás. Az úi veszelyek és aká-
dályok: lelógó kompkötelek, sziklazátonyok, hídroncsok, víz-
erőművek, gátak és sarkantyúk, a hideg szél és eső, a meleg
nap ereje elől való nehezebb szabadulás stb. úi feladatok elé
állitják a csapatot; viszont rendszerint olyan nép közé, olyan
vidél<re iuttatiák, amelyek a turistál< és cserkészek rendes
vándorlásainal< irányától távolesnek, ahol tehát mindenféle
megfigyelésnek, monda, népdal és viseletgyüitésnek, szokások,
kifeiez-ésmódok és felfogások tanulmányózásának sokkal tá-
gabb és hálásabb tere nyílik,

Az ilyen vízi mozgó-tábor a fokozott nehézségek miatt, már
inkább csal< öregcserkészeknek való (de ezeknek aztán anaá|
megfelelőbbl. S minrhogy a cé.l és a terület más, az esz.közei
is mások. Itt a ladik inkább csak a Tiszán, vagy a hosszabb
dunai leevezéseknél jó. Már különben a nagyobb folyókon az
örsi csónah, a kisebbeken pedig az összerahható hótzsóh-
haiak lesz a legalkalmasabb. A Balatonon az öblösebb és
magasabb oldalú fékes (uszonyos) kis vitorlás, a Velencei és
a Fertő tavon kajak mellett a csáklyás ladik a legjobb. (Folyó-

vizen való leevezéssel aránylag sok kilométert lehet össze-
szedni.)
l-:| De f elfelé való evezés közben |obban megismeriük a vidé-
ket és népét, többet tanulunk és erélyesebb, több testmoz-
gást is végzünk. Aki csak lassú vagy épen állóvízbel járt,az
a folyó sodrával nehezebben barátkozik meg, könnyebben
kerül haió, malom alá, gát fölé, zátonyra vagy más veszélyes
helyre, míg a folyóvizen járókat a nagyobb állóvizek, hirtelen
támadó magasabb hullámok erősebb szele hozhatia kényesebb
helyzetbe. Ezért célszerú mindenféle vizet jó és rossz időben
eIőször helyi tapasztalatokkal is bíró régi, vízicserkészek tár-
saságában kitanulmányozni és csak azután vállalkozni önállóbb
utakia. Gondoljul< meg, hogy a Tisza folyása átlag2 km órán-
ként, a Dunáé kétszer annyi Budapestnél, söt ha nagyon meg-
van áradva, helyenként 5 - 6 km is. De mi mindez a linzi
Duna 1,1 km-ével szemben? Az ilyen gyors sodrú víz köves
partja melleit a kikötés a csónakok és lapátok épségére egé-
szeJr más veszélyekct rejteget,
,; Ejielre a sajkát mindig ajánlatos a sz.árazra kitenni, szá.
mo|va azzal, hogy váratlan áradás, vagy hullámverés se te-
hessen kárt bennük.

A mai kor a szerencse-vadászok, a versenycsillagol< és
üzletemberel< kora. lgy a mozgó-táboroknál is fennforog a
veszély, hogy alrelyett, hogy az utat csak eszköznel< tekintse
a cserkészcélok szo|gálatában, a kor ideges, izgatott hangula-
tának hatása a|att az útiterv felületes ledolgozásává válik.
Ha valamelyik örs egyszer Győrből egy nap alatt jön le
(160 km) vagy Sión feltelé 74 km tesz meg - az még nem
baj ugyan, de ha egész útját ilyen törekvések fog|ák irányí-
tani, akkor abban egészen elvész a cserkészgondolat, Ha nem
ütünk naponként tábort, nem fözünl< magunk, nem tartunk
össze, akkor vállalkozásunk lehet azért még tanulmányi út,
turistakirándulás, kiadós testmozgás, de nem lesz cseikész-
munka. Mert ahhoz, hogy jó munka legyen, nemcsak testi erő-
kifejtés kell, hanem szellemi megemésztése is a látottaknak,
tábortűzi megbeszélése a tapasztalatoknak és állandó lelki
tökéletesedés, nevelődés is.

Ez pedig megkíván|a, hogy mindennap megfelelő időt szán-
junk csöndes önmagunkba szállásnak, a minden idegen beha-
tástól mentes cserkészmegbeszéléseknek is.

Viszont, ha felfelé uszályokkal húzatjuk sajkánkat, lefelé
pedig csak ereszl<edünk, akkor meg a testi tökéletesedés
hiányzik, ami pedig - különösen öregcserkészeknél - szintér
hozzátartozik a cserkészmunkához, a test és akaraterő neve,
léséhez. Ha nagy teljesítményeket nem erőltetünk is: ipar-
kodnunk kell jól és szépen, szabatosan evezni, magunkat testi-
leg is kiművelni, edződrri és lehetőleg elérni azt, hogy nálunk
csakugyan ép testben lakozik az ép lélek.

A vízi életről könyvet írt Zsembery Gyula ,,Evezés' címén,
azonkívül ,,Fertő-Balatoni utamu és ,,1000 km a hazai vize-
kenu címú útleírásaiban is sok hasznos tudnivaló van. A cser-
készirodalomban a nVezetők Könyve" és a Vezetók Lapjá"-
nak számos cikke foglalkozil< a kérdéssel. ,,A Magl,ar Cser-
kész" kiadványai közül nélkülözhetetlen a ,\'ízicserkész" s
ajánlatos azonkívül még a ,,Magyar Cserkész" következő cik-
keit is átfutni,

i923 okt. l. szám 2000 km hajón, vasúton, autón, csóna-
kon és gyalog. - 1925 dec 15. A kajak méretei.- 1926nov.
15. Külföldi vízicserkésztábor; okt, 15. A hátzsákkajak;
dec, 15. Tervek vízicserkészek részére. - 1927 ápr. 1. Tár-
sasjáték a vízben; mái. 15. A vízi tisztitábor; nov. 1. A dá-
niai vízijamboree tanulságai; nov. l5. Kanuverseny Dániában.
-- 1928 márc 15. Tihany 1 ápr. 1, A tihanyi tábor részletei;
máj. l. A vízitelep; jún. 1. A vízitelep; iúI. 1. Expediciónk
eredményei; iúl. l5. Cserkészcsónak-típus; A Balaton és vi-
déke ; A vízitelepről - és más cil<kek ; aug. 15. A tihanyi vízi-
tábor és a vízitérképek iavítása.

A pákász különpróbák szabályzata a Vezetők Lapja II. ét,
folyamának 4. számában 19z5 április l-én jelent meg.

ANGOL ISMÉTLÉS
A JAMBOREE-ISTÁK SZÁMÁRA.

Fischer Sándor öregcserkész, tanár úr szíves volt elvállalni.
hoey a iamboree-csapat Budapesten tartózkodó tagiai számára
július havában a legszükségescbb angol tudnivalól< elsajátítá-
sára ismétlő órákat tart a Cserkészházban. Idöpont: hétfőn
6-7 óráig, szerdán 7 -8 óráig, pénteken 6-7 óráig, Az első
óra július 3-án, szerdán este 7-S-ig lesz.
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.Régen voltam cserkészdíszben. .Ha meggorrdolom,_utoljára vára m.inden cserkész, ahol épenvan, megáll, arccal a főárbóctalán azon az őszi vasárnapon, a.mikor Loi'donból kir'ánduliam fete s r<inyu;tóii'r.iŰr taiiiu' i a.or' 
'iiilEi"á-'üJrro 

felé. Aa GiIwel1-oarkba körr'ilnézni. A-z ingem egy kicsit tlifatruit á tiancia.t.Ú1-o1.14riá.ága6á; ott vannák u itiuli- nemzetségifrancia mósodában, kalapom ninci1 eleE'hosszú a tralam ], 9sápatok iáirr'oil..Tl"piil.i angoJ, örmény, orosz, görög,hónom alá gönevölök eiy pokrócot, váil'atkönyv,. miegy.máé len§yel csaffiok li óiitiiióii á áöitiiaiiá*"Á'mőgyar zászlókis helYen élfér,-aztán elínáulok, teázr meg'-;rem'is mo'Iidtam nin3ö ott. parisbai, ;;i;;;, meg nlncs maggar cserhészcsopat.hova meqYek.Meghívtak. André Bertrand ÍFrancia KIE cséi- A kói-rilk"i;;.i;;;öietség, a katholikus és a semlegeskészek Szaina keitileti f9n.ok" hívott meg, a KlE cserkészek is képviseliéti *ágait§y-ker CÜpá.iul.'--""-" --

_ .AhogY, elhagYom. a.'Pá,rizsi földalattit, _aVincenui villamoson A iettevese indiánoó, a lefolyása a s ókásos kavarodás, mármár cserkésztársasásban utazom. Franciák, angolok, örmények amint az pár órás.-nágy létizamri harcszerűnél cserké§Zszokás
Megér_keztünk. Az_ olimPiai stadion szom.szé_dságálan már tiEéiér,upá.rii"ári, i1Óta^a* vonulunk vissza a táborba. Tábor_csendes l<észülödés folyik-egy nagy réten. üdvözlö"m Bertrand ,remlé[, ii;ióIgö 'Á;;üurtik 

vezetői az egyes táborokat, afőnÖkÖt,.aztán elinduloÍ< ,,cs6ikésííi". N;m kell ,essii menni. nemieti vezetőseg a secteuröket vizilálja.A Párizsi örménv cserké*ek egy_ csapata épe.n m.ost építi - 
A ;i.;";;;;3g;"ii-;;st egy protestáns istentiszteletretábor.át. Raizolom őket. Fekete-"trairi"rióteti'trpurót. 

-aiiá, 
gyúinek ti..ió u'iBupaibii."útana a különböző cserkészverse_mások iS PaPírra kerülnek, Persze' ÖJ -" nlrall +Al+il, l,i ^ ÁAl^lR+.x. \t^--_

TRIvAI]x.

ilil"öii '.;?i!'.1""";Io1ii"íu?1',íi /--\ :Y:[,l^"jl'-1"|i-" -líl:lí",*,.,Nlqy]§lig"§ ?-T;,,q,.9i-:"]! ,{ ._\ iJl'Ji'3':::# :,'Jxxk,'['nu","il:

iiTöiaT§f,l;tl,"gl€*i*:l -#{--\ ffi}r*Úr,::'{:ffÍ;§ifil'fi
*li:H,r-i*::ru;,xái# fu\ \ ií,:.:l,:lili*1!*f:t[ti:,"{#:
*á]*tl§;3lifr:ii:}iiIl-'^xöiií Y:ffi,. -§o \ i?,-":lá,ij,líltit",*ru;ltl":,,T::Nem tudnak mestalálni. Anüis.zor T.J'.'-/' _.-',/,'---''::-r ;_*-" \ J } iio, ,r"ruerr.utul.- ,"ii'il;i;;r-";
*Fj,""*!i:ii§.:ií .x -|íil;il 'ft ?;fr^ 7 Jr ísp#iíüifiJl.rítln,i1;lixfrl

affi"fi{l[';ík3j;'átÉJJJ-,,1íT ,I-R'P f í í,,*[*f:!:itili:í::ü:ry,1:,'ilu1gamuksincsróunkJul,"§l'uft}i; /\\_§t .! :l'q"*jlffiüÉ[+kffivétel persze. Ez is, az
még Nádos Lacira,' aki úgy látszik \
hosszabb ideig volt köztü[. \t.

álÉftli:lt -li. " :,,,t "#rA büfié t<oiiit eIent a íorgalom. §A fiúk többsége itt veszi vacsóráiát.

|ffliT"ü15##fi;;á,",f:rá1:l'F; / \-WN ;:!-"i*"ffl"fi!!ii","?i"ii',it
ititri nú"g "tóii,';;]'ií:,uiij"u'u.? \ ( \\ } iq,áH,liq{ii:!:p:"i.í"s;!lö}öregész otthonias menüt

xo,uó,i,- ei,ruuéiiönü-,,, "ge., \ \ \ \\h ,.Í i'"i].Í:* "j:'.".i:l^i"'::l""llllr,'ry,T;
§i"j.i,Ti,,**':',,j,;ry,t,§riÍ \ \\NL y,------_ l1x-,,|l1 fiti:il,,1lfi-:fi!?§secteur-ieinek a táborl

i::"!Ti:."1"^é9":i):,llj.l:§"^-:P,.9j-f.p.'j\-/l)yti.;'ii.:T;#;fr"il%i;íÍakbepár.késznóta, a csapatok&-J;i,,"1ifi -w{ '',5",r,</'/./b 
x,*i:^ii,3;i#::1_i§,^-*ögóznak be csendben, mgóznak becsendben,'[Tii!ij!l! :K :á 2 _;<,r il,--Tí3sá"J"-1?lixl*",i*ti(Nem láttam szerkocsi

vezényszó sincs. Feszel /s|T;§il f>__ '}#*---<+X 
:r*hü"ilt?1,1itx,i;1lÖ^:*!;i;itétel sincs. ,,Mon chefulgL§l§lllLU.''lYtUIlLIlell-:-'i9i:9T.*ffit.4.4a'urt.7elefántszelídítését,maidégyfőn6k

;"]"..'qi,uvalakiaZújonnan,érkez.€4JF^''4.^.^:^- rllullq,d ydlarl dL ",l]j,iT_::5;í__ Esv francia cserk. femetését éliük át, a pygmá< törpetek közül --, itt vagyunk s átnyuitja Egy francia cserkész. r.iii"ii3iii'r 'i'.iiir6!""iílr.askölykök)
egy cédulán az adatokat, amit az igdn aányoiák --utáibm mondaniÍrógéPes kisasszonY (persze az is cserkész, farkasköly.ök- igen.maszatosak. Madagai"zt<aruan-'á-rargu.hó-k- harci táncavezető) nyomban odagépel a többi alá a lictába. Bekapcsólják féjezi ne a látványo;ús-oi;t.a teletont a kÖzPontba, átveszik a nyomtatott programmot, Jól mulatott a t<ozonEeg, jol_mula_ttak a szereplők (kb. nyolcnincs sok adminisztráció. csapatból teiút t il,-áö-iáian resiottan murátóii a tank-autóKigyúlnak a secteur-ök tábortüzei. Az egyikhez én is oda- uer'éto|e: tvt.-Hitrvíar.i-riniioÁ?."Éu"'iii"; i;;;i;ó végig csi_
*9gY9k s két jó magyar nótával, szolgálok-.a közöss_égnek, nálta áz ered,eti ÓiÉái.ót:Yersze nem ertik, Még nem tartanak g s,aiát történelmi és Ezatán a farkasliölykökre került a sor. Alig hangzott el anePi dalaik.ápolásánál :."T..hosy.ertenek.hát meg a hasonló trangszóio-iigr;i;-ÓrtdiÖi,'mar_kanyarog is a térre Kaa, azidegent, Atírt és nemzetközi csékészdalok otthonisak.Abból óriá3 Éigyó.3"Ű;;k;;"t.;u"'á'r"iráriÉ&'. 

"táil az össze_sincs sok a programmon,táborlűzi tréfákdomináln?l(.I]cy,ansz t<apasiu7'a9lt,o§it .3 ;r.tiii!,r.; É;i;;.'A;"gy"Éiölep.ri1egynagYban a közös _t_4!ottt.l, ahova lampionokkal. vonuli'ák_ fet naly gyűrűkent, á ijanoai''rog rnulomsereg tarla táncát -a secteur-ök. A "Kili, Kj|i....,,-1e_pgmpás indián kosztümökben ve§j,e§"t<rirus.ségítá-"o|ái"r.rr3r. _&fi-';iríiáóiui['gva""iárja egy örs a táncot. Majd gladiátoiok küzdenek, majd tör- ha8á énekel e. úncor'rroáir;i; sÉáiö"xt",i";k:'; arfi'"g;TvénYszéki tárgYalás folyik - .ujgen. Teg fgl is akasztották úgy verengző kiratvanar.. - rriÜ;-;",;;t" 
"riöJ, 

'i!ii"r.ön 
fekete|átszatra két ..gonoszteVot". Magnéziuri fény, az akasztóFit és zs-arváiiói-'iiiiior. i,oft"r., aáoig a iakáloi< épen csal< a

]::[T.",1'"'"! ,u"ou. s.zavai.,,a,iail, te a tabo,rtuzet_- *o.ti.. §|ü:*i',:f;r;t"; l#. btiltlr *".ifl;í,:;áfitsf;körül színes magnézium,f.áklyák gyulnak,ki, -,.mlg 9 nagy- ^ Ecr;."'gy ü;'öitd:"fái"ia)"Ei"'*É,.i"uö'Jí.tor _. ukorú cserkészmozgalomról, á 1anibbreeről beszél. A"ztán mE"e- Dzú-áget "k-önvvének ez á sz,inváltozala végpt érhaitluk teiiinket, most már lstenhez szállunk s az imádságbá etutt a né"hány.i".ké.á;;dukiíoü6r,'i,iii.E§kovetkezett,beleszövődik a tizenkét ,nem saitóhiba) cserkésztörv.eny. ' ..át-éáv"t háaa'áfi;tréi":'R ;etenlevo kath. cse-rkészek nRo_F,ste_van, késÖ van, már csak a tisziek tárgyalnak át,ar- lanál fsápatá ,."d;;ált; az Eiffel_toronv kb, 12 méteresPonti sátor előtt. 
,x1. ÁlA|1_^Á_^l_ ^ ,_,L^_ mását -'cserkészBótóküól.-b#iiriár.,'iéiárIitiita't, t iuittet.

