
-.|



'Yi 
dékr ő i íelutazö csc|t ké sLik, tisztek és p estiek,

_' ha jól akurnuk

meleg alsóruhóí, harianyót,
keztgűt, íéríi fehérnenűt,
tlr i d io a t c i ft k e í' á s r fu i d ár ilt bevtísti r olni,

Ecítneider Jó zs 0f cagí,ez

$udapest, lV., üáci ucca l/. sz.
térnek be.

C§erkészvczetés ! Cserkészkiszoúgdlds ! Cserkészminóség

Alaptttatott l838-ban.'

sATRAK
takarók, sátorlapok hátizsákok

azonnal szállíthalók

Ferro Textil Rt., Budape§t
Vl. Berlini tér 3.
(Nyugaíi páIyaudvarnál )

Telef rrn:
í.2-23, L. 9o5-25.

yal Enfield, New-Hudson,
Noríon, Euper X, .Angol és
A m e rika i moíorkeréhpárok

2(WOLLEMANN és TARSA
Budapesí,'lV. Veres Pálné.uíca 19,

0 llnltíl , ,

8mtfiílmfiuilstu.
hiunIalus §lílllíúi0,

llnfirtt,ilEill[n,- @, ffiL, í§ lttTmln

BUDAP.EST, V., FALK MIKSA-UTGAi 26:28, SZÁtvL
ttlttttttllltttltiitítlí '{ELEFON : 1ÓZSnnltSO 55,; 33-39. lllllllIllllllllllllllll
GYÁRAK] ;,PESTERZSÉBET, UJSZEGED, DUNAFöLDVÁR

Hazai Legnagyobb 'iátor gy,át !

2OO és 25O Gfil-€s cserkészsátorlapok
Katonai, pék- és kórházl sátrqk

Megrendelesek a Magyar Cserkészszövetség,:.utjan !

is eszközölhetök, arak ugyanott megtudhatók. !



Cserk észek figyelmébel
. A cserkészmozgalom kezdeíe óía fog,lalkozik 28 éves cégünh

cserkészek és teljes, csapatok f elszerelésével.
Elvünk volí es lesz míndig a legjobbat a legj,utányosabban,adni.

Fordulian ak biza|omn:lal hozzánk áraiánlaíért,
,

PLOKI, ES HAAS legrégibb cserkész- és sporíháza

BUDAPEET, csak vl., ANDRÁs§y Úr r.
§ Pontos címre ügyeltünkl %

íT.. f . 11 , . _. _1_t_ ^._ | Csetkészeknek nelkalazhetetlen, ügyes, jólbasználható szet-
rutesz a metlenYzseDoenl szám. Ára 1 ,pengő. Csetkészcsafatoknak árkeővezmény:

l#Á:lí,5"iln;í,jJ-?[ Kallos Dezső, Budapest Yi"i# ??:};i3;

C§APAT-, RAT- És Őnst

I(nnk[frr0[7zAszLoK
IEGEGy8ZERIJBBTot
tEGDisZn8EBB t{lVlTE[lG

idraiánlaf tal dii urenf esen

OO arbgulr, f,.

egyháziszerek és zászlőh gyáta

BuDAPEST, lV. vAc[ UccA 4í.
Alapííási é9 |865 Telefon ő. 150-64

§íuilasggr
oserkészek szálliiója' Budape§t,
ll, Lánchid.u" 5.

,. HAH08aEBEK olismeít, le$Jobb gyártmányok.,

Első maqvar HuBOK log|obb minósóg.
- JAV|TA6OKI Búrmelv hann§i6lnangszergyaf szakszerüeikéózilésÓ.-

Állandó nagy raktár

THE
RoYAL
ELKeM

kerékpárokban

Aa*oEcHT,
T'E§TvÉ ner

Brrdapest,
VIl!., Német-u.45.
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Dús válaszíéh
,alegfinomab,b
angol szöve-
fekben; eser-
kész-íiszíi ilu-
hákaí ís a leg-
íobb hiviíeI-
::. beri hészíí, zl
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BUDAPEE],,
tV., HtGyó UccA 4. sZ"

ffi;$s'm.fÉjhH##ffi i:].,!:iT,*á":i:".?f :i",3j:
€=Ére=ffit gei{el n a€.y ba.n i.gyári: árban. ArjegyzéN t!8ToD.

,Külsó guml6,80, bolsó guni
Z,iO pengótól, Láng Jakab ós Fla legrégibb kerékpáí- ó§
g:uigag5hereskedóE Budapest, Vlll. Józseí-körut 4t,

Budapest lV,
Királyi PáI u. 20,1. em.

tl ólttt!fi r$ilíllgsalaíol
íl[ulífiitltl.

Nagytábor volt, de az&t most is vaft,
mett a ,,Nlagyat Csetkész! oívasóinak a nagy tábop állanőő és
egyte növeí<szik. Akawz te ls tészt v"enli ezert a közös szellethl:' táborczáson? O1vasd el az elóílzetési lraltéieldt<et! i
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' Y. kefirlet
Szeged; Síketnéma iltézet

Vt.-Víl. keillet
P écs, Ciszletcita t őgím,náz7la

Yt|l. ketűíel
Kecskea.ét, Platista íőglan áziaa

lX. tetület
Debtecen, Reíotmátús íőgianáz?ca

X) keútet
Btrdapest, lY6 Yácl 1lcca 62.

.MAGYAR csERKÉsz"
a Cserkész Szővetség tapia

l({íR teszeie.
líüegieterLik miaden hó |-éa és l5-él.

Egyes szárr- fua 32 ííllér
Eíőílzetésl átaiz

negyedévte 2'- P,
íétéwe 6'60 P.
egész évrc 6'40 P.

Blőtlzetés a 31428. gzámg
postataÉarékp élztátl s zár-lán.

Magyar Cserkészszövetség hivatalai és legfontosabb szetvei.
a) központi hiyatalai:
ElnőLség
Tltketi íivatal
Gazdasőgl hlvatal
Kitlűgyí hlvatal
E,llenőtzés
Sa|tó osztály
V e z ető tis zl7 t e sí{!I et

(tábotozás)
Brrdapest Y., lí,aJnat g. 6, Csetkészbáz.

b) kerületei:
l. ketűlet

Badapcst; IV., Vácí atca 62.

1l, ket&íet
Mlskoíc, Ref ormátgs főgiarlázilla,.

l1l, keú(et
§aombathely; Y fu m,igy ehá z 1l.

LY. ketűíet
Székesf ciétv át, Cils zterclla f őglmo.

A Magyar CsetkéEz száma| egycnkéat kapható& mínden vaslrl| á!íoaásoí § az ÁÍtaláoo, Beszetzési é6 Szállitási Yállalat
mlnóea, ű|ság- és kőnyvátasitó pavillo$ábaa.

Híbákaíelkerülní}:T*T'lT§"Lffj;,ff:Xlfff HíL:ffá§j
kiadóhivaíala íiszíeleffel kéri ezérí í. e|őíizetőií, hogy amennyiben a cím-
zé#en, melyeí mulf számunkíól kezdve a legmodernebb Adréma címíró-
géppel qégzünh, a legcsekélyeUb hiba előfordulna, ezí rövidesen hözölíéh,
nehogy ese{leg hibásan fuí címzéssel hüldiük íovábbra ís lapunhaf. j,

Szetkesztő : Vidovszky Kálmán
Szerkesztóség és kiadóhív atal l
Brrdápest, V9 Hajnal g.6 Csetkészlátz,

"VEZETÖK, LAP,A."
a Qsetkész szővetség hivatalos lapia

cs etkészt7s ztek s zá c'át a,

Megielenlk mindea h6 t-én.
Egyes száa, fuaz 40 íilíét

Előtízetésl fuaiz
téIévte 2'- P
egész évre 4'- P

Eíőlizelé§e a 31428, száanl
p oelatakat ékp éaztár i csekLszáolán.
S z etkeszlő : Kosztetszilz J őzseí, dt,

Szcrkesztőség: Brrdapest, V.Hainal s. 6.

Mindkét íaprra&at a Magyar Cser-
kész Szővetség (gazíaság| hlvatala)
aőia Éi.
Bcdapest, Y., }Jair.a1 ll. 6. Csietkészház.

Az ofszágos központ hivatalos őták és fogadási idő :

Orsz. Titkriri íIivatal
aaponta 9-.t óúlg és d. g. 4-7-19.

orsz vezetótiszti Testület
naponta Ő. s. 4-7 őt6lg.

Orsz. Ügyészség
napoata 9-1 ótálg.

Orsz. Gazdasdgi Hivatal
naponta 9-| őtáig és ő. !. 4-7-íg.

pénztdri Órtik
aapoata lr-' órálg és d. g. 5*7-19.

Witz BéIa orsz. elnök
kedd d, e. 10-t2 ótáig,
péntele ó, a. 5-7 ótálg.

Dr. Zsembery Gyula orsz, ügyv. elnök
naponta d, * 4-7-19

(saombat kiv ételév et).

Faragó Ede orsz. yezetötiszt

szetda ő..e, 9-|-1g és ő. g. 4-6-19.
csiltóttő& ő. e. 9-|-tg és d, g. 4-6-?9.

Éry Emit uezetö tiszt helyettes
' kedő ó. s. 5-6 őtálg3

gzeiőa. d. * 5-,6 őÁlg,'
péntek.d. c. 5-6 ótáig.

Sztritich Ptil vezetö tiszt helyettes
aaponta d, tr. 5-6 óláig

(szombat kívétetév ei),

Dr. Borsiczky Sdndor orsz. ügyész
íogadő .ldeiéí a,íaéeakot az Otsz, Tit-
kfu| Hívatalbag leheí megtodní.

Major Dezső orsz. gazdasrigi főtitkdr
naponta 9_.1-ig és é. ts. 5-6 őtáig

(szoobat! Liv ételév cl).

Molntir Frigyes orsz- külügl,i fótitktir
keddeln és cstltórtőí<őd 6-E óúig
Vidovszky Kdlmdn -M. Cs. szerkesztóje
keőő ó. e. ll-í ótáig,
szetda é. l. 5-7 őúig,
cgtltórtök d. e. [tr--l őáig,
péatet ő. a. 5-7 ótáig.

[llilísilitt|lí a iüuú,
de ne feledd, hogy a ielen is
a cserkészeké. Használd iól
fel a íelení és készüli a nagy
feladatohra, melyehef a iövő
íárhaf elébed. A ,,MAG9AR
C§ERHÉ§Z" nembsak szőra-
kozíat, de segif is e hészü-
lésben és miní igazi íó baráí
gezeÍ azon az vÍon, melyen
nrinden igaz cserkészneh és
magyar fiunah iárnia kell.

§ A vonal mentén utigd kt és lel. lapra ragasztva küId be a kiadóhivatalnak. Q

,Magyar Cserkész" t, Kiadóhiuataldnak

Budapest, V.
. Hajnal-u. 6. ,Cserkészhtíz.

esv évre, Ezennel előfizetek a Magyar Cserkészre *f7íévre., Ig27, éyi
negyedévre

iiitaqiiie- hÓ---,,""""naptól kezdödöleg,

az etdó számhoz csatolt bef. tappa1 kÜldÖm,
Az előfizetési dijat

Tisztelettel

* Nem megfeleló módozat törlendó,

il.

o1vasható név és cim.



Vlil. ÉvFot]rAM. BuDApEsT, í927. nnÁncrus r. e. szÁM.

MI,&'GYAR. CSER.KH$Z,
A MAGvAR cseRr<ÉszszövyrsIíc HlveTALos LAnJA

Márci
Legszebb és legnemesebb diákemlékeimnek egész

sorozata fiiződik nrárcius 15 ikéhez, Lz elszaki-
tott tlrága Bicska. egyik gimnázirrrnába já,rva, valami
csoclás lelkesedéssel készültünk nindig ez tinnepre. A
letkünlr már hetelrkel előbb ]iitüzesedett, valami titok-
zatos erő megelevenitette, valami szent érzés erőssé
tette és miriden március 15-én kiverődött egész külsón-
kön, ragyogott és tüzszilrrákat szórt a szemünlr, tüzelt
az arcunk s a lelkesedós nránrorában uszvat oly hatal-
nasoknak és erőseknek éreztiilr magunkat, lrogy a pok-
lokkal is szertlbe mertiink volna száIlni. i,íárcius 15 ike
szárnunkra valóban az volt, amí az alvó téli természetre
a tirvaszi rrapsugár. Kipattogott lelkünk 1örzsérr a leg-
szentebb, a legtisziább netrrzeti és hazaíias érzés és a
uraga fiatalos, br'qjos iinnepiességével felemelt a ntagasba
benniinket és oly boldoggá tett, }rogy nra, n:eglett ko-
roulbarr is turiok még táplálliozni abból, amit azok a
uapok halnloztak fel a lelkembe. Te drága, szép nen-
zeti szinii kokárda nrltradj]is,mellettem ninrlig. mert nra
tzt lriszetn neni tudnak nrirr oly érztissel csoliorba kötni,
arnily szent érzósse], és lelkesedéssel tklior rrri csokolba
llötöltiiuk l

Bizotr.i, íiuk, nra már mllrcius l5-ilre nent az, ami
rósebl]on volt az iíjuság szántára. }Ia rnárciLls 15-ike
niitrtita ltcnr jelentene tava§z;t az ifjuság ielkében. Nem
tiizesednelr lii a szcrrrek, nettt ragyognak a kokárdálr,
trent uszik a hiizaíiirs érzés szent áradatában az ifjui
léiek, nreiynek ünnepies htngos felzokogása a halotta-
liat is kellene, lrogy fcltámassza !

l{indelesetre s,zóía nagyot fordult a világ. Régeb-
ben nárcirrs 1i-ikében több yolt az élő valóstig, nra
utár több benne az enléliozet. Áz omlékezet pedig nem
tucl oly eleven és elenri erór,el hatni. Bégebl_ren a
niárciusi vivmrirryok szentelr és tiszták voltak, nla sokat
bepiszkoltak köziiltik és soklral visgzaélteli. Régebben

u § 15.
március 15-ike programmot is adott, ma uj feladatok,
kötelezettségok terenrtődtek elő.

Ezen okok azok, melyok március 15-érrek esését
magyatázzák. Mi azonban cserlrészek, ha e magyaráza-
tot tisztelettel respektáljuk is, de abba netm uyugszunk
bele, kogjl március 15-ének lwe§iinneplése ellanykuijon !
Mí e napon lelkünkben igen is tüzet akarunk gyujtani,
melynek lángjai égig csapva elégetik, anli uetnzelietleu,
rnegvilágitjálr és melengetik minclazt, ami nentesen ha-
zafias és szent ! Minekünk nagy napunk lesz nrirrdig
március 1_5-ike, mert azt nem fogjuk sohasem elfelejteni,
hogy az első március 15-ét a, magyar lfiuság tette ürr-

neppé l Es a tényt mi uomcsak emlékként órizziik nra-
gunkban, melyre évenkónt ünnepélyek aiakjában büsz-
kélkedünk, de igenis ez atély, nrint hatóerő száll a nri
lelkünkbe és egyre azt hatsonázza, Irogy trz 1848 as
ifiuság megtette a magáét, rajta hát, tegye meg a
nragáét az t927 es is ! Az l927-es cserkészifjuság is.

Tehát az idők, a szolrások, a lelkület lra ntegvál-
tozott is, ha nenr iinnepelik vagy ha uem ünnepelhetik
nrárcius 1ó ét ugv, alrogy rógebbeu, nekünk ez ntind_
egy ! Mi a n}agyar ifjuság iinnepónek, tal'án ujabb tar-
talotqtwal, cle régi fényóbon, lángoló lelkesedésével
meg akarjuk és meg fogjuk tartani l Ünnepeljük e napon
a nemo§, tiszta u,euozeti és faji önlu.clatot ós a nlindett
nohézségeket összetipró tüzos ifjui lélek titáni erejét !
Ez az ünnep hatalrnas emlélreztotés és intós is
számunlrra a nemzeti érzés ápoiása és a csrrdás itjui
lélelr erőinek a kazg. szcrlgálatába való bcállitrlsára.

Es drága jó fiaim, lra csöntlben, lárma nélkiil
ugy clolgoztok, hogy lelketek sziwwagyarrá lesz, és ha
ezt a mlgyar lelketekot becsiilettel, a haza szolgálatába
állitjátolr, higyjótek el a magyar cserkészeknek is lesz
egy nrárcius 15-ikóje, talárr más napon és nrás nródorr!

Adja Isten, hogy rrgy legyen ! Witz Béla
orsz. €lnüIí

A Magas Tátfa.



Mátrai Rudolf
a Magyar Cserkész Szövetség IV. kerületének elnöke.

Máirai Rrrdolfot, a IV. lrerület elnökét, Székesfo-
Irérvár városának felső|tázi lrépviselójévé választották,
A kitüntetés nemcsak az ó személyót érto, ltanem benne
és általa az egész nagyar cserkésznrozgalnrat is. I(edves
í'eladatot teljesitünlr, nticlól e nagy egyéniség pályafutásáü

- legalább nagy vouásokbari - olvasóinlr eIé tárjuk.
Mátrai Rudolf 1870 ben sztiletett, 1889 beu tépett

a ciszterci rondbe. l'elszentelóse után Székesfchórvár,ott,
Egerben (t4 évis) és Budárr tarrárl<trdott Az 19t5-16.
ttrnóvtő} lrezdve a székesíblrérr,ári §zerrt !stván reáI
girnnázirrm igaz,gatti.ia. Mi,rt i.gazgató nemcsak intézetét
eurelte a virágzás u,j fokára, hanem szociális és közéleti
nrunkásságával a v/lrosrrak is nagy szolgálatokat tett.
Pedagógiai érdemeinek elisnreréséiil Ma,gyarország Kor-
rtrányzója 1924 beu c. ítr,rrlr. fóigazgaióvá ltevezte ki.
l(özéleti tevékeuységének legértékesebb doliurrrentunta
az a tény, hogy a városi törvénylratóság bizalrua óreá
bizta Székosfehérvár képviseletét.

Amikor a Magvar Cserkész tisztolettel hajtja rueg
zászlróiát Mátrai Rudcrtf előtt, nen szernélykultuszt iiz,
csak kedves kötelességet teljesit. Mert Mátrai Rudolf
olyan cserkészegyénisóg, akinek rnunkássá,ga példaké-
pen állitlrrrtó miuderr cserkész és csorkészvezető olé.
NIikor Székesfehérvátot az első konroly cserkészrneg-
rnozclulás történt (1920 ban), ó volt az, aki kezébe vette

a zászlőt és azőta rendületlen lelkesedéssel viszi az
éleu. Hetetlik éve nrár, hogy ő a lelke ennek a kerii-
letuek. Kcdves egyérrisógével, nrtiveltségóvel, az
ifjLrság és a csorkészot iránt tailrrs)tott rueleg és lr:li;es
szeretetével, ékesszóiásának lebilirrcseló erejével ezreket
tett a cserkészet barátaivá, olyauokat is, akik azelőtt
hallani sem akartak róla. cserkészszónolri siliereinek
rrencsak !-ehórvár a székhelye - G_t,őrben, Tatán,
Pápárr is, sót & messze Egerbon is ő nrozclitja nreg a
sziveket. Hogy gyakorlati téren mit tett értünk, rragy
befolyásával hárryszor lolt sogitségürrkre, a csapatok
arryagi tárrrogatása értlekében rrrilyen önzetleuüI íárado-
zott, a7,t csalr azok tndják, alrik isnrerik a keriiiet
belső életét.

N{átrai Rudolf ez,zel a széleskörü cserkésztevékerry-
ségével nemcsak a lV. kerület cserkészé|etét tette vi-
ráqzővá, hauem rr:lgy szolgálatokat tett az egyetenres
magyar cserkészetrrek is. Á cserkésztörvények szellemé-
ben cseleksziink tehát, amikor testvéri szeretottel részt-
voszünk a IV. keriilet örömében és tisztelettel köszOntjiik
Mátrai Rutlolfot, akirrek inrnttir módja lesz arra, hogy
ntagas közjogi néltóságllt is latba vetlresse a magyar
cserkésznrozgrrlont érdekébeu. Ezt kérjük tóle, a,rnikor
huszezer ntagyal cserkész tiszteletét és szeretetét tol-
nrácsoljrrk előtte.

