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ft/íAGYAR CSffi,R.Kffi§7,
A MAGvAR csBRrnszszövnlsÉc HtvaTALos LArJA

Közgyűl
Ma ogy hete,7-én délelőtt tartotta meg Szövetsé-

giink a lrözgyúlését. Ma e8) hete választotta rneg új
vezetőségét, azl a táborkart, melynek irányítása mellett
akar tovább miiködni, Az Országos Intézó Bizottság tag-
jainak válasz,tása két évre, a főtisztviselőké négyre szóI.
Ez eiég hosszú idő, ez alatt sokat lehet csinálni -sokat }ehet alkotni ! Nézzük, nrik volnárrak a legköze-
Iebbi teendők ?

A mozgalom első éveinek fócélja a tobotzás, az
új csapatok feláliitása, a harcosoknak, munkás lelkek-
nek összeszedése volt. Utóbb, -- mint azt fócserkészünk
a Cserkészkönyv olőszavában is rnegjelölte - a sereg
megszervezése, a mozgalom rendezése lépett elótérbe.
Usy érzem, hogy e munka nehezén is túlestürrk s a
Nemzeti Nagytáborral erről tanrlságot is tettünk. Csa-
pataink száma ntég -szaporodhatik, a meglevők létszáma
is nőhet, szervezetünk erősödhetik és jobban is kiéptil-
het, tle nrost már más feladatok is nyomrilnak az e|ő-
térbe, most már csatasorainkkal más feladatokra is vál.
lalkozhatunk Uj kivánságoli, új cétok is állanak előt-
tünk, olyanok, amelyeket több-kevesebb küzdelem árán
el is érhetünk, ha keményen összetartunk !

A Magyar Cserkész már évekkel ezelőtt felvetette
a cserhészkáz gondolatát, 1\[a rnég erőnk csekély arra,
hogy teljesen álmainknak megfelelő házat építsünk, de
valamilyen kisebb, cserkészszállónak, irodáknak, raktá-
raknak megfelelő, néhány csapatotthont is magába fog-
laló kész épület megszerzése épen nem lehetetlen. Az
elmult év folyamán több száz milliót adtunk össze erre
a céIta, külső sogitséget is kaptunk, a l{emzeti Nagy-
táborróI is maradt valamennyi pérrztink, nem lehetetlen
tohát, hogy legalább a szerény kezdetet, egy kisebb
házacskát megszerezhetünk, ami aztán egészen a
mienk lesz s a melyet később, ha azt berendezttik és
a még hiányző összogeket össze tudjuk hozni, akár
emeletráépitéssel, akár más módon bővithetünk,

A nyári sporttelep. a csónahkáa kérdése is közel
áll a megvalósuláshoz. Az ujpesti szigeten a földmíve-
lési miniszterium terüIetéből bérelni kivánunk annyit, a
mennyire ehhez szükségünk van. Néhány hangárt már
birtokba is vettünk. Az a társaság ugyan csődbe ke-
rült, am'ellyel szerződtünk, de cserkészkitartással dol-
gozunk azon; hogy ahol egyszer berendezkedtünk, azt
a helyet eI ne veszíthessük. Reméljük, hogy a tavasz-
szal csónakázóinknak biztos kikötőt, az 1. és X kerü-
letnek, meg a Pestre felránduló többi csapatainknak
kedves kis táborhelyet tudunk benne biztosítani,

é s u t á n.
ahol majd az evezésí és úszást is behatóbban tanúl-
hatják.

Áüanaa úborhet.yeh kérdése is napirenden van.
Sopron város 9 hold területet már i,endelkezésre bo-
csátott cserkészoinek, a Kispest- Szent]őrinci 1elepen
is van telkünk, más városok is tárgyalnak hasonló
irányban és iparkodni fogunk, hogy ha nem is tulaj-
donúl, de legalább bérletképen ninden nagyobb r,áros
közelében legyen olyan helyünk, ahol néhány lretes álIó
vagy rövidebb próbatáborokat kiilönösebb előkészület
néIkül is lehet tartanunk. Talán nem fogunk, de nem
is akarunk odáig jutni, mint amerikai testvéreink, kik-
nek egész kész villatelepeik vannak berendezett éIel-
mezési intézményekkel, de kezdó csapatainknak és ki-
képző risztjeirrknek rneg kivánjuk könnyíteni a jó holyek
kikeresését, ahol aztán a nem táborozó csapatok cser-
készeit is össze iehetne gyiijteni, ahová 1-2 napos
próbbtáborokba előleges helyszíni szemlék nélkül is ki
lehet járni, a szombat-vasárnapot eltölteni, sűt segéd-
tiszti és őrsvezetői táborokat is lehetne szervezni.

A cserkés:cihkeh órttsitását konrojvabban kézbo
kívánjuk venni, hogy a felszerelést olcsóbbá és jobbá
tehessük.

A cserkészsaj!ót is olcsóbbá fogjuk tenni. RernéI-
hetóleg még jobbá is - bár ez mát kezdete óta foly-
ton-folyvást fejlódött és ma igazán elég magas fokorr áll.

Rendeznünk kell a leaenteruozgalonlkoz való viszo-
nyunkat, hogv loventeköteles fiaink zavartalanabbúI é]-
hessenek cserkészfelarIataiknak, nagyobb súlyt kell
helyeznünk a kötelező testnevelésro és egészségápolásra.

Játszóterekel kell szereznünk, otthonainkat jobban
berendeznünk. a táborozásokai jobban megkönnyíteniink,
hogy minden csapatunk urinden arravaló ide.jét a szabadban
tölthesse és nyáron mindegyik elmehessen táb,orozni . . .

Es még sok más hasonló tervünk van. De mind-
ez csak külsőség, csak segítség ahhoz, ami most a fó-
célunk, hogy mozgalnrunkat eIis rué\litsii,h, azzátegyük,
amivé lennie kell, az ép lélek és ép test, az élelmes,
okos, ügves, de mindenekfelett megbízható rnagyar jö-
vendó legorősebb támaszává. Es ezt csakis úgy érhet-
jük el, ha mind összefogunk, ha a lelki múvelódés, a
kitartó munka, a cserkésztörvények pontos követése
mindnyájunk közös és szik]aszilárd elhatározásán, egye-
ne§ magyal jellemén és önfeláldozó, készséges buzgal-
mán épúl fel, ha a turáni átok erejét a nagyotrb erkölcsi
eróvel törjük meg és igy végezzik ernyedetlenül az igazi
jó munkát. Zsember1 Gjula



Ér, zázados
Azt mondják : a cserkész a természet barátja.

IInr. IIa engem a barátaim csak annyira értenének meg,
mint arlrennyire solr-sok cserkész a természet szavát
rrregérti, azt hiszem, nagyon szomorti lennék. Pedig ter-
mészet.anyó roppaní érdekes dolgokat beszél; érdenes
a nyelvét megtanulni. Ha türelmesen meghallgattok, tar-
üok nektek ilyen nyelvtanórát; meglátjátok , hasz-
nát veszitelr majd táborozás, vagy kirándulások alkal-
mával.

Falusi káplán koromban nagyon szerettem az örog
magyarokkal el-eibeszéIgetni az ő tudományukról és
mondhatom : sokat tarrultam tóIük. }Ia is eióttenr áIl
Mílrály bácsi, a számadó juhász: ószbecsavarodott üstökü,
hatalmas szál agg magyar, aki 8ó éves szemeível meg-
olvasta az olrobogó vonat ablakait olyan távolságból,
ahonnan én a kocsilrat alig tudtam megkülörrbözí,etni.
Sokszor liisétáItam az öreghez,és eltanakodtunk az idók
folyásáról. Ö tanitott meg á természet semmíféle könyv-
ben le nem irt titkos törvényeire, antelyeket apáról-fiúra
örököl a magyar nép évszázadok óta, és amelyek mind-
cgyilíe sok száz, vagy ezü ismétlődó eset kapcsán lett
megdOnthototlen igazsággá a magyar fOld fiainak lelké-
ben. A város ombere olőtt érthetetlen, sótsokszoregye-
náson nevetséges, hogy ba pl. Medárd napján, vagy uj-
hold vasárnap reggeién az cső esik, miért kell utána
pont 40 rrapig, illetve négv hétig mlndennap esrtíe ;
hogy nriórt jclent időváitcrzást ez,ha ,,jaz köszvény lrí-
loaja az enrber testyét" ' vagy hogy miért moudja a
Mihály bácsi, hogy ,,holszú ősz lészen az idén, mert
hogy az ökörfarkkóró nrínd a tövétől a csúcsáig telvo
van virággal". A kettó között igazán nem látni össze-
függést; do azt az egymásutánt igy látta már a l[ihály
ükapja és szépapia ós ahotveuedik-nyolcvanadik ősapja
is, aliik mind zsellérek vagy juhászok völtak, és mind
nagyon jól megértotték a természet-anl,ó beszédét; -és én, a XX, század tudományosa képzett okoskodó
embere, hiába akarom rámondani a Mihály bácsi tudtl-
mányára, hogy : ostoba, babonaság ! Hrl egyszel tényleg
a MiháIynak vau igaza és rrerrt annak, aki könyvbőI
csináIja az időjárást. Az öreg rníndig megrnondta nekem
e|őre az időt olyan apró jelekbóI, amelyeket csak az ó
rossz szeme látott meg, és én ezt mindig összehason.
litottam az ujságok nreterologiai jóslatarval; és mond-
hatom : a il[ihály bácsi .jobban értett az idő.jósláshoz,
mint a tudós rneterologus. En hiszek a magyar nép
évszázadok fejlesztette csodá,latos ős ösztönében, és ha
ragyogó napsütésben azt mondja nekem a pásztor l
,,Uram, félórárr belül itt lesz a garaboncás, a vihar
szekerén !" - hát akkor gondolkodás nélkül sietektető
alá, mert bár garaboncás nincs, de hogy félórán
beIüI kitOr a vihar, az bizonyos,

Osszeszedtom nektek néhányat a Mihály bácsi
időjósló mondásai ktiztil; figyeljétek, és meglátjátok,
hogy a magyal parasztenrber megérti természet-anyó
beszédét.

- Szombaton, ha csak egy pillantatra is, rle ki
kell sütnie a napnak, nrert akkor szárítja l,{ária a ki.
mosott fátyolát. - Bodzafába nem csap a villám, mert
az ördög a rablott kincseket nrindig annak a tör,ébe ássa.

- Ha télben az ég nagyon lríborotválkozik. rragy hideg
Iesz. - Lágy idő lesz, ha télben soliat csipog a veréb"
Ha azonban szalnrát hord a fészkébe, ez erős hideg
jelo. Nagy hideg lesz akkor is, ha veréb, pintv, búbos
pacsirta felborzolt to]lalikal gunnyasztanak egv helyben.

- Ha karácsony táján a varjak nagy lármával dél
felé költöznek. hosszú, hideg tél lesz. - Szép ll},ara,t
;elent, ha a clener,érek tavasszal korán nregjelennek,

idöjórlás.
vag1- ha a seregéIy kora tatas,.zl]. i,,,: hozzá a fészek-
rakas h oz.

\apról-napra apró jelek ezrei r_,,r jjiik nteg elóre
a figl-elő pásztornak, cserkésznek. 

",_sj- 
közvetlen jö_

vóberr nill,en időre lehet kilátá_.a.
S:ep, d,eriilt id,ő jele, ha re{g.i l i:.ló nap tiszta

araul,tányért mutat, - ha sok re::.l g rrön a har-
mat - ha a köcl a hegyekre felfe_. .-_:_,:,iik; - ha
a iüst egyenes vonalban száIl az t: :=_.. ;a:v hanap-
nyugtakor nyugat felé piros az e: i.':.

Áz állatok ís megjelentik az:],;l::,-:. Szep idó
lesz holnap, ha este súrún röpködr.§,,:t:e,*rek.r-agy
fe]túnóen zúgnak a méhecskék: ha a :::j És:e sokat
pitypalattycrl, ha a kakuk késő esie ._. r_ ]. rer\- ha
é;szita sokat huhog a bagol;,. Szel ::,: ,el.1i"az is,
ha a csordát este nehezen tudja hl-.z:.:l:=_-: a prr-rztor.
tlás jelei a szép időnek ; a fecske -:j.i:- ,::kkázik
ide.oda. a ragadozó madár nag}-on rri:j:::.:_:_ s_rl. a pa.
csirta sokáig dalolva lebeg a láthaiar.]: :.:_-.::.,aD : a
tyúk a porban fürdik, és a porban ir::.:: . s:il-a; a
disznó sokáig heverész a sárban. ts l. :.;,i ieltúnő
hangosan és sokat kurutyolnak.

S:eles idót jelent, ha napnyultak.: l_:,.:; a fel-
hők, vagy az eg,ész égbolt piros; re::. :=i::. ha a
felkeló nap tüzes haragot nrutat, szel-].._ -_:_i_, 

bizo.
Dyosan.

Az eső elöjeleinek se szeri, se sz:- ;
ha a hold sápadt, sárga, ha a csillag :3:-; - .

udvara van, mint aholdnak, ha a holdid:.:' : __.=.
ha hajnal elótt felleges az ég; ha vöril: : _- :-
nap, és nern hull harmat a szomjas ful-..::.
kékes szine ép úgy esőt jelent, ntilt :,: :,,._

sárgás, bris szine. Esó lesz, ha a füsi :l=. ,.,
a levegőben, ha a hajnali köd nehezei, ;.-.
tud felszálln!, ha a harangszó, vag\- i1 ;,: .
nesszire hallatszik1, ha az erdőn a fenr-,__.r :_
tét szint mutatnak, s ha a virágok beza:'.: ,
ket (kölönösen a pitypang jó ídójelző).

Az állatok viselkedése jó elóre hirit_: :: lsót. A
gyakran orditó c.sacsi,_a _gyepen szóló zö,o '=.-... :. nap-
pal_súrún kukorikoló kakas, a sokat turi_,._-._ ,adgá-
lanb, a nagy lármával, gágogással fürd,, _ _ _ köáIi
esót érez. Ha azt látod otthon hogy a F-: .--j Iragy
ambicióval nyalogatja magát, morog a ku:r:: -:. fuvit
eszik, s a háztok felett nagy károgással, je:=:..:ól tér.
nek haza a varjak : ne feledd az ésernr-. :=: :r:rgad-
d;rl vinni. Es ha a szabadban azt látod,,h,,,:" ,. ie3,i-ek,
dtlngók csapatokban izgatottan zsongják koi:_ : .,áina-
kat, a .fecskék egészen alacsonyan szállnak. :, :::lgyák
a keményre taposott uton rajzanak, és az ö'; ,: . rúbe
mártogatja a száját, anéIkül, hogy innék: .;::._'dtan
készitheted az esőköponyedet, szükség les; ::" hanra-
rosan.

Biztos előjelei vannak a közelgő zita:;rtlak is,
Ha szarvasmarha felemelt orral szimatol a ]el*:,iben,
a tyúkok túI korán, sietve aludni mennek ; a p,,k na-
gyon szolgalmasan dolgozik hálóján : zivatar 1e,.:. Sót,
a jégesőt is előre meglátja a természet éles s ,.:: j fia: l
nregmutatja előre a nap_, _amelynek fénye meg:sengül,r.,/
és bágyadt sugarait a felhók közüI löveli ki. -LrenkB/r
a pásztor kiforditja a sziirét, és botjára tánraszkoCta,
várja az Isten verését.

Egyelőro legyen elég ennyi a Mihály bácsi tudo-
mányából. A hétköznapok emberének fel sem tün,,, apró
lrís .jelek sok mindenre figyelmeztetik a cserkeszt:-ha
megjegyzitek óket, igen sokizor nagy hasznát laijátok
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A Nemzeti Nagytábor emlékalbumából - a külfölcllek csoportja,

(mindenesetre legalább annyi§zor eltaláljátok majd előre
az időt, mint a meteorologu§, pedig ó hivatalból csinálja;.

En szeretném, ha a soraim kettőt olérrrének a
Iolketekben: az egyik, hogy megéreznétek : kOrti-
löttetek mindonnek van célja, oka, jelontősége, és
még a porban ftirdó tyúk, vagy _ a ki§ zöId béka is
fontos dolgot hirtlethet annak, aki az éIet jelboszédét
érti; - a másik pedig, hogy nagyon-nagyon mogbe-
csülitok az őszbecsavarodott MiháIy bácsikat és a ma-
gyar fOlil kérges tenyeril, ogyszerti beszédíi embereit :

higyjétek el, sok dologban nagyobb az ó tudomá,
nyuk, mint a XX. század sok könyvfaló diákjáé
egYÜttvéve' 

Koszter alla.

^A, síelő felszerelése.
Botok, A síeléshez páros, lehetőleg egyforma súIyú botot

használunk. A botok bambusznádból, köris vagy mogyorófából
Botok, A síeléshez páros, lehetőleg egyforma súlyú botot
lunk. A botok bamb'usrnádból, kö"ris'vagy mogj,orófából
iek lessvakrabban. Trirasielönek és kezdönek kóris. vagvkészülnek leggyakrabban. Trirasielönek és kezdónek kóris, vagy

mogyoróbot a legelőnyösebb azért, mert ezek a bambusznádnál
ióváí erósebbek.Tam6usznádból váló csak gvakorlottabb síelönek
mogyoróbot,a
jóvai erősebbek. Bam való csak gyakorlottabb síelönek

terre van.) Ez azért szükséges, hogy a botra reá hajló tányér ne
takarja el teljesen a bot hegyét. A bot felső végén hevederből,
vagy bőrből ugynevezett ,,Bilgeri" hurok van, mely a botállandó
szorítását szükségtelenné teszi és meggátolja, hogy esetleges bu-
kásnál botjainkat elveszítsük. Ezen húroknak mindenütt símulnia
kell a kezünkhöz és túlnagynak azért nem szabad lennie, mert
akkor könnyen lecsúszik. A hurok nagysága akkor helyes, ha a
bot felső végére szerelt hurokba alulról bedugott kezünkbe bo-
tot szorítva a markunkból a bot felső vége 2 ujinyinál többre nem áll
ki. Botjaíd bőrrészeit a uiztől és nedvességtől szintén halzsírral,
vagy Mars olajjal óvjad meg. Repedt bambuszbotokat a repedés
helyén vékony zsinórral kell szorosan áttekerni, azután a zsinórt
belakkozni.

Ruhtizat. A vízmenles cipö után legfontosabb a jó meleg
gyapjú, vagy kecskeszörharisnya, A rövid, térdet szabadonhagyó
cserkésznadrág a síelésre azért nem előnyös, mert gyakori bu-
kásnál a nedves, csupasz térd könnyen áthúlhet, rövid nadrághoz
tehát hosszü, lehetöleg a rendesnél vastagabb, a térdet is fedö
harisnyát vagy harisnyaszárat használjunk. Felnőtteknek legalkal-
masabb az úgynevezett norvég nadrág, melynek lelsörésze ké-
nyelmes szabá'sú, alsórésze téiden alui szűkül és beleéracipőbe
egészen bokáig. A sínadrdg cipöből való kicsriszását, illetve fel-
csüszását a talp alatt áthaladó vászonszalag gátolja meg, A sí-
nadrág zsebei elöl vannak, úgynevezett huszárzsebek, hátulsó
zsebe nincs. Anyagául a síma, nem bolyhos §zövet a legelő-
nyösebb, mert erre nem tapad a hó.

A legjobb slkabdt síma szövetből készül, szabása vállban
kényelmes, rövid, derékon aluli része majdnem testhezálló, hogy
bukásnál a hó ne hatolhasson alája. A nyakrésze begombolható,
kényelmes, elsö legombolása súrú és bújtatott, azért. hogy bu-
kásnál a kiálló gombok le ne szakadjanak. Elönyős, ha a kabát-
üjj alsórésze viharpánttal a csuklóra átgombolható.