..Még tejfehér ködfelhők ólálkodnak a réten a_sátrak közt, enr,er. a.pompás utasztóriósitmfirü; aÁii"liü.-öoo totlormikor,egY Petárda dörrenés ébresztöt ielez. Minden megy ,ap"t is ké.iíig.ttÖi.,'ii'.r""jrvóseri-iióh"*'g.ái"iar.i.széP cserkészmódra. A zászlófelvonás nem katonás ceremóniá. 'A c§apatok -- ui-'u"göíöikal az élen _ felvonulnak a KIEEgY Petárda figYelrneztetés után a főnök kis kürtjének §rá- .."rké;;é[-;;r"toi'elti?,"iis'ztetgés, üdvözlóblszéd. Maid el_
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húzódnak a terep végébe s adott
jelre egy tömegben megindul-
nak a zászló felé. Kürtjel, teha-
salnak. Kürtiel, felugranak s
újongva kalapléngetve rohannak
előte, hogy a zászló előtt meg-
torpanjanak.

Búcsúzóul a jelszavukat hall-juk, ,Légy fésen", már ahogv
ők használják, a fönök elkiálfiá
magát ,,Toujours( s a fiúk rá-
dörgik a ,,prétu-t.

Igy volt, így láttam én. Mind-
végig jól éreztem magam barát-
ságos körükben s ezért elhatá-
roztam, hogy megírom Nektek
tapasztalataimat. Ezulán már
nincs más hátra, minthogy
magatok is megismerkedjetek

velük. Találkozni fogtok a
Jamboreen.

Jó munkát !

Szeretettel üdvözöl .,

Tóth Sangi bátyátok.

_ Megle.cyzés. a).Franciaországban
3 nagyobb cserkészszövetség van,
ezek tiíveik számaránya szerinti sor-
rendben:

1. EH Scouts de France - Katho-
likus Szövetség.

2. Eclaireurs Unionist - az Union
Chretienne de Jeunes Gens (Keresz-
tyén lfiúsági Eeyesület : KIE) égisze
alatt : Prótestáns SZövetSég.

3. Eclaireurs de France: Semle-
ges Szövetség.

b) Trivatlx - Kerületi Jamboree
arról a telekról veszi a nevét, ahol
az elsóket tartották.Kézügyességi verseny.

Az alac§ony-Tátra egyik festöi szépségű völgyében tábo.
roztunk. Ebéd utáni pihenőt élvezett a tábor, Arébéd máskor
is_ gyorsan szokott_ me,gesni,_ de akkor i

lyogn

is_ gyorsan szokott megesni,. de akkor igazán íutólépésben
végeztünk vele. Még alig néhányan kapták meg az iliatosan
DárolEó levesüket. mikor az ú, n. ..Rohadt saroliu felől menv-
vegezTunk vele. lyleg allg nenanyan kaptak meg az lllatosan
párolgó levesüket, mikor az ú, n. ,,Rohadt saroku felöl meny-
nyei díszlövés jelezte, hogy pár pefc mulva ránk szakad áz
ég ! A sikerült pörköltet már a sátrakból kifelé kandikálva
fogyasztottuk el, miközben sátraink úgy harsogtak, mintha
egy regiment csupa dobos gyakorlatóZott volia á feiiint<
felett. Hnllott a zápor, mintha dézsából öntögették volna.'MárIeteII. flrllloTí a zapor| mlnTna qezsaDol onlogeneK volna. mar
hozzászoklunk, kevés nap mult el nélküle, dé néha háromszor
is meglepett bennünket. Hanem aztán líz perc mulva moso-
lvosni kezdett az és,Iég!

természet szépségéből nála csakugyan olyasfélét jelentett,
hogy nagyon meg van hatva !

- Azt mondják a tótok, erre felé medvék is szoktak por-
tyázni. Mit szólnát hozzá, ha egy szép őrség-mentes éjszakán
barátságos medve-cirógatásra ébrednél ?

- Az csak me§e - jelentette ki Dulló'önérzetesen, mikőz-
ben hirtelen akkorát csapot gömbölyű lábszárára, mintha leg-
alábbis két medvét akarna mégnyomorítani egy szuszra. Egyé-
löre persze csak szúnyogot fogott ! Hanem az őrség becsü-'letét nem engedhettük ! összekacsintottunk Sanyival, mire ő
azonnal rá is kontrázott:

- A mesében néha sok igazság akad ! En inkább azt gon-
dolom, ilyen barátságos cirógatás még némely őrség mellett
is megeshetik velünk !

A célzás táIált. Dulló szeme sötéten villant és szokatlan
gyor§aságga'l kész volt a válasszal:

- Például ha én vagyok őrségen, rni ? Ne félj, alhatsz
nyugodtan, olyan medvé még nem született eííe a sziklás
világra, amelyik az én örségem alatt beiöjjön a táborba, mégha
medve-tudományán kívül öt viharedzett örsvezető ravaszsága
§zoíult is belé !

Nagyobb hitelesség kedvéért néhány kifejező heveny-rán-
ditást is végzett kariaival, mintha máris birokra akarna kelni
egy kétmázsás grizlivel. Bennünket azonban ez nem hatott
meg ! Most már csak ki kellett ugratni a nyulat a bokorból.
CsÖndesen átvettem a vezényszót1. l

- Tegyük fel, Dulló, hogy az öt örsvezető agyafurtságával
felszerelt mackó helyett két közönséges atyafi próbálná meg,
hogy betolakodjék a táborba. Biztos vagy benne, hogy lefü-
lelnéd őket ?

Erre már gyanut íogott az öreg ! Az ízletes kacagás épen
ki akart bngyborékolni belőle, mikor hirtelen lieresztül látott
alattomos tervünkön ! Felágaskodott benne a segédörsvezeiői
büszkeség, a megrekedt mósolybóI fürkésző tekintet-fúró lett
s míg szemében a huncut lángocskál( rezeglel{, minden szó-
tagot hangsúlyozva vágta ki:

- Vá|-la-lom' 
* * *

Három nap mulva kitíínő alkalom kinálkozott. Kedves tábori
vendéget kísértünk ki este a 9 órai gyorsvonathoz, Sanyit
választottam ki kísérő pajtásnak s Dulló még nem is sejtette,
hogy l0-12-ig ő lesz őrségen !

A sokszemű vonat fütyölés nélkül iünt el vendégünkkel az
illatos éjszakába! Előttünk egy órás útál1 a táborig Gyönyörű
tátrai esték, mikor lesz megint részünk bennetek ! Hogy hogyan
tudnak ott ragyogni a csillagok I Aztán a szakadallanul sut-
togó fenyők lehellete ! Szinte habzsoltuk apárás, üde levegőtl
bizsergett bennünk az életkedv, minlha villanyoztak volna
bennünket ! Hol Sanyi, hol én ragadtuk meg egymást, hogy_
jó lesz fékezni, hiszen Dulló csak 10 órakor kerül őrségre !

Félóra mu'lva árnyékok kerültek mellénk. A Bieló patak
egv darabia, mint ezüst l<ígyó villant fel a zöldes-fekete méIy-
só§tot. Elragadtatva üdvözöltük öreg pajtásunkat, a teljes
keiekségében pompázó holdat.

A tábbr közelében felkapaszkodtunk a hegyoldalba. A kapu
felóI úgyis híába kísérleteziünk volna. Nemsói<ára egyvonalba
kerüItünk a táborral s megkezdtük a leereszkedészt.Afenyő-
galyak közül tisztán láthattuk a magasból a ezüstös sátrakat
és az őrtúz halvány füstoszlopát. Egyre óvatosabban közeled-
tünk, hanem komisz munka volt ! Talán semmi a világon nem

Az utolsó felhő-foszlányocska, mint vatami tündér-fátvol,
most libbent át a sziklahegy tetején. A tábor fölött a hegj,ot-
dalban,_ puha, bársonyos, még harmatos moha-szönyegen hátal-
mas pokróc volt kiterítve. Raita hárman küzdöttünk áz ébren-
léttel, mert a jótékony álom sehogy akart megjelenni amajól ismefi pillangó képében- S ha rréhány megbólondult szu-
nyog-fióka ne,m_ vállalta volna is akkora szemtelenséggel az
ébresztő gyülöletes §zerepét, elaludni akkor sem §ikerült
volna ! Ki tudná akkor behúnyni a szemét, mikor tündérálomba
való kép ragyog előtte ?

A keskeny völgyszoros, mielőtt beleszaladt volna egy
nagyobba, épen akkora fészekké tágult, hogy körül tudióir
ölelni egy cserkésztábort, A kis fészbk eleven-zöld szőnveq-
gel volt bélelve s most minden fűszálon. a meredek heevo-l-
da,tak fenyóinek minden iúhegyén egy:e§y gyéínánt gömböéke
csillogott. Minden gömböcskében otf ficánkótt egy g-ondolatnyi
eleven naps_ugár, incselkedtek az öreg nappal, 1iogy sikerúlt
ryegszökniök tőle s belebújni azokba a úúsít6 gyöngyózemekbe !

Olyan csend volt, mintha'egyetlen krisztállvÖm&éOt volna a
1gríné§zet. Talán még az a§ió bogárkák is szájtátva csodál-
koztak, hogy hová lett az előbbi zivatar ? - De valami kűlö-
nös mozgás mégis megkapta a szemet ! A gvémántos mezőn
nyolc sátor fehérlett s mindegyikbőI ezüstfényű felhő kúszott
az ég felé: a nap kezdte vis§iaszívni a könyélműen szétszórt
frissílőt ! Mintha'minden sátorból illatos tömjén-füsttel hódol-
tak volna e töméntelen szépség Teremtőjének l

Mi hárman ott a pokrócon szinte kótyagosak voltunk a
gyönyörűségtöL Sanyi feküdt mellettern § olyan áhitattal
bámulta a sátrak föIé emelkedö arany{iliomot, hogy az arcán
dolgozó szunyogot is csak akkor csapta agyon,- mikor má1
majdnem a nyakán iött ki iól működő §zurónya ! Egyszerre
megtörött a némaság !

- Csak azt *nem értem, minek az ilyen táborban éjjeli
őrség !

Ezt a meglepö kérdést Dulló szalasztotta ki fogai közüt,
aki hír szerint azérl kapta ezt a szép nevet, mert minden
elébe tornyosuló akadályt tekintélyes tehetetlenségi nyomaté-
kával igyekezett legázolni. Ez a szokatlan következtetés a
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tud olyan rettenetesen ropogni, mint a száraz íenyőág! Tíz
óral<or alig l0 méterre voltunk az erdő szélétől, - nyujtóz-
kodott el három rai-sátor.

Különösek voltak a mi raj-sátraink ! Kölcsönkért nehéz
tüzoltóponyvák, melyek alá igazi ácsmesterséggel építtetünk
f en yőf ákbó I házalakú, tel jes vázat. Tetőgerendá ja 21 lz m m agas,
6-7 m hosszú. Kénvelmesen éltünk bennük 14-16-an.

Megpihentünk. M-eg keltett várnunk az őrségváltást. Látni
nem láttunk semmit, de annál feszültebben hallgatóztunk. Az
előttünk álló fenyők most már tel|esen elzárták a kilátást.
Pár perc mulva Úalk beszélgetés üiOtte meg fülünket.

- Készen vagytok már ?

- Csuri alig tudta magát kiásni a pokrócaiból l

- Ei, de szép világos van !

- Te, Sanyiék még mindig nincsenek itthon !

- Vagy úgy ? . . . Akkor nem is jönnek rendes úton !
Még néhán! szó után megint elcsendesült minden - Tehát

Dulló vár bennünket ! . . . Igy már kissé körülményesebb lesz,
de nem ba;'! Tervünk késZén volt, de azért Sanyinak még
egyszer fülébe súgtam:

- A középző rájsátoron keresztül ! - azzal neki indultunk
az utolsó l0 méternek.

De micsoda menet volt az| Még ma is rezegnek tőle az
inaim. ha jobban rágondolok ! Minden lépésnél fészket kellett
egyengetni lábunknák, mialatt csak a másikon áIltunk s a !eg-
parányibb zizzenésre percekre megmerevedtünk ! Boldog pilla
natok voltak, mikor egyensúlyba jutva határozott lélegzetet
mertünk venni ! Jó vastag negyedóra alatt legyürtünk valami
hét métert, Már csak néhánv- fa volt a védelmezőnk, mikor
Sanyi lába alatt elpattant e§y vékony galy ! . .. Végig futott
rajtam a hideg, önkéntelenü|ís hátrafordítottam fejemet s talán
ki is csúszott volna számon a lesujtó ítélet: Sanyi ! Te zöld-
fülű !... hanem ekkor az én lábam alatt is eldördült egy rop-
panás ! EIálIt a lélegzetünk ! Iszonyú dermedtségben telt el
néhány perc, maid egy erős villanylámpa fénycsóvája szalad-
gált el mellettünk a ftík között -, de egyre távolabbj Aztán
Csak a hold világított megint. Meg se moccantunk ! Ereztük,
hogy ezt ki kell böjtölnünk.,. Végre megnéztem az órámat,
Háromnegyed tizenegy ! Megdöbbentem ! .. . Ha csak így hala-
dunk, letélik Dulló örsége § füstbe megy minden szép ter-
vünk ! Előre !

Ezután már négy-kézláb gyalogoltunk. Szerencsénkre az
erdő széte felé má} mohós, fűves terep következett. Az utolsó
fa mögött lehasaltunk. Csupa harmat volt minden ! Csak most
vettük észre, milyen hideg van ! A tátrai éiszakák nyáron
is sokszor megközelítik a fagypontot !

Tüzetes terepszemlét tartottunk.
Csuri vagy féltucat különböző köpönyeg-félébe burkolózva

a kapufát támogatta s ájtatosan nézett farkasszemet a teli-
holdóal. Dullót"nem láttuk. Alkalmasint az őrtizet kezelte s
elfödte előlünk a középső rajsátor, mely vagy két méterre
sötétlett előttünk. A hold kitűnően múködött ! Amit megvilá-
gított, mind kékes-fehér fényben fürdött, mellette üresen ásító
feketeségnek látszott az árnyék !

Hanem még előttünk meiedezett a. tegfőbb kérdés ! Az
őrségnek szigórú kötelessége volt minden órában végig járni
a sátrakat s- betakargatni azokat az eszméletlen honfiakat,
akikról a titokzatos álomharcok közben lecsúszkál a takaró.
Vajion innen, vagy túl vagyunk-9 má| ezen a szociális tevé-
kenységen ? De nem volt idő a filozofálásra!

Minden csírszó-mászó képességemet összeszedve besíklot,
tam a középső raisátor fekete árnyékába. Pár pillanat alatt
kilötyögtettem a ponyva szélét rögzítő egyik cöveket s be-
kukucskáltam t A-beiárat nyílásán át ömlött be az ezüst hold-
fény. Mögötte megpillantottam Dulló sötét árnyképének egy
darabiát, amint az őrtűz mellett állva erősen figyelte a seitel-
mes hegyoldalt. .. A ponyva alatt óvatosan becsúsztam . . .

De mi á2 ? . . . Valami- elriült s végig vágódott a jobboldali
szalmazsák szuszogó tulaidonosán !

- Hökk-öu-uhribu-bu|... hangzott a sötétben minden
óvatosság nélkül . . . egy fqrdulat a tengely körül és... min,
den maráilt a régiben !-- Epen sikerült megállapítanom, hogy
a barátságta'Ian §zerszám egy botra akasztott, viharvert cser-
készkalap"volt, mikor kívülidl beszélgetés indult meg.

Csuri ?

- Mi az?
- Be kell nézni a sátrakba !

- Jó, . . . ma|d én addig vigvázok !

- De nyítva legyen szémed-füled ! Ha valamit észreveszel,
füttyents ! . .. Nem lehetnek messze !

.-.. Tyű, boldogtalan - gondoltam magamban -.épen az
a bai, h-ogy nagyón is közá vagyok!... Most mi lesz?...
\Iisszamásszam ?-. . . A résen kéiesztüt láttam, hogy Dulló
már meg is indult a baloldali sátor felé. Két perc múlva itt
lesz l... Hopp!Megvan!... Az őrök szalmazsákjai üresek...

De, óh irgalom Atyja ne hagyj el ! . . . A mentő ötlet még
meg sem született egészen, mikor két bakancs ütközik belém
hátulról!... Persze! Sanyi követi nyomdokaimat... hátra-
felé. . , s ezt most nekern kellene kormányoznom, hogy vata-
kibe bele ne gázoljon ! Idebenn vigyázzak" én - 

'gondótla -,neki elég a baja kifelé ! Erélyesen-megragadtam -a rendület-
lenül törekvő lábszárakat s vissza-nyómo}ítottam a ponyva
alatt. Még utána súgtam: Maradj az árokban| , , . azzaJ- el-
túntem Csuri szalmaZsákián a ga2dátlan pokrócok atatt. Épen
idejében ! Alig, hogy elrendezkédtem - csak a §zemem lát-
szott ki a takaró alól -, éles fénycsóva kezdett végigszalad-
gálni sorban az alvókon ! Kicsit kalimpált a szívem a c§erkész-
zubbony alatt, de hamarosan boldog mosolyra derültem a
pokróc belseiében! . , . JOt számítottám ! .. . Hogyan gondol-
hatta volna szegény Dulló, hogy pontosan a negyedik szalma-
zsáknak most üresnek kell lennie,hiszen a gazdáiaarravigyáz,
hogy senki be ne jőjiön a táborba ! . , . Még valamit igaiílott
is a pokrócomon ! A villanylámpa fénye a máéik oldalra suhant,
aztán újra sötét lett !