Néhány §zó a IV. lrerületröl.
1920. őszén Székesfohérváron rnár olyan élénk

cserkészólet iblyt, lrogy egyre erőtel.iesebl.ren n;,ilr,ánrrlt
nIog a fohérvári kerület rrregalakitásának kivánsága.
Dr, l'arkas Gyula, Takácsi Nag;r József és Potz Edgár
hosszu és bizalnras tanácskozásokat folytattak, nelynek
erotlnrértyoképerr elhatározták a fehérvári Cserkészkerti-
lot negalalritását, A nrozplalon vezetését és irán_vitását
Mátrai Rndolf reálgim. igazgató a le3nagyobb örönrmel
vállalta, nrár a liövetkozó év elején sikerrel járt. 1921,
jlrn 29.én a 85. Zrinyi csapat memorandrrnrot intézetí a
Szövetsóghez, melyben szövetségi képviseIő lriküldését
lrérte. Pár nappal utóbb febr. ó én megielent városunk-
btrn lelrocli Sulyok János, a Szöv. akkori üv. elnöko, aki-
notr< elnölilote alatt tartott tanácskozás kirnondta a ke-
rüIet megalakulását Elnökévé egyhaugu lelkesedéssel
X,íátrai Brrdolfot választották. A ker, első iiv. olnöke Dr.
}-arkas Gyula volt. Az ó fátadhatatlan lelkesedése csak-
hamar élénk kerületi életet tor€mtott. A ker. alakulása.
krrr a kövotkező csapatok múkötltek : 35. Jedlik Ányos,
39. Rákóczi, 46. Hurryadi. 8ö, Zrinyi, 98" E}óre, 125
Hurtnia összesen tehát 6 csapat. Pezsgő élet irrdrrl a
keriiletben, egyrirásután alaltulnak az uj csapatolr. 1921.
ntárcirrsban indul meg a kerüIet hivatalos lapja a Tö.
rehaésiinh Pőiz Edgár szerkesztésében. I(ét évi fenn-
állás után a lapot nrogszünteti a kerület ezzel is dok-
Irtentálni akarván a cserkészegységot, 1921, rnilrc 14-én
este a íehérvári cserkészek lanpionos felvonrrlást ren-
tleznek. nrolynok ünnepi szónoka Sik Sándor t922.
má|us 7 én volt a ker elsó közgvülése, nrelyen a Szö-
votséget Papp Gyula dr. orsz. üv. elnök képviselto. A
közgvülés, nel.yen Gyór. Pápa, Tata, Yoszprém ós Bicsko
Irilrüldöttei is résztvettek, véglegeserr kimondta a kerü-
let megalalrrrlását Fejér, Veszprém, Győr és Komáront
megye teríiletére. A ]rerület IT. közgyiilését Tatán, a
III.,at Felrórváron, a iV. et Pírpán tartottak, Az idei

közgyüIés Veszprémbon lesz. Ugyanezon és julius havá-
barr volt a lterület első erőpróbája: a felrérvári csorkész-
trrrp, nroiyen a fehérvári csapatokon kivüi a gyóri, tatai,
vesz,prénri, bicskei ós pápai cserliészelr is résztvettek.
Juuitis 2ó érr vasárnap d. e, tábori nrise és diszszenile
volt. Ez alkalonrmal álclotta nreg Prohászka Ottokár
györryörü beszéd kiséretében a 85. Zrirryi csapat fehér-
selyen zász|óját. D u. pedig nag; szabásu üunepség volt
a sóstói versenypályán. A fényesen sikerült nap legszebb
bizonysága volt a kertilet éIotképessógónek. A. második
nagy erőpróba a győri cserkésznap vtllt, 1924. iunius
21 és 22 én. Ezen szintén résztvettek lrz ös§zes lrerületi
csapatok kb. 600 cserkésszel A győri társadalonr iga.
zábarr ekkor szeretto meg a oserkészetet és ez idótől
fogva meglepó módon megszapolodtalr a győri csapatolr.
Ez alkalommal ntondta Mátrai Rudolf egyik legfulrui-
nánsabb beszédét

1925. junius 13 és l4-én a fehérvári osapatok
rendeztek .cserkésznapot Székesfehérvárott.

A Nenrzeti Nagytáborban a kerülot 14 csapatai
vett részt. Itt a lrerületi csapatok fegyelnrezettsége álta-
lános elismeróst aratott. Versenyeredmériyeink a leg-
jobbak közüI T,alók. 

- A kerületben na összeserr 21
csapat múködik, 28 tiszttel, 43 segédtisztteI, Ir83 cser-
késszel. Városolr szerint: Győrött ö, Székesfehérvártrn
6, Veszprémben 2, Páplrn 3, Tatán, Bicskén és Felső-
gallán 1-1 csapat, A keriilet székhelye Székesfehérvár
Hajdan a királyok koronázási és tenretkezési helye. }ía
ennok a nagy multnak csak emléke él. De ez an enlék
ihlet, életet ad és erősit. Ez a nagy nult talán nagy
jövő záloga. Az ősök porától negszentelt talajon ma
új életerős, magyar virágok bontogatják százszinú szir,
maikat : a cserkészfiúk. HigyjUk, hogy lesz gyümölcs
a fán, amol1, ilyen gaztlag. igéretes tavaszi virágpom_
paOa ottozott.
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i9JJ. jurrius 25. F'ehérqári cserkósznap.
ProlrászLa piispök megáldja a S5. Zrinyi csapat Zá,szIó:aL

A vezetötisztelr rnunkáia.
-- Mi a feladatuk a régi főtisztviselölrnek és mit

akarnak az űj vezetötisztek ? -
Talán tudjátok firik, hogy Szövetségünk utolsó

rrrszágos közgyüléso €gy lij főtisztséget létesített, a
vezetőtisztséget. Az alapszabályokbarr meg is jelölto a
közgyülés ennek az új tisztségnek a munkakörét. Errőt
rrkarok most szólni nektek.

Mirrden cserkész tudja - vagy legalább is tudnia
]<ellene - hogy a Cserkészszövetségnek van egy orszá-
gos elnöke, aki a közg;-üiéseken, intézőbizottsági ülése-
kerr, ezeken a cserkészet sorsát iránvító üléseken elnököl
r:s azokat vezeti. Trirgl,alásohat folytat nen cserkész
vezetó férfiakkal, akik a tanitás és az ipar sorsát irá-
lryitják.

Ternlészetesen még sok más dolga is van,
rrrert lriszen az összes főtisztviselők, kerületek, csapa-
tok muukájtiért felolős. Ezt a, nagy nrurrkát egyedül
rrern birja és ezért nregosztja a társelrrökökkel, ügy-
vezető elnökkel és a többi főtisztviselókkel. Áz ügy-
yezető elnök az összos cserkészirodák, hivatalok leg-
fóbb irányitója. Nagy felelősóget lrord a vílllán, mert
lerucsak az ftatlár és iratkezelés, nyilvántartás - a
tl-*alratokról, tisztekről, fiúkról - pontosságáért felelós,
rle felelősséggel tartozik azért is, hogy a Szövetség

1r,lrrzeivol hogy gazclá]kodnak a fótitlrárok ! Es ha nrár

1rénzről van §zó, akkor ntegemlítem nektek azt is, hogy
lr gazdasági és pénzügyi főtitkárok azok a jó bácsik,
rrki|r neIncsak a tagdíjakat lrajtják be a csapatoktól,
r1,1 t szegény csapatoknak is dugnak a zsebébe ogy
l:.s pénzt, hogy táborozni nlehessenek.

Az ellelrőrzők szigorítal őrkOduek a cserkésztör-
vritiy Irregtartása felett ós a lranyagokat, nrulasztókat
|:,lrrróuyen kérdőre vonják a cserkésztörvénnyel, vissza-
ci,iket pedig az ügyész kezóbe adják. De nenr írok
r;;rrsf pilldgnkiról, mert hiszen a neye mond,ja meg,
]illgy lrrit csinál a külügyi és a táborozási főtitkár és
:r szerkesztők Iz országos közporrtban. A kerülete]r
Itlsorrló beosztású vezetóire kisebb rrrórtékben u8yan
lzek a murrkák háruluak,

Mindonkinek sok a dolga s ezórt volt szükséges
:r. vozetótisztség lótesitése, amelynek foladataa cserkész-
csapatok, tisztek, segédtisztek, órsvezetók kiképzéso és

uruuká.iuknak irányitása. Ezt részben írásban végozziik
a Vezetők Lap.jábau és részben a Magyar Cserkészben,
Néha hosszú terjedelnres levelokben, másrészt a gya-
kor]atl_ran : tiszti gyiilóseken, tiszti táborokban, segéd-
tiszti ós őrsvezetői táborolrban és a uyári nagy láboro-
zásolrrrn.

Sok részlete van természeteseu ennek a nagy
mutrltánal<, mint amilyen a próbapontok tökéletesitése,
pr,óbriztatások, hejkoIások, akadályversenyek és rnég
ll gyon sok más, amit itt felsoro]ni nohéz volna.

A vezetőtisztek az irányitói a jó cserkészmunká-
ualr és ezért minden gyakorlati és elméleti cserkész-
iigyben szivesen adunk felvilágosítást és tanácsot, a
csapatokuak és egyeseknok is. Ök azok a gyakorlott
régi cserkészek, akik rrrinderfuoz értenok és akik ezt a

nag;,obb gyakorlatukat és tudásukat nindenkinek át-
akarják aclni. Szívesen mennek ol egy-egy csapathoz
is, }rogy gyakorlati bemutatással is segítsék fejlódésé-
betr. Az országos központban és a kerületekben össze-
sen 12-en múlrödrrek, do egy-két év múlva nagy tábo-
rutrli lesz, azoknak a tisztoknek a boolvasztásával, akik
a lcgjobb munkát tudjáIr végezrri.

F'ortluljatok tohát bizalommal a vezelö tisztokhez
nritrden olyan csapatügyben, ami elméleti vagy gyakor-
lati kiképzésro, ünuepségok, táborozások rondezésére
vonlrtkozik.

Ániint látjátok, olyan nrunka folyik a szövetség-
rréI ós a kerületekben rragyban, minf lrozzávetőlegesen
kicsiborr a csapatnáI. A parancsnok a cserkészet, aki
kiadja 

^z 
utasításokat, a cserkészei a fótisztviselök,

akik jó munkanregosztással dolgozrrak, mint a cserké-
szek a táborban. Mindenki a maga nrunkáját végezi,
do lta, trrd, sogít a másiknak is. Mi mindnyájan értetek
dolgozunk, hogy titéket jobb, különb ,naglarohká ne-
vel.jíink.

Mi, a ti öreg testvéreitek, örömmel, boldogan
dolg^ozunk ós csak azt kérjük tőletek, lrogy ti adjátok
át trragatokat a mi munkánknak engedelmesen és éljét
teli ilzt, amit adunk lolkiismereiesen, hogy jó nunká-
1ucljunk végezni, összefogva, egymást segítve, hazánk
javára és Islctr dicsósí:gére.

]:st.l;(ó Ede, O. Y. t.

192]. juniu§ 2á. Fehérváti cseíkésznap.
A csapatok a sóstói versenypályán.
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Esktiszüní< . . .
Fejünt< folott a zász|ő szátnya|ebben,
sápadt atcunk ma lázas tűzben ég.
Uj szikta gyúl a villanő szemekbenl
úgy néz a zűőuló jövőbe
a tűzben edzett iÍjú nemzeőék.

Esktiszünk . . .
A, t égi lángok mínd ha m úb a húnytak,
romlott iszappá tett a tégi vét.
Lctiprott set yaébő| abíiszke múítnak
egy szín maradt a lobogónkon:
a makulátl,an, tiszta hafiehel

Fogaőalomtétel.
Esküsatink . . .
E szín ma titkos vágyunkat jelenti,
mely szűz etővel porbOl égbe szátt.
Többé nem vethet láncot tája senki;
úgy rcprirl az Alkotő íelé,
mint vfundatkot a zengő madát.

Esköszünk . . .
Nem gyerm eksző azesÉ,ü ají<ainLon ;

nagy vá|asztltra hív e pillanat,
IKitfuala szivünkbe súgia titkon
az éleL úaőó pataacsátt
nekönk ma megírátr átni nem szabad.

EsküsztinL . . .
hússá-v étt év áli ék b ennicnk a törvdny,
minden betűje íétÍitett (egyen.
Búnt és haláltlehel íelenk az ötvény,
belézuhant az egész világ -harsogva zúg íelénk a f,öttelem.

EsLüsaúnL,
hogy átvágunÉ a tút embermocsáron,
hidat verünk a tontó lápoLon.
Amette fesló bímbOt hajt az álom,
elszáatan ort<<idtink f<ll<itte
s íelkünk f€m€g a rózsaszirmokon.

Esküszünk: Esküseünk -a hatcban tenőilei(enűl kitattunk, az esí<& szent, s mi mindíg tésen állunk,
bfu átuló gúny ostorozna írl.r"g. zúzott szivekbe űj rcményt vetünk.
A, tathrtetlen hít Iegyen a kardunk, Romok helyében épalő világur.k
hogy fajtánkat vaí<on szetetve első imája Feléd suhall
IeheisanL embetebbltl embetek. segits e jő rr'ankában Istenüní< | Ötuedi László.

Tóth Mihályból Johnnie Nichols lett.

vihar. - 
ilIár talán negsegit az Isten, nenr lesz már

- Csak már elérnénk azt a kikötót, nilyorr nresszo
lehet rnég ?

- l'ólnap. A kantinban rnondták. Miska alszik ?

- Alszik a szentem, nrár jó idoje. Aztán biztos,
hogy vár a konra ?

Irta, 1\íár csak jól lrezdődjék, majd csak
boldogulunk.

Csend. Nagy sóhajtás. Az asszony közelebb hilzó-
clott a férfihoz. t913-ban, a llamburg-Anerika voIlal
egy kivándorló hajóján folyt ez a boszéIgetés, köriil-
belíit 300 mérfóldnyire (egy nrérftild 18ó2 nr.) lüerv-
York kikötőjétől. Idósb Tóth Mihály keseredett el
végképpen ezúttal a nehéz rnagyar sor§ miatt és ott-
hagytrr Szendrőládot. Petlig hej ! Móg a liatonaságnál
de ltetykén vágta lri a feleletet arra a kérdésre, hogy
lrova való :

- Borsodmegye, Szendrólád !

Ez volt a világ legszebb helye, odaszáIlt vissza
ntinden gondolata. A legvígabb, a legkiíbgástalanabb
katona volt és nagy öröm volt az, amikor visszatért,
mint obsitos, Megiilte lakodalmát és a világ Iegboldo-
gabb magyarja volt.

Azóta mindössze három év múlt el ós most nár
csak egy boldogságuk, kincsük volt: ifjabb Tóth
Mihály, szi.il, 1911. Borsotlmegyo, Szendrőlád. JelenleE;
ott rugdalódzik a kabinban és két és féI évos izmai
mindol erejóvel tiltakozik az ellen, hogy noki fényes
nappal is aludnia kelljen, mert ő már kezd nagy fiú
lenni. Régi családi viszály - mé8 apáili bűne - dőlt
el id. Tóth r\[ihály hátr:inyára és nekík ki kellett men-
niök a régí zöldkapús, leanderes házból és át kellett
adniok az örökölt rögöt. Pediq erre volt építve az
óletük. A derült, biZakodó világ összedőlt bennök és
rréhány hónapí szenvedés után olviselhetetlen lett a vi-
lág Szendrőládon. A kivándorlás görcsös, tövissel rakott
úotját ragadta nrog Tóth Mihály és most a feltiinedezó
b.ivilág körvonalainak láttára, nyugalom szállt a szí-
vébe, Egészségesek, fiatalok. Talán negálilja az isten
az túját.

Nngy voit az örönt, antilror a koma a partorr fel-
túnt. Mentelr eEyerlesen a Mac l(eesportba, a bányába.
Majdnenr egyszerre veliik érlrezett nleg a világháborri.
Ismót mások viszálva, nrások bűne. Mire véget órt,
idősb Tóth ilIihály is befejezte földi irtját; elvitte a
bárrya, Felosége sietett utána, Egy évvel a háborír után
írgy állt ott a nagy Pittsburg városában a kilenc éves
Tóth Mihály, olyan egyedü| mint az ujjam.

lIr. Nichols hivatott cserkészvezetó. líikor nreglá-
togattant a táborát a Dellarr.are lblyó egy vadregényos
szigetén, a cle]]arvare indiánok egvkori íönöki reziden,
ciájárralr színhelyén. bentutatta csapatait, (16 csapata
volt a táborbarr és összesert 67 csapatot igazgat) és érr
nregértettem örömét és büszkeségét. Csupa csínnal öl-
töz0tt, tiszta és vidánr szetníí kópé, e_qyik ügyesebb és
ragaszkodóbb, nint a násik. Kót hetenkéut nás és
nrás 16 csapat jörr el a táborba és a, 1lompásan beren-
dezett táborhely, valóságos sátortábtrr, rrrinden zúgából
feléje áranrló indiárr élotet élvezi A rábor parancsno-
kával, aki egész nyáron át dirigálía a tábort, igen jó
barátsrigba keveredtem. Egy c.sillagfényes, virágillatos
estérr, anrikor heverószélieinkről szenrléItük a tábor e]ó.
késztileteit a lefekvésltez, anrikor a szivek úgy nyila-
cloz.tak, nrint nráiusban az orgonavirág. egyszerre csak
odarrvri.it egv papirost a tírborparancsnok :

- El turl.ia ezt olvasui ?

- I]orsodmegye, S:endrőlátl - olvasom. - Hát
hogy ne turlnám, mikor ez nrlrgyarul van.

- Hát innen való IlIr, l{jchols í]a.
Persze hogy semmit sem érteltem belő]e. !]l-

mondta, hogy van egy nevelt fia l\fr. Nicholsrrak. akit
nagyon szeret. l{agántáborba küldte a nyárra. az,ért
nincs itt. 15 éves és kitúnő fiú. IVIost az apa érte ntent
autó.iával, csair mintegy 200 nrérftlldnyire van innert
(Itt nem tengeri, hanem angol mérföldct ke]l érterti,
egyre ,t609 métert számítva.)

Oh igen. }Iost már megértettern, bogy nrórt liap-
tam rajta néhtiny.szor Mr. Nicholsot, hogy sajátságos
pillantással vizsgálja arconat. Eleinte az idegenségnek
tulajdonítottam. Most nár értettenr: érdelreltem, nler!
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én is oda való vagyok, ahonnan nevelt fiát juttatta
nelri a sors. Többször úgy nézett rám, nint aki morr-
darri akarna valamit, de nem bízik benne egyelőre,
hogy jól teszi-e, ha elmondja. illost e]túnt a táborból,
e|hozza fiát, hogy megnrutassa.

Másnap ctélben *.gJrt."tut. l kormánykerék
meilól egy a lrajtásban kipirúlt arcú daliás legény
ugrott le.

- This is my son, doctor - ez &z én fiam,
doktor úr - mondta nen kis kevélységgel és azzal an
örömnrel, amellyel a jót sikerüIt meglepetést kisérjiik.
Láttam, lrogy nelrem hozt,a eL a fiút es ez nagy örömot
jelentett számomra. Jól szemügyro vettonr. Minden ízé-
ben magyar. Alrogy nrosolygott, altogy szólt, a szeme,
haja, sudár terntete nrind oda való a magyar Alföldre.
Do a besaóde amerikai. A szülók tragédiája nélyen
leun szendereg az em|ékezetében, csak akkor fogja
meghallani borongós nrelódiáját, ha ogyszer őt is meg-
keresi az éIot ökölcsapása. De tallr,n nom, talán boldo.
gabb lesz, Irisz csupa életvidor kedvesség !

*

Ebérlnél az apa elmondta, hogy neki nem lévén
gyermeke, felesógével együtt mennyire örültelr, hogy a
sors ezt a frűt hozzájuk vezette. Eleinto csak gyanak,
vással kezelték és éppen csak gondoskodtak róla. Azt
hitték, hogy talán valami alárendelt nép hajtása, Isten
tudja, hol yan az a Eungary és nriféle nyershúsovő
tatárnépség lakja, lrátha kitör rajta a vadság, amint
megnő és nem bírnak velo. Egy féléven belúl meghó-
dította őket a gyermek. A. nevét nem tudtálr kiejteni
és Jo]rnnie-nak (Jánoskának; novezgették. Angolul már
tudott valamit és olyan ügyes és értelmes volt, hogy
felúImúlt minden nrás gyermeket. (Ismerem, isnrerem
ezt - sírt íel bennenr a lélek - a nagyar gyereknek
aligha van párja szellemben és ügyességben, amíg a
maga ösztöne szerint él, de ha betöri az é|et, elvész a
legtöbbje. Ti meg kinevelitek a gondozással a kisebb
lelkút is). Most már két éve közópiskolába jár és -nos és nézze rrleg - intett a firi í'elé, Valóban, te§os
harmónia volt apa és fiú közt és a fiú nemkevésbó
volt büszke apjára. 

*

Délután a fiú megtudta, hogy én magyar vagyok.
Apja előzőleg eÉy szóval senr említette. Miért - tünó-
dött a fiú - igon valószínúleg azt akarta, hogy m_agam
nyilatkozzam meg. Es ezzel szomíigyre vette az idegen
cserkészvezetőt. Mi mehetett végbe a lelkében, mi nom,

este - a másnapi nagy índián szertartá§ra való eIó-
készülot miatt nom volt tábortúz - hozzámhúzódott.
A gyüiekezó holy nagy moző volt, dús fúvel. Arneriká-
ban az egész keleti part mentében olyarr nedves a le-
vogó egész nyáron át, még a hőség is olyan nedves,
hogy a fti sohase óg ki, nrint a mi AlföIdünkön. lde
sétáltrrnk, leheveredtünk és nrost megindúlt az igazi
beszélgetés. Miska - már én csak igy hívom - sokat
felejtett már a magyar .nyelvből, de a szíve sohaso
lesz más, mint magyar. Evek telnek el, amíg magyart
lát, de a §zemo lángolása mindont elárul, ha egy-egy
kérdéssel érdeklódik, milyen az ó szüióhazája, Elme-
sélte, hogyan maradt meg emlékezetébon anyja elbeszé
léso a megérkezésrőI és vidám apja pusztulásáról.
Nagyon éretten beszélt egyedüImaradásáról és nem
tudta megérteni, hogy esik uehezére magyarül beszélni.
Persze, a szülei tanitás céljából, sokat beszéItek vele
angolul is.

Mégis érdekelne szóItam hosszabb
szünot után - hogyan akadt rád nevolőapád ?

- Óh, az nagy§zerú vélotlen volt, - gyuladt ki
a §zome párja - hát ott álltam Pittsburg utcáján. Ez
néhány nappal anyám halála után volt. Egyik szorn-
széd tartott, amig eldől az árvaházban laló elholyezé-
sem. Egyszerro ogy csapat fiú mont arra, most már
tudom, cserkészek voltak. Mindonki örült, mindenki
énekelt, mindenki hurrázva üdvözölte a fiúkat, de én-
nekem annyira megütötte a szivemet az árvaság, hogy
hangos zokogás rázott meg. Epp akkor ment el előttem
Mr. Nichols, az én drága dadym. (Dedi : apuka). Jelt
adott a fiúknak és azok maguk közé vottok és meg-
vígasztaltak. Amikor a propaganda felvonulás végén
uzsonna következott már vigan ültem közöttük. Mr. Nichols
kikérdezett, telefonált néhányfelé, aztán azt kérdezte,
akarok e velük a táborba menni, addig volük lakhatom.
Ott nraradtam - boldog vagyok. Azt hiszem, odafenn
édes szüleinr is helyeslik ezt a fordulatot.

