
rrÁnrox-y.- +
llll. Íllillrffi.8l. ElÍil

ígl0. il0llfiílil I... 9.L_6.

u1JeI
a



csetkészlelszetelésl és sporíclkkek taktáta
Budape§t, lV., Egyetem-|t. 2
Ez é|6z6 számokban között szenzációs

áralnl, vannak érvényben.

iltr!trrlrtttlltt!t!ltilllrInlltlttütlllrn!trtrt!trlrlrttttllltrttttrllrlt!

i l(nilhírn[ 

=

! Árrrndó nagy raktár 
== rHE 
== 

RoyAL 
== 

ELKAM 
=

3 t<erékpárokban i

= 
ALBRE.HT 

=

==

= rEsTVÉREK 

== 
Budapest, 

=! vlll., Német-u. 45. 
=

==
=Ei [gsilgllillíístg hI 

=

ittttltttltttttltlttttttttlttltlltttlttttttttltüllllllllllllltlllllllllllIlií

A kiadóhivatal
kérelme.

Tisztelettel felkérjük a
t. csapatparancsnok u,rakat.

hogy a ,Magyar Cserkész"
esetleges elófizetési hátralé-

kát és a rtrost esedékes [y.
negyedévi dijat, haladékta-

lanul rendezzék, mert a leg-

nagyobb sajnálatunkra nom

áll módunkban a jövóben

lapunkat utólagos kiegyen-

lités mollett expediálni.

A kiad.óhiualal.

[úlluuilt uluso ulnilísn.
Tanács konrplett 4000, Szov-
jet konrplett 5COP, Kalászos
portóval lromplett 45.000,

Nyugat-ltagyarország 5000,
300 drb. különféIo 20.000,

600 drb, különféle 40.000.

§orozatolr, ogyos bélyegek.

Láng bélyegüzlet
' Bud ap est,

V', Erzsébet tér 2. l.
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Motobecáno francia motor-
keiEkDárokat előnvós fizsté§t
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Külsó gumt-lÓÓ, belsó ÉirnlFla legrégibb terékpái- ég
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Hazai legnagyobb sátorgyfu !
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Hivatalos tipusu őrsi sátrak
2OO és 25O cm-es cserkészsátorlapok

Katonai, Fék- és kórházl sátrak
Megrendelések a Magyar Cserkészszövetség uljdn

is eszközöIhetők, arak ugyanott megtudhatók.

Kivánságra áriegy zéhhel, szolgálunk.
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M,&GYAR CSERKESZ
A MAGYAR CSERKÉSZSZÖYETSÉG HIVATALOS LAPJA

ö§z l g o n d o l a t o k.
Sokat törtem már a fejem rajta, sokáig hasztala- szavaló, próféta, korunk hóse, lehet (mi nem vagyunk

núl: miért van a cserkészmozgalom története az újonc- elbizakodott emberek) ember a talpán és igaz magyar
próbában, miért nem az l. oszlályú próba egyik pontja?' is, do nem lehet csorkész.
Mostarrában az az érzésem, hogy végro tudom, miért. Ki a cserkész októberben? Meg kell vallanom,
De azért megkérdezem tóletek is: jól tudom-e ? nehezebb kérdés, mint az elóbbi. Csak az tud rá felelni,

Arra jöttem rá nevezetesen, hogy egyetlen cseT- aki életében már volt valahol először. Aki már volt
késznek sem lehet az közömbös, hogy ó cserkész, a
másik fiú meg r.em az és hogy mit is jelent hát tulaj-
donképen cserkésznek lenui? Iis u..u is rájöttem, hogy
itt a vezétcikkben minrlig az az órök téma, hogy az
élot minden elképzblhető tarkaságában, különleges és
közönséges alkalmakkor, ki a cserkész és ki nem az?
Szóval: elöbb csorkésznek étzi az ember magát, azután
megtanúl morzézni és szerez kielégítő táborozási poutot.
Igy keríílt és ezért van a mozgalom története az újonc-
próba pontjai kOzOtt.

Nekem is ezért támadt az a különös gond,olatom,
hogy megkérdezzem: hát nouetuber elsején ki a cserkész
és hi nern az? Azt .nondta ugyanis a szerkesztő úr:
irjak a november elsejei számba vezércikket. No erról
vagy arról írjak, hanenr a november elsejei számba írjak.
Ez a kérése juttatta oszembe a ferrti témát.

I,ehet írni a lasszózásról, a cserkészháztóI, a he-'
tedik cserkésztörvény újszerií felfogásáról, a 96T. sz.
csapat legutóbb rendezett tábori beszámolójáról, de mit
lehet írni november elsejéro? Csak azt, amit az előbb
moridtam, de mennél tovább töröm a fejem a feleleten,
annál tisztábban látom, hogy a szerkesztó úrnak igaza
van: fontos és aktuális kérdés feltennünk az év
bármely szakaszában, honnan ismerszik meg az igazi
cserkész ?

Kérdésre hadd felelok elóljáróban egy másik kér-
tléssel: Ki a cserkósz szeptemberben? A fololet
nagyon lrönnyúnek látszik (de csak látsaik annak, ki-
jelentom), Lz,a\i emberebb enrber és magyarabb magyar
szbrotne lenni. Nagyon helyes, a Yezetők Könyvében
sirrcs különben, de melyik fiú váltja ezt a nagy bankót
szeptemberben aprópénzre? No, erro a kérdésre nrár
százféleképen is lehotne folelni, van azonban a százféle
folelet között egy, azt mindenkinek el kell fogadni,
'utr5l1ilyen a felfogása más egyéb kérdésben:

Szepternberben az a cserkész, ahi tiglt ahar erube-

rebb eynber és rnagyarabb rnagyar lenni, hogg meg-
tnarad, uagy beáll cserkésznek. Ez a döntó tépés. Aki
ozt mogtoszi: cserkész, aki nem teszi meg : az |,ohet

inas, gimnázista, jó fiú, íilozófus, €zerme§ter, blótornász,

valaha egészen gyámoltalan, csupa kérdójel - nem
tudva, mi hol áll és mi hol van? Aki ezt.sohasem pró.
bálta, az hallgasson, aki már volt hasonló holyzetben,
az igazat ad nokem, ha így felelek:

Októberbeu. az a cserkész, aki elhiszi, kogjl a többi
hoíszezer .együttuéue jobban tud.ja, ki a cserkész, mint
ö eglruaga, különösen ha lmost próbálja elóször. Nagy
tudomány ez s bizony nenr mindenkinek sikerül, aki a
szeptemberi toborzó szavára hallgatott. Pedig mégis így
van, Aki bele tudja vetni nragát őszintén, kritika nélkiíl,
hátsó gondolatok nélkiil a jó munkába, az cserkész, aki
nem, az lehet éleseszű, finnyás ízlésíi fiú, lelkiismeretes,
jó szándékú lélek, lehet kovásza a társadalomnak, lehet
egynagában nagyobb érték, nrint tíz másik embor együtt-
véve, különállásának nagy hasznát láthatja esetleg a
mozgalom is, mit mondjak még: csapaftag is lehet,
segédőrsvezető is, akár parancsnok is, csak épen hogy
nem cserkész. Nem lehet a munkát birálattal kezdeni,
sőt úgy sern lohet, hogy ,jó, egy kis kimóleti idót
most hagyok és nom fogok kritizálni, hanem aztán . . .

majd . . ." Csak annak jóhiszemií a kritikája, akil száz-
százalékos teljesítményeinek a sikertelonsóge figyolmez-
tet arra, hogy valamit bizonyosan rosszúl csinált. Es

- figyeljétok csak meg - csak az ilyen kritika nom
esik rosszúl vagy esik úgy rosszúl, hogy látatja is van,
nemcsak pglnydörgése és villámai.

Nos és kicsoda cserkécz novemberb en? Ez a
legnohozebb kérdés. Az elsőre míndonki folelhetett, a
másodikra már senki nem adhatott folelotet, mondjuk
így: az édesanyja szoknyája mellól. Erre a harmadikra
csak aktív cserkész felelhet. Mégpedig nem egyszerüen
Iiliomos cserkész, hanenr olyan, aki szeptemberben és

okióberbon is igazán annak bizonyúlt,
Nouemberbea ugyanis az a cserkész, akinek,/ragá-

nak cserhésaprogramja udu. Eruevaló az újoncpróba, a
próbaidó, meg a többi hasonló olnevezésú és szánclékú
csorkészintézkedés. Egy bizonyos ideig elvégezted, ani-
vel megbiztak ? Jól van. Derék omber vagy érte, cle
mondd csak: véredtté vált valóban ? Totszik ? Elfogadotl
az emberré és magyarrá válás módszoréül ?



Es mielótt igennel válaszolsz, {igyelmeztetlek, hogy
én nom akármilyen programmot értottem a cserkész-
plogram alatt. A tíz törvényt értettem alatta, a próbákat,
az őrsi életet és a tábort. Csomókötést, fiam, }Iorse-
jelokot, főzést, nyomkeresést térképolvasást, kötelezó
pénztári naplóvozetést, praktikus vallási ismereteket és

kielégító táborozást, Ru-há-za-ti sza-b áIy - za-tot. (E zt azok
szánlára irtam így itlo, akik a holyesirást nem tartják
fontos rlolognak és rnégsetu twdják kifogástalanuI.1

Kedves cserkésztostvéreim, higyjétek el, hogy erre
a kérdésre: kiosoda cserkész, nagyon sokan nagyon
sokféle feleletet szoktak adni és sok új felelet fog nég
ezután is születni rája. De akinek novemberre program.
jává váll a csorkészprogram, az cserkész, akinek meg

nam? az le fogja tenni a cserkészliliomot, ha ma nem.

egy év múlva, vagy tizennyolc éves korában, vagy ha

a rábizottak cserbenhagyják, vagy ha jobb helye akad,

vagy ha. . . tudonr is én, rnikor, de egyszer valamikor
ogész bizonyosan. Mert nem cserkészlélek a lelke

Es ki a cserhész d.ecenl.berbem? C§itt l Még nincs
itt december elsejo. Vagy ne várjuk meg, úgy gondolod,

december elsejét ? ]in is úgy gondolom, hogy feles.
leges,mort...

. . . aki nouemberbeu. cserkész, az deceruberben, sőt
janu,árbau és a hátraléuö összes hónapohbaw is az
lmarad.. Lz mát köztünk yeszett, itt ragadt, el van
intézvo, punktum. Aki novemberben is még ígazán cser-
kész, az mindég is az marad. Karácsou1 Sóudor.

(Aki nem hiszi el, ami itt következik,az még sohasem volt egye-
dűl a tábor ezerhangu éjszakájában, amelynek minden csodáia
életrekelhet. Eletíelrelhet - nem keli életrekelnie. Ezt a most
következő beszélgetést ott lestem el a Nemzeti Nagytábor árbóca
alatt hajnalban. Még nem is pirkadt, de azért a sötétség már
félhomállyá vált. A zísz|ókat az^nap nem tudták leereszteni, mert

az erös szélben fentakadt a kötél.)

Olasz zátszló trragyon mozgékony, a széI mindon
rozzenéséro ide-otla csapclos. Dgészen vékonyan fuvo-
Iálza): Kolléga úr . . . hát nen Tettenete§ . . . én szé-
düIök ebben a rettenetos magasságban. . .

Svájci zászlő (komoly és keveset mozog): No,
nem is olyan maga§. l(i lehet még bírni. Higyjo mog
kollégám, már voltam magasabban is . . .

Olasz zászló ; Magasabban ? Csomózva hiszem.
Svájci zászlór Pedig elhiheti. A fiúk nem egy§zer

fölvittek a legmagasabb hegycsúcs tetejéro. . . az pedig
jó nehány ozer méter volt . . ." Német zászló (széles és barátságos;, ]is nem szé-
diilt odafent ? Pedig kellemetlen lehetétt.'

Angol zászló (legbüszkébb. Nagyon lassan és meg-
fontoltan beszél): Ha az ember hozzászokik, akkor már
nem szédül. Emlékszem ifjabb éveimben én is jártam
a gazdárnmal kini Arábiában és . . .

Dán zászlő l Es ott is magas hegyek voltak? (Ez
a legfiatalabb zászló, szereti mutogatni a színét és vé-
kony hangon beszél.) Hogy kerültek Arábiába magas
hegyek ?

Ametikai zászlő (élesen, pattogóan lobogja a sza-
vakat): Eát ha Arábiában nincsenok is, de errefelé
vannak . . . Kolléga úr nem volt még külftildön ? . . .

Igazán kár, ha az ember nem utazik. Az utazás a leg-
kellemesobb.

Osztták zászlő (olyan fiatal, mint a dán. UgráIva
lobog): Igon az ltazás a legkellomesobb * ón mindo-
nütt jól érzem magam. Sokfelé is jártam.

lzlanői: Mintlen jó lenne, csak no volna olyan
meleg !

ínőiait En épp ellenkezőleg azt találom, hogy
hideg van...

Német: Se nem hideg, se nem meleg. Olyan be-
csületes középeurópai idó.

Svájcí l Csak azt tudnám, miért húztak fel ido
mindnyájunkat ?
. Ameúkail Es ha már folhúztak, miért hagytak

fent éjszakára? Az ember egészen belemorevedik obbe
a végnélküli lobogásba.

Olaszl Hia porsze, ha az omber nem akar mo-
zogni, akkor nom- talá§a kellemesnok. En ogyenoson
örülök neki, hogy mindent látok.

z á s z l ó k.
, Izlandil Aztán, mi az a sok látnivaló?

Otaszt llogy mi? Hát elóször is a gyerekek.
Svájci: Az már igaz. A gyerekeket érdemes meg-

nézni. Lz én fiaimnak vatr a logszellősebb sátruk.
Ango1l }li kevesen vagyunk. de velünk van a leg-

fontosabb személyiség
Ametikai: Mi egy egész világrészt képviselühk.
OsztÁkl Mi vagyunk a legkedéIyesebbek.
Lettt En csak áaganban' uugy'ot a gazdámmal,

de azéú megbecsülnek.
Dánl Mi vagyunk a legtöbben. Aztán hogy tud-

nak a fiúk kenyeret sütni ! NIég az a kövér bácsi, aki
innen rölülről gömböcnek látszik, nrég az is megvolt
elégedve. Hogy is hivják? Po... Pol . . .

Izlandit Polcsi.
Dán l Köszönöm testvér - hát pelsze, hogy Pol-

csi. flát az megetto a kenyerüker és ntiközben otte
folyton dicsérte.

O|aszt Az én fiairrr indúlnak a versenyekben is,
Bolgát, En nem csak fiúkat hoztaruj hanem hu-

"gocskákat és nővérkéket is - mi tanúlni jöttünk.
Német z Az én fiaim tudnak a legszebben nevetni.

Es a hajuk olyan, mint a folyékony a.áoy. Az a nagyon
kis emberke a nagyon nagy ceruzával mindig óket
rajzolja.

Tnőiail En is csak ogymagam vagyok, De a gal/-
dám tegnap - leláttam a tábortúzig - beszélt a tá-
bortiiznél. Mindenki figyelt rá és megéljenezték.

Olaszt A fiúk igazán kedvesek. Már értük is ér.
demes lenézni. Hát még a többiért l

Bolgár; Milyen többiért?
Otaszt Hát a többi szépségért. Lzfut a nagy fo-

lyóért orlalent, ami olyan túkörsima és tiszta, mint Ná-
poly mellett a tenger . . .

Oszfuákl A sok kicsi-zászló testvérért, amik mind
üdvözletet lobognak felénk a táborok árbócairól . ..

Ametikait A, nagyszerü íürdésért és a sok já-
tékért. . .

Angoíl A sok kényelmes sátor tarkaságáétt...
Izlandil Az éjszakák hüvös nyugalmáért. ..
Inőiai, Mpg a nappalok szikrázó napsütéséért. . .

Bolgár l En bizony legszivesebben a muzsikájukat
hallgatom . . .

Némct: Nokem a kicsik tetszenek a legjobban...
Láttátok_e kolléga urak, a farkaskolyköket? Külön tábo_
ruk is van. . .

Dair l Hát a kosztjuk ! A fiaim arca attól gömbö-
Iyödik s lesz még pirosabb !

Sváicí l ]is mindon táborban ott van a kereszt.
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Lett l igazán csak szépet lát aa ombor . . ,
Német: En csak egyet nem értek.
Angoír Ugyan mit?
Német: Azt nem értem, hogy a.házigazdánk miért

nem szóI belo a beszélgotésünkbe. Vagy annyira el van
meríilvo a nézésbe mog a lobogásba, hogy ryánk sem
lrederít ? Kiváncsi lennék pedig, lrogy mit mondhat.

Magyar 1eddig meg sem noccant, nrost lobogni
kezd, lonéz a tábor fe|é, aztán nregszólal): Arra voltam
kiváncsi én is, hogy mi a ti véleményetek arról, amit
az én fiaim csináltak és adtak nektek.

Német; Hát mi lehotne ? Ügyesok
Angol ; Gyorsan mentenek.
Iadiai: Udvariasak.
Olast: Szoretnek mindenkit.
Izlanőil Nem néznek lo senkit.
Magyar : Szép, szép, hogy ,ígj, dícsértek, de ti

csak fölütról néztek az egészro. En voltam köztük is,
iáttam mintlont és tudok mindent.

Svájcit Akkor el is mondod nekünk azt, anií tuilsz.
Magyar l Elmondonr. Had' hailjátok ti is, Ti azt

hiszitek, lrogy nálunk is úgy van, mint a legtöbbetek
fiaináI. Elhatározzuk, hogy valamit csirrálunk, neki-
fogunk és nrindenki segít.

Angoll Hát persze, hogy segít.
Arneúkai: Segít, hogy késóbb mi sogítsünk rajta.
Magyar l Nálunk nem igy van. Sok, rragyon sok

enber van, aki nem tudja, lrogy a fiaink mit akarnak.
Nem érti, yagy nem akarja érterrí. Es sok az ellonsé-
günk, aki fél tőlünk. Kaján szemmel nézi a fiúk min-
den mozdulását. Nem szorot. Meg szeretne fojtani. Az
ilyen aztán. . .

Olasz: De hiszen ti nagyon boldogok vagytok . . .

Bolgát, Es nagyon erősók . . ,

Dán; Es tualjáJok, hogy mit akartok . . .

Magyar: A boldogságról inkább ne beszéljünk.
Nekünk az örömütrk is könnyos, síró vigadás . . . mi
hat esztendejo nem örültünk igazán. Nekünk a játékolr
mélyén is ott van az örök kötelesség.f gyelmoztetójo:
vigyázz l Légy résen és gondolj a jövódrel Bennünkot
mogkisért Mohács, megkisért Trianon és sokszor, de
sokszor mindon erónket magával viszi . . .

OsztÁk; lis mégis. .-.
Svájcil Mégis ilyet alkottatok?
Ameríkail Es senki sem segített?' ^Lzlandil IIát ilyen joges " szívüok nálatok az

ernberok ?
Magyat; Nem mi alkottuk ezt ogyedúl. Hát per-

szo, lrogy segítettok, Azért : amikor a magyar fiúkról van
szó, sokan vaunak, akik sziveson §egítonok. Minden enber
azt adta, amit atlni tutlott - az egyik jótanácsot, a má-
sik pénzt, a harmadik munkát, a negyedik pártfogást

- és így azlán * nert nagyot tudtunk akarni, hát az
akarásból valamit meg is tudturrk valósitani . . . Ez a nri
{áborunk. . . De azért, ti a nri vondégeink - szívesen
fogadott vendégeink - r,olünk éItok beune.

Lett: De hiszon keveson vagytok, azt nrondják.
Ametíkail A mi világrészünkben van a legtöbb

cserkész.
Angoí: Náluuk a leggazdagabbak.
Svájci: Nálunk a legügyesebbek.
Dán: Nálrrnk pedig a legbarátságosabbak . . .

Magyar: Mi egyikkel seut dicsekedhetünk. Sokat
kollctt harcolnunk, nagyoll sokat. De, a lrarcnak, úgy
mondjátok, valami eredménle már van - hát jó nrrr-
latság, férfimunka volt . . . llyonkor éjszaka rnindig azon
gondolkodom, ntit éreznek a fiaim ebben a széles mese-
világban ? Hiszen egész külön államuk yan már, öná}ló
kormányfóvol - hiszen a maguk urai - ós azt tebot-

nok, amít akarnak.
oz az egész júliusi
a munkától ? Innen
látom.