Hanem most aztán gyorsan ! Dulló még a harmadik sátor
közepén jótékonykodhatott. mikor Sanyit szívemre öleltem. A
következö pillanatban, a mi titkos bejárónknál felszabadított
cövek kirepült a ponyva alóI, be a fenyök közé !

Nagyszeríi volt I Biztos helyről élveztük a hatást ! A buta
cöveknek semmi érzéke sem volt az ájtatos csend iránt, kellő
reccsenéssel talán épen oda pottyant, ahol nekünknemrégen
a lélelkzetünk is elállt... Halk füttyentés... gyors lépések...
izgatott, fojtott szavak:

- Hallottál valsmit ?

- Ott valami mozgást !

-- Hallgass csak !

- Semmi !

- Gyere a lámpáddal !

. . Ujra lépések, villanylámpák iól ismert parabolái szalad-
gáltak végig a sátor oldalán. Kitartó keresés a sátor mögött !

Eza|att mi kényelmesen kisétáltunk a rendes nyíláson, le-
telepedtünk az őrtíjz mellé s rádobtunk néhány száraz íenyő-
galyat. Barátságos lángokba szökött a ropogós tíiz|, Azután,
mintha már régen beszélgetnénk, iól hallhatóan így szóltam :

- Csak aztnem értem, minek azi|yentáborban éiieli örség!
Mintha fültövön csapták volna őket, úgy meredtek mind

ketten a csodálatos látványra ! Csuri volt az első:
- Oda nézz|,
Dulló majdnem leült a meglepetéstől, aztán mindent kifejező

hangon csak ennyit mondott:

- Mégis beiöttek a. . . medvék. -R-

Hárman étkeztek egy hosszú f,atálból, Ami,kor a gazdasszony
etéjük öntötte az izletes ételt, amelyből savó, vagy galuskalé,
vagy ízletes ételdarabok sohasem hiánryoztak: gyoísan neki lát-
tak a falatozáshoz. De egyikölük: egy fehér-fekete-tarka süldö
csakhamar otthagyta a maga helyét s hol az egyiket, hol a
másikat lökte oldalba. Nem hagyott nekik békét. Azok morog-
tak, nyögtek, mérgesen ütöttek oldalt ormányukkal, - de ettek
t'ovább. A nyugtalan süldő mind abból akart enni, ami társai-
nak a szája előtt volt. Azt gondolta odakerültek ,a legfinomabb
falatok, folyton futott egyik helyről a másik helyre. ltt is hara-
pott, ott is nyelt egyet, de soh,asem lakott jól. Társai régen
leheveredtek már s élvezték az ebéd utáni idő csendes nyugo-
dalmát, ő még mindig az udvaron futkosott, hogy val.ami kár-
pótlásfélét szeíezzen magának, lmert éhen ,maradt.

Egy szó ,annyi, mint száz. Az irígy disznó egy esztendő mul-
tával is olyan sovány maradt, mint a gereblye, a miisik kettő
pedig hasadt szét az egészségtöl, erőtől, boltlogságtól és kövér-
ségtől. Hja, az irlgység nem igen hizlal. Nikodemusz Kóroly.

tilt]tiii
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ALKONYAT A
Balaton metlett csendelen pihentem . , .

Futott a szél a nddasoh fölött
S a nagg aizehhel zúgua küzködölt. ..

A dombohon íúl alhongat közelgett . . .

Kergette eggmdst sok-soh ítítszi hab
S meg-megcsillant a fodrohon a nap.

A messzeségben cílmodott a soh ítegg
S öreg romoh ítallgattah szerteszét , ,

A nagg uizeh suttogtah csah mesét,

Vizeh meséjét hallgattam titohban . . .

- Nem sejtették a csacska, uíg haboh. -A halh moraj dlomba ringatolt.

BALAT oNoN.
És cjlmodoztam régi szép meséhról:
óricissci nőtteh mind a oén romok , , .

Csobogtah csendben idtékos ítaboh.

Ggermekkorom soh édes rilmodcisa,
Körülosoní, míg nótt az alhongat . . .

Tcíaol halkan dübörgött egg uonat , , ,

LeszcíIll az éj és messze tünt az cjlom.
Apró ldmptíh hungorogtah szeríeszét . . .

A aíg haboh csobogtak csah mesét. ..

A mélg magdngban cilmodozua mentem . , .

Futott a szél a ntidasoh lölött
S a nagg aizehhel zúgaa hüzhödött..,
Balatona{iga, 1929. Léuai Alajos,

205 Zftn!]l cs. tiszt.

A NAPI JÓTETTRŐL.
Ha napi jótettre kerül a szó, akkor, aki elfeledkezett rőla,

azt szokta kifogrisul felhozni, hogy nem tudott, mit csinálni,
mert aznap nem találkozott azzal a bizonyos vak emberrel,
akit át kellett vezetni az ítkeresztezésen.

A talán kissé renyhe íantázia felfrissítésére közlünk amerikai
forrás után néhány jó példát:

Esőben magárahagyott lovat letakartam. Nyomorék kocsiját
toltam. Beteg asszony helyett főztem. Nyomorék_ kutyának
vizet adtam. -Megiavítottam egy kis fiú játékszerét. Segítettem
megkeresni egy kis fiúnak elveszett kutyáiát. Az iskola udvar-
ban-szétválasZiottam két verekedő fiút.-Országútról eltakarí-
tottant esv hegves szöget. segítettem a szakácsnénak a csir-
két mesÉÓsni."-Rokkan*tnak ségítettem felrakni a kocsiját.
Kofának- segítettem összeszednia szétgurult gyümölcsöt. Kis-
gyermek lapdáját lehoztam a fáról. Kis csibét mentettem meg
égy macská elől. A szomszédunknak segédkeztem a kertben.
Bá}omfikereskedésben vizet adtam a csirkéknek. öreg a§szony
csomagiát vittem, Leíorrázott gyermeknek nyuitottam első
segélyT. öregasszonynak segítetfern takarítani Elesett lovat
se§ítéttem lábra kelteni. Nyómorék gyermek könyveit vittem.

Kis gyermeket kísértem át útkeresztezésen. Női kézitáskát
találtam, a tulajdonosát kinyomoztam és elvittem a lakására.
üvegdarabokat és rozsdás szögeket takarítottam el. Beteg
fíú helyett fát vágtam. Egy asszony lakásában tüzet oltottam.
Elveszett gyermeket találtam és visszavitteín az anyjához.
Egy fiú rosszul lett, hazakísértem. öregasszony kályháiát ki-
tisztítottam. Bekötöztem egy kutya törött Iábát. Törött szárnyú
madarat találtam és ápoltam. Elszabadult tehenet hazahajtot-
tam. Drótl<erítésbe akadt tehenet kiszabadítottam. Bementem
a városba hirtelen megbetegedett asszony férjéért. öregúr
levelét postára vittem. Autósnak segítetiem motoldefektusnál.
Rajzokat készítettem az árvák otthóna számára. É,ljel felmász-
tam a fára egy elszabadult tyukért, Kutya lábából kihúztam a
tüskét, sebét kezeltem. Drótszakadásról értesítettem a villany-
múveket. A szomszéd kisbabálát dajkáltam. Megakadályoztam
néhány fiút abban, hogy egy kutyát kövel dobáljanak. Rövíd-
látó embert lesegítettem a villamosról és az utcán átkísértem.
Szegény családnak egy pár tiiziíát ajándékoztam stb.

Ki tudna még egy pár érdekes hazai esetet felsorolni név
megjelólése nélkül ?

MAGYAR,ORSZÁG NEVEZETESEBB SPORTALAI(ULATAINAK R,ÖVIDÍTÉSE.

BAK : Budapesti Atlétikai Klub.
BBTE : Budapesti (Budai) Torna

Egylet.
BEAC : Budapesti Egyetemi Atlé-

tikai Club és a Borsodi Egyetértés At-
létikai club

BEE _ ,Budapest" Evezős Egylet.
BESE: Budapesti Egyetemi Sport

Esvesület.
Bre : Budapesti Korcsolyázó Egy-

let és a Budai Kerékpár Egylet.
BLASz : Budapesti Labdarúgók Al-

szövetsége.
BLKE : Budapesti Lawn-Tennis és

Korcsolvázó Esvlet.
BSC': Budii Sport Club.
BT : Magvar futballbírák Testülete.
BTC : Biáapesti Torna CIub.
BTE : Budapesti Turista Egylet és

a Budai Testnevelő Egyesület,
BVC : Budapesti Vívó Club.
EKE : Edison Kerékpár Egylet,
FSC - Ferencvárosi Sport Club.
FTC : Ferencvárosi Torna Club.
FTK : Ferencvárosi Testgyakorlók

Köre.
FSpSz == Főiskolai Sport Szövetség.
HVC : Hungária Vívó Club., tLL : Ifjrisá§i Labdarrigókl Ligája.

ISC : Igazságügyi Sport Club.
KAC : Kispesti Atlétikai Club.
KAOE : Kereskedők Atlétikai Egye-

sülete.
KISOK : Középfokú Iskolák Sport-

szövetségének Országos Központja.
KMAC: KiráIyi Magyar Automobil

Club.
KIVIYC : Királyi Magyar Yacht Club.
LASE : Ludovika Akadémia Sport

Esvesülete.
T,rn : Lipótvárosi Testgyakorlók

Köre,
MAC : Magyar Atlétikai Club.
MAFC : Múegyetemi Atlétikai és

Futball Club.
MASz. : Magyar Atlétikai Szövetség
MBSz. : Magyar Birkózók Szövetsége.
MCSSz. Ma§yar Cserkész Szövetség.
MEC : Múégyetemi Evezős Club.
MFSSz : Magyar Főiskotai Sport

Szövetség.
MKSz, -: Magyar Kerékpáros Szö-

vetség.
ML§z. : Magyar Labdarúgó Szö-

vetség.
MO*ATSz. : Magyar Országos Asz-

tali Tenisz Szövetsés,
MOB : Magyar ölimpiai Bizottság.

MOCSz. : Magyar Országos Céllövő
Szövetség.

MOTESz. : Magyarországi Testedző
Egyletek Szövetsége.

MTK : Magyar Testgyakorlók Köre.
MUE : Magyar Uszó Egyesület.
MUSz. : Magyar Uszó Szövetség.
NSC : Nemzeti Sport Club.
NTE : Nemzeti Torna Egylet,
NVC : Nemzeti Vívó Club.
OTK : ÓtuOai Testedzők Köre.
RAC : Rendőrségi Atlétikai Club,

Rákosligeti Atlétikai Club és Rákospalo-
tai Atlétikai Club.

TFSC : Testnevelési Főiskolai Sport
Club.

TSE : Törekvés Sport Egylet.
TSC : Terézvárosi Sport Club.
TTC : Terézvárosi Torna Club.
URAK : Ujpesti Rákospalotai Atlé-

tikai Klub.
UTE : Uipesti Torna Egylet.
VAC : Vívó és Atlétikaí Club.
VKK : Vándorkedv Kerékpár Kör.
wvc : wesselényi vívó club.
,&l" FC : A ,33"-asok Futball Clubja.
lll ker. TVE : Budapesti III, ker,

Torna és Vívó Egylet,
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A CsoDÁr-alos POLOSI{A-NÉPSEG.
Ha poloskáról van

elsősorban az ágyi
szagú, vérszomjas

szó, a nem-szakember természetesen
poloskára gondol, erre a kellemetlen
élősdire, amelytől oly nehéz meg-

szabadulni. Másodsor-
ban aztán eszébe jut a
mezet poloska, amely
nem bántja ugyan az
embert, de gyakran él-
vezhetetlenné, sőt un-
dorítóvá teszi bogyós
gyümölcseinket. Laikus

Hosszúlábú japáni vízipoloska. (Kicsitryitv€.)

nem is sejti, hogy a világon vagy negy-
venezeí féle legkülönbözőbb alakú és
színű poloskafaj él.

Allattani szempontból a poloskák -a kabócákkal, növénytetvekkel s még né-
hány kisebb rovarcsoporttal együtt - a
szipókás rovarok közé tartoznak. E ne-
vüket rendkívül bonyolult csőrszerű száj-
szerveikbe rejtett szúró- és szívó-készü-
léküknek köszönhetik. A szipóka maga
csak külső hüvelye a négy hajszálfinom
szúró- és szívó-sertének. Egy-egy ilyen
serte vékonyabb, mint a legfinomabb haj-
szál s még hozzá végig keresztül van
fúrva ! A legtökéletesebb emberi eszkö-
zökkel sem lehetne ilyen bámulatos szer-
kezetet előállítani. A két szélső serte igen
hegyes, visszahajló horgocskával van el-
látva, amelyek az állati vagy növényi
szöveten sebet okoznak. A poloska ebbe
a sebbe a két középső serte közül a
felsőből nyálmirigyeinek váladékát fecs-
kendezi, amely egyrészt izgatóan) más-
részt oldóan hat a megsebzett szövet
nedveire, amelyeket aztán a középső alsó
serte segélyével felszí.

Délamerikai poloskafaj, Éídekesek lapogatói és elós,
tüskés hátsó Iábai. (Természetes nagyság,)

hangot tudnak adni, sőt gyors, váltakoző dörzsölésset
haíározott éneklő hangot is hallatnak.

A délsarki tengereken vaióságos óriás-számba menő
vízipoloskák is
akadnak, sőt a mi
dalmát tengerpart-
jainkon is található
egy 10 cm hosszú
fajta, amely kiter-
jesztett szárnyak-
kal 18 crn széles

Úi-guineairablópolo§kahataIma§ szipókával. (1r/2-szeres nagyitás.)

is megvan. Ezek veszedelmes ragadozók,
megtámadják a halakat és a kétéltűeket,
csipésükkel elkábítják őket s aztán k1-
szívják áldozatuk vérét. Ismert képviselő-
jük a kellemetlenü1 csipős természetú
vízi-skorpió és a hanyattúszó-poloska,
amely hanyatt feküdve., evezőként sze-
replő erős hátsó lábaival űszik a víz te-
tején A vízipoloskák közt, főként tenge-
reniúli országokban, sok csodálatosan
hosszúlábú teremtményt is találhatunk.

A legtöbb poloska azonban a szárazon
él. Ezek közé tartoznak a sokszor na-
gyon káros növény-szipolyozó mezei po-
loska-félék, amelyek sorába a trópusokon
sok színpompás, feltúínő alakú lény is
tartozik. Igy az Elapheozygum-Goetzei,
amelynek íején őzagancshoz hasonió kép-
ződményt láthatunk, - de csak a hím-
nél. Erdekes szárnyának erezése is,

Az emberen is gyakran érzékeny csi-
péseket okoznak a rablópoloskák. Ra-
gadozó természetüknek megfelelően szi-
pókájuk is kiilönösen fejlett, amint azí
a képünkön bemutatott újguineai fajtá-
nál látni.

Ha a poloskák közt nincs is annyi ,,zenészn, mint a

rokon kabócák soraiban, mégis találunk náluk is említésre-
méltó hangad,ó szerszámokat, különösen a vízi,poloskákná1.
Ezek közül némelyek mellső lábaiknak a szipókával való
egyenletes összedörzsölése által késköszörüléshez hasonló

A nyári időszak, a táborok ideje különösen alkalmas
arra, hogy a természet gazdagságát megismerjük, Aki
kis dolgokban is meg akarja látni Isten nagyságát, ne
mulassza el az alkalmat, amit a szabad természetben
való figyelmes szetnlélődés nyuit.

SAJKAS z ÁI.;rÍr LSI KEDVEZMENY
A Magyar Evezösszövetség és a Magyar Cserkészszövet- 4. A be- és kirakást a feladó egyesületnek, csaPatnak, cser-

ség könnyű saikáit (tehát kajak, kanu, verseny- és kiránduló- készeknek kell elvégezniök teljes felelősséggel, vagyis az

haió, örsi csónak, kiránduló csónakokat igen - etlenben 1adi- esetleg okozott kárt meg kell téríteniök.
kot és motorost nem l) az Első Duna_Gőzhaj ózásj rt, személy_ 5, A szállítmányt kísérni kell, vagyis legalább egy cserkész-
haióinak fedélzetén a következő feltételek mellett szállít: nek veie kell utaznia, aki azt őrzi is, mert az Útközben elő-

1. Fel kell mutatni a szövetségi igazolványt (cserkészigazol- forduló rongálásért, lopásért és más károkért a hatóság nem

ványt), a csónakigazolványt és hivatkozni kell a ItI. 3072/6023 vállal felelősséget,
számú, igazgatósági rendeletre.

2, Csak számozott és szabályszerúen bejelentett sajkák
szállíthatók.

3. Jókor indulás előtt ott kell lennie a feladandó sajkának,
mert azt a rendelkezésre álló helyhez képest veszik fel. ,E

kérdésben a feladó állomás dönt. Bécs felett vasár- és.ünnep-
napokon, valamint 

'az ezt megelőző napokon személyha|ón
sajlia nem szállítható.