Sokat kellett .esOtoer] Magyarországról. lls Miska
Johnnie (Borsodmegye, Szendróláoról), reméli, lrogy el
tud jOnni még ide, megnézni a magyar fiúkat. Do én
attóI félek, hogy csak bebukkan hozzánk és vissza-
megy, mert a szeretet napfénye átformálta a szívét.
Annyi bizonyos, hogy Johnnieval az amerikai nemzet
nyer és a magyar voszit. Mégis büszke vagyok Miska-
Johnniera, mett az ő érdeme, hogy a neveló szülei
nagy hálával és szeretettel gondolnak Magyarországra.

Telnesi Ggőző.

Hogyan lrell fuldoklót esónalrlral lrimenteni ?
A vizból mentés sok

módszere közül legbizio.
sabb, ha a mentő csó-
nakkal közelíti meg a
fuldoklót. Helytelen és
végzetes következmények-
kel járhat, ha a meutő
a lrelyett, hogy a csónak-
kal a bajban lévőhöz
evezne, r,izbeugrik s úgy
igyekszik a fuldoklónak
segitséget nyújtani. Hibás
ez azért is, mert beugrá-
sunk a csónakot nrég
messzebb löki, do_ úszní

lassabban tudunk, mint
amilyen gyoTsan a csónak
halad. Ha pedig még ide-
jében értünk is oda, nagy
küIönbsóg, hogy úszva
kell.e mentenünk vagy
csónakon.

Ha a yizbefrtló a
csónak fara irányában
van, nem kell megfordul-
nunk, mort idót veszite-
nénk; ogyszorüen hátra-
felé ovezünk, de közben
a fuldoklót állandóan
szemmol tartjuk. (dt)
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e s i r lr é s.
Ha enlékeztek ntég, azt ígértem a Kotorék círnú

történetben, hogy legközelebb szólni íbgok a kotorékból
e:e§enelr kifogott rókafiókról, Csirkésról.

Csirkés Pali úríi gondozása alatt szépon növeketlett.
Eleinte Paii elhullott és kidobolt tyúkokkat és csirkék-
kel akarta etetni. Sajnos, ez nem izlett Csirkésnek. Ha
azonban frissen lőtt verebet, vagy májat adott oda, volt
pompás lakoma.

Hogy mozogni tudjon, egy nagy, üres istállóban
hosszú, vékony láncra kötve tartotta.

Ugy rnegbarátkoztak, hogy amint Pali belépett
hozzá, rögtön a nrellére ugrcrtt a kis betyár és hegyes
kis orrát szoretetteljoson dörzsölgette Pali nyalrához és
rigy hizelgett neki, mint ogy kis macska,

Nem mindonkivel viselkedett ám így !
Ha más közeledett felé, rnérgesen vicsorgatta fogát,

szemeiból zöld láng lövelt az idegen felé s ha olyan
közel merészelt hozzá ntenni, lrogy láncától elérhette,
clühösen nokiugrott és mérgesen megharapta, ahol érte.

később pali lárrcon kivitte sétálrri.
Láttátolr volna, micsoda ribilliót tárnasztott a falü-

ban, Alrány kutya csak volt, nrind megérezte a róka-
szagot messziról s olyarr yeszett lárnrát csaptak, nrirrtlra
végveszedelmüket érezték volna.

Csirkés akár egy jól nevelt krrtya szaladt Pali
mellett, bozorrtos vitorllr,ját (farlrát) hosszan elnyújtotta
nraga után.

Ha egy bátrallb krrtya liözelebb jölt hozzíl ismer
kedés céijából, felborzolta szőrét, maga§ra f'e!csapva
vitorllÚát, rázogatta és megnllr'!zlttít gyön;;örLi 1rílfelrér,
fogsorát.

Li"la ar, isnrerketló krrtya túlkiváncsiságból hozz1l
ériníettc isrrlcrkodési eszközét, orrllt, rig1, csnpott rii a
róka íbgazatával, hogy Pali alig tudta rírbir:rri. lrogv eI-
eressze a kir,áncsi kutyát. csirirés csakhamlt, szerrzitcir'rja
lelt a í'airinak ; azonbalr liósóbb mincl tObb lraragot víll.
tott ki viselkeclése.

Többsztir elszabadult lárrcáról s ez mirrdig éjszalra
tötiérrt. P;rli reggel csalr arróI tuclta meg, hogv rrem volt
rajta a lánc, tle nleg csalrlramar jött a krirvallott szonl-
széd,, hozta a t'éIig elfogyasztott tyírkot s kérte az fuát.

Vagy peclig ott találta Csirkés elótt az éjszaka
elfogott tyúk maradványait.

Csirkés búnlajstroma egyre ttövekedett, folyton
több és tr;bb kártevését kellett kifizetni. Esy erénye
volt, ltogy Paliék udvarából soha egy tyúkot nern lopott.

Ltitrri kellett volna azt a búnbánó pofát, amit
Csirkós vágott, lta Pali pirorrgatta Olyan ártatlan atcot
vágott, mint a ma szü]etett btirány. Persze, a korbács
kihullott kezéból, amiyel pedig el akarta pá,Irolni.

Akkor aztán odacsúszcltt nagy alázatosan hanzá
Csirkés, vicsorgó poíá.,,al és úgy dörzsölódött hozzá,
hizelegve, kamntogva, hogy Pali nem tudott mást tenni
véle, mint szépen elkezdte sinrogatni.

Jqj, ha látttitok volna a féllrorrrál5,os istállóban,
hogy percegett, hogy szórta a villnnrösszikrákat a simo-
gatott róka szőre, háI az csak györryörúség vtrlt.

Ilogyan viháncolta körüI a most már örvendezó
Csirkés vajszivú kis gazcláját.

Hát lelret erre az okos kis áIlatra haragrrdni ?
Második őszt érto rnár meg Csirkés. A kis róka-

fiókból szép, nagy, kifejlett róka lett. De be is telt
már a rnértéke.

Egy izben Pali huga, Mancika közel ment a róká-
hoz, hogy megsimogassa.

Csirkés nem nlorgott, mint reldesen, ha íc[egerr
közelít hozzá, sunyi módon huzódott ö§sze, de anrint
}Ianci kinyújtotta simogatásra kezét, Csirkés belenrart
csuklójába.

A rett.enetes sikoitásra oclaugrott Pali s kimentettc
huga kezét a róka fogai közül, de már ]résó volt. }Ianci
kezével alaposan elbánt Csirkés. Szerencsére, csont nenl
törött, azonban a seb igy is elég sokáig gyógyult és
örökös emléket hagyott Mancika kezén,

Most már végleg ki volt mondva Csirkésre az ité',et,.
Pali csak arra kérto apját, hogy legalább arirlig

ne pusztítsák el a rókát, rníg le nem hull a hó, neltt
jön eI a fagy, nert nyári bundája semmit nenr ér.

Apja beleegyezelt, azonban kikötötte, hogy adtlig
senr maradhat a báznál.

Igy keriilt ki Csirkés a gazdasági kert egyilr csirro-
san elkészített ketrecébe, amelyhez oda volt kötve .ió
erős lánccal, hogy ki-bejárhasson. Pali azrrtán itt lit,l,
gatta meg Csirkését,

trrdekes volt nregfigyelni a róka szőrváltását.
A nyári bunda ritka, az alsó pihés szór hiányziii

bolőIe. Szine fakóvörös, csaknem barnásba hajló. FüIen
és lábainak nrellsó részéu levó fekete foltok íérrytelelr
fakók. Melle szőre piszkos sziirkésfelrér.

A hideg beálltával lassan váltja a bundát.
Tömött, fényes, élénk sziní1 iesz a szór,özet, ez mitr
prémnek is jó. A fekete foltok fénylő bársonyosalr.
Hatalmas bozorttos vörös vitorlájának r,ége fekete szór-
pamacs. I"arka tövérréI lilába jritszó sötétebb folttal,
melyrrek szaga emlékeztet a,z ibolyaszagra. Ezt hivjálr
a ról<a ibolyájáIrak

Gyiinyörti, rrapfényes. fagyos jantrírri nap déIutárr-
jáu rltcnt ki Pali apja a gtiztlaslrgi kertbc, hogy Csir.
késen az itóletet végr"elrajtsa.

Pali rren volt rábirható, hog1, végezzen védencével.
Csirkés a hóropogásra fiirgén ugrott ki ketrecébőI

s anreddig, engerlte lánca, iiiült a hóra figyelni, mikor
forclul ki a karry,argós uton gazdája.

ilIikor meglátta, lrogy nenr Pali siet felé, csaló-
dottan fordult vissza ]ietrece feló. Ebberr a pillanatbau
dördült el a halált hozó lövés és c.oirkés egy nagyot
ugorva, rogyott vissza a fehér ltóra. Piros vérével biin-
hődött a sok gazemberségért, amit életében elkövetett.

Pali apja jó bará,tstigbarr volt Samu bácsival, aki
állatok kitömésével is fogialkozott. Odaadta Csirkést
noki, hogy örökítse nreg iskolájának. Igy jrrtottam én
csirkóshez s a hozzá ftiződő történetekhez.

jamlt, bácsi.

Csaí< röviden.
L segéőlisz| aagyatázza aa elsősegéíyt a csaL nem-

tég csctkészekké vedíeít uioncoknaL s tőbbek kőzt megenol;ti
a-z égés1 sebekre vonatkozóIag, hogy háromíéle égéstőt, ír. m. a
bőr mc gsúlé s & őí, í61rhóly a gzásl ól és mcgszcnes e d & ől|b es z élűnk.
A gyakolIat s bíztonság keővéétt íőI ís szóIltia Matylt, llnek
t. l. a orírltkotíban mcgégettakeze e ataposan fől is hóíyagzott

- Matyitám, milyen égés is vo|t az a tiéő?

- Hóíyagégés l - volt az általálos őetűt íakaazlóválasz

Órsi órán.
Pataa.csnot: Jóska, hányszot lélegzúnk kl cgy..,
J ó s É a (szelesen, a kétőés' végét be semvátvaj vágia. tá)'

Egyvet kl és egyszct bc; Paraacsnok út t
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Majd ké*őbb !
Kedves Fehéracii Testvérent !

flddig nem egyszer irtanr. egy-egy levelem vó-
grln, mikor valamit uen sikerüit negmagyaráznom:
.,},[ajcl később "

l{ost a ,,\raclászösvény" végére értem. Meg kell
irl'1i; pgafllpr1111 F'ejtérercti Testvérenrnek, hogy ez a

9.^ E9te készülj í'el a reggelre, ma a holrrapra,.
10. lste nyujtózkocljál, hogy reggel í'elugorját-l
Igy keit járni a vadont s lra valamikor rnegkisért

a nntaid késöbb", utasitsd vissza. No áé.só}&, hanenr
nlost hagyj kevesebb nyomot, a feltalált csapásl a.zaw-
llal kövesd, rejtó}yes nyomot) vagy hangoi habozás
lúlhül kutass, Iovaddal, krrtyáddal az első pillarlattól
liezrlve igazságtrsan és lrövetkezetesen bánjál, Ne montld,
nrikor este kelleng felszere]ésedet rendbehozni hogy
,,nrajri i<ésőbb", ,,majd reggel", arnikor lrajrralbarr fel-
,.l onrliil a marlá,rcsicsergés, feltunik keleton a Nagy'i'iiz-es Korong vagy esetleg sr,óI a,a ébresztőóra, vagy
k,,Dogrrak ajtódon, megjött a felkolós ideje, valahogyán
lt. 1.rlo1 dd, llogy ,majrl késóbb".

tlgorjál í'el, nrert itt a riap l S ha szeretnéd kimorr-
rllrui a ,,majd késóbb" szili,, lesz rá al]igimad. .dz igazi-l\rittttetou tanitvá,rry nenr mondja ezi a monclást, anlilior
íll,iit 1o..raokedik. antikor a íáracitság, kéul,elenrszeretet,
l lig.y álrnosság kivánlrá. De irinrond.ja, még pedig rlacos
t,róvel, ha meg kell mrrtatni, lrogy a teste felett is lelke
a,z rir ]

Fár,adt testtel szeretnéi azonnal tectőlni ? Ráérsz
,,rrra,jd késóbb". flaragszoi ? Hát haragutlját ,,najd ké-
si-;l1l; ]" Iugeriílterr aklu.sz válaszolrril 

-r'eild czt 
"rna.jcljitlsőbb l" Szeretrrél vrr]anit a föidhöz vlr,gnii' Vágd ,,maicljré,óbb l" Álrnos y{lg1 § Inirrderr tovabbi nélkiit álnuioi

ltltlrt,,qz ? Aludjál ,,nrajri kósőbb !" }'Iegszonrjaztá1, azon-
rl;rl .inli akarsz? igvát ,,nrajcl késó}rb l" Ilhes vagy s
tlirlri irivátisz? Egi,él 

"majd 
késóbb!" Errlekes lrörrfvet

klrlrtill s azonnal olvasni szeretuéti ? Illií olvasd ,,majrl
kósóbb !"

A hel.ycsen alkalrnazott ,,nlzrjd kósől:b" cli;nti
ol, ntóltó lrövetóje ]eszel-e a Vadászösvérryilek,

ITa helyeserr jársz el, nenr tér,eszted el a csapást,
n8m vezetnek félre áltttak, nem tévelyegszs jobbra-
balra }ianenr áilarrrlónrr közeleclel a cójlioz.

llii ölökíthet meg a fényképezőgép ? - Iiétfarkri gyík.

Inklibb nla, nlint ilolnap, inkább most, mint,,nrajd
később'. Ezt üzeni Fehérarcú 'lestvérének s várja sze-
retettel az erdók birodalnrába A Nagl'Főnök.

ilit öfökíthet meg a fényképezőgép ? _ Tekrrösbéka az aligáíoloú,

,,nrairl később" nrondás nenr olyan közijmbös, mint e,]y
,,irogy vagy", ,,szeletném látni" molrdatocska. A ,,majd
kósóbb " dönti ei, otthonos lesz-e valalri a vadáczösvó-
nyen, vagv nem !

Nemrégen ,,majd késílbb" el intéztük el a
vadászösvénv logfoniosabb szabályait, A ,,később" lno§t
van, tehát leirom a tiz legfontosabbat:

1, Bárhol lég.y és bármit téEy, minclig gorrdo}.j
arra, hogy mások jöhetnek helyedre és kereshetik nyo-
ura,iclat, ezért rrrinól kevesebbet hag$ hátra.

2. Te viszont, akárhoi is tagy, igyekezzél ninól
többet elolvasni.

3. Ismeretletl, csapá§nak mirrdig jrirj a végére !
4. Rejtélyes nyomot, vagy lrangot kinyomozatlanul

rre hagyj !

5 T'öbb zsá}irrrányt ne ejts, mint anrennyire fol-
tétlenül szükséged van !

6. Lovadhoz. kuiyádhoz légy mindig igazságos
következetes !

?" dttattat jól bánjál l

8. OvakodjáI a kölykes, evésben megzavart
yeszett állattóll

és

es
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pantheon 
- eserlrészház"

Ámint meghallottam, hogy a Szövetség házat vett,
sőt a költözktidés gondjain is hamarosarr átesett; siet-
tem megnózni a,,közszotzemény"-t: minó reális valóság
lett azokból a szóp - néha fantasztikus - elképzelé-
sekból, amelyeket €gyesek mind a Magyar Cserlrész ha-
sáb,jain, mirrd cserkésztiszti összejövoteleken szines iré-
pekben festettek elélk.

Ils mielótt az uj n,Cselkészház" moclern, gör,ög
stíiusu portáján belépek, visszaidézenr emlékemba íLza-
kat a gyüléseiiet, ahol a céikitúzés -- meggyőződéstől
ílthatott lelkesitő beszédek alakjában - szenriink elé
ra.jzolódott.

Mi - akik még e gondolat zsenge korábau fana-
tilrusan hittüük abban, lrogy saját lrajlékunk lesz s az
szép és jó losz - sok helyütt kétlredő mosolyt arattun]r
csu pátt.

trlát valóbarr tulsokat akartunk volna alrkor ?
Az idö és az eredmények bizonyitják, hogy jó az

embereknetrr tulbecsiilni a kerités magasságát, mielőtt
nekíiendül, hogy átugorja. Hiszen, ha a Cserkészház
minénrüsége vérszegény gondolatokból tevődött volna
össze - ma nem nrondha,tnánk biiszkén, hogy e tekin-
tetben is megközelitjtilr az angol cserkészek teljesitó
lrépességét - pedig anok nrögött a britt világbiroda.
lonr nagysága és ereje á1l I

A í'antasztikus és bővérii elképzelésekből mi való
sult hát meg az aj házszerczménnvei ?

Az iJ.zlehi és bankrregyedben áll a mi házunk -egy szerény, de előkelő stilusban epitett 2 emeletes
sarokház, szük és elég rideg nagyvárosi utcában. Nincs
tehát park körülöite - gyönyörü kilátás a budai lre-
gyekre. Mi van az uszodával és a tétren-nyáron hasz-
náiható fedett tenniszpá|yával,? Hol van az aggcserkészok
Pantheonja ? Nincs belóle semmi . . .

De várjunk csak. Egyáltalán rragy hiányt érzünk,
íra ezeket a csudákat nom mondhatjuk magunkénak ?
'"l'alán rrem l S ha igen, rajtunk mrrlilr, hogy k6.6OO
nrég ezek is valóra váljanak.

Parkolrra, ligetekre, szép kilátásra, frissii'Ievegőre
igen olcsórr szert tehetünk ntáris, ita szabadidőrrket cser-
:részkirárrdrrlásra hasznáIjuk, Kimegyünk a szabad ter-
ilrés;teibe, a mitrclennapos munka miihelyeiből mely lehet
a tallterenl liatedrája, vagy padja, az ipari mühely nun-
1raasztala, vagy a szövetségi tisztviselők dolgozószobája.

Mit iátrruk a l}lag),ar cserkésznozgalom központi
mültelr,ében, az aj Cserkészházbarr :

Belépve, a ,,hall'-ban tekintiink szerte, szemlrözt
a bejárótal márr,ány kandalló teszi barátságossá a tlan-
gula1,ot.

A mennyezet gipsz árkádokkai diszes, a falakat
pertig teglányosan beosztott diszkeretes nrezőkre
osziottíi,li. E rnezőnyök ntost még csak tapétával vannali
boritva, de talán nemsokára márványtáblák diszitik rnajd
e csarttokot.

Aki egyizben a M. Cs ben azt irta, hogy a cser-
készlrázban lrelyet talál nrajd a Cserkész Pantheon is,
ókesitve a cserkészügy kitünő vezéreinek szobraival;

- csak a formában tévedett (legalább az idő szerint),
lényegben azonban nem, nlert ezek a táblák rrregörökit-
hetik ma.id nindazok neveit, akiir a cserkészház meg.
terenltésóben reudkiviili érdemeket szereztek.

lgv lesz ez a terem a cserkész alkotóképesség
Pantlreonjár,á.

S lre í'elmegyünk a ,,nrtihely'-ekbe, alrkor nteg-
dobban a szivünk a meglepetéstől. Olyarr he1.1,ig6*.P.*
látunk itt véges-végig, amelyek méltóan képviselik egy
elókelő ifiusági mozgalom tagjait.

A cserkészot egyik krónikása fel.jegyezte, hogy a
mozgalom feloszúható ó., közép- és ujkorra. Ez-persze
az eszn]e fejlőclésére, gyakorlati megvalósiiására vonat-
kozik, de megjelölhetné a ntozgalmat némi lturnorrai
azokról a hajlékokról is, ahol a Szövetségi Központ
időról-idóre menedéket taiált. Es itt a ,,butolraktár"-
szerü sötét, zsufo]t és rosszlevegőjii udvari helyisógtől
(vesd össze Dic]iens: ódon ritkaságok boitjai egészen a
hagvmás rostélyos és generáI szósz szagu ,,Licht lrof"-
rendszerig rninden romantikrrs v á\tozat feljegyezhetó ]enne.

Mindezen, háia lstennek, már trrl vagyunk l l)e
anikor az uj Cserkészház külsó és beisőségeiben rnéltó
akar lenni lloz4átok cserkésztestvérek, legyetek ti is
méltóak honzá, m,ett ez a ház a cserkész 10 tOrvény
temploma lesz.

F,r,en a ltázon azonban lltég tetemes adósságunk
van, amit - jobb előbb. mint később - ki lreli
fizetnünk. Akí pedig a gyüjtésben eddig még nern vette
ki a maga részét, tegye meg sürgőserr legjobb tehet-
sége szerint.

Aki kishitü voit - mert azt hitte, hogy ug;is
hiába adakozik, lagy gyüjt - ma ntár tartsa cserkósz-
becsület kérdésének azt, hogy a házott levő adóság ni-
nél előbb kifrzettessék !

Ne r,árjunk iöbb segitséget a társat'lalomtól, mirrt
amennyit nragunk is produkáirrnk !

Ha 20.000 cserkész fejenként csak egy pengiit
álcltlz erre a célra, a folyó év folyamán (lriszen csali
eg)i§zer ke]i a moziról lemondania) nrár előteremt,jiik az
adósság egyharmad részét s ha jóbarátaink, isnreróseink
közt egy-egy cserl<ész csalr egy pengőt gyüjt, akkor
nár nregtetttik kötelességünket. Renrélhetjük talán, ltogy
a társadalom legalább ugyanannyit áldoz nrajd e céIra,
mint a,ruennyit rni magunk produkálunk.

