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MAGYAR CSERKESZ
A MAGvAR csnnrÉszszövnrsÉc ntvnTAI,os LAprA

Szabadba fiuk! . . .

(uh1 Yége van a télnek. A tavaszi nap már csa-
logatja ki a téli álnrukból ébredező virágokat, rügyeket.
Az ólomszínú, szürke természet minden nap élénkebb
ruhát ölt. Még nem bontakoznak gyors ütemben a fák
iide zöld lombjai, de ha figyolitek, észre kell vennetok,
Ilogy a nedvkeringés megindult s az életnek ez az e|ső

nregrryilatkozása visszatükrözódik az egész mindenségen.
§z ágak, galyak mintha élénk fényt kaptak volna s

egl,re duzzadtabbak a rügyek, amelyok piros, rozsda,
ntajd lassankint zöld színűre festik az erdőket, ligeteket.

Néha még berzenkedik Télapó. Nagyokat fúj úgy,
hogy ugyancsak keresztü}járja boldogan előszedett ta-
vaszi kabátunkat hideg, duruzsoló, zizegő sóhajtása.
E.*l,szer.egyszer még megtázza nagy fehér szakálát,
lrriIttlra az abból hulló fehér hóval be akarná takarni,
vissza akarná zavatni a felénk mosolygó tavaszt. De
tlrinden hiába. A dühös fuvallat nen dermesztő, fagyasztó
hóvilrar nrár, csak húvös böjti szél s az ilt-oít nrég le-

esó hó som hosszú éIetú már - legtöbbször nrég esés
közbon elolvad, vagy az e8yr8 melegebb fOldön lesz
hanar sárrá. Bizony Télapónak már el kell búcsuznia,
odébb kell mennnie.

Es mi, ha hálásan integetünk is kedves öreg
llllrjtunk után, ha meg is köszönjük Neki a korcsolyá-
zási, a ródlizást, a síelést, vagy azt a felejthetetlen hó-

labdacsatát; azérl nonr hívjuk vissza, nem siratjuk a
távozót. Annál nagyobb szeretettel, őszinte örömmol
köszöntjük a'hóvirágot, az egyrc több ibolyát, a nap-
ról napra zöIdebb rétet, meg azokat az apró zümnrögó

bogarakat, amelyek együtt, ujjongva hirdetik, hogy itt
:i tavasz.

Hogyne örülnének ennek a nagy ébredésnek l

Hiszen rnost kezdódik igazán a mi idónk t Nem mon-
dont, hogy rossz volt a tél. Bizonyos, hogy keclvos

lt_rlt az is, amikor odahúzódtunk az otthon kályhája
küró s beszélgettünk, tervezgettünk, tanulgattunk; Drága
ernlékünk azok a bensóséges órsi órák, vídám, értékes
csapatösszejövetelek is, amol;7ek gazdagabbakká tottek
czen a télen bennünket. Bizony nem lehet elfelejteni
nzt a sok boldog izga,lmat sem, anrely úgy fűttitt ben-

;;iinket, amikor farsangi előadásunkra készültünk. Mind
r-r szép volt, tanulságos is volt, cserkészies is volt. . .

De azért mégis csak most következik az igazi élet !
Következzék is ! Induljon meg a munka mindenütt l

szlrbadba fiuk !

Á cserkész szereti a természotet. Tudotl mit jelent
az ? §e fujd el testvérom a törvénymagyarázatot. E|

hiszem, hogy tudod. Hanem most már alkalmazd a
magad élctében ! Ugy szerosd a természetet, hogy most
már ne ülj a szobában. Csak az irásbeli feladatot csi-
náld odabent, aztán kifelé ! Enyhe napos helyen ülve,
vagy sétálva tanuld a leckét, Eleinte talán elvonja a
figyelmedet sok apró, a szobában nem zavaró jelenség,
de azért ne nrenokülj vissza a négy fal közé. Tanulj
parancsolni magadnak. Tudj akkor is tanulni, ha ott
csacsog a cinko valahol a fejed felett, ha bódító il]atot
hoz is a szelló a nyiladozó jácintok felöl l Szokjad meg
a szabadban való munkát l Tudjacl figyelmedet egy tár-
gyon összpontositani akkor is, lta százfe|é csalogat az
élő természet sokhangü munkazaja !

Hanem az elvégzott munka után add át magadat
egészen a természet csodás szépségében való gyönyör-
kötlésnek. Most ez legyen a szórakozásod. Ne vonulj el
a szobába, ne bujj vissza abba a kellemes sarokba,
hogy tovább folytasil téli olvasmányaidat, Most szebb
könyvet kell olvasgatnod, tanulmányoznod: a termé-
szetet. Azt mondod, hogy unalmas ? Nem, ezt nem

mondja, nem mondhatja egy cserkész. Hamar elkészül-
tél velo, nincs sok látni, tanulnivaló ebben a nagy
könyvbon? Nagyon tévedsz, ha ezt hiszed. Lz azonban
lehet, hogy nem tudsz benno olvasní.

Azért kérd meg áz őrsvozetódet, vagy eg}enesen
a parancsnokodat, hogy nenjon veled és tanitgasson
meg a természet ezer csodájában való gyönyörködésro.
Az órsi órákat is igy tartsátok. Jól figyeljétek nrog

ntindezt s beszélgessetek megfigyolésetekról. Meglásd,
hogy hamar észreveszed, hogy mennyi gyönyörüség van
a ratadO rügyben, milyen örök csoda a kankalin virág-
zása, mily tanulságos a hangyák, méhek élete, mennyi
igazi örömet, derűs 'mulatságot s7,erez a szorgos kis
cinkénok, a soha ki nem fáradó harkálynak, a vígan
szökdoló mókusnak, az óvatos ürgénok, a hancurozó
nyulaknak megfigyeléso !

Ha pedig elfáradtál a gyönyörködésben, a figye-

Iésben, tanulásban, vedd elö a labdát, meg a cserkész-
játékhoz való, valahol az órsi, szekrénybon felejtett
számokat. Gyüjtsd összo pajtásaidat s rajta, induljon
mog a játék ! A sakkot, dominót, épitószekrényt, a
lombfúrészt ntár csomagoljátok el gondosan. Most a
métafa következik, meg a cserkészbot. A lombftítész
és gyalri holyett a szekorcénok, cövokelónok jOtt el az
iiteje. A sátorlapok is megunták a hosszú nyugalnrat.
Ki kell szellőztetni azokat is. Az ujoncok még úgy
som tudnak sátrat osinálni-



Láscl-o ,úonnyi munka, mennyi öröm vár rád a
szabarlban. El no szalaszd ogyiket so ! Csalogat a nap-
sugár, hiv az ébredő tormószet, nolted dalol mindon
kis madár. ]Jent ne maradj lrát a sápasztó, vérszegé-
nyitó szobában !

Nagyon kifáraszt a tavaszi lovegó ? Nenr baj.

F'eküdj csak le jó korán nyitott ablakrl szobádban,
hogy roggol ujra jókor lehess talpou. Mert ez most a
cserkészprogranm. Korit,n feliüdrri, lrorán kelni, hogy
mennél többet élvezlrossük a tavaszi napsugarat, hogy
no maradjon szó, hanem boldog valósággá váljék gyö-
nyörú dalunk: ,,Szabadba fiuk ! ."

Hangolr a rrvégelrrö1.6ó
A tokintély mintlig hatalon, do a hatalom nom

mindig tekintéIy.
Nem hiszed ? Gondolj a kis Tarziusra, Szent

Ágnesre, a kereszténység hatal vértanúira. Felséges
magatartásulr szülte tekiutélyük triumfált a hatalom
gógjén.

Gondolj Mucius Scaovolára. Fiatal éveit ntegha-
ladó érett hazaszeretete nregbénitotta a hatalmas ollen-
ség parancsoió akaratár. 

^i 
erkölcsi főlény úrrá lett a

nyers erön.
Hát Deák F'erenc passziv rezisztenciája, a felirati

javaslataiban önérzotesen kifojtott tények logikája előtt
nom vonult-e vissza a kétfejrl sas, mely oly pokoli ke-
gyetlenséggel fojtotta belénk éveken át a nragyar ön.
tudat glóriás megnyilatkozását? Lényének sugárzó
tointélyo a hatalomnál is hatalmasatrbnak bizonyult.