Keztyüt magad is csinálhatsz magadnak posztóból, vagy
szövetből. Szabása igen egyszer{i, erre magadtól is ráiöhetsz.
Igen jó a vastag gyapjúfonálból, szorosan kötött kétújjas keztyű,
mely csuklón túl legalább egy tenyérnyivel beljebb ér. A keztyű
nemcsak azért fontos, hogy kezedet melegen tartsa, hanem azért
is, hogy bukásnál a kézfejed börét a jeges hó le ne horzsolhassa.
Régi tapasztalat szerint jó, ha vagy 3 pár keztyúvel rendelkezel.
Vékony glaszékezíyú nem ér semmlt. A nedves keztyúben hama-
rább megfagyhat a kezed, mint keztyü nélkül. Ezért nem, íossz,
ha olcsó viaszkos vászonból bö, ujjatlan keztyút varrsz magad-
nak és azt úh{lzod, a keztyúre. Ez is legyen jó hosszü és a vé-
gét harisnyakötő tarthatja össze, hogy a hó alája ne kerülhéssen.
Ilven zsákszerű keztvű alatt esetleg egy pár keztyúvel is ki-
iotretsz' 
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vagy versenyzőnek céIszerű, ezek között iC csak azoknak, akik
tudnak reá megfelelóen ügyelni, mert gyors hőváltozástól hamar
reped, drága és az elsö esésnél szilánkokra törhet. A botok
hosszúsága különböző, túrasíelőnek legelőnyösebb a hónali ma-
gasságáig- érő, míg a versenyzók általában vállmagasságig érő
botot használnak. A hosszú bot a sikon való futásnál kelleme-
sebb, a rövid, a kapaszkodásnál jobb.

A bot alsó végén csöszerú fémhüvely van, mely hüvely 3-5
cm. hosszúságú, 7-10 mm. vastagságú hegyben végzödik. A hó-
tányér anyaga lehet spanyolnád, aluminium,íűzía, vagy kőrisfa,
legjobb a spanyolnádtányér, mert könnyű és ruganyos. A tányér
át;iéröje |6'-2Ő cm. kö2ötÍ váltakozili s a kozéps"ő fémkarii<át
hozzáíógó küllöi börböl vannak, Vannak hótányérok cifra, mintá-
zott fonásúak és természetesen drágábbak, de semmi előnyük
nincs. A hótánvér szerelése akkor helyes, ha a tányér felerősité-
sét szolgáló vaiszeg lyuka a bot alstí végétöl egy- centiméterrel
magasabbra van, minf a tányér sugara. (Például, ha a tányér át-
mérője 18 cm,, akkor a sugara 9 cm., Itozzáadva l cnt,, tehát
helye3 szerelésnél avasszeg lyukaa bot alsó végétől tOcentimé-
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Mátok rnegfigyelése.
(Emberisnteret.)

Multkor, mikor az önismeretrői
szóttam, megigértem, hogy beszélek nek-
tek ntások ntegísmeréséröl, vagyis az emberismeretről. mely tán
egyike a legnehezebb, dc cgyben a leghasznosabb gyakorlati iu-
dományoknak.

Az entberis m eret az önisrnerct tanírlságainak alkalmazása,
mások külső megjelenésének megfigyelésénél. Bárhol legyűnk,
bárkivel érintkezzünk, állandóan tartsuk nyitva szemünket, lülün-
ket. Ha erösebb hatások érrrek eközben, azt rögzítsük meg egy-
két szóval papíroson.

Utcán, társaságban, renclkívül kedves szórakozás, de egy-
ben kitűnö tapasztalatgyüjtés a járó-kelők, vagy társaságban Ie-

vők megfigyelése.
Emlékezem, már gyermekkoromban potnpásan szórakoz-

tatclt az utcán menve, a velem szenrközt jövök, vagy előttem me-
nők arckifejezésének, külső megjelenésének, mozdulatainak, test-
tartásának és hanghorclozásának'megfigyelése.

Vegyük csak ezeket sorrendben.
l. Arckifejezés. Nekem az túnik fel mindjárt elsö pillanat-

ban, hogy az kellemes, vagy kellenretlen-e ?
Sokszor szép, szabátyos arcvonásokkal biró arcokat egy

vonás, vagy a §zem (a lélek tükre) kiiejezése bántóan kellenret-
lenné tesz, nríg egy teljesen szabálytalan, csúnyának lrevezett arc
is tehet az,embetre kellerles hatást.

Végtelen szeretettel, párosult tisztelettel ötlik fel emléke-
kezetemben egy természetrajz lanáromnak képe. Tömpén összc-
nyomott orra, tár,ol álló szemei, rendetlenül nött szakálla és ba-
jusza, aránylag nagy szája, anrellett himlőhelyes, forradásos arc-
bőre, igazán megdöbbentette azt, aki elöször látta,, igaz, hogy
rögtön enyhítette a rossz hatást szerneinek jóságos tekintete.

Ha azonban megszólalt s elöntötte arcát a tárgya és ta-
nulói iránti véglelen nagy szeretele, akkor az az arc olyan ked-
ves, megkapó lett, hogy még a legrosszabb, legvásottabb deák
sem tudott szabadulni kellcmes hatása alól s erlek köszönhetik
az akkor járt tanulók, hogy a ternrészetszeretet oly mélyen, ki-
irthatatlanúl beidegzödött lelkükbe. Az arckifejezésre legnagyobb
hatással van a szem kifejezése.

Emlékezem, hogyan állitottam fel magamban erről a kifeje-
zéseket. Legelsösorban a két legszernbetűnőbb ellentétet álli-
tottam fel:

Múvelt és nein művelt kifejezés.
Mindkét kifejezésnél lehet a lekintet : vad, sunyi, alatto-

tnos, kapkodó, tétova, szórakozott, öntclt, jánrbor, kedve§, sze!íd,
jóságos, alázatos, fennhéjázó, nyilt és zárkőzott, megértő és l<i-

hívó, tartózkodó és szenrtelen (orcátlan).
.2, Külsö megjelenés, lestlartds. Gotidos, elhanyagolt, dél-

cég, lompos, öntudatos, hányaveti, lermészetes és mesterkélt,
férfias (nőies) és gyermekes, biztos (tisztelelet parancsoló) és
nevetséges (szánalomra méltó).

Csodálatos az. hogy a ió megjelenés ném épen kiváltsága
a iól ruházkodó és gazdag embernek.

:., 
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3. Megszokott mozdulatok meg,

figyctése. Kí hogyan köszön, Hogyan

előz, vagy kerül el. Olyan hamar nt g

lehet ismerni a két ballábút, vagy balke,

ziit. A taglejtés (gesztus) megfigyelése,

Csak egy-két példát rnondok saját tapasztalatornból,

Kivált azelőtt, míg a kisiparos maga is dolgozott és netn-

csak ínasát, segédeit dolgoztaita, tem gépei nem voltak, a ci-
pészt, csizmadiát a fehér asztalnál is könnye:r meg lehetett is-
merni, Turinivaló, hogy a cipész nríndig a jobbkéz középső ujját

használja a csirízelésre s ezt a többitől eltakarja, nehogy a

többi is becsirízelőctjön. Míkol egy pohár bort. vagy vizet vesz

lel az asztalnál, mig a többi írija körülfogja a poharat, a kö-

zépső ujja égyenesen külön áll. A kovács és nehéz munkás nrár

ntarokra togl'a a poharat. A szabó, mintha tűt fogna, gyúrűs és

kisujja áll el.'A borbélynak csak a kisújja. Ugyanezeket {igyel-

tem meg beszéd közben a kézhordozásnál (gesztus) is.

Itt nern akarok kész és rnindenkor beváló tapasztalatokat
lelsololni, mert sok e§etben van kivétel, csak irányt kivánok
nektek mutatni, kedves íiainr, hogy a nrások megíigyelésének
módlai és esetei kimerithetetlenek, de mindenkor tanulságosak,
hasznosak is. Ebböl származik lassanként az emberismeret, anli
a gyakorlati tudornányok között tán a legszebb, de egyben leg-

nehezebb is. Nénrelyek erre valósággal rátermettek, azonban a

gondos gyakorlat a teljesen tapasztalat nélkül nekiindulót is
szép éredményhez juttatja,

Igen jól tesszük, ha az ilyen gondos megfigyelést jegy-

zetben megrögzítjük magunknak, nem azért, hogy azt mint kelle,
metlen itéletet másokkal is közöljük, hanem, hogy megfi-
gyelésünket és az ebböl vont következtetést későLrb ellenőrizhcs-
oük és kijavíihassuk. nlikor ntár tóbbször figyeltük nleg ugyaaz-t.

Ez fogja lassen rnegadnj azt a többé-kevésbó biztos gyr,
korlatot, amit.emberismeretnek nevezünk.

ltt még két dolgot kell erósen figyelmetekbe ajánlaom.
A cserkész sohasem figyel meg rossz indulattal,
Hogy értsük ezt ?
Nem azért kell nrásokat megfigyelnünk, hogy nregfigyelé-

sünkkel kényelmetlenűl zavarjunk valakit, vagy következtetésün-
ket, mely lán a nregfigyeltre ncnr kedvező, másokkal közöljük s
ezáltal kellenetlen érzést ébresszünk nrásokban, hanem tisztán
azért, lrogy abból lapasztatatot, oi<ulást neritsünk magunknak,
de csakis legbizalmasabb énüriknek.

A másik, amit még fel kell emlitenenr, hogy rnegfigyelé.
sünk gondos legyen, tre felületes s következtelésünk nregfontolt
és sohasent rosszakarat által veze'ett legyen.

Egy igazán testte1-Iélekkel cscrkészt nem íéltek solra á
kedvezötlen nlegitéléstől, mert atrnak gondolata tiszta, modora
ke:'v:s, lelke egyenes, akarata az igazat keresi, tclte balárczoÍt,
mások iránt elnéző, nraga irán t szigorír, l rni mind rán5,ornja bé-
lyegét külső megielenésére, az kellemetlen ilyformán ncm lchet

Inlg ismét adtam egy kis megszívlelni valót, ami, hiszem,
jóindulattal, cserk(szlélekkel lieresztülvíve, ismét köielebb ve-
zet a cserkészideához, fcgadjátok szívvel, amint azt én adom.
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Jó munkát ! Samu. btícsi. 
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Rádió a táborban (a Nemzeti Nagytábot emlékalbrrrnából).

Egy orvo§ gondolatai a Nemzeti Nagytáborban,
,,Emberebb enaberré" csak úgy lohet valaki, ha

lelkiteg és testileg egészségesebbé |esz. Az államok kö-
zött is az íog legjobban fejlődni, melynek logkedvezőbb
a megbetegedési és halálozási arányszáma. Mennél több
az egészség, annál több a munkakészség, vele jólét,
múveltség és erő. Mentól több a betegség, annál több
a gond, toher, szegénység, ezze| a tespedés, sőt ha-
nyatlás és pusz.tlrlás.

Az utolsó száz évben a közegészségügy terén töb-
bet haladtunk, mint annakelótte hatezu év alatt. A
zászlóvivő hazánk nagy fia, Sommolweiss volt, akit Lis-
ter, Pastour, Koch, Behring követtok.

Az óskorbail a nagy vadállat volt az ombedség
legnagvobb ellonsége, nellyel szemben kezdetleges kőfegy-
verévol votte fel a harcot. Ma a tigris és az oroszlán
az álIatkerti ketrec mögött elmélkedhet a sors válto-
zandósága felett, mig mi a harcunkat szabad szemmel
nem látható apró lérryek ellen folytatjuk. Ezok a mai
ellonségoink: a baktériumok. A harc erős és kegyotlen,
mert nem csokély értékröl, hanem az omber életéről
van szó.

Nagyon kovesen halnak meg aggkori végelgyengü-
lésben, a legtöbben érett ]<orban, botegség kövotkezté"
ben, sokan ifjúkorban s jelentós számban már csocsomó
korban. A halálesetek nagy számát feflőző megbetege-
dések okozzák. Mqga a gümőkór 1tiidővész, sorvadás,
stb.) az emberíség llr-ét ragadja el. A gyermekkori ha.
lálozások 800/n-a fertőzéses eredelii. De nemcsak a
halálos uégű megbetegedésékre kell gorrdolnunk, ha-
nem azokra is, melyok az egyén testi és szellemi élefé-
ben súlyos roncsolásokat végezve, ezze| magának, csa-
ládján k, környezetének és az államnak nagy kárára
vannak, bár nem halálosak.

Ma, midón a kórokokat, a fertózés módjait és az
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ellene való védekezést ismerjük, úem vagyunk kényre-
kedvre kiszolgáltatva.

Hálásaknak kell lennünk az állam és á társada-
Iommal §zemben, mely a védekezés lehetóségét felis-
mervo, minden rondelkezésre álló eszközze| küzd ollene,

Törvények, rondeletek szabályozzák a feúőző
botegek bejelentését) ozen, betegok elkülönítését, alakó-
holyeik fertőtlenitését stb. A társadalom is megmozdúl
s jótékony egyesületek ritján igyekszik onyhiteni a
nyomort, népszerú iratokkal, elóadások tartásával ter-
jeszti a tudást s leküzdi az elóítéleteket s tévhiteket.

Ezen harcban a cserkész is mindíg kivetto a ré-
szét: ,,A cserkész leslbeu és lélekben liszta," Ez vonat-
kozik az egészségtan szabályainak betartására is, nto-
lyek iávol tartják az ártalnas csírákat.

,A cserkész akol tud., §egítl' Megragadunk tehát
minden alkalmat, ahol embertársainkon segíthetünk.
Eletünk kockáztatásával húzzuk ki a fuldoklót, ott va-
gyunk az elomek rombolásainá|, az átszakadt gátnál, a
pusztító túzvésznéI, s ott kell lennünk a feftöző beteg-
ségok elleni küzdelenrben is ! Es ez a kötelességürr-k
lrétszoresen fontos a nai megcsonkított kicsi hazánkban.

Fegyverünk a kitartó akarat. Téli csapatgyülése-
ken elméleti elóadások, nyáron a tábor helyes rondje
és borendezése szolgálják a megismorést, a tanítást,
amit aztán kitartó akarattal viszünk át, a gyakorlatba,
az életbo. EbbóI a szempontból is igen jolentős volt a
Nemzeti Nagytábor, rnelynek egészségügyi berendezései
mintaszerüek voltak.

A munkának nem szabad megállani. A próbák
elóirt egészségtani anyagát komolyan kell vennünk,
hogy minden csorkész apostola legyen a nagyobb, a
boldogabb, mert testileg is egészségesebb, erósebb,
munkabiróbb il{agyarországnali l Dr, Szold, Endre"



Kedves ..o*"iu;#.}
A Vadászösvényről írt leveleimben eddignem egy-

szer volt szó a nyomolvasásról. De eddig még nem
lisztáztak a logfontosabbat: ,,l{i a nyom ?

- Hát egyszerűen lábrryom ! - feleli egyik-mri-
sik fehérarcu testvérem. Lehetnok, kilr azt mondják :

,,Minden nyom,. ami bonyomódott." S mégis egyilrnek
sen lesz igaza.

- Mi a nyom ? - kérdozto fehér testvéreimhoz
hasonlóan Frody, mikor barangolásunk kezdetén a Va-
dászösvény legelenibb fogásaira tanítgattam.

- Azt nemsokára megtudja Testvérem, mert ma
egy medvét fogunk nyomon követni -.|volt a válaszom.

- Medvét ! Egy igazi medvét ! ._ kiáltott öröm-
mel Frody s nokilátott az elókészülotek megtevésóhoz.

A folyó medro egyik lrelyen egészen közel haladt
az összeszükült völgykatlan széléhez: igy hát, hacsak
nenr akartunk vizbo gázoln| a hegyoldalnak kellett fel-
kerülnünlr. A meredek parton a talaj sziklás volt s
Fredy nem is gondolt rá, hogy ilyen helyen is lehet
,,nyomot* találni. Egyszerre azonban megáIlítottam :

* Látja tr'redy Testvérem a nyomot ?
, - Itt, ilyon sziklás ta}ajon ? - csodálkozott

Fredy, de azért alaposan körülnézett, de hiába, mert
gemmit sem vett észre." 

- Nem lát Testvérenr seholsen nyomot ?

- Nem! Azt hiszem, ezeken a kemérry kör,ehen
nég egy elefánt lábnyonrát sem látnám neg.

- Hát miért nem keresi Testvérem a lovegőben ?
Freely azt hiüe, tréfát fr,zők ve.le- i}ppcrr eré.t k"-

zentmel felfelé mutattam : annak a fának törzsére, mely
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alatt éppen álltunk.

- Hü ! Perszo t

valamivel kisebbelr,
a macskák jártak fel
De öröme csakhamar
egy fán talrálta rrreg a
is állt a kérdéssel :

Ugyanolyan nyomok, csakhogy
mint a mi fenyőfánkon, nrelyen
a padlásra - lelkerrdezett Fredy.
mogcsappa[t, mikor csak ezen az
nredve karnrainak D},omát. E]ó

mehettelr ? Miért szolrtak itt fel-Dehát hová
.a.roi ?

1 Emberi lábnyomok: városi cipó gummisarokkaI, városi hócipó (galocsni),
balrancs patkóval és úgyneverettdJTi;il":ru*.russel, hegymászó cipÓ,

Mikor felszorelésünket teljesen olkészítettíilr, Fredy
a követkoző kéréssel fordult hozzám:

- Winnetou bátyánr kérem l Rajzoljp le nekem a
medve lábnyomát, hugy aztán a cserkészőúton én is
megtaláljam a merlve nyomát.

- A lábnyomot lerajzolhatnám, de ez nem sokat
érne, nrert mi nyomot és nem lábngou1.ol fogunk
keresni.

Fredy nagyot nézett, mort etldig a kettőt teljescn
azonosnak tartotta. Egy kis csalódás rezgett hangjában,
mikor mentegotódzve"mQndta :

- Dehát ,akkor hogyan tudjam meg, mikor akad-
tam a merlve nvomára? , i ]

- ügy, }'redy Testvérent, hogv nomcsak a láb-
nyonlokra iigvel, hanenr minden olyanra, ,ami a med-
vére vonatkozólag útbaigazíthatja . . .

Kez,üukhen lövésre kész puskával, tekintetünket
e}őre szegezve indultunk el, ogyelóro a völgyben haladó
folyó partján. l{inden pillanatban el lehettünk készülvo
rtemc§ak arrl, hogy medvenyomra bukkanunk, hanem
a-rra is, lrogy lrirtelon szenrben állunk a hatalmas raga-
dozóval: szakadókos, vizpafi mellett elterüló vidék
mindenfóle medvének kedvelt tartózkodási holye.

A kérdésre én is kérdéssel feleltem :

- Fredy Tostvérem még sohasem mászott fára?

- Delrogynem !

- S a fáról hová mászott, csak nem a levegóbe?

- Nem bizony, hanem szépen lemásztamafOldre.

- Hát valószinüIeg a medve is igy tett. Mivel
pedig most az első nyomot megtaláltuk. . .

-- De hiszen a sziklákon senrmiféle lábnyom nem
látszik - vágott közbe Fred5,, aki közben olfelejtette,
mit is mondottam az elóbb a nyomróI.

- Lábnllalnot nem taláItunk, de gondoljonFredy
Testvérenr arra1 anlit incltrláskor nlondottam, hogY

6&

ffid
Macska és kutyá lábnyoma közelról|

bnJ/orm uindeu, aa,ti, titbaigazit" . Hát, az utóbbi öt
percben ]semnit sem találtunk, ami arra mutatna, hogy
erre medve járt?