FIa megmozdulunli és cselekszünk, a í'enti példa
szerint, talán nemcsak az adóság nréltatlan terhétől sza-
baclúlrráulr meg, hanenr nregva}ósitható lenne a cserkész
szálló gondolata is olyan módon, hogv annak hasznát
előbb-utóbb,nrindannyian élvezhetnénk is.

A gvíi.jtés terén nyilVánuljon rneg a Iegnemesebb
buzgalom ós ll legszabadabb ver§eny. Vajjcrn kik kapják
a versenvberr a iegtöbb jó pontot? Az előcsarnok nrár-
vány táblái íaláu ezt is megmutatják a későbbi cser-
késznenrzt,rléknek.

Az eljövendő Cserkészházavatás országos iinnep-
sógének legszebb programnrpontja az lesz, amidőn a
Vezetósóg ki.ielenti, hogy ez az eredrnény nem éIett
gyümölcskérrt liullott az ölünlrbe, trranenr a Cserkészház
cserkészmunka oredménle : igazi cserkész Pantheon.

Addig petlig. nrig ez a mtruka befe,jezőrlik, adas-
sék tisztelet ós háia mintiazo}inak, akilinek az eddigi
eredménYeiiben ré'qz{iir 

'an 
! 

I{euléwy óAon,
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Tanár: SZEKTOR.

l0. lecke. A szánkózás.

Királyok téli sporiia és a téli sportok kirá|ya. Ezt nem
azért rnondon,l, hogy e]sü§sel( egy szójátékot (nern vagyok aka-
dénlit<us, hane:n spol,takadémiktrs), Iianem azért, mert igdz. Ki,
rál1,ok sportja, nlelt pl, Lrar király téli idóben íeltótlenül szán-
kóra iilve látogatta meg lcányait. Napóleon egészen Moszkváig
elhatoit seregével, csakho;ly eiyszer kedvére kiszánkózhassa ma-
gát, Flannibál, a portásból leit purr fejedelem nyolc pompás
elefánttól vont hadiszárrkóián kelt át az Alpokon, nlidón l(ariliagó
és llórna között a legr:öviclebb utatkereste ós végül Mária Terézia
királynőrői a törtérrelnri pletyka (valami Klio Panna nevezetü
görög öregasszony) feljegyezte, hogy tiszteletére egy dusgazdag
magyar fóur sóval horclatta meg a K-i országutat, hogy a láto-
gató kiráiynót csilingelő szánon vitesse vendéglátó kastélyába.

A történelem királyai nreilett az emberi §zellem királ5,ai is
megkülönböztetett szeretettel üzik a királyi §poítot, sőt figyelentre
lrréltó eredményeket is érnek eI. Legkiválóbb szánkóbajnokok:
Brahms Johnson a farkasember és Hatteras kapitán1,, mellettük
emlitésrenréltók a Kőszivú cnrber legidősebb lia, Kárpáthy Zoltán,
Fogg Fileas a vitoilás szátrnal és Madách sok eszkimója, akik
rénszarvas szánon iizi.k a kevés tókát a kietlen hó::rezőkön. Hogy
a poJgári társadalonr is kedveli sportunkat, mi senr bizonyitja
jobban, nrint ho3y Bükkiné ténsasszony csengős szátton érkeuik
a ,,íarsatrgi lakcclalonrba ' és X, bátylrnl< is száirkóból fordLrlt ki
nrultkorában a disznótc-rros célzatu íalusi cserkészkedései köze-
pett. De többet rnorrdrlk: a szánkázá, sportja még az árnyékvilág
lratárain tul ís nagy nópszerüsógnek örvend. A karácsonyi an-
gyalka cscngős szánon lrordja szót ajandékaít, a pajkos tünclér-
kék éjerr{e a holclsrrgarakon szánkózva boionditják a jámbor iölcli
lralandót és trcgy az alvilág népe nlennyire sportkedve\Ő, azt
mindennól ékcsebben igazolja a nlagyar jókivánság: ,,Hogy a2

ördögtik szánkázzanak a lrátac{on !" iVlely nrondás egyuttal a

szánkósport népies voltát is mutatja.

Az emberiség történelmén vörös fonáli<érrt huzódik végig
a népek és fajok ácláz tüiekedé;e szánkóspcrt üzésére ,a'lkalmas
pályákért. A strébelebb népek rrrindjárt a sarkok közelében tele-
peCtek le (iappok, izlarrcliak, eszkinrók) és egész életüket állanclÓ
trérringnak szentelik, a tázékonyabb nentzetek pedig lroi jól,
hol rosszttl (többnyire rosszul) sikeriilt kiránduiásokat retrdeznek
a lridegebb égöv sportpalyáira, anreiy .i<irándulásokat, ha sok
részt!,evóvel és sok fegyverpuf{ogtatással történik,,,lradjáratok-
nak" (l. Napóleon oroszországi hadjáratát), ha kevesebtr részt-
velőtel, cle nagyobb lrühóval rendeztetnek, ,,expediciónak" ne-
vezzük. A hadjár,at vóge vereség, az expeclició vége fagyott orr
és akadórniai tagság, vagy uCvari tanácsosság. Világhir rnindkét
esetben biztositva.

A nrérsókelt égövek enrbere, ha lelkében olthatatlan vágy
ég a szánl<ósport után, három pályára léphet (negyedik a sport-
páil,a; azt itt nenl emlitem) l. jegyszedő és ajtónyitogató a vár-
l-iegvi sikló (:záraz szánkázás íel és alá), 2. urasági kocsis (ki-
iátással esetleges téli szánkó lehetőségekre), 3. sarkutazó.

A szánkázás a téli sportok királya. KiráIya pedig azéít,
mert a legkeveselrb laradsággal a legrragyobb élvezetet nyujtja.
Fő ketlékei a szánon, lovalrori és kocsison kivüI : jó bunda és
puha ülés. Elóbbibc burkolózla, utóbbiba tclcpszcl és azt ntor:-
dod a kocsisnak : gytltó ! Ezze| tu]estél a sport ilir,án'a minden
megerőlletésen, a többi már a kocsis és a lovak dolga. Esetleges,
cie a sport lényegéhez nent tartozó önkérrtes nrozclulatok, anielyek
alkalomadtán válhatnak szüliségessé: kiköpöct a havat, anrelyet a
iicárrkoló ]ó az arcodba íugott - kimászol a felborult szánkó
alól - összesz-iclocl a kocsist, A második nrozdulat egy váll{aja
Icsz szűkségessé, ha nein a szán bcru'lt fel, h;nern egy erö§ íán-
ditásnál te pottyantál ki belöle, akkor u. i. taipra kecnleregsz,
könnyitesz a lelkeden nérrrely jókivánságok e!ősorolásával, vál_
ladra nyalábolod bundádat és pokrócaidat és rnindig a szántal-
pak nyonrát köuetve, hazabandukolsz. A bcfejező ntozdulat nrost
is azonos az előbbivel: t. i. összesz,iclod a jó későn üres sz-án,
kóval visszaérkezett kocsist, lrogy miért nenr vigyázottt jobban.
Véleméni,ét azonban ne [<érdezd, ntert az többnl,ire nenl nagyon
épületes és netn egészen - hogy is nrondjarn csak - irodalnri.

A mondottakból világos, kogy a szán fe]szereléséhez hárorn
dolclg szükséges: szán, I<ccsis és lovak. Utóbbiak esetleg rén-
szarvassal, vagy kutyákkal pótollratói<. Ánrcle a rénszarvas állat_
kerti otthonából n:m szivcsen mozi1rrl i.i és különben is hajtá-
sához vadászjog kell; a kulya perlig nr:gbi;lha|atlan terrrrészete
nriatt nem ajánlatos, egyré§zt, rnert nrindig pöröi, rrrásrészt, mert
lta lnacskát, kutyát, r,agy egyéb négylábut rrtcgpiilant, többnyire
igerr spot,tszerütíen visejkedóst 1anusit. A ló a szárrkrizó ernber
legmegbizhat,)bb barátja. Csak cgy:e vigyázzu:rk: a ló szárrkó
elé csak ugy alkalliiazható, ha iele lan aggatva az elképzelhető
lcgnagyobb lnennyiségíi cscngökke] és kolompokkal. A pokoli
lárma, anrelyet a szerszátnok c§apnak, a szánkózás nruzsikája,
amely az ostotpattogással és a kocsis káromkodásával nríívészi
szépségü szinrfóniábl olvad. Ezért nronclják a szánkózást a leg-
rnüvészibb sportnak.

Gyakorlatí szárrkóíaniolyanlct a Szövetség f. é. augusztu-
sában rendcz a F'erenc József fölclön levó nenrzetl<özi cserkész--
otthon r-rdvai,án. Indulás Ánrundsen s. órsvezető legközelebbi
expeditíójával. Iranrszarvasokról (esetleg irarnlovakról, vagy
iramló kutyákról) minden részlvevő naga gondoskodik.

ll. lecke. A ródli

Mirrden spoltágnak vannak rajon4ói (akik többnyire nem
is értenek hoz,zá) és vannal< elierlségei (akik még kevesebbet
értenek bozzá). Részemről a téli sportok közül a ródlit találonl
a iegrokonszenvesebbnek, melt rllind között az az egyetlen.
amely a sportembef testi épségével is törődik. A ródli ugyanis
az embert üiő vagy elfel,vő helyzetben a lehető legközelebb
hozza a földlröz, azon enlberbar,áti célzattal, hogy ha nlár eg_v-

szer buknia kell, a leheiő legalacsonyabbról bukjék. Amely kö-
rülmény igazán nem közönrbös a inagamfajta sportoló száll1áía,
aki rendszerint I80 cm.-nél magasabbról nézi a világot.
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A ródli a szánkó öcsikéje. Ártatlan gyermeknek tátszik a
sporteszközök társadalrnában. A hóra fektetve maga a megteste-
sült szelidség es engedelrnesség: ugy jön utánad a vontató
spárgán, nrirrt egy hü kis kutya és a legmeghatóbb odaadásban
szinte felolvadva igyekszik kedvedben járni. Szeretnéd rrregölelni,
azután lefényképezni és a fényképet kétszázezer példányban
sokszorositva, odaállitani minden fiu asztalára, rnodván: iíyenek
legyetek, mint a ródlí l jók és angyalian szelidek !

De ülj fel c§ak a hátáía ! Ha ezután maradtra csak egyet-
len pillanatod, amelyben még gondolkozni tudnál, az elég volna
ahhoz, hogv n;irrdetr jó vélernényed a legsötétebb gyülöletté és
jogos felháborodá§sá vá|íozzék át; de rendszerint nem marad.
Mert anrint ember ül a b,átán, a ródli jellemének megdöbbentő
mélységei a legsötétebb szinekben bontakoznak ki. Most már
átlátod, hogy nála önállóbb, akaratosabb, virgoncabb és gonoszabb
indulatu sporteszköz móg csak nem is képzelhető - de n,ost
már késö a felismerés. Mert amint a hátán érzi lovagját, nregin-
dul a ródli a hegyről lefelé olyarr tenpóban, amelyet látl,a, szé-
gyenpirlal az arcán fordulna el a keleti expíes§. Saját sebes-
ségétőt nrámorosan száguid írttalan-utakon, bozótokon által, ame-
liek ágacskáikkal térképet rajzolnak a sportenrber arcára és ki-
prób.iljáI< ruhája anyagának szövését, ntindeir láhcz ht>z,záL<en,

minden kövön megzökken, tninden kanyaroió;ál a nrereclek
oldaiíalra mászik, hogy azután annál leikesebben iramodjék tova;
kacag a könyörgéseden és szitkaidon, fútyúl nrinden korrnányzási
ós féxezési kisérleledre és nagy kitéróket tesz, csakhogy valami
lnesszebb áltó tához hozzátlörzsölhessen, vagy nagyobb ugrással
kecsegtető szikláró1 lebuktencezhessék veled. Elóször elá1l a
Jélekzeied, aztán a szived megszüník dobogni, minden tagodat
i<iilón.külön lájni érzed és végül már csak valanri pulta helyet
kivánsz, ahol békésen nreglralhass - anrikor végre lerr veied a
lejtó aljára és ugy lrozzácsap a legutolsó fálroz, hogy attól miir-
r-len élete,rergiád vis,szaiér és elkeseredett, gyilkos dühben robban
ki belóled, Felugrasz, mint eg1, htria, vagy mint egy {iát vesztett
orrszarvu (azt híszem ez szokott a vadállatok közül a legmér-
gesebben felrrgrani), azza| a vad elhatározá:sal, hogy rnost rög-
tön izzc-polrá tör(ld a rórilit, nrinclen szerrvedósed oi<ozó.ját ós
atornjaii szétszórod a szélrózsa minlen irányában!... és tIlre oti
lekszik lábaidná!, ártatiarl szeiiclen, mint egy gi,ermek, hüerr,
rllint egy kis kutya, nrinden enger-lelmességre készcll és oi,,,an-
fornratr nóz {el tád, nrintha azt rllonianá: ,,lgazán .lajnálonl,
irogy valaki ugy felmórgesitett ! Ne hrragudjál, hiszen nézij iit va-
gyok én, akinek egyetlen gondja, hogy neked öiöllet szerelzek'(.
.- F(agaszkocló szeretete és engedelmes lríisége annyira öszinte,
liogy egyszerre elszáll minden haragod és kész vagy inkább az
egész halálrolraurot álonlnak tartani, serrrhogy a íódlit, a jóság
nrintaképét csak egyetlen gyanusitó gondolattal is ntegbántani
nleínéd,

A ródlinak a galád kétszitrüsége már sok sporternbernek
r esztét okozta. Legelsó t,óctlitúrámra két csef készem|nel egy
elsőrendü tlobsleigt-el indultam. A villamos perronjátr még a
kotrnán1,ozhatóság csodáit igértem, a hegyoldalban fölielé rneg-
inditó ragaszkodással jött mögöttünk, úgy hclgy örötntöl tuláradó
gzivvel ültünk fel a lÁtára. Azza| kezdte, hogy nieginduit mietött
a hátizsákot is magunkhoz enreltül< votna és kétszázrnéteres el-
kópzeihetetlenűl gyors és istenkisértó vágtatás után tövig bele-
iurakodott egy iróbuckába, türve azt, lrogy a hódonrborr egymá-
son átbukfencezve, könnyü testi sértést okozzurrk egymásnak.
Kirárrcigáltatván és ujból utnak indittatván. |erázta magárói a
háttal üló Ottó cserkészt és mivel teljes erővel jobbfelé kolmá-
n oztuk, csak azért is balra forclult és úgy nekidobott egy gya-
nutlanul ácsorgó utszéli íának, hogy e pillanatban a legkomolyabb
lelkiisrneretfurdalást éreztem az "A cserkész kiméli a növénye-
ket" cimü törvény meg nbm tartása miatt.

Mást<or meg Jancsi barátonmal a Flárshegyen ródliztunt<
ponrpás kis haltthali ródlinkkal (rorcsai ixa is niegvannak
valahol, eltettern az egykor épitendó Szektor-ntuzerrnr szánrára)"
Számtaian tlukások utárr végre sikerült az első kanyarodón 1ul
járnunk és gyönyörtől dagadó kebellel száguicloztunk leíelé.
&Iessze lent elóttiink a ródlipályát javiió emberek iiolgoztak. Kö-
nyókörnrnel n.leglöklem a nlögöttern szorongó Jancsit ! ,,Te, ezek-
nek irlponálni fogunk i Elsiklunk rnelletiiik, nlirrt a viilárn !" -
,,Jó - monclta Jancsi - iniponáljurtk," Azza! rneglazitcttuk sá-
lurlkat és sapkánkat és olyan arcot igyekeztüni< r,ágni, mint

Marco;ii, amikor épen feliedezte a dróttalan tár,iratozást. Sikerült"
Kölben a munkások széditő iranrban közeledtek, szinte röpültek
felénk. Kinyitottam a számat, hogy hahó-t kiáltsak, amikor egy-

szerre tótágast állt egy pillanatra az egész ttilág, aztán minclea

fehér lctt és fejenr körúl egy csomó csillag kavargott - és aztán

láttam, hogy Jancsi hátán iilök, ő alattam fetiszik, de a lába az

én nyakamoan pihen, kezében pedig egy kis faágat szorongat
nagy ambicióval, mig az én kez,enr az ő száját torlaszolja el oly
tökéletesen, hogy egy hangot sern tridott kiadni rajta, A képet
kiegesziteite a mu ikások csapata, akik valamin igen-igen jó1 mu-
lattali. Természetegen a gaz rótliii pont az ő lábukhoz íorditoit
ki lrlinket és most ott kajánkociott jó 8 rrréterrel lejebb a pálya
szélón. Megpróbáttanl olyan arcoi vágr:i, rrrintha ezt a feliorrlulást
nri nlagunk épen ugy tetveztük volna el, de nem hiszent, hogy
sikerült volna őket iélrevezelni. De lrcgy inrpcrráltunk nekik, az

szemmelláthaió volt abból, irogy midón a nap iolyallán rtrég

\tagy négysz-er találkoztunk veliik, rninclig észrevehetőleg ipat-
kodta,l eliojtani feitörő irldokrrlatlarr vitiámságukat,

E tanuirnányutak alatt a lódllzónah egy éld.kes
tulajtlonságát figyelteni meg ; a jövőbe 1átást. Mindig nleg-
éreztenr előre, lrogy ,,ilo lnost felborulck" .- és íel is boruitarrr
nrinclíg, lra pedig elóre nózve a pálya i:izonyos pontján azt gon-
doltam, ,,ott fogok felborulni," - hát azon a ponton valóhan
kivótei riólkül nliirdig felfordultam.

Ha valaki tekintélyt akart sze ezni nragárrak rnások elött,

scmttriképen ródlira ne üljön, mert nincs setrrmi tekintélyt roni-
bolóbb, rrrint ila nrások az enrbert róLiliról leiorclrlini }á'.ják. íj
]et,_lrdLilások u, i. a gt,evitációs iöLvél1, csotlái, nenl eg},szerü

elni,uiások a hóban, hatleltl mü,,,észi firronrsággal kiriolgozrrtt, a

iest niinden pcrcikáját kiirrgató és az cisszes \,égtagL,kat csodá-
san összekuszáió ki91,.-reinberi ntúrenlekek, anreiyeknel< nincscn
páíja eg},etlel1 spoltban senl.

lla tekirrtélyt akarsz s,ze*,ezni nragadnak, áilj a lódlik in-
ditó helyéhez és az indrrlni késziilóknek ilyeneket nrondj: ,,620-0§
szögben dőlj hátr4 akkoL nr:nr fordulsz iel", vagy: ,,a kanyaro-
dónál dőIj a 32-ik délkör irányvonalába és biztos a siker"
'fermészetesen §ejtelmük sincs arról, lrogy nrilyen az a 62j,os
szög, vagy hogy mi az a délkör és hogyan keli annak irányvo-
nalába dólni és rnind az árokba dől azza1 a biztos tudattal, hogy
ez csak azért történt, mert tanácsodat nem iogadták ineg pontosan
és nérla bárrrtrlattal adóznak tudásoclnak, ,I{a meg azt is el me-

red monciani, hogy : ,,a lábaidat a peímanens iratványok binóirl
tétele aiapján rakod egynrásra", -_ akkor éppen ugy buknak,
niint az előbb, de a pcrmanens hatványra renlénykedó áhitaitai
gondolnak, otthon átnézrlek rrrinclen lexikont, naptárt és llrenei-

rendet ós nridőn a permal]ens hatvány binóni télelónek sehol
nyomát sem ialáiják, még jobban tisztelnek tudásodéi t, nritit
valaha. Csak a gyakorlatban ne próbáld megnrutatni senkinek,
hogy hogl,an kell tanácsaid alapján ródltzni, mert akkor egy
csapásra vége lesz a tekintéiyednek,

Ennyit a ródliról. Most a legközelebbi órán még a kol-
csolyázás tudományáról értekezünk és akkor a téli sportok álta,
lárros áttekintését befejeztük, Akkor tehát nrár jöhet is a tavasz.

On{udaíos maÉlar fiúlt tettreltés7, i7as7nos pol§ároi{ Rellenelt a lia7ánait.

ó( Ma§lar Cserltés7 seÉit benneteitet, hoÉ! a77á lefyetelt.

106



lfj. Gerritsen Vilmos
raizaival. A É{a,rrrvai fiill<"

Cserk és.zregény.
* 1rta: TÁBoRI pÁt-" -

Farkas Gyu|ának igaz tíszté-
lette|, hálávaI és szereteitel.

. ELSÖ FEJEZET.
' Feri bajba jut , ,

Csrrr . . . csrrr. . . csTrr.. . csrr-csrr-csTr . .

Az elsó tízperc végét jelző csöngetés végigcsör-
gött a hosszú, kóvezott folyosókon. Lent a poros udvaron
a fiuk utoljára vágták frildhoz a labdát, végigtörölték
lábukkal a távolugrás kicirkalmazott vonalait s kacagó,
boszélgető, verekedő áradatban torlódtak fólfelé a szé-
les lépcsókön, bele-belefogódzva a korlát rézgombjaiba.

Hamvai Feri ott ugrált az egvik hangos c§oport
közepén, egyik kezével Madarász rövidro nyirt hajábarr
kaparászott, a másikkal Schweigner kezéból ütötte hi
a rongylabdát. Csöppet sern látszott meg rajta a konroly
ötödikes méltósága.

Valami tréfás nregjegyzésre akart éppen válaszolrri,
anrikor egyszerle torkán akadt a szó. Most a tarriiri
szoba szárnyas ajtaja tllé kerüitek s a sok diáiilt,.j
mélyre görnyedt azigazgalő ur komoly, feketébe öltöz(rtt,
alakja előtt . . . Lz altő tágranyilt ós Feri hirtelen lier
alakot látott meg a széles szoba szőnyegén, két na,gyorl
is ismerős alakot: édesapját és llozz,ay tanár urat. lJrl-
rátságos beszélgetésbe foleclkezve állottak egymás rrrcl-
lett, do mintha az édesapja homlokán szornoruság l'cl-
hőzött volna.