A koinmün idején kozeinkot békóba verték, ki-
fosztottak, mégsem birtak elóre haladni, mert a tekin-
télyünktől, a sárbatiport tokintélyünktól való rettegés
mogbépitotta szuronyaikat és kifárasztotta hólréraikaü.

Es most ?
Trianon óta hatalmunk az anyagiak terén eI-

úszott; e téron, nonr lesz aratás. Hanom az erlrölcsi
világban a 10 törvényen nomesült jobbik énünk a hit
izző tekintetével lesi a foltámadást, nrert tudja, hogy
mihelyt az embernek hite támad, történeto érdekessé
válik, s miholyt egy nemzetnck tánrad hite, súlya
mognő, tekintélye gyarapodik és a tekirrtély mindig
hatalom is.

Fiúk,l Engom azért hivtak ido a végekről, hogy
magyar hitet szitsak bennotek, kis emberokben, hogy
az veletok nagyrá nővo, tongerró dagad.ion. Ti lesztek
idóvel a uemzot és ha lritotok világitani fog a hullánrok
toronynagasságán és síri nélyén is, akkorra mognő
ltomzotüuk súlya, gyarapotlik a tekintélye s az a telrin-
tóly hatalom losz, mellyel számolni kell, rnelyet nem
lohet egy éjszaka fordulóján elpusztitani, mert kemény,
minl az acél, vágya egy, ölrlo nillió.

Elnyomott íui vagyuuk. Ajtónkon mindonki bo-
léphet kopogás néIkül; ablakunkon mindenki bobánrul-
hat. De az Exodus tanitása, a népek története, a uagy-
hatalmak olernyedése, az igába szédültelr ébredése

nind azt látszik igazolni, amit nagyban a kormány be-
ruházási programja, kicsiben a Cserkészház mogterem-
tése: a másfélezeréues kún-waglar lragédia wég newt.

fejeződölt be.
Az ország lrözepén lett végvárban kaptam meg a

Magyar Cserkész behívóját.
GyöLgyélet volt hajdan a végvári élet. Csaták

viharában, végvárban, órségon. Fent a nragasban, a
várfokán a szilrlák ormán, a felhók között, hol állan-
dóan fujdogál a húvös szél; tiszta, éles a levegó.
Elvezet ferrt kuksolni a kapuboltban, hol megbrijik a
sötétség; fentjárkálni a rovátkás falakon, melyok fölött
pislognak, kigyúlnak, ragyognak a csillagok.

Az Ur lsten nlélységes gsendje erót vesz a halandó
lelkerr és leborulva inládja Ot, kinek jóvoltából most
ezrek nyugalniá| órzi. Gyönyörúség fegyverére lámasz-
kodva nézni a felbukkanó holdat, melynek tovafutó
sugarai Meseországba torzitják a sziklálrat, fákat, a
távoli erdóket, malmokat, hegyeket. Orönr várrri a haj-
nalhasadást, látni a felszakadó ködöket, élvezni a zúgó
orkánt, kiállani a jégverés csapkodását, a dübörgő
vihart. Es nrindezt ntásokért, kiknek nyugalma kezé-
ben van.

Gyöngyélet a végvári élet, nrikor riaszt a kürt
dübörög a dobogó s lárma, vezénysző, fegyvercsörgés
tüzbonégó szomok, foszüló izmok jelzik, hogy résen
vannak.

il,lost nrikor a teclrrrika s a kulturátlan intelligencia
nregváltoztatta a világot, a vógr,ári élet is elvesztettc
patináját, de a rendszer maradt, a progranr a régi,
csak a módszer változott. Most is légy résen ! De nerrr
azért, ntint az apáilk.

I(oldustarisznyát örököltünk de büszkén viseljük,
mint a genxök egykor. Azolr tudták, mire voltak büsz-
kélr, mi is. Arra a hatalmas nlag) ar ugarra, Széchenyi
nagy magyar parlagjára, mely szenet szúrt az angol
külügyi államtitkárnak, az olasz világhatalont teremtó-
jének és melytől rettegve, porba dörrtik, darabolrra
törik szobrairrkat a csehek, szerbek románok.

Ebból a mondatból csirázik az ílj magyar végvári
élet : a nruitbólélés' 

Csaba Jeltő dr-

Zeng a í<tlrt, dob szől petegve,
íehg a zeszíő búszke seíyme;
taita szent je\ iíjú szívünk
dobog tóle.
T,isz amenti cs etkészíiúk
csaL elóre t

cserkés zinduló.
(nEzer esztendeje annak. . ." dallamára.)

Felaézíink a liliomta,
égó aikunt< úgy daloliat
munka vát, az éIet hiv a
hatcmezőte,
F étííkat t at, íeíihittel
csak előtel

Hogyha sűjt a good, a bánat,
atta kétiak jő Atyánkat,
híntsen áldást mínden siró
szenveőőte.
Ránk mosoly og l lev entéim
csak előrcl

Yihat tépi .Poasony vátát,
zúg a Duna, zúg a Kárpát.
lKitűzzak a zászíót rnínden

hegytet&e.
Magyar íiúk, esetkészíiak
csak előte!

- Lí4

ÖIaedi Lászlő.



Milri.
I(ovács Miki azok l<őzé afiúk közé tartozott, akik

a iarrári konferenciákon a magaviselet ernlitésénél gyak-
ran szóba kerülnek és a róluk folyó boszéd bizony nem
dicséret.

Szorgalmas, dorék, jószivü fiú volt, do hoves vére
nem ongedte nyugotlni s bizony sr.lk csintevés gondolata
született mog kemény koponyájában. - Ez még nenr
leti volna baj; a nagyobb az volt, hogy a gondolat
nem ,maradt gondolat és a kivitolben is Mikié volt leg-
többször az oroszlántész.

A csapattrnknak is ő volt a legvidámabb oserké-
sze - de legszorgalmasabb munkása is. - Csak akkor
komolyodott el mindig nrosolygós arca, ha a Parancs-
nok úr ogy.egy újabb panasz után megfeddto:

,,Miki, Miki, ujra pauasz van rád, Yigyázz, addig
jfu a korsó a kutra, mig el nom törik. .Szorgalmas
cserlrészo vagy a csapatnak - ilagyon sajnálnám ha
arra korülne & sor - de, ha meg nem változol és foly.
tatódnak a kifogások, nem lehetsz sokáig cserkész l"

Ilyenkor elkomolyodott a Miki arca, eltünt a mo-
solygása, mert a osorkészetért rajongott és bizony meg,
renrogett a szive, ha arra
gondolt, lrogy mog kell
válnia a csapattól. llyen-
kor pár napig csendesebb
volt, hogy aztán annál
nagyo|lb eróvel törjön ki
belóle a féktolenség.

*
,l. ,<

Egy kora tavaszi
napon aztán nregtörtént a
baj. Mikit az osztályfónök
úr nloglátta az utcán ci-
garettázni Horváth Kar-
csival mentok az iskola
felé és Nliki nem a ciga-
retta füstért, hanem egy
bolond fogadás és a hös-
ködő pillanat kedvéért rá-
g_r ujtott . . . és az osz-
tályfőnök úr épon abban
a pillanatban lépett ki egy rnellék utcából.

Meg volt a katasztrófa.
Délutánra a Parancsnok úr összehivta a csapatot.

Yindnyájan tudtuk akkor ruár, hogy niról van szó,
négis, mégis valami a szivünkbe nyilalt - hisz Mikit
mindnyájan nagyon szorettük - mikor a Parancsnok úr
szavai elhangzottak:

,Kováos Miklóst fegyelemsértó magaviselotéért
a csapatból kizárom. Jelvényét és igazolványát adja át
és hagyja el az otthont, amely csak azok számára le-
het otthon, akik azt meg is tudják becsülni !"

Miki a Parancsnok úr elé lépott. Letette a jelvé-
nyét és igazolványát, rövid ideig állt, mintha akart
volna valanrit mondani, azután megfordult és sápadtan,
némán mogindult ki az otthonból

}íikor az ajió becsapóclott nögötte, az otthonban
halalos csend volt, némán szótlanúl ültünk é§ nem mer-
ttink egymásra nézni.

. . . Es a nagy csendben a folyosóról bohallatszott
e3_r elcsukló zokogás - azután csend lett.

Kovács Miki nom io.ot f,ru* az otthonból.
Úgy érezte, hogy a magány le fogja csillapitani,

az ord,ő a rét, amerre anrryit járt együtt az őrssel szép
tavaszi napokon.