De igen, a fa kérgének lehántását.

- Tehát, ha ez nent is lábnyom, d,e u:égis vnlor?r,
mert útbaigazitolt.

Amint tovább haladtunk, Fredy szemeivel íolyton
a fák tOrzsét kémlelte: kereste, hát}a talál még karom-

,&%
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nyomokat. Nom látott egyiken sern, éppen ezért nagyot
nézett, mikor az egyik hatalmas erdei fenyő alatt meg-
álltam és magamhoz hivtam:

-- Lár valamit ezer a fán Testvérem ?

- Nem -= váIaszolta l'rody, rniközben iekiutete
alulról fel és felülről le végigfutott a fa épsógben lévó
kérgún.

- M;ir poclig ezen a fán olyan nyomot találtunk,
melv bennünket útba-
igazíthat s ezzal
néhány barna szórszá-
lat szedtern le a ía
kérgéről.

- Jé, rövid haj-
szá] - csodálkozott kis
pajtásom.

- Hát hajszál-
. nak éppen nom mon-

danám ezt a szőrcso_
mót, Vajjon milyen állat
hagyhatta itt ?

- níedve! Csakis
nredve !

*dp

Macska csapáSa. Kutya

- Es vajjon mog.
Inondaná-e a szőrszál,
lrogy milyen medve
|,rundájából való ?

- I{ogyne! Színe
barnás, tehát senr nem
fekete örvösmedvo, sem
pedig a szürkeszintí
grizzly-med ve járt erre,
lranem egy közönségos
barnarnodve.

- Fredy Test-

- Az majd elválik, ha tovább kövotjiik a medvét.
Most azonban gondol}ozzék még Fredy, hogyan tudná
ruháját elszalrítani ?

- Hát mondjulr úgy, ha. fglmásznók egy jó rd-
gyás fára s. ..

- A famászást hagyjuk. Előbb találtunk olyan fát.

- Hát pedig más liróaot az ingszakadásra nem
igen tudok elképzelni.

- Még akkor som, ha Testvórenr inge nem egé-
szen új s kozd már pókhálóhoz hason]ítani?

- Legfeljebb úgy, ha magától leszakad.

- Hát podig ,uoagától" kevés dolog történik a
világon. ÉIanem mondja Frody Tostvérent, mit tenne,
lra háta közepo erósen viszkotne?

- Mogkérrrém TVinnetou tsátyánnat, hogy legalább
ogy alapos hátbaiiiéssel szabadítson meg a kellemet-
lenségtól. Otthon van ugyan egy patent hátvakarónk. . .

- S gonrlolja Testvéren, hogy a medvo is meg-
]rérhet valakit egy baráti hátbavágásra vagy talán neki
is van barlangjában valamilyen ,patent" hátvakarója?

Fredy homlokára csapott és nagyot nevetett:

- Már pedig erro előbb is rájöhottem volna. Hát per-
szo a nrodvobácsi vagy a medvenéni dOrzsölődzött oda
a f,ához, hiszen ez nekik legalább olyan ntegfeleló, nint
nekem a szabadalnrazott hátvakaróm odahaza.

Továbbhaladásuk elótt egy kicsit leheveredtünk,
mort eljött a pihenésnek és falatozásnak ideje. Indokolt
volt az azéfi is, mert Fredyt tanitani akartam, már
podig fáradtan ttehezebben jegyzi meg 

^z 
omber az uj

ösmereteket.
A negyedrirai pihenó után nem tértünk le a folyó:

hoz, hanem a hegyoldalon, a két talált nyom irányában
portyáztunk tovább, Alig haladtunk jó tiz percig, mikor
ogyszerre csak hatalmas bozót elótt találtuk magunkat.

Már felfedeztünk két nyomot, szóltam
Fredyhez fordulva, - nézzink szél a bokrok között
is, hátha találunk ott is szórszálakat.

- Dehát nom volt csak a medve téuyleg olyan
bolond, hogy ilyen összegubancolt bozótba ment sétálni?

:

- Fredy Tostvérom bolondságnak tartja?

- Perszo ! Ha valaki (ebben az esetben valami,
mert medvéről van szó) ok nélkül csinál valarnit, akkor
az bolond.
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csapása.

véren helyesen áIlapitotta meg a mackó fajtáját, de
meg tudná-o mondani, hogyan kerültek ezek a szőrszá-
lak ide, a fa kérgéro?

Hát ez nom lesz könnyíí kisütni, de. azért
Winnotou Bátyám kedvéórt megpróbálom. Tehát először
is, ha olcsón akarnék szellemeskedni, azt mondanám,
hogy a ntodve is úgy tesz, mint a csúszka nevíi kis
harkáIy, mely e magokat eltoszi a fa kérge kOzé tólire,
igy hát a medve is, hogyha majd hideg lesz, olőszed-
hesse tartalék bundáját. Na, de a medve télen alszik !

Mondhatnám azt, hogy a medve bizonyára részeg volt
s hazafelé menet nekiment a fának s rigy hagyott itt
néhány értékes szálat öltözékéből. De háIistenneka va-
donban még nincson korosma ! Mondhatnám, azaz már
mondon is. ..

- Csak nem a helyes mogoldást ?

- De igen ! Tudniillik ókelme nrindíg ezen uz
útonjárt hazaflelré s etldig nem akadt bo a fába, a na-
pokban azonban biztosan igon erós szél fújt, szőre lo-
bogott s így,..

- }'rody Testvérem teljeson olyan nyakatekert
fóvetkeztetésekot akar elkövetni nyomolvasás címén, mi-
tyenekkel csak a nYéres Események Könyvtára" deríti
Iel a kicsit hozzáértő olvasóinak szivét.

Frody zavarlan hallgatott, ezért segítségére siettem:

- Mondjuk, hogy Testvérem a medvo, annak
bundáját nadrágja és inge lrelyettesíti. IIol találnék
kuána nyomot, ez osetbon szövet vagy llanelldarabkákat?

- Hát valószinüleg a legsiiriibb bozótban.

- Ugy van, ahol tövisek, gallyak könnyen bele-
akadnak.

- Do én nem járnék pont súrú bozótban s re-
ménylem a modve sem bolond ! - vágt4 ki Fredy
könnyedén a,;medvokülönvéloményé$".

Erdei madárka íészke.
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- Szóval Fredy Testvérom a medvét bolondnak
tartja ?

+ Hátha nom is éppon ogészen bolondnak, de
mindenesetro korlátolt gontlolkodási képessógűnek.

- A medve novébon köszönöm Fredy Tostvérem ud-
variaságát, hogy ilyen finoman fojozto ki magát Dehát

azt tudja-e Testvérem, hogy milyon
bokrok alkotják ezt a sürüségot?

- Talán galagonya?

- Nem l Elóítünk balra szépen
lehoi látni a bokrok pirosas terméséi,

- Csak nom málna volna ?

- De bizony az, még peclig
a logfinomabb ertlei málna.

- Jaj de kár, hogy már elóbb
volt a pihonő. Szedtenr. volna egy
csomót, ugyanis nagyon szoretem a
málnát, különösen tejszinhabbal,

- Azétt nem olyan sietós az utunk, hogy egy
kicsit meg nem állhatnánk - feleltom s ezzol elkozd-
tünk málnázni.

Mikor néhány poro mulva egy különösen bó ter-
mésú bokornál összetalálkoztunk, láttam Fredyn, hogy
erőson gonilolkozik.

-- Min töpreng, Frody Tostvérem ? - kérdeztom.

- Azon, hogy medve barátunk norn is lehetett
olyan bolond, ha rájött arra, milyen finoman lehet itt a
sürüben málnázni.

- De nem ám ! Tudja ókelrne, mi a jó.

- Hiszen akkor tónylog találhatunk is nyomokat -s Fredy ténylog nem nyugodoit addig, mig vagy egy
marékra való szőrpamacsot ös§ze nem gyújtOtt a málna-
bokrok töviseiről.

A rrrálnázás bofejezése után, továbbindulás elótt
megkérdoztem Fredyt:

- Most már tudja Testvérem, hogy mi a nyont ?

,,,"..ilu§l,rr,.,., mondtam.

i.,&,,^u,'l*"údög:,'"':_ lok, hanem taláI-* hattunk volrra fé-
NYÍrlrágásnYomafiaialfán,11* 

elfogyasztott

- Hogyne.
A nyom lehet út-
baigazitó kéreg-
hántás, dörzsölótI-
zési maradvány és
nrálnázás helyo.

-- Nem jól
mondja Testvé-
Tem, mert még
sok-sok hasonló
nyonr lehot,amely
bennünket útba-
igazít.

_. Igon, most
jut az eszembo,
a lábnyomot nem

őzot, ivóhelyet a folyó mellett, homokos helyet, melyet
a medve hevorésre használ, ráakadthattunk volna kifosz.
tott mélrfészekre, találhattunk volna ogyób hulladékot.
Mindezeket egy néven hogyan neveztük volna ?

- Nyomnak - válaszolta Fredy.

- Helyes _- mondtam. - Nyomnah, ruerl ulba
i.gazitott

- Fogunk nrég ilyeneket találni ?

- Nagyon valószinú, de most sztintessük neg a
beszélgetést, mert vége v&n a sziklás talajnak § ezen-
túl a medvének nemcsak a nyomát, hanem a csapását
is fogjuk látni.

Erről irja nrajd következő levelét a
Nagy Főuöh.

Mókusrágta dió.

Lehántolt kérgú fa.

szilveszter-este a cserlrészvárban.
Zajos az élet a téli táborban, 5 uapig szántják

már a firik a havat sítalpaikkal, uDe a jóból is meg-
árt a sok" mondja a közmondás, ami most valóra is
vált, nert esó lett a hóból, lucsok és sár a fehér mo.
zőbő|, a nedves, alig fél fok ,,meleg" ievogő jobban
átjárta a ruhát, mint a szátaz hideg. Megnyúltak az
arcok ós mindenki szomorkodott, talán az ég is a végét
járó esztendót siratta.

Mogjolenik Fori, a ,,Sasok" örökkó vidánr őrsve,
zetője:

- Szép cserkészok vagytok, mondhatom, ha ily
hanrar elszontyolodtok, Nom ismerjiilr még a vár tit-
kos útvesztóit és azok rejtelmoit, rajta lrát, krrttassuk
fel azokat. Sohasenr volt arra jobb alkalom, ntint most,

A tömeg helyeslőleg zúgott.

- Folfedezéseinkot krónikára vetjük.
pista közbekiált:

- Nem lennénk mélíók óseinkhez, ha a vár kró-
nikáját nem lúdtollal írnók, azt javasolom tehát, hogy
tekintottol a gyors lábára, kiáltsuk ki Jancsit fullajtár-
nak és elsó feladataként szaladjon át a közeli erdész-
házba és a Náncsi néni libáiból hozzon egy pár pennát,
hogy íródeáki teentlóimnek olegot tehessek.

Pista iudítványára Feri félbeszakitotta az e§zmo-
cserét arravaló tokintettol, hogy azt a pincében gyel-
tyalángnál is lehet folytatni.

A krónika rovott betűi elárú§ák azt a megállapo-
dásukat, hogy várban való tartózkodáskor a régi elne-

vozéseket haszrrálják. Javasolni fogják a parancsnok
úrnak, hogy itt ,,várkapitány" legyen a neve, a napos-
tisztnek,,várnagy", az őrparancsnoknak,,strázsamester"
stb.

,,Minden beszédnél jobban beszél a tett" jelszóval
fogtak hozzá a munkához, Elsónek egy alagút mohos
boltívei alatt vitt rrtuk, de csak egy ideig, ani külön-
ben olóre volt látható, ntert az idók folyamán helyen-
kint ez is boomlott. Elókerültek az ásók és a csáká-
nyok és folyt a munka, amit siker is koronázott, nrert
nemsokára fojtó penészszag áradt ki azon a nyiláson,
a:mit az imént vágtak. Mindannyiuk oldalát firrta a ki-
váncsiság, úgyhogy amint akkorára vágták, hogy ke-
resztülférlrettek rajta, abbanhagyták a munkát, gyertyás
lárnpát tóltak elóre hosszú bofon, hogy lássák, nem
oltja-e e| azt a ro§sz levegő, de mikor a láng víg
lobogása megnyugtatta óket, egy-kettóreát voltal1 ukon.
az egész társaság. Á kinzókarnrában találták nragukat
A kisebbek egész elborzadtak a kiilönbözó rozsdás
kinzóeszközö.k látíára, amik ott sorakoztak a fal nen-
tén. Csak akkor tértelí magukhoz, amilror Feri szeretet-
teljes és közvetlen hangján elmagyarázta nekik a ka-
lodát, a korékbetörót stb. Volt itt azatán akkora hóhér
pallos, hogy ketton is alig győzték emelni. Ez a terem
összeköttotésben állott a börtönnel, hová a levegő egy
kürtószorú nyíIáson jött feliilról, úgyhogy a menekülés
kizárt dolog volt.

Gézának több se kellott, mogeredt a nyelve, me-
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sélt ós rémített, Háry Jánosnak csapott fol. A kis ujon-
cokat annyira magával ragadta hátborzongató regéivel,
hogy tüstént ki is kiáltották porkolábnak.

Ezalatt Feri, az órsvezotó és a komolyabbak lan,
kadatlanul ilolgoztak, hogy teljessé tegyélr a kijárást.
Géza pertig csak mosélt rendületlenüI.

}tgysáer csak eltúnnek a láthatárról. .. Feri biz-
tosra vdito, hogy folmerrtek a várba, nregelégelve az itt
tartózkodást, hisz nem is engodte őket dolgozni, mert
e7, rLagy elóvigyázatot igényel, egy-egy loeső kő vég-
zetes bajt okozhat.

tgy ügyot se vothetett rájuk. I'edig ők mtlsban
törték a feltit<et Géza annyira felkeltetto fantáziájukat,
lrogy könnj,en engedtok csábitásának. Géza vezetósévol
egy szát gyertyával vágtak neki a felolősségteljes to-
vábbi útnak. Ugy okoskodtak, hogy a közeli órtorony-
nak valószinüon lesz földalatti összeköttetése a várral.
Ez a nézot helyt is állt, mert nemsokára meg is talál-
ták a szúk folyosót.

Az út egyenoserr vitt tova, de nemsokára elág1,
zásra akadtak, - nokik porsze ez kel]ett csak, mind-
járt erre tértek: egy hatalmas boltíves teremben talál-
iák magukat. Egyrnás tetejérr óriási korhadt fájú , hor-
dókat láttak, Géza szerint ozok a lóportartáIyok, -alig győztek hova tekinteni a nagy álmélkodásban,

Itt azonban utolérto őkot a végzetük. A terem
ugyarris valahol érintkezhoteit a külvilággal, mert a
nagy légvonat szeroncsétlenségükre eloltotta gyertyáju-
kat. Yolt ugyan mé8 pár szál gyufájuk - de nrivel
mind ,,nagysze!l1" cserkészok voltak - ezekel is ha-
sonló sors-érte. Mindonki félt és retteget, do a legjob-
ban Gézának szállt inába a bátorsága.

Mert a.többiek legalább bíztak Feriben, aki bizton
értük jön. Ö rrrég ebbin sem hitt, váltig azt llangoz-
tatta, hogy nonr talál icle, nonr ismeri ezt a járatot.

I}ebizdrryosodott, hogy csak szájhős volt. Folyton
esak a szellemoket emlegette, nemhiába olvasott anrryi
rómregényt. A firik mind ntenni akartak innen, mert
féltek a puskaportól, hogy felrobban. Géza nent mert
elól haládni. Tapogatózva haladtak lépésről lépésre,
nrig válaszúthoz éitek, de most olveszitotték _a tájéko-
zódást és azon tanakodtak,jobbra vagy balra? Vegtére
is Góza szava döntött, ó volt a legidősebb.

Szinte gondolhatjuk, hogy a rossz utat választot-
ták, erre ma§uk is rájöttek, mert sohasem akart vége
szakadni. 

"Uáy-e 
mondtam !" ,,Kár völt rácl hallgatni !"

,Gondolltattuk vólna" negjegyzések röpködtek a leve-
góberr, nriro Géza kijelentette, hogy nem nregy tovább.
Letiltok és várták a jószeroncsét. A percek órákká
nőttek, Most látszott csak meg igazál a társaságon,
hogy nrég nem valódi cserkészek. Sem leleményessé-
güknek, sem a ,,vidám és megfontolt" léleknek nom
adták valami kiilönösebb tanújelét.

}'enn ozalatt nagy volt-az izgalom. Feriék befe-
jezték a murrkát és felmeniek. Az volt az első kérclé-
sük, hol vannak a kicsinyek ? De ugyanez volt a pa-
rancsnok úr kércléso is:

Nom aggódtam rniattu]r, mert trriltam, hogy gond-
jukat szoktad viselni.

En neg gondolni sem mertenr arra, hogy el-
kószáIjának, hiszen lámpa so volt náluk,

-- Na, ott a Géza - volt Jóska válasza - tőLe
nrinden kitelik,

Riadót rondelt a parancsnok úr az ogész vár ré
szére. Megindult a kutátás és keresés, Tűvé tctték az
egész barlangot és a várpince isntert részoit, de még
csak nyomukat so találták.

Már végóráit ítlte az esztondó, amikor Pista fel-
kiáltott:

- Itt egy elejtett gyufaszáI, valószinü itt gyúj-
tották meg gyertyájukat.

A lámpa fényénél bakkancsuk nyomát is észre=

vették. A szúk alagútban csak egyonkint haladhattak.
Jó hosszú út után végre elérték óket. Gézát alva talál-
ták. A fáradságtól és ízgalonrtól rryomhatta el
szemét az álon, de most is segítségért esdeke}t álnrá-
ban, valószínii, most is szellemeivel álmodott.

Lent a puskaporos pinpébon győjtötto magaköré
a parancsrrok úr csapatát. Es beszéIt, nem haragudott,
hangja a szorotet hangja volt:

- Nem így szorettom volna az esztendót bofe-
jezni, mások voltak a terveim, de nem baj. Sokat, na=
gyon sokat tauúlhattunk ebból a kis esetbőI is.

Az összesek közt Feri volt a logszomorúbb ezek,
ben a percekben:

-- Lz én hibánr volt ez az eset, nern gondoltarrl
a fiúkkal, nem vagyok jó őrsvezetó.

Meggzólalt Géza is:

- En voltam a hibás, sokat beszéltem a világba
és most látom csak, hogy nily kevesot érek, ha kenyér"
törésre kerül a dolog.

- Többet ilyen ugy-e meg nem törtérrik, fiúk ?* fojezte be az őszinte megbeszélést a parancsnok rir.

- Ne szomorkodjatok, hanem öriiljetek itt az újév kü-
szöbén aunak, hogy nincs semmi bajotok, hogy az új
évet ilyen érdekes tanrrlsággal kezdjük, gondoljatok
arra, hogy századokka) ezelrölt milyen elszánt, komoly
vitézek éltek itt, nrilyen gonddal gyitjtögették puska-
porukat és gondoljatok arra, hogy előtteiek is még ke.
mény harcok állanak az életben - ha becsülettol akar-
játok megállani a helyeteket és sok-sok tudást, sok, a
nrai élethez sziikséges puskaport kell gyújtenotek Nek.
tek is, ha a mai nehéz élet harcaiban nom akartok
kifogyni az erőből... Os most gyerünk fel - a friss
hideg levegóre... tudjátok.e, hogy ismét esik a hó?l

Iródeák.

A táborban"
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A tÁboriúz li'elye az angol Gilvell-parkban

Kü}f
' I. Vizicserkésztábor.