Ferinek összeszorult a szive.
Elóbb még egészen gondtalanul ugráIt föllc]ti

Hogyne, hiszen most némét jön és a tanár ur magl,il ,

ráz. Aztán két őra tajz, attóI nern fél.. Az utolsó ói:r,

Bozzay tanár uré. Ugyis valami unalmas, régi könylt,t
hoz bó megint, arról mesélget. Hogy vanuak fruk, aki
ket az ilyesmi érdekel !

De most eltürrt a gondtalanság. Most itt a koIrioly
probléma és a rossz eiOlet ! Nfintha odakint elsötétült
volna a májusi napsugár- íve, mintha fekete árrr.yék
ereszlredett volna köré,ie . . . Anritöl félt, amitól retteg,ett
s ami miatt mindig egy-egy könnyelnrü fóI,kifogrts,
sal aitatta el a lelkiismeretét, most itt vatt, belrör,etke,
zett s nem tehet senimit sem ellene,

Belefogózott a hatalnras, stukkós oszlopba s oti
maradt. Meliette örvénylett a fiuk kacagó sokasága,
a.mig az utolsó is eltünt s egyedül áltt a kilralt íblyosó
középén. Néha-néha egy-egy kinyilt ajtóhasadékou l<e-

resztüI nevetés és lárnta lrallatszott, a tanácsterem a,itaja
föl-fölnyitt § egy-egy tanár könyvekkel s füzetel<Iiel a
hóna alatt indult órára, .rtzokbarr az osztályokbarr el-
csendesedett a lárma. Minden ajtónyilásnál hátrahuzódott
az oszlop árnyékába s csak azért imádkozott, hogy vlt-
laki aluiról nó .;o1;orr, mert aklror ,,mindörökre vége"'.
Minden aitónyilásnáI bekémlelt a nagyterembe s nrég
mindig ott láita az édesapját Bozzay tanár urra} együtt.

Hát igen. Vannak egvnémely bajok. Például a
multheti algóbra dolgozat föltétlenül noln a legsikerül-
tebb. Igaz,-hogy az Osvátlirói irta le, de az egyik szánrot
kilenceinek nezte hármas helyelt és az a ntarha,, a
Balogh Karcsi, késón figyelmeztette. .Ezek a cscrkészek
lehetitlen alakok. Eppo" ilyen valaki mellé kell üInie.
Fújt ogyet. Csak, mái túl lenne a prédikáción l Níi a
cródát-Üosrélhet ennyi ideig az édesapja? Igaz is, Tietz
tanár ur lehetetlenül- tanit és foleltet. Ha az ember a
pontot elhagyja az i-ről, mindjárt holyrezavarj". 4 qo_ó§

is megmondl-atja, pedig az ért algebrához. tgstüe.b_b
Jnasnak negyek, góndolta. Telefongyárba, rádiószereló-

nek . , . IIalványan látta nragát, amint kák mttnká szubbon; -
ban csillogil kagllók között álI és antenrrákat szerel...

Az osztályfőnök ur sem tttlságosan szereti. Per§ze attna li
az az ideál'ja. ha minden egyos hajszál vigyázban áll,
Másra niucs gondja, mint az ember külsejére. Igaz,
}rogy latin tekintetében az a bizonyos belső se kifogá:-
talan, de . . . Feri rántott egyet a vállán. Jobb erre nenr
is gondolni.

A feszült figyelem nár valamennyire alábbhagyott
s épp arra gondolt, nit lódit a német taná,r urnalr, nri

kor nyilt az ajtó. Viilánrgyorsan akart hátrahuzódni,
de egy kicsit késő volt. Rozzay tanár ur sasszeme rá
villant s meglátta. Hátraszólt F'eri apjának:

- Hát akkor doktor ur még beszél az osztá151ö-
nök úrral is ?

- Igen, vele is kcil sajnos még beszéInem.

- \riszontlátásra, Es llgy-e, anriben megállapodtunk?
Igen, igen, Viszontlátásra, Nagyon szépen

köszönöm.
A,z ajtó becsapódott s Bozzay tanár ur kint állott

a lábtörlőn. Feri már már abban reménykedett, hogv
felfec]eztetés nélkiil ússza meg az ügyet, anilror a taniir
ur megindult s nár elótte is állt. Két neleg, sziilkrl
férfiszem nézelt komolyan rá s mélyen clsengő halrg
kérdezte :

- Hát te mit csinálsz itt, ifiúr ?

- Eo . . . én dadogta Feri - várok.. 
"

- I(ire vársz ?

- Yeress tanár úrra. . . a dolgozatokért.. .

Szinte nyög egyet, amikor ezt a hazagságoi ki-
tálalja, közben moreyon bánrul Bozzay tanár urra... Minthlr
az a sárga kis jelvény a kék kabát gomblvukában. anri
a cserkészparancsnokot jelenti a tanárban, feléje hajolna,
a tanár arcáról pedig szeliden-gunyos mosoly árad.

- Veress tanár ur ugyan nár bemont órára, dc
ha akarod, várd meg!

Azzal sarkonfordul s megy a VIII. a. felé, ahol
magyart tanit.

Feri ott marad, zayartan, tátott száijalés behuzoll
nyakkal. Hát így is lehet ? Pedig le kellett volna, hogr
szidja s bekergesso az osztályba... Nemtette... Rábizla,
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hogy mit tegyen. Lassan, lopva indult osztálya felé
s azoll gondolkodik: rnit íbg másodilr hazrrgságakéut
elsütni. . .

Hirtelen vállas alak tünik fel a folyosó túlsó ve-
gén tr'eri rémülten huzódik hátra. Szinte döng a kő,
amirrt Sass tauár ur jön végig rajta. Feri negrenreg.
Sass tanár ur szigoruságárói legendákat nresélnek Hogy
tavaly liét nyoicadikost hclgy szidott le rnindenki sze-
nroláttára a korzón, anikor az ideáljaikkal sétáItak -lneri ciga[etláztak, Hogyha az osztályban a legcsekélyebb
lárnra volt óra előtt, uévsor szerirrt kezdett feleltetni s
írgalmatlartul beszekundázta|ta a legjobb tanulót is. Azt
rebesgették róla, hogy valarnikor lruszálőrnagy voit s
harmincéves lrorában fogott rreki a íilozóíiánali. NIin-
denesetre kész veszeclelern volt valamiiyerr szabálytalan-
ságot, csinyt elótte vagv hatáskörében elkövetni. S Feri
lelkiszenre előtt ott lebegett az igazgatói kihatlgatás,
cseudes eltávolitás és egyéb rémségek.

Sass tanár ur pedig egyre közeledett. Annyira volt,
hogy egy-két lépés még s észrevoszi a falhozlapuló fiut.

Feri nagyot és merószet gondolt. IJgrott egyet s
azza| tohant lefelé a iépcsón. Sass tanár ur legfeljebb
utána kiált, de el nenl éri, Igy aztán nem íbg kitlerüIui
a lógás. Míközbon rohant lefelé a lépcsőn, még utolsó
józanságmaradékával azt gondolta, hogy a német óra
igazolására ellop,ja az édesapja pecsétjéu s azt nyonrja
az igazolvátty alá. Aztán már csak Sass tanár ur lraug
ját hallotta, amely sokszorosan visszhaugozva dördült
vógig a Iépcsóhír,zon

- Megállj te csirkefogó ! Allsz mog rögtön ! Visz-
szajössz, ha nondonr !

- Van eszemben, - gondrrlta Feri s vágtatott
tovább. A kapuhoz vezetó lépcsók alján megtorpant,

Most morre ? Ki az utcára nent szaladhat kalap, kabát
rrélkiil, nleg aztán észreveszik }ra vissza,iön. A szolga
is kifigyel az üveges kLrpusabialron, liönnyen rnegfogja
az embert. Az udvarra nertr lehet ieszaladni. A középső
nagy lrapu zárva van s lra a kicsin akar kimenni, eI
keli neuni :rz igazgatói iroda előtt s ott tengertryi a
veszedeleur. l(örüIuézett.

Lent a lépcsőíbkok alatt kis előtér sötétlett, onnan
pedig Inóg plir lépcső , vitt lefelé }'öIötte kopottbetüs
foliriis hirdette: PL\CEK. Ez az eg.retleu nenekyés.
Sietve lépdelt arra.

Brrr . . de sötét volt itt. Csak jobbfelé világitott
valani trivoli világosság. Arra felé szaladt, Utközben
Irirrortr lé;lcső vitt íölf'elé, hártln tuegint lefeló. Teljes
erejébóI rohant s csak akkor votte észre a szenrbenjövőt,
arrrikor beleszaladt s majd fellökte.

SzenrbenáIltak egynrással és Ileri csodálkozva,
diihöserr ösmerto feL az öccsét, Gyurkát. Persze Gyur-
káékrrak lyukas órájuk van, Koolr tarrár ur beteg s az
öcsliös természetesen letlt lóg a cserkészotthonbarr. Itt
y,Jí} az valamerre, ha jóI sejti . . .

G.yurka kerelrrenyilt szemnrel bámul bátyjára, aki
kivörösödött arccal, ökölbeszoritott kézzel, ziháló mellel
álI vele szemben s csak errnyit morog felé ;

-- Aztáru spicliskedj ottlrorr, ahogy szoktir,l ! . , .

Gyurka í'elelni szeretne, de a csengetés végighasit
a nyugalmas fcrlyosón. Yége az (rrának.

!'eri nregtbrdul s rnegkönnyebbtilten szaiad fölfelé.
Hamarosan elvegyíil a lármázó diákrrépség közé s ki-
siet az udvarra.

Hamvai Gyurka, a Sirályok
megcsóválja fe.iét s visszaindul,
bezárja.

segédörsvezetője pedig
lrogy az otthon ajtajat

1l'olyt. köv.)

,lt \l/ ,L it ít ,ü t

,y tlt n' R.

i /,40no

!__-

Fályázat. Mi hibás a térképen.
Dugó Janika nagy diadallal lép a parancsnok úr

eIé, átadja a fenti váztajzat és imigyen szónokol:

- Parancsnok úr kérem, az őrsünkbon Kiss Ferinek
van egy unokatestvére, alii azt ajánlja, hogy gyerúnk
táborozni lJjvárosba, az nagy város, egy jóhelyet ki is
keresett már és küldi róla gzt a térképet, nem is kell
elnrenni nlegnézni, nrinden rajta van a térképen.

A parancsnok úr megnézi a rajzot, aztán feleli:
: Janikám, a Kiss Feri unokatestvére vagy ug-

latui aiilrr téged, vngy nag)orl iieveset ert a térképlrez.
Ezt a váztajzot semnriesetre sem lelret haszná]ni.

nfiórt morrrjta ezt, a parancsnok úr? Miből látta,
hogy rossz t térlióp? }fi hibás rajta? Ki tudná röviden
felsoro]ni Jarrikának mindazt anti a térképen nenr jó?

}tegfejtési határidő l927. ápr, 10.
Díjak : első 10 I' és 2 szép könyv; második 4 P

Strömpl könyve a térképről és lleicharté a turistaság-
rril, 3-7 dijak egy egy körryv e kettó közül.

A boritókra, amelyben a nregfejtést külditek be,
rá kell írni szembeötlően l ,térképpólyázat".
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Öre§cserltés7ef és 0éneserlt és7eí.

, Rovalvezető:

}Iultkori cikktink gyöIierében fogta nreg az öreg-
oserkész problémát s annál örventletesebb, hogy nrostan
az ország minden részóből pezsgó éIetról szóló lríreket
hallunk. Ez a Iegbiutosabb jele arrnalr, hogy igenis vau
öregcsorkészet és lrivatását be tut§a és be íbgja töl-
teni. Nem sokáril folytatni fogjuk a további cikkek
lrözlésót, egyelóre azonbau mivel oly nagy számbarr
vannak, egy kis körültekintésre van szükség. Csoporto-
sítani kell óket és meg koII várni, míg felrlolgozóclilr az
az eszme, arnelyet legntóbbi cikkúnlr kidolgozott. A
lent következő hirelrből nlindenképpen kitúnik, hogy a
nunka folyik. Sok helyütt csöudesen, talán csak. egy-
ogy órs őregcserkésszel, de rrrégis nregvan. Eppen
ezétt kérürrk minden csapatot, hogy ha folyilr náluk
örogcserlrész ntunlra, adjanak éIetielt magukról, hogy
belekapcsolódhassanalr a na.gy lnu,nktíbl. l{enr csalr
sablonos híreket adjanak, ltlrnem a bolső élet rninden
megnrozdulását. Mirrdeniitt lesznek olyan dolgok, amely-
ről a rnásik csapat nem tucl és sziveseu l'öllrasznál,
lrogy aztán az egész nunka rrrindirrkább tökéletesecljen
és az öregcserkészet ne problénra legyerr többé, hanem
megoldott szép testvórvalósága a cserkészotnek. Addig is
kérünk hírelret, hogy folytatólagosan közölhessük óket.

Nemcsak idehaza, hatrenr idegenbe sztrkadtalr is
dolgozuak ezev a kiópitós.en. Igy a ruieui Paztnaneumban
yan uát, cserkészcsapat Osszejöveteleiket minden héten
egyszor tartják, mindig tábortüzi est keretében. Akár-
lrogyan, de egy imitált tábortűz köré odaül ir, csapat
és mog van mirrcljárt a tribori hangulat. Sportolnak, a
téIen sokat mászlráltak a közeli lregyekbe. Az egésznek
inkább vezető-képző jellege \ían, hiszerr tagjai rninrl
vezetésre hivatott emberek. Parancsnoka az iclehaza jól
ismert Koronrpai atra, a re3nrrnli Fecs]té}i iolt ilaiitncs-
troka. Az ilyen ki-ilfölcli csapat irztllrr nag;, kulturmunlrát
is r,égez és ilyerr, ha szorosan nenr is tartozik ide, de
megemlítésre rrréItó : a prágai Szent György Kör.
Tagjai mirrd prágai egyetemi haIlgatóIr (magyarok),
akiknek öreg és véncserkész nunkájuk abban nrertil ki,
ltogy irányítják a felvicléki nagyar cserkészetet .és
lriilönösen allak n,u21l, iig.vnevezett falubarát moz-
galrnát.

Budán. eddig köriilbelíil négy-öt öregcserkész-
csapat jár össze öregcserkész problérrrát megbeszólni.
Renclszeres összejöveteleiken kívül. Mirrdjobbarr gyiirú-
zik ez a mttnka, nrirrclig töblr és több az érdeklódő.
Az egészrrek rnozgatója és lelke Kun Áttila, 32, Levente
parancsnok és György Vilmos, Bik. tiszt, EbbőI a moz-
galonból ogészen biztosan nagvon sok jó fog hára-
nrolrri az öregcserkészetre s lrivánatos lenne, hogy
másutt is megcsirrálják ezeket az összejöveteleket.

Debraconbew a MAV, ultilul1 cserkésZcsapa,tának
van öreg, illetve véncserkész csapata. l-étszáma 40 főre
teitetó. Sorozatos összejör,eteleiknek igen érdekes és
szép fornrája van. Ilgyanis az öt,eg és véncserlrészek,
akil<rrek Ieglra3yob részc ottarli gyári ntunlraveze[ő,
csaltltlosttrl .jönlrelr el. 0k nlirr azok, aliik valóban
egész-en kirrőtte|i a cserkészetból, de nézetenr szerint
etlllől n:r ilven össz.el,iiivetelelrból fog megszületui az
igazi r,óncseriiószt,t, ill,enkor mé1.1,en él az eszure és
ii.venkcrr llitszili. hog..v nrennyi l,taszna volt a cserlié,
-czetneli, met,t lt családot is a szolgálatriblr tudta rijl!
tani. Áz, 1lctiig a legmagasabb foka a cserltészideá,lnak,
rrnrikol a csrrláclot is irárrríihatja. Ilyerr össz-ejövete-
leiken tárgi,rrlják n}eg :t csa.pat anyagi üb^yeit ériutő
kérdéseket és rr3,rrjtanlrli segítséget.

l 100-es kö:pottli öre§ek jeienlog érdekes önrnii-

Faragó Ede.

velő munkát végezn:k. l{ultkor a Múcsarnokot láto-
gatták nreg. Ez tuta jdonképpen befejezője volt egy
il.},eo iránrU előadásnak, A nród a következő volt: lra
nenl is lehettek ott mind, a többiek beszámoltak és
ezer a nyomon induit nreg az eszmecsere és vita. Most
tervbe van véve egy magyat zelJe, azaz dalest. Ezt
Ságody Ottmár zaweszerző tartja a csepat szárnára.
Aztán pedig me3kérték Komáromi .Iánost,, a rreves írót,
sziníén egy előadás tartására. Ezek tulajdonkóppen nem
merev olőadások, hanem baráti társasági össze.jövetelek,
hogy mégjobban egymáshoz kapcsolótljarrak a fiúk.

Következő számairrkbarr í'ol.ytatni fogjuk a csa-
patok belső éIetérrek ismertetését és éppen ezért liérünk
minden örog vagy vén rajt vagy csapatot, lrogy adjon
hirt nragáról. (yzs )

Önátlóan műlrödő öregcserkészcsapa{ok.
301/O. Kazinczy l(ispest, R. K. Plébánia.
305/ö. Péterffy Sánclor Bpest, YII[., SzentkiráIyi w lT-
3l2/o. ErO Budapest, VlI., liársfa u. 59/b.
36l/O. Szt llubertus Sopron, Eszterházy palota,
450lö, Pálíly Gyór, Papnövelde ucca 3.

Több rryiivátttartá,sunkban nenl szerepel, A hiányo-
kat ós a folyamatban Iévő csapatalakulásokat kérjük
bejelenterri.

Beieleníeíí öregraiial működő csapaíok.
2/ö. B. K. G, Budapest, I(egyesrerrdü Főginrn.

11/ö. I]ocskai Budapest, II., Toldy Ferenc u._9.
30/O. HottOs Nlátyás Budapest, V., Pannonia ucca til.
48/ö. Rákóczi Szombathely, I(álr,ária rtcca 3.
ó0 O. Huuyacli Szonrbatlrelv, Pren. rerrdház.
55/ü. J3atthyrirry Körmend, Polgári iskola.

tI2lO. Eluunok Flódnrezővá§árhely, Polg iskola,
118/ö. Turán l(ecslrenrét, R, I(. Főginrnázium.
130/ö. Szt. Geliért Battonya, illanri elenri iskola.
151,0. Turul Kaposvár, Fő ucca 12.
1,5T li:. I)auljanich
22310. P. L. Sz. I}uclapest, Deák tér 4.
2:j9/ö, Munklr,csy Békéscsaba
261/ö. Irinyi János Rálrospalota, Istvántelki !-nr.
275lö. Pusztaszeri Szentes
27T lö. Szeri
310iö. Jókai NIór l3udapest, Vl[., Darrrjarliclr u. 48.
|l50/ö. Baross Szegerl
551/ö, Szt. Rókus Szeged

Sátorügy.
A, szöretségi gazdasági hivatal a sok olc]alról jött érdek-

lődésre ezuton is közli, hogy a stilorisnrcrteld e hónap vége felé

készül el és azonnal kikülctetil< a csapatokhoz.
Anri a sátralr árát illeti :

a 200 crrr. oldalélü ronlbuszsátorlap (békelreli anyag) db]a kb. 24 P
a25C,, ,, ,,

az olast, használt sátorlap
az 192{j. lxinta, i]. n. B. tipusu órsi sátor
harangsátor eey_őrs szálnár a

,, ,, 35P
,, D 10P
,, ,,220 P
,, ,, 250 P

Jelezni kell, hogy a sátrak ijra ncnt vlgleg,es, tlélritrv sz,á-
zalék eltérés nróg lehetséges, ntost folyirak á !,onto3 szánritások,
, Azt is jelezni kell, hogy sátrakat a ször,eisóg nenl tart

raktáron, csak gyiijti a rencielésekei és egy téielben továbbitla a

gyárba, hogy a csapatoknak a közletitl) hasznát nlegtakarítsa:
tehát készen kapni sátrat nem lelret, azokat iencíelni kell és kb,

6-8 héttel a rendelés után készülnek el. Oaz:lasdgi hivatat
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KRÓNII(/L
Köszönetnyilván-itás t Megirtuk, hogy

ntagukat megnevezni nerrl akaró barátaink
c:iifizettek néhány szánt ,,M. Cs.''. re. A
rr,ndelt szárrrokat ntár küldjűk is arra ér-
derltes testvéreinknek. Egy r lyen ,,irrgyen"
sr-árltot köszön meg az alábbi lcvél : 

-

,,Ne tudja a te balkezed, hogy lllit cse-
iekszik a jobb kezcd" Irrondja a Szentirás.
Jóakarónk is az isnrcrctlensr,g norrrilyában
kiván maradni, mikor Ilragát rneg neitr ne-
vezve juttatla a csapatot és egyil< tagját a
,ilagyar Cserkész" bolclog tula,jdorrosai

l;tlraba.
Ezért ez uton mond kiiszönetet rigy az

cqjsz csapat valattrint []irö Pál cserkósz
Irc ében nenreslelkü Jóakaró;ának a 320.
sr.,,NiIttród'( cserkészcsapat

Budapest, tg27. nlár:i:: 
ncs.no ks riga'

l\ l9, sz. Bükk cserkészcsapat gyásza.
A nriskolci ref. ginlnázium tg. sz,- Bükk
cserkészcsapatának egyik legkedvesebb
kis cserkésze, Antbrus Antal I. o. tanuló
hosszas és kinos szenvedés után február
tlo 28-án elhunyt. Vörhenv után izzadntá-
nyos nrellrártyá gyuladá§ban sulyos ope-
raciót állt ki. Maj0 tűdőgyuladast kapott
s kicsiny szive nent birta az óriási foku
:: lalrtló lázas állapotot. A cserkész önfe-
lyclnlezés gyönyörú példáját statuálta let-
tclltó szenvedései közepett. Operáció alatt
e laitatni nenr lehetett. Első fö}taidulásakor
:rlryukája ennyit mondott; Antiká, cselkész
vagy ! Ettól a perctól kezdve szónélkül
s,cnvedte végig a hősöket is lrregpróbáló
|<iitokat. Utolsó pillanataiban rnár csak sui-
lrlg{514 volt ereje. Suttogó hangon kezdte
llalolni a csapat egyik kedves s rreki leg-
]leclvesebb nótáját, ame|yet a csapat pa-
: ancsnoka Baldzs Gyözö irt: Edcs anyám
, serkész vagyok . . ." S a rrótával ctsiáttt
]'ehér lelke is. Utolsó nótájának e vers-
szaka szóról-szóra tnegvalósult élctében:
Bükk cserkésznek sziv a dala,
Hiis forrás viz az ita|a;
A lelke íehér nrint a hó. ,.
I:des anyánl, Bükk cserkésznek lenni, óh bejó!