Azt gondolta, hogy a, mult emlékei feledtetni fog-
ják velo a jelont, a mát. Es mig a régi emlékek végig
száguldoztak a lolkén, elhatározta, hogy ki fogja min-
den orejével érdemelni, hogy a csorkészotthon ujra az
övé is legyon, visszatérhessen oda mosollya| az arcá,n
és liliomnral a mellén...

Közben, szinto észrovétlonül leért a régi malom-
hoz. A hidon mogállt. A parton három kis gyormok
játszadozott

A Rába megáradva hömpölygött lefelé. A zugónál
tajtékot hányt a viz és a lonyugvó tavaszi nap sugarai
ezer szinben veródtelr vissza a szétfröccsenő vizc§ep.
pekről; a habolr örvéuylettek, megtörtek a hid pillérein
és a viz rohant tovább, tovább.

Miki megállt a hidon - közvetlen alatta zugott
a yiz - és bele bámult a habokba . . .

' Hirtelen erós sikoltás hasitott bele a légbe és egy
gyermekfej jelent meg a habokban a zugó alatt.

A parton játszó három gyermek közül már csak
kottő állt ott és rémült
arccal nézték a Rábát.,.

Miki szivében meg-
fagyott a vér, de csak
ogv pillanatra. Aviz sebos
sodraagyorrneketahid
felé hozta. Sietni kell,
noít a hidon túl örvény
van .- ott már nenr lehet
segiteni.

Miki nem késett. A
következó piIlanatban a
hidról a vizbo vetette
magát.,

Epen jókor a kis
gyermeket a habok épen
a hidhoz sodorták s csak
annyi ideje volt Mikinek,
hogy egyik kozével a fiú
kabátját, másikkal a hid
pillért kapja meg, hogy

a viz el ne,sodorja őket - mert a hirlon túI a Halál vár.
. . . Es jött egy kinos, hosszú küzdelem. Az é|et

az övék - do még nom monekültek mog. A Rába
habjai zúgva törtek rneg a pilléren és rohantak tovább.
A pillért elengedni és a kiuszást mogkisérelni biztos
halál lett volna, igy pedig Miki legfeljebb egy }éi per-
cig bhja. A koze zsibbad, a viz jéghideg. - Es hiába
kiabálnak, a viz zúgása elnyornja a hangot és ott lonn
megtörik a kétségbo eseit kiáltás:

,,I§tenem ! segits !"
. . . És obben apillanatban kiszaladamolnár,akiért

a két kis fiú boszaladt és fut a malom alá a ladikhoz.
Miki keze remog, a lábát görcs hasogatja, nem

birja már - és a csónak eloldozása egy örökkévaló-
ság. - Á kozo már csúszik le a pillérről - végo
mindennek.

A habok kacagva futnak a híd alatt - és végro,
végre evezócsapások. Itt a monokvés, az élot.

Miki a molnár kezébe omoli a megmentett gyer-
nokot és ájultan bukik bele a csónakba.

*.*
Másnap Kovács Miki nem jött iskolába. Amint

késóbb megtudtuk. az oryo§ idoglázat és tüdógyullatlást
állapitott meg,

m
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Ezután sok-sok napon kercsztül ntindeu este heteu
rlrlálkoztunk Mikiék háza előtt; az őrs. Meglátogatni
rlertr volt szabad és igy csak a halványan kivilágitott
ablak alatt álltunlr diszőrségot - ntert mi gyormokok
írgy éreztük, hogy Milri megérdenrli.

***
]is hosszú-hosszír napok mulva egy déIután a cser-

kósz otthonban voltunk - és a parancsnok úrral Miki

lépett be .r\agyon sápadt, sovány. g),engo volt. A nrol
Ién ott fénylett a liliom - és nrosolygott.

... ns mi is nosolyogtunk, do a köny kiszö] ör1
a szonrünkből.

, . . A Paranosnok rirat ekkor ]áttam olősziir.
lrönnyezni.

Léuai Alajos.
2O5, ,,ZrínyL" cs. tiszt,

Társasjáték a vízben,
amely alatt az embcr melleslcg mogtanul úszni úgy, hogy érzro ge verzi.

Amerikai Schaeíer-tsrink módszer.

- IIohó l Commodore Longfollow ! tlyen váratlan
rrrogtiszteltetés : fiuk vigyázz, nagy vendégünk varr !

Ebédnél ültünk New Lonrlon kerületi táborában,
a,rtikor a paranc§nokunk ezzel a kiáltással ugrott fel és
sz.aladt a megálló autó utasai eló. A vendég bevonult
ós a fiuk már énekolték is az üdvözló dalt:

I.sten ltozta Mr. Longfellow how_do you do ?
Üdvcizotltik és reméiJtit<
Szolgálatára lehetünk,
lsten hozta, how do you do.

Utána egotveró taps és kiáltás. Lcülünk. Egynrás
nrollé kerülünk és én jól szenriigyro ve§zenl a vcrtdé'
:l-(,llIet: ltatalmas, ridámarcú óriás, aki (mint kitünt) 125
xiló súllú. O az amorikai vöröskere.ztifjúsági osztályá
rrrrk vándorapostola, egyszersmint a vízbőlmentési tan-
íolyamok szervezóje és főelóadója. Ez a pá\,ája. Es ,a
,lólután másfólóráig lesz a vizben ltána an riszás taui.
tlisilról beszélgethetünk ketton Irogyodóráig. A ,,tau-
t'tllyantn szenzációs volt. Ez a kolosszus úgy siklott a
vízben, mint a csík. A. fiuk olyan lelkesedéssel gyako-
l,oltak, ho;y nlig engedték ki az olrtatót a vizből. A be-
s lólgctésíirrkörr ictllerkedtenl nleg az rrnrerikai vörös-
licroszt ós oserlrészrnozgalont nagyszelú összeclolgozá
sával: nrindegyik átadja a mrisiknak a nraga erednó-
rryeit.'félen-nytiron szünet nélküI vanllak tanfolyamok,
;tnelyoken a vöröskereszt szakemborei fáradhatallanul
t:lóadnak a közol 10 nrillió négyszög km.-es ország
rrtirt len tész(:tl,, Ezek három irányualr:

1. Uszástanitás egósz különösen jó módszerrel.
2. Eletnentési túfolyam (ennoÉ a obemutatási''

részét láttarrr nrost),
3. Elsősogélynyujtás, ugyancsak bó gyakollati

résszol.

- Nem hiszem - mondta - Irogy lenne anlerikai
cserkész, aki 12 éven feliil van és nenr trrdna tiszni
(t cserkészkor ott 11-17 év).

Ez a ,különöscn jó módszerrol" való risznitanulás
lztán nagyon felkeltette a figyelmertret és a másilr
riszási vándorapostol, Ft ed. Xlillc kapitány vezetésével
:r, rnissourii rra3y tisztképző iskolatáborban és az arkan.
zísi nemzeti kongrosszuson két jzbon ón is megtanultam
riszni. elvégezvén ezt a ,,lrülönöson jó módszer.úo tirtl-
t'cllyamot. Amint ruegtudtam, oz teljeserr kid<rlgtlzott
rrtódszer, ama|y Dr. B. Dean Brink pszihologiai meg-
állapitásain alapul Sokszorosan ki is nyonrtatták.
Scltaefer pedig a mesterségos légzés sajé.t módszerér.el
ogészitetto ki. Mit csináltunk hát?

Mills bácsi beállt az uszoda sokély vizébo térdig.
A ,,taüitványok" félkörben ugyancsak térdig érő vizben
álltalr fel volo szenrben.

- Gondolják rneg - így kezdto, - hogy a fiuk-
rtak viziszonyukat kell mindenekelótt logyőzniök s ezt
rigy érik ol, ha ltason]atok és képok sogitségével kép.
zeletülret teljo.err lekötil<. A legelsó teendő, hogy ntin-

denki mártsa nleg a íejét, do rryitott szemmeI án !

A Iúd is nyitott szentntel koresí az élelmét. Csalr meg
tud.játok trrlrni, anlit a lúd bir? Haón aviz aIá bukom,
egészen jól látonr az ujjamat. Kiséreljételr neg, de
csrrk lassan. Jó lólekzetet ventri, alábukni, kérem az
ujjakat szánlolni, így !