6, Fuvardíj Bécs és Mohács kőzött az L darab árúoszíály
súIyszerinti díjtétele (legalább 20 kgr-ot számítva), tehát pl,
Budapestről Bécsbe 100 kgr-onkint 6,80 osztrák silling, Bécs
felett drágább, így pl. Bécsből Lirzbe 100 kgr-onkint 13,40,

Passauba 18 osztrák silling - mindezeken felül a mellékille-
tékek és az esetleges vám.

A Keletafrikai Elapheozygum Goetzei hinje ózszarv_
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REJTÉLYES ESET.
Van egg cserhész, Balog Misha,
Tegnap még ez aolt a neue !
Hanem mcir ma , . . ? Nem íudom én,
Hogg mi lórtént mcjra uele.

Külsóhépen egészséges
Es naggjtibóI olganforma,
Mintha még a régi rendes
Pesti Balog Misha aolna.

Hanem izé, hogg is mondjam ,. ,

Ottan, ahol az agg széhel,
Eggih napról mtisih napra,
Több lett ottan egg herékkel.

A hatdsa elószór is
Az az ötödik heréhneh,
Hogg Mihtilg az orraheggét
Fellelé szegzi az égnek.

A itircisa pechesedih,
Mintha toidsoh közt lépne,
Rettentóen tehintélges
Kifejezést ölt a hépe.

S a beszédje! - Uram fia! -Ne neuessék el magukat !
Balog Misi tegnap óta
Nem beszél, csak inhdbb ugat.

Kurtdn és haffogua eiti
A deréh maggar szauahat,
IIgenhépen aahkantani
Hallottam én angolohat.

A bemutathozcisohncíl
Neaét csak Bellog-nah eiti,
S dltaltiban angangeluéí
Mdr egg kissé elfelejti.

Modora ís meguciltozott :
Dróton jdr a heze lciba,

Kimért, szdraz, méltósrigos.
Ltítszih : naguon ,rad magrira".

Pajtdsai eltünódneh,
Hogg uajjon mi lelte Mishtit:
2e ó büszke, ztirkózottan,
Orzi eggelóre tithcit.

Anngit seitet azért mégís,
Hogg ntila ualami hészül,
Hogg A[ísineh nagg szerencse
Jut, uagg iutott oszttilgrészül.

Iószimatú fiúh, rajta !
Szagleisszon itt, ahi ,nózisu,
Allapítsa meg htit ggorsan,
Hogg mi itt a diagnózis.

Hadd ttissuk, hogg melgíh cserhész
Tudja újitiból kircizni,
Hogg a Bolog Misi dolgtit
Miuel lehet maggardzní. Mikroszkóp,

JÓ TANÁCSOX A TÁBOBOZÁSRA.

|. Sziilók fogadása.
Ha a táborban ünnepélyt rendezünk, az lehetőleg vígke-

délyú legyen. Ez a jó kedély nyilvánuljon meg már á vendé-
gek fogadásánál is. Ha pl, a tábor második vasárnapján ün-
nepélyt rendezünk, amelyre nagyszámú cserkészmama-is eljön,
akkor ne fogadiuk őket az állomáson hatalmas szónoki beszé-
dekkel, elég öröm nekik az is, ha meglátják a barnára sült b.
fiacskáikat, Ellenben rendkívül megiiapóvá tehetiük ezt a
fogadtatást egy kis romantikával. Móndok egy példát. A ta-
valyi nagytáborunkkal történt. Másodmagammal Győrig fel-
uta_ztunk a csapatmama elé s így alkalmunk nyílt vé§ig élvezni
a fogadtatást.

Leszállunk az állomasnak csúfolt kis őrháznál, nem vár
senki ! A ,csapatmamau körülnéz, nyel egy nagyot s azzal
megindulunk a keskeny kis úton. Sehol egy fia cserkészt
nem látni. Amint megyünk tovább, elériük ai erdő szélét, még
egy-két bokor s elöttünk áll a ncsapat'. A tábor ntambur--
majma" ntusst" vezényel a ,zenekatnak", amely a következö-
kép néz ki: a fején virágos kalap, azután csokoládészínú test-
bőr, a nyakon cserkésznyakkendő gubacsszorítóval összefogva,
azután úszónadrág s végüt cipö. A felszerelés teljesen tábóri :

fedők, kürtök, szájhermonikák, stb. A ,,tamburmajom' felsze-
relése hasonlóan festői. Szóval egy tusst adtak le, azután a
,Három bokor salátán-t. Olyan hirfelen jött az egész s olyan
komikus volt, hogy önkéntelenül elnevettük magunkat. A
csapatmama arca is elmosolyodott. Na és mikor előmasírozott
a tábor hat legkisebb cserkésze kis kosárral a kezükben,
amelyből mezei virágokat szórtak a lábaink elé. Másik hat
fiú felvirágzott botokkal állt elő és sorfalat álltak és hogy
végén csattanion az ostor, előmasírozott a magas par.-sá§,
élén a ,csapatpapával'. A csapatmama nem tudia, hogy sii-
ion vagy nevessen, hogy kit csókolion meg előbb, a férjét
vagy a virágothintő kis cserkészeket. Egypár üdvözlö szó,
a virághintők az élre mennek, utánuk a felvirágzott botosok
s közöttük a táborpar.-ság a csapatmamával, kétoldalt és
hátul a csapat. A táborba való bevonulás lelkes ovációva|
történik.

Ha nem tudjuk pontosan, hogy mikor érkeznek vendégeink
(hiszen ez szinte lehetetlen}, meg aztátt mások is eljöhetnek
a táborunkba, ezért igen szélszerű, ha az állomásra vagy
valami feltűnő helyre (engedély) kiteszürrk egy táblát : Pl. az
,,t001. sz. cs.-cs. tábora 25 perc a fehér ielzés mentén." Az
úton pedig kövekre, fákra, stb. közönséges mésszel egy-egy
von,ást teszünk. Nem szükséges, hogy a |elzés sokáig épen
maradjon, hisz úgy is csak pár hétről van szó. Mikor haza-
|övünk, mint a tábor többi nyomát - természetesen - ezt is
eltüntetiük.

II. Tanácskozóhely,
A táborban valahol a par.-noki sátor mögött, vagy más

csendes helyen elkészítjüli a tanácskozóhelyef e t<ljet5Ít teru-

letet bekerítjük s mindenkinek meghatározzuk a helyét (veze
tőség). A táborpar.-nok a bejárattal szemben, a parancsnok
hely, tőle iobbra és balra a tisztek, raj- és örsvezetök helyei
Ezeket a helyeket pedig - ha van - köből, vagy fából állít
juk össze s fúvel, szénával megpuhítiuk. Meglehetazt is csi-
nálni, hogy kinek-kinek a saiát tábori neve kerüliön az iilő,
helye fölé. (PI. tábori nevek: a főnöké: Tábori erszényes
a zenekari vezetőé:Tamburmajom, Hosszú gém, stb.) Adha-
tunk ennek a tanácshelynek különböző neveket is, pl. Tanács-
szikla, Pipatórium (csak itt szabad dohányozni, persze itt is
csak az engedélyeseknek.) stb.

a

ve,oÁ szar FÉNyKÉpEzőcÉeenr-.

Házirozsdafarkú fiókái a fészkük alatt.
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É[eÉsiÉu
A szállítmányp!éppen csak, hogy befért egy kocsiba.

De kész állapotbán talán kettő is kevésnek bizonyult volna.

tr1nit így megtakarítottunk fuvarban és vámban, bizony
kozel járt az ezer pengőhöz. Ilyenkor látszik, mit ér a
világos íej, az értelmes, takarékos munka.

Pésten a vámigazgatóságná1 kellett valamilyen hivatalos
ügyei elintézni,Imrác vállalta a dolgot, mert volt egyismeröse
a"áunaparti, komor vám-palotában, Legnagyobb bánatára
azonban az illető hivatalosan távol volt és a fiú megállt
a folyosók labirintusában, kissé gondolkozván, hogy már-

mosi mitévö legyen. Legjobb lesz, ha lemegy a kapushoz

és aitól kér útbaigazítást.
De alighogy elindult, egy keresztfolyosónál beléütközött

egy rohanó kis tömzsi ember.'--- 
Parrrdon ! hökölt vissza az idegen.

- Bocsánai ! - szólt Imrác is és megfogta a másikat,
hogy el ne essék. De et is engedte me_nten, hiszen a

,*Ziik' nem volt más, mint - Gyémánt Dávid a Kurucz
Adolf norinbergi- és játékárugyár érdemes képviselője.

- Ó, alászilgaja, van szefencsém, jónapot kívánni,
métyen tisztelt főrészvényes úr, kremalrissan ! Hogy mél-

tozíatik? Persze a kivitel, a kivitel. . . Eppen én is abban
járok, Megengedi talán, hogy nagybecsú szolgálatára lehes-

iek? MeiÍ tetszik tudni, a mi cégünk itt igen jólbevan
vezetve, kremalássan. É,s uraságod biztosan nem ismeri
itt a iárást...

- 
'Ó, 

köszönöm, - szabadkozott lmrác, aki nagyon

elcsodálkozott rajta, hogy Dávidka milyen hamar tud felej-

teni és mennyire tisztában van a mi terveinkkel, - Köszö_
nöm, de maid csak eligazodom valahogy ",

A Gyémánt urat azőnban nem lehetett egykönnyen |e-

rázni. ,raaig beszéli és hadonászott és kremalásanozott,
amígcsak Imiác fuvarlevél-máso]ata, feladóvevénye, miegy-

masá a kezében nem "volt. Akkor aztán diadalmas mosolyra
huzla amúgyis széles száját és ,barátját," magával hurcolva,
benyitott á- ZSS-us aitón. A szemfüles vasesztergályos
mináenüit a nyomában Volt, mert nem nagyon bizott a

feltünően nemeslelkű ellenfelében.
Pedig Dávid nak ezítta| igazőn hasznát

nem sokat törődve a sorbanállók dühös
kifakadásával, sőt oldalbalökésével, elő-
refurakodott és rövid negyedórák mulva
már jöitek is kifelé. A lépcsőházban
gyorsan rendbehozta a külömböző írá-
sokat, összehajtotta és mély meghajlás-
sal átadta Imrácnak:

Kedves főrészvényes úr, nagy
szerencsémnek tartom, hogy ezt a cse-
kély szolgálatot megteheitem, Ugy,e
önök is a 13,45-össel mennek. De úgy-e,
III. osztályon ? Es úgy,e, 

"nemdohány-zók",kremalássan ? . . . Tehát viszont-
látásra !

vette. Az ugyanis

pen ez egy diszkrét eset, de magának elmondom, de
csakis magának. TudJa, kremalássan, igen jó viszonyban,
baráti viszonyban vagyok egy igen befolyásos, okos úri-
emberrel, aki önöknél... hogy is?... na igen: cég-
vezető !

- Cégvezetö, nálunk? Hát az ki lehet? Gyémánt úr,
maga iéved !

Nem, kremalássan ? Az az ír az, aki otl il az
irodában maguknál, ott épen az ablak alatt, az a
szőke. . .

Imrác dühösen pattant fel a Keleti-pályaudvar felé
menő villamosra, amely épen előttük állt meg. Rögtön
ráismert a Slajmi két balkezére ebben a dologban. Való-
sággal kéiségbeeseít a pénztátosnál szokatlan, könnyelmű
eljárás felett. - No, jaj neked, Slajmi! Csak kerüljek
haza ! De olyan pokrócozást még a világ nem pipált ! , . .

Dávid nevetve nézett a villamos után:
Úgy, la ! Ezek már biztosan össze fognak veszni, Hát

csak ezt akartam, Hogy is mondta az a római valakicsoda ?
Dividend et imperial!1 Es mégis az újiam köre csavarlak
benneteket, ti tacskó "konkurrensek'! Kifogok én rajta-
tok a sok gorombaságért ! Sőt. - tetle hozzá egész
halkan - már ki is fogtam ! _ Es elégedetten összedör-
zsölte szőrös, sárga kezeit.

Imrác viszont nem leit volna Imrác, ha újra meg nem
nézte volna a vámházban kapott iratokat. Mihelyt a
mérgét kifújta, állapozott és végigolvasott minden ok-
mányt. Rendben volt az mind . , . de mi ez ? Hogy kerül
ez ide? n... egy_ rakomány... gyapjas bőr. sózva..."
Mi a csuda ez? Es micsoda bélyegzők? Zákány, Nugy-
kanizsa ? . . . Teringettét ! Hiszen ez vatami régi vacak !

Ez nem az én feladóvevényem, hiszen ez már háromne-
gyed éves ! És hogy. ,gyapjas bőrök'!. . . Méghogy
,gyapjas bőrök*!... Es Zákány ! - Megüt a guta| Az
a zákányosfejű Dávid csinált itt valami slamasztikát ! No,
megállj Dávid ! Ezt megkeserülöd !

A villamos eközben már közeledett a Keletihez. Imrác
belátta, hogy bolondság volna, a Yámházhoz vissza-
mennie. Dávidka biztosan nem vár ott reá. Hej, a íűzíán-

lütyülőjét, minek is adta ki a kezéből
az iralokat ! Most mit szól majd Andris
és Gyuszi ! Nem, nem mond meg ne-
kik semmit ! Volna, mit hallgatnia. De
csak jöjiön ki az a Gyémánt !

- Erővel is elveszem tőle a fel-
adóvevényemet, ha szépszerével nem
adja. Nem bánom, leütöm, mint valami
kutyát, hiszen félévi munkánk esik a

kútba, ha Münchenben nem íudom ide-
jére kiváltani a kocsit .,. Jaj| .,. jaj-
jaiajjl a kutyafáiái ! .. .

- Mondja csak; Gyémánt úr, honnan
tudja maga olyan pontosan, hogy mi
mikor, hova megyünk ? Talán bizony
gondolatolvasó ?

- Nem, kremalássan ! Tulajdonké-

\ t Imrác komolyan dühös volt. De nem\ sokáig. A fenyegetö veszedelem érzete
egyszeriben lehűiötte.

1 Helyesen: Divide et impera ! : Megosztani
és úgy legyőzni| (t, i, az ellenséget.) Dividend :
osztalék. imperial (: császári) svakori szálloda-
név. Ezek persze közeláltO tósáÍmak voltak Dá-
vidka részére,

v9

- Hisz' ez valami régi vacak !
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- Komám, legyen eszed ! - csitította önmagát. - Ne
dühöngj, hanem legyen eszed ! Érted ! Csak- csigavér,
csak halvér !

A villamosról leszállva, gondolatokba mélyedve lépke-
dett a nagy várócsarnok felé, ahol a fiúkkal találkoznia
kellett' 

* * *

A Baross-tér forgalme. kissé idegesítette az amúgy is
izgatott Imrácot. Már harmadszor járt ugyan Pesten, de
csak más az, ha az embernek egymagában kell egérutat
keresnie az autók, motorbiciklik, villamoskocsik, társze-
kerek és rohanó emberek forgatagában.

Végezetül mégis csak partot ért szerencsésen. A két
bajtárs már várt rá. A menetjegyek és útlevelek rendben
voltak, a beszállás ideje is közeledett. Kézipoggyászuk
alig volt, a harapnivaló és a fehérnemú bőségesen elfért
az öblös hátizsákokban. A szerszámokat testvériesen el-
osztották egymás között.

Imrác bizonyos titkos irígységgel nézte a másik kettő
lelki nyugalmát és derűs jókedvét, amint a váróterem por-
tásával beszélgettek. Ez a derék bácsi - kiderült róla,
hogy két cserkész papája - mindenféle jótanáccsallátta
el őket. Megtudták tőle, hogy van a vonaton II. osztályú
közvetlen kocsi Münchenig, egész elő|, a ,pakli-kocsi '
után. Abban van nNemdohányzók" is, mert hát, ,úgy.e,
maguk sem dohányoznak?",

Imrác alig figyelt oda. Türelmeflenül váltogaita a lábait,
csavargatta a nyakát jobbra-balra. Héjia.tekintettel kuta-
tott valaki után a tömegben. Andrisnak feltűnt az egyéb-
ként oly hidegvérű vasesztergályos nyugtalansága.

- Mi a', testvér ? Vonatláz ? Honvágy ? Mit fészkelődsz
annyit ? Nemhogy örülnél, hogy mi leszünk az elsők a
portás-bácsi jóvoltából !

- 
Keressz valakit ? - faggatta Gyuszi.

- Kerestem ! - bökte ki Imrác és akkorát lélegzett,
hogy a gombok majd lepattantak a télikabátjáról.

- Szóval megvan ? - nevetett Gyuszi. - Jóbarát ?
Ellenség ?

- Utóbbi! - volt a kurta válasz.

- Ember, vagy fejérnép ? - évődött Andris.
_ Előbbi!

- No, akkor sebaj. Azzal csak elbánunk. No, mond
meg, ki az ?

-- A Dávid !

- Dá-vi-i-i-i-d ? Tyűh, a kutyamacskáját ! Már megest
összeakaszkodtatok ? Mi bajod vele ?

Imrác töredelmesen bevallott mindent. Elkészült a szi-
dásra is, de Andris csak annyit mondott :

- Csak igaza vott annak, aki azt mondta, hogy a
cserkész ugyan segít ott, ahol tud, de a mások segítségét
nem igen veszi igénybe. Biztosan csak önmagára számit-.
hat a férfi !