Vajjg,u, hogy kapja meg ótet
álom ? Orülnek neki ? Neur félnek
föntről csak a hegyes kalapjirkat

Német: Annyi biztos, hogy jókedvüek.
_ Magyar: _ Ne hidd testvér, ez nenl az i,gazi

gondtalan jókedv. Mi minden vidám szóért kétarrrryi ko-
mollyal fizetünlr - miudig rrregfizetürrk érte. Az a sor-
sunk, hogy minden boldogságért uagy árat fizessünk, a
legnagytrbb árat, amit nemzet fizethet. Áz a sok fiú,
aki boldog egyf_ornraságban szaladgál itt, mind a jovő
katonája - boldogságot csak akarunk teremteni, liogy
no kelljen bánatot vetnünk és fájdalnrat aratnunk,

Olaszt Dehát miért vagyiok szomorúak ?
Magyat: Miért ? I(érdezd meg a virágot, ha ki

tépik, hogy miért fonnyad el ? Kérdózd rne§ a' nradár-
tól, ha elveszik a fészkét, elszakítják fiókáitól - nriért
rep.lrg{ panaszo_§an a fészek fölött ? Mert elvették azt,
ami élet nekürrk - mert elszakítottak a többi fiúktóí
és nem tudjuk, hogyan találjunk útat. }Iert talán nincs
is út.

Svájct: Es azoknak is fáj ?
Magyar l Hát a fiókáknak nenr fáj, ha anyjuk és

fészkük elvoszik ? Odaftint az én kisebb_nagyobb test-
véreim nem lebeghetnek szabadon - szobák és fiókok
rnélyén fakul nreg ltá,rom színük.

Inőiai; Ki kell tartanotok.
Magyar l f{iszen ha uenr tartanánk ki - mi

lenne akkor? l

Ango1 l Azt hiszem, sajnállak . . .

Sváicí l Van írtad. Hisz ott a kereszt mirrden tá-
borban.

Ameúkal t Ha lélek van, test is akad.
Islandt t Á kalászod rnindig megmarad.
Dán: Próbálj az éleftg rámosolyogni és vissza-

mosolyog.
O1asz; Es uyújtsd ki a kezed testvérnemzetek felé.
Némct l Mert várunk benneteket, testvér.
Magyar r Köszönöm a jó tanácsokat. Bizonyosan

segitenek. Addig pedig : ne sajnáljalok. Mort ha ilyen
szépet tudnak a fiaim a]kolni - talán a nagyobb fol-
adatokat, a saját maguk felépitését is elvégzik . . . Ta,
lán?... En azt hiszem: bizonyosan...

(A szél eláll, megpirkad a hajnal. A folyó felól
friss illatoi hoz a rrregpihenó szelló - s legmagasabb
dombon kürtös az ébresztót fujja.|! A zászlók elpiherr-
nek. A folyó felett fölkél a uap. Vajjon mit íbgnak
beszélgetni a zászlók tiz év mulva a legközelebbi Nem,
zeti NagYtáborban ? " ,; ,Tábori pd,l.

A 13. ezermeslerek legutóbb rendezett atleti&ai versenye.
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.A, nyomolvasás.
Ketlves Fehérarcú Testvérom !

- Iston hozta 'Winnetou Bátyámat ütlvözölt
a kapuban Fredy.

- szoretettel köszöntörn Fehérarcú Testyéremet
wigwamjának bejáratánál - s ezztl már inilultunk is
be, hogy új barátom bemutasson szüleinek.

Néhány kellemes félórát töltöttünk eI barátságos
boszélgetésben. Utána Fredy megmutatta kincseit; pom-
pás rovargyújtonrényét, ritka lepkéit, bélyegalbumát,
versonyokbon nyert jutalomérmeit, majd végigvezetett
az egész házon. A fogadószobában az asztalol vastag
könyv állott. Megkérdeztem }'redytól :

_- Mi ez a könyv, Frody Tostvérerrr ?

- Ez a könyv a fehér faj tOrténelemkönyve -válaszolta.
Láttam rajta, hogy zayarban van: nem volt benno

bizonyos, ö§merem-e én - a yadon fra - azt a szól,
hogy ,,történolem". Ilogy a kérdésiől megkiméljon,
magyarázni kezdett:

- Csodálatos valami ez a könyv. Apáink, nagy-
apáink életo támad életre a fohér papirlapokon. Olyan
események, molyeket már rég elfeledett volna az enbe-
riség: ezeken az oldalokon maradnak meg az utókor
számáta,

- Látom, hogy Fredy tostvérem nagyon sokra
tartja.

Úgy v"n. Nem is ösmerok ehhez fogható nagy-
szerú valamit.

- A Nagy l'őnök ösmeri Manitou birodalmát és
ebben igen sok dolog nagyszerú, melyek bámulatba ejtik.

- Do ezek között bizonyára legjobban a törté-
nelemirás tudonrrányát csodáIja ?

- TV'innetou mély tisztelettel nézi a fehér emberek
eseményekot megőrzó könyveit, de ösmer eseméuyeket
megőrzó,,történelomkönyvet", mely csodálatát jobban
kiérdomlik.* Bátyám bizonyára a fonográfra gondol, a nagy
Edison zseniáli§ találmányára ?

- Nom, amire én gondolok azt mindenkinok szeme
láthatja. . .

- Mi lohot ez ? Csak nenl a fényképezés ?
_ A Nagy Fónök nen a fonográfra, nem a fény.

képezógépro tekint, hanem a Nagy Manitou törté-
nelemkönyvét nézi mély csodálattal: a sziklacsúcsokat
ós a móIy folyók medrét, a hatalmas évszázados fákat
és az illatot lehetó kis virágokat, a kemény köveket és
:r, puha feketo földet, a magas hegyormok fölött keringó
saskeselyüt és a búzatáblák fölött hozsannát' énekló
1racsirtát 

,: ezeket mind úgy nózi, mint a Nagy Törté-
rrclenlkönyv egy-egy bettijét, mondatát vagy lapját.

Láttam l'redyn, hogy nqm értette meg, mit akar_
t,arn rnondani: ezt rögtön e]árulta a következó kérr]é-qe:

- Deltát azok a dolgok, melyeket'Winnetou Bátyám
emlitet1.,, nom órzik meg a?, eseménygftg1.

- l'redy Testvérern ezt csak gondolja. Nagy
Manniiou történelemkönyye mindent pontosan rnegóriz.

- Dehát hogyan van az,' hogy én ebból még
semmit sem láttam ?

- A,zétt, mort az asztalon lévő történolemkönyv
senr ntás az olvasni nem tudó ember előtt, nrint értbe-
tetlen ákom-bákonr. Aki meg akarja érteni, annak elóbb
meg lrell tanulni a betüket és szavakat . . .' 

- Ahá t Most már értem, mire gondol TVinnotou
Bátyám.

- Fredy Testvérem eltalálta volna ?

- A,zt hiszem, igon ! Tanúltarn'az iskolában, hogy
a hegyek köveiből meg lehet állapilani, hogyan kelet-
keztok azok a hegyelt sok ezer évvel ezelótt. S'ót a fák
évgyürúinek vastagságából nregtudhatjuh, rnelyik évben
voltak nagyobb esők s mikor volt áItalá,uos szárazság.
De ez még nom minden.

- Úsy van| Ez még nom mindon. De ha }'redy
Testvérem azonnal meglátta ozeket a dolgokat, anélkül,
hogy megtanúlt volna olvasni bennük, mennyi minden
lehet nrég, amit csaF a gyakorlott szem és iskolázott
elnre vesz észre.

- Be koll vallani, lrogy én az ilyen tlolgokban
még nagyon is sárgacsőrú vagyo\, de ha nem haragszik
nteg 'Winnetou Bátyám, ntondanék még egy nehézséget.

- Csak bátran !

- Annak, amit a Nagy F'őnök elmondott, minden
igazsága mellett van egy nagy ltibája, ntég pedig az,
hogy a papirra rryomatott történelemkönyv állandóan
mogmarad, a másik azonban nem.

- Hogyan étti ezt, Testvérem ?

- Hát úgy, hogy, morrdjuk, mutat nekem'W'innetou
Bátyám egy érdekes nyonlot, moly sok nrindent elárul
nekünk. S nem sokkal rá jön a zivatar § a történelen-
könyvből csupán a fohér lap marad vissza.

- Fredy Testvérem szavaiban va:r igazság. De
hiszon éppen előbb ö maga hozott fel olyan példákat,
melyok azt rnutatják, hogy helyes nyomolvasással régen
lezajlott eseményeket is szonrüdk elé idézhetiink,

- Néhányat igon, de nom valamerrnyit.

- ügy van. De lrát nincsen a régi Egyiptom
fehér embereinek reánk maradt olyan feljegyzése, molyet
még ma sem tud}nk elolvasni? Vagy nem voltak olyan
lratalmas könyvtárak, melyok minilenestüI a tüz marta-
lékjává lettek ?

- De voltak. Azouban ezze| a történelenlkönyv-
olvasással, ahogyan most nrindig a nyonolvasásról
beszélünk, nem tanulunk ann;,it, mintlra a rógi korok
tapasztalatait olvasgat,julr.

- Talán úgy van ! Talán nem ! Habár engenr min-
denesetre érdekolnek a régi görög hsrcosoliTiaskodásai,
mo§t, ma rcám llézve mégis csalr fontoiabb, vajjon
Fredy Terstvérem szülei is ,sziveserl ,láttak r endégül.

- 'Oh, ez termész,etes -- sietett Fredy biztosítarri.

- Korántsem olyan ternrészetes, azonban orről
könnyen meggyózódhettonr l :,
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Horyan ? - kór-
dezte kis barátom felvillanó
SZenlme].

- Nézzen ide, Test-
vérem ezzel Fredyt a
fogadószoba ablakához ve-
zettem.-Látjaatiszta
üvegen ezt a kéI magasab-
ban és ezt az egy alacso-
nyabban Iévő honr ályos ságot ?* Látom, de nom tu-
dom, hogy mit jelentsen.

- Azt, hogy ennél az
ablaknái két magasabb és
egy alacsonyabb ember leg-
alább negyedóra hosszat várt
nekitám aszk o dy a az üve gnek,
amikor aztán lehelletük a
levogóben iévó porral ezt a
kis homályosságot hagyta
hátra. Már pedig ez az ab-

szoktak folmonni, s nirrcsen karmuk, ,nyilvánvaló, hggy
ezelafán...

- Igon, úgy van. Minrlig erre járnak fel-le a
macskálr - ösmerte be Fredy a tényállásí.

--: Már pedig ahol macskák rendszoresen járnak,
ott vannak is macskák.

- Ez igaz, d,e meg kell vailanom . ...
_ Aznap este még sokáig beszélgettünk a nyom-
keresésről. Fredy akkor vette az olsó leckét a Nagy
Manitou történelómkönyvének megismeréséből, a nyoilt"-
olvasásból.

Mikor ezt a szót, liogy ,,nyomolvasás", leírom,
biztos vagyok benne, hogy nóirr eg} fehérarcú tostvérom-
nek azonnal Sherlock Holmes, Nick Carter vagy Pin-
kerton, az amerikai mosterdotektiv jut eszébe. §- sokan
talán sajnálattal állapítják meg, hogy szép dolog lehet
az a nyomolvasás, de ő nem }ehet jó nyomolvasó, mert
nom tud harminchárom fajta cigarettahamut egymástól
sötétben nregkülönbözholni, mint a hires Sherlock Holmes.
Vagy pedig méla bánattal gondol arra, hogy mint kezdó
detektív még egyszer sem lótto }e a szemtelenkedő
lggyut hü segédjének, Patsynak orráróI, már pedig Nick
Oarter . . . Sőt még a menóktiló betöró kalapjhnak béIé-
séból sem sikerült" egyetlen egy§zel s"* ,Égailupitani,
1i]ren szabású oipóorra volt a tettesnek, pedig a cso-
dálatos Pirrkerton lzt több izben is megtette.

q talán azok, kik romantikusabb hajlamriak, a
nyomolvasás szó hallatáta felidézik emlékezótükben azt
a sok lehetetlen indiánus történetet, melyet különböző
,szetzők" az fuóasztal mellett ,,elkövettek". Mondjuk1

A csúszka é_lelmiszerraktára egy
erdeí fenvófa törzsén_

A csúszka, vagy más néven
kurtakalapács, iaejében gondol
a sanyarLl téli hónapokra, Ezért
már nyáron fészke-közelében a
íák kérge közé rejti az össze-

sZedett magokat.

Iak arrafelé nyíIik, arnelyik
irányból nekem érkeznem kellett, az alacsónyabban lévő
homályosság Fredy holye, a két magasabban lévó . . .

_ - Igen, a szüleimé ! ._ kiáltott fel meglepetten
Fredy.

- Már pedig a nem szivesen látott vendég felé
nent igen szoktak tekintgetni fejeztern be á meg-
állapitást.

Látva'F'redy bámulatát, melyet az egyszefii nyom-
olvasás után arcáróI leolvastam, tovább folytattam a
uyomkeresóst,

-- Do hadd olvassak tovább. Hm, a házban macs-
kák vannak, miért hagyják hát nyitva az ajtót, mikor
élelmiszer van a pohárszéken ?

Fredy csodálkbzva nézett tám. De okult az elöb"
biekból, ezért a pohárszékhez sietett, alaposan szem-
ügyre.vette, sőt még a földre is leguggolt, nem talál-e
valamit, ami útbaigazithatná. Nézótt, -nézett, de nem
talált semmit; a végón bizonytalan hangon kérdezte :_ Miből gondo§a, Winnetou bátyám, hogy macs
káink vannak? -

- Winnetou nem, gondolja, hanem tudja.

- Talán abból, hógy a legtöbb házbán szokott
T""9'i|rT|, u, 

"*ulrtalálgatás 
lenne, én pedig biz-

tosan tudom

- Nem értem - vallotta be Frecly -_, hogyan
tutlhattá meg a Nagy Főnök. Mert tényleg 'o"o-Lét
maoskánk, csakhogy én magam zárhm azokat be tegnap
este a pincébe, mett'az elszaporodott egerek kezdtek
már kicsit szomtelenek lenni.

- Gondoljon, Tostvérem, a nyomokra.

- Azokat nem láthatta Winnetou bátyám, nrert
az_éjgzak2 esott az oső, a szobákat pedig ieggel ki-

_. Pedig hát kellett valamit látnom, különben nem
állithattam volna, hogy macskáitok vannak.

- Ez tény, de nenr tudöm olgondolni, mi igazít.
hatta útba a Nagy Fónököt.

Válasz helyétt megfogtam }'rédy kezét s az ablak-
hon vezetve, rárnutattam közvetlenül a ház mel|ett lévó
hatalmas fenyőfára.

Nézze, Fredy, ezt a fát. ] -

'. - De a fenyófának tórz§e, már korántsem olyan
közönséges. A fanák kérs," ,mindenütt össze-visszaháso-
gatott Mivel ,az emberek a padlásra rendeson lépcsőn

A tövisszrtiógébics élelmiszerrak láta,

hogy _elolvasták a _,,Véres Esernények Könyvtárábang
megjelent ,,Skalpvadászok kínos haíálao, v"gy u ,,Gyil-
kos fohér galamb rottenetes btlsszú.ja" cinrú.',,művókőt''.
melyben ,,tr'élelntetes Csörgókigyó",' a vérindiánok ke-
gyetlen fólOkg,Jagy a fehér vadászok elszánt vezéte,
a,Teveszór T,ábszárvédő" föIényes biztonsággal állapít-
ják meg a_ló farkszőréból vagy a ló tábnyomából, vájjon
be volt-o oltva himló ellen a'ló gazdája. , ,

_Aki 1ögtön ilyen eredményeket vár a nyomolva.
sástól, az inkább bele so kezdjen, De még airkor se.
ha csak valamivel kisebb eredtnénnyel ha.;=landó meg-
elégedni; Azt csak sárgacsórűnek lehet ne"vezni, aki"a
lassózás tanulásának kezdotén mindjárt rohanó paripát
akár elfogni. NIindent elején keil kázdeni l '

Nem szabad azonbatt azt gondolni, hogy a nyom-
olvasás valami nagyon könnytl, ale§terség. Mikor vata=
melyik leirásbau olvassuk, hogy ,,!yomrá bukkanva, azt
megvizsgáltuk és_láttuk",' mindig legyünk azza\ ljsztá:
ban, hog;, nem elég a nyomra rábu}kanni s ránézrti.
hanom meg is kell vizsgálni; Jolenti az a vizsgálás azt,
hogy bizony le kell szállni a lóról, követni kell, sokszor
nagyobb távcllságokon át is, a nyomot s néha bizony
kétszer.háromszor is . végig : ,

kell sétálni mellette, amíg
összohasonlítás, méricskélés
után tényleg,,látunk".

- Ja, do kérem, ná-
lunk somerre sincsen olyan

A földi gitiszta nyoma
a puha földbcn.
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d*v"doo, ahoÍ órdenes Í.ooo nyomot oIvasnf - .ood-.
hatja valaki.

- Dehogy is nincsen ! - kell erro felelnünk. -Ezt szokta mondani az a sátgaasőrű is, aki, hogy a
halászáshoz szükségos gilisztákat olőkeritse, 

'feláű 
a

oá*

Ho8yan fogott ki a nyúrl az iúl,döző kutyán?

földet, elhengergoti nég a mázsás köveket is s így
naponta tekintólyes mennyiségü munkát végez feleslege-
son s mindezt csrk azért, mert a nyomolvasás legele-
mibb tudományát sem sa,játította el, Pedig hányszor
ment ki esós éjszaka utáni roggelen a szabadba, hány-
szor tünlretett volna fel neki a járdán, kocsiúton, víz-
mosásban, vagy más, oső áItal simára mo§ott helyen a
sok-sok kigyószeríilog kanyargó mélyodés. Ebből tudo.

md,st szerezheiott volna, frogy esős éjszaka hajnalán a
giliszták kibújnak a föld felszirrére s lámpás ember
negyedóra alatt annyit szedhet össze, hogy mobás doboza
hetokig nem ürül ki.

A nyomolvasás tudonánya a legérdekesebb esené-
nyeket pergeti le szemünk elótt. A sárgacsórúnok egy
nyúl- és egy kutya-nyom nem mond sokat, ha azonban
a vadászösvényt járó harcos jut lá a csapásra, §uemo
elótt újra lezajlanak az esomények.

Látja a hatalinas cselugrásokkal moneküló nyrílat,
a dühös vakkantásokkal üldözó kutyát. Nyílsebességge}
siklik el szem olőtt felfelé a hegyoldalon az ogérútat
nyert nyuszi s nikor a lassan nyomot szaglászó kutyá-
val felér a falötzshöz, ahol váratlanúl -nregszakad a
csapás, ó tudja, hogy a nyuszika cselt alkalmazott. Meg
is találja a holyet, ahol saját nyomán a fatörzstől vissza-
felé haladt s oldalugrással íj irányba tért. Mikor a
nyom rnellett elhagyatott fatörzset talál, rögtön gyanak-
szik; vajjon nem alkalmazta jtt is nyúI barátunk előbbi
fogását. S térryleg nregtalálja a nyomot, felfedezi azt a
helyet, ltol a tapsifüles megvárta, amíg üldözóje mit-
som sejtve előtte a régi nTomorl elhaladt s ugrással
rég,i csapására térve visszafelé haladt, arníg csak át nem
szökkent a közejbon lévó szikla mögé, hol legnqgyobb
kényolemben és biztonságban várta, míg üldOzóje abbb-
ha.ryja az oredménytelen nyomkeresést.

Aki élvezrri akarja líanitou birodalmának életét,
az tanúljon meg nyomot olvasni. Erre tanít majd követ-
kező leveleiben a Nagg Főruök.

*"\'-:,

'..,.,,."üiJ
\.,-1. :

ij\:
&i ,

i
i

íái\
.lr: lrjt

Jönnelr a lreresztlrérdések !
Éles a szomed ? Jő a megfigyelóképességetl? Igon?

Jó detektiv válnék belóled?

- Jó.