Nagy érdeklődéssel néztünk a belgiumi napok elébe. Eiót-
tünk még llem volt magyar csapat ez országban és igy új tapasz-
talatokat reméltünk szerezni,A művészetek, a híres be|gafcstők és
szobrá§zok városában, a,,kis Páris"-ban :Brüsszelben töltöttünk
néhány napot. A,katholikus szövetség egyik csapata fogadott igen
kedvesen. Rendelkezésünkre bocsátották egész otthonukat, mely
nem kevesebb, mint 6 helyiségből állt (D. A földszinten a leány-
csapat otthona, konyhával, kis kerttel sót zongorával, az emele-
ten a fiúké. Tábori ágyakon aludtunk és mondanom §em kell, a
zongorát nem hagytuk nyugodni 2 napig. A csapat parancsnoka,
jókedvű apátplébános, esténként eljött látogatóba és kis ,,Pathé-
baby" gépével rögtönzött mozielőadásokat rendeztünk. Afilmeket,
rnaguk készítették és többnyire a táborukat mutatták be.

, Aug.5-én az antwerpeni vizicserkész.congresszus résztve-
vői jöttek át Brüsszelbe és különhajón tértek este vissza,Hozzá-
juk csatlakoztunk.

A kis haiócska a belga iparrlidékeken át épített nagyfor-
galmír'csatornán haladt.
ldónként megálltunk, s a
csatorna lelsőbb §zaka-
szaiból {eeresztettek az al-
sókba több más hajóvat
együit. A hangutat ígen víg
volt, 8-10 nemzet cser-
készei éneke|tek és mókáz-
tak együtt. Kisebb csopor-
tok alakítltak és harsány
kacagások között próbál-
tá\ az angolokat, hol nor-
végűl, hol ,finnül tanítani.
Nem nrindíg a legkomo-
lyabb szövegekre. A bülfé
emlékeztetett a Nemzeti
Nagytábor boldog idejére
és valami, a Fruttihoz ha-
sonló ital épp oly népsze-
rúségnek örvendett, mint
nálunk. Pedíg nár lassan-
kínt beesteledett és meg-
érkeztűnk az Antwerpen
közelében íekv ő R uy sb r o eck
talucskához. Míg a külföl-
diek Brüsszelt tekíntették
meg, a belga cserkészek
íde telepitették át az egész
tábort és már készen várt

t d ö fi.
érkezésúnkre minden a prospektus elóírásai szerint, csak egyen-
ruhát, törülközőt és íogkefét l<ellett hoznunk !

A Schelde partján sorjában állt 2-3 nagyobb és 28 örsi
sátor. Az utóbbíak egyíkébe kerültünk nrí ís. Valamível kísebb
cle ugyanolyan alakú, rnínt a mí B típust1 sátorunk. Vas lábakra
tartóra szerelt 6 szalmazsák, vánkosok és személyenként egy-egy
meleg pokróc már vártak. Alíg raktuk le zsákjainkat, íelharsogott
azudvarías hívás vacsorához. Erdeklődéssel lestük, mi lesz ebből ?
Egyszerűen bevonúltunk az 5 percre lévő faluba, hol afeltobogó-
zott vendéglöben már tálaltak. Az elv volt: mínél jobban össze-
elegyedni a többiekkel. Megindúlt a barátkozás és az evés. Nem
akarok rosszat írni, így inkább nem nyilatkozom arről az ordítás
és lármáról, arról az ,,evésről" amít ítt láttunk, Szegény parancs-
nokoknak meggyűlt a bajuk rakoncátlan csemetéikkel, mikor a
tölszolgálók kezéből szedték ki a tálakat ós segitették rnagukat
minden !óhoz, - de egyszerííen oldották meg a kérdést - és
nem néztek oda. - Miután elíogyott minden, visszamentünk a
táborba. Jól festett a homályban a sok fehér tányérsípka, amin1
énekelgettek az országúton Hívatalosan lefekvés volt, de azért

o

A belga B. P. vizicserkészek.nemz€ikö",] tábora Rlysbroeck-ban,_ Ant]vefpen m_ellett, a Schelde csatorna paftján.
A nagyobbik hajci a bel3álIó, a kisebbik a ho]iandoké.
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U szoda a Gilvell-parkban.

még ígen vig volt a hangulat és a forgalom, nemcsak az egyes
sátrakban, de a vacsorára való tekintettel - egyebütt ís, -

Másnap megpróbáltunk beílleszkedni a napirendbe, ami
gazán nem volt nehéz. Felkelés kinek mikor tetszik, mosdás -
ki hol tud. Igy a Scheldében fürödtünk. A társaság zöme 8 után
kelt és bujt ki a sátrakból. Amínt a mosdás megvolt, vonultunk
réggelízni - mint tegnap a vacsorához. Itt láttuk csak meg, hogy
a tábor kb. 200 főnyi. A rendező belga cserkészek és öregek
különböző városokból, összesen 82-en voltak. Azután legnagyobb
számmal jöttek az angolok 66-an. Közülük sokan Skóciából érkez-
tek. Hollandok 10-en saját vítorlásukon tették meg az utat. Amínt
elmesélték, a gyönyörú kís hajót, elhanyagoltan találták az egyik
kikötőben, elkérték régi tulajdonosától kitatarozták, befestették és
ma büszkén mennek tengeri utakra velük. Az övékénél csak a
belgák jacktja volt nagyobb, melyen a rendező csapatok egyrésze
és a táborparanc§nok§ág tartózkodott, A partot azután még több
kísebb csolnak tette tarkává. A dánok ítt ís szép számmal vol-
tak képvíselve és 25-jők között sok kedves ííckó volt. A svédek
és norvégek 10-10,,lettek és finnek 3-3-an bizony szép hosszú
tengeri útat tettek rneg, míg íde elértek. Rajtunk kívúl azután még
3 trancía és 1 osztrák volt. (Érdekes furcsaság, hogy az
osztrákot a hívatalos síatísztíka hozzánk §orolva magyarnak tűn-

teti lel ! Ez is ritkán történt meg és vígaszúl szolgált nékünk,
ha bennünket máskor az osztrákokkal tévesztettek össze, -)

A napirendet a mi ió belga testvéreink úgy átlították össze,

hogy megeröltető véletlenúl se legyen és mindenki iól érezze
magát. A szolgálatosok elvégeztek minden munkát, a vendéglős
lözött, a kültöldiek szórakoztak, Több úszó, evezős, és atletikai
versenyt bonyolítottak le. Cserkésztárgyú és csapatversenyek nem
voltak. A többi ídöben ismerkedés és játék volt. A túlságosan
szabad napirend azután az amúgy sem valamí nagy fegyelemre
nem volt valami felemelö hatással. - Erdekes nézni; hogy pl,
a dánok, kik a mi N. N, T.-nak szigorúan cserkészies légköré-
ben, hogy összeszedték magukat, - ítt mily szépen beleíllesz-
kedtek a íegyelrnezetlen környezetbe. - Itt láthattuk, míben vagyunk
mi a kúltöld előtt !

Részben a táborban tartózkod.va, részben a közeli Antwer-
pen hatalmas kíkötöiét látogatva, rövídesen eltelt az,ídő ! Kora

hajna|ban índúltunk, tehát már este búcsúztunk sok ísmerősünk-
töl, Az autogramm-láz ítt ís dühöngött. Az utolsó jelentkezöket
kellett kíelégíteni. Egyik francia testvér ajánló sorokért útdöz
készülö könyve számára, szívélyesen búcsúzunk a kedves és min_
denben elözékeny paíancsnokságtól. Külónösen érzékeny a búcsú
íinn barátainktól. Iirdekes, ahány eszttel vagy finnel találkoztrurk
hosszú tltunkon, míndíg azonnal kész volt abarátság, alígtudtak
elválni és számtalanszor kifejeztük kölcsönös sajnálkozásunkat
hogy oly me§§ze e§nek or§zágaink I

Végre megadjuk ciműnket az útolsó angol tányérsípkás
mosolygós fíckónak is, a franciát síkerül lerázni, savanyú képú
osztrák batátunknak is pát ín ünk és éjlél körül aludni térünk.

Reggel négykor kelés. Gyors elkészűlés, a kís magyar zászló
lekerűl sátrunkról és elíndulunk kalandos átszállásokkal osten-
débe, hogy útunk céljához, Angliához, közelebb jussunk,

II. Látogatás Gilvellben.
Londonban jártunkban természetesen nem mulaszthattuk

el, hogy Londonból a 20 km,-re fekvő Gilvell_be ki ne látogas-
§unk. A csapatoknak szánt hatalmas táborhely zászlórúdján csak
2 féle lobogó van ma. Néhány angol csapaton kívűl egy holland
1artózkodik állandóan kinn. A fíúk vígan lubickolnak a kis cement
tóban és élvezik a'jó ídőt. A helyettes táborparancsnok fogad és
átvezet az álland,ő tisztképző táborok helyére. Eppen játék van.
Öszfejű öreg urak rövíd nadrágban úgy futnak és ugrálnak nrint
a kis gyerekek, A jelenet emlékeztet a kedves hédervári
napokra t - Mr. Wilson állandó vezetöje a tanfolyamnak. 5 örs
van mo§t itt, míndegyik külön sátorral, konyhával és étkezővel.
Minden őrs külön tőz, így a tábor ídeje alatt mindenkire kb.
2-szet kerűl sor. Az angol ételek könnyűek és 2-en fél óra alatt
feltétlen elkészítik az ebédet vagy vacsorát. - Ha nem, - az
őrsöt lepontozzák. A nyers anyagot nyomtatott utasítással veszik
át, melyen íel van tűntetve az ékend, az ételek elkészítésének
pontcs leirása, használandó edények és a szükséges mennyiség.
Igy mindenkinek módjában van 5-6 féle étel elkészítését meg-
tanúlni. A felszerelés legnagyobb része a tábor tulajdona, de
minden őrstől nrinden nap valamílyen tökéletesítést várnak
Mindez pontozásban részesül, akárcsak: az elkövetett hibák. -
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Egyébb kisebb tiqztás, körbe elhelyezett fatömbökkel. Az elöadá-
sok, kiképzés helye. Ugyanitt tűzhely mlntákat, kerítést, szemét-
kosprat és egyébb elkészithetö ötletes tábori alkalmatosságok
várnak bemutatásía. * A szép kastélyszerű lakóházban a c§ef-
kész múzeumon kivűl a tanfolyamok vezetőinek a lakása van. -
Minthogy ebédre (este fél 7-re angolosan !) meghíytak addig, a
közeli erdőben tettünk szép sétát. A clubház mögött új emlékmű
van. Egy kis bronz cserkész, melynek igen érdekes története van;

Mint tudjuk, vagy l8 éwel ezelőtt_egy amerikai úr London-
ban a ködben eltévedt és egy fíú hazavezette, és mídőn pénzt
akart néki adni, nem fogadta el, hanem megmondta, hogy cser-
kész és az úr érdeklődésére elvitie a Szövetség helyiségébe, Ezen
jótett lett azuíán az amerikai mozgalom megalapításának vélet-
len oka. Az illető úr haza|érve a cserkészetet meginditotta, de
az ,,Ismergtlep cserkész" soha semrniíéle keresésre sem jelent-

kezett ,és tény, hogy máig sem tudjuk ki volt. - Az amerikai
cserkészek ezen Cserkész emlékére nernrég ünnepélyesen átadták
Angliának e kis szobrot és Gillwell-ben állították fel. Az átvétel-
néI, mely,nemrég - juli. 4-.én - történt, - a,walesi herceg és

sok más előkelöség volt jelen. - A szobornak van egy érdekes
elvi jelentősége is. Az amerikaiak ugyanis eddig váltig erősítet-
ték, hogy Dan Beard és társai már jóval előbb megcsinálták a
cserkészetet mint ideát, azonban most ezen actus-sal mintegy
elismerték Baden Fowel érdemeit és őt fogadták el a mozgalom
kezdőjének.

Az asztalnál a társaság iger, víg és kedétyes volt. A tan.
olyam 4*5 tagú vezető és előadó karán kívúI. kínn lakik Sano
gróí ellentengernagy, a japán belügyi fölitkár. O szervezi hazáiá-
ban a tisztképzö táborokat. A humtlrt Sir A. Pickfort az angol
gyarmatok cserkészetének vezetője, - a mtisik monoklis főtit-
kár, - képviselte, az exotikumhoz még jeruzsálemí, hollandi és

szoknyás skót .testvéreink járúltak hozzá. Tfusalgás közbén szó
esett a N. N. T.-ról ís. Mindenfelé hallottuk Lord Hampton el-

ísmerő vélenrényét hangoztatni Nagy örömet okozott nékünk,

hogy véleménye szerint ez volt a tegjobban stkerült és megren-

dezett |amboree az összesek közű|.
Sano gróí élénken rnagyarázza nehünk a dzsiu-dzsicu

telmeit, végigmutatva egypár ,,ártatlan" ölési és gyilkolási
szert. (,Kérem ha ítt egy kissé jobban megütöm, mint

A kaíaterstegi nemzatkőzi csgfkészotthon. 
a

azonnali halálf, vagy ájúlást okoz stb. stb." - hasonló stilusban
demonstrálva.) Mesélünk a magyar cserkészetröl. Sehogyansem
ludja elképzelni az iskolai csapatokat és rendkivűl bámúl, mídőn
elmondom, vezetőink mily nagy százaléka tanár.

Késöbb kimegyünk a már meggyújtott tábortúzhöz. Ez a
48-ik tanfolyam Gillwellben. 42-en vesznek részt és a lehető leg-
vegyesebb társaság. A résztvevék a következő országokból jöttek

össze: Ausztria, Czeh§zlovákia, Dánia, Egyiptom, Eszt-, Francia-,
Német-crszág, Hollandia, Japán, Schweic, Anglia, Skócia, Svéd-
ország, Ausztrália, India, Burma és Palesztina. Jóformán az egész
világ képviselve van a lobogó tűz körül. Erdekes, hogy megir,t
eszt barátainkkal kötöttünk szívélyes barátságot. Az egyes örsök
felváltva adtak elő éneket, vagy más szórakoztató számot. Ezeket
közös ének, kiáltás váltotta fel. Sano grót bemutatta az érdekes
japán háromszoros ,lia-szakáá- kiállást, (ami kb. annyit jelent,

hogy,,Mennél jobban virágozzék,")
Ismét kellő számú címet és autogrammot adva, a késö

esti vonattal tértünk haza londoni szállásunkra"

ifj. Kunfalvi Rezsö"

íej-
mód-

tettem

Mikoratöbb*kevesebb.
Tauár: Jancsi, mogcsináltad a

szánrtanfeladatot ?

- Igen.
: Utána is szánroltáI? Mondtam,

mindég ismételvo is meg kell csináIni.

- Sót, tanár úr kérem, én ötször
is megcsináltan és itt vau mind az
öt eredmény.

Igen, de.

- Ne félj, hiszen tudod, amelyik
kutya ugat, az nenr harap.

: lgen, de mit tudom én, nrikor
hagyja abba az ugatást és kezd el
harapni ?

Leleplezés.

Az örog ,irodaigazgató találkozik
az öreg rryorndatulajdonossal és be-
bemutatkozás után ozt mondja:

- Az unokám is Onnél dolgozik.
: Tudom -- volt a felelet - a

nrult labdarúgónrérkőzés napján az
Ou temetéso cimén kért szabadságot.

Ugratás.

- Tudok egy jó viccet. Nem mond-
tam még el?: Igazál jó a vicc ?

- Sőt - korsZakalkotó !: No, akkor bizonyos, hogy nem
mondtad el - mert jót rnég nem
halloitam tőled.

Természettajz.

- Nliért olyan hosszú
nyaka ?

: Mert nesszire van
törzsétóI.

a Zsiráf

a feje a

Igazmondás.

- Itthon varr Aprrka ?

-. Nem kérem, nincs itthon.
_* Hát Anyukád itthon van ?: Nem, ő is ebédel.
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lgaza van?
- Fáj a cipóm': Talárr a lábod, nem ?

- Dehogy is, ha levetem a cipő-
met, akkor nern fáj somnti.

. Az első tűztalrásnál.
Biztos vagyok benne, hogy

most égni íog tiz óráig legalább.
Dehogy fog l Otperc mulva

kialszik, nreglásd !

- Igen, de ntár osak egy perc
híja a tíz órának !

Megadta neki.

- I7áttam egy ökröt a tóban,
: Es egészen biztos vagy benne,

hogy az nel}r a Te tükörképed volt?

Nevess te is Paitás !

Cserkésztréfák. Gyü jtötte a 2l. szálttu
Zrinyi Miklós csapat Zerge örse.

,rDe nem, ingyen"
A csapat egyik segédtisztje köz-

mondásosan kistermetű. sokat is
ugratják érto a jókedvü segédtiszt-
társak. Végre egyszer nem bírja to-
vább az ugratást és kifakad:

- Már pedig én láttam már olyan
embert is, aki kisebb volt nálam !

Miro rögtön kész a felelet:
.- De nent. iugyen !

Esernyő-többlet.
Karcsi, a csapat poétája fölöttébb

szórakozott emher. Olyan szórakozott,
rnintha legalább is egyetemi tanár
lenne. A szórakozottság kellemetlen
következményei miatt természetesen
a rnamája szenved a legtöbbet. Ele-
get korholja is.

Karcsi egyszer azotlban nagyon
biiszl<én érkezett haza . .. Edesanyja
a szokott és szinte nólkülözhetetlert
kérdéssel üdvözö]te:

- Hát ma mit felojtettél eI ?* Sót ellenkezőleg - mondta a
poéta - már nem vagyok olyan
szórakozott, amilyennek tartasz. Lá-
tod, ma is hazahoztam az otthonból
az esernyőmet,

- Az Isten szerelméért, mit csi:
náltál ? Iliszen !n& ne?n ls zlitlél
m.agaddal esernyöt!

Légy íétíi.
Mielőtt cserkésszé lett volna Laci,

bizony gyakran hozott haza kevésbbé
ió bizonyitványokat is. Egyszer pláno
három tárgyból is megbuktatták a
félévben. :

Odahaza nyugtalanul várták.A csa-
ládban mindig esoményszámba mont
a bizonyítvány.

Végro megérkezik a íiú.

- Na ? - kérdi már messzirőI
türelmetlenül az anyja,

Laci elóveszi a bizonyítványt és
mieiőtt átnyújtja, így szól :

- Mamal Lég1 férfi!
Nézete|térés.

Ugyancsak evvel a Lacival történt
meg, hogy egy§zer súlyos nézetelté-
rése támadt az apjával. Olyan súlyos,
hogy csak a porolóval lehetett eliga.
zitani. A fájdalmas aktus után az
apa is könnyes szemmei simogatja
nleg a fiúcskát:

- Hidd el fiam, nekem sokkal
jobban fáj, - mondta - hogy meg
kell téged büntetnom, mint noked.

Laci még mindíg sirt ugyan. de
azért nem hagyta ozt a megjogyzést
válasz nélkül:

- De nem uglanazon a ke@en !

- folelte panaszo§ hangon.

Meteorologia.
Örsi sétán történik, farkaskolyktik-

kel. }lideg szoles idő volt és csak
uehezen lehetett előre jutni.

- Gyerünk az otthonba, fiúk -mondja az őrsllezető.* Miért? - kérdi a legkisebb
farkaskolyok.

- Mert nagyon fúj a szél.
A farkaskölyök elgondolkozott

kissé, belekapaszkodott az őrsvoze.
tője karjába és a kövotkezó fogas
kérdéssel állt eló:

- Morrdd csak, Pali bátyám. rnit
csináI a szél, amikor nern fui ?