A Diósgyőr vasgyári tenretóben ciomborul
l;irja. Tenretésén a csapat parancsnoka,
t}alázs Győző tanár bucsuzott a kedves
ltis c,liáktól a csapat, a tanárikar és az in-
tózet ifjusága nevében.

Felkérjük c§erkésztestvéreinket, lrogy
akik fényképezéssel toglalkoznak, cinlüket
saját érdekükben közölii,k Loebenstein L.
fórryképészeti szaküzletiel : Budapest, lV.,
[igyetenr.ucca 3.

Ajándék fényképpályÁzatunk dijaira.
.llult számunkban közölt fényképpályáza-
tttnk lrenrcsak a cserkészkörökben keltett
izgaltnat, hanerll figyelclllre méltatták azt
Ittozgalntunk barátai is. Loebenstein L.
cégnek annyira nlegtetszett az ötlet, hogy
lclajánlott ajándékba első dijul egy 2 rétú
iaálványt, második dijul l tucat tl.,rl na§y-
ságtt angol Imperial |emezt, harmaclik clijul
1]i] drb. Seltona önszinezó levelezőlapot.
l,- tlijakat a legjobb fényképeket bekültlők
közt kiosztjuk. Az adományozó cégnck
l]c,lig ez uton hálás köszönetet ntondunk.

Á ,,Ti könyveitek" a cinle arnlk a
csinosan kiállitott lüzetnek, anrely gonclos
,,sszeállitásban hozza mindazoknak a köny-
r e i<nek cimét és rövid ismertetését, ame-
li,e}r méltóan sorozhatók mirlden cserkész
l )rryvtárba. Mindenirányu könyvet talál-
,,1ttok a jegyzékben: tanitót, oktatót, ne-
r,:iőt, rnulattatót, keclvesen szórakozíatót.
L: könyvjegyzéket elküldjük minden csa-
1r,r nak, de megkaphatia azt ingyen akár-
rlrrlyik őrs is, ha kéri az Országos Gaz-
clasági Hivataltól.

A cserkész, ahot tud, segit. A ma-
gyarságnak örök dicsősége marad az,hogy
1848-ban mindazt a kor§zeri ujítást, anle-
lyet nrásut{ csak véíes harcok árán tudtak
kikényszeriteni, az áldozatké;z hazafias
be|áíás békés rrtján hajtotta véqre. - De
a királyi szcntesítés mcllett, alkcrtnrányos
lrródon létesitett törvrinyes átlapoíot a bét,si
udvar fegyvercs lázadást szitva forradallrti
erószakkal mcgtánradta. A véd,:kezésre
szorult nentzet igazságának olr nreggyőzó
ereje volt, hogy iclegenck, külföldiek közül
is többen siéttek scgirsógérc (Leinin3en
grÓf Vetter gróf, Dernbinszky, Bettt sln )

Ezek közt-a fén},es ernlékü talpig fér-
fiak közt is, kik életüket, vérüket álttozták
a nri ügyünkért s akik iránt ezért örök
hálával tartozunk, kiemelkedő helyet foglal
el: Guyott Ricluird gróf. -- Az ő nagy ne-
véhez a szornoruságában is fenséges had-
járatnak számos diadalntas fegyverténye
fíízödik. lgy az egész háborunak egyik ieg-
fontosabb gvözellne: a: 1849. februál 5-i
branytszkóíis. arnelyet az Ó őnfeláldozásra
kész személyes vitézségének köszönhetünk.

Róla olvassuk most egyik napilapban,
hogy:,,A dicsőséges szabadsághösnek,
akinek neve minden Inagyar szivnek drága,
fia itt él Budapesten elaggottan, a legna-
gyobbnélkülözésekkel küzdle, lllagas kora
lnegakadályozza őt abban, hogy rnunkával
keresse kenyerét,.. Meg vagyunk gyöződve,
hogy.. . a nemzet hálája nem engedi
nyornoruságbau elpu§ztulni.*

Magyar cserkészek ! A lovagias magyar
nenlzet mai megalázottságáb:tt is 1udja a
kölelességét azzal az ugyis nagyon kevés
idegennel szenlben, akik legvátságosabb
óráibau negértették és rnagukat, jövőiüket,
tltindenüket adták érette.

Amikor a magyaí szabacl§ág 48-as hő-
seinek emlékét ünnepeljü k, jusson ez eszébe
rnindazoknak, akik tehetik ! Cím : Gttyon
Ertgár grót VI., Izabella u. 70. -50lö.-A 7. sz. \'erbőczy RO ctapat rrrárc,
13-án eeynapos kiráncitrlással fejezte be
egyhónapcs örsvezetői t:nfc' lvarrrái, anleI),-
nek erednténl,essége a r,értnes renrények
határáig ért el. Résztvett raita a l60,-as
llátyás csapat, 13, az 5, csapat egy és a
7-es csapat l5 cserkésze. Előadók a ve-
2etö §zövetségi emberek voltak. A tanfo-
l),ant anyagát a csapat házilapja, a havon-
kint l6 nyonrtatott oldalon nlegjelenő Ver-
böczy Diákélet kezdte közölni rnárciusi
számában. - A csapat kb. 30-as létszám-
mal husvétkoí _ ápr. 8-14-ig - külfölcli
rnózgótáborra negy Bécs , Sernering-,
Grác utvonalon, - A csapat fuvózenekara
befejezte szervezkeclését és az intézet íebr.
9-i hangversenyén mutatkozott be teljes
§ikerrel. 31 kiképzett tagból áIl és a csa-
pat rrrinden ünnepélyén ki fog vonulni. -A csapat eddig nélkülözte a csapatzászlót.
Most diszes zászlót készittet és azt jurr.
l2-én szentelteti fel. - Az uj őrsvezetők
kiképzésével a csapat két év óta lclyó
ujjászervezése befejezést nyert.

Magyar §portalmanach 1926 Szer-
kesztette : Zuber Ferenc, az OTT ale|nijke.
Az OTT kiadása. Tavaly jelent rneg eló-
ször ez a sport érdekében harcoló és az
üzleti szenrpontokat lnásotlsorba helyezó
köllvv, anrely akkor általán,;s tetszést ara-
tott. Most is egy évnek, az l926.-inak tel-
jes képét adia. Azt lehetne nrondani, hogv
t,z lezárja az esztendót, ,Inert megadja az
értókmegállapitásokat és a rrrérleget.

Az Országos Testnevelési Tanács és
rnüködésének ismerteté:e mellett - anrely
tejezetből kiragadjuk azt a ránk nézve
annyira örvendetes tényt, hogy az OTT uj
főtitkára Szukovcithy Irnre dr. lett, akit az
őszi országos közgyülés sziivetségi társ-
elnöknek és a ntárc. 6.-i I. ker. közgyülés

azLker. elnökének választott meg - közli
a miniszteri rendeleteket, továbbá sport-
ágak szerint, hivatott irók tollából, az év
történetét és isntertetéseket a levente
rnozgalomról, a testnevelési fóiskóláról, a
sporttörténeti kiállitasról. A magyar cser-
készrnozgalonlmal ezidén is §zOíetettel
foglalkoz-ik egy ivesnél hosszabb, képekkel
élérrkitett cikk Tc;nesi Gyózö tollából. Ez
a cikk ternlészctesen el.ó sorbart a Ilagy-
tábort isrrrerteti. Végezetül közli az orszag
összes sportszövetsegeinek és egyesületei-
nek a cintj:gyzékét. A 240 oldalas kötet
az OT1--r,ál kapható.

Ad kozz.unk a c§€rkészházra. Fel-
hivjuk olvasóink figyelrnét a Pantheon -cserkészház c. cikkünkre s annak fontos
ré§zére, amelyben a cserkészházía való
adakozásra szólít fel rlrindenkit. valóban
szükség van arra, hogy nrinden c§eíkész
tegye rnagáévá a cserkészház ngyét. A há-
zunkon.levő tehertöl rneg kell szabadtll-
nunk ! Es ez nem is nagy feladat, csak az
ke|l ltozzá, ltogy rttinden cserkesz tegye
meg a maga kÖtelességél. Remélelll -kedves olvasónl - te is tltegteszed azt,
atttit tehetsz ?

Dugó Jani levete. A következő leve-
let kaptuk: ,,Kedves Szerkesztöség ! Hát
én rnár §okszor nlegjáítanl azzal, hogy va-
kon követtem a nálanr Ökosabb enrbereket,
de nrég írgy nerrr jártanl, nrint a nrult
szeídán. A Kálmán bácsi riportja antit a
hárshegyi cserkészparkról írt, szörnyen
fellelkesitett. blhatároztant hát, hogy meg-
nézent én is. Elővettem a Magyar C§er-
készt, hogy a cikk szerint ugyanazon az
uton ttteniek én is, nrint Kálrrrán bácsi. El
is jutottanr a Kisztina téííe s ott leszállva,
vártanl a 8l-es kocsit. Hát várhattarn ! Jó egy
órát töltöttem ott. Minden kalauzt nreg-
kércleztenr, hogy nenr felejtette-e el nre1-
forditaui a tábláját. (Mert én tudom, hogy
van olyan utirányt jelző tábla, amelynek
neln egvtornra a szánla rlrind a két otcla-
lon.) Végre egy néni nlegszánt és meg-
trtagvarázta, hogy a 8l-cs kocsi nenr a
Krisztina térről, ltenent a Relek utcai lru-
foktól indul. Hát tesséx ! Igy rnenjen az
ember a Magyar Cserkész után, t}lost csak
azt szeretném tudni, hogy Kálmán bácsi
hogy talált a Krisztina téreIr 8l-es kocsit?
Talán nrint a Magyar Cserkész szerkesz-
töjének külön vonatot allitottak be ? Vagy
lehetséges volna, hogy a Krisztina teret
összetévesztette a Széna térrel ?. . . Na-
gyon nyugtalanul várja a választ és jó
nrunkát kiván Dugó Jani" - Közöljük
Janika levelét, nehogy még más is írgy
járjon mint ő ós bizony bevaljuk, hogy
Kálnrán bácsi irta el nragát. Ez egyszer a
Dugó Jani jószivü nénijének val igaza: a
a lrárshegyi cserkészparkhoz a Széna té-
rcn (Retek utcai hurok) át lehet a 8l-es
villanrossal eljutni.

Ketrös címü regény. Megírtuk, hogy
a közel jövöben nagyszerű cserkészregény
hagyja cl a sajtót, Haranghy László alko-
tása. A regénynek kettós cínre lesz (nenr
írgy, alrcgy a nrultkor irtak): ,,Robínson
unokaí vagy a kis Pocok és a bátyja."

Ali ncó gombail;mertetö tanfolyam
Szentere László a M. K. Növényélet és
Kórtani állonlás kiváló gomba szakembere
ntindea e;ztendóben téli elnréleti és nyári
kirándulásokkal egybekötött gombaisnrer-
tetó tanfolyalnot tart. A tantolyantok állan-
clóan fennállnak. Jó volna, ha nrennél több
cserkész résztv;nne azokon, hiszen nlin-
denki tudja, hogy ntilyen lontos lenne, hogy
a cserkészek jol ismerjék a gombákat.
Kelló számu jetentkezés mellett a cserké
szeknek külön tanfolyam lehetne. Erdek-
lódni lehet a szaktanfolvamok iránt Buda-
pesten, lI., Debrői-ut l5. sz alatt,
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Etöadás az amltikai cserklszetról.
A rnult szánluttkban nrár nlegelnlékeztünk
arról, hogy í. hó 30-á-n sz-erdan cl. u. l/ril-
1/z5-ig renclkivtil éLtlekes elóadás |esz az
Urániában. Temesi OyózLi tnutatja be vctitett
képekben az anrerikai cserl(eszetet a ne-
}yct lróntp.lkcrIt keresztül trtrulrnán1,oz,ltt.
Á képellr:z tcrltiósze[esen isllrcrtc!ó cló-
adást füz. E lrrinden cserkészt érdekló ta-
nulságos clélután tényét cm.:li az, htlgy a
bcvezető be;zédet Wit: Beltl ország,;s el-
nijk taítJa. A 7. Verbóczy csapat kattrar.l
zenekala trredig al1ljrikai nenrzeti d;ilokat,
ilrdulókat ]átszik S a J,rltkce Doodle-t ítrg a
bernutaini. Az elóadas iránt érthetőerr nagy
értieklőclés nyilvánul íncg. Jegyclr 40 fillér-
tőI l pengóig kaphatók clór,etelben a ke-
riiletllél (Váci-u. 62.) és a szövetségnél
(ttajnal-u. ci,), vaIarrrint a 7-es csapatnál
(L, Attila u. 1-3.) s lra elővételben nertr
fogy el trtindcn je3y, akkor az clóadás
clótt a pénztárrlál is válthatók.

A cserkészhazra adaklzók névsorát
anyagtorlódás nriatt eboen a szánlban netn
kiizölhetjük, csak azt jr:lezzük röviclett,
hng" szépen folynak az i,tlontányok. Vaj,
jon te nlegtetted már a kötelességecl ezen
a téren ?

A jarruár l_i lvíagyar Cserkész tcj-
je-e n elfogyrrtt. Akinck van lcieslegts pél-
dánya küldje be a C. Il.-nak. Oröurrnel
vesszük tlteg.

I. KERÜLET.
l{ö;.:gvilJs \í.árcius ü-án taltu:ta ú\,i

rettcles közgyülését az elsó kerület a
Lrinyai-rr. ref. lógirnnáziutrr tlíszternléhen,
Stíndor |rittos ügyv. elnök ós Borbélv I(á-
lo]y Jőtitkárhelyettes szánloltak be az el.
rnult év cserkcszeseménvciról. Az, l!)27,
óvrc el{ogattott új költségvetés lel;ctővó
tesz.i a c-capatok tánrogatását is. A tiszt-
ujilás alkalrnával Hampel Antal nv. állam.
titkár, eddigi elnök lrelyét dr. Szul<oviitlry
Itttt,e, az O. T. T. íótitkáia foglalia el. Nagy
1ell<esecléssel választották Ineg a keriilet
védnökévé Zsiívay 'l-ibort, az Országgyü.
lés elnökét. Társelnökök lettek: Festetictr
Pál gróf, Ispanovich Sándor, Lipthay János,
lVlarcell Á,Iiltáiy dr,, Sanlti János, Szabó
Inrre, Tóth Tihanrér dr. és Vajna Etle clr.
Witz. Béiit orsz. elnök letkes beszódl;en
iitlvözölte az új tisziikart ós az ország
lcgnagyobb cserkészkeríi]etének toválrhi,
hasenló arányrlr fejlesztésére hívta fel a ve-
Zetőséget.

Az !. kerület új ,tísztikara : EInök .

Szukcrváthy Imre dr. Ugvv. elnök : Sárrrlclr
János. Fötitkár: Pirovszky La;os. }lllcn.
őrzö: Borbélv Károly, Ugyész : Brú rrtt
György. Vezetötiszt: Velősy Béla. Főlrénz_
iá;-os : Leyrer Tivadar. Sajtó mb. : Dr. Ré-
vész Erich. Nyili,ántartás: Junger Emil.
'l'itkárok: Ultlitz Agoston, Krazsót Plrl,

Tiszti gyiilés, Febr. 2E-án tartott ke-
riileti tisztigyí,ilósen Sándor János ügyv.
elnök niegnyitó szavai után Major Dezsö
clr, tartr tt előadást a cserkészházról,
Zsenrbelv O,,,ula dr. a tisztrtáb rozásról,
Ve ősy Bela vr,zetőtiszt vetitett képes eliia-
clá..;t a csaplrtltumorról. Zágclnyi Sárlcior

ny. alezredes Kanadában szerzett tapasz-
ta!atairól szárnolt be, borzalrnas szinekkel
ecseielve a zord id:genbe szakalt véreink
emberfeletti szenvedéseit. Vidovszky Kal-
ntán, nlint a M. Cs. írj szerkesztóje rrrutat-
kozott be a kerüiet risztikarának, nlinél
teljesebb e,lyüttrttükötlésrc hívta fel a tisz-
tckci. A gyülés Vidcrvszky oerlt. záróintá-
jával ért véget, Dr. R.

Ó;svez*tői tanfolyam. A husvéti örs-
vezetói táborbin e'sósorba r azok a csef-
készek velreinek ré§zl, al(ii< nrár végcztek
örsveuetöi taniolyanrclt. Az I. kerület veze-
tói - hoqy a kerületben lllennel töb:)
olyan cserkész legyerr, aki a táborba el-
Inehct - órsvezetói tanfolyarnot renllez,
ntcly tttár í. lló l2-én nregnyilt A ta,rfo-
lyalrr vuz-etóje dr. Zsentbcry üyula ltelyet-
tesc Velősy BéIa. Helye a CseLkészház
nagyternle V,, Hajnal-u. 6, lsz, ldele :

sztlmbat 5-7-ig és vasárnap 1/, 11-'i" l-ig.
Jclentkezés a llelyszinen. A tanfolyanron
csak kikepzés van, vizsga nincs. Kivánatos
volIra, ha mirrden csapatból legalább 1

cseikész rés,zt vetrne ezen a fontos taufo-
lvartton." lll. KERÜLET.

Kerületi teaestély. A kerület székház
épitő bizottsága február 26-án tartotta
rrrcg tcacstélyét, aIltely a helyi iapok szc-
rirrt valóságos báIlá nótte ki Inagát s a
teaestélyból a {arsang lcgelókelöbb és leg-
fényesebb bálja lett. Az anyagi siker is
teljesen kielégitö vtllt.'ParancsnÖaváltczások 59. Árpád cs.
csapat paíancsnokságát Ravasz Endre tor-
natanár, a 359, Vajda Odön csapat pa-
rancsnokságát pedig Czeiner György ny.
Csendőrtiszthelyettes vette át.

l18. Rakóczi csapÉt kebelében mega-
lakult kiscserkészraj jelöltjei az elmult
hóban tettek fogadalmat, majd a raj feb-
rttár 22-én déIután egy nagyon jól sikerult
ka1-1aó-délrrtánt renci ezett,

A .l9, e zscnvi es az S2. Attila
testvéLcsapai jantrár lróban áttért az örrálló
r;lii rrrunkára. A Burzseryi csapat kebelébe
tait lzik a 'i rrrani-raj, arlrelynek tagjai ke-
reskedclnri iskolai tanul,ik, az Atti|a csa-
pat két rajla 6rrllU a Müszakí és a Turul
iaira A Miiszaki-raj tagjai ifjurrrunkások,
tlrig a 'l'urttl-raj polgári iskolai tanulókból
áll. Mi,rdeIl raj önálló felszere|ésse| és
külön otthonnal rendelkezik s a kiképzést
is teljesen iinállóan végzik. A raii ottho-
nokat a raj tagiai gyönyörücn kifestették
s a Miiszaki-raj február l3-án, a Turul-raj
peclig 27-én av;rt(a iel az otthonát foga-
ilalorrrtétellel egybekötve. A kedves csalá-
clias ünnepélyeket teaclélután zátta be. A
csapat létszánla 90 tŐ, 10 őrs.

Cserktszbeszámoló, A körnendi 55.
Batthyány cserkészcsapat ntárcius 9-én
llagVSzabásu cserkószütrnepélyt rettdezett
aZ ottani mozgós;inházban. Az ünnepély
bevtltelét a felépitenclő cserkészotthonunk
céliaira forditiuk,

FLrgadalomtétel. A szonrbnthelyi 48.
Rákócri csel,készcsapat f. l:ó 20 án ftlga-
dalonrtételi ünnepélyt tart. Az ünrepély
trtán b,,nrutatásra kerülnek a nlegyeri nagy-
tábor diapositiv képei.

Eletnrentesi kitüntetések A Kor-
rrrányzó Ur Öfőrrléltósága a nrosoni 69,
Baróss cserkészcsapat egvik tagját a sze-
mé|Ves l,rátolsápgal véghezvitt tettek jutal-
mazásául életmentési cziistérenrmel tünlctte
ki . A Főcserkész Ur Onréltósága ped,g
Keller lános öregcserkésznek (J8. Rakóc. i)
az éleílentó c§erkészkitürrtetóst aclomá-
nyozla,

IV. KERÜLET.
Mátrai Rudoltot, a lV. ketüet közsze-

retetben álló elnökét székésfenéLvár város
közgyülése a f. hó l0-én főrendíházi taggá
választotla. A rrlagas kitünteté j alkalrnával
a kerüIet tisztikara és a hetybeli csapat-
paranc§nokok testületileg jelentek nleg aZ
ünrlepelt előtt. Pinkert Ferenc üv. elílók
lelkcs beszédben köszöntóttc az ünnepel-
tet, akinek kitüntetésécen a kertsztény és
a cserkész eszme diadalrajutasát látja.
Elnök ur meleghangu válasz,abaIr örilnlé-
nek arl kifcjelésl, ho,gy a cserkósreit az
clSök t(ölt üdvözlik. () is úgy látja, ltogv
hogy megválasztása a keresztóny és a
cserkészesznre diadalát jelenti. Igéretet
tesz, hogy a cserkészzászlót csakis akkor
logja lnásnak átadni, ha o'y nelnze dók
kezébe adhatja, nlelyben biztositva lííja,
hogy esznréinek véclelnre nréltó kezekbe
le;z letéye. ls{en áldása ki:érje továbbra
is a jó cserkészlnunkát.