- Akkor hát nézrl három percig figyelmeson az

alanti izgalmas jelenetet ábrázoló képet, atána lapozx.,
tovább s felelj nreg írásban a lapunk 324. oldalán,
található

kerosztkérdésekre.
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A síf elszereIés.
Kedvos Cserkésztestvórem! Küszöbön a tél, min- sít fogadjela kereskedótőI,mertasíokotrondszetint azért

denki készül reá és érdelrlódik, a téli sportok eszközoi lakkozzák feketéro, hogy a fa hibáját ne láthasd meg.
irárrt Gyula bácsink kívánságára elmondon íohát dió- A fokote sírrek még az a hátránva, hogy napsütésbon a
héjban, hogy milyerr sít és hozzálalókai kérjél és a molegot magába szívja, tapadós lesz, ozért nem csúszhat
drága pénzen mo§vásátolt sídet és sífelszerelésedet ho- jól. A vásár[ásnál vigyázni kell arra is, hogy a sialakja
gyan gondozzad és kezeljed. no legyen csavarodott. A nyers, nem teljesen száraz fá-

I(ezdom azon, hogy azt a sierkeúetela amellyel a ból készült sínél áll elő loghamarább az ilyen voteme-
sí a cipóhöz van grósítve, kötésnek nevozziik. Ez vagy dés, csavarodás, Vásárláshoz _. lta tohoted, - hozzá-
,,Iaza", vagy ,,merev". A laza, helyosebtleri mondva értó társadat is vigyed magaddal.
s:,tbld, kö!és, egészen szijból készül, tehát mindeu irány- Amikor már megvan a síd, következik agondozása.
ban hajlékony, csupán a sin áthaladó és a cipó orrát Á síuek is, mint mindon fának, lognagyobb ellensége a
két oldalról érintő, úgynevezett pofavas van fémból. nedvesség. A nodvos sí elveszti rugalmasságát, kőny-
Elónye, hogy könnyri és olcsóbb a nterev kötésnél. Ug- nyebbon törik, §arkai lefoszlanak, felülete szálkás losz,
rani csak ilyen laza kötéssel szabad. Hátránya, lrogy a jég és hő hozzátapad, reáfagy s ozért nehezon vagy
igazán jól csakis külön sicipóhóz szerelhető, ami nleg- ogyáltalán nem csrlszik. Olyan sivel, - melyre a bó
drágítja A szöges cipó is talán a nrerev kötést szereti reátapad, nem élvezot s siolés. A neilvesség ellen
jobban. Log,jobb és legolterjottebb szabadkötések a lonmag.olajjal, vagy firnissel (ha ezt nem bírjuk meg-
Huidfoldt-féle ós a hussz.úszíj- (Langriemon) kötés §zerezni, más - nem avasodó - olajjal, vagy zsira-

A rnereukötl.s, eltekintvo a csatoló szíjaktól, - dékkaD védjük, sijoinket, ozzol beorosztjúk a talpát (sőt
tol.iesen fémböl készül, a síro reá van csavarozva, láb- a felüIetót is, ha az ninc§en lakkozva; A si talpát any-
hajlításnál tongelyen forog. Előnye, hogy minden nagy- nyiszor kenjük, vagy ocseteljük be lenolajjal, ahányszor
ságú, erősebb t'ajta cipőre felcsatolható, különbözó cipó- a fa beissza
júek is használhatják, felváltva. Nehézsége és drágasága Ezon impregnálás után kenhetjük osotleg sijeink
mollett legnagyobb hátránya, hogy hidegben, mirrt talpát egyharmadrész szekatin és kétharmadrész firnisz
minden fém, - könnyen n ,. koverékével, moly i-3
törik,javításasoksZer-^"-b"r&%iZűi////tlltltltttnapaIattlakkszorúréteggé
számotéspótalkatrészt^,,/-V/////W/szárail.-Afirnisz.magá
igényel,azértahelyszínenA//ru%////bannehezenszátad,ezérb
sókszorIehetetlon.Yer.///Affiffffií#K,ruu//fukellhozzászekatin,moly-
s"nyzésre nedis alkal;nlj- ffi 

**uuw{.ruw ,nlxi"l,i..J'bb#*{#í-rroo:l
)an. Az itt említett 2

fnjtájú kotésen kívüI ké ííllíííí{{ííll{(((1Q))})üffifirfffillla,. ,/ / // / , , zátételéver. kev_esobb vagy
szítenek és használnak \\\\M l:;:nli,lX'riiT:i?T3j;nrég legalább húpz.
hascrnlórendszerükötést,\\w//////////ben,haezarugalmas,
sótolyauokatis,melyekW//////////lakkszerúrétegasíhasz-
a, sz-abacl és meiev W úllZt '/ nálatakormégnemszáradt
kötés.elónyeit.egyesítikVe-<<'.-,!/Pmegteljesen,hanemujj.
ntagukban - de sajnos, : hoz, ruháltoz tapadozik.
csak elméletben. Tökéle_ Mllyen, lehet a.s! erezése? a. a rönkból helyesen kivágott sí, b. gyors csírszófelületű 

- anélkül, hogy felülete
tessíkötés,*nrely*i;á; 

- sl, h'itránYa, hogY hátul kÖnnYen berePed, c, gyÖngébb, ferde erezésű si, 
megúomtan'ék, 

-- 
porha,

kivánalmat kielégit, - még ezideig nincsen. yon, a legtartósabb hágóviaszt is teljesen pótolja.
. Neked, Cse}késztestvdrem, halároznod kell, ho. y F,zen el.jfuásokkal előkészited síjeidet a haszná,

milyen kötésü sít vegyél, vagy kérjél. A magam részó- latra és megkíméled magadat a drága és sokszor sem-
ről a szabad kötést á;ánlhatóm, különösen az esetben, nrit sem éró siolaj és viasz beszerzésétól. Rondesen
lta hozzávaló sícipőt is tutlsz vásárcllni, keze|t, lenolaj,jal és íirnisszel telíteti síre nem szúksé-

Ezekután roátérek arra, hogy nilyen legyen a sid ges a víasz, melynek használata gyakorlatlannál sok,
fája 0éce, talpa) és ozt hogyan kezel,ied. szor többet árt, mint használ. van egy fajrája a viasz-

Az anyaga kőris-, va§} hickoryfa legyen. A mel nak, az úgynevezett loágóuiasz. melynek az a tulajdon-
tód állitott Áí feltaItott karód csuklójáiq, vagy tenyered sága, },ogv a vele bekent és felfelé menetben a hóba
közepéig érhet. Ne vegyél olyan hosszút, amelyrek he- kevéssé oclaiitött sít nem engedi visszacsírszni, njg a
gyét-csák ágaskodással-tudod megfogni, de €€iyenesen .lesikláslál mégis gyors csúszófelületet ad. Mind_en hófaj
feltartott kaiod ktinyökénél legyen magasabb, A normá- tához rnás,féle hágóviasz szükséges, a síre ,va,ló alkal-
lis sí mérete élől (kanálban) 9, t otesnét, - körülbelijl mazása gyártnánvonkint rendesen külöillrözik, haszná-
közópen 7 ós hátul 8 cm. széles. Ezen'méretekriél szé. latához sok gyakorlat szükséges, ezért leginkább csak
leseyb sít ne vásárolj. de kötésben 6cm.-nélkeskeul,eb- a versenyzók használják. Lz ára is elég magas.
bet sem. A jó si egy:ik legfontosabb kelléke. hogy cso- Sijeidet, ha nen használod, hogy formáját el ne
mómenteso hosszirányban menó, hibát]an erezetű fából veszitse ki kell tántasztanod Ezt a 2. ábra szerint vég-
!észüljön s a fa évgytir{iinek helyzete a rendesen lotett zed el, vigvázva arra, hogy ne feszítsedmegtúlságosan.
siben függőleges logyen. Az évgyúrúk holyzetét a sí A rondes, padlóra letett sí hídja a kötésnéi ne legyen
hátulsó végén a levágásnál figyelhetjük meg le5,jobban. több 2-3 cm.-nél. IIa most rálépsz a kötésnél aföldro
Á sí csúszófelületének kozepén, hosizirányban egy kö. fektetett síre, akkor az orTa a padló felett 15 cm.-nél
rüIbelül fél kisujjnyi méIységíi csatorna futrégig azórt, magasabbra ne álljon el. Síjeídet anyártartamáncsakis
hogv a sínek hosszirányban-való haladását elósegítse. ilyen összekötött állapotban tartsad. Az esetben, ha fal-
A sí hátának domborítása, gerincessége, vagy cifrázása, hoz állítod őket, úgy azok orrukkal lefelé logyenek
a kiadásokat mindenosetre növeli, Iényeges előnye azon, fordítva, mett az esotleges nedvesség a sí szélesebb
ban nincs, Az esetben, ba a sí lakkozott, osak átlátszó hátsó részén könnyon felszivároghat. A si tartására

l-'",* _
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logelónyösobb a hüvös, szátan hely. Kályhá*
nál száritani, túlmoleg, vagy nedves lrelyen
tartani nem szabad, mert tönkremegy.

A í<otcs.

A kötésnek síre való felszerelését és a
cipőhőz való idonrítását csakis hozzáértő szak-
omberrel végeztesd. A köiés bőrrészeit is
meg kell óvni a nedvességtől, nrert a nedves
bőrben }ovó víz megfagy, nem hajlik, sőt
használat közbon a csontkenrényre fagyott
szíji sokszor törik, ezért a kötésed bőrrészeit
otajjal lrell kezelnod. Erre haszná,lhatsz sport-
üzletben vett ,,l[ars" olajat, vagy ha olcsób
ban akarod megoldani a kérdést, festók-
kereskedésben kiuréri halzsírt. (e rnars-
olaj is halzsir, csak némileg szagtalanítva.
Halzsirral kent kötésedet, vagy sícipődet kel-
lemetlen szaga miatt szobában nem is igen
tarthatod). Negyecl kiló halzsir ára ] 0 ezer
korona köriil van s ez tölrb évre is elegenrlő.

A lgcek elté-A CiPő. telénekleghe_

Az igazi sícípő fej és o]dalrészeiegyet- 
lYesebbmódjr

len daratr bórből készű}nek, varrás rajta csupán a viz-
mentes, úgynevezett békanyelvnél, a cipő kétolclali be
fúzésénél és lrátul van, Varrott dupiatalpú, széles, erős
sarka homorúan bereszelt, hogy a kötés Ie ne csússzon
róla. Sícipónek ne legyen vászonbélése. Olyan régifajta
sicipőt, molynek fejrészo felúl körben varrott, (mintha
virsli feküdne rajta) ue vásáro\j, mert a varrás köunyen
kitörik és átázik. A sícipő orra maga§ és kenény. hogy
a kötés orrszíja a körmökot ne nyomja. A cipókéttalp-
széle ott ahol a pofavassal érini,kozik, vas-, vagy réz-
lemezzel van ellátva, hogy a talpszél a pofavashoz való
surlódás közben ne kopjon el. A cipő felső bőrét mars-
olajjai vagy halzsirral kenjük, a talpát azonban nem.
Azt inkább firneisszol kend be, mikor jól ki van száradva.

30 as öreg.

A vizsgálóbíró kérdósei.

l. Milyen bo]tba történt a betörés? -.___-___ __.__

2. Mi volt a boltneve? ..-,
3. Hány élőlény volt az üzletben ?

4. Milyen éyszakban történt a betörés ? ---,-----------------,-

5. ttrány körte ég a csillárban ? ,"---"-----.-.----,".---

6. Hány belörő van a boitban ? "", ,

7. Milyen rablott lrolmit raknak be a koíferbe? ----.--- -- ----------"---

8. i-lány szék áll az üzletben ? - -- --- -"--".-

9, Sapka vagy kalap van a rablók fején ?,-",

10. A fialalabb vagy öregebb rabló van bricseszben ?"""""""",,"""

11. J\{i lóg a iogason ?--,-------,------------,-

12. A{i á1l az csern] ótar(óban'? .-...

13. A hétnek melyik rrapján történt a rablás? --- - - ------"-

14, Hány órakor ?

t5. Ebben az évben vagy más évben történt a bíintény ?..-." -.-".-"",..

16. h/ti]yen íeg5,191 lóg a bricseszes övén ? --, --"--,----------

17. lVlil5en fegyver á}l ki a pantallós kabátzsebéból ?-----,,----,-------------

18. Hány toll áll a kalanrárisban?,-""",-""""-""-",-,-,--,--------"j-,-

19. Mi van még a pulton ?

20, Mi lóg ki a fiókból ?

21. Kis 1agy nagy csomó álvaiányhaj van a pantallós lralapján?

22. Milyen betörószerszánlok hevernek a íöldön ? -"---,----"---- - __

23. Rövid- vagy hosszúszárú pipáia van a rablónak ?---,----,-,-----,__,.,"_

24. Ki |eietc:nál?

25. Miiycn monogía,ll van a kasszán ?

26, I\ti van a kassza tetején?,-------------------

27. Mi van a naptár {ölött?

28. Hol á1l a kisasztal ? _ _ --- ---,----------!--.

29. Hány álkulcs van a kulcskarikán ? .,------"----

30. Mi a bticseszes különös ösrnertetójele?--.--.....

(A válasz rájuk 8 oldallal hátrább található l)

Ujoncok . . .

Itt ülnok mind mind körülöttem Sok év előtt emlékszem én is Hogy minden kicsi,picí Újonc

A meghitt-csendú kis szobában, itt ültern vágyó kis szenekkel. EgyszornagykeménydalrazendüI,
F'ohér falak fohér világa Azóia hosszú súlyos évek llogy a sok piros i{iú szempár

Ránkhinti fényét sztlzen) lágyan. Szántotialr rajtam mély sebekkel. Kemény acélos túzbe rendúl,

Szemülrben titkos lárrgok égnek, I)e az a régi-régi nóta, S nem lesz hiába annyi kedves

Egő vágyak halkan cifráznak, Friss csattanó tavaszi ének Jövőt reménylő rneghitt Óra,

S a szívek osodaváIó mélyén trit é1 a lelkem mély tavában. Komoly szavak, imádságos szív,

Uj zengó dalok orgonáznak. S élnek bennem vágyó remények: Tiizes játék, víg csodanóta.

Flanom ha egyszer vén fiúk
A régi multba visszanéztelr,
Boldogan futnak majil elétek
Az elfelejtett drága képek.
S a ielketek, mit durva kézze|
Ezer vihar könnyesre szántott,
Megöleii s magához lluzza
A legszebb, legdrágább világot...

Sáltdor Dénes, 254. cscs.

A kalapot s a zöld nyakkendőt,
Az eiső év ujságos lázát,
,A, liliom aranyló fényét
Jövó vágyak komoly csíráját,
S ha majd hajatok hófehér lesz
S koriiltetek minden halott,
(Minthanagycsendben intenónek)
Feizeng egy régi,régi ének:

,,Mikor újoncok voltatok . . ."

A Nagyíábori Magyar C§erkész haí száma syönyörü fényhépeivel, ralzaíval, gazdag
tarfal:mávai a Nemaeíi Nagytábot szenzációia volí. Minden cs€rké§z vegye meg.
Nenr a Kiadóhivaíalban, hanem a Gazdasági Hívatalnál Vl., Révay ucca 
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Rajta, Roy l

No most, Dick, ne hagvd rnagad ! .-. hang-
zotiak a kiáltások a két fiú hivei rószéről.

Az 1. számú carbury-i csorkészcsapat otthonában
boxrnérkózés folyt. A fiúk jó forrnában voltak és úgy
látszott, nehéz lesz tlöntést elérni.

-- Bravó.l - kiáltotta Venngr - Ez csoilaszép
volt, Roy, - amikor barátja csapást mért ellenfele,
feiére és ugyanakkor tigyesen visszahúzta testét aunak
ülése olól.

Át5 t - vágoít közbo a bíró - Roy Manners
pontszámban győz.

No, oz dorék volt ! - lelkondezott Dick Thorpo.
Elóreugrott és megrázta legyőzóje kazét. - En mon-
dom, nagyszerüen fejlódtél az utóbbi hetokben. Ez az
első alkalom, hogy fölém kerekedtél,

- Hát bizony örülök, hogy valamit visszaadhatok
már - novetott Roy" - Te elégszor holybenhagytál.
Itt az ideje, hogy én is nokifoküdjek, Különbon az
utóbbi időbon alaposan dolgozom.

- Lzt elhiszem - válaszolt Thorpo mosolyogva,

- a balkezos ütésed kétszcr olyan kemény, mint azelőtt.

- Tyhü, de melegem van ! * liáegte Mannors,
keztyűit letázya. -- Eppen elég volt. Ugy érzem, friss
levegő kell most nekem !

- Jó. do hiilj le egy kissé, miolótt kimégv !

- Helyes l Hallotl-e Venner - votette oda Roy
paitásálroz fordulva _ nnit szólnál egy sprinthez dél-
u[ánra, a Glover-majorig és vissza ?

- Bonno vagyok, - felelte Venner.

- Micsoda fickó vagy to ! - novotett Thorpo.-
Olyan nyugtalan va§y, Roy, mint ogy macskakölyök.
Azt hittem, ez a boxmérkózés elég lesz neked mára.

Do nom olég ám ! - vágott vissza Manners.

- Ha nom gyakoroljuk a futást, 
*egészon 

ollustulunk,
úsy-e, Venner ? Es mi ozt nom akarjuk, 4ert jövóro
részt akarunk venni a csapatközi versenyon.

Jack Yonnor a Kengurirk őrsvozetője volt, Roy
Manners podig, a csapat legjobb futója, a segédórsvozotó.

A Kengurúk büszkék voltak futóképességeikre és
Manners mog Vonner tartották a csapatrekordokat.' Bpy Mannors magas, fe.ilott, ízmos,, tizenötévos
fiú. volt, csontjain semmi felesleges hús, alakja jelleg-
zetes futóalak.

Bizony, logközelebb meg akarjuk rakni Plows-
dent! - felelte Jack.

- No, hát csak fekütljetek noki - mondta Thorpe,
a Sirályok órsvozetője, - nekem túlerős gyakoilat
volna. En most majd mást csinálok, ami nem dOgleszt
ki annyira.

- Ugy látszik, noked sojtolmed sincs, milyon
éWezet az Ha" tudnád, velünk tartanál. To, hogy milyon
remek a4 ogy cros§ country futás, nincs annál élvoze-
tesebb ! F'iúk, mondok valamit. Miért ne rendeznénk
egy cros§ country-t a csepattal ?

._ Szorintom csak egy ellenvetés lehet - vágott
közbe Vennor. - Mi lesz a tisztekkel ? Nélkülük mit

. §em érno a csapatfutás és én alig hiszem, hogy ók
futnának velünlr.

- Ez bizony nagy hátrány - bólogatott Mannors.

- lgen - montlta Thorpe - ók igen jó döntő-
bírák lennének, do futni -_ azt aligha fognak a kotl-
vünkért.

- No, oz nem biztos, *- jegyozte meg Manners.
Royle segótltiszt tutl futni, én láútam. Goodson segéil-

A mezeí futás.
trta: HAROLD DORNING.

tiszt som voIt az útolsó az iskolában, úgy hallottam.
Ami Borry urat és Staplos parancsnok urat ilteti, hát

- vannak kétsigoim.

- Holyes, - totto hozzá Thotpo - még Borry-
vol is rendben lennérrk, do Staplos már egy kissé túl-
nohézkes lonno egy igazi mezei futásra. Még abban
som vagyok biztos, hogy Roylo . . .

- Ki mori novomot ajkára vonni ? - kérdezto
egy kedélyes hang, amelynek gazd,ája obben-a pillanat-
ban lépett a terombo.

Dick Thorpo onyhén elpirult.

- A mezoi futásról boszélünk éppon seggdtiszt
úr. Mannors és Vonner abban nagy bajnokok, Ok vo-
totték fol, rondozzünk ogy csapat cro§s country-t. Erról
volt szó, amikor is Vonner kifojtetto, hogy tisztok nél-
kül nom lohot csapatfutás és én azt mondtam, hogy a
tiszt urak jó döntőbírák lehetnok, do aligha f.elelnénok
mog a mozoi futásban. Ezt vitattuk, amikor On bejott.

- Köszönöm, Thorpo, igazán köszönöm l Mégis
csak uagy öröm tudni, hogy ilyen jó véloménnyel vagy-
tok a tisztjeitek futóképosségoiről.

Royle novotott és Thorpo megszégyonülton nézott
maga elé.

- Nom úgy gondoltu\, kérom - kozdte.

- Jól van, Thorpe l Ertem. Csak tréfáliam. Tehát
a csapat változatosság kedvéérf egy kis mezei futást
§zeretne, de ti attól féltek, hogy a tisztok nom vesz-
nek részt. [gy van, ugy-e ? Do ne logvotek olyan bizo.
nyosak abban, hogy mi nem tudunk futni. Majd mog-
beszélem az űgyot §taples urral, mog a többiekkel és
majd megláljuk, mog tuiljuk-e változtatni a véleményo-
tekof. Nem is tudtam, hogy te jó futó vagy, Thorpe.

- Nem is vagyok, segédtiszt úr; nem is az én
ötlotem - felelte Thorpe - Younor és Manners indit-
ványozták.

* Nagyorr helyes; mi mintlig szivoson vesszük
az új ötleteket - jegyezto mog Roylo olyan hangon,
hogy Thorpe rögtön visszanyerto a nyugalmát. - Azt
hiszem, ez egész jó és rnajtl meglátjuk, keresztül tud-
juk-e vinni.

Royle a carbury-i csapat fiai kOzOtt igen pépszerú
volt és megjogyzéseinok a követkozményeképen néhány
nap mulva a táblán hírdetmény jolont meg, amely a
csapatot a legnagyobb izgalomba hozta Igy szólt:

,,Hallván, hogy az 1. carbury-i osapat bizonyos
tagjai mezoi futóver§ony reldezését kivánják és mint-
hogy kételyoik vannak tisztjeik részvételének lehetőségo
itánt, uli, a c§apat tisztikara :fStaplos parancsnok, Boylo,
Goodson és Borry sogédtisztek ezenuel mezoi vorsonyre
hivunk ki az I. catlbury-i csapat mindhárom órséböl
egy egy négytagú versenycsapatot f. hó 21-ro, szom-
bafia. áz útvonal és a táv - legalább hét és legfol-
jebq tiz mérföld -- később határozandók meg. A dön-
tésnéI mindon négyoscsapatnak átlagos ideje veondó
figyolembe. Ha valamely csapat egyik tagja nem fejozi
bo a futást, az illetó csapat kiesik."