Történet a kalaptóí,
kiránduláson történt és Gömbike

a hőso. Nagy szél volt s bizony ala-
posan mog kellett a kalapjaink szél-,
védó zsinórját fogni, hogy el ne vigye.
}Iásik cserkészcsapat mont el nrellet-
tünk, vezetőjo tisztelgett s ogy dara-
big mellottünk tartott. -_ Gömbiko,,
ahi civilbon kürtös - a csapat mel-
lett ment, egy§zórre rémiilten látja,
hogy az }t porában ott karikázik a
kalapja. Es elkezdődött a mulatságos
hajsza, Gömbike rohaut a kalap után,
a gyalázatos jószág pedig mogpihent,
bevárta Görnbikét, do amikor lihegve
föléjo hajolt, kisiklott elólo és röpült
tovább, lefelé az országúton. Gömbiko
futott a Pálvölgytől majdnom a Gug_
gorhegyig és itt végre izzadva, li-,
hegve és fujva, sikerült elfognia az
átkozott kalapot. A kalap porsze tele:
volt porral, piszokkal. Gömbiko tehát
neki állt és eg} teljos tiszta zseb-
kondő feláldozásával, nemkülönbon
cserkészinge igénybevétolével öt-
percnyi nrunka árlin végre feltehető
állapotban volt a kalap. Gömbike kö-
rülvízsgálta és éppen a legnagyobb
megolégotléssel akarta a fejére tenni,
amikor lihegvo érkezett oda a nrásik
c§apa,t egyik sogédtisztje, hajadon-
fővol, halap néIkül és megragadta a
csorkészkalapot.

- Köszönöm testvér lihegte
elfulladva - igazán köszönöm, hogy
ennyit ffuad,oztál a kalapomért.

- Bocsánat - tiltakozott Göm-
bike - ez az én kalapom.

- Nem testvér _. felelt a segéd-"
tiszt - ez az én kalapom, amelyet
a fejernröl lefújt a szél. A te kala.
pod itt lóg le a kátad.on, az állszi,jra
h,ötue.

Múvészhístóría.
Lacinak az egyik kiscsorkésznek

festő a papája. Még hozzá: Pontelei
Molnár, aki nemrég a portro-festé-
szetre tért át. piktorok körében az
feltiint, nrort a mrlvész oddig csak
zsáner- és tájképeket vagy csend-
életekot festett.

Laciéknál az volt a szokás, hogy
a csirkét vagy tyukot, amelyet dél-
elótt Pentelei Molnár lefestett, délre
megették.

Egy napon a ház békéjét nagy vi-
sítás verte fel. Erzsike, Laci huga
sikonva rohant be édesanyja szobá.
jába és zokogva kiáltotta:

- ,Nen szabad a Lacit levágrri !

Nem engodem a Lacit levágni!
pentelei Molnárné ijodten kérdezte :

- 
jlti az? ,,. Mi történt? Mivan

a Lacival ?

- A papa festi ! - felelte bőgve
a kislány.
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Pályázat.

"Mi ezabálytalan?"
Lapunk ügyes rajzolója kicsit átkefélto, a Szor-

kesztóség,, pedig leközli Dugó Janika elkobzott rajzát,
molyet Olángelméjűsége éppen egy barátjának akart
kiküldeni.

- Már podig oat nom ongedom külföldro, mort
azt hiszik, hogy mi nem ösnrorjük a szabályokat -mondta a Janika órsvozotóje gondterhos arccal.

- Mi szabálytalan ? - méltatlankodott Jarrika.

- pályázatunlr.

- Hát a tajz, a rajta lévó tárgyak, emberek stb.
szóval ntinden, amit egy rendór joggal kifogásolhatna.

Janika nem akarta megérteni s folyton azt haj-
togatta:

- Mi szabálylalan?
Ezzol a kérdéssel tiizzrd.k ki a pályázatot.
Hatdrid,ö: dec. 10.
Dij: I. dij 50.000, II. dij 30.000, IIL dij 25,000 K.

A
Él

H
§é

oDetektivelr előre" - pályázatunk eredménye.
Mikor a multkor loközöltük Dugó Jani ,,pompás"

elóadását a csorkészmozgalom keletkózésérOl,"iádíósze-
moinkkol nem ogy méltatlankodó olvasónkat láttuk,
anrint fejét csoválva mondja :

,Pu hát, hogyan lehet ilyen könnyú pályázal"ot
kitúzni !"

Sőt Szerkesztóségünk számitott arra is, hogy akad-
nak szorgalnras olvasóink között olyanok, kik nem res-
telik rnajcl véloményükot koreken mogirni.

Igy is történt.
S a Dugó Janit lesujtó kritikák vaskos tégladara-

bokat vetnek Janikára, rnivel nem tud,ta, hogy ,,nom
a csorkószszövo{ség szolgálati szabályzat, kanem a g!a-
,horlati szabálllzat (?) m. o. próba 1. poutja (?) tiizi ki
.a mozgalom történetét.n Kevesen akadtak, kik jelentó-
,séget tulajdonítottak a,zon kOrülménynek, hogy Port-
Arthur bovétole több évvel Maffoking ostroma után tör-

tént. Szép számmal pályáztak olyanok is, akík kifogá-
solták - helyesen , hogy Badon-Povo]It nem az angol
király nevezto ki a világ fócserkészévé, de szó nélkül
hagyták Jarrikának azt a mondatát, hogy ,,az összes
trofeákat, a kalapokat, ruhá,kat, fényképekot és az első
cserhészekel a British Muzeumnak ajándékozta."

Egyik legjobb,,detektivpályázalol" alább közlünk :

Kedves Jankóm ! Azt már igen okosan tetted, hogy beszé_
ded tételéííl a cserkész-mozgalom történetét választottad. Petöíí
egyik verse jut eszembe, annak négy sorát íde is írom: ,,Hát a
jó szomszédok ? Ök most azt beszélik : Mondtam, szomszéd urarn,
mondtanl én mindétig. Ne bántsa a liát, a szerenc§e íorclul, De-
rék ember válik abból a Sándorbirl !" Mi pedig hozzálátunk, ki
több, ki kevesebb ,,vágott dohánnyal", megkeresní az ellentnron-
dásokat.

Azt mondtad az elsö mondatoclban, hogy a cserkészmoz-
galom történetét fogod elmondani, az utólsóban ráduplázol a vi-
lágtörténet szóval. No, no ! Janikám, talán egy kis hijja van a
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világtörténetednek, - hézagos, sok vízlefoiyt azóta a Dunán míg
a mi Bi-pi apfuk aEyLtan megícgar,t a ctell.észet 1alálmán1 a

talán helyesebben elsö gondolala, egészen a mi Nemzeli Nagytá-
borunkig és sok dolog is történt ezen idö alatt. De vegyük sorba-
rendbe az elmondottakat. Lelkiismeretes és gondos latolgatás után
(a parancsnok úr szerint néhány percig jegyezgettél) választottad
ezt a lémát, mert a latinok (recte rómaiak) is ,,magistra vitae"-
nek tartották a történelmet, de nem a cserkészmozgalom törté-
netét, anri kózött egy kis külömbség van. A fordítás silielúltvolta
vetekedik az egyszeri kis diák íordításával, aki ,,Ave Caesar,
rrlorituri te salutant" úgy fordította, hogy Üdv neked Caesar, túri
cigányok szalutálnak neked" (Arany László). A cserkész szövet-
ség szolgálati szabályzata most készűl, tehát nem ez, de a kikép-
zési szabályzal III. o. próba 1. pontjáúl lűzi ki, nem ugyan a
cserkészmozgalom történetét, (ez a 2. pont) hanem a tötvényt és
a jelszót.

Minden cserkész igen nagyra tartja a világ főcserkészét,
de talán mégsem olt Mafekingl.en, a háború közepette gondolko-
dott a cserkészet megalapításáról, a körülzárt fellegvárban, me-
lyett mint lábornok védett a felkelő búrok ellen. A kört'tlzárolt
város Transvaa| tartomány határán, a Baktérítö közelében, a szá-
razföld belsejében van. Tévedtél Janikárn a Buria névben ; a föld-
mívelő és pásztorkodó, a szátazíöld belsejében élő búr népe1
megtettecl tengerészeknek és ahol az Isten éltető napja az év
minden szakában nrajdnem, merölegesen ontja, még talán jobban,
mint a N. N.-ban, 'sugarait, ocla te hídeget és jéghegyeket va-
rázsoltál, bizonyára a Fruttis üvegexre és habbal letézett fagy-
laltos hegl,ekre gondoltál, pedig a déli sarkon nincsen jéghegye-
ket termő Grönland, melynek óriási szárazlöldjén az évek során
át hegyekké va§tagodott jégtakarórak a tengerbe töredezett fia-
talmas tömegeit viszi az egyenlitó felé a tengeráramlás. Afrika
keleti partjain ellenkezőleg, az cgyenlítőnél felmelegedett meleg
tengeráramlás vonúl el a déli sark felé s így a sarki jeget távol-
tartla az afrikai keleti paítoktól. Bölcsen rendelik vezetőink, hogy
a cserkésznek a sck mindenféle tudomány közt a földrajzot nem
szabad elfeledni, mert ha elfeledi, akkoi esnek meg vele ezekaz
ellenmondások. A rádióval és a repúlőgéppel, ami íeltalálása és
használatba vételének idejét illeti, hadi lábon állsz, mert Bleriot
a La-Manche csatorna átrepűlését, mint az első nagy teljesít-
rnényt 1909. jul. 25-én vitte véghez, a búr háborri pedig 1899-
l904-ig volt, a rádióval meg, tudom azt, csak tréfáltál pajtás.

Jankó ! Jankó ! az már öreg hiba, hogy a Magyar Cser-
készt sem olvasod szorgalmasan. mert abban is benne volt, hogy
nem voltak olyan deprimáltak Mafeking védői, mert Baden-Po-
well (két 1-1el) már akkor tudta, amit minden cserkésznek is
tudnia kell, hogy aki vidám és jókedvú, nem ereszti fejét búnak,
annak még a nehéz helyzet elviselése is könnyebb. Port,Arthur
eleste az orosz-japán háborúban 1905. jan. 2-án volt 1 és fél

évvel Mafeking ostroma után.
De most már magaddal is ellenkezésbe jutottál Janikám !

azt irván, hogy nem csüggedtek a katonák; íme ráiöttél ajóűtra,
cle csak azért, hogy annál nagyobbat botolj rajta. Nem volt oly
kegyetlen a világ föcserkésze, nem tette ki az ártatlan kisfiukat
az ellenség golyójának, hanem a helyett, hogy ott lábatlankodja-
nak, unalkozzanak, (tudta Ö 1Ot, trogy a kisfiuk is szeretnek há-

borúsdit !átszani), öket is hasznos munkára fogla, amelyet ők
nagy kedvvel el is végeztek.

Az meg egészetl mulatságos, hogy te azokat a kis fiukat a

a Britisch Muzeumfiak ajándékoztad. En úgy képzelem, hogy

ézek a kisfiúk azóta a muzeumban porolják a ruhákat és kefélik
a kalapokat és gondozzák a trofeákat. Azt nem képzelhetem,
hogy te valamelyes üvegekre és abban spiritusrá gondoltál volna.

Igaz a bajúszuk is kinött azóta, azoknak a kís liúknak.
Baden-powell ezredest a búr háborúban tanúsitott vitéz

magaíartásáért az ango| királynő (nem király) őfelsége (nem fen_

ség) Viktória tábornokká nevezte ki, a világ fócserkészévé Lon-
donban l920. évben, a világ cserkészösszeiövetelén választották
meg.* 

Fogytán van papiro§om, meg, hogy mennyi, de egy bokré-
tára valót im összeszedvén - lesznek így is elegen, akik az

ellentmondás csokrát megkötik __ Ieteszem tollamat. De miélótt
ezt tenném, megvallom, szeretlek téged Jankó, mert te vagy aza
köszörűkő, melyhez bicskánkat hozzád,órzsölve, a feledésrozsdá-
iát lecsiszoljuk róla s t-jókedv lény&'iávarázsoltuk " ismét s mi
tagadás benne, sokszor ránkfér mindkettö.

Helyes megíejtést küldtok bo:
A 85. sz. sz.-fehérvári ,,Zrinyi"

67 pályázatta|
Anonymus ,82. Szeged
Artner László 50. Sz.-hely
Barkovics Ernő 50. Sz.-hely
Benkovits Alajos 47. Pécs
Brüle István
Beisy Attila 50. Sz.-hely
Biró Jenő 50. Sz.-hely
czeiner Géza
Deák Ignác l7l. Debrecen
Dömötör Miklós 50. Sz.-hely
Eőry Miklós 50. Sz.-hely
,,Fekete Sas" 82. Szeged
Farkas István 196. Szolnok
Fodor Ferenc 97. Kecskemét
Fromm Tibor 50. Sz.-hely
Fódi Sándor 50. Sz.-hely
Horváth Ferenc 50. Sz.-hely
Horváth György 50. Sz.-hely
Haiba Céza 50. Sz.-helv
Hoiváth Ferenc l83. Sz"eged
Honk István 196. Szolnok
Huber András 38.
Poszler Jenö 50. Sz.-hely
Raáb Alajos 26.
Rusztek Endre 213. Eger
Schu,rltcisz Gábor 82. Szeged
Schuszter János 50. Sz.-hely
Schummer Elek 50. Sz.-hely
,,Solyom" örs 50. Sz.-hely
,,Solyomu őrs 33. Ujpest
,,Sápadtarcú" 82. Szeged
,,Sas" őrs 52. Sz.-hely
Straub Ferenc 82. Szeged
Szimon Vince 82. Szeged
Szabó Ernö 50. Sz.-helv
Szekendy Sándor 50. S2.-hely
Szabó István 50. Sz.-hely

Jáger Andor 50 Sz -hely
Kádár Józsel 196. Szolnok
Kaltenecker K. 85. Sz.-fehérvár
Kagirút Barnabás 82. Szeged
Kiss Gyula 82. Szeged
Kiss László 50. S,z.-hely
Konetsug Aladár 50. Sz.-hely
Liszt Ferenc 50. Sz.-helv
László Péter 82. Szegeci
Matkovits Ferenc 50. Sz.-hely
Mészáros György 85l. N.-Körös
Mészáros Győzö 50. Sz.-hely
Németh Ferenc 50. Sz.-hely
Németh Károly 50. Sz.-hely
Ori Zoltán 50. Sz.-helv
Ossvald Miklós 50. Si.-trety
Pásztor Lajos l l8. Kecskemét
Fethö Dezsö 82.
Peiniger Károly 32.
Peiniger Gerhardt 32.
Prágay György 50. Sz.-hely
Popovits György 196. Szolnok
Potyondy lván 82. Szeged
Povlicsek Borisz 5.
Szász Ferenc 50. Sz.-hely
Szelecekv Antal 26.
,,Szorgalinas pályázó" 82, Szeged
Szabó Ernö 40. Pécs
Szurmay Lőrinc 196. Szolnok
Szvoboda Rezső 50. Sz.-hely
Társi József 85l. N.-Kórös
Tóth Ferenc 2l3. Eger
Ulrich Viktor 35. Györ
Végh Miklós 50. Sz:-hely
Varannai István 3.
,,,Vérc§e" őrs 50. Sz.-hely
,]erge" örs 2l.
Zsigmond Z,oltán 50. Sz.-hely
Z§iernond László 50. Sz,hely

Sorshúzás utján jutalmat nyertek:
I. dii: Kádár József 196. Szolnok.
lL dij : Czeiner Géza,
IlI. dij : ,,Sólyom", őrs 33. Ujpest.

,Dugó Jani és a mangófaí' pályázatunk nov.
20.-án jár le, Aki még nom küIdte bo mult §zámunkba
közölt páIyázatunk mogfejtését, pótolja ezt §ürgőson.
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I(Ro1\T,II{Á
A közgyúlés 1926. november 7-én a

Magyar Tudományos Akadémia diszterrné-
ben fényes keretek között folyt le. Ott
volt Albrecht kir. herceg, a cserkésznagy-
tanács elnöke, Teleki Pál gróf főcserkész,
a kerületek legtöbbjének elnöke és több-
nyire cgész vezeíői kara, a szervező tes-
tületek túlnyomó része és azonkivül is
nagy és diszes közönség. A szolgálatot a
l00-as öregek és a 2. sz. BKG. Rozgonyi
raja látták el,

Ott volt Klebelsberg Kunó gról vallás_
és közoktatási miniszter is, ki az elnöki
rnegnyitó után hosszú éstartalmasbeszéd_
ben fejtette ki, hogy nlilyen fontos a cser-
készmozgalom. Szerinte a nemzet egész
jövóje kizárólag a,cserkészek és leventék
kezében van. Beszédében kilátásba he_
lyezte azt is, hogy ezcntúl a kornrány a
cserkészmozgalom segítésérc jelerrtékeny
összegeket fog a költségvetésébe fölvenni
ós ezt évről-évre emelni is fogják.

Az e|nöki megnyitó és a főtisztviselői
beszámoló után a zárszámadás és költ_
ségvetés került sorra, ezeket a közgyúlés
szokás §zerint tudomásul vetle é§ elin-
tézle.

Az alapszabályok tárgyalásánál rléhány
módosítá§t is ajánlottak. Ezek közűl egye-
seket elfogadott a közgyúlés, nrásokaf-el-
vetett. Az új szöveget bemuíatjuk a bel-
ügyminiszter úrhoz, jóváhagyása után pe-
dig majd kinyomatjuk és kiosztjuk.

Elhatároztuk azt,is, hogy a cserkész-
mozgalom legfőbb védnökét: a kormány-
zót és a fekvőbeteg főcserkészt is üdvÓ-
zöljük.

A közgyülés szombatján a kiküldöttek a
tanonccserkészet és a próbaszabálvzat
kérdései felett tartottak megbeszélé§t, a
közgyúlés után pedig a városháza étkező-
jében volt közös ebéd. Ezen természcte-
sen §zeszes italok nem kerúltek az asz-
talra és felköszöntők helyett is a cserkész-
sajtóról folyt komoly e§zmecsere.

Az új vezetöséget a közgyűlés a követ-
kezőképen választotta mtg: Witz Béla
országos elnök mellé (kinek a nlegbiza-
tása még nem járt le) társelnökökká tette
meg (ABC rendben): Ha.mpel Antalt, Her-
mann Cyőzőt, Hittrich Odönt, Karácsony
Sánrl_.ort, Sík §ándort és Szukováthy Imré
_drt. Uglvezeó elnök lett ZsenrberyGyula,
Vez_etőtiszt: Faragó Ede, Országo! niten-
őrző és a Magyar Cserkész sze}kesztöie:
Vidovszky Kálmán, országos üsyész: BÓr-
sitzky Sándor dr. Oazdasági éT pénzüsyi
főtitkár : Major Dezsö dr. Ktittieviiotitl{ái :

Molnár Frigyes dr., a Vezetők Lania szer-
kesztője : Farkas Gyula, ellenör j -Márkus

|4iklós, a vezeLőlisit állandó helvettesei:Eri Emil és Sztrilich Pál. Az Órszágos
lntéző Bizottság (rövidítve OIB.) szavaiati
ioggal bíró állandó tagjai: Achtzehner
|ózsef, P4tiz Péngs dr., Buczkó Emil dr.,
Ebers O_dön, Eri Emil, Festetics Pál gróf,
Fodor_ Ferenc dr., .Gombos Albin "dr.j

Jaschik Sándor dr., |anson Vilmos dr..
Kem_é_ny Odön, Kiss Jóisef, Korpády ZoItáÁ
dr., .Koszterszitsz Jóisef di., Kováci Gl,u!a,
1ipthay János, Mattyasovszkv Kaslian.
Neuhauser Frigyes, Papp Ferenc dr., Pet-
róczy lstván, vi!éz Réi Henrik dr., §amu
János, Schrank Endre, Sebök Laios. Szöke
Imre, Sztrilich Pál, Titsch Kár;lV, Tóíh
KáImán, Ulbrich Hugó, Weszelv Ferenc dr.
. lr országos számvizsgáló bizottság
lgsia,i: Kiss Józset Sebők-iajos, U|bricÉ
Hugó.