S nriután ntegnrutatta, mi is követtük példáját;
mindenkj látta az ujjait a viz alalt és mulatott azok
nozgásán.

- Ujabb nlozztnat, hogy motorcsónakot játszunk.
Ez a karburátr-rron át yesz léIekzetet és a.levegőt a
viz alatt, a kip:rífogó csövön át engedi ki. En pedig a
sziimon át veszek léIekzetet és az arcontat megmártva,
a lcvegót az olro,non ríú erosztem ki.

Mindenkinek tetszett a lovegó bugyborélrolása és
ntinderrki gyakorolta jó nélrányszor. l!íost nár a lélekzet
uéíel kérdését ismertük,

- A kocsonyahal úgy halad, ltogy a fenékről el-
Iöki magát és addig halact amíg az ugrás lendületébeu
tar|. Mi is le fogunk guggolni (igy), a térd alatt össze-
fogjuk a kezünket és leereszlredünk a fenékig Orrnatr
ellökjülr nagunkat és ugrálva r,áltoztaturrlr helyot.

Ez nagyorr jó titlet volt ! llirrtle rllii ugráli a vin
alatt, félig megmártott fejjel aníg csak lohctett
A hecc itt abban volt, hogy nem ntindenlii tudta eg),cll-
súlyát megtartani és alri eldólt, az persze ivott is eg1,
keveset.

- ki látott nrár teknósbékát feküdni a víz szi
uén, ahogy sütteti a hátát a nappal ? A béka is trrd
ísy egyébként. En is a vízre fekszent elóreuyú jtr-rtt
karral és nyú.ilott lábbal és úszom nlozdulatlanul a víz-
szirren, amig bironr.

15 20 násodpercig maradtunk így első próbál-
kozásra. Később ug},anezt a gyakorlatot lendülettel csi-
rráltuk, Ellöktiik mtguukat a í'öldről és plunging ntódrlt
ez a lendület vitto mozdulatlan testiinket 5 - 6 rrró-
ternyire.

- Most következik az oktatás másodili része.
A gózhajó kerekét fogjuk utánozni. I(imegyünk a partra,
hasra fekszünk,. lábfej nyújtva, a lábrrnkat ]e-fel rnoz-
gatjuk. (Lásd az ábrát!)

l\{indenki azon vetekedett, hogy nagyobb hullámot
kavarjon f6l, ntint a szomszédja
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- A kézzel - hangzott az újabb vezónyszó -olyan forgó mozgást gyakorolurrk, tnint ahogyarr a szél-
ntalonr vitorlája mutatja.

Elóbb a levogőben gyaktlroltrrk, aaltán a vízbcn.

- Most pedig jörr a ne,gy összeütközés ! A tra-
gikus kife,ilet ! r\agy, ronboló vihar volt ós a szélnral
rrtot elsodorta az ár és a gózlrajó összeütközött ve}o.

Szipparrtlrri akkor koll, amikor oldalt fordulunk úszás
lröz,ben és kiereszteni akkor, amilror nyújtott jobbkarral
előrelondíilünk, Ilyenkor a?, atc víz alatt van és mi a
levogőt belofújjuk a vízbo.

A lecko véget ért. Do kezdókkel ozt nenr lelret
egy két óra alatt átvenni. Több részro kell bontani a
fiuk hlrladása szerint és minden alkalommal előlról ketl
oljátszani az egész játékot. Rendos körülmények közt
öl-hat óra alatt mindenki megtanul úszni.

A kéz és a lábmozgás olyan fontos, hogy nróg
gyakorlott úszók sem szállhatnak vizbe az amerikai
táborokban, mielőtt minden egyes esetben elóbb a szá-
razÓrr nem gyakorolták külön külön és összetéve az
ogyes nrozdulalokat. Legedzőbb az összetett kéz. és
Iábmozgfts gyakorlása, amikor hason folrvo úgy a fejet,
mirrt a ]ábakat a lovegőbo kell emelni és a-mozgáso-
kat két percen át gvakorolni.

Anrit a szó talán halványabban mondott el, azt
pőtolja az amerilrai életmentési könyvecskéből átvett
nehány ábra.

Ez volt a logtökéletesebb legkönnyebb ós leg-
kellenrosebb úszólecko, amelyot ólotomben láttan:
amellett .iátóknak nagyon érdekfeszitó. Nagyobb tönre-
gok csoportos oktrrtására jobb alig kópzelhetö, vegyiik át !

Teruesi Győző

_A. hajó rnegy tovább és maga előtt to]ja a szélmalmot:
inte a karom a szélmalonr keroke, a lábam a gőzhajó,
Nózzótek, hogy lelre t ezze| a tenrpóval előromenni.

}Iegnrutatta az összetott, úszást, amely nem volt
cgyéb, tnint crawl tonrpó és mindenki mogkezdte a
gvltkorlását. l,légegyszer emlékeztetett arra, anrit a jálé|<
t;ic jéir a lélekzetvóleIról hallottunlr, hogy a szájon át
r,orziirtk levegót ós az orron út aviz alatt engedjiik ki.

Tudnivalók a hárshegyi cserlrészparlrról.
Árra a rengcteg, kedves érdeklódésre, amelIyol

naponkérrt felkeresik cserlrésztestvéreink a vezetótiszti
testületet és a szerkosztőségot, kérdezósködvén a hárs-
hegyi cserkészparkróI - az alábbiakban adjuk meg a
r,álaszt. Jó losz, ha o sorokat mindenki figyelmeson el
olvassa, aki a hárshegyi csorkészpark ügye iránt érdek-
lődik.

A hárshegyi cserkészpark tulajclonképen nem a
Hárshegyen, hanent a Hárshegyi uton van. Az oda való
eljutás móclját is feltünteti az e cikk keretében köz,ijlt
térképrészlet.

A cserkészpark célja, mint már mogírtuk az, lrogy
lie'lenres pihenő-, üdülóhelyo legyen azoknak a csapa-
toknak, akik hosszabb-rövidebb idót akarnak tölteni rr

budai hegyek közt. Egybon ez szo|gáL állandó tisztképzó-
és általában tanuló táborholyül. Azért egészberendezóst,
olyan, hogy kiválóan alkalmas a cserkészgyakorlr-rti
ismeretek olsajátítására.

A cserkészparknak van parancsnoka (Sztrilich PáI,
helyettese Velősi Béla), akinek engedélyo nélkül a
parkban táborozni senkinek sem lehet. Kivánatos, hogt,
mindon a csorkészparkban való táborozási (éjszakázási;
szántlékot néhány nappal előbb jelentsenek be a csa
patok, hogy az engedély kiadása simán megtörténhessék,
Ba valaki (akár egy-két cserkész, akár őrs vagy csapat)
csak néhány órát akar a parkban töltoni, annak ezt a
szándékát elöro bejolenteni felesleges, Engedély kérhetó
tolofonon is rraponként (szombat kivétolével) délután
ó-6-ig. Tolofon: L. 920-98.

Ugy a parkban való táborozásért,, éjszakázásért,
mint az egyszori bolépésért is igen mérsékelt dijat kell
fizetni (egyszori bolépőjegy 4 fillér, egy éjszakai szállás

16 fillér). A cserkészparkban csak cserkészek taríóz-
kodhatnak.

, Ila.n8!úIyozzuk, hogy a csorkészpark fó célja az,
hogy a budai hegyekbo kiránduló csapátoknak lelietóvó
Iegye az idő jól való kihasználását s tanítsa az oda
\iránduló cserkészeket mindenféle gyakorlati ismeretre.
Epen ezért itt nemcsak a növény- és bizonyos fokig az
állatvilágot lehet vizsgálat 1árgyává tenni, haneú a

külöuliözó lribori,mrrnkák nrodelljeirreli (árkolás, tábori
pittcc, latrina, lrelyes cövekelés, ásott és ópitert tiiz.
helyek, fonott sövérly, tábori korítéstipusok stb.) tanul-
mányozásával igon könnyen lehet tökéletesodni a prak-
tikus ismeretekberr. Ea még figyelembo vesszük azt is,
hogy csaknem állandóan lesz kint egy-két kiváIó gya
kor]ali tudású tiszt, akik ott főzésre, lassóvetésre, szer-
számokkal való bánásra, tábori mrrnkák készítésére stb,
tanítgatják a cserkészvendégeket, akkor nyilvánvaló.
lrogy nrinden kirándulás valóságos tanulmányút lesz a
cserkészparkban.