Alatta a paranc§nok és a három segédtiszt alá-
irása,

- Indulunk ! - mormolta Eoylo magában, anti-
kor ezt az okiratot a helyére kitúzto. - De akár ki-
kapunk, akár nom, egy bizonyo§: a vor§eny egészségos
vorsengést fog létrehozni az órsök között és álialában
íokozni fogja a c§apat érdeklódését; már petlig, úgy
gondolom, ez a főcél,

- No hát l - tö.t ki Roy Manners, amikor ol-
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9]1as|a a hirtletnré.ny!. -- Ezt novozem sportszerü aján-
Iatnak, Pompás ! A tiszt urak meg akarják nekünk"rnu-
tatni, ' tud,nak_e futni va3y seÚ, mint ahogy Roylo
mondta a multkor.

Három őrse volt az 1. cndbury-i csapatnak, amo-
|rek a, Kengurú.. S_írál.y és SóIyom nevekre hallgrtta.k
és csakhamar mind a három eifogaclta a parancsiok és
segéiltisztjei kihívását.
. A _versony napjáig még tíz nap volt. ami lehető-

ségot adott a futócsapatoknak, hogy'a nagy esenrényro
készülhessenok.

. Sürgős megboszólést lrívtak össze,
tek és őrsvezetók dontottek az útvon.aí
dolgában.

; V9sréJ levegót! Már csak kétszáz yatdnyfua
vagl,unk elóttük.' Nekiiramodtak és a következó percberr a szántá-
::"_.?:lJi1'.\.., Éop,u| eleg munka oiii, ,r;g eteri.t,
üe vegul ls ttit voltak rn,ita.

- Ez vissza fog fordítani néhányat, úgy gondo.l9*, ; lihegte Yenner. - Az éjjeti eió iOi'Í".§".rr.-zítotte l: Gyoro l Vegyük fel újra a lépést - szólt
Manners.

Et<kor a futók már hosszú yonalba szóródtak és
miro hárorn nrérf'öldet mogtettek, félmérfolclnél ]több
választotta el az elsőket a iöbbitól
, " .9y9ndben igyekeztek tovább, átgázoltak a folyón
és felfelé törtek az olső dombra, ur.li előtttik volt]

Mire a nrásodik dornb tete.jére értek, uem ]áttak
e5yetlerr futót sem. Néhány miisoclpercre megálltak,
hogy levegőt vegyenek.

- Megtettük már a táv felét - mondta Manners
- Gl,etünk !' Á.domb aljában szép darab országút nyrilt el és
ezen ]ő rramban íutottak tova. Azután egy kopát tőzeg-
területen át a goIfpályához értek.

- IIallocl e ? - lihegte ilIanners, amikor egymás
mellett ügettek -- rnégis cJak szép spórtszerii 

".'.i"tá-det,yolt_Staples úr és-társai részbrőI, hogy kthí;tak
minket. Mi megszoktuk ezt a clolgot Os őlr'nem Vala-
hogy nom_is látszik előttem egé"sz rendjén valónak,
|ogy nekik ugJanazt a távot kÓll belutrriok, mint ne]
küuk. Mi messzo a többiek elótt vagyunk. LÓgyünk rni
is _sp,ortszeríiek. Ahelyctt, hogy a goirpalya siéten nu-
ladnánk, vj§yüI( talán azt a t is u'Út arbtt. Ugyanoda
jutunk a Glover majorhoz és félmérfölddel többlt kell
{u,tlnk ,Ez egy. ol1,an. akadály-féJe ]esz és a dolgoliat
jobban^ kieg;,enliti. }íég így is elsólp leszünk. iUitÜOtsz
ehhez? Benne vagy ?

- I{ogyne ! - felelte Yerrner.
Igy a két Kengurú lefutott a kanyargó kis útra.

Manners egyszerre megbollott

A cipözsiIrórom kibomlott. Meg kell ál]nom, hoE"v o,"s_
]<_ös.s_em. 

T9 ne várj ! Egy szempillantás alátt uTŐtert"E.
Majd egy kicsit sprintelek.
_ Megállt és lehajolt, logy az alka]matlan cipófü-zőt megkösse. Perszo, sietségében összecsomóz-ta és

mire _a cipót újra rendesen megirősitettc. \renner nem
volt,látható. - Roy jól nekiirarnocltrtt, hogy utolérje
paJtaSat.

Yenner na.qy meglepetésére azonbun Manners
nem érte őt el.

- Ugyan mi lehet vele - mormolta. * }íár
rég itt kellene lennie. Talán a cipójével volt baja és
eaért jobbrrak látta, ha négis átvág a golfpálya-irÜ
No, azt hiszem, a Glover-májornat Útetk"orunk,'

Amikor azonban 
. 
Venner a major kOzelébe ért,

Mannersnek még 
'semllri 

1Ivon]a nenr volt
Várt egy tel,ies percig, bosszankoclva a késedel-

men és csak amikor több alakot látott a golfpályánál
feltünni, akik közül elsóknek két segécltís'rt.á irr"rt
fel, csak akkor határozta el, hogy ,,haiafelé" inclul.

A Kengurúknalr nem szabád vereséget szenved-
niök. Manners ta]árr előttem érte ei a nijort és gon-
dolva, hogy érr már elótte vagyok, tovább futott. -

. Amikor . megkerülte a Gloter majort, Yenner az
utolsó, kerékpáros cserkéssz_el taláIkozoít, áki arra várt,
|togy láss,a. -befutja e minden versenyző a teljes utat.
LInegYo KeldeZte:

- Manners bejOtt már ?

- Még nem. Te vagy az elsó - jött a válasz.

. . Ezen glo^rs_}_n túlostok ; a választoti útvonal nyolc
és kilenc mérfOld ktiz,r;tt volt_ és egv darab rétet, Ósr]két szántóföldet foglalt. magában, -egv kis foly,ii, ariá-
lyen át.kellett. kelni, két tisitességes-clonrbot, árá}ur.Ót
meg kellett mászni, egy darab orizágutat, egy ing,ová-
nyos ösvónyt a golfpátya szélén, vegiil a-GtÖi,er-ma.lor-
t0l nazavlvó egyenes utat

. Dick.l|o..pl, aki kitartott antollett, hogy nem fut,
hivatalos indító és idő,jelző |_ott; úgy rendJz,télr, hogi
több ko.rékpáros cserkészt helt eztet<-Ót t<titonborá po'*'_
tokon, úgy, hogy az egész útvlnllra .iutott belőliik.
hogy, sogélyt nyújtsanik egyik-másilr ?utórrak, h; ;;:
szorúlna,

A futás .nagy rrapja közoleclett és mincleuü tt izga-
tott az esomény, bár az volt az általános vélenré'iy,
hogy a Kengurúk fognak győzni.
, Az őrsi válogatottak mindegyike befut otta mát az
útvonalat.

Az vo]t a kérdés: mit tesznek a tisztek ?

^Ha 
egyáltalán troniroz_t.uk, úgy azt titokban tették,

bá_r Stap_les,_parancsnok elárrrlta"á startnál, h;8y ;;;
először fuliálr be az ltat.
_ l[rg"gyoztek, hogy minderrki rgndes cserkészruhá-
ban fut, rövid nadrágban, ingben, és tornacipőben.

Amikor a kerékpárosok már jóI elói.e mentek,
hogv elfoglalják helyeiiret, a négv csipat felállt a vo]
nalon és__pontban három órakor Dick 'Thorpe 

iuditott:
- Yigvázz ! Kész ? -Amint mind várakozva állottak, Yenner oclasúgta

Mannersnek :

J",_ R_oy, nézrl Sta_plest és. a lráronr segétltisztet. Csorla jó formában iehetnek ! Nem csocláiÉoz-
nék, ha ma nleglepetés érne minket.

Nem volt több idejük társalogni, mert ebben a
pillanatban jtitt a vezény-,szó :

- llajt'!
A tizenhat futó könnyedén mérte az i.tat, cle mi-

után fél nrérfoldet megtottók, a Kengurúk ..uputu JOtelőretört.
]\{anners és Venner, akik negszokták a hosszti

távot,_ 9cyütt vezettek. UIinden perc-cel távolabb ós tá-
vo]abb jutottak legközelebbi verienytársuktól, aki srin-
tén az ő csapatukból való volt.,- Jól érzed rrragad ?_ - ércieklődött Manners,
miközben könnyedén fuiottak.

- ls9n, nra jó fornlában vagt.ok.

- Szintén, - válaszolt Manners. I(iváncsi
vagyok, nrennyire vannak a többiclr. Meg kellene néz-
nünlr a mezónyt a legközelebbi bucka tétejOrOt.

Megálltak egy pillan;rtra, hogy visszatekintsenek.
. ,, -,,Itl jOln*l JóI csinalják.'E.iha! Az elsó pár

m.tnti_a lloylo és Goodson volna. Ugyan hova iett a nikis Marsclrurrk ?

- Nenr tudom. Á szántás majd próbára teszi óket
ntoncita venner.

amelyen a tisz-
és a távolság
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Vonner zavarban volt. Már nom volt ídejo megál - Hát mer' rnindig a nyakunton lógtok, amikor
lani, mert Boyle és Goodson segódtisztek §zorosatr a orro van dolgunk.
sarkában voltak, - En sohasonr voltam a nyakukon-folelteRoy.

Igy hát tovább rohant és megvolt az az elégté- - Ne línkelj l - kiáltotta a suhanc. - Hát mér
tele, hogy ó volt az ,,elsó a célban." A kilenc mér- gyiittél lo erre az útra, mi? Ugy-e, te küldted a nJ,a-
földet 67 porc és 27 másoilperc alatt tette meg; kunkra a multkor a zsarut ? !

A kót sogédtiszt lihegve ért bo egy perccel ké- - 'Iéved - mondta Roy. Miért kiildtem volna a
sóbb és közvetlon utánuk Marsh, a kís Kengurú. nyakukra a rendőrt ?

Ezután két SóIyom jött együtt, majd egv Sir1ll.y, - Hisz' épp' ezt akarjuk tudnil No_ de nlost ogy
utánuk Berry segédtiszt é"s a trármaáitr i(en§Űrú, atít< kicsinyég_ megruházun\ é.{!e,_ug{-e, srácot?
egy időben" fntÖttak be. Néhány porc telt'-el és még * A dolgok rosszul álltak. Hatan voltak ogY. ellen
uly Siraty következott ; kevóssel otáoou "gy 

harmadiÉ é: R9_Y, 
^ 

meggondolva, 
. 
hogY mi ér itt többot a bátor-

Sóiyom ságaáJ, futásrrak eredt Azonb"l ?lig ho5y_ megmozdult,- 
Mannersnek még semni nyoma. a fájdalom_ uj_ra. átjárta_a bo_káját, úgy hogy eltorzult
Nyilt kérclés voit, melyik Ósapat fog gyózni? aZ atca. Menekülésről szó se lehetett.
Ha a parancsnok vagy a negyodik .Sólyom Man- Még egyszer szembonézett ellenfeleivel, amikor a

nors előtt órkezik, egész bizí,os volt, hogy ezek csapa- vezetó.jük botjával ütést mért tá. Az iités találtésMan-
tai közül az győz, amel.ynek jobb az átlagos ideje. nersból a fájdalom kiáltása tört olő.

Móg két porc múlt el és akkor _rrinden kétség - Gyáva ! - lihegto kezeit ökölbe szoritva.
megszúnt afelöl, hogy ki fut bo legközelebb, mert Szorult helyzetbon volt. Mennyire kivánta, bár
messze lent az úton megjelent a verejtókezó para,ucs- vele volna Venner,
nok, Mr. Staples. - Nesze neked l - üvöltött a suhanc. - Ez

Erkozését harsogó íidvrivalgás fogadta. volt a te nyavalyás barátod, Jimmy ? .._ fordult egy
A tisztok csapatából mindenki befejezte a futást. fiúhoz, aki eddig a lráttérben naradt.

Már esak azt kellett megvárni, mogjön o Manners a A megszólitott fiú elvöröstidOtt és Manners azon-
a következó percben. Ha nal megismorto. - Jimmy
elmarad, a gyózelem a tisz- ,, Brown volt, a Sirály órs
teké,mert"""r*uif""3*o,: € ffi5|. ffi :*ru"i'3?livt-kiá]tottlyom még nem jelen- flova acsudáb*arno- ffi h^;íffi luju*,Ilyen 

fickóktársasá-
hetett ez a Mannt
mormolta Yenner és aggo_ {4 Wl lWK §j //í ( \.V 'lffi$]$ilW M * Fickók, mi ? - ho-
dalmasan nézett az útti.-- V,{)A flflgm,ífl\T L IMéNW\|IWMM rögte a yezér, aki botja da-
Valami történt vele, az bi- XK-/" m T lÁ '\ //fiInl nhMW\\hVM cára húzódozott a támadás-zonyo§t t7Nlt i\ l /\ \ ry il Wim§il\ilM[\l% tól. - Hallottátok ezt? Le-* H lz ^6§\[Vr,"/ \,il l--N._fr[lrDnMUiW'ű húzni, flrik !

Valami ténylegtórtént - WV\ V4,,:{ V), Í,( \,ffi 7 [m\ Í A suhancok rárohan-
Manners-szel. /í@:Wq@Nl,,7fuS§ryffi/ M"|M,,,l Á'& ]A t. tak és Roy hátratántárodott.

-.Miután acip_őzsinór-..|W;YW=:"J] 4|WYV,\ |ri |f wat,,óppen megakartaadni
ját mogkötötte, Roy Manners ' Y") magát a sorsnak, amikor
aligfutotttöbbetszázyard-?''íquY2.-@---"rffi^váratlanhelyrőlsegÍtsóget

l

nál a kis uton, amikornagy A dolgok rosszul áll1ak. Hatan e*y ellen. .. kapott. Jinrmy Brown gYor-
ropogással olvágódott. uvl6w^ ru§§lur san előreugrott, kiragadta a

Amint ogy kanyarulat- bOtot a fócsibész kezéból
hoz ért, v3gy tettucát kamasz tünt fel ott }jr_telerr__egy és R9y Manners mellé ál]oít. Két percig kétségbeeset-
nagy fá aii'}oteUan, amely az út egyik oldalán állott. ten folyt a viadal. Roy Manners Éeméi'yen veiekedett

Manners ezeket a szavakat hallotta. és.Brown derekasan segített neki a botlal. Ázután a

- Ehun van *ugi"; ugy nyayalyás csirkász - 
suhancok elillantak, alaposan megverve, nrindenféle

anrikor egy botot u"i;tÉ-k u-Íauui 
" ÉorŐ, amint olőttük bosszútervet forralva.

olrohant, Úgy, hogy fejjel elórebukott. Amikor eltÜntek, Brown segitségéro volt Manners-

- Nesze ! - náltotta ogy másik suhanc,_ aki_ a rrok, ahogy csak tudott.

vezetőjüknek látszott. Mindig err_e mászkáInak ! Roy__szólalt meg olőször:
Nincs| nyugtunk tőlük; ezek a nyavalyás csirkászok - Köszönöm a segítségedet, öregem . . , Mit
mindonüít Ótt vannak Neeresszétek továbbl Majdmeg- csínálsz mindíg?
mutatjuk ennek q, tróIlagnak! - Hát...kártyázom... vorekszem és játszom.

Roy Manners talpra állott. Az atca sápadt volt. Ez mirJden ! Nem , tudonr, mit gondolsz felólem, ,l{an-
Az esést-ől csúnva zriiOdast szenvedet,t és amint ntoz- rrers, En u8) an alaposan lecsúsztam, hogy összekeve-
dult élos fájdalom hasított a bal bokájába, amel5,, ÚgY redten azoklral. Bizony, rossz útra tértem, amióta el-
érazte, alaposan nregrándult. ltagytan a csapatot. Do azt mégsem nézhettenl tétlenül,

_ Ilogy, mersz idegyünni a nyavalyás játékaid- hogY téged leiissenek. Aki egyszer cserkész, mindíg
dal, mi? --kordozte a bindavezét.' cserkész, tudod... No, a1o|r.uslan dültösek lesznek

Nekem éppen annyi jogonr van ehhez an ít, rám, ha visszanegYek közé,jük !

hoz, miut maguknak - valta vissza Roy, akit díihbe !S}an, miért mennél vissza?Nincg arra szÜk-

hozott a suhinc hangja. !_és. Te újra belépsz hozzánk. I,egalább én remélem !

- No mutasd a- képedet, kisöcsém, mer' lekenek Van éppen egy hely a Kengrrrúhnál

_ Nem is mutatok én képet magának - vála- villanó szemokkel. Gondolod. hogy Staples úr visszavesz?
szolt Mannór.. --Uie.t gáncsoltak et ? " - Azt bízd csak rám - feleltó Mannors.
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, 
- Pn . . . sziveson visszomogfok. Már unom ozt

az éIetet - nondta Brown.
Igy hát, Jimrny Brown sogítségével, fájilalmasan

sántikálva az egész úton, Roy Mannors utolsónak ért a
csapatotthonb1, 9nno.n amikor Vonner és több más fiú
a keresésére indultak.

- Balesot ért, Uram - szólt a parancsnokhoz
fordulva - és lrcztam Onngk eg;1 újoncot.. Kificarnítot-
tam a bokámat és ő a sogítségemre jOtt. Ön talán em.
lékszik móg rá: Jimmy Brown, aki a Sirályoknál volt.
Ujra be szoretno lépni, parancsnok úr.

Ugy, hát visszr akarsz jönni, Brown ? - kér-
dezte Staplos, ftrrcsán nézve a kót fiúra, mort éles sze-
tnei észrevették összezúzott ábtrizatukat.

- Igen, üram, ha Ön visszafogad - válaszolt
Brown, fejét lehajtva.

- Jól van, Brorvn. Visszafogadunk

- Ki győzött? - érileklótlött Manners élénken.
Ha neked nincs bajod, mi 'nyertünk volna -felolte Vonner, - ile így a tisztok lettek az elsők, a

Sólynok jóttek utánuk. A §irályok kiestok, mert ketten
nem fejozték be a íutást.

-- Bravo l - kiáltott fel Mannors. - En igazán
örülök. hogy a tisztok gyóztek, mert ók tetiék a sport-
szorú kihivást. Es ón azt sem bánom, hogy kificamí-
tottam a bokám és hogy mi, Kongurük, veszítettünk,
Jól vau ez igy ! Egy új fiút szereztünk és legközelebb
mi győzünk l Amellott a logjobb kilátásaink vannak,
hogy jövőre mi nyerjük el a csapatközi vánilorrlijat!

Islón.
1926. szept. 5.

Mikor iegnap e§te berobogtam lglóra, nagy tö
megot taláItam a városháza elótt. Nom tudtam, miről
van szó és megálltam idegenúl a nagy tót tömegben.
KOrülOttenr fojkötós munkásasszonyok, kórgestenyerü
munkások idegesen figyeltek a szónokra és minden sza-
vára tomboló kiáltásokba törtek ki.

A kommunisták gyúlóse volt a holnapi községi
választások alkalmából. A fószónok a püspököt kezdto
szidni, aztán az egyházakat, aztán a kormányt, aztán
az sltakal" és egyszerre csak kiesett a száján a szó:
,,madarski riárod" : magyal nemzet,. . Ezt hagyta log-
utóljára. De annáI alaposabban nent neki. Kigúnyolt
mindent, a felvidéki magyarokat, Szentiványit, akinek
a nevo hallatára dühös gúnyóIódással felelt a fömeg,
és vógül kigúnyolta a mostani lézengó kis Magyarorszá-
got is. A tömeg tonrbolt és ordítozott a vörös zász|ő
lrörűl. A szónok pedig mindjobban belomelogedett. Kö-
rülöttom kezdtek gyanúsan nézni rám -. jónak láttam
oclébbállni, mort aznap ogyszer már verekedtek. S én
akkor lcültem a nagy címeres öreg ház elé és elkozd-
tem gondolkozni : Miért kellett nekem most innen odébb-
állnom?

Néha belém száll, mikor a nagy idegenségbon
egyodúl étzem magam. magyarnak, egy végtelen nyo-
nrorúság és egy végtelen e]lenállás. Ilyenkor érzi az
embor azt, hogy mit jelent kiosinek és népok kivotett-
jének lenni. Ilyenkor érzi, monnyire egyeknek kell len-
nünk nekünk, magyaroknak, mennyiro összo kell tarta-
nunk. ha azt akarjuk, hogy ily keveson is számitsunk
valamit - legalább szomszédaink előtt.

Beszélnok mindenfelé,,megértésról" és,,világ-
békéról", de csak beszélnek , . , Es amikor az embert
elkapná az omberiségnek legtisztább együttérzéso, ami.
kor meg tudna ölelni nindenkit testvérként, akkor . . .
épen akkor .. . beleütnek az ember arcába.

En is úgy voltam. Tegnap délben, mikor a cseh
fiúkkal összehoz,ott a véletlen, azt gondoltam: ,,Iste-
nem, én is ernber vagyok, ó is". Es ó nem akarta az
én hazámat, a népek nom ellenségei egymásnak...