A most megváIasztott főtisztviselök mes-
bizatása az 1930. évbeli, az OIB. tagofié

az _1928, évbeli közgyűlésig tart, Az Or-
szágos lntézö Bizottság alakuió űIéséről
szóló tudósítást a Vezétők Lapja dccenr-
ber elsejei számában fogjuk közblrri.

Kérjük azonben a kerületek \ezetőií,
logy üj alapszabályaink értelrnében addig
is jelentsék be azt, hogy a kerületi elnökük
részére milyen címre (lakás vagy kerüleli
iroda. esetleg pesti cim) kívánlák az OlB.
úlések rneghívóit küldetni ós'hogy rni a
pontos cimük azoknak a ketületi iigyr,e-
zetö elnököknek, fótitkár,oknak és clltltrór-
zőknek, akik igazolt cserkésztisztek és
igy kiilön meghívókraszintén igényükvan.

A nagytáboii beszámoló ünnepélyt
valószíilüleg dec. 5-én, vasárnap délelőtt a
Corvin nroziban vagy a Radiusban tartjrrk.
A fiImbemutatón kivűl sok rnás érde-
kes szánta is lesz, A jegyekct az L és X.
kerületek fogják kezelni. A további rész-
|eteket dec. l-i számunk hozza,

Irinyi Járros. Ezidén van 90 esztenclcje
annak, hogy egy magyaí találmány: a
grújtó nlint 1üzszerszánrrijdonság elindult
tliadalútjára.,,/!linden leiit,on a- nagyletai
(Biharnrégye) származású lrinyi JárroT nra-
gyar vegyészt mondja a gyújtó f.ltalálójá-
nak. lrinyit l836-ban tanarának, az erdé-
ly.i származású Meisnernek meghiusult ki-
sérlete indította arra a gondolatra, hog1,
kén helyelt foszfort használjon a gyújtásiá
s még aznap elkészítelte az elsö foszforos
gyújtót. Találmányát Rómer István vette
mcg 60 forintért. lrinyi azonban t84.-ban
maga is alapított Pesten gyújtógyárat, a
ntely l848-ig nrűködött. A magyar gyújtó
feltálátása irtán hamarosan -eiterlÖát'a,
egész világon, míg azután fokozatosan tö-
kéletesítették mai összetételéig. Irinyi l895-
ben halt rneg Vértes községhen szúkös
anyagi viszonyok között.

A Kisosz. Acsav menedékkóza Po-
rnáz állonrásától 30:-40 percnyire van. A
1l, 30 és 254-eseken kivül alig látogatja
cserkészcsapat, pedig szép helyén, erdős,
jó levegőiú környezetben álI. A pomázi
állomástól a temétó mellett píro§ jelzés
(iehér-piros-fehér sáv, a balsarókban-nenl-
zetisziin csíkkal) vezet oda, Különöscn
arra alkatmas, hogy a szombat este indu-
lók már a.hegyek lábánál háljanak meg s
igy a vasárnapot iobban kihasználhassák.

§zitveszteréji tüz, Néhány év óta sz-_-
kássá vált, hogy hazafiasan érző egyes,j-
letek nem tánccal, kártvázással, rnulátság_
gal várják meg az írj esztendőt, hanei-_
kivonulnak valahová a szabadba, éjfélkt,:
aztán lüzet gyújtanak annak jeléül, hcg.,
réscn vannak és résen lesznek az új év-
ben is. Küiönösen magasabb hegysé§eink
csúcsán és Inás messzire ellátható ponto-
kon szokták ezt megtenni. Téli táborozá-
suk alatt sokszor cserkészeink is vállal-
koztak erre és így jó idóben a Bálvány-
tól a Mátrán át a Dobogókőig és Sopron.
tól a Mecsekig láthatók voltak őrtüzeik.
Jó volna, ha azok, akik az idén is készül-
1ek erre, közölnék azt clőre, hogy az éjléli
lángok körül melegedők tudják, hogy nrerre
keressék a többi tüzeket.

Áz országos leventelövészver§eny
idei bajnokcsapata cserkészcsapat lett: a
l3. sz. államgépgyári Ezermester cserkész-
csapat öttagú Iövészcsapattal, ötvcn tala-
lattal. Az egyéni országos bajnok szintélt
c csaFat tagjai kÖzÜl kelÜlt ki Krausz Já-
nos öregcserkész személyében, aki g7 ta-
lálaIlal az elsö hclyre küzdötte fel nragát.
A rr,egkapó szépségű örökös vándordijon
kivül, melyet Anr a kir. hercegnö adott át
ünnepélyes formák közölt, egy ezüst serle-
get is kapott a gyöztes csapat enrlékül,
mig a lövészcsapat tagjai az ezüst érme-
ken kil,ül értékes ajándckokban részesültek.

Fejnélküli uica. A József-körút és a
Népszinház-utca sarkán levő ház a bűszke
9-es számot vlseli, A Techno!ógia falán
viszont a 4-es szám áll. Egytől kilencig a
szánrok eltévedtek, Visszafelé menve, át a
József-körúton a Blaha Lujza-térre jutunk.
ltt sincs keresni valónk. Es mégis. Itt van
a titok kulcsa. A Blaha-tér házszámai rcj-
tcgetik a Népszinház-utca elsikkasztott
fejét, hogy előbbi hasonlatunknál marad-
junk. A magyarázat ez: néhány évvel ez-
előtt Budapest városi tanácsa - a még
akkor élő Blaha nagyasszony emlékére -kegyelete jeléül a Nernzeti Szinház előtt
elterülő négyszöget Blaha Lujza{érnek ke-
resztelte el. A négyszög egyik olclalát a
Népszinház utca alkotta, egészen addig
ahol a régi Apolló-kabaré épülete álli.
Amikor az átkeresztelés megtörtént, a név-
táblákat kicserélték, de ugyanakkor elíe-
lejtkeztek arról, hogy a Népszinház-utca
számozását is megváltoztassák.

A Magyar Rádió Club (lV., Szervila-
tér 5). célja az, hogy a magyaf középosz-
tály legszélesebb rétegeit a rádió nyújtotta
összes lehetöségek rrraradéktaIan kihasz-
rrálásával bekapcsolja az egész művelt vi-
]ág kultúrális egységébe. A club neln nye-
észkedésre alakult vállalat, hanem alapí-
.óinak szándéka szerint építőnrunka a
rnúvelődés országütján, feladatául tűzle
ki a rádióirodalomirak pályadijak által
való fejlesztését és az ily irodalmi termé-
ltek terjesztését is.

Dunántúlon vlrágzik az ibolya és a
:;zilvafa, A mostani szokatlanúl enyhe idő-
:,irás érdekesen érezteti hatását á termé-
szelben. Szombathelyi jelentés szerint, ott
cgyik kertben kivirágzott a szilvafá és
lrgyanebben a kertben javában ll'.atozik az
ibolya. Ugyancsak Dunántul más részciben
is. virágba borúltak a szilvafák. - Kapos-
várott is sok gyümölcsfa indúlt virágzás-
rtak. A kései virágnyílásnak minttenfelé
sok bámí.lója .van. Azt hiszik, hogy a tél
lneg sokalg varat mJgára.

Az olcsó sí
van, már elósen fogy, de 16-án

újabb szállitmány jön.

' Halottak napján a tabáni temetóben fekvö
Virág Benedek Eitiá't a 25. Szt. Imre csapat

foldíszítotte és őrséget áltott mellette.
Augustln vince fétYétele.

I
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I. KERÜLET.

Nov. 24. Tiszti próba Bp. lV,. Váci-u.62.
fsz. 7. d. u, 5 órakor.

- Nov. 26. Tiszti gyűlés d. u. 6-k;r az I.
sz. B. K. l, E, cserkészcsapat otthonában
VllI. ker, Főherceg Sánlor-u. 28 sz.. a.
(- és nem, mint közölve volt, a Rottenbil-
ler-utcai legényegyletben |)

Nov. 29. Keríilcti intézöbizottsági ülés
Váci-u. 62. ísz.7. d. u. 6 órakor.

Létsuimok: A kerületben igazolva van
l15 kiscserkész, 39ll cserkész, 185 segéd-
tiszt, 250 tiszt.

Október 27-én este 6 órakor tartotía az
elsó cserkészkerület szokásos havi ti zli-
gyülesét, ezírttal a 521 Anonymus csapat
vendégszerető hajlékában. Srindor ügyv.
elnök imával nyitotta rneg a gyúlést és a
hivatalos ügyek rövid nlegbeszélése után
dr. szollt csérkésztisztnek adta át a szót,
aki közel íélóráig tarto nagysikerű elóa-
dásban foglalkozott a Nemzcti Nagytábor
egészségügyi szervezctével és az ottan
nyert tapasztalataival. Kítért a kiképzósi
szabályzaí azon hiáayára. hogy míg a leg-
bonyolúltabb, de ritkán elóforduló balesc-
teknél követendő eljárásokra is pontosan
kioktatjtrk cserkészeinket, addíg a min-
derrnapi élett legelenríbb egészségügyi sza-
bályai nagyon háttórbe szorúlnak, Ezen
scgiteni kell.

A Nenrzeti Nagytáborra tórve kifogásolta,
hogy a c§apatok még rnindég kevescbb
gondot torditottak a kézmosásra, sem mint
az orvosi szempontból szükséges lctt volna.
Munkaközben bcpiszkoIódott kéz zel élkez-
tek sokszot a fiúk. A piszkos kéz számos
esetben még egy ntásik igen kellemetlen
bajnak vált okozójává: a felvakart szú-
nyogcsípések elgennyesedésének. A Nagy_
tábor egészségügyi statisztikája a lehető
legkedvezőbb, Kontoly baj nem fordútt eló,
egy enyhébb lefolyású kartörés, nehány
tucat gyorttorrorrtás (lásd cukrázda, mór-
téktelen fagylaltozás) és néhány kisebb
rneglrúlés volt a kórházakegész oforgalma",

A iábor helye a talaj szempontjából
egészségerebb volt a Népszigetnél, de a
pof Sok kellemetlenséget okozott. Azon-
bas ez is inkább csak rellenletlen, nrint
egészségtelen volt. Az írtak szorgos öntö-
zésével és lóleg az országút olajozásával
(legalább közvetlen a tábor előtti szaka_
szon) sokat lehetett volna ezen is segiteni.

A mindvégig élénk figyelernnrel kisért
elóadás hozzászólói is hangozlatták a
nrindennapi hygenia fontosságát a c§er-
késznnvelésben és a tár,gyaltakat nehány
szemponttal egészítetiék ki.
. Ezután György Vilmos 4. BlK, cstisz,t

vetett fel nehány, föleg az öreg és tanonc-
cserkésze'et érdeklö problémát, rnely igen
élénk vitát kelteit. A dohányzás, alkohoi-
fogyasztás és a tánc kérdésében kivánta a
tisztikar állásfoglalását. A szánrtalan hoz-
zászólásból az a fclfogás szűrödött le,
hogy öreg és tanonccsersészeknél az ezek-
töl való teljes absztinenciát szigorú tila-
lomként nein lehet, mert nenr célszcrú
felállitani, Inkább arra irányuljon a cser-
késznevelés; hogy cserkészeink belsö ön-
elhatározásuknál fogva tudjanak tartózkod-
ni a túlzásoktóI. Erre pedig a leghatáso-
sabb mótlszer a píopaganda és a példa-
adás. Szolgálatban, nyilvános ünnepélye-
ken stb. azonban semmiképpen se tűrjük
a dohányzást.

Végül Pirovszky ker. főtitkár terjeszíette
elő a kerületi lap, a székesfővárosi gyász-
ünnepélyen való részvétel. a Nagytábori
nratiné és egyéb hivatatos adminisztrativ
ügyeket.

A tisztigyűlés a magyar Hiszekeggyel
ért véget, miután üv. elnök megközönte a
házigaz.da csapat §zives vendéglátását és

;ttft{,r+.i,

:§ , ,/: <: H:
,f:;H
; á{§l {:,l

Az olsó kerület vezetósóge. Brém]György kerületi sll€nőrzó felvétele,
Üló sor balról jobbra: Gróf Festeiich Pát társelnök, Dr. Hamp61 Antal elnök,

Sándor János ü. Y. olnök, Pirovszky Lajo§ ker. fótitkár.
Áuók: Krazsof Pál titkár, Borbély KÁroly 6ll. mogbizott helyettes, Uhlitz Gusztáv s. litkár.

kilrirdettc a legközelebbi összejövetel ide-
jét és helyét.

Sielésről elöadások. Azok a c§apatok
ahol a síelésről kívánatosnak látszik elö-
adás tartása, lordúljanak az orsz. ügyv.
elnökhöz, vagy Sztrilits Pál helyettes ve-
zetőtiszthez, kik majd gondoskodnak a le-
hetőség szeíint hozzáértó előadóról.

F. hó l8-án d. u. íél 7-8 a KEG-nél
Zsembery Gyula isnrerteti az előzetes tudni-
valókat, különösen a szárazsíelést és az
ország jó síterepeit.

A Corsó mozi (Váci-u. 9.) f. hó l&tól
24-ig mősorra lűzi a nagy tábori-filmet és
c§erkészeknek azt a kedvezményt adja,
hogy az elsö elöadására (d. u. 4-kor) öt-
ven darab jegyet 5000 koronáért ad, melye-
ket a szövetség gazdasági hivatalában le-
het megszerezni.

A 323. Magyar Reménység csc§ a
budapesti Práter-utcai leánygimnáziunr he-
lyiségében tart novenrber 2l-én cserkósz-
ünnepélyt, _amclyet Széplaky Gyula a
LXXXIV. Zsoltár után imával és Hcgyi
§ándor parancsnok beszéddel kezd nreg.
Enek, zeneszánlok, szavallat, sziI;darabok
és Szóke lrnre bibliamagyarázata teszik
váItozatossá a músort. A műsor ára fiúk-
nak 5000 K. Felnötteknek 10,000 K.

A 2, sz. BKG. cscs. f. hó l4-én tar-
totta tábori beszámolóját mirrtegy 60 ve-
titett képpel. (Ezek kölcsön is kaphatók.)
Az ünnepélyt Harsányi Kálmán: Pater Be_
nedek című egyfelvonásosa, Radványi Kál-
mán : Cserkész lett Makk Muki címú verse.
krinolinbemutatók, énekek tették még váli
íozatosabbá, bár már maga az is elégeé
vonzoita a nagy és szóp közönségct, hógy
ntagát a bö beszámolót Sík Sándor mon-
dotta el.

A t5. Bethlen Gábor csc§. ílovember
2l.én a Ferencvárosi Polgári Társaskör.
nagyterInében (Bp. lX, Bakács-tér t4. ll.,
eín.i d. u. fél 5 órai kezdettel cserkészün-
nepélvt tart. A músor ára 15.000 K., diá_
totnák és cserkészeknek 8000 K.

A csapat dec, elsö felében, mint az
előző években is, kiállitást rendez a ref.
gimn. dísztermében, Előre felhívjuk az
osszes csapatok figyelmét, hogy e kiállitá-
§on az összes cserkészpróbák anyagát fel-
ölelö cserkészlassók vásárolhatók iutányos
áron.

A 26 sz. Magyár Jövó cserkészcsapat
(ll. ker. érseki kath. reálgimnázium) XV.
mtrnkaévét szóp ünnepséggel kezdte meg.
A Rákócziánum templomszentelésével kap-
csolatban, október 3l-én, Magyarország
hercegprímása felszentelte a csapat írj
díszlobogóját. A csapat felszentelési nagy
ünnepén résztvettek az összeg számottevő
katholikus csapatok s a felszentelés ulán
díszmenettel Mdoltak az ,úi zászló : előtt.
November 7-én. táborzáró'ünnepélyt ren-
dezett a.csapat, amelynek -,m űsorán
többek között a lobogó ünnepélyes átvé_
tele s a csapat 2 táboráról szóló beszá-
rnolón.Szerepeltek, azonkívül szép sikerrel
adták elö a fíúk dr. Radványi Kálmánnak,
a csapat alapító. jelenleg tb. parancsnoká-
nak ,,A hadifogoly" ci míi új, 3 felvonásos
cserkészszinmúvét., Az ünnepségen az or-
szágos elnök, az úi ügyvezetö elnök, a
mozgalom szánros más vezetője és meg-
lepően nagy számú fialalság is vett részt.

A 22l. Anonymus cscs. okt. l7-én ren-
dezett tábori beszámoló és kiscserkész-
avató ünnepségét a nála nregszokott vál-
tozatossággal és elevenséggel

Il. KERÜLET.
Fogadatomtétel a rimamurányi csa-

patoknál. A borsodnádasdi l03-as és az
ózdi 248-as Vas-csapat után a közelmult-
ban három csapat alakúllt a Rimamurányi
társulat iskoláinál. Járdánháza-bányatele-
pen a 75t. lV. Béla kiráty csapat 2 őts-
sel, Komár Gyula-, Farkaslyuk-bányatele-
pen a 755-iis oJószerencsét" csapat4örs-
sel Vilinszky Béla - és SomsáIy-bánya-
lelepen a 756-os Klapka csapat szintén 4
órssel Hoffmann Albert tanítók parancs-
nokságaalatt. Afogadalomtétel - a cser-
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készek gondos. elökészítése uán augusz-
tus 29-én Farkaslyuk, szep! l2-én,Som-
sály és szept. 26-án ]árdánházán foly,t le,
mindenik ünnep lelkes, meleg cserkész-
együttérzéssel telítve. Nemcsak a helybeli
hatóságok és a fenntalló társulat képvi-
selői voltak jelen, hanem a vidék minden
csapata, parancsnoka, tisztje; a ]l. kerület
Benedek Béla borsodnádasdi csapatpa-
rancsnokkal képviseltette magát E hár-
mas fogadalomtételi ünnepséget fokozot-
tabb cserkészmunka fogja kóvetni. B-a.

V. KERÜLET.
Az 560. sz. IV. Károty királv csapat

gyásza. Az új csapatot élső évében nagy
veszteség érte. Somogyi László cserkész
rövid egyheti szenvedés után az Urban
elhúnyí. A kis kéményseprő igazi cserkész-
vidámsággal végezte iómunkáját. Legna-
gyobb boldogsága volt, hogy l0 napot
tölthc{ett a N. N. T.-ban. Derűs tiszta
lelke az Urhoz költözött, megpihent testét
a bajai három cserkészcsapat nagy rész-
vét mellett kisérte nyugvó helyére.

VI.-VII. KERÜLET,
A szlgetvári 168-as Zrinyi cserkész-

csapat okt. 3l-én, vasárnap szentelte {el
ünnepies keretek kőzött azt a díszeszász.-
lót, melyet. saághi Rusa Eryö dr. királyi
köziegyző, kormányfőtanácsos adományo-
zott,

Az ünnepségre a reggeli órákban ér-
keztek: Igaz Béla prelátus kanonok, ke-
rületi elnök, a pécsi kerület vezetői és Ta-
kács Gyula somogymegyei főtitkár vezetésé-
vel a pécsi és somogymegyei csapatok, mint-
egy ötszáz fónyi létszámmal, a barcsiak a 36
kilométeres utat gyalog'tették meg.