Gyuszi is helyeselt, de egyben vigasztalta is a fejet-
lógató vasast:

- Te, ember, ne búsulj ! Először is gondolj az Andris
árvagyerekeire. Ameddig azok imádkoznak, semmi baiunk
nem eshetik. Az ő fiatal karjuk nem fárad el olyan hamar
az imában, mint Mózesé a hegyen . .,

-- Másodszor? - sürgette a búnös.
Másodszor, fiókám, - másodszor gondolj aíra1

hogy mit tenne helyedben Old Shatterhand, vagy - nem
bánom - Sherlock Holmes ?

- Old Shatterhand ? - nevetett keserűen Imrác -az bizonyára ,jőlirányzott hasbarugással leterítené a nyo-
morultat, a mellére térdelne, vadászkésével felhasítaná a
bekecsét. . .'

- Nohát, azt nem tesszük. Ellenben mindenesetre a

l<özelébe férkőzünk. Majd rneglátjuk, mit tehetünk.

- Az ám, de ha a fuvarlevél nincs nála ?

- Azt nem hiszem, hogy eldóbta volna . . . De még
akkor is ott van Herr von Schwabe, az nem hagy el
bennünket . . .

Ebben maradtak. Gyémánt úr "nagyon 
örült' a viszont-

látásnak. A fiúk pedig egy percre sem hagyták magára,
Leginkább Gyuszi és Andris barátkoztak vele, mert
Imrác csodálkozással vegyes utálattal nézíe ezt az elfo-
gulatlanul édeskedő, kézze|-lábbal magyarázó gazembert.

Csengettek. Beszálltak. Elhelyezkedtek. Gyémánt urat
trclvariasan az ablak mellé tessékelték, a sarokba, mert
ami biztos, az biztos. A szomszédvágányon álló aradi
vonatban Dávid felfedezte egy régi adósát és az uti-
társak tiltakozása ellenére leeresztvén az ablal(ot, parázs
üzleti tevékenységbe kezdett, A vonatvezető és a kalau-
zok már elfütyülték a vonatot, de Dávid még mindig
hadonászott, derékig kihajolva a kocsiból, Mikor pedig
a vonat szép csendesen elindult, rábeszélőképességének
végső maradékával legalább 30 százalékot iparkodctt ki-
csikarni a csökönyös adósból, Eqyszerre csak rémült kiál-
tással hökölt vissza:

- Aivé!... A tárcám!... Vészféket!... Kalauz|...
A tárcám... kiesett! Ajvé!

É,s rohant volna ki a fülkéből, ha Andris el nem kapja.
Imrác ugyanis, mintha villamos szikra érte volna, két
párduc-ugrás,sal az ajtóná1 termett s leugorva a gyorsuló
vonatról, rohant visszafelé. A kopott, de duzzadt tárcát
meglátni és felkapni : szempillantás múve , volt. De máris
megfordult, íélkézzel megragadta a mellette elsuhanó utolsó
kocsi lépcsőjének középső deszkáját és odanyekkent a

legalsó deszkára.
Néhány másodpercig megpihent itt, mert a tüdeje

ugyancsak zihált, de azután mintha mi sem történt volna
felszállt a kocsiba. Szerencséje volt, hogy nem az állomás
f előli oldalon történt a dolog. Ott biztosan elcsípték
volna. Az üres folyosón hidegvérrel átkutatta a tárcát.
A saját fuvarlevelét biztos kézzel kihúzta és zsebre-
vágta. De nehogy bármi gáncs érhesse, a Dávidkától
kapott ócska fuvarlevelet betette a lárcába, olyképen,
hogy az összes vámokmányokat, miegymást abba helyezte.

Most már sietnie kellett, nehogy gyanut keltsen. Át-
ment a kocsikon, iól szemügyre véve az étkezö, és háló-
kocsit, (ilyet sem lát mindennap !) s pár pillanat mulva
meglátta a félig ájult, remegő ügynököt.

- Megvan! - kiáltott feléje, a tárcát lobogtatva. -ltt van, fogja és üljön le, mielőtt valami baja esik.
m

tárcám! ,

,(#|tl" t( ]

- Aivé!... a Vészfeket !
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Dávid háláll<odott ugyan erősen, de hálája sem akadá-
lyozta abban, hogy a tárcában |evő pénzét pontosan meg
ne számolja. Imrác bosszankodott is, de drukkolt is egy
kissé. Gyémánt azonban nem vette észre a cserét. Egé-
szen odavolt örömében.

- Maga egy tisztességes ember ! - szólt végre kezét
nyujtva.

Imrác nem akarta észrevenni a szőrös kezet és leha-
jolva, az ugrás közben elpattant cipőíűzőjét bogozgatta,

Csak egy falusi nénike szólalt meg az aitó mellett:
-*- Má honne vóna tisztességes, amikó cserkész a

lelköm !

A 
"telköm" 

eközben mélységes hálávalmondott köszö-
netet az Uristennek az egyszerű megoldásért és gondo-
latban végigcirógaita valamennyi árvagyerek pufók arcocs-
káját.

Nem is történt azontúl semmi különös. Herr von
Schwabe lelkendezve fogadta öket, a bájor Pfadfinderek
szintén, Az öregúr valami nagyszerű hideg enyvvel lepte
meg a fiúkat, amivel csak úgy repült a munka. A német
cserkésztestvérek is kitettek magukért. Mert bár Andris
és Imrác igen ropogtatták a ,,derdidas*-t, amin a nbenn-
szülöttek' nagyokat nevettek, a barátság mindjárt kész
volt és a sok ügyeskezű gyerek segítsége lehetővé tette,
hogy estefelé körülnézzenek a városban. Mil<or vissza-
jöttek, párolgó tea, friss ,,Kuchen" - és hófehér, vetett
ágy várta a fáradt magyarokat.

Másnap reggelre Imrácot már a kiállítási helyiségbe
dirigálta Schwabe, hogy a ,magyar fülke" számára csi-
náltatott kulissza-szerú hátteret elrend,ezze és megerő-
sítse. A hangulatos képeket egy Münchenben tanuló

nlagyar művész-
növéndék készí-
tette, aki maga is
segédkezett Im-
rácnak.

Édesbús, ma-
gyar nótákat dú-
dolgatva kopácsol-
tak az óriási csar-
nok sarkában.Egy-
szeíre csak ékte-
Ien rikácsolás tá-
mad a hátuk mö-
gött:

- Lőkötő, gaz-
ember!...

Imrác meglepet-
ten fordult nleg a
létra teteién és
Dávidkát ismerte
íel a lármázóban.

- Mi az ördög ?
szőlt le .ne-

vetve, Most
meg így hívják ?
Tegnap még Gyé-
mánt Dávid voIt
a neve !

- Tönkretett,
meglopott, maga
magából kikelten,

nyomorult ! - sikoltozott az iigynök
(Folgl. hóu )

]

Néhány másodpercig megpilrent a lépcsőn.

úl p&l,v&zalr.
,,Mi történt a biciklivel ?"

- Parancsnok úr, tisztelettel jelentem, megérkeztünk a ki-
rándulásról! - jelentette a Kígyó-örs vezetőie,

- Merre voltatok, fiúi< ?

- Az ,,Aranybulla*-hegyen - válaszolt Bandi.

- nAranybulla !u - csodálkoztam, - Tudtommal az arany-
bul|a. . .

- Ja, ne úgy tessék érteni, mi úgy nevezzük a Csúcsos-
hegyet.

- Dehát hogyan jutott ilyen furcsa név eszetekbe ?

- Tihamér atlta neki - hangzott a válasz.
_ - Tihamér, magyarázd meg-nekem, miért keresztelted a
Csúcsos-hegyet nA ranybullá"-nak.

- Azért, parancsnok úr, mert es:e napnyugtakor úgy néz
ki, mintha volna ,,arany-búl-a" - jelentette Tihamér.

- Rettenete§ rossz szóvicc - állapítottam meg. -- Ezért
Tihamért meg kell büntetni,

- Parancsnok úr, kérem, - szőlt Bandi, az örsvezető *
ma Tihamér olyan érdemeket szerzett, hogy ezért eleged-
hetjük nel<i a büntetést.

- lgazáa? - csodálkoztum.

- Bizony, - mondta most Karcsi - Tihamér ma meg-
mentett egy fiút a megveréstől.

- Tényleg úgv történt ?

- lgenis, parancsnok úr - jelentette Tihamér.

- El kell mondanod ! - szóltam.

- Hát úgy történt a dolog, hogy mikor a községen át-
mentünk, - kezdte a részletes jelentést Bandi, - a ,Kígyó"-
örs vezetője - egy udvar felől nagy pukkanást hallunk. Be-
léziúnk, hát egy kis liút látunk, aki, utólag kiderült,
Sanyinak hívtál< - szomorúan állt kipukkadt kerekú biciklije
mellett. Nyilik azonban a ház ajtaia s kirohan rajta egy zord
apa s azt kiáltia:

,,Szedte-vette rossz kölyöl<,
Ha rádnézek, prüszkölök.

Hát nem megint szétpumpáltad az új bicikli-gumidat!"
, nDe papa, én nem pumpáltam, hanem valamilyen éles tárgy
hasíthatta ki.'

-\ekem beszélhetsz, te elvetemedett fíckó, de tudod, mit
ígértem. ha még egy gumit tönkreteszel túlpumpálással !?'

,,Azt, hogy meg tetszil< verni !" - szepegelt Sanyi.
,,Igen, s most az bekövetkezik . . ."

- S most iött Tihaméí szerepe, Odament a zord apához,
bemutatkozott s megkérte, engedje meg, hogy bebizonyítsa,
hogy Sanyi fia ártatlan, mert a gumi nem pumpálás közben
ment tönkre.

Tültövy Tihamér ugyanis az apát.. .

Itt megszakítjlk az érdekes elbeszélést s kitűzzük pályá-
zatnak; Hoggan ggózíe meg Tihamér a zord apdt.

Pályázati határidő július 20. Első díj 6 P, második díj 4 P,
harmadik díj 2 P.

p Át-v árzATAINI{ ER, E DM p Nyp.
"Mi minden tör(ént iúnius hónapban ?|' eredménye.

A ,,Magyar Cserkész" június l-i számában közölt pályá-
zatunk helyes megfeitése a követllező :

l,,20. június 4-én írták a trianoni békeszerzödést Páris
mellett.

144.;. június 5. Hunyadi Jánost kormányzóvá válaszlják.
1099. június 7. A keresztesek elfoglalják Jeruzsálemet.
l6qq. június 7. It. Rákóczi György erdélyi feiedelem meg-

halt váradon.
1682. |únius l5. Thököly Imre eskiivője Zrinyi llonával.
1920. június 17.Benczur Gyula festő meghalt.
l9l0, június l8. Az első nemzetközi repülóverseny Buda-

pesten.
1886. június 23. Clark angol mérnök, a Lánchíd építóje,

meghalt,
i869, június 26. Meghalt Kallós szobrászmivész. -.- Erkel

szobrát leleplezik Békésgyulán.
1EOl. |únius 2E. Kazinczy kiszabadul a bőrtönböl, ahová a

Martinovics-összeesküvés miatt csukták.
lti49. június 30. Jókai Mór megindíiotta a Népbarát címú

lapot.
Beérkezett 18,megfejtés.
L dijat nger: Agner Gyula 246. Hunyadi János cs. Rákos-

liget.
il. díjat ntler: Kaszap István 85, Zrinyi cs. Székesfehérvár.
IlL díiat nger: Mráz'Géza 223. P. L.-Sz.
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Vcl|,l,úsórán.

A lrerrnhuti gyülekezetről van szó. A
tanár úr megkérdi a felelőktől, hogy
mit jelent ez a szó ,,Herrnhut".

A felelő gondolkodás nélkül rávágia:
,,Isten kalapja",

Vegytttnórd,m,
Tanár: Hogyan gyártanak acélt ?
Tanuló: Acél gyártásnál az a cél

hogy legyen acél, tehát készítenek acélt
mert mindig az a cél, hogy legyen acél.

Föklrajeórún.

- Mo;rdja meg nekem amice, hol fek-
szik az Egei-tenger legnagyobb szigete
és hogy h_ívják ?

; Az Egei-tenger legnagyobb szigete
az Egei-tengerben fekszik, engem pedig
Hobor sándornak hívnak.

Killföld,i krónika,. i,
B-P., a világ főcserkésze, gyönyörű,

de láradságos heteknek néz elébe, de a
fáradalmakát. hetveIrkét évvel a vállán
is, fiatalosan'viseli, Nemrég úira beiárta
Európa és Afrika néhány szép vidékét,
talán azért, hogy erőt gl,űjtsön a birken-
headi nagyhetekre. .Nlint bármely cser-
készt, úgy őt ís barátságosan togadta
Nizza pályaudvarán az a nevető cserkész-
feies tábla. antely azt hirdeti, hogy mirr-
den cserkész megszállhat a cserkész-
szállóban.

B.-P. azonban haión járta az azur
földközi tengert és mindeIrütt csak egy-
két napot töltött. Montecarlóban ,,civil-
ben" sétált kislányával, de egy szemfüles
cserkész felisme:te és mialatt B.-P. a
monacoi fejedelemnél megebédelt, már
össze is gyűlt a palota előtt valamennyi
épkézláb cserkész. Még a közeli francia
területről is árjöttek. Az afrikai Algirban
csak néhány órát töltött családjával B.-P,
de várta ott is minden cserkész. Arabs
diszítésű bőrtárcát adtal< neki emlélrtil,
amelybe mindegyikük beleírta a nevét
A íőcserkesz neie afrikai csokrot kapott,
míg a lányok egy-egy cserkészmunkájú
ezüstbrosst, amelyen háromféle cserkész-
jelvény díszlett.

A spanyol Cadiz-ban, a Madridból iött
cserkészvezetőkkel banketíezett a város-
házán, majd a hajón ülte meg együttes
születésnapját a tőcserkészpar. A hajó-
cukrász olyan tortát sütött, amelyen rajta
volt a cserkészfiúk és cserkészlányok
ismert két jelvénye : a liliom és a három-
levelú lóhere.

A fratrcia cserkészek, a nyárelőn soro-
zatos nagy ünnepségeket rendeztek.
Előbb a könnyű szórakozásoknakhódol-
tak. Több helyen bemutaltákTristen Ber,
nard, a híres író új cserl<észdarabját,
amely igen mulatságosan mutatja be
azoknak az apáknak a kalandjait, akik
nem akariák fiaikat táborba engedni,
inkább maguk is elmennel< velük! Egy
másik előadáson nagy látványos cserkész-
darabot adtak : ,,A7'álmok 

- revüjét". A
rézbőrüek, az indiai dzsungel lakói, At-
rika vad törzsei mirrd [elvonultak és -táncoltal<. Végül nrinden francia fiú álma:
a cserkésztábor elevenedett meg §zín-
pompásan.

A legszebb ünnep Orleans-ban zajlott
le, ahol a francia cserkészek,/eanne d'Arc
csodatettének emléket ülték mcg. Közel
háromezer cserkész sereglett egybe mind-
három szövetségből és cg5,ütt hódoltak
a szent hősnö iinnepén. Tábort ütöttek
a város utcáin, ott voltak szent Johanna
szobrainál. Akik pedig el nem |öhettek,
Párisban, vagy a vidéken ünnepeltek.

Hubert Mártin, a nemzetközi Cser-
késziroda népszerű igazgatója, a Szent-
földön és Egyiptonban járt legutóbb.
Minthogy ez a két terület már nem része
a brit birodalomnak, tehát az ő hatás-
körébe tartozlk. Martin épúgy mint B.-P.
legutóbbi körútján, mindenütt a birken-
heádi jamboreera invitálta a cserkészeket.
Mind a ketten azt hangoztatták, hogy
bármíly messziról iőjjön is, senki sem
fogia megbánni az eljövetelt, Keszülnek
is teljes gőzzel minden ország cserkészei
a nagy tálálkozásra és épen erfől a l(é-
szülésról szeretném legközelebbi beszá-
molómban egy kissé lerántant' a leplet.

JoE,

PiJamboree-isták ! Akartok 25 dollárt
keresni ? Az ameril<éi cserkészszövetség
kiadásában megjelenő Boys Life szer-
kesztői és a World Brotherhood of Boys
vezetői (lásd korábbi híradásokat levele-
zésre-vonatk ozóan) pály ázatot hirdetnek
a Jamboreen résztvevők számára,

A pályázat tárgya:

,,World Brotherhood-tagoh, akikkel a
lantboreen talrilkozíam /'

Pályázali feltételek a következók :

1. A résztvevő a Jamboreen résztvevő
bármely egység igazolt tagl'a legyen.

2, Tagia legyen a World Brotherhood
of Boysnak vagy pedig levelezésben áll-
jon a Nemzetközi |roda vagy saját hazá-
jának külügyi hivatala révén egy vagy
több külföldi cserkésszel.

3. A pályázat 1000 szónál hosszabb
nem lehet, írógépen vagy tintával olvas-
hatóan kell leírni, a papíros egyil< olda-
lára, amely körülbelül a mi írógéppapír-
ívürlk nagyságában legyen s az Egyesült
Allamokoh kívii1 élők kivetelével felbé-
lyegzett, megcímzett boríték melleklendő.
Az első oldal legtetején, iobboldalt a pá-
lyázó neve és címe, kora, cserkeszrangia
és csápatszáma. levelezőinek száma és
a cikk szó-száma szerepeljen.