V. KERÜLET.
Az V. kerület í. ltó 20-rin larlja évi

rendes kÖzgyiilését Szegeden.
A kerület néhány lontosabb sta-

1isztikai adata. Kerületünkben leigazolt
c§aptok száma: 37. Ebböl jelleg szerint
van: 1 egyeterrti, l3 középiskolai, 8 pol-
gári iskolai, 2 tanitóképl,ő intézeti, l ke-
reskedalnli iskolai, 8 ifjírmunkás, 4 egyéb
Csapatszervezó Testülettel rendelkezö csa-
pat.

\'árosok szerint : Szegeden 8, Makón
4, Békéscsabán, Gvulán, Hodrnezővásár-
helyen, Baján 3 - 3, Sarkadon és Battonyán
2 *2 csapat nrüködik, szarvason, Oros-
házán, Csongrádon, Szentesen, Szeghal-
l.llon, Békésen, Eleken, Gyontárr l - l .

Osszesen tehát 3 nregyének 16 községében
van igazolt csapatunk.

Csak cserkész mtrnkafolyik22 csapatban.
Kiscserkész rnunka is: 9, öregrrrunka

is 7 csapatban. Kizárólag öregnrunka: l,
nlincihárorn irányú rlrunka: 2 csaoatban.

Kiscserkész egységeik a következö csa-
patoknak vannak: (zárlelben a |étszámmal)
l83. sz. Kinizsi (20.), 29l. sz. Zsolnay 1l5),
ll2. sz. Hunok (l1), l30. sz. Gellórt (i0;,
289. sz, Bocskay (7), 558, sz. Bihar (6),
5til. sz. Péter András (5), 552. sz. Petne-
házy, (4),292. sz. Turul (2). Osszlétszám 80.

Oregegységeik működtek a következijk-
nek: l30. sz. Gellért (3O), 277. sz. Szeri
(1u), 157. sz, Danrjanich (16), ll2. sz.
Hunok (l4), 239. sz,. Munkac§y (l0), 275.
sz. Pusztaszeri (l0), 550.. sz. Baross (tl),
55l. sz. Szt. Rókus (6). Osszesen: 8 cs;.-
paiban ll2 öregcserkész.

x. KERÜLET.
A X. kerület közgyiilés;. A Magyar

Cserkész Szövetség X. kerületérrek közgyü-
lese í. évi rnájus hó 8-án lesz Ujpesten.

A kifogás.

- Mondd csaL, Pista, lrogy is l<ezdö-
dött a verekedés ?

- Flát úgy, hogy a Karcsi visszarugott.

Rémes . . .

Egy apa., Na, I'eri, milyen az új taná-
rotok ?

,Fcri: Egyszerúen rélttes. Kis tttdása
lehet. Mindent rnáslól akar megtuc,lni l

Kéllek, ma is azt kérdezte tőlern, lro.1,
ki fedezte föl Amerikát.

(2 1. Zriny í-Fecske-órs.)

I
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Kirándulás a [Iárshegyi Cserkész-
parkba', Az l. kerület mírcius hó 20-án,
vasárnap tiszti kirándulást rendez a Hárs-
hegyi Cserkészparkba. Taltilkozds reggel
9 órakor a Rctek ttccai hurokriál (8ÍJ'es
villanros átszálló). Vezetö: Sztrilich Pál
országos vezetőtiszthelyettes. A gdzdllg
progrumban a Cserkészpark meqteki,]tésén
kivüI a cserkészmunka gyakorlati beállítása
szerepel. Elöadók a Szövetség és Kerület
legkiválóbb vezetöi. Felszereics: élelern
ege§z napra.

A KÜLÜGYI HIVATAL HIREI.

Teuber Imre, a nemzethözi bizottság
|agja, az osztrák cserkésznrozgalont meg-
alapitója, aki ntozgalrnunkat- állandóan
nagy, figyelemnrel kis-éri, családjával együtt
nchány napot Budapesten töltött, Megláto-
gatta a cserkészlrázat is és örömének adott
kifejezést e jelentős határkő elérése felett.

A dán c§eíkészszövetsdg f. év őszén
nemzetközi cserkészplakát kiállitást rendez
Kopenhagcnben. Kiállithatók hasznáIatban
volt cserkészplakátok. Beküldési haiaridő
juIius l.

A Nerother Wandervogel, Deutscher
Ritterbund, az egyetlen nerncserkész ala-
kulat, nrelyrrek tagjai a lragytáborban részt-
yettg|, f, é. április 17-18:án Raj:ra mellett
fekvő, túlajdonukat képező váfban (Wal-
deck im Hunsrück) ors2,ágos összejövetelt
tart, melyre mint egyetleú külföldieket, a
lnagyaf cserkészeket is a legszivélyesebben
nteghivta.

A külüevminiszíériuln kivánsására a
külügyi Itivatal angol elnevezését ,Iotticclor lnternational - Service''-re, fránciául
,,Bureau dr.r Service lnternational'' változ-
talta az O. l. B. íebruár 9 én.

Angol tisztilralapokat rencietök kö-
zöljék,. vajjon azokat Pestcn ólrajtják-e
átvenni, .vagy költségükön külrljüI< innen
to.vább,. Legközelebbi-rendelés á§rilis l-ig
küldendö be.

A poríugál cserkészszövetsée közlí.
ltogy több hót óta a nyakárr élőskiűik esv
Weininger FIrdre nevú magyar cserkész,i'z
Orion. (? ?_?) csapat tagja, ákinek aronóoÁ
semmi elfogaCható igázolvánva nincsen.
Kérik a íelrrrerült köitségeik 

-téritését. 
A

Szövetség természetesen §ernlni felelőssé-
get nern _vállal nemzetközi cserkészilazol-
vánnyal, lel nenr szerelt fiukért. Egyébként
közlik, .ltogy öregcserkószeik a li'gutóbbi
forradalmi lnozgalnrak a att több" izben
nytljtoltak első segélyt.

A világ fócserkésze a londoni nemzet-
\gri irodához intézett kábeltáviratábán
kérte, .hogy szüIetésnapja alkatlrrávil iJ-
lllacsolt Szeícncsekivánaíain kér t l eghálásabb
köszönetói fciezze ki.

Néhánv poztonvi testvérünk látosat
Budapestre husvétkor. Akik haijandól<-itt
tartózkodásukat kellenresebbé, keovesebbé
és.felejthetctlenebbé t:nni, jélentkerreréi
nálunk.

_ . Az isntereles karde,ste§i hatá1622f
foI_vorrrá,nyaképen. I(éslirárk," Epcriei--ói
Rozsnyó alakit uj nlagyilr cscrkésicsapa-
tokaí.

Az. ola,z kath lilius c.e.készszövet-
sátt_ az olasz korrnány uj ,.halilIa'' szerve-
z,tcl<rc vonalkozó rleverite féle) törvónvé-
rrck jogerőre cmelkedése folvtán kénvtelen
vo.It hivatalos lapját beszünt'etni és csapa-
tainak nagyobbili részét, ntintegv 58d-at
feloszlatni. Sajnilaios kör.etkcziriónvc e
rentlszernek az is. hor.v e náua kénútelen
voIt ennek folylán a t<"attr Ösérkészsirir.et-
séget a.rraey kath, szövetségck egye.,ülé-
seool l(lzarnl.

Uj külfö|di táborozási 1zabályzat
van készülőben. Közléséig is azonban
felhivjuk a figyelrnct arra, hogy minden
külföldi ut iegalább két hónappal előbb
jeIentendő a ször,etségnek az illetékes ke-
rüIet vélenrényczésével.

megjelenik az uj bövitett kiadásuk. Addi8
tehát legyetek türelenrmel. Előjegyezni
azonban, sőt előfizetni az uj kiadásban
megjelerrö könyvekre nemcsak jó, hanenr
kívánatos is, - Kesergó tanonccserkész.
Nagyon őszintérr, tcljes szivemmel veled
érzek. Bizony nagyon faj a verés tnindenkor,
de különösen gyötrő, kinzó, ha ártatlanul
kell azt elszenvednürrk. A te durva meste-
rcd iS igazságlalanul ütött arcul. Szeret-
ném nregsimogatni könnyes, rnegdagadt
arcodat, hogy ne fájjon ugy a durva kéz,
a rideg, kegyetlen léIek ütése. De lásd
fiam nincs igazad. Az a verés, amelyet
nem érdemelsz meg, nem lealázÓ íád, ha-
nem inl<ább arra szógyen, aki igazságtala-
nul adta. Te azért ne zúgolódj, ne lázongj !

Ne gondold, hogy 1e vagy az egyetlen,
akit méltánytalanság ér. Bizony az életben
is gyakran kapunk meg nem érdemelt po-
fonokat magától az élettöl. Es iaj annak,
aki az elsó nem várt ütésre elveszti a ta-
lajt a lába alatt t Te se veszitsd el mun- t
kakeclvedet, mestered becsülését. Légy még
szorgalnlasabb, becsületesebtr tiu. Keresd
még jobban a gazdád kedvét, végezd lel-
kiismeretesen köteles-égedel. l!1eglásd ez
változtatja nreg leglranrarabb,kegyetlen"
gazdáclat. Ez hoz benneteket nregint köze-
lebb egymáshoz ugy, hogy nenrcsak nleg-
békültök, hanem meg is szeietitek egymást.

- Tuskó Malyi. Nagyon megörvendeztet-
tél -Nlatyikárn. Egy tehetséges nrunkatárssal
több ! Nagy örötrr ez. Az egyik képedet
nlost közlöm.ll'A másik is tragyon keclves,
cle annyira iirtom. hogy kicsiIryitve eIrno-
sódna. Nagyon szeretnéttl, ha az erdci
részlct igelr űeyes ténráját nrás leldolgo-
zásban megkaphetnáIn. Azért jó volIla be-
szélnent veled Matyikátll. - M. Gy. 22l.
Anonymus. Bizony már nem aktuális. Pe-
dig gondosan, oko§an rnegirt kritika, Azon-
ban még akkor sem kózölhettenl volna,
ntert a fiuk, a c§erkészeknek lapjában nrég-
settt engetlnétrr igy lekritizálni egyik legki-
váiúbb cserkészvczctónlict ós irónkat, Ira
ntindjárt nenl is sikerült egy műve. Ez a
kritika kls fiuk elótt közel áll a tekintély-
rontboláshoz. De nrás dolgozatot várok
tóled, nrert látonr, hogy jól íorgatod a
toilat s van irnivalód. HaIlenr a kéziratrral<
csak egyik oldalán szabad lenni szövegnek.

- Dud,u 30 sz. Hollós ]Itityris. Megjegy-
zéseid jók és szellemesck, de csak az él-
vezheti azokat, aki kint volt a hiirén, azért
nent közölhetö, - K. S. 550. Szeged. A
,tt/t. Cs. nenr közölhet olyasnlit, arrti tltás
könyvben nregjelent. Ez plágium volna.
Legfeljebb a forrás nregielölésével lehetrre
közreadni, ha - cserkész ujságba való
volna.

MUNKATÁnsar ! Mindenkít
kétekt hogy kéaitatát széles mafgó-
val, Iehetöteg gépitással, tetmésze-
tesel apapírosnak csak egyik íeléte
fuva készitse e|, 

^ 
külsóségeiben is

jő kézbat nagyon megkönnyití a
mÉnÍráínat.

N. S. ///. kerület. Nagyon helyes a
megállapitásod. Igenis a Ha1nal.utcai cser-
készház minden. magyar cserkészé, tehát a
kerületeké is. Epen ezért egószen terlllé-
szetes kötelcssége nlinderl cserkésznek az,
hogy a cserkészházhoz anyagi erövel hoz-
zájáruljon. Ha a kerületek épitenel< házat
ntaguknak, azon csak örülni lelret mindenki-
nek. Bár nrár nrinden kerületnek vo|naháza|
Ernel l ett a zonban az egész rrragyar c§ erkészet
llázától sent szabad nlegtagaJni a tárr:oga-
tást. - I{. E. lerlLnycserkész. Megkaptanr
dalait. lgazán nagyon ke.ltes, hogy olyan
nagyon lelkeseclik a cserkószetért. Elyezet-
tel olvastanr dalait. Atadorn a daloskönyv
szerkesztőirrek, de netn nagyon nlerem
biz.tatni, nlert lta kedvesek, csinosak is,
nenr ütik nteg az irodalnti szinvonalat. -N, Z. Rrikospalota, Á szóbanforgó térkép
tttirtden naqyobb körryvlteieskcdésbelr kap-
ható. Az ára rrriudcIrütt trgl,ana;. ] l.
Bocskay. Leirásocl mát, nem aktLrális. De

- öszintén szóila - titintlen gondossága
nre]lett senr elég érdekes. Renrélem nrás-
kor netn hiába küldöci be dolgozatodat, A
fenykép igen szép. Nem veszel tészt a
fényképpátyázaton? - Cs. L 2 l3. Bacslctty.
szindarabckat nem ltözlünli. De a tiect
küIönben sem üti nreg a rnértéket. l-átotl],
hogy van bennerl sok nenles törekvés,
azonban nrég sokat kell látnod és tapasz-
talnod, meg egy kicsit tantrlnocl is (rnagya-
rosabban kell irni !). Azért csak tovább !

Még sol< szépet várok tőled. - D, A. 277.
Kérdéseidre sorra válaszolok; t. Lesz
lrusvétkor tisztitábor, de nenr lesz tiszti-
vizsga is. Erre rövio az idő. Képesitő tá-
borok csak a nagy szüniriőben lósznek. 2.
Az orsz. központnál csak kir,ételes esetek-
ben lehet tisztivizsgát tenni. 3. A korhatár
szigoruan betartandó. 4. A cserkész szö-
vetkezetnek a szeqedi "Hangyá"-nál van
lerakata. - Verscd elég ügye§, ha tudok
helyet szoritani ebbe a szárnba, akkor iön.
- R. D. Mezöltegyes. Határozo:tarr ügyes
versel<, de még nem ütik lneg a M. Cs
szinlonalát. Csak clolgozz tovább. Egészen
biz.ottvos, hogy jó httnloros versekci {og§z
irrli llcriró]enr mi is l<özlünt< nraid egy-
k,ttót. - :z. I-. K,spis!. J,-i a leirás, ile
l]a,\,o,r :ötót trríalrnu. En n.,nr is akaronr
elhinni, hogy egv cserl<ész (mét nem cser-
kósz k,,ráb,,n is) ilyen haszontalan lett
vo]na, Nenr volna jó hatásszi az olvasókra.
Más, deriiltebb nregnyugtatóbb irást ké_
rek. - Könyvbardtoklialr, Sokarr rendelnei<
könyvel<et a szövetségtól s csakngnt ntin-
denki két,i ezt a négy könyvct: Orsveze-
tók könyve, Cserkészkönyv, Játékosliönyv,
Daloskönyv. lsmételten irjuk, hngy ezek
mind egy szálig elfogytak. De nensokára

Fényhép pályázaílnk f. hó
5t-én iár le, E| ne hésseíek l
Küldiéíeh a ióI sikerülí hépeheí.

A szatkzsztésért és kiadáeétt íelelőel

ZSEMBERY GYULA d,.
e szíaot aaonbao, rr'át

VIDOVSZKY rÁUnÁ§{ szetkesztettc.

Kiadja a Magyar Cserkészszövetség.
Szerkesztőség és kiadóhivatal :

Budapesf, V., Hajnal ucca 6, §zím
(Cserkészház).

Megjelenik minden hó l-én és l5-én.

Nyornta Fráter és Társa könyvnyornclája.
Budapest, Akácfa u. 13. Telefon : J. 106*20
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Absent (ebszent) távollevő,
absent-minded |májncledt

szórakozott,
account (ekaunt) számla,
on acoount of miatt, -ért,
boggar (beg"') koldús,
bless, gy. (blesz) áld, szentel,
civility (sziviliti) udvariasság,
coin (koin) érem, pénzdarab,
darkness (dá"knesz) s ötétség,
dean (dín) dékán, espele§,
deop (clíp) mély,
enrich, gy. (enrics) gazdagí|
oxclaim, gy. (ekszlém)

felkiált,
fail. gy. (fél) tévod, csalótlik,
faith (fér9) hüség, -ful hű,
filch, gy. (fiIcs) lop, csen,
find, found, fountl (fájnd,

faund) talál,
flatter, gy. (flete') hízeleg,
gate (get) kapu, keritésajtó,
happen, gy. (hepn) megtör-

ténik, megesik,
hast (heszt) a have jelentó

mód jelen idő régies
másoclik személye,

hasty (hészti) gyors,
oIhamarkodott,

FIscFlER §ÁNDoR ALAros

sixpenc (szikszpensz)
félshilling,

slave (szlév) rabszolga,
soul (szó"l) lélek,
steal, stole, stolen (sztíl,

sztóul. sztóuln) lop,
stranger (sztréndzser)

idegen, külföldi.
tlrought 1dmt) gondolat,
thousand ($alal,d) ezet,
wit (""it) élc, elmós ötlet.

honour (Dnö') tiszteiet.
mirrt cím: Nagyságod,

hope, gy. (hó"p) remél;
remény,

indeed (indíd) valóban,
ténvleg,

immediate (immidiet)
közvetlen,

Irish (ájris) ir,
jewel (dzsuel) drágakó,

kincs,
knock, gy. (nnk) üt,

kopog; ütés,
lord (la"d) úr,
mastor (mászte') gazda,

me§ter,
mind, gy. (májnd) figyel;

értelem,
misery (mize"i) nyonorúság,
novel (nnvel) prózai el,

beszélés, regény,
once (unnsz) egyszor,
pricle (prájd) büszkeség,

8ő8,
purse (pó"sz) pénztároa,
rash (res) olhamarkod,ott,

meggondolatlan,
recognise, gy. (rekognájz)

megismer,

Tanuljunlr angolul !

- Fluszonharmadik lecke. -

Twenty-third lesson.

A visszaható névrnásot<. Reflexiv pronouns (ríflexiv).

Az angol a visszaható névmást összetétellel képezi.
Az 1. és 2. személyben veszi a birtokos névmás mellék-
névi alakját, 3. személyben a szomélyes névmás tárgy-
osetét, s hozzáteszi a se| (tobbesben selves) végződést.

ourselves magunk,
yourselves magatok,
themselves nraguk.

myself magam,
yourself magad,
himself )
herself } maga,
itself )

{ E névmás segitségével fejezi ki az angol a vissza-
ható cselekvést. Pl.:

I wash nryself mosakodom,
you washed yourself mosakodtál,
he will wash lrimself mosakodni fog,
lve were lvashing ourselves mosakodtunk,
you have u,ashed yourselves mosakodtatok,
ihey lvould r,r,ash themselves mosakodnának stb.

A visszaható névmás rendszerint a kiernelt rnon-
d,atrész után áll. Pl. He himself told him Ö maga
mondta neki. He told him himself neki magának
mondta. I gave the letter to the lady herself magának
a hölgynek adtan át a levolet. I myself gave the lotter
to the lady én nragam adtam át.

Az alany és tárgy kölcsönösségét jelentó egymds,
nak az angolban each other (ícs od""; yagy one another
("an enaö") felel meg. Pl. These trvo nren treyer §aw
each other ez a két entber sohasenr iátta egy-mást.
I hope we shall soon see one another remólem. nem-
sokára látni fogjuk egymást"

repay, repaid, repaid (ripé,
ripéd) visszaftzet,

return, gy, (ritő'n) vis§zatér,
reward, gy. trio"a"d)

megjutalnaz; jutalom,
ride, rode, ridden tr,ájd,

ró"d, ridn lovagol,
rob, gy. (rnb) rabol, kifoszt,
seat 1szít) székhely, ülés,
shilling 1gi|ins) an$ol

ezist pénz,

IRISH WIT.
Sir Walter Scott, tlro great novel-writer, was onoe

riiling over the fields near lris country-seat, He camo
to a gate, which an Irish beggar, who lrappenod to be
near, openod for him. Sir Walter Scott wishod to
roward the beggar for his civility by giving hinr sixpence.
But he found that he had not so small a coin in his
pur§e. So he gave him a shilling, saying: ,,I[ere i§ a
shiliing for you; but mind, you owe ne sixpence." -
,,God bless your E[onour" -1 exclaimed the Irishman

- ,,and may you ]ive till I repay you."

ABSENT_MINDED.
Dean Swift was sometimes very absent-minded.

IIe returned home one evening deep in thought. He
knockeil at the door. The §ervant opened the window
to soe who it was, but on accoünt of tlre darkness
failed to recognise her master. She took him for a
stranger and called out: "The Dean is not at home.'

- ,Yery well - replied the Dean I rvill call
another day,"

If thou hast lost a friend,
By hard or hasty wotd,
Go - call him ro thy heart again;
Let pride no mole be heard.
Evory one that flatterc thee
Is no friend in misery:
\Mords aTe easy like the wind
Faiihful friends 't is hard to find.

(Shakespeare.)

Good name, in man and w,oman, dear my lord,
Is the immediafe jewol of their souls;
Who steals my purse, steals rash; 'tis something, nothing;
nt was mine, 'tis his and has been slave to thousands;
But he that filches from me my good name,
Robs mo of that which not enriches him,
And makes me poor indeed. (Shakespeare.)