Reggel a szigetvári csapat tett fogadal-
mat, ezt a váro§ föterén ünnepies tábori
nagymise követte, melyet fényes segédlet-
tel lgaz Béla kerületi elnök mondott. A
mise után a Magyar Cserkészek nevében
Zsernbery Gyula Cr. országos {őtitkár he-
lyezett koszorut a hősök sírjára. Dél-
után a szigetvári vár lalai alatt a sportpá-
lyán folytatódott az ünnepség. A csapatok
tábortüzi jeleneteket, énekeket és minden-
léle ügyességeket mutattak be. A zenét
hozzá á pécsi legényegylet cserkészzene-
kara adta.

Az ünnopélyen résztvettek a következó
Csapatok Pépsről l 10, '47, l41, l78, 2l7,
669 és a bánvászcserkészek összescn 292.
Kaposvárról i37,246, 280 és l5l össze-
sen 260.-an. Barcsról: 656-os cserkészek
58 eg. Csurgórót: a 206 és 651-esek l7-an.
Nagyatádról a r8§§z összeköttetés miatt
csak.2-en összesen,6?9-en,, A csapatokat
a l68-ok látták vendégűl. Az országos köz-
pontot Zsembery Gyula képviselte, a ke-
rület részérőI jelen volt dr. Igaz Béla el-

rái, Éciv óáó" áréTriot stb. A paráncsno-
kok közúl részt vettek: Vértessy Frigyes
]O-es, Sauerwein Béla l78-as_ Mapvar Ist-10-es, Sauerwein Béla l78-as, Magyar Ist-
ván 660-as, Takács Gyula 37-es, Tary Mik-
lós 246-os, Szlll Fe.renc t5l-es, Király Já-
nos 656-os, Eesy Odön 206, és D_bossy
Elek 65l. A ielenlevö cserkésztisz{el< szátna

i.intézőbizottságtól Takács Gy. főtit-
Ecsy Odön alelnök stb. A parancsno- Ferences XOnyvrer. A ,Ferences Köz-

löny( szerkesztősége assisii szent Ferenc
haiálának 700 éves évfordulója emlékére
könyvsorozatot inditott, amelynek 4. száma
most jelent meg ,P, Florentini Taodóz
élete és a keresztes nővérek társulata" ci-
men Dezső István tollából. A hat it,es
munka ára 20,000 K. nagyban 15.000 K,
A közeljövóben megjelenik még: P. Zatt-
ravecz I.; Alverna és még három könyv.

Oombáskönyv kczdök ré§rére. Sze-
mere László ny. szolgabiró nagyon szereti
a gombákat és nagyon iól ismeri őket.
,,Magyar gombáskönyvek és Képek" címen
egész könyvsorozaíbán kivánja ismertetni
tapasztalatait. Elsö kötete fenti cinen
most jelent meg az államí nyomdában.
Ebben 250 gombát ír le 50 színes képpe|
és 50 szövegközt elhelyezett ábrával. A
gyönyörún kinyomtatott, {inom papiroson
megjelent 294oldalas könyv ára l0pengő.
Ez ugyan 125.000 korona, de tárgyaiás to-
lyik arról, hogy csapatok útján olcsóbban
is hozzáférhető legyen. Melegen ajánljuk a
csapatok és a teimészetszerető cserké-
szek figyelmébe, mert szeíető kéz szaka,
vatottan-vezet végig a gombák birodalnrán.

,,UJ élet" címen a Centrum Kiadóválla-
lat R-T. kiadásában egy tij havi szemle
indul meg. A lap szerkesztói ; Antal István
dr. és viiéz Na§y lván dr., felelós kiadója:
Radnóti István.-'A szernle körül a fiatal
magyar értelmiség Új erpi csoportosttlnak.
Elöfizetni lehet az ,,Ui Elet kiadóhivalalá-
nál, Budapest, lX. Köztelek-utca l szám.

,,Víeispott" címen hetilap ielenik meg
50 oldal köriili terjedelemben és számon,
kint 5000 korona árban. A korcsolyázár,
riszás evezés, vitorlázás, vízipoló melletl"
labdarúgással és atletikával is foglalkozik,

- ellenberr sífrrtásra, túristáskodásrá nincs
rovata, a vízi vándorlás is csak mint nrese,
nrint tárcacikk jelent meg legújabban egy-
két oldalán. A lap iránya uglanis neltl so-
kat különbözik a régibb divatú többi spott-
lapunkétól, melyek csak a versenyt isme-
rik el sportnak.- csak úiakban közeledik
lassart arrafelé, ahol mi már 7 éve állunk
s amit a vezetők könvve, a cserkésztiszt,
az evezés is magáénak vall. A sokat láto-
gatott kedves velencei tavunkat is csak
most fedezi fel. Nagyon sajnáljuk, hogy
nyelvezete idegenszerÚ, még ott is ídegen
kifeiezéseket isvekszik nvelvünkbe átűltetni,
ahoi ezzel jó iiragyar siavakat szorit ki és
öl meg. A ÍutbalÍ,-szezón, mecc§, faltbót,
jáger csak úgy hemzsegnek benne, -.a
,,bombaprogramm"-ról és más rossz szó-
fordításról nem is beszélve. A mi sportttnk
irodalmában is elsősotban a nemzeti ér-
zést, a nemzeti nvelvet, a honi föid és szo-
kások ismeretét lieressük. szemünkben a
sportirodalmunk is csak ezenépülhettel-
máskülönben többet árt, mint használ. Na-
gyon szeretnók ezért, ha ez a különbcn
gazdag és szép kiállítású, nagy bttzgalom-
mal szerkesztett lap a nyelvrontó, idegen
gclndolkozásmóclú táborból a magyar és
nlagyaros nyelvezetre törekvó, mindenek-
elótt nemzeti érzésú laook táborába sze
gődne át.

A Tulisták Lapjának ídei 8-10 ösz-
szevont száma 44 oldalon 4 míirnelléklet-
1el, ga4dag lartalommal jelent me§. Fo§-
lalkozik az egyesület lncihácsi kirándrilá-
sával, az ui várkuti és kékestetői nrene-
dékházakka|, a Magas-Tátra egy csúcsmá-
szásával, Köszeg vidékével és szátttos
egyesületi belső üggyel. Ami azonban ben-
nünket legjobban érdekel, az a ,,Cserké-
szek Nemzeti Nagytáboráról'' irolt cikke

nök,.Sieberth ,őrnágy ügyvezetö ,elnök és
Tiborc E. ellenörzömegbizott, a^Somogy F(öNYVEI{.
vm.-1

Elek 65l. A jel

Somogy
v. {őtit-

30 on íelül volt. A délutáni rögtönzött ün-
nepély sorrendje: t. Himnusz, 2. Krirtolin
gyakorlatok (t5t cscs.). Szavalat (Magyar
iászló, szaralta: Rónay Tibor 168 cgcs.)
Enek, cserkészgulyás a (l68-asok) Enel<
(lO-esek) Szavalat (Szikszay Jcnő) Magyar
táncok (37-esek) Tábori ielenet (áz összes
csapatok). Tovabbá a 2l7 sz. cserkész-
zenekar. Induló. Elvonulás.

X. KERÜLET.
A pestvidéki x. cserkészkeíület októ-

ber 24-én vasárnap d, u. 3 órakor tartotta
tiszti-vándor gyűlését Kispesten, a polgári
iskola tornatermében, ezen a kerület 56
csapatának 94 tisztje vett részt.Agytllésen
a cserkészszövetséget Faragó Ede orszá.
gos ügyvezetö elnök képviselte. Jelen voit
még : Válya Gyula dr. kispesti polgármes-
ter. kerületi társelnök és vitéz Marschalkó
Jenó ezredes, a kispest-gzentlőrinci levente-
tanács főtanácsnoka. Arky Zoltán ügyve-
zetó elnök az ülést imával megnyitván, be-
jeleIrti, hogy dr. Semsey Aladár ujpesti
polgármester, kerületi elnök két kiállitás
megnyitásával lévén elfoglalva az ülésen
nem vehet részt. Ezután Haraszthy Sándor
cS.-paíancsnok a kispesti csapatok nevé-
ben köszöntötte atiszteket. majd dr.Juhász
József fötitkár üdvözölte Faragó Ede orsz.
ü. v. elnököt, amit Faragó Ede meghatódva
köszönt meg ]é8 beszédet tartott a cser-
készmozgalom nemzeti sziikségéről. Az
elnöki előterjcsztések után Arky Zoltán e|-
nök gyakorldti cserkészkérdései<ről dr, Ju-
hász józsef pedig a cserkészjellem fejlesz-
téséról és a íegyelern nevelőhatásáról.tar-
tott előadást. A-tisztigyúlés helyeselteArky
elnök azon bejelentését, hogy évenként _a
kerület elnöksége a társelnökök bevonásá-
val, kik 1obbárá polgáímesterek - a ke-
rületi cserkészmozgalom érdekében éven-
ként legalább egyszer díszgyúlést tartson.
Dr. Válya Gyula társelnök az eszmét öröm-
mel üdvözli és a cserkészet üdvös nem-
zetnevelö hatágáról szól. vitéz Marschalkó
Jenö ezredes a levente és a cserkész in-
tézméry közös feladatait fejtegette s együtt
ntúködésre szólitotta fel a cs.-tiszteket, A
gyúlés végűt e|határozta, hogy a következő
vándorgyíilését az 913. sz. Don Bosco cs.
csapat nreghivására december l2-én, va-
sárnap d. u. 3 órakor Rákospatolán a Cla-
risseum fiunevelőintézetben fogja megtar-
tani. A gyúlés Hiszekeggyel ért- véget.
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Die übersicht *Tr:*iTHJiH"}Í,9iixlrln ffaj:lÍn:,uTá'u"u,"á:líltr'T},,;',,,,.,i;,::i3 ílx:
nale Grosslager hin. Diese grossangelegte Yeranstaltung erheischte eine grosszügige Vorbereítung und natürlich,er-
weise hat unser Blatt sich voll in den Dienst dieser Veranstaltung gostellt, die berufen wal etwa 8000 Pfádfin-
del im grossen, gemeinsamen Lager zu vereinigen. Die nummoln im"rúUjatrr standon im Dienste der Vorbereitung
und erscnienen auf langen Spahen aligemeine.ilIitteilungen über das |ager, clie durch detaillierte Rundschreiben
unmittelbar an die Truppeu ergárt,u-r wurden.

Im Grosslager selbst erschien unser Blatt jeden zweiten Tag ais Lagerzeitung und brachte jeweils
die neuesten Berichte iiber das Lager, zahlreiche Bilder und Zeichnungen, Aufnahnen, Berichte über die Wett-
berverbe unrl die erzieltcu Erfolge.

Die Herbstuunmeln , brachten dann Erinnerungen und Bosprechungen clcs Grosslagers, das erfreulicher-
u,eise einon durc}rschlagenden Erfotg gehabt hat rrnd sowohl jedem einzelnen Teilnehmer, als auch ciem grossen
Fublikum die Überzeugúng brachte, dass die ungarische Pfadfinderbeweguug áus§erst lebensfáhig und z,u r,rieiteren
grossen Erfolgen berufen sei.

Jecle einzelne Nummer war durch kurze Geschichten, Berichte über sonstige - nament]ich Auslands-
lager - die Konferenz in Kandersteg, etz. sowie ptadfinderische Preisfragen uud téchniscbe Artjkel ergánzt.

Unsor Blatt, dass in Folge der Amerikareise seines langiáhrigen Red,acteurs. cles Dr. Y. Hermann
vom Juni ab durch Dr. Julius von Farkas und spáter Dr. Julius von Zsembery redigiert wurde, hat sich eríieu-
licherweise - tlotl, dieses personenwechsels - weiter entfalten können und ersóheint nun weiter in einem
grösseren Unrfang und reicher illustriert.

The comtent§ ft'",!H#i*nil';H..t}..'.""1_1[' irir:,§l§"*il"u}r,"§;;í."1T,...;li:x,,":l];:-r,f;
great gathering rvhitlr saw 8000 scouts in camp needecl a lot of organisation and preparation. l{aturally our
pages served tnis organisation in addition to a tremendous amount oí'circular letters sent directly to the tioops
concerning details which have not been dealt rvith on the long columns of our paper.

During the National Jamboree our magazine was edited evely second day in canrp and proved to be
a prfect record of all events during the fortrright, accompanied by lots of drawings, photographs, reports, of the
contests and the results obtairred in therrr.

The copies during Fall rroogtt some remembrances and further repolts, whíeh seemed to give
a further proof for the apparent success of this huge arrangement, resulting the feeling of every attendant and
of the public, that the Scout Movement in Hungary is vital to a very high degree

Every copy \\,as completed by some small stories. yarns, reports on other can]ps - especially abroad

- the International Conterence at Kandersteg, on Scontcraft. jokes, a. s. o.

The Editor of our paper being in ttre United States Dr. Yictor Hermanu rvas substituted first b1- Dr.
J. de Farkas, the Editor of ,,\rezetők Lapja" the Scouters magazine, and further on b;. Dr. J. de Zsembery.
Notwithstanding this change of persons we were abie to enlarge the edition, number of pages and illustrations
in a pleasing n}anner.

Nagytáhori emlékkönyv készül. Ki-
r,ánatos volna, ha ehhez a tábor szakveze_
tőin kívúl a keíü etek és csapatok is szol
tatnának nrínél bóvebb anyagot, hogy a
:szerkesztók abban tényleg az összesség
tapasztalatait és hangulatát tudják vissza-
adni.

Diák-iurista irodalnri pá|yázat. A
Magyar Turista Egyesület szep kirándulás
leirására, vagy valamely vidék ismerteté-
,sére pályázatot hirdet. Különösen szivesen
veszi a megszállt vidékekkel íoglalkozó
:múveket. Pá|yázhat bármely cserkész és
bármely középiskola növendéke a 18 éves
korig. A pályázaton a cserkészszövetség
vagy az iskola igazgatója igazolja a pályázó
korát és foglalkozssát. Csak még sehol
nem közölt, semmiféle pályázaton részt
nem vett munkák pályázhatnak. Ezeket
jeligével ellátva 1927 febr. l.ig kell az
egyesület helyiségébe (Bpest, lV., Aranykéz
u. 6i beküldeni. Rajzok és lényképek is
csatolhatók. Dijak : turista felszerelési tár-
gyak. Kiosztásuk az 1927, é,li közgyülésen
történik, A ,,!elige" azt jelenti, hogy a pá-
lyázó neve, iskolája, osztálya vagy foglal-
kozása, annak megfelelő igazolása és a pá-
lyázó lakáscime zárL boritékban adandó
át és a boritékra valamely jelmondat irandó

- lgyanaz, ami a pályárirunkárá is, hogy
azok, akika munkákat megbirálásra kikap.
iák, ne tudhassák, hogy ki irta azokat.

SZERKESZTÓI ŰznNnrnK
A ,,JIi hatott rám legjobban a Nemzeti

Nagytáborban ?" című pályázatunkra beér-
kezett kevés munka között nem volt olyan,
melyet a bizottság dijazásra érdemesnek
talrált. Ezétt ezt a dijat nem adta ki. -
Verannai Isturin 3. R. M.Pályázatátutólag
beszámitjut<. A,,fa7pályázatra" ugyancsak
későn érkeztek, de kivételesen beszámit_
juk a következők pályázatait: Faragókéz
52. Szombathely, Máday Bé]'a 172, Debre_
cen, Scháftling Jenő l75. Békés S Nádas
Gyula 196. Szolnok és Szurmay Lőrinc
196. Szolnok. P. D., Szeged. Teljes
igazad van, a megfejtést a nyertesek örö-
mére kétszer közöltük le. - Szorgalmas
Prilyrizó nevét ime a ,,Vén Bicsérdy" he-
lyett szivesen leközöljük. Azétl, meri a
csapatban igy neveznek, a nagy nyilvános-
ság elé még igy nem léphetsz. A Szövet-
ség még csapatoknak sem engedi meg
élő ember nevének'r,iselését.

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

Tartalom:
Zsembery Gyula: Közgyűlés után.
Koszter atya : Evszázados időjóslás.
3a-as öreg: A síelő felszerelrse. , .

Samu bricsi : Mások megfígyelése.
Dr. Szold Endre: Egy orvos gondolatai a

Nemzeti Nagytáborban.
Nagy Fönök,, A nyom.
Iródetik : szilveszter-este a cserkészvárban,
Ifi. KunJalvi Rezső: Külföldön.
A cserkész vidám.
Pályázat.
Krónika.
Könyvek.
szerkesztői üzenetek.

Janson Vilmos és Fischer Stindor Alajos :

Tanuljunk angolul !

Az olcsó sí
a Magyar Cserkészszövetség gazdasági
hivatalában készpénzíizetés ellenében ki-
választható és azonnal elvihető. (A lécek
ára: 80 ezer koronától, felszereléssel t20
ezertöl, bottal és felszereiéssel a legjobb
kivitelben 260 ezer koronáig.
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,ANSON VILMOS Tanu§unk angolul!
- Tizenhatodik lecke -

sixteenth lesgon.

L gzemélytelen igék.
Impersonal verbs (impő"sznel ve"bsz).

Az angolban vannak igék, melyek személytelenek,
heiyesobben: csak az egyesszámú harmadik szenrélyüket
használjuk mindig az it névmással mint alaunyal. Ezok
az igék természeti jelerrségokot fejeznek ki. llyenek:

it rains (rénsz) esik, it snor,vs (sznó"sz) havazik,
it freezes (fúz"sz) fagy, it thaws (r!msz) olvad,
itthunders(r9ónd"'sz)dörög, it shines (sájnsz) süt (a nap).
it lightens (láj tonsz) villámlik,

Ez igék törzsalakjai lnegvannak, tehát minden
idejük képezhető. Pl. ,t rains, it is raining, it has rained,
it rained, it was raining, does it rain? lt doesn't rain.
Did it rain? 

]1 
didnt rain, i! lasn,t railed stb,

All over teljesen; lightning villám,
a§ soon as mihelyt, melt, gy. (melt) olvad,
beginuing kezdet, nroon (mtin) hold (nón.),

below (brióu) alatt, mo§tly (nróusztli) többnyire,
blow, blerv, blown 1bló", mud 1mód) sár,

biú, bló"n) fúj, nearly (ni'li) csaknenr,
bring, broughi, brought noise (nojsz.) zaj,

(bring, brót) hoz, ' north (nóu'ú) észak,
catch, cauglrt, caught pond (pond) tó,

(kecs, kát) fog, kap, quickly (kvikli) gyorsan)
to catch cold meghülrri, rain (rétn) eső, gy. esik,
chilly (csili) fagyos, rainbow (-bó") szivárvány,
clear up gy. (kli') kitisztul, rise, tose, risen (rájz, ró"z.

derül, rizn) felkel,
cloud (klaud) felhó, §et, set, set (szet)
cloudy (klaudi) felhős, lenyugszik,
cool (kúl).húvös, shirre, sbone, shone (sájn,
cover, gy. (kovu') iakar, só"n) süt, világít,
cross, gy. (krosz) keresztez, short (só't) rövid,

átntegy,
degreo 1digrO fok,
distinct (disztinkt) világos,

érthető,
distinctly (dis ztinktli) tisztán,
dry, 8y. up (dráj) felszárad,
easily (ízili) könnyen,
east 1iszt; kelet,
end 1end) vég,
else (elsz) egyéb, más,
fog (fog) köd,
foggy (fogi) ködös,
frosty (frmszti; hideg, fagyos,
fteeze, froze, ftozen (friz,

író"z, frőuzen) fagy,
hard (há"d) lremény,
ice (ájsz) jég,
lake (lék) tó,
leave off elhagy,
light 0ájt) világosság,
light, gy. vagy iit, lit

0ájt, liO világit,
lighten, gy. (lajtn) villámlik,

sixteen (sziksztín) tizenhat,
sixteenth (sziksztínrl)

tizenhatodik,
sky (szkáj) ég,
snow (sznóu) hó, gy.

havazik,
sort (szort) fajta,
south (§zau,9) del,
star (sztá') csillag,
still (sztil; még,
storm (sztó'm) vihar,
strike. struck, struck

(sztrájk, sztrók) üt, vág,
sun (szón) rrap (himn.),
sunshine (-sájn; napfény,

napsütés,
thaw, gy. (zjto) olvad.
therefore 1dé'fóu') ezért,
thunder (rlónd".) dörgés,

ll 8I. dörög,
tree (tril fa,
west (""eszt) nyu8at,
wind (uuind) széI.