.Do most . . . mikor látom, hogy ott is és mindenütt,
nrég a konrmunisták is elsó sorban hazafiak és csak
azatán pártemberek, amikor látom, hogy köröskörúl
milyen gyúIölködó szomszédaink vannak, akkor egy-
szerro, akkor egészen más szírrben kezdtem látni a
népek jöverrdő békéjét.

Fölnéztem a_ nagy öreg cíIneres tlázra és eszombe
jutott ogy nóta. ]ls Ó"zembó jutott, hogy ez a fölcl va-
Iaha az én fOldom is volt és ez a cimer csak magya-
rokról beszéI, mágyarokról, akik éppon olyan keserrlen,

mélyen szomorúak voltak néha. mint most óu és - mi.
ktizben ott a népgyílléserr üvöltöttek : a füIombo valami
azt játsz,otta: ,,Fütyül a szél. .. Isten velod. . . Isten
veled. Edes hazám Tsten veled l"

Sohasem tudtam, miért van e7, a nagy szomorú-
ság bennünk. Es utána mindjárt a nagy ikarás. Mert
nálam is így van. Es én ilyenkor, mikor kive$ kutyá-
nalr kell éreznom magam, mikor idegenvagyok a §aját
földemen, nrikor öklok emelkednek a levogőbe, akkor
úgy egzbeforrva érzem magam ezzol a szóval, hogy
ffiűglar és úgy érzem az én árva magyarságomaf.
}íirrtha minden nagy rnagyar ős vére ogyszerro ben-
nenr zúgna és nemcsak szürke unoka lennék. En ak-
kor nem voltam én, csak a fajomnakogy olóretólthon-
védje, óre, egy egyedüli magyar, a magyar faj és akarás.

A tegnapi magyal szídás utáp nra véletlenül épen
akkor nyitottam föl a rádiót, mikor Pestről a llimnuszt
játszották. Föl kelloti álnom. Nagyon éreztem, hogy
nit jelent az, ha ott áIlok egy idegen, félvad csoport
közepén, ahol engem ütnek, €ngem markolnak, engem
köpnek lo és nekem hull ökölboszorult kezemre a köny-
nyem, - pedig a magyarságot emlegetik.

Kivánom mindannak, aki nem hisz, azt, hogyegy-
szet étozze csak életében igazán, mit jelent kivertnek
lenni . . .

Kivánom mindon magyarnak, ,aki nemzeti érzését
gyöngüIni látia, hogy csak egyszer menjen e| az e|sza-
kított részek magyarjai kőzé .. . Arad,y Zsolt.

Takarodó.
(A Krasznahorka d6l1amára.)

Csendben van a cserkésztábor,
Báborúlt a sötét fátyol.
Alszik mélyen; csak pihenjon,
E holtlvilágos éjjelen,
Hisz lakója mind szunnyad még,
Pihen, mint e kies vidék.

Csondbon van a cserkésztábor,
Ráborúlt a sötét fátyol,
ReáborúIt az etd,őre
Enyho szellót lebegtetve.
Bágyatlt zonét önt szárnyára,
Vidám á|mot az alvókra.

Csendbon van a, csorkésztábor,
A,z éji tűz alig lángol.
Almos az őr, mát alig lát,
A kozében fogva botját. '

Pihen miuden álmodozva,
Átdast hintve a táborra Hevesi Ldszló.
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Pártoljuk a hazai ipart"
A napilapok sokat foglalkoznak kül_

kereskedelmi mérlegünk kérdésével, a szak-
lapok is különós előszeretettel tárgyat-
ják. A m;nisztériumok, a Gyáriparősok
Országos Szövetsége, közgazáasági éIe-
tünk többi irányítói és ismerői pciig kl-
muta(ásokat csióálnak, aCatokat §yiijÖlrekés nagy pontossággal nrutatják tii,- hogy
ez év nyolc első hónapiában- hétszázezcr.
mázsa btizát viiiük ki htisz millió ar.anv-
korona értókben, azonkívül rozsot, élő ál-
latot, zsírt és más élelmiszereket és nlező-
gazdasági terményeket, Ellenben iprri ké-
§zítInényt elég keveset, Kinrtrtatjái<, hogy
ezze| szemben fát, pamutszövctet és céi-,
nát, gyapjírt, szenet gépeket, és sok más
ipartermékeket hozunk be. A behoza{at
500 ntillió aranykol,ona ér,tókével szemllen
a kivitel értó'<e csak 4l7 nrillió volt. Mile
való ez a ragy érdeklődés?

A cserkésznek mindenhcz kell érlenie,
netn árt, ha eey kicsit konyitunk a köz-
gazdasági kérdésekhez is. Lássuk csak
közelebbröl, nliről is van itt szó ? ,]\{iért
ionlos az, hogy nrenr:yi értéket hoznak be
az országba és mennyit viszne'r l<i ?

A dolognak az a magyarázala, hogy tigy
van ezzel az- ország, nrint mindelr nrás

Ha tehát mezőgazdaságunk révén ke-
resni tudunk, az naqyon öive.detes - de
az ország pénzügyi egyensúIyához mégaz
is kel], hogy egyéh szükségleteinket- vi_
szont itthon igyekezzünk előáilítani, hogy a
megkeresett_ pénz ne follyon I<i az orsiág-
ból ruháért; szerszámért, sÖt szappanéit.
pipere cikkekért is, sőt hogy ipartrrik feiJ
lesztésével gyártmányokat vihessünk nri is
ki, hogy tehát a külfölCdel szemben ne az
adósságaink, hanem a kövcteléseink nö_
vekedjenek. Persze a legfejlettebb iparú
nyugati állanrok íelé nehézébb volna ma
ipari cii<kel<et kivinni, mint például a bal-
kániakkal szemben és ez az oka, aniétt
ilagyobb látókörű fiaink inkább a déli és
keleti államok}al való kapcsolataink áno-
lását ajánlják. ,,Ne a pióóákkal ós bti'sö-
lyökkel barátkozzrrnk ] nrondta cgy írónk,
meít azok bennünket szipolyoznak, hanem
a tehénnel, ntert azt mi fejhetjük.*

Fz a meggondolá§ ke]tétte-életre a tu-.
lipánmozga|mat is, mely azt célozta, hogy
csak hazai gyártmányt' vásárol|unk, ho}y
erosen osszetaítva, a vagtonunkat itthon
tartsuk. Csakhogy e7. amorgalom is szalma.
láng volt, ez is lelohadt éi ma nrár kevés
azoknak a száma, akik a íuhaszövettől a
könyvekig, a sátorlaptól a bicskáig,aszel-
lenri termékektől Ú. éleIrniszcreliig min-
denütt,,először azíkétdezik, hogy az hazai
eíedetú e ?

Nekünk, cserkészeknek; különösen az
öregeknek a felaclatunk. hogy ezt a rnoz-
galmet, ezt az önállóságunkra, vagyoni
helyzetünkre, jövőnkre oly fontos tóiek-

Jó helyek téli tábornak.
A Mátrábaz: Fiskalitáson iskola

és a bíró új háza. Almássy-hután
tFelső-huta) iskola, Dezsőffy-hután
az iskola, Galyatetón a katonai ba-
Iak. Remetefadombon a kaparólráz
(itt épúl most a nagy Hanák:-Ko-
Iozs nrenedékház), Mátrafüred és
Parád fürdőópületei.

A Bükhbeu Egertől 2 óra a vár-
kúti menedékház, Feketesár barakkja
(a víz háromnegyed ,órányira van,
jövőre áthelvezik a Bálr,ány nrellé
Csurgóra), Jávorkrit, Szilvásvárad
erdészház, Omassa iskola, Répás-
huta iskola, Hollósi erdészház, Úila-
füredi fürdőépületek, Peskőbáz.

A Börzsötlgben: A. Csóványos kö-
zeléb€n a Nyiredi kastély,.a l\fágas
Taxon az erdészház. esetleg Bánya-
pusztán, Kiralyházán, Kóspallagon
nregfelelő szobák.

A Dunatúg lxeggségben: Dobogó-
kő (az idén már el van foglalva a
téli tiszti továbbképző táborhoz), Esz-
tergom melleti a \raskapún a mene-
dékház, Pilismaróth közelében a Hoff-

mann gunyhó, Szontkereszten az is-
kola, Szentléleken az iskola és Me-
xikó Csév mellett a lfagyar TLrrista
Egyesület új háza,Pomáz közelében
a Gyopár túrista egye§ület mene
dékháza, Nagykovácsi iskola,

Ezelrenkír,ül a-Bakol4lban a Kab
ltegyen, a Csingervólgyberr és nrásutt
továbbá a Mecsekben, Kőszeg vidél<én,
Sopron közelében ,is tartottak ntár
csapataink téli iáborokat. Alkalnras
hely.van, tehát elég. Csalr vállalkozó
csapat és hozzáértő vezetó is legyen
hozzájuk.

L-!\ iNYV§I{.
Magyar .|acht a címe a balatoni Jacht

Club hivatalos lapjának, Atlag 8 oldalon
havclnia megjelenő lapja a magyaf vitorlás
sportnak. Nem csak versenyeredményeket
közól, ntint sok nrás sportlap, hanenr ha-
jóépítéssel, nagyobb tömegkiránclulások
szert,ezéssel, a BaIatonvidék közisIrre,tté
tételével, sőt szépirodalomnal is foglalko-
zik, Előfizetési ára egész évre l0 pengő.
Szerkesztője és kiadóhivatala Buclapesten,
lV., Korona ucca 3 sz. alalt van,

csenkészvezetó a címe a tII. kerület
most ntár negyedik évfolyamába lépő hi-
vatalos lapjának. Az idei elsó szám iőké-
pen a Nemzeti Nagytábor emlekeivel és
tanulságaival foglalkozik.

Hírei közótt örörnrnel olvassuk, hogy
Sopron városa a soproni csapatok részére
állandó táborhelyúl 9 hold er'dőt adomá-
nyozolt. A csapatok a táborhelyet már
birtokukba is vették.

A gyermekvédeIem lapjának 1926

évi szeplember-októberi számában C:er-
noch János dr. biboros hercegpríntás írta
a vezércikket a gyermek vallás-erkölcsi
neveléséről.

Aflonyínus. A több-kevesebb rendsze-
rességgel megielenö csapatlapok száma
ismét rnegszaporodott az Anonymus csapat
ujraéledt lapjár,al. Több érdekes cikke,
rejlvénye és verse nrellett kirnutatást közöl,
mely szerint a székesfővárosban rna 3900

igazolt és körülbelúl ugyarienyi nrég csak
jelölti sorban levő cserkész múködik, kilt-
nek 550/6-a iparos,

A helyea círnek:
A Magyar Cserkészszövetség központi

hivalalai : Budapest, VI., Révai ucca 10. II.

A Magyar Cserkészszövetség l. és X.
kerüIelének irodája : Budapest, IV., Váci
ttcca 6. (új városháza) földszint.

A Vezetök Lapja szelkesztősége: Buda-
pest, L, Ménesi rit 10. :

A lVtagyar Cserl<ész szerkesztósége
Budapest, VI., Révai ucca 10.

A Vezetők Lapja és Magyar Cgerlcész
kizdólrivalala: Budlpest, IV., Váci ucca 62,
löldszini.

A Cserkészek Termelő- és É,rtékesítő-
Szövetkezete; Budapest, I., Corvin tér 7.

o
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N"poleon
Kint.zuhogott az eső, zengett az ég..,. Az őrsi sátor

mélyén hat bőrig ázolttiú gubbasztott betakaródzva, Gyurka még
a pokrócot is a fejére hűzta, úgy \€cogott. A nyornasztó csendet
nrintha senki sent akarná zavarni,

Végre megszólalt az egyik mosolygós arcú barna fiú, akin
meglátszott, hogy nincs hallgatásra berendezve :

- Jaj de jól mulatunk !

Egyszerre nrinden arc kiderúlt. (Már hazzászoktak, hogy
amit Feri nlond, azon mosolyogni, nevetni kell.)

- |gaza van Ferinek ! lga,a van ! Csináljunk valamitl :
ha-rgzott innen is, onnan is.

Feri most már lendületbe iött, beszélni k€zd€tt:

- Igaz is, Béla, te ragy a seJédőrsvezetö, Pisla téged
bízott nreg, hogy vigyázz ránk, légyszives, teljgsítsd kötelességed
és adjál nekünk ,,elsősegélyt" unalom ellen.

- Jól van, fiúk - feleit a megszólított -, játszani fogunk,
még pedig nagyenrberest.

;_ I_.{agvemberest ? ! Hát az mi? Sohse hallottuk ! - zrigott
össze a kis tömeg.

- Ide figyeljetek, megmagyarázom!

- A nagyemberek eljátszásához a hallgatóságon kívül két
liú kell. A két f iút annyira eltávolítjuk magunktól, hogy ne hallják
meg a beszédűnket, ezután kiválasztunk két nevet, lehetöleg két
nagyember nevét, a játszóknak külön-külön megmondjuk, hogy a
kiválasztott nevel< közúl melyik a párjának a neve. Viszont a saját
nevüket a játszóknak beszélgetés közben nraguknak kell kitalál-
niok. Szóval ha pl. Feri Baden-Powell és Jóska Rákóczi, akkor
Feri tudja JósXáról, hogv Rákóczi, de a saját nerét nern tudja,
viszont Jóska tudja Feriről, hogy Feri Baden-Powell, d,e azt,
hogy ő Rákóczi, még csak nenr is sejti, Most aztán addig beszél-
getnek, míg a végén kilalálják a saját játszónevüket, Ertitek?

- lgen ! Ertjük !

- Tehát akkor nagyemberest játszunk ! Feri és §anyi
bújjatok a sarokba. Takarjátok le őket pokróccal, hogy ne hall-
janak nreg semmit ! Jól van ! Úgy hiszem, nem fognak hallani.

- Súgva beszélek, jól figyeljetek ide, a két név Napoleon
és Ford. Mind a kettót isrneritek ? Igen ? Jól van. Feri gyere elő !

Úgy. Ide vigyázz! Sanyi lesz Ford, értetted ?

- lgen !

. . ;. Akkor_menj vissza a pokróc a|á - de várjál csak ;
tudod, ki az a Ford,?

- Hogyne, az ame,ikai autókirály !

- Úsy van ! Mehetsz ! Sanyi, bújj elö ! Ide figyelj : a Feri
Napoleon. Most már ö is előjöhet. Mindketten tudjátok, hogy mi
a másiktok neve, kezdjétek a játékot ! Úgy beszéljetek, hogy ki-
taláIjátok a saját neveiteket.

A fiúk között leszúlt várakozás. A két áldozat egy kis ideig
hallgat, végre Sanyi töri meg a csendet:

: Felségedet érdekli a mi kis országunk ?

- No, úgy látszik, hatalmas úr vagyok - de Uram, Ön
is hatalmas ám t A mai időben a Magáéhoz hasonló hatalmat
nagyon megbecsülik, Föleg A nerikában.

: Úgy, Amerikában ? Nem emlékszem, hogy Felséged ott
járt volna, honnan ismcri az odavaló viszonyokat ? Hiszen leg-
távolabbi kirándulása, úgy tudom, Egyiptom volt ?

- Egy Iptom ? Azt hiszenr, oda Ön nem száIlitolt semmit.
De nem építene oda talán most gyárat ? Hiszen az Ön portékáit
mindenütt keresik. Csak nekem nincs rá kilátásonr, hogy meg-
szerezzem. sokba kerúlnek.: Ne mondja, ne monclja ! Felséged előtt semmi sem
lehetetlen, szeréncséltessen vele és rencleljen az én portekámból
is. Vagy talán ncm tudja hasznát venni ?

_ lgazán.nem tudom, ha tudnánr, hogy mikor éltem, vagy
hogy most is élek-e, akkor talán n,ieg tudnárn mondani. Mert ha
én például űgy az ókor elején éltem, akk,lr bizony aligha ismer-
hettem volna az Ön iparágát.

: lgaz, az őkorban még nem volt gőzgép,'ágyrl, motoros
haió, rádió, talán még ablaküveg és szekunda sem. De Felséged

é s F o r d.
idejében már a löfegyverek, a ;ó térképek, a gránátok rn:rc
ismeretesek voltak.

- Hát az autók, a repülőgépek ?
: Azok még nem. Pedig Felséged Oros2országiráa b:z__

nyára ió hasznukat vehette volná.
_ Egy lptom, égy Oroszorizág. . . én tehát jóval a vilá3_

háború eiótt éltem és vatáhol király is voltam, de Amerikába:
nem ig€n jártám - harrem azért anrerikaiak talán szá]lította<
nek€nl ? Bizonyára sokat háborúskocltarn i.. De ez rnég nem elé_e

adat . . . (Rövid trallgatás.) Uram, nem tudja, voltak-e már al_ én

időmben korrnányfótanácsosok ?
: Aligha - hanem a becses rokonságát azért anná]

nagyszerúbben el méltóztato11 hglyezni. Jó zsiros állásokba, királyi
székekbe - a\kor, úgy látszik, nrég a bankigazgatóság nem volt
olyan divatban . . . különöse r a Magyaroknál nenr, akikkel Gyór-
nél {etszelt ta|álkozni - a nagyapám is ott volt. Mi ugyan vere_
séget szenvedtünk, de Felséged is hanrarosan elódalgott ám tőlünk!

Mondja, Urarn, hogy meltnek azokaz ócska tragacsok?
: Miféle tragacsok ?

- Azok, amiket gyárt.
: Szóval, Császárom, én tragacsokat gyártok ?

- Igen, tragacsokai gyárt és én császár vagyok?
: Csak volt ! Es Felséged isnteri az én tra_gacsailnat ?

. . . Csak nem au{ógyáfos vagyok ?

- De igen, még pe,Jig hires ! Es én ? Sokat hódítottam,
amig éltem ?

: Bizony a fél viiágra árn5,ékot retett.

- Csak nem a franciákon uralkodlam ?
: De igen ! Iin azonban nóvról csak egy autógyárost

ismerek, az is amerikai. Nem anrerikai vagyok ?

- De mertnyire l En pedig, ha francia császár vollanr és
hódilottarn, akkor alighanem Napoleon vagyok !

: Es én valós7-ínúIeg Ford vagiok. Úgy-e ?
A társaságban az eddig visszaiojiott kacaj általános lieve-

tésben tört k;. peti már nenr vágoti sat,anyú képeket és Gyurka
is egészen kibújt a pokróca alól.

- Mégegyszer ! Most érr megyek ! Már nein is kell betaka-
ródzni, mert elállt az esö ! - haltatszott a megélénkült fiúajkakon

De erre Béla, a segédőrsvezetó, íerneszelt.

- Elállt az esö ? Akkor egyelőre vége a játéknak. Fel-
szedjük a sátorfát és gyerünk tovább ! Amig nem esik megint !

Gyorsan ! Még nagy utat kell íennünk !

A fiúk felugrottak, a fürge tis társaságra rá sem lehetctt
ismerni, egy-kettőre nenetkészen álltak, várták a további paran-
csot, csak Feri jegyezte meg:

- Milyen kár, hogy már nern esik az esö ! Péter
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A kis írodalomtöúénész.

-- Nézrl, fiam, az a bácsi ott
Herczeg X'erenc, a nagy iró.

: Flogyan, hát a. nagy omberek
nem szoborból vannak ?

Ez is éIetmentés.

- Nedves a hajad.: Igen. A Dunába ugru,ttan, hogy
Zolit kjhizzam.

- Derék fiúl Es hamar elérted?
: Oh, én már elóbb ugrottam bo,

hogy kéznél legyek, mikor beesik.

A kis követkézetes.

- Ha azt akarod, hogy valarni jól
legyen elvégezve, tedd nreg magad !

: N.liratliozni is magant n1 irat-
kozzalvl?

Alighalem

- 
,}tolyik ütközetben mondta a

győz.tes vezér haldokolva, lrogy bol-
rlogal hal mc.g ?

- Ali8hnnem az ntolsó csatájál.1an.

Ez azlán a széll

- Sokat fúj itt a szél?
: De még mennyit. A múltkor is

egy kanyargós utat egyenesro fújt.

Hat neú igaz l
- Furcsa tulajdonság a kiváncsi-

ság - és tudod, lrová vezet?
,1S9J! llo}lpJoJ B lze pos8^

-ioia í8oq 'upo ucqlasg zB ueqqu

,rCsak."

-- Ugyanozzel a
tál itt tava|y is ?

: Igen, csak a
és a karosszériáját
csorélnem.

gépkocsival jár-

vísszaadta.

- No kotyogj már annyit, tele
van a fejem a sok szamár beszéddel.

: Még mindig jobb, mintha egé-
szen üres volna.

Ob, azok az idegen szavaír !

Es azok az obeliszkek telo
voltak hieroglifekkel

: De, remélem, oanr Ueotortut
Téged ?

A jóIeíkú halak.

- Nézd, annál a horgásznáI, aki
ott áll, hamarább kapják be a halak
a logyet, mint a másiknál, aki nrel-
lette ül.

: Biztosan sajnálják és azt hiszik,
sietós a dolga.

Hát persze.

- Olvastanr egy könyvet, amely-
nek tobb ezer cínto rolt.