Hoppened to be: véletlenüi volt. A happen más ige
infinitive-jével együtt annyit jelent, hogy,,véletlenül",
otörténetesen". I happened to rvrite a letter, when he
came in,

A thou (dau) a 2. személyes névmás régies alany-
esete : íe, a thee (ái) ennek tárgyesete : téged, neked;
a thy {öáj\ a 2. személyes birtokos névmás melléknévi
alakja: tied. fónévi alakja thine (öájn).

Az il névmás ,,i"-je a versmérték kedvéért gyák-
ran kiesik : 'l lT : il ls.

IlI.



. Translation exercise; Mit csináltál? Beütöttoill ITIá:

??y ?z_ajtQba_, (pg^ainst : egénszt, ellen). Örülök, hogy
láthatlak, _régóta _(for a long time) nem láttuk egymáii.
l{em gondolod, hogy ö elég erős (arra), hogy""maga
teg_ye azt meg (ő maga_ megtenni azt). Magám nein
tudtam ntegtenni, így őt kértem meg, tegyo móg holyet-
tem (fo_r;. Gyakran másokat kérünk (arra), amit nragunk-
nak kellene megtennünk (ought), Te magad nom h"iszed
azt, amit ő rr,rondott neked. To magad ismered ót?
Csak látásból (by) ismerem, soha sem volt §zerenc§ém
(pleasure) _beszélni vele. Milyen nagy (big) az ön fia!
Majdlgm (nearly) olyan nagy, mini' magá az atyja.
A boldogság maga (egyl nagf kincs.

lőlapot, amely egy 26ltr3 cm oldalrnérotü, 1 cm va§-
tag deszkalap.

_ Az előlap felfurását a2. ábta szerint kell elvégezni.
A furandó lyukvastagságot előre pontosan megadní
nem lehet, amonnyiben az egyes lyukméretek -attól

függnek, milyen tipusu alkatrészt használunk

" A_lyukak elosztása a következő. 1. Forgókonden-
zá,tor, 2" variokoppler, 3-4. íataellenállás, -5-6-7.

.5 , d6**.

' Rovatvezetö: SCFiMIDEG GYULA

Két lánrpás táborozó géB.

-A rnult számunkban ismertetett alkatrészek egv
részét házi|ag is elkészithetjük,

Legegvszerűbb dolog a lámpaaljak elkészitése.
E célra 4'%r vastagságú ebonit vagy trolit-Iapot hasz-
náIunk. Feldaraboljuk 4,5X4 5 cm-s négyzetté, az eg.yik
lánnpa nógy ,kontaktusát megnedvesitjük, a lap fötó
illesztjük és ahol a négy pont nyoma marad, ott spiráI-
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furóval átfurjuk. A furandó lyukvastagság természetesen
a lámpahiively vastagságától függ. Lámpahiivelyt, (8
db-t) a kereskedésben kell beszereznünk, cca & fillér
darabja. .Lz igy összeállitott lámpatartó alá két oldalán
olyan magas fa vagy ebonit alátét-rudacskát használunk,
hogy a lámpahüvely alja no érhesse a fenéklapot, azatán
a 4 sarkát lecsavarozzuk az alapdeszkához,, A szerelő előlap 5%, vastag ebonit vagy trolit-lap,
16X28 cm nagyságban. :Ehez illesztjük hozzá a szerÓ-

OR§űN-ECHo
P 211-es c§ő

Megtrepő és felülrnulhatatlan ennelr
csőnek .a te}jesitrnónye.,

telepek banárjai, 8-9. nreghosszabitó tekercs kontak-
tusai ibanálhüvelyek) 10-]_]_. Anteuna - föld (banán-
hüvelyek), I2_I3. (banánhüvel.y), i4-15-16. S db"
facsayar, amely az elő|apot szoritja az a|aphoz,

A _tekercs kétféIeképen készithetó 1. kartonhenge-
ren és 2. u, n. testnéIkülí rnegoldásban. A kartonhán-
geres megoldás a következő. T5"'í. átnrérójü karton
hengerre, mely 12 cm hosszti, a szélén 2 cm iávot üre-
se,n hagyva 0,5?- kétszeres pamutszigetelésri drótból
feltekerünk 50 menetet. 6'1. távolságra-ujra tekercselní
kezdünk ugvanabból a drótbói és fe-lhajtunk 18 mene-
tet. Ez az alsó lesz az Lr antenna tekercs melynek az
alsóvég9 az antenna banánhüvelyébe, a felsővé§e pedig
a föld banánhüvoiyébe kotendó. AzLa tekercs t<eszitesÓ.
a következő. 5 cm átmérőjü kartonhengerból levágunk
3 cm s darabot. A forgató iengelyt ráerósitjük és utinna
tekorcselünk. l, vaiioáeter-ten'geiy o;"ÜÚ O* a gyakor-
latban igen jól bevált alakja a]3. ábrán látható, 

- 
Ezek

után rátekercselünk 0,2 %^ átmérőjü kétszer solyemszi-
getelésü drótból 40 menetet. Ázután a tengelvtartót fel-
erősitjük a külső henger 2 cm szé]ességben üresen ha-
gyott részére és ezzel kész az L1o L,.-Ls tekercseket
taúalmaző variokoppler. (Folytatjuk.).

,RADIo-PoSTA.
S, F. VIII. R. cs. A házban biztosan lift van, vagy valami

olyan mühely, ahol dinamóval dolgoznak. Ez okozzaá zugást,
amelyet javitani nem lehet, mert nem a vevógép az oka,. A hiba
az u. ít. kollektot szikrázásból származik, 'o

Vmte m
Ui íypusu,

nagy íeliesiíményű
kéí és háromrácsos

ry

csöVek.



l. sz. üzlet:
lY. Yáci-ulca 46.

fr }tagyar Cserkó§zek 5ernrelö ós értákesitö Szövetkezete,
A Majyal cserkée:szövetsóg hlvatalos szállitója

Telefon: József ló1-83 BUDAPEST II. Corvin-tér ?. Telefon
Postatakarékpénztári csekkszámla : 47a7.

íovábbí. íníézhedésíg, kamaímeníesen csakiJ h-árom ffiiiíiíeii';yuiíunn. nároú]id16iláá"ítí;Tffi'f i,lü",'iilliffi1u(án a kamaímeníes kedvezmény.megszünih és vissiámen6';g-ii;úi]";7.-ffi';;iojtá"^Ti,ioh'ilr.'--' 't3vlvru(án a kamaímeníeJ hedvezmény.megszanih es úisrámen.ité'g'iiiúi-i';7"'ill'üáioi íel.

ARJEGYZEK.
tanulók által a ktosz. előirása szerint használatos

cikkek:
Az átak pengőben értcndők. 3304 Cigány-féle szeges futócipö 1 pár

564 Torna_trlkólng.rövid glial, l. r, minöségü, kétszálu anyag-
ból, KISOSz. által elöirt színü szegéllyel ugrócipö 1 pár

nagyság 10 12 14 16 18 sz.
610,612 Birkózó trikó, fehér és fekele I. ___ 806

2. sz. ílzlet
Terét 136-34.

KÖzPonÍÍ rakÍár: lX., KÖzrahíár.uíca 34. szám. (Hangya). - Cserkészkerüleíek l lll. ker. Szombaíhely, V. ker. §zeged.
YÍd+i =itá_tqF (HangYa szöveíkezeíek)_: ,Bonyh_ád, B_udafok, Deb_recen,_Dor_nlo1vár, Eszíergom, Óyőr, Kalocsa,Kecskeméí, Kőbánya, Mezőíur, Nyiregyháza, pápá, Péc§, §'arkáö--§;'éÉói-;hé§ir, bióif;e"ihű, ''ri'ör.r"

RENDELÉSEKET És I"rveurKET KÉRJüx lt., coRvtN_tÉn 7. vAGy IV., VÁCI-UTCA 46. ALÁ cIMEZNI.
RéSzletfizetési feltételek RészleífiryJé_qre csakis cgapa_íoknak_(íömegrendeléseknél)a szervezőtesíüIeí

^jlí"P:'i_ioJ{|].a3-9et|et!-a$u$'A.maí.ÍriieivG;ó;yo#;űö'i;kiniéiá;

VódJegyünk a os8rkészliliom.

A középiskolal

a) Fluk részére;

darabja 2.2ő 2'őO 2,8ő 280
Hozzávaló monogram darabja

9503 Torna futónadrág l. r. minöségü fekefe klotlból
40-45 cm. hosszu ___ 2.56
50_55 ,, , ___ 2 88

3303 Tornacipö julatalppal, minden számban ___ 3,04
3301 Tornacipü chrom bórtalppal, fekete, szürke szinben

nagysá9_25:9l J1:31_é- 42 43-46 sz.
párja 4,80 ó,20 6 80 8-

3302 Tornacipö, vörös gummi varrolt talppal, I. r. minőségben,
vászonból, szürke, fekete, barna és feber szinben

nágyság 30-34 35-al 42-45 sz.
párja 4,- 4,64 6,30

3300 Tornacipö. Reithoffer-féle, ön|ött gummitalppal, lekete és
barna vászonból

nagyság 24-30 3L-35 36-42 q3-46 s1

párja 4,2ő 4 96 6,60 6,40
T rrnacipő, Reithoffer-íéle, öntött gum mitalppal, széles gum mi
szegéllyel, fekete és barna vászonból

nagyság 24-30 3t-35 36- 42 43-46 sz.
pária 6,10 5,76 6 ó0 7,2O

601,602 p D , ú
9501 Fehér, patent tornanadrág
9512 Fehér, rövid iornanadrág

2.90
-__ - 66

szinekben
b) Leányok részére:

0lagz vivókard

,,

Védjegyünk a osorkószllliom

tornaruházali
Az árak peng6ben órtcndők

1ó.60
___ 1ó.60

lI. .- 2,40
2.88_ B 20
8,12_ 8 36

8.20 _ 8.70

5, számu

2505 Fehér hosszu nadrág __- ?.20
250t Gummi-övek, a KlSOSz. elöirt szineiben, 5 cm. széles 1.20

Football-ingek, a sportkörök által bejelentett

9533 Tornabluz, fehér ripszvászonból, l. r. minőségbennagyság l. ll, III. sz.
darabja 4.80 6 60 6.40

9506 §vód szoknyanadrág I. r, minőségü, fekete klottból
nagyság (oldalhossz) 45 50 55 60 cm.

darabja 6.- 6 40-6€0 7€0
3308 .Tornacípö. Reithoffer-íéle, gumrnitalppal, fehér gummiból,

l, r. vágzonból, magas gummiszegéllyel
nagyság 24-30 3t-35 36_42 sz.
oárja 6.76 660 ? 

'0.-

Levente
9607 Levente ing28-34. sz.

Hi vatalos lerente- jelvény
30C Pelikánloll -_.

áriegyzék:
{,E0. 3ó-40. sz. ó,60, 41-45. 6,40

--- -,l2
--_ -,10

0 88{ 48
vagy loden

-_- 9.86

Ghror börbö|

Belsö gumml

52, l

6,80

l
?.60 9,60

23
1r,20 !4.40

4 5. számu

30l -302. Sasto]l,__
9603, 960l Leyente sapka khaki kamgarn

szövetbó], topánnai -_.

Leánycserkész áriegyzék :

950 Leánycserkész kalap --- -__ 6,40
95l Tiszti kalap -__ __- t,8ó

l78l3 Blouz-anyag, métere___ ___ 2,00 - 2,66

1.30 r,4ó ,.&l |.76 2 -
Yarrásvédóvel l2 sze|etes 2'40, l8 szeletes 2.80 P_vel drágább.

iiézi bórlabda (Stuck-labda) I. r. tehénbórhó] _:, __ 2._
Füles-labda. l r kg. sulyu 10.10
Ugyanaz l kg. sulyu ___ t6.-
Ugyanaz 2 ,

3305 Footballcipó minden nagyságban 1 pár
3306 Ugyanaz l ,,
700, 701, 702 Football felfuvó __.

750 Füzótú ___

10lSipcsontvédólpár __ _ 8,{0

223 , párnázott, kapusnak ___ 8.80
190, 19l, Kapuskeztyü 12.00-1őú0

250 Sipzsinór

Football ;

l. Tohénbörböt S0: 1 2 3, 4 5. számu_4,40 6._ 8.- . 9.20 11.20

FIGYELEM l Másodrendü minóséget nenr tartunk, mert azok olcsóbb árai mellett c§ak a vásárlók járnak ro§szul.



}íagyar Cserkészek
Cserkész-áriegyzék:

. Az árak pcngóbEn órtend6x
90i Cserkészkatap 6,- 903 Tiszti.kalap l,i!
ÓÓi riiitiraláp' airgot mintáju _:- . -.- 9,9ó
tóSi Xriiticséikesitrit(o miiden számban_-- :--. --- 2,7ő= ii cser]<észtrikó hosszu uiial apacs gallérral
9607 Cserkészing molino-- ' =r§-r4. i"] lto;'-ss-40. sz. r,oo, _'el-a5, számu 6,40

SSOZ Cs;rk-é§"ing [ áőt. tritiomos gombbai) fenti sz, 6,-_, 6:§0, !f!
ÓÓÓs 

----. -----' 
i. }Jiner , , ! . " _6,99;:9P, §.t99509 ] vastag, téli ílanellböl --- 7 60, E'{0,9'zU

9513 Cserli'észnyakkenct"6 bármely szinben, §zegett --- _- -.:X9534 ' barna clott , ^'!Y
95i t Cserkésznadrágl.vadásivászon l_3. §z. .7^,69,+-ő_, §",_9:Y:l
9520 l. lódenszövet 1J3. , 12.80, 4-5. " \+::U^
Óiji Sricsesráadrág lódenszövetböl miriden s.zámPqg --, lg't:

Cserkésztiszti*ruha mérték után, lódenszövetból --- 6ó,§U
9517 Körsallér lódenszövetból__- _-, -_, '- -__ _- 44'-
isÖÓ rot8tt Hbsiárvédö t,90 l50t U. a. jobb minöség 4,1g
95lB Tábori sapka 1'ö2- 

Hátizsák 6orszegéllyel és börszijazattal, Ia. vadá§zvászon:
1262 Gyermekhátizsát 4,-
t254 svermeknagvsásban (l zsebbel) _-- --- 6'-
irái t'3-a4-öii]fieí"tu.,i ti-"seuuáu 

- 
-_- 9,60

|259 47-48 cm. rnéretben (l zsebbel) cserkészmére1 ___ 10,40
.125750_ő5 n D Q o -) ___14,40
iZOt o0-oo : ; külön pokróc felcsatolóval :__ !9,t0
8j2 Gyapjupókróc iz,On 547 U. q. jru_b, minöség ", 8!,9g

90U2 .. (tarDoulin) --_ 6'-
örsi íászló, ötóiiásos alak l,B0

95 l{ Vállpánt felgombolható __. _-_ -'80303 Tiszti paszománt (arany) 1 _ {._-__-_ 1,60
302 l)aszománt (vörös) l m. -,80. 304 U.a.(sárga) l m. t,Oá

Sujtás zöldes-barna, 1 m. --- -'24250 Sip-zsinór minden szinben ___ -,26
Ruházatl anyag!
l78l2 Molinó (inganyag). l m. 1,ó2, l78t0 Jobb minóség !,60
!9612 !'lane!l i nr. Z,--
l96ll Vastag téli flanell 2,40
t24il Köpper (l25 cm. széles)
12á06 Vadászvá§zon (nadrágnak) l40 cm.
lz507 , igen e:ös hátizsakanyag (l40 cm.)
11602 Loden tiszti ruhaszövet (l40 cm. széles) l m. ___ 1

Szl!- és bőráruk i
3l3 Cserkészderéhszij
500 Nyakkendö-gyürü
606 Ttszti kalapszii Ia.
607 Cserkész kalapszii
608 Viharszii
604 Málhaszij
@1 Lasszó, la.
I. Lagsó kötél
602 Krinolin

ó.60
6.40
680
2.E0

5 m. B.-

2,80

-,B0_96
-,88_.40

-,808-
-.60L,_

Ia. 8'40, 3l2 Tiszti derékszij

l.Ó4, 
-'- 

o-ÓB öisvezetoT-taiipsiii

7m.
Kések stb.
Cserkészkések ___ 728 _.48, 742 és 959 1,20, 778 1,d0
875 Mindentudó cserkészkés vörös vagy fekete nyéllel B,20

Minden nagyságu óg kiúitelü csorkésztéséli naBy Yálasrtékban.
744 Fehérny. zsebkés cserkésszel és Magyar-Cserkégz felir. 4.40

Ezenk. legfin.kiv. zsebkések(mind akasztóval)955 6,40, 874 7,80

1008 Alum. evökészlet (kés, villa, kanál) 2.2O
1609 Ugyanaz vászon tolpban -__ 1,60

Sársaréz íokos (szekszárdi) ._ ___ ___ 3,60
Eredeti finn török

1507 kicsi sima börtokban B,20, 1503 Ugyapaz nagyobb 4,-
1606 kicsi rézveretes tokban 6,20, 1502 Nagyobb-- __- , 6 80
l50l ezüstveretes' ___:_ _-_ ?.60
l500 Finn-tör (csikalika) diszes nyéllel ___

t5t0 x i D , kisebb__

2ó4 §ipok: Cserkészsip -,S2, 263 -,40, Csendórsip

i,'íiilliigt§i lili!

{*i,ifiÉií Tfl{i"

l2€0
14.40
72._
7.60
1.20
1.60

§i 1,1
,_l..:.l n ot

Külön

n ]4.
i,,l i j

{{r\ ""{'

§zö,llgtkezetg.3ermelö ''" üs' €rtükeÉitő

lranyiük -,E0, l,-, l'20, 1,Gú, 9,-, 3,ó0, 4,_ , 1,q9

lu00 Térkdpvedö börszegéllyel és fedövel 2,80, l00 1 kockázott 2 90
1002 . egész sima --_ 1 r0
t003 Igazolvány-toli ___ -- -,66
639 c*serrószbót --- l,p.
567Tisztibot9._,577Tisztibotjégcsucsos-.-

Tábori ásó lakkozott ___ .__ 
- -_ ___ 

, 
___ _ _ _,64

Csákánvbalta _-! 2,-
900 F-hansú századkürt liliommal _ 2ó,60
800 Künz§nór (piros, zöld vagy nemzeti szinben) 8,60, 4.40

Táboíi zsebfürész _ " -,9ó t
Naoóra --- 2 40 ,}

SSO ÖiÖrkis;i"Ó-oor,-marvanvirapiattár -__ _"_ 6,40
41-42 Villamos zseblámpa elcm (hengeralaku is) ___ -,805l lzzó -,2ő, 53 lzzó piros és zöld szinben __- -,B0tr04-|06 Villamos z§eblámpa-lok -,80, 1,10, l08 U.a.3,szinü 1,80 {:

l07 Féiiyszóróval 2'80
lll Ug}ánaz akasztós,erós reflektorral,kockaa_laku_-. 3,60
l09 

"-- 
hengeralaku, nihkeleze|t v. réz 1,60, l l0 U. a. oxidált 1,90

A hengeralaku zsebtámpák pillanatnyi jelzésekre alkalmasak,

Glp6k:
373-374c 35-39. nagys. 20,-, 835-836c 40 , 46, nagys, 2?,60
833-834c 40-46, " börbéléssel - :__ B0,-
E52 Turistacipő duplatalppal, börbéléssel, kiváló minöség 86,80

Aluminlum-áruk:
Tábori fözö, háronnlábu állvánnyal

.852 Rekord-fözö két edénnyel -_-

Elelmiszer-dobozok :

70§/15 2,90, 707/|7 3,20, 7a7l20 4,40,709|20 4,_, 709123
.rekeszes z 707123 ó.60, 7O7/n 8,-, 707/33

4.80
lB,60

705 Ételhordó 6'-
2lt7 Kulacs huzattal t/, literes ö,g0

all . 6'-, 1 literes --. 6,80

850 Zsebföző 1/l literes 4'-
85l Utazófözö'r/r literes 4'80

7ü2ls Vajtartó tivegbetét 3,-, r l. sz. 9 80, i3. rz. B8tt
650-65l'Tányérot] xicsi |,28-7,44, 652-653 nagy 2 40-2,20
262 Szappantárró téglaalaku , -.6ó, 266 -.E0700 Vajádkenyértartó ___ 2.-
403 Tolástartó , _.40
csavarmenete§ dobozok :

706,'8, ?06:9, 10, ll, 12. _sz. -,66, -.72, -,gB,1, 12, 1'28
402 Só- és 

'papritátarió 
___ _,á6

750 Konyhabijgre , -,80, . 75l -,9ó7ő2 Lápős ivó[ohár, fog6va}, 2 decis 1,20, iqg l ?9
753 Ugyanaz tbgo nétru"t -_- 

' __ ---' 1,0ó, 760 l 20
75r Ö§izecsukhátó pohár _j .__ __ :,66, 

-,80, = !,1
900, 1003 Tltermos ]/s literes 4-4,80, 901; 1003 1 lit. 8-9,60
9O2' ,, nikkel burk. t/z literes _-_ __- 6'- ii
ióáo. roir '; Óuiiis, iertiter'es 12,80_18,6tl á'i"

?08 Vajrarró __, " |9'40
l31 Pilinrk, l/z literes ___ -_. ---, --- --- ___ 7'ZO
Ezenkivül mindenfóle különl. ktvitolü Therinocok, ételtbítók ragyvátasztékban.,

válódt Thermos fél literes 3 20 , , negyed literes 3,;

75L , . tok posztóbetéttel ___ "_-' -__ ,9"60
753 ,, szijazásos tpk (kantár) 2,4O, 752 U. a. börfenékkel 4,-

Vegyesek:
Salvator kötúer _-- -_- ,_--

. Huj,ihÜi, hajlá,! "cserkésztársasjáték

"Jelvények:

, I. oszt. próbajélvény -

iI-1I. ", :,D

l lI. -