A sá í o ris m e rí eíő i;,"J"#ffi Jí T ffi i:ilx? ffi#,xi;í';i" Hí,J.;!H? Ti :.";
nek és csapaínah. Ahik ezen hivül érdeklődneh iránía olvasóinh kőzűl, azohnah, 30 fillér bélyeg
beküldése ellénében készséggel meghüldiüh.
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E m l é I{ e z z ü n k.
1914-t9l8.

A minap beszélgettem egy
15 éves ifjúrval, akinek az apja
végigküzdotte a világháborút.
Megkérdeztem tőle, mit tud
erról a hatalmas eseményről.
Megdöbbentett a felelet. Azt
mondta, hogy akkor vertük meg
a nérneteket. Volt ott egy-két
pajtása is. Azokal is kérdőre
vontam. Az egvik szerint a törö-
kokkel harcoltunk a franciák
segítségével. A másik úgy tudta,

hogy a törökök megszállták a Délvidéket. A többi is
szörnyen tudatlan volt.

Tudom, hogy a cserkészek nem ennyire tájékozat-
lanok, de talán mégsem ismerik teljeson ezeket az a|ig
mrilt eseményeket, azért jó lesz, ha mindenki gondosan
átolvassa az alábbiakat. Jó foleleveníteni azt, amit
sohase szabad elfelejtenünk.

**
A világháborúban Magyarország, Ausztria, Német-

ország, Bulgária és Törökország négg éuig tartó háborút
viselt Oroszország, Anglia, Franciaország, Olaszország,
Belgium, Szerbia, Montenegró, Románia, Gőrögország,
Portrrgália, Japán, China, Eszakamerikai Egyesült Alla-
nok, Brazilia, Chile és Sziám e}Ien. 142 millió ember
vívta harcát 1254 millióval szomben. A világ kétharmada
ellenünk volt !

. . . Tehát nem annyi az egész, hogy Magyarország
és Németország összeverekedtek, vagy hogy a törökök
elfoglalták volna a Délvitléket.

***
A világháború végével új térkép lett, új országok

keletkeztek: európai Oroszországból újra alakult Finn.
ország 1fóvárosa Helsinki) q73,600 kmz-nyi területtel,
B millió 400 ezer lakóssal. Esztország (fóvárosa llelal),

A Magas Tátra Tátralomnic felől.

rnelynek 45.000 kmz-nyi területe é§ 1 millió 300 ezer
lakósa van. Lettország (fővárosa Riga) területe 58.000
kntz, lrkósainak száma 1 rnillió 800 ezer. Litvánia 1fó_
Iátosa Kowno) 53.000 kmz területen 4 qillió 600 ezer
jakóssal - L.ongyelország valamivel nagyrrbb területtel és
több lakóssal kelt új életre, mint a régi Nagy.Magyar-
ország, jelenleg 359,300 kmz területen 29 rniltió 200 azet
lakósa van Ukránia (fóvárosa Kiew) nég nagyobb ará-

nyokat öIt 465.107 kmz-nyi területével és 35, nilliónyi
Iakósságával,

Ilyenformán európai Oroszország területe 3'5 mill'ó
km2-re. lakóssága pedig 70 nrillióra csökkent.

Teljesen új ország lett Cseh-Szlovákia, mely Ausz
triából és Magyarországból tevódött össze és 742252
kmz-nyi területén 14 millió lakósa van.

Nyitra vára.

Ázsiában a következő országok alakultak: Anato]ia
és Sziria a régi..Törökországból, Goorgia, Dagesztán,
Azerbeidzsán és Orményorszag a régi orosz Kaukázusból.

*'''*
Törökország és Bulgária vesztesége hozzálk képesi,

enyhe. Igaz, hogy Törökország majdnem kiszorult
Európából, mert itt jelenlegi terüIete 18.000 kmz és lakó-
sainak száma csak 1 miliió 50 ezor.

Ausztria §em szonyed,ett hozzánk mérhetőerr túI-
sokat, bár területét úgy szabdalták fel az utódállamok,
akár csak hazánkét, de a sérelem enylrébb, mert a
németajkú területeket meghagyták. Ausztriából a követ-
kezők kaptak: Lengyelország (Galiciát), Románia,
(Brrkovinát), Cseh-Szlovákia (CsehMorvaországot és
Sziléziát). Délnyugati részét az olaszok, a délke'tetit
pedig a szerbek foglalták el. Jelenlegi területe 84.000,
km2 6 mitlió 800 ezer lakóssal.

A németek vesztesége területükhöz és lakósságuk_
hoz mérten aránytalanul kevesebb, mint a nrienk.

A franciák elvették Elzász-Lotharingiát, mely lib.
akkora, mint Pestmegye. A belgák nrintegy Esztergon,
várnregyének megfelelő területet foglaltak el. A lengye-
lek foglalása kb. akkora, mint az északnyugati Felvidélr.
I/engyelország közbeékelődése következtében állt e7ö an.
az eset, hogy Németország enklávé-állam lett, ugl,auis,
egy része nem függ összo az anyaországgal. hatrettl
közben foglal helyet a lengyel terület egy darabja-
Ilyenfornrán Koletporoszország csak a tsalti tengeren,
érintkezhet a birodalmi törzzse|.

Elvesztetto összes gyarmatait Áfrikában (Nérr,t,t
Keletafrika, Német DéInyugatafrilta, Kamerun, To:,,)l,
Ázsiában (Csinglau) és Ausztráliában rNémet Ujguirr, l,.
Oceáliai szigetek).

A legsúlyosabb csapás bennünket ért. Tó]ün}i , I

szakították rnagyarajkú testvéreinket is s nríg Auszlr':i--
nak és Némgtországnak sok bányája van, nekürrk -elmondhatjuk, hogy - nincs !

Az eperjesi Rák6czi-ház,
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Pozsony.

Gyárvárosaink nincsenek ! Folyóink, ordeink alig
vannak. A 71 vármegyéból csak 13 van. Erre a kis
területre esik a nagy fóváros, melyet nem tud táplálni.
Ki gondolta volna 15 évvel ezelótt, hogy Magyarország
Délamerikából fog élelmiszert vásárolni, vagy hogy saját
sónkat,,külföldről" kell behozni?

32ó.000 kmz-nyi terüIetünk kétharmad részét elvesz-
tettük, népességünknek pedig több mint felét.

A csehek hazánk északnyugati és északkoleti részét
vették biriokukba, a románok is színmagyar vidékeket
szakítottak el s akkorára nőtt me1 az országuk, hogy
297 000 kmz-nyi torületo a békebeli MagyarbrszágéváI
vetekszik, 16 milliónyi lakóssága ugyancsak.

A szerbek az Ausztriából, de főképen hazánkból
lesza]rított területeik által szintén megktizelitik az előbbi
adatokat, A régi Szerbiát ma §zerb-horvát-szlovén király-
ságnak (Iugoszlávia) nevezik. Területo 2őI.205 kmz
13 millió lakóssal.

A rohamosan mognövekedett három országot: Cseh-
Szlovákiát, Romániát és Jugoszláviát utódállanoknak.
r.agy kis-entente-nak (antant) nevezik. Entente franciául

"egyetértés"-t 
jelent. A háborús nagy-entente : Francia-,

Angol- és Oroszország volt,
Ami a virágnak a friss viz, egy országnak az a

ienger,. Tongerünket is elvesztettük. Messze el vagyunk
zárva a tengerparttól. I{ajóink azelőtt Ausztráliában,

Amerikában, Japánban és Chinában lengették lobogón
kat, ma Komáromtól Mohácsig.

A tenger Jugoszláviáé, Fiume podig Olaszországé
lett. Az osztrákok - volt szövotségesünk - Nyugat-
magyarországot votték el tólünk.

Mindez a trianoni békoszorződés szerint történt.
Tudjátok, hogy mi az a Trianon? Lz én kis barátaim
közt volt, aki azt mondta, hogy egy ember, volt, aki
azt, hogy egy ország.

Trianon Párizsnak egyik külvárosa, olyan, mint
nálunk Kispest vagy Rákosfalva. Iit ültek össze tanács-
kozni a győzők és itt kellett aláirni a magyar kiküldöt.
teknek a már kész békoszerződést.