: OlJan kOuyv nincs is.
-- Delrogy rrem a budapesti lak-

és cínrjegyzék.

Iie{elem.

- Tudod, a fOldtan trrclósainak
néhárry százezet év fel vagy le meg
sem kottyan

: }Iű, a ragyogóját ! Epon teg-
nap kölcsörröztem egynek húszezer
koronát

EÍetmentés után.

- Ótr.. én egész valómmal adósa
vag.yok Onnek !

: Ne is beszéljünk ilyen csekély-
ségekröl.

De csak ha van.

A festő : mázoíó ?

- Mit keres ott az a széIes kala-
pos, hosszúhaju ember a nagy ecseJ
tekkel ?

: Az apád, házát fogja íesteni.

- Irrgyon ? Mert mi nem rendel-
lük ide.

Halottak napján, :

- Te, milyen szép nagy ember-
nek lenni ! Móg a halála után i§
benn van a képe a lexikonokban.

: No már órr inkább vagyok ele-
ven kisember, mint néhai nagyembe1.

Külföldí tapasztalatok.

- Eddig nem tudtam, miért isz-
nak az angolok olyan szívesen teát.

: Es nlost tudod ?

- Ilogyne, ma megkóstoltanr a
kávéjrlkat.

önzés ötért.

- Te nagyon horkolsz.: Bizor:y.

- Es nem lehetne ez ellen vala
mit tenni ?

: Óh, engem Demzayat az sommit-

Komoly akadály.

- Elolvastad a szép képesköny.
vet, antit karácsonyra kaptál ?

: Nenr mé8. Meg sem néztem.

- Miért? Hiszen nagyon érde]res.
: Leiret, do az édesanyám meE;-

parancsolla, hogy ha a kezembe ve-
szen, előbb mossam trleg a kezemot.

A felírat.

- Egy éjjel oltévedt kerékpáros
nrindenütt községtáblát keres, végre
talál egy faluvégi léckorítést, rajta
egy cédulát, nagy nehezen felmászik
és a villanylámpája fényénél elol-
vassa:

,Yigyázat, frissen mázolva !n

kerekeir, a gépét - A halnak melyik részéből
keltett azóú ki- rancsolsz?

: A combjából.
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Pályázat.
Dugó Jani és a mangófa.

_- Tehát egy igazi cserkósznek kis ágecslrából is
nreg kell mondani . . .

erőseIr emlékeztet a kókuszdiófák és .rJatolyapáImák

- Elég ! - kiáltunk mi is a pa,rancsnok ,úrral
s lekoztlljük a két,gallyacskát azzal a kérdéssel:

,nilyen fáról uaiók?
. Határitló nov, 2Q, '

, Juta|om: [. dij 50.000, I,. dij 30.000, IIr. dü
25.000 koroná. ' :

oannak' jó gondolatain{c, forduljunk óizalommal
a szerícaszíőhö;z !

,, A rejtólyes hindú levele" - pályázatunk
rnegfejtóse.

Úgylátszik a píryázat túI neltéznek bizonyúlt,
.pedig Janika hamar megfejtette. Rondszeresen páIyáző
olvasóink közül sokan ievélben vallották be a fiaskot.
flelyes megtejtést csupán ketten küldtek ke,

I. dijat nyerte: Svékus Olivér 36, Fráter György,
Miskolc.

lI. dijat nyerte: Szendey Zo|tán,36. Fráter György,
Miskolc. 

*

Az I. dijat nyort 'mogfejtés a következö:
Kedves Jánika ! Mégis csak ügyes cserkész vagy Te, sok-

kal ügyesebb, nrint én, mert a hindu levelét néhány pillanat alatt
nreglejtetted, én nreg tlizony sokáig törtem rajta az eszemet,

íIa a vizszíntes vonalakat betűválasztóknak v€szem, a függö-
legeseket peclig betíiknek olvasom. a levél így fog hangzani:

Aki leghamarabb fejti meg ezt az irást, az a cserkészcuk-
rászdában harrninc percig ingyen - a cuki.

Okosarr tetted, hogy nadrágövedet megoldoltad, így helyet
készíteítél a fagylalínak, krémesnek stb, Csakhogy Janikám ez
még nenr biztos; hátha 30 percig a Fruttis üvegeket rakhatod

- ingyen,
Semmi sem |ehetetlen, de vigyázz a hasadra !

szeretettel ölel:
Svékus Olivér, 36. Frater György Miskolc.

* Azt, hogy milyen fajta fáról törte az ember
milyen a gyümölcse s miiyen alakúra nő ?

Dehát oz semmi ! - hangzott egy merész hang.

- Ki montlta ezt a nlagabizó mondatocskát --kérdezte a parancsnok.

- Csak Jani lehetett ! Halljuk Janikát l _. tOrt
eló a ,,KakukokbóI" a

.-. Hogy hány éves a fa! _
a parancsnok úr elóadásába.

- Nu, azt talán még senr lehet
az előadó a ,,,I(akuk"-őrs felizgatott

Hát mit kell tudnia ? --
jobbról.balról,

vágótt közbe Jani

- nyugtatta meg
kedélyeit.
hangzott',a 1kérdés

közóhaj.

- Igenis, állítom
parancsnok úr, hogy
oz senrmi. Mert ha a
Magyar Csrkészben a
Nagy F'őnök az ablak
tisztaságából következ
totni tud a lakók
legbensóbb érzeltneire,
vagy pedig a fenyófa
lrülleméből a háziálla-
tok minemúségét meg-
állapítja ;, akkor- ágacs-
kából a fát igazán nom
vicc, mert a fa. . .

Jani elhallgatott,
mert a parancsnok úr
a hátamögíil elővett va-
lamit. Ez a valam,i
nem volt más, rnint
két icike-picike galy-
Iyacska.

- Janikám a tettek beszélnek ! - ezzel már
nyújtotta is Janikának a gallyacskákat.

úríesíísüíí röoiden

fontosaóó

a §líagyar Gserícészí minden
e sgrícészesoményről !

Felelet a, 324. oldalbeli keresztkérdéselrre"

* Lásstrli Jani, hány zsákkal tellik ? Mi a neviik ?

Mílyen a tbimésük ? '' ', ., Jani kis ideig'zavattan'n§zegetett, majd megszólalt:
: . - Elsó pillanatra vélernényem megoszloti az zme-
rikai puszpáng és .banárnfa között.; ,de most,, hogv job-

, ban nlegnézem, inkább a mangófár,a emlékeztet, habár
yan benne egy vonás a'hiőkor}'fából, a héja pedig

I. Cserkészfelszerelési üz-
letbe. 

'

2. Magyar Cserkészek boltja.' ,

3. Négy: 3 ember, 1 ntacska.
4. Ósszel.
5. Nincs csillár."Egy viliany-

körte ég.
6. Kettó.
7. Semnrifélét, mert nincsen

koffer. A zsákba pedig
ingeket raknak.

S. Áttni egy sem áll, csupárr
egy íekszik.

9. A bricseszesen sapka,
l0. A fiata]abb.
11. Ka!át.
l2. Ningsen esetnyőtartó.
13. Szerdán. :

t4. Este hétkor.

l5. Nem ebben az évben, mert
1926-ban október 3 vasár-
napra esett.

16. Kés.
l7. Semmiféle.
18. Egy.
19. Könyv, pisztoly, kalapok,

nyakkendő.
20. Több sipzsinor.
2l. Egyik sem, hanem toll.
22. Ba|ta, reszelő, álkulcs.
23. Egyik sem, hanem cigaretta.
24. Senki.
25. M. Cs. B.
26. Virágoscserép virággal.
27, 

"Légy 
résen" ielrnondat,

28. Sehol,
29. öL
30. Tetoválás a bal karon"
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f,anuljunlr angolul!
- Tizenötödik leckc -

Fifteenth lesson,

Kérdós és tagadár az egyazerű igea|akolrtian
do segédige nélkül.

A fóigék kérdóalakját aa egyszerrl igealakokban
do nélkül használjuk, ha

1. a mondat alanya a következő kérdónévmások
valamolyiko: who? ki? what? m| melyik, milyen?
whlch? melyik?

2. e névmások valamolyike jelzóként áll az a|any
elótt,

3. az alany elótt a whose 2 kié? kérdórrévmás áll.
Pl. ]_. IVho goes thero? What comos next? Which
como§ first ? 2. TVhich boy learns well ? 3. 

-Whose 
friend

camo yestorday ?
}Iegmarad azonban a do-val való körülírás, ha o

kérdónévmások után tagadó állítnrány van. Pl. 'W'ho

doesn't learn ? which men don't work ? whose friend
didn't come yesterday ?

A do használata elmarad a tagadásban, ha a mon-
datban ilyenfajta tagadó szók állanak: nover (soha),
nothing (semmí), nobody (senki) stb. PI. I nevor go.
I know nobody. I do nothing (itt a d0 nem segédige !).

Apron (ép'on) kotény.
bodioo (badisz) derék,
boot (bút) cipő,
bootlace (-lész) cipóíúző,
bootmaker (-méke') cipész,
button (bótn) gomb,
cap (kep) sapka,
cloth (klnr91 szövot, l
clothos (klo"d'z) ruha,

taházal,

make, made, made 1mék,
nréd) csinál,

mea§ure (mezser) mérték,
necktie (nektáj; nyakkendő,
next (nekszt) legközeli,

legközelebbi,
order (ó'd".) rend, rendelés,
order, gy. rendolni, meg-

rondelni,
ovorcoat (ouv"'ko"t) felöltő,

taillor (tóI) szabó, uncomfortable (órrkonlfor-
take ofr (ték of; leve§z, tebl; kényelmetlon,

trou§or§ (ffau,zeíz) nadrág, waistcoat 1uvesztkóut
wool 1vúl) gyapjú, melIény.

A gontleman's suit consists of throe parts: the
coat, waistcoat and the trousers. The coat has two
sloeves, but tho waistcoat has none. on the waistcoat
there aro more buttons, than on the coat. The taillor
makes suits, the seamsires§ shirts and linen, the dress-
maker drosses for ladies. The parts of a lady's dress
are: the bodice and the skirt. A dress made in one
we oall a gown, Little girls rvear apron§. In tho pocket
of the aprou they put their pockothandkerchiefs. The
coat fits you well ! It is comfortable, but the tlouser§
are a little wido and not long enough. The waistcoat
is too tight. The colour of the cloth is dark, Tho taillor
made my brother's clothes well. TVe always look woll
in a woll made suit. A ready made suit is not so good
as clothes made to order or to moasure.

Where have you bought these nico boots ? At my
bootmaker's (shop;, who only sells good boots. I want
to buy a pair of brown shoes. Pleaso show me tho
shop l It js not far fronr here. In the shop-window
there are slippers and bootlaces too. Who mado your
boots ? The slroenraker, to wlrom,we ale going, l never
liked very thick soles and high hoels. Nothing is worse,
than an uncomfortablo aud tight boot. What is tlre prico
of this pair of boots ? I can't pay so muoh. How much
do these cost? Did you order your boots yesterday?
No, l have ordered tltem to day.

In winter we wear a lreavy winter-overcoat. When
we come home, we take the hat or cap, the gloves off
and when wo go out again, we put them on. Beforo
we 80 to bed, we undress 'ar_rd take our ilayshirt of
and put the nightshirt on. Irr tho morning we dress.
Mother bought my shirts ready nado. Shirts made to
measuro are much better, thoy last longer, but aro
dearer. In tho shirt we put studs, in the cuffs links.
Gentlemen woar neckties, On our feet we wear stockings
or socks. Stockings or sock are made of cotton or
woo| clothes of wool and also velvet, shirts of linen
and shoes of leáther.

Translation exercise. ki csinálta a te ruhádat?
Lz én ruhámat ,az a szabó csinálta, aki nagybátyámnak
is tlolgozik. Ö nár csinált nekenr két évvel-ezel-ótt 1two
years ago) egy szép felöltót. llelyik iizletben vásároltad
cipóidot ? Nom készon vÉrsároltam (azokat), hanem atyám
cipésze csinálta (azokat;. Melyik cipész dolgozik atyád-
nak ? A nevét nen tudon de elmegyek veled és meg-
mutatom üzletét, lra óhajtod. Mit viselünk a kezünkön?
Kezünkön kosztyút viselünk, különösen téIen. Melyik
barátod jön hozzád ma? Jancsi jOn hozzám, akinek
atyja órás, Kinek az atyja visol szemüveget? }Iolyik fiú
nom adta vissza (back; nekod az angol nyelvtant? Az
a fiú, aki sohaee tudta leckéjét. Senki sem ismer téged
jobban, mint én. Olvastál valamit Amerikáról ? Sommit
so olvastam oz ideig.

/efisdN vlI,l\iios

cost, cost, oost (kaszt)
kerül valamibe,

coiton (kntn) gyapot,
cuff (kzöf;_ kézo|ő,
dress 1drosz) öltözet, ruha

(nöi),
dress, gy, öltözködik,
dressmaker női szabó,
fiftoen (fiftín) tizonöt,

ne'mú,
link Qink; kézológomb,

stutl (sztald) inggomb,
suit (szjút) ruha, öltöny,

levet,
tight (tájt; sziik,
till (til) -ig (idóre;,

FI§cHER §Áníoon ALAIös

undress, gy. 6öndresz;
levetkőzilr,

velvet (velvot; bársony,

coat (kout) kabát, pair (pé") pár,
comfortable (kómfoft"bl) pay, paid, paid (péi, péd;

kényelmes, fizet,
pockethandkorchief (pmket-

hankercsíí'; zsebkendő,
price (prá.isz) ár,
put, put, put (put) halyez,

teSz,
put on folvesz,
soamstress (szímsz1rosz;

varrónó,
sell, sold sold (szel, szold;

fifteenth (fiftin$ tizenötödik, elad,
fit, gy. (fiO illik, jól áll, shirt (só'0 ing,
glove (glóv) keztyű, shoo (sril cipó (fél;,
gown (galln) női ruha, shopwindow (sop""indó";
hat (het) kaiap, . kirakat,
heel (hil) cipósarok, skirt (szkő't) szoknya,
last, gy. (laszt) tart, oltart ' sloevo (szlív) újj (kabáté),

(valaneddig), slipper (szlipef) pápuc§,
Ieather (Ied.') bór, socklszak)harisnya(rövid;
leave, left, left (1ív, left) solo (szó"l; cipótalp,
. h"gy, elhagy, §tocking (sztmking)
linen (linen) vászon, fehér- harisnya,

Angol nyelvtanfolyarnot rendez a Magyar Cserkészózöveíség Fischer íanár vezeíésével,' A íaníolyam november í.{őt iunius 30 ig íaríana heíenkiní héí órában, Az esetben, ha legalább
íizeh ieleníkezneh, részvéíeli díi feienkénf egy hónapra 70.000 korona. Az előadás ideie a hallga-
{ókkal íörfénf ,megállapodás szeriní. Jeleníkezésekeí cimemre kérem. Faragó Ede o.,ü. e"
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Farkanincs.
Á csapatnak birtokában
Van sok minden kincs,
De közöttük legféltetebb :

Fürge Farkanincs.

,Ügyes kutyus" - ezt íarlla a
Csapatvélemény,
,,Csak a farkosztogaláshoz
Későn ért szegény".

Bár az ,,elméieti résszei''
Hadilábon ál1,
Azért a csapattagságra
Büszkén reflektál.

S ha a csapat nyár jöttével
Sátortábort ver,
Farkanincsnek boldogsága
Határt nem ismer.

Itt ő hasznosan tölti el
Minden idejét;
Tanulmányozza a cserkész
Nyári életé1,

s mivel durva trombitálást
Füle nem kedrlel,
Az,ébresztőfírvást" reggel
Maga végzi el.

s ha az ebédért kell menni
Tudja mi dukál :

§sajkájával fogai közt
o is sorbaáll.

S szemeivel így kérleli
A fószakácsot:
Szépen kérem, adjon nékem
Dupla adagot !

RiszdorJer Dénes.

KItoNII{lt
A közgyülés *uo..b.. 7-én lesz.

kiküldötteket az állomásokon cserkészel<
r,árják, akik útbaígazítással szolgálnak. A
közgyűlés napján a következö istentisztele_
teken jelenünk meg: róm. kath.-ok 9 óra-
kor az Egyetemtemplomban, ref -ok fél 9
órakor a Kálvintéri templornban; evangé-
lihusok negyed 9 órakor a Luther ottlron-
ban, (UIlői-út 22 )

A sz avazóigazolvá nyok láttamozása iöbb
asztalnál fog lefolyni. Ott láttarrroztathatja
minden szavazó a szövetségtól kapoit iga-
zo|ványát, amelyen a szervezőtcsttilet elnö-
kének aláírása, a csoport pecsétje és a
szavazással megbizottak neve szercpel. A
szavazás külön-külön más szinú papíron
történik az elnökség tagjaira, a főtisztvise-
lökre és orsz. intézóbizottsági tagokra.

A közgyűléssel kapcsolatban szom-
baton este közös vacsorát, a közgyúílés
után vasárnap délben pedig közös ebédet
tervezünk. - Tekintetlel arra, lrogy az eló-
készítéshez megközelítóleg ke l a résztve-
vők szánlát is ismcrnünk, nagyon kóriülr,
lrogy a résztvenni szándékozó< Itvelczóla-
pon jtlezzék ebbeli szándékuklt.

A közgyúlósre vidékröl feliövő csc -
késztestvérek egy részét, lnivcl itt hozzá-
tartozójuk nincsen, a szövetség vezetőstge
csapatokná', illetöleg cserl<észek és cser-
késztiszteknél óhajtja elszállásolni. Nagyon
k!rjük, hogy akinrk módjában van cgy-éey
cserkészkiküldött elszálásolása, ezt az oi-
szágos ügyvezetó elnöknek hatadéktalanül
jelentse.
' Filmek. A Gazdasági Hiralal közli,
hogy technrkai okokból és hogy nrindegyik
filnt minden szóp és érdckes ;clt n.tet tá,-

talmazzon, ném (mint körtevelében ieÍezte)
két különböző nagyságú kópiát ké§zitetetl
a Nagytáborról, hane,, két egier,lő hosszú
es egytorma tartalmú kópiát.

Midón ezt a csapatokkal közöljük, jelez-
zük azí is, lrogy ezen film trasznátaíi'Oílát
ggy-egy előadá sra egységes en 500- 500.0b0
K.-ban á|]apítottuk rneg. Ezen kívíil a C:er-
készlráz-alapra befizetendó a íiszlajövede-
lem 20 százaléka,

Temesi Ctlőző. Novenber 3-án, szer-
dán délután fél 4-kor tartja utolsó előadá-
sát az Urániában''azamerikai útiában szer-
zett tapasztolatok körébő|. Ennek az elő.
adásának a cime: indiárr romantika Jegyek
bármely déluíán 4-től 8-ig kaphat,ók' az
Uránia pénztáránál.

Egri Nágy János kanoLok, r,entzctgyű-
lési kepviseló hírlelen cIhúnytávai nagy
veszlesóg ér,te Il. került lünket, melynek
buzgó társelnöke volt. Szívjóságát, tnunka-
készségét kü önöscn a hevésmegyei csapa-
tok fogják nélktilözni.

Halottak napjári. MozgaImunk nem
régi, halottaink siáma nem nagy, de azért
már most is vannak szép, dicsó enllékeink,
vannaI< cserkésztestvéleink, akik ott állot-
tak mozgalrnunk bölcsójénél s n-ra mál nin
csenek az élők sorában, vannak testvéreink,
kik a haza védelmében hósi halált haltak.
vannak, akik relünk küzdöttek, akik jÓ
munkát végeziek s aliiket komoly, önzetlen
nrunkáIkodásuk közben váltott meg a ha-
lál minden {öldi szenvedéstől. Használjuk
íel a halottak napiát atra, hcgy megemlé-
kezzúnk r,óluk, hogy a múló földi lét apró
gondjain felülemelkedve a nagy eszmék, a,
nagy feladatok feléforduljunk és arra gon-
doljunk, hogy mikor mi is elérkezünk éle-
tünk végére, vajjon milyen lelkiisrnerettel
fogjuk azt befejezhetni.

Lengyel-Magyat barátság. Sok évszá-
zadon át benső érzelmi kapcsolat fűzölt a.

lengyelekhez. Sokszor voltak fejedelmeink
lengyel királyok, sokszor vítlek lengyelet<
is vezető szerepet nálunk. A két jóbarát-
ságban élő nemzet rrrindég szíves párttogá-
sába velle a másii< üldözölteit. Szabadság-
harcaikban is állandóan lárnogatták egy-
nrást. Bern és Dembinszky náuét minóén
magyar ismeri, már kevesebben tudiák,
hogy Woronieczky Micziszláv herceg is,
vórtanúItalált ha't a rnagy,,r s7abadságért.
Pedig nekünk, kiket olfiok ellenség [.rr-
nyez, nenl szabad megfeledkeznünk azok-
ról, akix bajairrkban, bánatunkban velünk
óreztek és önzetIen áldozrtkészséggel
mellénk áIl{ak.