4. A pá|yázatokat úgy kell elküldeni,
hogy a Boys Life szerkesztőségébe l929
november hó l-je előtt eljussanak. Cím-
zésük :

Contest Editor,World Brotherhood oí Bous,
Bogs Lilb, Bog Scouts rsf America

Path Aaenue Buíldind, 2 Parh Auenue
Nen-Yotk, N. Y,, U. S. A.

A Boys Life szerkesztói lesznek a pá-
Iyázat egyedüli elbírálói s fenttartják azt
a iogot, hogy ha egyetlen arra érdemes
kézirat sem érlrezik, a dijat nem adják
ki, vagy pedig 10 dollárért megszereznek
minden olyan kéziratot a pályanyertesen
kívül, amelyet ki akarnak adni.

A kéziratokat lényegük szerint fogják
felülbírálni, a bennük reilő baráti érzést
és a stílust vizsgálják. Persze azoknál,
akiknek anyanyelve nem angol, megfelelő
előnyt fognak a megítélésnél juttatni.
Fölvilágosítást, címet, belépési nyilatko-
zatot a World Brotherhood of Boys-ba,
amely ingyenes, tagdíjnélküli szövetsége
a világ i{júságának, június 25-ikéig Tábori
Pál (Budapest VIII., Józse[-utca 10.) ad,
iúnius 25-ilrétől a Janrboreeig pedig Ká-
polnai Józsefnél kapható minden fölvilá-
gosítás (Buclapest, V,, Vajkai-utca 5. A 191 .

Toldi Miklós .ru.ké*Toat otthona.).

Táborozási könyv nélkül ne menj táborba!
Ha elolvasod s aszerint éled a tábori éle,
tet, sokszoros haszna lesz az idei tábo-

rodnak.

Az egyetemekre feliövők figyelmét íel-
hívjtrk, hogy a legtöbb egyetemen tuda-
kozót állítunk íel, hol idősebb cserkész-

TUDoD, MI FAJ?
Tudod, mi fáj ?
Ha szenvedöt látok,
Vagy a temetőben
korhadt kereszt tövén
Kis embervirágot.

Tudod, mi fái ?
Ha olyan embert látok,
ki az életharcban
Nem ápolt szívében
Semmi mást, csak átkot.

Tudod, mi fái ?
Embereket látni,
Akik üres szívvel
Nem tudnak az Isten
Nyomába találni.

Tudod, mi fái ?
Rút bűnösnek lenni
És akit imádunk
Es akit szeretünk
Ostorozni, verni,

Tudod, mi fái ?
Hálátlannak lerrni !

Tatabánya. Ruzsinszhll Ltjszló,

]Vtátrai regósút. Június 27-én indult
el a mátrai régősjárásra egy 4 főből álló
öregcserkész-csoport, Az út tartama két
hét, iránya Selyp, Tar, Mátramindszent,
Nádúifalu, Pétervására, Pósvára, Szajla,
Sirok, Egerbakta, Mezőkövesd, Nyárád,
Muhi, Onod. Az utat Téchy Olivér vezeti,
résztvevői : Halmos Béla, Mihály Lászlő,
Tokaji Oszkár. A regősök két fontos és
felelősséggel-teljes céltal indultak útnak :
egyik céljuk a magyar falu és tanya tár-
sádalmi helyzetének megismerése és a
kibontakozás útiának keresése; násik
céliuk a magyar cserkészmozgalom népies
elemekkel való átitatási munkálatainak
előkészítése, ezen út egyengetése,
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testvérek tanáccsal, útbaigazítással szol-
gálnak szeptember első heteiben. Pontos
hely és jdő az egyetemi hirdetőtáblakon
lesz látható!

Százegy eredeti, valóban magyar népdal
van a datoskönyv második kötetében.
Minden cserkésztábolban ott kell lennie
egy-két példányban, hogy magyar nóta-

kincsben is gazdagodjatok a nyáron.

Cserkészapródavatás a Marcibányi-té-
ren. Vasárnap délután négy óra felé szo-
katlanul megélénkült a budai Marcibányi-
tér környéke. Kéknyakkendős cserkészap-
ródok csoportjai siettek a Polgári Lövész-
egylet felé, hogy kis és nagy igéretet te-
gyenek és így közösen megfogadják, hogy
jó és engedelmes íiai lesznek az édes ma-
gyar hazának és szüleiknek, a jó Isten-
nek. Négy óra íelé érkezett meg vitéz Fa-
ragó Ede országos vezetőtiszt és a Him-
nusz hangjai után, az apródmozgalmat is-
mertetve, megnyitotta az avatási ünnep-
séget. Mese után Ede bácsi hívó szavára
a kis ígéret tevő apródjelöltek megalkot-
ták a szeretet gyűrűjét és egyszerre el-
mondották az ígéret versikéjét. Kis ígéret
után a ,,Bús magyarok" éneklése a|att a
nagy ígéret tevők felsorakoztak és elin-
dultak a főtérség felé hármas sorokban.
A hármas sorokból ,,apródok íelém" ve-
zényszőra a fiúk a magasía tartott nem-
zeti zászló körül gyűrűbe álltak és tisz-
telgésre nyujtott kezükkel a zászlőt érintve
mondották a jelszót: ,,hű maradok!" -Egy kicsiny apród ,,Hiszekegy" szavalata
után, a két apródtörvény felolvasásával
az egybegyűlt apródok letették a közös
ígéretet Ede bácsi kezébe. Az avatásl
szertartás után mindenki a nagy gyűrűbe
sereglett, hogy hatalmas Csaba csataki-
álltással kérje Csaba vezér segítségét.

Szünet után a megjelent csapatok
ügyességi bemutatásokka! szórakoztatták
a közönséget. Bemutatáson szerepelt egy
cserkészapródösszejövetel lefolyása, vi-
dám játékok, tornagyakorlat, énekek és
csatakiáltások. A bemutatások után vitéz
Faragó Ede orsz. vezetőtiszt a megjelent
közönségnek köszönetét fejezte ki megje-
lenésükért. Utána a csapatok hazavonu-
lása következett.

Megvettétek már a Márton-féle cserkész-
albumot? Szebb dísze alig lehet könyvtá-

rotoknak.

Ha|duczky Tibor i00 ö. cs. elindult
kerékpáron Angliába és ott a táborban
íog hozzánk g56f |6kr)zni.

A m. kir. állami átmeneti fiúotthon. A
m. kir. állami átmeneti fiúotthon, mely két
évtizede Morvay László esztergomi tb. ka-
nonok, igazgató nagy szeretettel és agi-
lis ügybuzgalommal irányított vezetése
alatt fejti ki működését, 1924. évi szep-
tember hó l-én államosíttatott az igaz-

MEGJELENT !

VlDoVszKY xÁtmÁru,
a M. Cs. szerkesztőjének

lMÁDKo zÓ FI[]K
(9 c., protestáns ifiak számára írt

imádságos könyve.
A több mint I50 imádságot lartalmazó
imakönyv egy harmada cserkészimád-

ságokat gyüjt csokorba.
Ára füzve 2 P. 80 f., vászokötésben

4 P., díszes bőrkötésben 7 P.

Kapható
a csERKÉszBoLT_ban.
Csapatok tévén még egy hónapig a szerzőtől
az ólcsóbb elófizetési áron szeíezhető be.

e)

sásüsvminisztérium kötelékében. Az in-
téűt"áz elhagyott és erkölcsileg veszé-
lyeztetett liatatkorúak ideiglenes, átme-
neti elhelyezésére, valamint megtigyelé-
sére szolgál. A 20 évi működése alatt nap-
jainkig több, mint 13.000 fiatalkorút fo-
gadott be az otthon. Ezek közi| az elmult
év során 179l fiatalkorú fordult meg az
intézet ía|ai között. Az átmeneti Jiúotthon
a nevelés és megfigyelés minél sikere-
sebbé tétele érdekében: analfabéta, gyen-
getehetségűek, normal és ismétlőiskolai
o s zt til y o k k aI, o ru o sl é l e kt aní l ab o r at ó r ium-
mal, nem különben ipari műhelyekkel ren-
delkezik. Tanoncképzésre íelszerelt ipar-
ágai a következők: szabó, cipész, aszta-
los, kosúrfonó, könyvkötő és lakatos. Yan
az otthonnak ezenkívül 1172 kötetes
könyvtára, fuvós zenekata, énekkara,
cserkészcsapata és leventecsapata.

A kenyérkereseti lehetőség biztosítása
érdekében ezenkivül egy jól bevezetett, a
munkaadók széles körében ismert elhe-
lyezö irodával is rendelkezik, mely az
192B. év során: 1l37 íiatalkorút juttatott
álláshoz (-lyb.-)

I. KERüLET.
A 226. sz. Szondy cserkészcsapat ott-

honában, a Klotild'Szeretetházb'an tar-
totta fogadalom tételét és uiítását. A
lelkes kis csapat 22 úioncához dr. Ripka
Ferenc a szeretetházat fenntartó egye-
sület elnöke intézett buzdító beszé<iet,
amely után a cserkészek tornagyakorla-
tokkal és énekszámokkal szórakoztatták
az elökelő közönséget.

A 32. Levente cserkészek készíilnek
a táborba, Nagybátonyba. Ennek próbája
volt a pünkösdi tábor Nógrádverőcén, a
Duna partián, a husvéti örsi kirándulá-
sok, a gyakori próbázások, a Cserkész-
parkba, Hármashatárhegyre való kirán-
dulások. A ,,vizesek" szorga|masan evez-
nek a Vízitelepröl, a szárazíöldiek köztdJ
pedig a Vadgalamb örs hadijátéka a
Zerge örssel emelkedik ki, melynek folya-
mán az ősi zerge (erdélyi) zászlő a rab-
lók (törökök) zsákmánya lett. - 

,,-.,

A 32l. sz. ,,Szent Család" csgrkész-
c§apat június l6-án tartotta negyedik
fogadalmi ünnepélyét. Az ünnepi beszé-
det Srirmting Ferenc, a csapat szervező-
testületének elnöke, mondotta. A cser-
készjelötteket és farkaskölyköket Sdz-
dor János I. kerület ügyvezetö elnöke
avatta föl.

Az ünnepély második részében a csa-
pat sok, szép és cserkészies számmal
szórakoztatta a Magyar Vasúti és Haió-
zási Ciub dísztermét tel jesen betöltő
közönséget, Nagy sikerrel adták elő
Ggomlag kiszló: ,,Szabadkai ditihok' c.
irredenta darabiát.

Számos csapat küldöttséggel is részt-
vett ezen a kedves avatási ünnepé-
lyen.

A 327 sz, Loyotai szt. Ignác cs. cs.
pünkösd hétfő|én tartotta avatását a
Cserkészparkban, A cserkészektől és az
öregcszerkészektől Sztrilich Pál orsz.
vezélőtiszt h,, az apródoktól dr. Borbély
Kamill bencés cserkészparancsnok vet-
ték ki a fogadalmat. A kerületet Sdndor
János üqyv. elnök képviselte Ugyanaz-
nap délután a Cserl<észparkban előadták
Cserhalmg Cyula ,,Hurok" c. igen sike-
rült cserkész-irredenta darabját,' mely
táborokban a (nagytermészet ölén) igen
hatásosan interpretálható. A csapat az

Protestáns c§erké§zeknek hűséges jó ba-
rátia, életük minden napján eligazítóia,
lelküknek szüntelen Isten telé fordítója az
,,lmádkozó fiúk" c. imakönyv. Vidrt ma"

gaddal a táborbat

A szegedi egyetem cserkész-rektora. A
szegedi (kolozsvári) egyetem az 1929/3O.
tanévre tudós Győrffy lstuán dr. egye-
temi ny. r. tanárt választotta rektorává.
Az új rektor az V. (déli) cserkészkeriilet
elnöke, lelkes aktív cserkész, akit öröm-
mel és szeretettel köszönt új méltóságá-
ban minden magyar cserkész nevében a
,,Magyar Cserkész".

A JW ctggt a,r C s e rlt é s ; s pöu eűs ég
öss Bes lúaponti híutl,űt1,1u,incl,k

hiutl,űctlos órdi:
naponkint d. e. 9-1-ig és d. u. 4-7-ig.

Pénztár-órák: naponkint l1-1-ig, d. u.
4-6-ig, kivéve a szombat délutánt,

Az országos elnök és az országos fő-
tiszfuiselők fogadó idejel

Witz Béla országos elnök fogad: hétíőn
d. u. 6-/28-ig, pénteken 5-7-ig.

Temesi Győzö dr. országos társelnök

(ellenőrző) szerdán és pénteken d. u,
5-7-ig.

nap, szerda és szombat kivételével d. u.
4-6-ig.

Molndr Frigyes dr. külföldi ügyek lő-
titkára kedd, csütörtök 6-8-ig.

Vidovszky Kdlmdn a Magyar Cserkész
szerkesztője kedd d. e. l1-1-ig és szerda
d. u. 5-7-ig, péntek 5-6-ig.

Éri Emil országos vezetőtiszt helyettes
kedd, csütörtök, szombat 5-7-ig.

Sztrilich Ptil országos vezetőtiszt-he-
lyettes hétfő, csütörtök, péntek ,1-7-ig
(Cserkészház), szombat, vasárnap Cser-
készpark.

Faragó Ede országos
dán és csütörtökön d. e.
4-8-is.

vezetőtiszt szer-
9-1-ig és d. u.

Major Dezsö dr. országos ügyvezető fő-
titkár mindennap 9-1-ig és szerda és
szombat kivételével d. u. 4-7-ig.

Borsiczky Sándor dr. országos ügyész
szerdán, csütörtökön és szombaton d. u.
5 órakor.

Kosch Béla gazdasági íötitkár minden-

Tetefon: Oserkésehd.a: 920-98, 975-05; Cserkésapan,k: 643-73; Víaitelep: 974-30.
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elmúlt iskolaévben nagy gondot fordított
külügyeire, azaz, ha csak tehette képvi-
seltette magát a budapesti és a pe..t-
vidéki csapatok zászlószentelésein, mű-
soros ünnepélyein, ha meghívót kapott.
A fiúk mindig tapasztalatokkal gazdagon
tértek haza nem is szólva a cserkész-
testvériség kimélyítésének így önként
adódott s szorgalmasan ki is használt
lehetőségeiröl. -

A csapat címe júl. 2-2l-ig Bodajk
(Fe|ér m ) az ide legközelebb eső gr. Ká-
rolyi József fehérvárcsurgói vadaskert-
iében lesz a jelzett hárorn hét alatt a
csapat idei, 75-ös létszámú táborozása,

A 3t8. sz. ,,Méliusu cserkészcsapat
kedves ünnepség keretében avatta fel
tíz öregcserkészét június hó 16-án. Az
ünnepen nagyszámban megielent vedé-
geket Katolkay Kázmér rei. lelkész, a
szervezötestület elnöke üdvözölte. Az
öregcserkészekhez Vidovszky l(álmán a
M. Cs, szerkesztője szólott, Az avatási
ürrnepet kedves műsor követte, .amely-
nek keretében a csapat bizonyságot tett
a szülők előtt ügyességéről, sokoldalú-
ságáról. Lelkesen ünnepelték a ll5.
,,Zrinyi" csapat pompás zenekarát, amely
testveri Szeretettel ajánlutta fel segitő-
munkáját az ünnepet rendező csapatnak.

A kőbánvai Szent Laszló reálgimn.
24, sz, ,rAkárat" cserkészcsapata -pom-
pásan sikerült ünnepet rendezett iunius
hó l6-án az intézet dísztermében. ame-
lyet egészen megtöltött az érdeklödők
megértő serege. A csapat parancsnolra,
dr, Turchányi Egon letkes, nagyszerű
beszédben méltatta a cserkés/mozgal-
mat, Ezután a csaplt tagjai rr,inden pont-
jában kivaló músorban mutatták be sok-
irányú képességeiket. Enekük, szavala-
tuk, színlátszó készségük egyaránt hálás
tap§ra ragadta a közönséget, Nagyon
bájos volt a ,,Palkó barátai" c. poetikus
cserkészszíndarab elöadása, kiválóan
sikerült az állatkvatrtett, amelynek sze-
replői közül kivált Udvardy Tibor igen
kellemes, csengő hangjával. Az egész
ünnep a teljes erkölcsi és anyagi siker
egyében folyt le.

II. KERüLET.
A miskolci 758. ,rNtéliu§z'. c§. cs.

távozó parancsnokának. Derencsénvi
Istvánnali ,Emléklapot" 

'adott át a bÚ-
csúzás alkalmával. Az emléklapot Pet-
rányi ,Vliklós festőmúvész tervezte és
készítette.

IV. KERüLET.
,,Pálffy" öregcserkész kitüntetése.

A győri bencés cserl<észcsapat avatási
ünnepélyének keretében, f. hó l6-án, va-

Iidesangrim, hedues angóm ,

csak az a kérésenl:
J amboree ra cse r ké s z ci p ó t
Csinóltasson néhem ...

Készül bagariabőrből. Kapható olcsó
árban - kedvezményes fizetési felté-

telek mellett is:

t"r"O";rv 
'a".:a,,Cserkészbolt" száIlítóiánáI.