A mi békénk tehát Trianonban késiült. A némo
teké Saint-Germain-ben (Szen Zsermen), a törököké
Sévres ben iSzévr) 

*
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Krisztust is elitélték, meg is halt és rna - hét
száz millió embor vallja MogváItó Urának.

Ezek a szomorú adatok nem a gyülölség szikrái,
do illó, hogy bz ifjú nonrzedék legalrebb kegyeletbót
tudjon valarnit arról a sokszázezer magyarról, akik nin-
csenek többé. Orr János.

A nagysurányi cukorgyát.

Most íogaőalmat rnagarnnaí< telzek . , ,
A tőnény él és ez az életem
mert ncm csak szám szólt, dubOtgött a sziv
s ha most a vakság uj utakta t,iv
elémbe álíok én . . .

At<kor fogadtam szines álőomást
és hárorn ujjam eskűkészen állt;
őe bennem más szőltt nem [áttam a vátt
Csak azt, hogy szép §takta inővlunk,

mett szépl volt mínden és a íéúikéz
a mess?eségbe odamtrtatott
s én hittem bednc- sejtón holnapot
de másnak íogaőtam cskümet.

Másnak, rnett mondta'és szép volt a tett
s csillogva szalaőtam erdós utakon
és könnyü volt élni a napsúgafoíl . r o

De most magamnaL fogadom;

sötét van géha és a Íétíikézl
aki vezetne, most- magam vagyok
és itt a ma (a régí holnapok)
s most magamaak íogadok l

Nehez íesz stilyos, vétes eskűvés,
fogadnl t<e|l1 hogy tégi matadok,
szót, mit kimondtam, soha nem hagyok
s hlszek még mlndlg súgaías iövót.

S magamhoz szótokt ,rPajtás, cimbota1
öteg íiú, het újta fogadunk i
Letüat rnár soks?ot a mi nagy napunk
s magunk matadtunk, nagyoo egyedill,

Pailás, az élet búnos áídomás
s a te hited, az míndíg még íehét
s a bún ítt mostan atanyakat ét,
íogadjalk újta, hogy iövót hísaünL l
'Íestvét, te pajtás, öteg clmbora,
te léked könnyezlk a két szemed|
Fogadunk újta, aőő ide kezeő,
ha tégen volt ls s?ent az esküvés.

Az élet búnös, őe íehét a véfi
és amit mondtáI, azt most ls hiszeŐ1
hogy erós vagy, íétíi s szóí a szi'ved,
s magadnak íogadtel akatatot|

Arad.g Zsoll.
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Az ú! wigwam.
Leleplezi l SZEKTOR.

Azta lr;servcs tagr.ltir,lját eutrek a srrryr,rrú világrr:lk!
No, ezt megtnoniltaln .ió magyarán ! Jól esett l

Az entberek rendszorint akkor szítkozódnak, ha
nlér3esek; rlrogy nriért pont épen a szitkozódás a mérog
kifclé-hr,ngja, azt uen tuilom, mort lriszon agyalazza|
az eróvel az embor dalolhatna is, hogy pI.: Maros vizo
ft-rlyik csondo§en . . ., de érdekes, hogyha az ember ha-
ra§szik, akkor nom a l[aros vize szokott eszébe jutni,
hanem zajosabb tornrészeti tünemények, tttiut a monny-
dörgós ménkü és egyebelr); - ha valakinek a kesorves
t&Srdóiát szidják, akkor nagyon mérgesok; ha pedig a
satryarú vitágot halmozzák eI jókívánságokkal, az annak
a jele, hogy azt, akire haragszanak, nenr merik szemtól
szembo szidalmazni, azért holyetto általános alanyt hasz
nálnak.

Pont az én esotom. Mérges vagyok ugyanis, de na-
gyon, hogy a sportakrdémiá,n az elóadáslirnból imtnir
cImarad a korcsolya-tanfolyam. Elmaradásának oka a
'l'av&sz, aki az idén igan korán idocllgta al orrát és
l(rilnráu bácli, a szorkesziő, aki viszont becsaptl orroltr
o1ótt a március 1-i 

"Magyar 
Cserkész"-t A tavaszt nreg-

órien. mort akinok a nyár olyan nagy ambícióval nyo
rrrrl<odik a sarkábr,n, az so'lasen kozdheti elég koráu
a íöldi pályat'utását; Kálmán bácsit is megértem, mert
akirtek olyan gyerrgéderr görrrbölyödó törzsökös termete
vltt, ruint net<i (valóságos sporti.réli anti-ternleL!), az a
sportok közüt egyedül a táv-alvásért lelkesecllretik ós a
SportakadérniánáI természetszerüIeg többre becsüli a
pulra prizsitú l{árshegyi Cserkészparkot, ahová rondszo,
rint a krisztina térról szokott indului a 81-es villamos,
sal. Azonban a megértés az értelem dolga, a harag a
szívé, s így mínden megértés dacára, rryugodtan szid
hatom - illendőségből - a sanyarú r,ilágot. Szidom
is ! (L. jelen értekozés elsó sorái. Azt e helyen mégegy,
szer el kell olvasní).

Mit csinál a haragvó sportember, ha nrár a magyar
iroilalom minrlon szidalom-szókincsét kinreritette? I(iássa
a lrarci bárdot és megindul ,a vadász,ösvénl,eken a Nagy
Főnölr útmutatásai alapján. En is ezt tettem. Felvettem a
Kacagó Toll vér.beli iudián nevet és jobb kezenbenNagy
Főnólc ,,Indián Onvédelem" c'mű beszéló papírjaival, bal
kezomben pedig a csilirrgeló vil]ámszekér átl;,uggatott
totemjévol, amol;,et a sápadtarcolr villamosjegynek no,
veznek, nregindultanl a keletróI szárnrazó népek prairi-
jére, a folkelő napról elnevezett kő ösvény felé, amely
mellott a sárga liliom törzsének új wiglvanrja áll. Nagy
F'ónök útrnutatásai szerint mindíg az árnyékban mentom
(máshol nem is nrelretiem, mert a napot a felhők a há-
tuk nrögé dugták), mégis rrim lesett egy élclének 96.-ilr
tavaszát látó sápadtarcú sqaw, aki egy pengőpénzért
több fonnyatlt citromot cserélt velem (ő nlrancsnak
monclta, do úgy látszik nem ismeri elóggó a nagy I\[a-

nitou fáinak gyümölcseit).
Azt mondta, hogy ó a cserkészeknck, vagyis a

sárga lilionr törzsénok rendes szállitója és meg is nltl
tatta nokom a hajnal ösvényét. Zsákmányra leső plir-
duckérrt indultanr mog a szűk ösvérryen és nyoutolr rrtlln
szimatoltam, amelyek a csorkészek l<özellétét u151uljir,k
(narancslréj, bókepip:l-szopóka, villárrkocsi totemek, és
éles szomomnek köszönhető. hogy csakhamar meglát-
tam mosszirőI az új wigwam kapuját.

Elóttem két kis sápadtarc lépkedett és ón szoro-
§an a nyomukba szegődtem, hogy fondor terveiket ki-
hallgassam. Az ogyik, a Sárga Haj nagyban magyrtrtizta
Lyukas Harisnyának:

- ,,'.ludotl kórl,:lr, olyau rragy cstldlit csiuliluak
onnek a cserkészházlak a megvétoléból, pedig az egész
olyan egyszerü ! En tndom is á tristOriajái, nrórt az él
bátyám segédörsvezotő és nagyon benferrtes ! 'fudocl,
úgy volt, hogy a gazdasági főtitkár aze\őtt borzasztótrrr
szerette énokelni azL a magyar nótát, hogy ,,Nincs cse-
repos tanyám... .' é§ reggol, délbon, este mindig csak
oz1 énokelte. Es a többiek végre is megúnták mirrdig
ozt hallgatni és titokban negvotték ezt a házat. Es
azóta a fótitkár nem énokelheti többé a régi nótár,
hanem most reggel, délben, oste mintlig azt darroljrr,
hogy ,,Kis lak átl a nagy Duna mentében, ó mi drúg.t,
o lakocska nékem. . .. Könnyben úszik két szelllenl
pillája, valahányszor gondolok reája. .."