A Rádióhatlgatók száma l925. clec.
3l-én (mindég csak az engedélyezett vevö-
állomások számát értve) Bpesten 8834, a
vidéken 8093 volt. míg az idén elsö íélév
végén már 27223budapesti és 2l735 vidéki
állomás müködött.

Ezek szerint minden l0.0C0 lakos
közűl Budapesíen 293-an, a vidéken 3t-en
hallgatják a Rádió hírmondót - az eflge-
dély nélkülieket nem i§ számítva.

A drágulás mértéke. Ezí úgy §zoká§
kiszámitani, hogy a legszükségesebb és
legnagyobb tömegíí árllk árát összehlson-
litják és azulán száza|ékban nrondják meg,
hogy mindegyiknek az ára rnílyen arányban
változott, Az egyes változrsok átlaga adja
azután a mértéket (indexnek, szorzszánl-
nak is nevezik). Persze nlás az eredmény,
ltapapírk lrooával mérünk, és más, haarany-
koronával.

.lz 1913 évi árakkat szemben példáút
az élellnezési cikkek l'924-ben 23.00O, ma
l6.000-szeres árurk papírkoronában, clIen-
ben 1,56-szorosak, il etve 1,12-szeresck
aranykoronál.an Az ipari termékek ós
anyagok áráná| á drágúlás valrrnivel
nagyobbb.

Á rr. írír, testneveíési fd'istolán tanít-
ják a cserkészetet i§. Október hó l7- l 8-án
a {óisl<ola 44 férfi hallgatója Szukovjthy
Imre cserkósztiszt, tanulmányi igazgaLÓ
vezeiése nlellett .csrrkészkirándülalt 

-tett

Nagybátony - Agasvár - F-iskalitás -Galyatető - Kékes - Ilonavölgy Pa-
rád - Recsk útirannyal. A kirándulásköz-
ben némi rend- és szabadgyakorlatok
mellelt a fiúk térképolvasást, minetszábá-
Iyokat, föld:ajzt és történelrnct gyakörol-
tak, szátnos jatékot tanültal< meg és fogal-
mat szereztek arról, hogy hogyan is kell
cserkészkirándülást vezetni. Részt vettek
még rajta Prém Lóránt a Magyar Turista
Szövetség fő:itkára és Zsembery Gyuladr.,
a Magyar Cserkészszövetség főtitkára is.

Nagytábori beszámólót készűl ren-
dezni a szövetség november 14-én, nrelyen
a tábori filmet is bemutatja. Az ünnepi
beszéd, megtartását gróf Klebelsberg Kunó
vallás- és közoktatási miniszter úr vállalta
el. A rendezést Witz Béla országos elnök-
l<el együtt Sándor János az I. kerület ügy-
vezctő elnöke és Kemény Odön O. I. B.
tag végzik. A jegyeket nemsokáía kibocsát-
ják. A további részletek az Országos Kőz-
pont és az l. kerülct titkáíi hivátalaiban
tudhatók meg.

Hóvihar dühöng a mál-marosi hava-
s9kban: Ungvátról jelentik : Arriig a rut-
hén íöld sík vidékén envhe öszi idő van
és a szölő szépen érit<, áddig Máramaros
liavasain hóviharok dülröngenek. A Márnra-
rossziget felett emelkedő Pap-Iván hava-
son napokig hóvihar volt. A havazás igen
n+gy károkat okozotl, amennyiben a rut-
hén nép szegényes éd még jóí meg n:m
erett termésót eltemetfe_

Azóta leesett nálunk is az első hó.45O
m.,nél magaigbb tengerszínfcletti magas-
ságbrn csaknem az egész országban íehé-
rek a ltegycsúcsok nehány napig.

É3leti cserkészjáték a szabadban.
A .M1 lapunk'' a következőképen ísmer-
teti: Több fiü vi|Iamos kézitánipákkal töl-
szere|ve eltávozik. Rövid i,dö rnülva üldö-
zésükre indúl a többi- A menekúlöknek
percenként világitaniok kell. Igazán érde-
kes és tanúlságos akkor lesz á játék, ha
az üldözök .úgye.en, észrevétlenÜl t"rdnak
közelileni, Eiieli közelítésnél vicvázni kell
a háttérre, Íiert az egyenesenj"szabadon
álló ember alakia ero..en kiemelkedik a
világosabb m:nnybcltozatbót, azért a leg-
jobb, ha árkokban. mélvedésekben, biztos
fedezelben t<özelitLlnk. EiieI különösen
lassan és óvatosan kell moi'ogni, mert nem
tát,,uk magtrnk előtt a la'ajt § könrl,en zajt
üthetünk. Azt sem szabad clfelejteni, hogy
éjjel a nesz erősebben lrallatszik. Csönde-
sen járjunk, kerűljük a száraz ágakat és
hely, zkedjünk lrrin lio lábujjhegyre. Négy-
kézláb megközelítésnél rakjuk éppen, oda
a lábakat, ahol a kezeink vo]tak. Ha észre-
ve;zttek be.nnünket, legjobtl csöndben neg-
ltúzódni. Ugi,es lámpás fiúk maguk mellett
hagyják eltnenni üldözőiket, lrogy a hátuk
nögött aztin iobban világítsanak. Még
üsyesebb ,,fogók':-nál ilyesmi persze neml
sir,erül. Ha a lámpavivől<et rrrind clfogták,
alez 1ő gl,ülckez.öt fütyül s ezzel je'zi a
játók véget.

Az oicsó sí
megérkezett. Noventber 3 tóI kezdve
készpénzfizetés ollenóben kir,álaszt.

ható és elvihető korábbi értesít.óseink

B&4

értolmébon.



I. KERÜLET.
Nov. 2-1. Tiszti próba Bp. Váci-u. 62,

tsz.7. d. u. 6-kor.
Nov. 26. Tiszti gyúlés Rottenbiller-u. 22.

a katholikus legenyegylet lrelyiségében
dé]után 6-kor,

Nov. z9. Kerületi lntézőbizottsági úlés.

18.241 tanúló lfattsozutt be a buda-
nesti kdzepiskolákba. A bL;dapesti fővá-
iosi 1ankerületi {óigazgatósag rrrost készűtt
el az idei tanévre beiratkozott középiskolai
diákok létszámának statisztikai feldolgozá-
sával. Az idei tanév beíratási adataiból a
következó érdekes számokat közölhetjük :

Beíratkclzott a Budapest területén levő
négv humatisz-tikus gimnaziurnba 2495 dirik,
ezék t<r;zl.il az e|ső osztályba jfu 324 a
14 reálgimnriziumba betratkozott 7490
didk, ezek közül első osztályos 1116
fiu 25 osztályban A hat realiskoldba
beiratkozott 3395 növendék,ezek közül első
osztályos 336, akiket 9 osztályba osztottak
szét. A liz lettnygimnrjziumba beiratkozott
4548 növendék, erck közül 636 iár az első
osztályba, A 4 JeLsó lec}nyiskolanak össze-
senván ,l23 túrendéke, ezek közül a négy
első osztalyba jár összesen 27 növendék.
Fiunövendék tehrit beiratkozott ösgzesen
l3.3B0, leanynövendék 486I, akettó össze-
éen 18.341 ,

A legnépesebb középiskola Budapesten
a Zrinyt hIlklós-lealgimnrizium, ameIynek
864 diakja van. Utána következik a Szent
I§tván-reá]gimnázium 836 növendekkel, a
Verbőczy BOt növendékket és a Madách
494-el. A reáliskolak kőző| a legnépesebb
a belvárosi reáliskola 750 növendékkel. A
Bolyai 720 al, a Kemény Zsigmone 672nö-
vendékkel van mögötte. A növendékek kö-
zü1 vallásra nézve römai katholikus van
l0.641, református ,53T, evangélikus 875,
görög katholikus l34, görög keleti 44, uni-
iárius 83, baptista 9, izraelita 55ll, egyébb
vallású 8.

A 297. sz. Dániel, cserkészcsapat
csonka hazánkhatárszélén,a zemplénmegyei
Erdöbényén táborozott augusztus 1-16-ig.
A c§apast most töltötte be fennállásának
ötödik évéi: ez volt ötödik állótábora. A
N. N, T. résztvevói közül l7-en jöttek el
az augusztusi táborba, ezenfelül még 7-en.
A gyönyörú erdei tisztást, amelyen tábort
ütötte, Erdöbénye gyóqyfürdötulajdonosai
lekötelezó szivélyességgel bocsáitották ren-
delxezésLikre, A táborozás legnevezete-
sebI mozzanata sárospataki látogatásuk
volt; az ösi kollégium liönyvtárában a íó-
iskola seníora fogadott cserxésztestvéri szí-
vességgel és alapos magyarázaí kíséretében
mulatta meg a könyvtár páratlan kincseit.
Azután mectekintették még a Rákóczi-vár
öreg tornyát, s a kápolnát, amelyben a ha-
gyomány szeriní Magyarországi Szent Er-
zsébet született.

Lapzártakor
értesülünk, hogy ,1. a Nemzeti Nagytábor
beszámolóját november 14-ről alighanem
el kell majd halasztani, mert Klebelsberg
kuno miniszter úr akkor Rómába szándé-
kozik utazni.

2. Az Or szágo s Intézőbizottság befej ezte
az alapsz^bályzattervezet tárgyalását és
megejtette jelöléseit a közgyúlésen válasz-
tás alá kerülő állásokra. Ezek szerint most
az a tetv, hogy Faragó Ede ügyvezetŐ-
elnök inkább az újonnan felállitott vezetó-
tiszti (országos parancsnoki) megbizatást
vállalja, Vidovszky Kálmán országos ellen-
őrző és esetleg a Maglar Cserkész szer-
kesztője lesz, a többi ügykörök pedíg
nagyjából az eddigi kipróbált kezekberr
maradnak.

SZERKESZTÓ: uzBruBtBt<

Többeknek. Oly sok jó, vagy legalább
is közölhetö cikk, vets, pályazatterv és jó
tanács élkezik hozzám, hogy ezei< nagy
reszét ltenytelen vagyok eltennt jobb ídőkte,
miko.r talán a lap terjedeimét isnrét növel-
hetjük és az akkori szerkesztó több hely
fölött iog rendelkezni. Ezért,ha va!amelyik-
tek nem kap dolgozatára űzenelet es az
nem is jön a legközelebbi szánban, ez
még nem ielenti azí, hogy amtt ftt, az
használhatatlan. Azíán, ha valaki egyszeríe
egesz gyűjtelnenyeket küld be, a"kor is
c§ak a trglavar válogattatjuk ki - hiszen
senki sell, bóleIheti ki a lapot, mások-
nak is szóhoz kell jutniok. Vegül még arra
kérlek, kerUljétek az idegen szókat és for-
dulatokat, íljatok a papirnak csak az egyik
öldalara, adjátok meg pontos címeteket,
még akkor is, ha a cíkk alá iróí nevet
adtok, vagy névnéikül l ívánjájok megjelen-
tetetni és - 1anuljátok meg a helyesirás
szabálvait is. - /1. Bccskai. A cserkész-
siversóny az idén is meglesz. A rendező
bizottsása máris mega'akutt - készűlhet-
tek. - K. L. Lapzáíta ltivatalosan mindég 10
nappal a megjelenés elótt van. De nagyon
érdekes rövid hireket sokszor még 2-3
nappal a megjelenés elótt is be lehet szo-
ritáni a lapba. - K. K. A multkori cikke
után még kevésbbé tudod, hogy mi az,a
,,Csisz ?a Hát azt megmagyarázni nehéz is,

- De nraid nreglátod, hogy mi. - B. T.
Az elnöki sz,kosztály kivánta, hogy eljegy-
zéseket, egybekeléseket ne kózöljiik. --Vén Bicserdy". l-apunk szerkesztösége
legnagyobb,,liberalismust" tanusilja az
úg"vneázett ,,harci nevek" haszná|ata iránt,
dé'a 'Vén Bicsérdy név va|ahogy már kirí
laounk hasábiaibói. t{a ezen az úton to,
vabb megyünli legközelebb már "Agg Ló-
tolvai", vágy ,,Ifiú Ratrlógyilkos" néven sze-
repelnének egye3ek. Már pedig mégis... stb.

-' 82 Szeged. Csapatpályázatnak nem
utolsó : Eeyik legutolsó számunkban a
Nemzeti Nagytáborról készült izgalmas
riportnál közölt 3 kompromittáló fenykép
köziil, :relyiknek szereplőit tudjátok névleg
nregiegyezni? - Darú. A lapnak termé-
sre-reséir vannak állandó munkatársai is,
söt a szerkesztői üzenetek egy része is
tőlük származik, hanem azért mindenért
a ,,felelős" szerkesztö {elelős. Igy tehát
minden kiiogás vagy megjegyzés egyenesen
hozzá jntézendő. csak a lap szétküldését
érintö, elölizetési címzési és hasonló ügyek
esnek ki az ő hatáskoréből, mert ezek a
kiadóhivatalhoz (Budapest lV., Váci u, 62.)
tartoznak. - P, D. Szeged. l. Kérded,
miért közöljük le kétszer jun. 15-i szá-
munkban közölt akadalyverseny eredmé-
nvét. Válasz: nem közöltük kétszer, ellen-
bén Te tévesztettéd össze a mellette közölt
,,találóskérdés" pályázat eredményével, 2.
Pálvázatodat nem kaptuk meg. Mindazon-
áhal utólag beszrmitjuk. 3. Máskor elkerül-
heted, ha 1. pontosan cimzed, 2. lta l lap
vagy levélpapirra csak egyíéle doigot írsz.
(lvlÓslani lapoCon is pályázaton kivül egy-
§zere négyiélét kérdezel.) - Kaptuk a
következó Ievelet. Szószerint 1g}<ö7§]jük,
mert büszkék vagyunk erre a bi alomra,
amely az 1.-ső cserkésztörvény iránt, ilven
kézzélfoghatóan nyilatkozik meg. Az aztán
más kérdés, hogy ha valaki feledékeny,
vagy bármi más okból elmulaszt valamit,
akk-or azt vehetiük-e úgy, mintha nem tör-
tént vo]na határídőelmulasztás :

,,Igen tisztelt Szerkesztő úr! A
iuliusi,,Magyar Cserkész"-ben volt
találoskérdés-pályázatból kettőt meg-
íeitettem, a többire még gondolni sem
volt időm. Csapatnál a Nemzeti Nagy-
tábor és az azt rögtön követő Balaton-

almádi tábor miatt renge{eg dolgom
vclt, reggel 8 órától este 9 óráig vol-
tam elfoglalva, éppen, hogy ebédehti
jártambaza s így mindiq csak maradt-
maradt a pályázat beküldése. Azután
meg a tábori izgalnrakban el is felejt-
keztem róla, úgy, hogy most hazaét-
kezve, kezembe veszem a ,,Magyar
Cserkész" augusztus 7. számát, 7átom
a nreg|ejtéseket. Ezétt hiyatkozva az

' eJdlg rendesen idóre beküldött pályá-
zataimra és az l. cserkésztörr,ényre,
kérem a szerkesztő urat, hogy legyen
sz,íves beszámitani a pá|yázatomat, ha
csak lehetséges. Ha nem, hát akkor
abba is megnyugszom, de jobb szeret-
ném, ha igelt."

A r&egy er nóta .

Kávéházban zúg a lóta;
Neur a nra,g},,al, nerrr a régi.
Más a világ rnár azőta;
Magyar szayát nem sok érti.

Messze, c§öttde§ Tisza mellett,
Ott terern a magyar nóta.
Csonrles éjbeu elkesereg:
Szívelr, ]eilrek nréla irúrja,

valahol a sík bérceken
Csörgedoző patak habján.
Délibábos zöld réteken
Kel a nóta a nép ajkán.

Tépett, bús magyar szivekben
Mély, l:ánatos harnrónia,
Egó magyar lelkek mélyén
Kesereg a magyar nóte,

Petloő Dezsö.
82. Zrinyi, Szeged.

Hajnal.
A virradat Halkan, alig-
Már szétszaladt Atig hallik
Az égen át; Nyit egy virág.
Tagulva száll Remeg, feszül
Es meg-megáll Es szétterüI
A tompa-kék A szirma; minal
Felhők alatt. Mint hó, fehér.

Merev-habos
Es aranyos
Márvány a köd.
De omlik és
A romjait
A lobbanó
SzéI elviszi.

Megtört a csend
Lassan dereng;
A pást füvén
Egy őz halad.
Törtet szalail
A bokron át
Es eltünik.

A szél dalol.
l\fost valahol
Yigan fütyül:
§ ezer pihét
Kacagva tép
Havából a
Kökénybokor.

A fák alól
Riadva szóI
Egy kürt szava.
U.jjong a rét
Es szerteszét
Mindent elönt
A l{ap tüze.

oolóoo
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,Hová épitsük a falat?" *
pályázatunk eredrrrénye.
A Magyar Cserkész milliós pálya-

dijának }ratárideje vége felé közo-
ledik. Minden csapat megragadja
az aikalmat, hogy a helyezési listán
elókeló helyet foglaljon el, mert a
Magyar Oserkész olvasása és jára-
tása - tehát a pályázatban való
részvétel is _. következtetést enged
a csapat cserkészrrivójára.

Még ncw késő !
Még érd.emes pállázni. !

okt. 20.-án lejárt pályázatunkat
többféleképen lehet megfejteli. A
megfejtések tajzát a jövó számunk-
ban lrozzuk, addig azok, akik csak
egyféle nregfejtésre jottek rá, kipró-
bálhatják eszük élességét és nreg-
kisérelhetik kiszámítani, hogy hány-
féle megoldás lehetséges - de már
csak úgy a saját mrrlaiságulira -mert beküldeni ezeliet már nem kell.

Jrrtalmat nyertek:
I. dij : Rumpl József 85. Székes-

fehérvár.
iI. du, oYércsi"-órs 50. Szom-

bathe].y.
III. dij: Gyömörei Lajos 33. Ujpest.
\rárosok szerint:

Szonrbathelyrő1 74,
§zélresfehérváról 67.
Szegeclről 29 pz\lyázat érke,

zetf; be.
Fleiyes megfejtést iiüldött be :

I. 85. sz. székesfehérváti ,,Zrinyi" csa.
patból 67 cserkész. - II 50. sz. szombat-
helyi ,,Hunyadi" csapatból 47 cserkész. -
lI1. 52, sz. sZombathelyi ,,Attila" csapatból
27 cserkész. - 82. sz. szegedi ,,Ztinyi"
csapatból 19 cserkész. - 65l. sz. csurgói

,,bL. Eötvös" csapatból 13 cserkész. -
2l3. sz, egri oKoháry" csapatból 11 cser-
kész. - 21. sz. budapesti ,,Zrinyi" c§a-
patból 9 cserkész. - 196. sz. szolnoki
,,Damianich" csapatból 8 cserkész. 47. sz.
pécsi ,,C. T. Cs. Cs." 5 cserkész.

Ezeken kivüI:
Attila csapat 83. Vecsés, Baranyai An-

dor 33. Ujpesí, Baross 550. Szeged, Boha
Ferenc 77. Nagykanizsa, Berényi György
152, Kecskemét, Brüll István 38., Conrád
Zoltán II. o. tanuló, Czeiner Géza fógimn.
VIII. o. tan., Enk Ernő 2l3. Eger, ,,Fehér-
sas csapat, Gyömörei Lajos 33,, Harkay
Pál lV. o. ginrn. tan., Horváth Zoltán 183.

Szeged, Huber András 38., Imregh Béla
910. Péczel, Jámbor Miklós 24., Kollerich
Tivadar 3., Koncz Sándor 172. Debrecen,
Koza Lajos l40., Légár Béla 37. I(apos-
vár, Leyrer Andor 15., Laczkó Gyöző 9t0.
Péczel, Luckhaub Gyula P,, Mohos József
282. Baia, Nagy Béla 550. Szeged, ,,Öreg"-
őrs 550. Szeged, Okrös Sándor 550. Sze-
ged, ,,Pákász" 550. Szeged, Pásztor Lajos
118. Kecskemét, Pausch Béla 321., Pap
Tibor 550. Szeged, Peiniger Gerhardt 32.,

3, Sztrilich-,Vdcsy: Cserkészsegitség-
nyujtás kiskátéja (iV. k.) __ 7.000

4. Kiképzési szabályzat 0V. k.) 3000
7-8, Dr. Fodor: I\{agyarorsz. f(ildí. ó000
S -13. Il/tajar: Órsvezetők könyve 1t000

24 -25. Lingauer- Noszlopy :

Cserkészszinpad --- 6000
30. A N,Ii Tórvényürrk (torv. magy.) 8000
l]1* 33. Sztriíich -Mócsy :

Tábori munkák (II. k,) ,-, 10000
34-35, Spilenberg: A magyar cser-

kész daloskönyve (II. "k.) _. -__ 10000
36, Csörgey-Sziltidlt: Term. ism. I. 21000
36. Mócsy- fasdtl& : Cserkésztizika

és kémia (II. k.) 4000
39. Kl'ss: Táborozás (II. k.) 200t)

40-42. Szöllósy: Lovagiasság .-_ 12000
4?, Erczbruckerz Etdő mellettnem jó

lakni (cserk. vigj. 1 felv.) 9000
48-51. Dr. Farkas Gy. : Hadak utján 12000
52. Ruházati szabályzat (II. k.) 1000
53. Kiscserkész szabá|yzat 1000
54-56, A magyar cserkész játékkönyve 19000
57. Különpróba szabá|yzal 8000
68. Borsiczky: Csősz -_ ó000
59-61. Öveges: idójósiás és idóhat, t2000
62. Haranglly: A két arabus (vigj.) 3000
63. Cserkészjelv. és i§mertetójelek ___ 1000
64-67. Koszter AtyaI A, cserkész:

71-72, Koszter Atya: Csiltagsz. fiuk 2{ri*
73-74. Skorka: Kék ég alatt (versek) l(r;qúl
75, Koszter Atya: Matciék 3 kivánsága Ülll$
76-78. Temesil CserkészkönyvII. -_- anX*

Ugyanaz diszkötésben ___ _-_ BOffiü
, famentes papiron füzve 25üfrS
, D "diszköt. B5fr§!