Budapest,
Vlll., gr. Festetich S.-u.4.
(Mosonyi-u. sarok.) TeleíonI r, 449-77,

,Pálffy" csapat zászlajára az életmentés
emlékére általuk adományozott selyem
szallagot feltűzték. A bencés cserkészek
avatási ünnepélye után a főcserkész úr
és Witz Béla pápai kamarás, a Magyar
Cserkészszövetség országos elnöke Sel-
ler Pál vármegyei vezetőtiszt kíséreté-
ben meglátogatták a ,,Pálffyu csapatot
Otthonában, ahol a csapat közvetlen sze-
retettel és lelkesedéssel vette körül a
cserkészelőkelöségeket, atyai jóakarói-
kat. A főcserkész úr külön is dícséröl,-g
kiemelte azon nemes gondolatot, hogy
az életmentési tény megörökítéséte ma-
radandó emlékül a ,,Pálffy" csapat az
országban elsőnek tűzetett íel zászlajára
a megmentettektől kqpott emlékszalagot,
amelynek felirata: .,Eletünk megmenté-
séért - a Kursinczky családn.

VI.-VII KERüLET.
Cserkészavatás a bonyhádi reálgim-

náziumban Bensőséges, meleg ünnep-
ség keretében avatta fel és vette tagiai
sorába június l5-én a bonyhádi reálgim-
niezium l79. számí ,,Rákóczi,, csapata
nésy újoncát. A csapat az idén Duna-
földváron táborozik a megyei összevont
táborban.

Avatás Bátaszéken. A nemrégiben
alakult bátaszéki polgári iskolai cserkész-
csapat iúnius 13-án tartotta első avatását.

A Tolna vármegyei cserké§zek
együtte§ nagytáborozása. A télen meg-
alakult és az Országos Intéző Bizottság
által jóváhagyott Vármegyei Intéző Bi-
zottság egyik lőfeladatának tartja, hogy
a Tolna megyebeli csapatok láncszemei
között szorosabb kapcsolatot létesítsen.
Ennek a ténykedésnek első lépése lesz
az idei várrrlegyei tábor, mely minden
tekintetben soTiat ígérőnek láiszilr. Júl.,1-15-ig tog |ezajlani Dunaföldváron,
Táboroárancsnok: Faludi Ferenc vm.
fcititl<ár, a 40. sz. ,,Szekszárdi Cserké-
szek' parancsnoka. A táborral kapcso-
latban nagyméretú cserkészpropaganda
lesz a megyében.

X. KERüLET.
Szép ünneplésben részesítette a MOVE

Budafbki 93!. Botond cs. cs. nevenapja
alkalmával máius l4-én közszeretet és
tiszteletben állró zászlóanyát, Törley De,
zsőné uriasszonyt. Este a csapat_otthoná,
ból lámpionokká| a zászlóanya kastélyá-
hoz vonult, ahol Petróczy Istv án ezredes a
MOVE, vitéz dr. Jónás Károly parancs-
nok a Ósapat részéről üdvözölte. Emlé,
kül s a isapat szeretete ieléül vitéz
dr. Jónás a zászlószentelés főbb jelene,

sárnap délelőtt, Győr szab, kir. r,áros
előkelőségei, a cserkészet nagl,számú,
lelkes barátainak és a g5,őri cserkész-
csapatoknak jelenlétében adta át gról
Khuen-Héderváry Károly Magyarország
főcserkésze az életmentőkitüntetést Lu-
kács lstván ,,Pálf fy" öregcserkésznek.
A kitüntetés átadásakor a főcserkész úr
gyönyörú beszédben domboritotta ki a
m-agy-ar cserkész hivatását, a nagy Jövő
épíiésére való rátermettségét. A kitün-
tétett öregcserkészt a helyi csapatok
nevében Béncsik Gergely vármegyei fó-
titkár és Horváth LászIó a,,Pálffy" csa-
pat parancsnoka üdvözölték a jelenlévők
lelkes éljenzéso között. Megható, lélek-
emelő ielenet volt, amint Kursinczky
család - akiket Lul<ácsy a Dunából ki-
mentett - háláiuk és a magyar cserké-
szek iránt érzelt igaz szeretetük jeléiil a

TuruI-Magyar Országos Biztosító lntézet Részvénytársasá9
Életbiztosítási állomány l92ü év végén 35,8i Z.000 P. Dí|bevétel 1928-ban 2,574,000 P. Biztonsági alapok a f. évben 3,386.865 P'

Útet- és jtiradéItbiBtosí,ttís. - 'Irlka,réts- és népbietosóúús,
Gplet"rnekn euelési-, Itihúaasóttísi-, tanulrncíngi 8egélu-bi"úos'Í,ütÍs.
Csatdctri bipűosóttis, rollllanüsúgí, és bateseüi biBtosÍ.td,s. - TŰe-,
jég-, sadllótmdng-, beűörés e|,\enö, iluegbi,atos,í,űtis. - EsőbiBtos'Í,űás.

Mindennemű felvilágosítással készséggel és díjtalanul szolgál az igazgaÍÓság:

BuDAPEST, V,, KERÜLET, NÁDoR-UTcA 9.

Veaér.üganökségels a? o?.s"ág mind,en uúrosdbcl,n és nagaobb köeségében,
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tét megörökítő szép, nagy képet nyui-
tott át a zászlóanyának, ki meghatottan
mondott közönetet az ünneplésért.

Május 29-én este a budafoki cserké-
szek (241,903, 932, cs cs.) a helyi leven-
tékkel együtt zenés takarodót adott a
város polgármesterének, Jáborszky Nán-
dornak névnapja alkalmával. A cserké-
szek nevében vitéz dr. Jónás Károly a
932, sz. cs. cs. parancsnoka, a helyi bi-
zottság üv, elnöke üdvözölte a polgár-
mester urat.

Június 2-dn Budafokon a hősök emlé-
kére rendezett városon keresztüli staféta-
futásban 1l induló közül a MOVE Buda-
foki 932. sz. cs. csapat a 3-ik lett. Csu-
pán a BIK és a leventék válogatott
csapata előzte meg.

Június 9-én a bud,aíoki cserkészcsapa-
tok (24l, 903, 94l.) a Kamaraerdő kör-
nyékére jól sikerült közös kirándulást
rendeztek vitéz Gönczi János X. ker.
levente előadó és a csapatok parancs-
nokainak vezetésével a kirándulást ked-
ves és hangulatos tábortűz fejezte be.

Csapathírek. A kispesti róm. kath.
301. sz. Kazinczg öregcserkészcsapat jól
sikerült músoros estélyt rendezett.

A budapesti 87. sz. Turul cserkész-
csapat május .l-én cserkészünnepélyt ren-
dezett, melyen az őrsök zászlóit is fel-
avatta id. Ihász Dániel szerv. testületi
elnök.

A pesterzsébeti ref. egyház 8. számú
Turul cserkészcsapata máius 5-én zászló-
avatási matinét tartott,

A kispesti 95. sz. Lehel csapat máius
5-én cserkészünnepélyt rendezett. A fiúk
szebbnél-szebb zenés gyakorlatai, magyar
táncai, eredeti cserkész bemutatásai, új
énekei megérdemelt, őszinte nagy sikert
arattak.

A salgóbányai 925. sz. Balassa Bdlint
cserkészcsapat május 20-án nagyszabású
ünnepély keretében szenteli fel úi csapat-
zászlóját.

A pesterzsébeti 28. sz. Szent István
c§. c§apat folyó hó 5-én este 8 órai
kezdettel egy erkölcsileg és anyagilag
nagyon jól sikerült műsoros előadást ren-
dezett a helybeli ,,Erzsébet" színházban.

A salgóbányai 925. sz. Balassa Bálint
cserkészcsapat május 20-án nagyszabású
ünnepély keretében szentelte fel új csa-
patzászlóját.

Csapatigazolás. Az O. I. B. a dorog-
úibánya-telepi elemi iskolát (mint esapat-
szervező testület) rendes tagjai sorába
felvette, kebelében ,Tisza" néven 948,
szám alatt cserkészcsapatot igazolt és
cserkészetre előkészítö munkára enge-
délyt adott.

MAGYAR
C.§ERKESZ

elófizetési dra:
Negged,éare P pengő,

féüéure 3.6O pengő,
egélaéure 6.4Open,gő.

Elóftzetni lehet a lltlaggar Cserkészszöuet-
ség Gazdastígi Hiuatalriban: V, Hainal-
utca 6., hészpénzzel, Dagu postautalucing
útidn, oagg a Magllar Cserhész 31.428 sz.

oo statak a ré ki cs e h k s z tlml di dn.

*
A Maggar Cserhészszöüetség

hiaatalos lapja a

Szerkeszti DR. KOSZTE RSZI TZ ] OZS EF

Szerkesztóség:
Sopron, Szent Imre-Kollégium.

kiadóhiuatal:
Budapesí, V., Hainal-utca 6, sz.

(Cserhészhtiz)

Elófizetési dra:
Iél,éare 2 P. - Egése éure 4 P.
Elóftzelni ugganúgg lehet, mint a

MAGYAR CSERKÉSZ-rel

szoritja ezt is, Nagyon okosan teszed,
ha a nyáron irogatsz, mert úgy látom,
van írnivalód. De azért azt is okosan
teszed, hogy tanulod a krumplipaprikás
főzé§ét. Lehet, hogy a jamboreen ennek
nagyobb hasznát veszed. De az írást is
fog|uk gyakorolni. Szeretném, ha majd
odakint gyakran megmutatnád a iegyze-
teidet. L. J. és P. G. Ráko§szentmihály.
Köszönöm kedélyes leveleteket. Szeret-
nék én is versben íelelni, de nekem nem
szabad, mert ha én, mint szigorú kritikus
rossz klapanciát találnék írni, mindjárt
fel;'ogosítva érezaék magukat összes fúz-
fapoéta cserkészbarátaim arra, hogy az.
eddiginél is sűrűbben gyötörjenek ,,köl-
teményeikkel". Ezt pedig még ti sem ki-
vánhatjátok nekem, akik magatok is be
vagytok oltva a versfaragás baktériumá-
val, lgy hát csak gyarló prózában kívá-
nok tinéknek mindig derús, vidám lelket,
a legközelebbi idöre pedig vidám tábo-
rozást. - N..J. Békéscsaba. Nem értem
leve|edet. Csak nem gondoltad komolyan,
hogy közöIni fogom ? Nagyon szeretném
tuclni. hosy mi indított ennek a ,,nyílt
levelnek" a megírására ? - F. J. 3t.
Keresztrejtvényed elég ió, de a M. Cs -
ben nem közlünk ilyet, mert keresztrejt-
vényt bőségesen találtok minden képes
lapban, vagy bármelyik úiság vasárnapi
számában. A mi lapunkban ínkább olyan
re|tvények közlésére törekszünk, amilyet
másutt nem olvashattok, - E. T. 3t4.
Uiabb írásaid is ügyesek. Sorra kerülnek.
Nagyon jól teszed, ha a vakációt meg-
figyeléssel és irogatással töltöd. Szeret-
nélek már személyesen is ismerni. Láto-
gass meg egyszer ! - Síró húrok. Uj
versed egészen ügyes. Besoroztam a
közlendők kózé, Bár van benne valami
zavarosság. De azért úgy érzen, hogy a
kétségkívül erős utóérzés mellett van
benne eredeti zamat. Nagyon örülök,
hogy meg vannak elégedve veled. Na-
gyon fontos, hogy polgári foglalkozásod-
ban is mindenki kiválónak, megbízható-
nak, értékesnek tartson, de még fonto-
sabb, hogy magad is törekedj mesterseged-
ben lehétő tökéletességre. - P. K. 32.
lgazán sajnálom, hogy nem kaptálválaszt.
Valószínűleg elveszett a leveled, mert
én mindenkinek válaszolok, akiknek írása
hozzám kerül. Szívből viszonzom jó
kívánságaid.

A

Minden hűséges olvasónknak na-
svon kellemes, de íőként hasznos, testet
Eé lelket erősítő táborozást kíván a
M. Cs.szerkesztője és valamennyi munka-
társa. - K. J. Budapest. Egészen ügyes
a novellád. A mai számba bele is kerül,
ha csak a sok jó táborozási cikk ki nem

Felelős szerkesztó: VIDOVSZKY KÁLMÁN,
Felelós kiadó: KoSCH BÉLA.

Kiadia a Magyar Cserkészszövetség.

Szerkesztőség és kiadóhivatal :

Budape§t, v., Hainal-űtca 6. sz, (c§eíkészház.)
Megielenik minden hó l-én és l5-én.

VEZETOK LA

CSERKÉ SZEK,
vás ároljatok PUCH kerékpárt.

Leg légiblr, legelíeriedíebb és legíolele rnárlsa !

BrrdapeSí, \/r-
G:rárí íiók ,

I§er-, Liszt Ferettc-íér 9-
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REM oNI, Az egész világon ismerik és elismerik a

Remington Portable

"q
4rr ,.-;;;;u' "l".:';li.,u,,

Pk 
Hanem komoly hordozható gép a

ö REMlNGToN
PoRTABLE
négysoros, standard billentyűzetű írógép.

Úgy " REMlNGTON-PORTABLE,
mint a többi legújabb modelljeinket
díjmentesen, vételkényszer nélkül
mutatjuk be országszerte, kedvező
fizetési feltételek mellett, 18 havi

hitelre is.

Remington lrógép Rt.
Br"ldapest, Vl,, Andrássy-út 12.
a Magyar Cserkészszövetség szállitőja.

lrógépeink kiválóságáról véleményt adhat a
uagyar Cserkészszövetség Gazdasági Hivatala.

Csapat-, rai-és örsi
Áraiánlattal díimen-

tesen szolgál:

.al,aeírÁsr Év rsos.

Z^S'ZLÓIK a legegyszerűbbtől a legdiszesebb kivitelig.

oBE R,BAUE R, A. UTÓD Alíy,#őI§íHxf^,T

BUDAPEsT, IV., vÁCI-UTCA 4Í.. TEL.: A[JT. a33-44.

Van rnár,,TÁB O R, o zÁs I Ií,Ö Ny\z"-ed ? ? ?

Magya,r Cserkésa l Magadon és másokon is tudsz sesíteni. ha
a ..TIJRIJ[." mentőrlohoz mindio a zsphpíl-hpn ria. I

A .TURULrl mentődoboz: a legpraktikusabb forma. mellénvzsebben." ridikülben könnyen elfér, méretei : l7XüX80 mm]
A ,,TURaL.. mentődoboz: kónnyú, mert a legfinomabb aluminiumból" készült.
Á ,.TURUL.. mentődoboz: kicsiny. és mégis az első segítségTlyuitás" ósszes kellékeit taítalmazza.
A ,rTa@aL.. mentődoboz: gyön_yörű kiállítású, színes fedélrajzát az

aDra ereoetl nagvsasban mutatia.
A ,,TIIRI]L.. mentődoboz : béószt?sa, felszeielése célszerú. (Kötszerekpreselt csomagokban.)
Beszeíezhető es iliegeszíthető"minqen' gvógyszerlárban és a cserkészbolt

Szövetkezetnél, BUDAPESf, v., neINat--Ú. ó. ---'---'-
Az eredeil felgzerelt doboz áía 2 penEö 50 fitléí.

cserkészörsi unrrÓr:Á§-ül-Á eIsősegélynyuitáshoz tökéletesen felsze-
1e,l_ve, P!és9,s,. píaktikus. kivitelben_, beo_s_ztásos bádogdobozban, vízhatlanvászonhuzattal, válls?íiia], ára Ia felszereléssel t2.50, Ila-felszereléósertÍ,so P.Hlanyos mentoszekíenyelr kiegeszítését vállaliuk. postf,i mesrendeléseket
leggyorsaDDan ellnte_Zúnk. ^llandó lagy raktár mindenlaita spéciális össze-áUítású mentószekrényekben 15. 

-J 
iéie}Ón: SiO-_D.

Ugy a mentődobozt, mint a mentótáskát készíti:
a, ,rTfIRLTLu xÖnsznReyÁa Budqprest, II., flrőd<l. 7-3.

,,Élet" Iíodalmi és Nyomda Rt. Budapest, t., Horthy Mtklós-út 15. _ Igazgetó: Lalezky |enŐ.