Nem tudtam meglátni a rejtett szavak értelmét ós
nen is volt idóm gondolkozni rajtuk, mort lrözbeu li
wigwam kapujához értünk és a kapuban ott állott zsi-
nóros rnhában S:iirke B|u.sz és dörgó hangon mondta:
Khrn khnr. - Á két kis sápadtaro orro úgy megijedt, hogy
prairi nyulak sebességével iranrodtak el a fehér császár
na5y ösvénye felé és csak onnau pislogtak vissza, nenr
jön e ut1luuk, érr pedig a halállal is szembenézó harcos
olszántságával beléptem a wigwamba.

Most d,:rült ki, hogy Szürke Bajusz nenr is olyan
vérengzó lrarcos, mint arnilyerrnek látszik, nert miutárl
a békepipát elszívtanr velo, bölcs szavakkal magyarázta
eI nekem a wigwam belsó szorkezetét és nem is gon-
dolt rá, hogy skalpomat az öyére tízzc.

Elmondotta, hogy a wigwam a fOtd alatt kozdódik
és a sok lópcső alatt egy nagy-nagy odú van, amelyberr
Bótarisznya mos§zo földlól jövó harcosok éjioli tanyá-
ját akarja borendezni, Tréfás Atya a bölcsok tanács-
ülését szeretné ott íartani, Nagy lIangya pedíg lakmá
rozó harcosok tüzeit szeretné meggyujtani benne, hogy
a kis hangyák segitségével minden éhes gyomor korgí-
sát lecsillapithassa, Az odú sorsát a vénolr tanácsa fogjn
majd eldönteni, amely nrindig fent tanácskozik bókepipa
mellett az elsó levegő-soron levó cifra-barlangl.ran.

Elhatároztam, hogy §OrIa látogatom s:ipadtarcú
barátaimat és mogízlelem békepipájuk íiistjét. Be is
nentem az e|ső, napnyugta felé esó kis barlangba, rlc
ott Fürge Uji olyan lármát csapott egy kis ördögnrasi-
nával, amelyet a sápadtarcok irógépnek nevoznek, hog),
zengő fúllel ugrottam bo rögtön a mellette levó barlarrg
nyitásán és ogyenesen Apó kariai közé zuhantam. Ayl,i
testlroz álló kis odújában épen a kiscserkészet, örei5.
csorkészet, véncsorkészet, leánycserkészot, csónaklrliz,
tiszti tábor és nyári csónaktúra kérdéseit bogozgattrr, ól
sastollként lengő haját símitva, panaszkodott, hogy kc,
vés a dolga. I(özborr valaki kopogott az ajtón és hogr,
beléplrossen, nokem ki kellett jönnörn, Fellopództanr a
lépcsók létráján és mog akartanr nézni a nagy cifrabar-
langot,mog melletto a T-réfás Atya hajlékát, de a nagy
barlangban Tréfás Atya vezérletével még tognap estc
óta egyre gyiiléseztek a bölcsek és a bákepipák füstjót
tomahawkkal vágták.

Tovább o§ontam a lépcsö-ösvényen és a másotlilt
lovogő soron megtaláltam végre barátaimat hosszú sor-
ban ogymás mellett levó barlangjaikban. Szélról Lán-
goló Száj ült egy nagy láila mellett, amelyet a sápadt
arook íróasztalnak hívnak és a vozotőtisztek _számáta
paragrafusokat faragott, közben podig 34629,ik beszédén
gondolkozott éppen Leültom melléjo, hogy munkáját néz-
zom, midőn ogyszorro az ogész wigwam megrondült és
jobbra-balra ingott, Bölényszívem a torkomig ugrott fel
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nagy dobba,natában, cle Lángoló Haj nyugodtan logyin-
tott a ko4ével:

- O semmi ! A szomszétl barlangban Nagy Főnök
a jobb, Iábát átyetetto a bal lábán,

Ovatosau akartam átlopakodni a Nag1 Főnök odll,.
ján, tlo híúz szomoivel észróvett és a tréke szavával
üdvözölt, azltán mogkérdezto, hogy csipkés.e a tölgyfa
lovelo, hányat lélokzik a szürko medve ogy hét alatt,
rrrilyon magas a hárshegyi cserkészpark 1Orisfalán a
csalogány fészko és végüI moghívott a logközolebbi had-
járatfua az örsvozotók törzse éllerr. Haróos szavammal
igérvo részvétolemot, tovább mentem egy ajtóval és
Uuegszew barátonat találtam egy boszéló papír fOlé
lrajol_va,anelyro görbo és olvashatatlan botrik csoriláját
rajzolta.

- Angol cikket írok kérlek mondta és jól
megtermett pocát ojtett a beszéló papírra.

Egy sioux harcostól hallottam ogyszor, hogy Úvog-
sl9p sgy Liptói Nagykalaptól tanult angolul és minden
cikkét az ablakok és egércsapdák mostdreinok nyelvén
írja és csak ó gondolja hogy az az angolok nyolve

- ós ozt senki sem mori noki megmondani. De én ozt
[gnr hiszem, mott a sioux ollenségl volt Üvogszomnok,
mióta e_gyszor a Delaware-folyón |egyőzte őt az ltszó-
versenybon és azfut lehet, hogy nem is mondott egészon
valósáEot.

Üvegszom mellott Mosotjlgó Saíu lakik, aki egy
ttagy olló és sok idogen emborírás sogítségével a lilio-
ntos harcosolr nagy újságját csináIja és akiról a leg-
utolsó kománcs-squaw is tudja, hogy szívo koményobb
a Gollérthegy kósziklá'nál. Zordon.haragos ábrázattal

cikket követelt tóIom, do az utolsó pillanatban sikertilt
kikorülnöm borotvaéles skalp ollóját és átugrani 1:ó-
lariszu11.1 barátom ba.rlangjába, ahol négy ifjú harctis
ogész nap a sárga liliom-törzs sápadt pénzeit olvassa
ós akármonnyit számolnak is összo, Bótarisznya mindig
kovésnek találja. Nokem is rnirrtljárt elmagyarázt,a.
ltogy, ha tízszer annyi sápadt pénzt tudnának összeol.
vasni akkor abból mennyi sok szépet lehotne csinálui,

- azután karon fogott és lesietvo a lépcsön, elvezetett
a folrér császár ösvénye mentén egy sápadtarchoz, aki-
nél a világ legkitünóbb tüzos vizét kapui. A nagy ös-
vény sarkán még mindig oti lapult Sárga Haj és Lyu-
kas Harisnya, dobogó sziwel figyelvo a cserkész-wigwam
kapuját, ahonnan a zárt ajtók nögé is utánunk hallat-
szott Sziirke Bajusz dörgó hangja, amint azt mondta:
Khn-khm.

Felhajtottam egy pohár tüzos vizet és nekiültem,
hogy loírjam tapasztalataimat az rij wigwamhoz vozetö
ösvényokon. 

*

Eddig a Kacagó Toll harci vállalkozásának törté-
nete. Aki ozt a beszámolót loírja tnagyarltl, megnevez-
vén polgári anyakönyvben nyilvántartott noviikön az
összos szereplókot, aunak Kálnrán bácsi ogy tábla cso-
koládét küld póstafordultával.

Hej, ha úgy tizozren megnyernék a csokoládét !

Elmulnék mindon haragom a Ta,lasz és Kálmán bácsi
ellon és akkorát kacagnék, lrogy Kacagó ToIl elbujrra
rögtön szógyonlotébon!

Csülökro, gyerelrek !

Ismerjülr meg egymást t

§l;íí"i ::3i",, T- Jii? i|11. :*, 
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Sokszor hallhattuk már azt a kesergést, hogy nri-
lyerr magárahagyatott, ogyedülálló, társtalan uép a nra-
gyar. Bizony-bizony moglehotósen indokolt is ez a ko
sergés, mert oly jól esno néha egy felónknyúló erős
testvéri lréz és velünkérző rokoni szív, do nem igon
találunk erre. Azonban nézzünk csak köriil ni cserké-
szok, tohotünk talán itt is valamit; valamit, ami jó

Hát igon is tohetünk. Annak, hogy ennyiro egye-
dül maradtunk, mi magyarok, részbon mi is okai vol-
tunk. Idogon cifraságokért, hangzatos, de lolkünktőI
távolálló oszmókért, üros külsőségokért sokszor a vé-
rünket is odaadtuk, do félrofordított fejjol haladtrrnk
el a saját magyar értékoink mollett. Vigyázzunk, hogy
nriként nagybaq nemzetünk szomorú történotóbon, úgy
rre járjunk a kisebb dolgokban is, Mort oz nemzeti
hibánk és oz ol|on is küzdonünk kell. Annál is inkább,
nrert oz mostani mogcsonkittatásunk idojén kétszeresen
íontos létérdokünkké vált.