79-tJ0, Cserkésznaptár l626. _-- _-- 12{tr{}
81-82, Sztritich - Ranschburg :

Az erdők ezeímestere ___ ___ 1óOfr0
Bódy z Magyat zászló, cimer stb. -__ 120({}
P. Olasz Péter l Ezetmester -- 7{l{í!
Dr. Farítas űyula: Tábofiűz úzen 14000
Radurlnyi K.: Napsugár leventék --- 14{t@
Buczkó l Törvénymagyarázat ___ __- 140{I)
Kopenhágai Jamboree 1924, ___ BOOfr
S/l : I,1agvar Cserkész,lezetők könyve 4QQfi
A cserkésztiszt. I. her. tisztitanfolya-

mának anyaga ,_ _-- 40000
Molndr: A magyar öregcserkészrnunka.

gyakorlati megoldása -_ --- __ 10000
Cserkészindu!ó kotta (4 szólamra) __ 1000
DiszjeIvény leirása (tr IiI. kerület

kiadása) ,_- 10000
Farkas: Forrongó lelkek _-- -_- a8000
Nagy Főnök: Indián iskola -- 14000
Debreczeni : Bgy magyar katonatiszt

kalandjai a legsötétebb Afrikában 6000
72000

*,,,,,
,,lVTagyar Cse rkész" Konyveí,

Rendelésnél kérjük az ellenértéket pontosan kisztlmitani, I0olo portóköltsége:
hozzriadni és postatakarékon vagy utalvcinyon kiadóltivatatrunkba citutalni, mer

c§ak elóre bekiiltlöút pénz ellerrében sz6lliturL'

tábor szinpada
68. Lassózás és sielés

__ 10000
4000

69. Haranghy: A modern cserkész-
tábor (bohózat 1 feiv.) 8000

Huj.huj-hajrá játék
Level.ezőIapok:

4-íéLg 2-2 szinhci 1000 kór. (1000 darabnól
20!7'o engedmény).

Mi törvényünk (levelezőlap)
Múlap kicsi (cserkészplakát) .-_
Ugyanaz nagy
Baden-Powell arcképe
Baden- Po,"r,ellnó ,
trIagyar Csetkész régi évfolyamainak

2000

600
1000
200o
2000
2000

70. Cserkósznotesz 6000 | egyes számai

llnphnlúlt íl tnrurgnililltalíh ! Mnulní 8sltltÉu hinüOhiuntald[ntt, hllí, ll1.|lóti-u.0l,í§lÍ 0

Peiniger Káro|y 32., Reisinger Lajos 3.,

Rezutsek Árpád IV. o. gimn. tan., ,,Riff-
Kabil" 146. Tata, Ruzsinszky László 146.
Tata, Sári Pál 550. Szeged, Sári Ferenc
72. Za|aegerszeg, ,,Sólyom"-órs 910, Péczel
,Szécsény Ferenc 216. Nagykörös, ,,Szi!vió"
9l0. Péczel, Ulbrich Miklós 3., Varga
Lajos 550. Szeged, Weigend Józseí 254.,

Zsigmoncl Dezső 550. Szeged.

A szetkesztéaétt í,elelős
ZSEMBERY GYULA dr.

A kiadáaétt felelősl TEME§I GYÖZÖ.
Kiadja a Magyar Cserkészszövelség Kiadó-

vállalata.

Szerkesztőség: Budapest, VI, Révay u. 10

Kiadóhivatal: IV, Váci ucca 62. fszt. 7.

ELÖFIZETES:
Negyedévre 30.000 K Félévre 55.000 K
Egész évre 100.000 K Egyes sz'ám5000 K

Megielenik minden hó l-én és 15-én.

Nyomta Fráter és Társa könyvnyomdája.
Budapest, Akácfa u. 13. Telefon : J. 106-20

Tartalom:

Karticsony Sdndor : Öszi gondolatok.

Tdbori Pál: A zászlők.
Nagy Fönök: Vadászösvén. en.

Jönnek a keresztkérdések I

30-as öreg: A sífelszerelés.
Sdndor Dénes: Ujoncok... (Vers.)

Harold Dorning : A mezei futás.

Arady Zsolt; Iglón.
Hevesi Ltiszló: Takarodó. (Vers.)

Pártoljuk a hazai ipart.

Jó helyek téli tábotnak.
Könyvek.
A helyes címek.
Plíer: Napoleon és Ford.
A cserkész vidánr.
Pá|yázat,

Janson Vilmos és Fischer Sdndor Alajos:
Tanuljunk angolul.

Riszdorfer Dénes : Farkanincs. (Vers.)
Krónika.
szerkesztői üzenetek.
Pethö Dezsö: A magyar nóta, (Vers.)
csicseri Ormős Zsigntond: Haina|. (Vers.}
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fr fiagyar Cserkószek ,5erm9!q é, €rtékesitö
A Ma3yal Cserkészszövetsóg hlvatalos azállitója

szövetkezeté
t. sz. üzlel :

lY. yáci-urca r[6. Telofon: József 161-33' BUDAPEST II. Corvin-tér ?,
Postatakatékpénztári csekkszámla i 47827

Rözponíi rahíár: lX., Közrahíár,uíca't;áí,",r#1;:"??il;"r":X"",.ffi:::i1: "' 
her, szombaíhely, v, her, szeged,

Budaíox, Debrecen, l szíergom. Győr, Kalocsa, Kőbánia, Mezőíur, Nyiregyháza, Pápa, Pécs, §arkad, §zombaíhely.

RrNoelÉsEKET É,s levrlernr xÉnlüx tt., coRvttIJÉR 7. VAoY lV., vÁCI-UTCA 46. elÁ ctmeznt.

R észlgttjrele9, f "ltét.I..! §í:íLlif',,".',"áí§"!"*!i,§i"?1'i}#"oo('ffií,,ifi3,1il?".i[,ifi,J.,
rffiamaÍmenÍesencsakisiráromhavihi(eltnyui{u1k^.Három-h.ónapalaÍthinem
iiiá. á-tááná-e"téí Éeavezmény megszúnih és visszamenőleg haví í 0/o kamaíoí számiíunh fel.

2. sz. tlzletz
Tetefon : \'eréa 136-34

szervezőíesíüleí
való íekinteítel,
Jizeteít íaúozá-

-
VódJeoyünk a o8orkészlillom.

A középiskotai tanulók

Án.lEGyzÉK.

a) Fluk részére: Az árak ezer koronákban értendők.
nlinöségü, kétszálu anyag-

3304 Cigány-íéle szeges

által a klo5z. előirása szerint
cikkek:

Védjegyünk a cserkószliliodt

használatos to r n ar u házati
Az árak ezer

futócipö 1 pár
ugrócipö 1 pár

koronában órte n dők
2t0
22o56l Torna trirri nn rövict uiial, l, r,

ból, KlSoSz.-ált"l elöirt színü

rycyMc_10 t2
szegéllyel

1,4 16 l8 sz.

darabja 28 81
Hozzáva|ő mónogram darabja

9503 Torna futónadrág I. r. minöségii
40-45 cm. hosszu

3B 3],

fekele klottból

8E

Diák-sapka __-

6]t, 602 Birkózó trikó, feú e.-r.t.r" r.

9501 Fehér, patent lornanadrág
9512 Fehér, rövid lornanadrág

60
80_38
86- 40
89_42

90
széles 1ó

40- 46
18-42

8

oc

:l6
38

2505 Fehér hosszu nadrág
250l Gummi-övek, a KlSOSz. elóirt szineiben, 5 cm.

Football-ingek, a sporlkörök által bejelentett
szinekben

b) Leányok részére:
9533 Tornabluz, fehér ripszvászonból, l. r. mínöségben

nagyság l. lI.

3303
3201

3302

3300

3307

50-55 , ,
Tornacipö jutalalppal, minden szántban

Tornacipő chrorn bőrtalppal, fekele, szürke szinben

nagyság '25_30 31-3a §-M 43-ffi s7,

párja 60 6i 8ó 100

Tornacipö, vörös' i varrolt tatppal, l. r. minöségben,Tornacinö, vörös ' gunlm1 varrolt Ia jppal, l, r, _IIlll
;ia ;;;ÓJÍ, szürke| f ekete, barna. és 

^f 
ehé^r_ szinben

nigvlag 3{)_34 31_a] !_aő lII. sz.

párja 60 58 66

Tornacipö, Reirhoffer,féle, öntött gumnrilalppal, fekete és

barna vászonból
nagyság 2{ 30 31-35 36-42_2z_

pár ja l'll] 62 ? 0

párja G4

Tornacipö. Reithof fer-féIe, öntö.it gurtrrnital ppat, széles gutn tni

sz_egéllyel, feketc és barna vaszonDolrjv nagyság 24-30 31-35 36 - a2 y

darabja 60 70

9506 Svód szoknyanadrág L r, nrinöségü, fekete klotlból
nagyság (oldalhossz) 4ő 50 55

darabja 7ő 80 8ó 90

ii308 Tornncipő, Reithoífer-féle, gummilalppal, fehér gummiból,
l. r, váizonból, magas gummiszegéllyel

nagyság 24-30 31-35 36-42 sz.
pária 72 81 90

80

60 cm,

8í7Z

Levente áriegyzék:
9607 Levente ing 28-34, szánrig

35-40.
4|_45.

9603, E60l Levente sapka khaki kanrgarn vagy loden
'szövetböl, 

topánnal
9@2 Melton posztóból

Levente ielvény
pelikán toll l drb

l. Tehénbötböl

Football :

L23 5. számuG0
?0
80

r00
3

29.4
271

2

l.ó

oD JD

52: l 2

1l5 140

4 5. számu8hron börből

Tömlök

r40

3
Eó 9ó

12
t20
3

180

5. számu

16 18 20 aro

Varrásvéttóvel l2 szeletes 30, t8 szeletes8ó ezerK,valdrágább.
26

Kürtzsinór __: ló_ói
564 ,, tornaing minden szinben l, --- 88

560 Ugyanaz lI. ___ 35

105l LÓvenie khaki tornaing ___ 84

g5L2 , nadrág, {ehér vászon, rövid 42

2505 |Jgyanaz hosszu -- ___ l20
951r Levenle nadrág vadászvászon Iövid 1-3 --- 0ö

|Jgyanaz 4-5 ___ 110

FIGYELEM l Másodrendü minőséget netn tartunk, mert

Mi csak jót adunk olcsó áron t

!iézi börlabda (Sluck-labda) I. r. tehénbörböl _--

Füies-labda, a/n kg. sulyu
Ugyrnaz l kg. sulyu
Ug_l,anaz 2 , ,
Footballcipö minden nagyságban
Ugyanaz
70t, 702 Football felfuvó

Sas toll _--

Levente századkürt l' hangu

___ 4_6
_ 320

1 pár
lo

ző
1s0
200
260
24o
Eló
2l

3305
3306
700,
750
10t

Füzötű _-_ ő

Sipcsontvédö1pár.- -_- 80

olcsóbb árai meltett csak a vásárlók járnak ros§zut.
' Meg nem felelöt visszavesszük.

azok



Gserkész-áriegyzék :
Az árak gzer koronákban értendók.

90l Cserkész,katap ?ó 903 'I'iszti kalap r07
9J2 Tisztikalap ango| mintáju lZ7
lQsl Khaki c§eikésrtrikó minden számban -__ 34
9607 Cs:rkészing molino, 28-34. sz] 60 - 35-30. sz. ?0 - 4t-45. számu 80
9507 Cserkészing I. mol. (liliomos gombbal)lenti sz. 7ó-8ó-9ó
9508 , -I.flanel' D , ' . ,86-95-10ó
9513 Cserkésznyakkendö bárrnety szinben, szegett __- t0
9J34 - barna clatt _ :r :_.-, j_- l0
95ll CserkésznadrágI.vadászvászon 1-3. sz, 0ó 4-5 sz, 1l0
9520 L lódenszövet 1-3. " 160 4-5. , 180
95Jl Bricsesznadrág lódenszövetból minden számban 270

Cserkésztiszti ruha mérték után, lódenszövetböl 8ó0
9517 Körgallér lódenszövetból.-_ 66Q
1500 Kötótt lábszárvédö 36 l50l U, a. iobb minöség bó
95:8 Tábori sapka 20

Hatizsák bőrszegéllyel és börszijazattal, Ia. vadászvászon :

1254 gyermeknagyságban (l zsebbel) 7ó
l2:5 43-44 cm.-méietben (t zsebbel) ll0
1259 47-48 cm. méretben (l zsebbel) cserkészméret ___ l80
125750_55 u u |2 " ) ___ rEo
1261 60-60 j o külön pokróc felcsatolóval t{0
8i2 Gyapjupokróc 820 547 U. a. iobb minöség __ 270

9L|0l Szalmazsák (hessián) 5ó 9-C0 U. a. I. 65
9002 ,. ,, (tarpoulin) -__ 76

Orsi zászló, elóirásos alak __'_ _.__ 80
9514 Vállpánt felgombolható 10
303 Tiszti paszománt (arany) 1 m. 20
302 i)aszornánt (vörös) 1 m. l0, 304 U. a. (sárga) l m, 18

Sujtás zöldes-barna, t m. B
250 Sip-zsinór minden szinben 4

Ruházatl anyag !

l78l2 t\{olinó (inganyag) l nr. t8,
19612 Flanell l m.

l7810 Jobb minóség

t2{ll Köpper (l25 cm. széles)
L2i06 Yadászvászon (nadrágnak) l40 cm.
lz507 , , . igen e-ós hátizsákanyag (l40 cm.)
lt602 Loden tiszii ruhaszövet (l40 cm, széles) l m.'

Szij_ és bőráruk: 
"3l2 Cserkészderéhszij Ia, B0,

500 Nyakkendö-gyürü
6C6 Ttszti kalapszij Ia. l8,
607 Cserkész kalapszij
638 Viharszij
604 Málhaszii .__

631 Lasszó, la. bórözéssel

312 Tigzii derékszij

oÖ-i örivezetoi-taiipsij j

20
Ziy
7o
80
8ó

160

8ó
4

1s
1l

a)

,2
160

70602 Krinolin

Kések stb.
Cserkészkések __- 728 B, 742 és 959 16, 778 20
874 Mindentudó cserkészkés vörös vasv fekete nvéllel 40

Minden nagyságu és kivitetü cserkészkéséÉ nagy vő!,aiztékban.
744 Fehérny. _zsebkés cserkésszel és Magyar Cserkégz íelir. 66

Ezenk, legfin._kív. _zsebkések(nrind akaszűval) 955 80, 874 90
601-602 Kanál-villa 10

Eredeti finn tőrök
1505 kicsi sima bőrtokban 40, 1503 Ugyanaz nagyobb ó0
1506 kicsi rézveretes tokban 65, 1502 Nagyobb- ___ E6

1500 Finn-tör_(csikaJika) diszes nyéllel _._ 160
264 §ipok: Cserkészsip ll, 263 ö, Csendörsip 16
265 Angol §ipok 12-15, 272 U. a. oxidálva 16, 27| 20
5ll lránylÜk 16-20-24-80, 514 rögzithetők sz-46

l000 Térképvédö börszegéllyelésfedóvel 8ó, l00l kockázott 86
1002 , egész sima -__ 14
1003 lgazoltány-tok 8
639 Cserkésrbot ___ _^ tó
567 Tiszti bot 2ó, 5]7 Tisztibot jégcsucsos --_ 30

Tábori ásó lakkozott ___ 8
Csákánybalta 2ő

900 F-hangu gzázadkürt lilíommal 320

l^ n a ^ ?; ,,i,'l,

o9 ít)$t 4/ {

Fráiel él Társa, 8udaPosl.

!3agyar 8serkószek íernelö És €rtékesitö Szövetkezete.
Az árak ezer koronákban 6rtendók

800 Kürtzsinór (piros, zöld vagy nemzeti szinben) ___ 46_őó
Tábori zsebfürész 12
Napóra --_ --_ 80

350 Cserkész-szoboí, márványalapzattal 80
41-42 Villamos zaeblámpa elem (hengeralaku is) l0

104-106 Villamos zseblámpa-tok 10-16, l08 U. a. 3-szinü 22
lll Ugyanaz 3.szinü akasztós, erös retlektorral, kockaalaku 4ó
l09 , hengeralaku, nihkelezeit v. réz 2O, 1l0 U. a, oxidált 2{

A hengeralaku zseblámpák pillanatnyi jelzés€kfo alkalmasak.

Glpök:
373-374c 35-39. nagys.270, 835-836c 40-46, nagys.
833-834c 40-46. . bórbéléssel
852 Turistacipö duplatalppal, börbéléssel, kiváló minöség

Sátrak:
l0 szemé|yes B tipusu 8200, l0 személyes A tipusu -250 cm-es sátorlap 6BQ 200 cm-e§ sátorlap
Kétszemélyes sátor teljesen felszerelve ___

870
4E0
480

3000
400
6ó0
480

20o
90

Kúp-sátcr _--,

Alumln!um-áruk:
Tábori íőző, báromlábu áltvánnyal

852 Rekord-föző két edénnyel

709lI5 36, 709|20 60, 709123 '60

.rekeszes z 707123 70, 707/27 100, 707/33 170
705 Etelhordó 7ő

2l t7 Kulacs huzattal 1/g literes 6ósla . 7ó, l literes _-. 8ó
14, 590] Kulacs, buzat néIkül _-- 40
850 Zsebfözö 1/4 litere§ 60
85l Utazófözö 1/a literes - --- 60
80l Aluminium csajka l literes I. -_- 8ó
702/9 Vajtartó üvegbetét 2ó, ll. sz. Bó, 13. sz. {6
650_65l Tányér_ok,, kicsi 16-18, 652-653 nagy 80-8ó
262 Szappantartó téglaalaku 8, ' - 266 10
700 Vajaskenyértartó _-_ 2ó
403 Tojástartó , .-_ :_ 6
csavarmenetes dobozok :

Huj, hui, hajrál cserkésztársasjáték

70678, 706;9, 10, ll, 12, sz. 7-9-18-14-16
402 Só- és paprikatartó 1
250 Citrom prés 10
750 Konyhabögre 10. ?5l 12
752 Lapoa ivópohár, fogóva}, 2 decis 1ó, 759 20
753 Qgyanaz fogó nélküt _-_ 18, 760 16
75{ o§§zec8ukhaló pohár ?_10_12
900, 1003 Tlrermos l/z literes 60-60, 901, 1003 1 lit. 100-1!0902 , nikkel burk. t/z literes --_ 75
1050, 1051 , ovális, félIiteres --- 160_170
708 Vaitartó --- tBO
l31 Piknik, |/z literes --_ 90
Ezenkivül mindenféle különl. kivitelü Thefmosok, ételtartók nary választékban.
750 Thermos börtok Ia 160
751
753

o tok posztóbetéttel __. 120
,, szijazásos tok (kantár) 30,752 U. a. börfenékkel ó0

Vegyesek:

o?o r?r .!. SALVAToR
crcrkérz elröregély z§ebben hordhatÓ. Tartalma: pól7ák, vatta
tapa,z, jódtiDkturJ, 8yógy!z'! stb, 

Ára 1 pengő: l25oo K,

Korcsolyák:
355t/l Blitr, férfi, fényezett (kulccsal)
364 Gloria-Blitz, férfi, nickelezett (kulccsal)___
675 lackeon Hrinos, férÍi, nickelezett, cipöre csavarható ___

1l0 Backer, férfi, fényezett (kulccsal)
t l l Racker, férfi, nickelezett (kulccsal) ___

l5l Gomtesso, nöi, nickelezeít (kulccsal)
Sík, ródllk és mindennemü téli ruházrtí felazerelérek

. ,meglepö oícEó árban kaphatók.

90
190
2ó0
90

160
200

Minőségérí hülön szavafosságoí vállalunh.
Áraínhban a forgalmiadó benfoglalíaíik. - Meg nem íelelö áruí saiáíköltségünhön visszaveszünh