.uC§ERn§§§.?,,B{}LT
§zörzetL*ezeí (Cserl<észttáz, Bpesí, Y-n Eíaírral-rr- 6-)

Telef<rn: 92'(}_ea é§ 975_()5. fro§ía,í€ri§arél§,pélrzlári Gsel{.lrszárrrla 34.3a3.A Ma g 5/ a r c s e r l§ é § 
7 ?r7"?X?+3f"€-*t*: "*Íit93 i.§'-:,' a l o s s z á l t í Í ó l a,

Áp;rEGyz.É,I§.:
Aluminium csüiko, t llteTeS 2..]0, TdstaÉabh 2,90, félIiieres 1,70

,, ételdoboz rckeszekkel, nagy5.- szerint 9.E0, 6.90, 5.20
,, gyorsfőző, 1 rdénnyel 6.-, ? edÉtlnveI l3.50 É§ 6.90
,, lvópohár, lapos 

-.80, 
csörös, íogóvál ' /, |" - 

1.-
,, kávé§kanál sima vagy mintá§ -- -.16

Árvalányhaj 
- - -.!0Áso, gyalrrgsagr (]eS?§rCleSt ányrg, áínjg á l(€SZ]et ,láít) --- l,-

Bot, cserkész, n:éterbeo§ztássai 
- - 

t,10
tiszti iégcsúccsol - - 

2.-, 1.30
B. P. öregcserké§z bot 2 

-Bumerang 
- -- -- 3.s0 2.§0

clpő §zögezett, duplatalpú turacipő böíbélésssel 
- 

50,- és 43.-
,, magasszárú, esattos, duplatalpú bagaíia 35-39-ig

28.50,40-43-ig 3t.50,44-46-1g - 32,§0
,, magasszárú zsiros tehénbör hákancs 31-35-ig t9.*,

35_*39-ig 23.*, 40-46-ig 
- 

* 27,-
., }lalerl-mintájú félcipö, bagaria - 

* 36.-
,, füzö böíböl l.-_, cettraibörböl 1.50
,, talpbetét párja papír 

-.20, 
" ítlc -.80, sof{a ,-,80

,, vizhatlanitó oiaj 1.50, kenőcs t.-
csabajátét E.-
c§8ika, khaki zonlánco?ott, íogóval 2,30
csákánybalta 1.50, csil{ány 2.-

Köíszer, egyszeli, nagy 
-.48, nagy csomag 3.20, - Türul

egyéni mentőtelszerelés alumiiliumdoboziram .- - ?.á0
Köpenyeg (újjas körgatleí) vizhatlan bélessel 62.-, 6á.-o
Kürt, F hangú
Kiirlz§lnór, pircs v4gy züld 3.20, piros_íehér.zöld 

- - 3.E0
Lába§, öísi, 5 lit. aluminium jedőve1 és khaki huzattal * 1§.-
Labda, stukk, bőrböl 

- 
1,2a

Láblzárr,édö, ktitött, khaki, tiszta gyapjúból 3.50, 2.íőo
,, tejes íélcipős gyapju 4.B0 s.-.-

Itlor§ezászló, mindenszinben; rúddal ! mXl m- 
- - 

3.-
Nadrág, 2 olda|, 2 íedeles, legombBlqató, hátsó és órazsebbel

hossza khaki iódcu o|lv hrdogbbí hh3ki zsavoly vadá§zvá§zon
40 cm 8.80 8.20 ' nyári 5.ö0
45 ctn 9.40 8.s0 alrció_ár 5.80

kattal <: , illa sima \ agy minlai .u]Lin-"uN.n -.20kulacs, iélliteíes 2.80, u. a. patentzarra| 
- - 3,60

,, karabinerrel lélliteres 3.30, l literes - 
3.90

,, ugyanáz filchuzattal íél 1.5.-, l l. 
- - 

ö.-
lapostányer, 2l0 mm -,80" mélytányéí, 2l0 onm -.90só-éspaprikaszóró___-.0{
szappantartó csuklós !. ktrel< -.60l négyszög -.30tcatoJá§ 

----.30vaitartó, esavaímenete§ üvegbetÓltel. 
J.ö6lrr.iÓ; 1.60

50 ctn l0.- 9.40 minden 6.-':ii. 55 cm t0.q0 l0.-- na§ysag_ 6.20,:_=.] 00 crn rl,m 10.60 ta'i'o.s1 6.{0
Nadrág, khaki iódenból, breeches szabás l. l3.§0, l!. l4.70. lll. 15.90, lV. 17.10, V. - - - lE.30

,, leket€ kloth 2,30, lelrete úszóltadíág* -. - l.eo-, e"í0
NyaE&endó, cserkész, baína, zöld és kek - - -- - -.í0,, apród. kék - 

_ 
-.60,, négyszög'lete§, zi]ld vagy baína delainból r.80

,, hosszú, zöld vagy baíila delai.nból .- _ - 1.50Nyatkendőgyairü-.60 - - 
_ -,l8örsl zászló lá satinbóI z,-, zászlőta állat 1.20, zá§zlórs

csapat- é§ örsi szám külön _ 1.20
Pffizomány aranv, vagy sáíga métere 1.60, piíos v. kék 

-.80Ruhagomb (sima) nagy dtb. -.l2, kicsi -.06Saccó kabát khal{i lódenbő1 l. 27,2a, l|, 2E.40, llí. 2g.ó0,
Iv. 30.80, v. 32._

e§ónak§záínok fehér ccl]tt]oid- darabia _=-

DeréLszij angol mintájú, öntött blonz, tiliomo§ csattal -,, íaíkaskölykök, apródok részére --cMíí lili^m^c

§apka, pákász, ill. vízicserkész, előírásos, lódenböl 
- -,, íarkaskölyök, elöirás szerinr

,, li]boii, krraxi köppertről
,, cserkészapród. kltaki ncltonból

,: ^ 
*Bocskay tollai í(ndelesí

t]szó§apka, zölri gtrmrni. e,líll jeIrénnyel 3.-, evezőssapka
leher, e!ő| j, lvt:.rrryr,I

_aip, angol ti;zti, ?,t0, nagy oxydált l.-, kicsi
,, MúIse, Yáltozlatható, 3 hanggal 1,40, kéthangú lapos

sípzsinór. zöld, barn3. szürke, lUll(r vagy kek
5weatereh J,hál{j ,1. 17,-, [!. l8.50, IIí.20.-, lV.21.50,

,, c§att ljlicmos
Evóe§zkö | összerakható kan,-villa -.tí0. kan -víl]a-kiis z.50 1,50

50x60 l5,-
23seb,vászonbéléssei * 

- - 
1ö.-

Haígita, vadászvászon, 1 zseb, 38X38cn 
- - 

á.-
Kárpát ll.,48X55 cm 2 zs€lrbel l0.-, Káípát
lII.50X50,2 zsebbel l2.-! Káípát lv.60x60
cm2usebbei -- -- 14.-

,, beles, gombothaiil u*ni- r : : : 
- 6.-

lgazol9ánytok' 
-.60, iélnkeíettel 1.50

lng khaki llanelből, 28_34 5.60, 35_40 6.-, 4t--45 : _. ü"t0
,, prima angol {láncIlból 28 sz. 5.20 { szárnonként -. -.20t, tiszti, an§ol gyapiuflanellből 

- - - 
16.*

", téii ílanei - 
: -= i0.--

,, ,lilta[ir !ászunbol rniIrden ttagyságbart {i.no
líánytű, réz 25 ntrn -.80, 30 mni l.'.*, 35 mm _- 

- 
.- 1.40

,, bronz, elzárható 30 mm 2,50, 35 mm 3.-
,, nikkelezctt, elzárható, rádiumos 80 mnr 3.E0, 35 mm 4.20
,, csí_}nakrá ]!aldal] !!]{geszlessti - - l0.-
,, Bézard-rendszcri! - !6,80

'elvétty 
c§erkész, ki§cserk., apíód, íaíkáskölyök -.20, óreg-

eSerk. --.401 i-ll. r. --.!4, Il. r. - "12, ki]]önpl . - 
,- 

"24Kalap, cserkész, angol forma, r,iharsziija) 9,40
., örsvezetól. iil. öregcscrkész, a íenli kivitclben, sza-

bályszerű, píima bőísziijat 
- - 

6.10
,, tl§ztt, s !enti kivitelben, szabátyszerú, píímá böí-

szijjal 6,30, angol ti§zti sziirke 
- 

12.-
Halap§zír, ti§zti, prima, varrott 

-.80, örsvezetői, ór€gc§eí-
kész 

-,64, 
cserkész, bőrből -.64, c§erkész, via-

§zosvászolr csattal 20.-, kisuserkész, kék §zal. -.u4Keíékpár,,Autönroto" (táskával) 
- - 

_220,-
,, lámpa, 1ánc, ]akat. iábpllftpa. csengó, egyút,t ?5.-

Késet{: rugós fémből t.30, a.ngol mintáiú cserkésrkés 3.*
mindentudó 2.40, u, a. ameíikal mintájú 3.50, t!. a" c§eí-
készlei védiegg.r,el 4.20, u. a. svájci mintáit! {.50, u, a,
agancsnyéllel 6,20, vizicserkészkós 2.ö0, c§igaliga i.-
Svétl kések, nagyság szerint 3.40, 3.00, - - - 3.E0

Krlnolln 8 mm-es 4.-, La_sso 8 mm-es 1ü m 
- 

8.-
Körgallér 92 cm 3,1.-. l00 cm 38.-, l08 cm 42.--, lt6 cm

46"-, l20 cm - - 49.-
l(öt§zeí, itrsi leiszerelés tÉm(!ol]íJ.rh8n - 

,-, 17.-

-.403,E0
2.40
9-

{.80
t.60
l.d0

4.80

Farka8[ölyök uJjas, barna, kék v. zöld nagy§. §z. t0,_t6l
,, vállszalagok, minden színben 

- - -.50FeJsze, ámerikai 60 cm 6.40, 70 cm _ 7.,{0
Flarlell, príma, 78 cnl széles mkéilt ,._ ___ ,,. 1.80

,, ang0l gyapju 
- 

5.*
Fogkefeíok, celluloid ,.20. aluminium t.60
Harisnya, khaki 2? cm r.60: -F cm-kint - - -- .l0
Hátiz§ak. noívég Ii. bőrszégélyek, ré?csatlok 3 useb

55X55 cm 7l,-, narv,ég l. u" a. ki§Ébb 
- 

* 22.*
,, 1-omnicz, Jent! kivjtc1 2 ?!elr 50X50 r:nt t3.§0,

1.50

-.901.30_.l0
V.23.-, tzüri(e IlL 12.-, IV. 13.50 V" - - 

* t5.-
§zalmazsák lgt X l 12 crn 6.-, 4,50,- 

- 
4.-

§zappan, keIesztnevekre szóló, lemo§ltatatlan feliíattál éS
kÉn |r e| _ _.40

§;(lrszamlár i]örtok'oan 2i.--, 1{.-
Szohor, bít,l]7ir(Jzntt sinsz. kiirtöS t,.serkész 35 cnt 20.-
szövetek: ],,Jclr ]rIralii,- ffeteíenliint 11.80, ördögbór, 1rliV

vagy barlta, (iij úm sZéieS 5.40, tiszti ruha anyag l5,-ést8'-
liam§arl] 25.-, ang()l tiSZii dir.-, körgalléranyag l§.-,
Iilla]Ji satil1 2.8c, l(ijnpeí 1,80, vatlászvászon, 14() ern szÉ-
IeS, lnó!,crje b,60

Takaíó, drappszinű és c"*erkészíei beszövés§el 190Xt40 cm 27,-
,, cca l90X l35, Hernái! 7.50, Körös t0.-, Tápló t,r.-

olt 
- 

_ l8,_
Tát]Oíl lámpa, gyertya és rrlaj használatra 3.*
Telefcndrót (5CtJ nréteres tekercs) l.-
Térképmórő, egyszerú 2 - kerók]<el, óraalakú 4.80
TérkéF§zögméró Sáray-íéle koinbinált 2.60
Terkept,édói kúckázolt, szegéllyel, ledövel és zsinórral 2.80

,, ugyalrtz bórszegéll1,el 3.50
Thelmos eredeti 1 tit. 8.-! ltáromnegycd lit. 5.70 létlit. 3.50

,, íél|iteres gumnigl-iiriivcl 4.-
,, szilárd üT.gbetétt€i ! lit. 9,50, háromnegyed tlt. 8.ó0,

,, prima i]elétüv€g féiiterer 2.40
'|'ornaclpő szegélyes §ummitalppal 40-ig 5.20, 40_től 

- - 5.80
Tricot iehér torna 2.60, evezős 

'ehér 
vagy khaki szinben- 3.50

,, atlrta, itirúr l1-Ill. 2.80, l\'-V, 3.2{l
Vállpónt öregcserkész raIrgjelzésscl, vrgy nÉikúl 1.*

,, ideiglenes, tiszti, vn, ker. szöv. rangjelzéssel t.50
,, számok 

-,08, kerületi römai 
- - -.aVihafkabátjmpregilá]t * - - 26.50

Viharszlj - - -.z4' Villanylámpatok, íloihu\ cl:- nagt lencseyl] t.]0 ielsó
piros-i,:iiór-zrl]rJ ]encsi]s l,3c, eIól liagy lenCSéS l]úr.l],
1.90, szekrétt1l hltvel_v 2.,-, fábOri itüvcly 2"20, kiicka-
szekrértv 3.40

vlllanyel€m 
-.72, 

Palaba (jo!d elem _-,9o, botelem - - -.50villgnytámpalzzó -.70, -.50, -.40, -.30, -,30 
_ _ 

-,2lVizesvödör vásztrirbcjl l,ii0. n|idkárikiival 5.*
Zá§zló: csapat, nemzttiszlnii liliommal - - '2.-,. íáj, n€nxzctiszinii 1iliomnla1 dupia - * -- * 18._

., csónakra nemzetiszinű liliommal 3.*
Ezenkívül kaphatók még: valamennyi kiadvány, könyr,, nyomtatvány, ürlap, térlrép, Ievelezőlap, stb.

ürlítő ctrkorkák, rágógummi ! ._ Arainl< helyt tsudapest.forgalmi adóvji együtt értendők.
1929, Vll. 1. Éz az őtJeg3rzéI§ rnirrden korálrlrií érr,€n]rlelení! !



A C§ERKffi§ffiBGtjT
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HAJI§AL-ETTCA trtAT,
IWlF..'f :t

MAGYAR KENDEFI,-, &§i{*, E§ JUTAIPAR, RT"
eyÁnrnaÁnryarNAl,{ Fn=l§iÁ' usíró"lll

Az AT-ÁBBI KfirÁLó sÁrq:rae.ípu§d}§J*T erÁxn.le;

Sátor ára mill;ségek szefint t€riie§ íeisa*reléssel, cövekkel és i<ötélzettel együit

Gúlasátor

t

" enmell *1dal-
fa!aiikal

Tetősátor
.n

orsi- és kiránduló
ssil

"B-H
Rombus [apok

frs
sf

GiIlwell
Kúpsátor

,

tevente
ll

Fürdö
Alvü

* §án"ga-kék csíkos anvagból készüI.

A sátnak nagyrészt ltész ral,rtárról. egyéhkér:t
A eA minőség erösszálú, fehér inrpregr:á!t sátorvászon.eB t ilg},anaz, sűrűbb, nehezeLrb ki1,1te!be;i,

ee " eB, zöld színben,
eD ,, ideális, ltönnyű, siírűszáíti, m:eeceifonai-

bólkészült sátonanyag, rnely a legkisehtr
súl5,t a legerösebb szakítási e!lená!ll{s-

Cst'res-
ína§íis.

tr5üx tr5ü
löUX íöU
200x200
180xi8{}
25Sxfil-r
trEüx120
180x150
20üx200
200x2üü
225x,225
450x270
27üx"45ü
i8Oxl8ü

38.50
57,50
66" _
80"50

l11._
c/.nL,
6s, _
87"50

114,:
125,_
p54"_"
223.:
2§.5ü
32. -/lJ. 

-
43"5ü

1 63.:
218"*
257.:
,106.*
++D. -

/,\,
21"50

,rl"-
.:] l|J: 

" 
"

8fi" _
120, _:
o!,-
a +.-
91,:

122._
13.i.íi)
272,*
iii0,,_
3l,5ü
ó5.:-
*,.). _..

48._
174, "-
2;_:5,:-
27$._
4!8,- -

{t\ ].-

ir5,:
24,_-

ÁD i-.|'t

NJ4._
73,-:
90.---

19{3":
63.5CI
7{i.5ü

1ü2.*
127,5ü
141.50
286,:
sá7 4^

32.50
36._
48. _
50"_

182.:
24*,._
2§3._
44g,-
4p4.*
88"_-
p5"5ü

46" *
68.50
78. -
96.50

137"sCI
67"5CI
82."*

lUU. 
-i38":

154.*

34._
3E.-*

4T "_
lU.*
Eü.:
9§.5ü

14l "50
69" -84":

trOs.50
142"-
158"50

35._
39":
E2
r,lu', _:

96-
2í-]"5t}

49.*
v4.--"
83,5o

1CI4.-*
149.50

88"*
115._
148. _
165.50
336"*
19ri *
36.sü
41.-
56.*
60" _

2CI§. _
2§1._
345,:
5x8":
3lc. -
1ü4. _
32" _

20CIx20ü
250x250
20CIx30ü
30CI kön
380 kör
4"{ii kör
400x4üü
400.<§*s
t8üx},8u
3üüx28ü

*92" _
28"5ü

1 ,',' 
'

t8u
2üLj
o':)í!

20CI
12l)
l5ü
1Bü
18ú
18ü
,t)(|

,§

25;
300
32ü
200
3C}0
g25
x50

négy tléten belüi száltrí{hatók"

sai és a legtökéletesebb vízhatlansággai
egyesíti" Vilagoszö!d szítlű-

eE rurinőség ilgyanaz! drapp színben.
CH ,, zöldszínűu rendkívül erő§, eérnázott

vítorlarrászon, kü[önleges eljárással te}-
jesen vízmentesítve,

t§f,rárrl*arló-LáEnIlö* lapersra i]sszr:-esukható" kérryeimes- rilgózó §yertya-
tartór,al és függesztölánccal_

Tálgorn &rálóE-s"örrtö§ (pyiama), klrtlki színben, igen erős kir,itelben, otthon
és a táborban egyaránt kényelrnes, 5 rra*yságtlrin készüX íg3--től

§áúrrrZ§áI§, víznrentes &nyÉxglról, szállíhisiiál védi e c§epstük értékes va§yün-
tárg3l§f, a sátrat

l,,] f _q 
q l"Elet" !rú.lalari

Dg í 5,1{/ 4/ \

a-7e
ü6,-
í{}-*

és i-ylmila Rl Bu.1l_rí)e§i. i,, til]|i!i1 Mik'ú§-iii ll. - 'dra9"'" 
L*'.Áil"*