In the morning the sun rises, in the ovening he
sets, Where !t,e see the sun rise, it is east, and west,
where he sets If west is on our right and east on our

left, so is north in front of us arrd south behind tts.
ln sunrmer the sun rises very early, tire days are long,
in winter much later and thereíbre the days are ntuch
shorter. In (és nem on) the sky are the sun, the moon
and the stars. The sun shines the whole day long.
If no clouds cover the sky the moon shines or gives
us light at night. The sun is the great light of the day.
If the sky is cloudy, we ca,nnot see the stars in the
sky. Clouds bring rain. lt is raining alroady. It begins
tcl raín. There hasn't been any rain for a long tinre.
The rain stopped. What was it? I think it was thunder
in the distance. 1 don't think so, it was some other
noise. There it is again ! l am not afraid of lightning.
A storm is coming. We better go home quickly. Vety
ofteu the lightning strikes a house, a tree etc. (olv.:
and so on). Now the rain is over. It is cloaring up
already. Look at the sky ! A beautiful rainbow l Do you
see it, how beautiful and distinct its colours are ?

A§ soon as summer is over, autumn comes. What
sort of weather have we in autumn ? It is not always
the same. Some times it is still warm, especially at thg
begirrning and mostly cool and colcler at the end. It
very often rains, the days are shorl and the nights long.
It is not alrvays a pleasaut season. Last night it rained.
Horv is the rveather to-day ? Open the window and see,
It is very fino and warm. There ale no clouds irr the
sky, it is quite blue and clear all over.

Winter is the coldest §eason of the year. The
thermometer shows ten degrees beiow zero. It doosn't
rain any more (többé;, it is always snowing and freezing
very hard, There is snow and ice everyrvhere. A chilty
north-ea§t r,vind is blolving and we have frosty and
foggy mornings nearly every day. Tho lvind doesn't,
always blow from the north-east, it also blows from
the north-we§t. If the fog is very thick, we cannot see
things distinctly in front of us, we ,"valk slowly espe-
cially, when we cros§ a stleet. The rivers, lakes, ponds
are ílozen hard and thick ice covers them. The stleets,
roads buildings, trees and the roofs of houses aTo
covered r,vith snow. Everything iooks white. When tho
sun shines and the days are warmer, the snow thaws,
it ntelts, the srreets are tvet, like after a rain ]n such
a weather it is not nice to walk about 6de-oda). Every-
where is nothing else, but murl. ]t is a bacl timo for
everybody, because we can so easily catch cold. As soon
there is a wi,id, it soon drios up and we can take a.
walk irr the warm sunshine again.

Melléknévből többnyire -ly képzővel képezünk
határozót. Pl. easily könnyen, shortly röviden, mostly
tröbbnyire.

Translation exercise. Milyen szél van az ltcán?'
(in). Eszakkeletről fúj tlélnyÜgatra (to). Vannak (ott
némi; felhők az égen? Lz ég tiszta, nem látok felhőket.
ismered a szivárvány szineit ? Sorold el (ell) nekem
óket. Piros, 

_ 
naTancs (orange : oretrdzs), sárga, zöld,

kék, indigo (indigou) és ibolya szinü. Mikor 1atluk a
szivárványt? A szivárványt eső után látjuk, ha mögöt-
tünk van a nap és elóttünlr egy esőfelhő. Melyik nagyobb
(large), a nap, vagy (or) a hold ? A hold kisebb (small),
mint a nap. Mikor kelnek fel a csillagok? A csillagok
akkor kelnek fel, mikor a nap lenyugszik. I{yáron a
hóméró mindig zérus fölött van, télen nagyon gyakran
alatta.

FISCHER §ANDOR ALAJOS

356 _



l. sz. üzlet:
IY. Váci-ntca, 46.

fr ffagyar Cserkászek 5ermelö és értékesitö Szövetkezete
A Ma3yar Cserkészgzövetsó3 hlvatalos szá|litóia

Tetefon: József ló1-8B BUDAPEST II. Corvín-tér
Postatakarékpénzlári csekkszámla : 47827.

KÖzPonÍi rakÍár; IX., KÖzrahíár,uíca 34. szám (Hangya),'- Cserkészherüleíekl lll. ker, Szombaíhely, V. ker. Szeged.

Buaáíoh, Débrecen, l szíergom, cyo., YiÍ,é#.;:-rilTh!::ir'J*i,fi"i,'i,X'.'rff};", nun", pécs, sarhad, §zombaíhely.
RENDELESEKET rS leVeleKET KERjüX lt., CoRvttt-teR 7. VAGy IV., VÁCI_UT6A 46. ALÁ SIMEZNI.
R éSzIetf izetési .feltételek Részlefiizeíésre csakis_ cs_apaíohnak (íömegrendelésehnél) a szervezőíesíüIeí

-_ 

irásbeli ióíállása melleíí adunh. A'mai hiíelviszonyoliá áó'6hiniéú;l;{ov_ábbi. iúíézhedésig, kamaímeníesen cdahis három'távitített-nvuJt_unÉ, nár.* i.-ó;fi';iáiiii'il'fr iii&.it íatíozá_
9ján a hamaímeníes hedvezmény megszünih és visszar_ne4őleg náii i %-h"-Ú;iói-;;ámiil"h'i;

ARJEGYZEK.
tanulók á|tal a *'O=?i*ilőirása szerint

Az árak ezer koronákban órtendők. 3304 Cigány-féle szeges futócipó 1 pár

2. sz. üzletz
7. Tolefon: Teréz l36-84

Védjegyünk a os€rké8zliliom.

A középiskolai
a) Fluk rószére:
56{ Torna_trlkólng.rövid.ujjal, .I. _r, minöségü, kétszálu anyag-

ból, KlSOSz, által előirt színü szegéllyél
nagyság 10 12 14 16 18 sz.
darabja 28 31 88 8ó

Hozzávaló monogram darabja
9503 Torna fulónadrág I. r. minőségü fekele klottból

40-45 cm. hosszu

36
8

50_55 ,, ,,

3303 Tornacipő jutalalppal, minden számban
3201 Tornacipő chrom bórtalppal, fekete, szürke szinben

nrgyrág 25-30 31-34 35 - 42 4

pária 60 6ó 8ö t00
3302 Tornacipö, t,örös gummi varrolt talppal, I. r. minőségben,

vászonból, szürke, íekete, barna_és _fehér szinben
nagyság 30-34 35-4L 42-45 sz,
párja 50 58 66

f,l00 Tornacipő, Reithoffer-féle, öntött gummitalppal, lekele és
barna vászonból

nagyság 24-30 31- 35 36-42 sz
párja 68 82 70

3307 Tornacipö, Reithof fer-féle, öntött gummitalppal, széles gurn mi
.szegéllyel, fekete és barna vászonból

nagyság 24-30 3t -35 36 - 42 sz.
párja

Levente
9607 Levente ing

ugrócipö 1 pár
Diák-sapka -__

6)l,602 Birkózó trikó, fehér és fekeíe I.
9501 Fehér, patent lornanadlág
9512 Fehér, lövid tornanadrág

VédJegyünk a oserkészllliom

használatos íornaruházati
Az árak ezer koronában órtcndők

2l0
gql

6íi
30_38
36- 40
39_42

40_46
lB_42

82
36
B8

2505 Fehér hosszu nadrág 00
250l Gummi-övek, a KlSOSz. előirt szineiben, 5 cm. szétes 1ó

Foolball-ingek, a, sportkörök által bejelentett
szinekben
Uezónadrágok _-_

b) Leányok rószérg:
9533 Tornabluz, fehér ripszvászonból, l. r. minöségben

nagyság I. ll. lII. sz.
darabja 60 ?0 80

9506 §vód szoknyanadrág l. r, minőségü, fekele klotlból
nagyság (oldalhossz) 45 50 55 60 cm.

darabja ?ó 80 8ó 90

3308 _Tornacipö. Reithoffer-féle, gummilaIppal, fehér gumrniból,
I. r. vászonból, magas gummiszegéllyel

nagyság 24-30 31-35 36-42 sz.
párja 72 8l 008l72

áriegyzék:
23-34, számig

41_45, ,, ---
,9603, 960l Leveníe sapka

szövetböl, topánnal
,9602 Melton posztóból

Levente jelvény
pelikán toll l drb

l. Tehénbőtböl

Football :

12 5. számu

§6 9ó

L2

60
70
80

2s.4
27.4

s)

88
35
8{
42

r20
0ó

1t0

chronbörből

Tömlök

DD

52z t

'l 

')
2

100

3

1ló 140

4 5. számtl
t20 140 l80
3 3 5. számu

Sas toll ___

Levente századkürt F hangu
kürtzsinór

564 ,, tornaing minden szinben l.
560 Ugyanaz II.

105l Levente khaki tornaing ___

95t2 ,, nadrág, fehér vászon,
2505 Ugyanaz
951l Levenle nadrág vadászvászon rövid

Ugyanaz

F'IGYELEM l Másodrendü minöséget
Mi csak iót adunk olcsó áron !

___ .1.ó

-_- 4-6
B20

*D-o;)

16 18 20 22 2ő

Varrásvédővel l2 szeletes 80, l8 szeletesSó ezerK.valdrágább.
Xézi börlabda (Stuck-labda) I, r. íehénbörböl __- 2ó
Füles-labda, ala kg. sulyu 1B0
Ugyanaz l kg. sulyu
Ugyanaz 2 , ,,

3305 Footballcipő minden
3306 Ugyanaz

nrgy.aglun i-pai'
l"

200
2ő0
24o
216

700, 701, 702 Football felfuvó ___ 2t
750 Füzölü -__ 6
10l Sípcsontvédó 1 pár -.- 80

azok olcsóbb árai mellett csak a vásárlók járnak rosszul.
Meg nem felelót visszavesszük.

nenl tartunk, mert



}tagyar Cserkészek Iermgtö és ,€rtékesitő Szövetkezete.
,

l. Cserkész.á;l3g jzék: I o^^ rr,.,,__, ,, , , _ .., , o" or"n ezer. koronákban értendók

i, i;* .}1,1o:íkb:: ériendő_k, l *o 
f§[t"?iliíi,ii3§;u'i1_ "T., i:,1' :1]"o:") 

: -'4ő-óő
90l Cierkésekalap 76 903 Tiszti t<alap lO7 129Ul U3eíKe§ZKalap íD VUJ ll§ztl xalap rU/ | Napóra ___ 30
99? Iilrtikll{q,_1lggl,.Tilij1^_ ;-_-^*.;-^_-- rez I sso 

-ci6*ás".i"oúr, márÜnyatapzattat ___ ___ 80yU4 lt§.(rnarqP quÉvl l|llll'.Jq l" I J3U L;§er.k€§z.§zobor, maívanyalapzattal ___ ___ 80l05t Khaki,cserkésatrikó minden Czámban__- ll I at_aiiii;ú--;sebllifii;;l€'"i af;;g.ráraiii isj- :__ l0
9607 Cserkészing molino __ l --sr 

lzzó 3. 53 lzző niros és zöld szinhen L

!50] Cserkészing L mol.,(liliomos gombbal)fentisz.^7ő-^8ő-P9 l iii ugya"ar d:;;T"ü;í|!;ös, eros retréi<tűál,-tökaalaku, 4ó

3it3 .,.,u?.,.ruikj',ffi'oárJiely szinüen, §zágett" 11-'1-lifi | 'oo ;^i:lg;rjr*X"lfi:l'it';,:";r,".},'.,.-lqÚ, á.'Öiáírtáí
9J34 - barnaciott m | _.
ÓSii Csertesznadrágl,vadászvászon 1-3. sz. S;", n-S sz. llg i Clnők l95ll L;seíké§znadragl.vaoa§zvaszon l-J. sz. Uó {]0 sz. lIU J v,y"
9'J20 _ I. lódenszÖvet 1-3. " rqo.4-5. ',-l§9 l 373-q?{.99_99.nagys..2_70,...835_836c 40-46, nagys. 370
953t Bricseszgldl4g lódenszövetbö.| mil{en ,láT99l -, H: I ale_s:nc 40-46. :' uord,eresiói .__--___- ___-'__. 42o

Cserkésztiszti ruha mérték után, lódens,_övetböl -,- q?9 L,a52.Turi.í.cipó dupíatalppal;bó;béié§;l, riii,aro-miiibseg- lsó
9517 Körgallér lódenszövetbőL_- -_-i :-_ 6á0 

|

1500 Kötött lábszárvédő 86 l50l U..a. iobb minöség 66 | Sátrak:
95t8 Tábori sapka .-- ;- --: Z0, I t0,személyes B tipusu 3200, l0 szenrélyes A tipusu _ s00o

Hatizsák bőrszegéllyel és börsziiazattal, Ia. vadászvászon; l 2§O cm-essátorlap ó3$ 200 cm.ei sátorlap 400
t254 gyermeknagyságban (l zsebbel) 7ó_ | Kétszemélyes sátor íeljesen felszerelve___ 6ó0
1215 $-44 cm. méietben (l zsebbel) ttO I Kúp-sátcr 480
1259 47-48 cm. méretben (l zsebbel) cserkészméret ___ lB0 | ^.___lzát so-ss ,, ,, iz i __._ ___' -._ ___ iúó | eluminlum-áruk !

8]2 Gyapjupokróc 820 547 U, a. jobb miriőség __ L70 | 852 Rekcrd-fózó két edénnyel .:- 90g00l Sialmazsák (hessián) 56 9"C0 U. a. l, 65 l Étetmiszer_dobozok:
9002 " . ,,. .. (tlrpoulin) 

_ -_ __ 7_| l 709ll5 36, 7a9p0 60, 70gl23 60
O_rsi zászló, elöirá.sos alak ___ , a0 l , ,rekeszes : 7a7i23 70, 1,yzjzl 100, iatdi tió95l4Vállpántfelgombolható..:.'0i.705Etelhordó

302i)aszornánt(vörös)lm, 10, 304U.a.(sárga)lrn. t$l. sll . 7ő, tliteies__. Eó
._Sujtás.zöldes.barna,1m.8}l4'5903Kulacs,huzatnélkül.--
250 Sip_zsinór minden szinben 4 | 950 Z§ebíőzö 1/4 literes í0

| 85l Utazófózö 1/z literes _ ___ 60Ruházati anyag: | 80t Aluminiunl csajka l literes i. -__ --- --- Bó
17812 Molinó (inganyag) l m.18, 17810 Jobb nrinóség a0 l i9?/g"_Yájtartó üvegbetét.26, lt. sz.3ó, 13, sz. li
19612 Flanetl i m. - ": __: 2ó l P50-65l .Tányérok, kicsi'16-18, 652-653, nagy _ 80_ri
l2,1ll Köpper (l25 cm. széles). .--_ 70 l ?V §,zappantartó téglaalaku. 8, - 266 ió
72ó06 Yadáazvászon (nadrágnak) l40 cm. 80 i 70"q Yajaskenyértartó -__ +.1,,:_. : ___ ___ ]_:_ 2ő|2507 , igen e,ó§ hátizsákanyag (l40 cm.) 6; I affi Tojástartó .:-- :__ 6
t1602 Loden tiszti ruhaszövet (l40 cm. széles) l m.' 160 i Csavarmenetes dobozok:

Szij- és bőráruk: 
"3l2 Cserkészderékszij Ia, 80,

5C0 Nyakkendó-gyürü
6]6 Tiszti kalapszij la. lB,

312 Tiszti derékszij

OÖ-l öis vezetoi-taiapszi;

tö
L

I8
1l
_b
12

1ö0
70

: 70618, 706;9, í0, ll,,l2. sz. 7-9-18_14_18
!Q2 §ó; és"páprikataftó 7
250 Citrom prés ___ 10
750 Konyhabögre 10, - 75l iá
752 Lapős ivópohár, fogóva}, 2 decis 1ö, 75S 20
753 Ugyanaz fogó nélkül _-- 13, 760 ló
75{ O:szecsukhaló,pohár ?-10-12
900, 1003 Tltermos l/z literes 60-60, 901, 1003 1 lit. 100_120

607 Cserkész kalapszij
6C8 Viharszij
604 Málhaszij __

6C1 Lasszó, la. bórözéssel _

60P Krinolin -__ .--

Kések stb.
1050, t051 ,, ovális, félliteres -.. 160_170

|31 Piknik, í/z literes ___ _._ :: __ 90
Ez_9n_k!v41 mindenféle különl. kivitelü Thefmosok, ételtartók nagy választékban.
750 Thermos börtok Ia 160

Cserkészkések --- 728 6, 7{2 és 959 16, 778 20
874 Mindentudó cserkészkés vörös vaqv fekete nvéllel 40

illinden nagyságu és kiyitelú cserkészkésÖÉ nagy válas2tékban.
744 Fehérny. zsebkés cserkésszel és Magyar Cserkész íelir.6ö

Ezenk, legfin. kiv- _zsebkések (mind akaszűval) 955 80, 874 90
601-6C2 Kanál-villa 10

Erodoti finn török
t505 kicsi sima bőrtokban 40, 1503 Ugyanaz nagyobb 50
1606 kicsi rézveretes tokban-65, l502'Nagyobb-' ___ 86
150l ezüstveretes n ___ ___ 95
1500 Finn-tőr (csika-lika) diszes nyéllel ___ 160
264 §ipok_: Cserkészsip 4, 263' ő, Csendórsip ló
265 Angol sipok 12-15| 272 U. a. oxidálva ló, 27i 90
5t1 lránytük 15-20-24-80, 514 röezithetök 32-46

1000 Térképvédő börszegéllyelésfedövel Só, l00i kockázott 86t002 " egész sima --- 11
1003 lgazolr,ány_tok 8
639 Cserkószbot _-- t6
567 Tiszti bot 2ó, 577 Tisztibot jégcsucsos ___ 30

Tábori ásó lakkozott ___ 8Csákánybalta 2ő
900 F-hangu századkürt liliommal 320

751
753

,, tok posztóbetéttel __. 12o,, s"iiaiaiós iót-(r.iriao áŐ, isz Ü. a.-iloirenekkel 50

Vogyesek:

.?. -Fo .:. SALVAToR
crerLégzal!6tégély zsebbenhordható, Tartclmq: pólyák, vatta
taparz, jódtinktuta, gyógyszcr stb. 

Ára 1 pengő:t25oo K,

Korcsolyák i

364 Gloria- Blitz, férfi, nickelezett.(kulccsal)___
675 Jackc_gn Hrines, férfi, nickelezett, cipöre csavarható ___

l10 Racker, férfi, fényezett (kulccsal)
l l l Backer, férfi, nickelezett (kulccsal) ___

l5l Comtesse, nöi, nickelezett (kulccsal) ___

sík, ródlik és míndennemü téli ruházati felgzdrglécek. meglepő glcsó árban kaphatók.

72

90
190
260
90

160
200

Minőségérí hülön szavafosságoí vállalunk.
Araínhban a forgalmiadó benfogtaltaíík. - Meg nem felelő

c9.;tt§i .t l 4

FlátEr ós Tárca, Budapest.

áruí saíáf höltségünkön vísszdveszünh :

^.l^":