Ismorjük mog tohát ogymást, becsüljük meg eg},-
nás értékeit; tanuljuk mog a mi multunkat, történe-
tünkot, fajunkat, sajátságainkat tisztelni, szorotni és
erre büszkének lonni. Ákkor majd a nagyvilág is nrás-
ként fog tudomást venni rólunk.

Ezekro gonilolt a Magyar Csorkész szorkesztósége,
nrikor elhatátozta, hogy bó kerotok közt fog foglalkozni
az egyos csorkészgócpontokkal.

Mint a szorgalmas méh, ágról-ágra, azaz városról-

városra járva kivárrjuk összogyüjteni és csorkészolva
sóink elé hozni nindazt, anti ott szép, értékos lrasznos
és cserkészies.

Ehhez azonban szükségos a ti sog,itségetok is fiúk.
Segitsetok noküuk ebben az órtékgyüjtésben. KüIdjétok
bo nekiink mindazt, amit a ti várostokról a fonti szenr-
pontokból mogfelelónek tartotok. Tájékozódásu} közlöm,
hogy körülbelül ilyosfélo dolgokra volna szükség:

Nagyobb oikk a város történetéről.
Hazai vgnatkozásu cserkésznovolla, törtérrot vagy

vOr§.
Fényképek a városról.
Nagyobb ismertetés a kerületi cserkészetröl.
Holyi vonatkozásu - do mindonki által élvezhetó

- tréfák.
A város nevozetességoi, látnivalói.
A környékboli kirándulóhelyek, közlekedési viszo-

nyok, térképok, stb.
Amint látjátok tehát, bóvon és váItozatosan sze-

retnénk számot adni mindezokról s kiki hajlama és
tehetsége szerint siethet segitségünkro ebbon a szép és
fontos cserkészmunkában. Lohet cikkeket küldeni egye-
nesen a szorkesztóség ciméro, de még jobb, ha ezeket
a kerületi sajtóreferenshez juttatjátok, aki azokat fel-
dolgozva, idónként gazdagon illusztrált nagyobb, kerek
cikket irna a kerülotben folyó, pezsgó életről. Igy is-
ismornénk meg egymást, igy tanulnánk egymástól, igy
forrnánk össze még szorosabban. Rajta hát fiúk, hadd
lássuk hol, meuu5lit éríek ! Dr. Réaész Erich,

K i a d ó h i va í al, 
=,fffilxiínoi,",á§í^"§*S 
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Három órával később a két testvér ujra találko-
zoti. Rendszerint nem együtt montek haza - Ferinek
megvoltak a lármás cimborái, akikkel végighancurozta
lz ut egyrészét, amig egymásután szakadtak le -Gyurka pedig rendszerint cserkészeivel együtt mende-
3élt s beszétgetett. Ma mégis összetalálkoziak, Gyurka
egyeilüI marac[t s Forit is otthaEyták a pajtások.

Jó ideig némán mentek egymás mellett, amig F'eri
ruogorván meg nem szólalt:

- Lzért nem kell beszélned.
Erre a kategórikus feiszólitásra Gyurka csak bó-

lirrtott, lsmerto bátyját - nem egyszer előfordult az
ilyen kérés. Ha dühös volt, persze mindent táfogott az
emberro - késóbb msg nem tudta, hogyan szivja visz-
sza. Csak hallgatni kellett s magától elfelejtette az
e3ész dolgot.

Még beszélgotni is kezdtok, az elmúlt örrképzőköri
Élésról és a konferenciáról s majdnom ugy rnentek egy-
nrás mellett, ahogy - testvérokhez való. Aki látta, el
sem hitte volna, hogy mennyi minden választja el ket.
tőjükotegymástól ...

Csak az édesanyjuk könnyes szemo omlékeztette
óket rá, amikor odabent a tágas ebédlóben kezet csó-
koltak. Szót sem szólt, do F'ori egyszerre érezto, hogy
uagyon melego kezd lenni. Ugyan mit mondhatolt az
az undok Bozzay az édosapjának ? Biztos koronsötétre
feketitette l

- l'eri, szólj át apádért - mondotta Hamvainé,
akinelr filigrán termete, finom fehér arca szinto gyere-
kes volt a nagyranyrilt fiuk között. - Mondd, hogy
kihül már a leves.

tr'eri bekopogtatott az iroda ajtaján.

- Apus, gyere ebédelni * anyus azt mondja, ki-
hül a leves.

- Megyek már, megyok.
Ott ültek egymás mollett a kerek asztal körül s

l<analazták a levest. _Nagy és komtlly csönd volt, amp.
lye.t sem mi.sem_enyhite tt- A,zaz egyetien valami 

"u,gyogiuteli a szobát: Hamvai Lili aranyhaja és kedvesl"foiy-
ton csacsogó 1zája, Nagyszerü u;segÓI{at mesélt bátyiai-
nak a legnjabb könyvéról, Maiisról, aki megint tia-
égette a rántást és egvebekról. Lili volt az egé"sz csaláil,mentsége. Ha Hamvai Gábor üg.yvéd ur bÖteferattt apores ügyek rejtelmeibe s ideges-volt - Lili esak rá-
tnosolygott s rnindjárt ránctól-iisztult lett a homloka. fla
[Iamvainét szokásos fejgörcse kinozta * Lili csut kes-
!e1l kezét tette rá halántékára s mindjárt unyútiti u{áidalom Lili segitette át a családot azokon á mincl
gyakoriabbakká váló viharokon, amelyeket Eeri lusta-
sága és sok apró csalása idézett fdl. 

-

, De ma,. ugylátszik, ez sem használt. F'eri néhalopva, a levesestányér fölött, átsanditott az apjához,
hogy_ .kit3lálj1, mikor tör ki a vihar. De egyelőr; ";;tört ki..Egyelöre csak vizot kellett tölteni, -*"Ot 

oauÜat,
|itani, kenyoret 

^ 
vágni - .1 megszokott, rnindenffii

ügyek. Közben Gyurka mesélt. -

tE!b: Tígoru pdu ryatfl9F c§,pmd§znEcó{g@ §ry.@ff§al v nAF§lr§,
, (2. folytatás.)

- Holnap kirándulunk - jelentette be.

- Hová már megint? - aggódott az anyja,

- Nem tudom pontosan. Tibi rnég nem rnondta"neg.

- Jaj fiacskám, csak valami bajod ne essék.
_- IJgyan anyukám, tudod, hogy vigyázok magamla.

- Tudom, hogy te vigyázol - de a többiek vi
gyáznak e rád ?

Harnvai papa köz,beszólt;
-- Még mindig jobb, ha kirándulni jár, mintha .

Feri összelapult. Erezte a vihar közoledését. Dil
nem : Lili átsegiti ujra a bajon. Most meg arróI kez ti
beszélni, hogy két ur koreste az édesapját, de édesaprr
nem volt idehaza és azt üzenték, hogy tiszteltetil< étles,
apát, délután visszajönnek.

Hamvai lehajoli és megsimogatta lánya haját, Vóg
telen gyöngédség és szeretet volt ebben a simogatásbarr
s Feri már ugv érezte, hogy - mint annyiszor * el
simult a vihar. De a szerencsétlen Gyurka ujra fOlidózte .. .

Szerette volna beléfoitani a szót.
- llozzay tanár ur azt rnondottan'hogy eljön -

kezdte.
* Igen, tudom - felelte az apja.

- Miért jön el,Gábor? - kérdezősködöttHamvainó.

- Engem akar elkérni, hogy anyus megengedje a
nagytábort - magyarázta Gyurká.

- Hát nagytáborba is akarsz menni?,- Irogyne anyukám. Anélkül nem is cserkész az
ember, azt mondja a patancsnok ur. Az az igazi,* Més jól meggondolom, hogy elegodjelek-e t

- Anyukám na8yon-nagyon szépen kérlek, engedj eI

- Nemcsak anyádtól függ az, öcskös -- szóIt
bole Hamvai,* Hát kitől ?

- Például tőlem,

- Oh te, to apus biztos elengedsa.
-- Majd meglátjuk. Egyébkéni . . .

A tekintote odasiklik Ferire, aki összehrizza nl,gát,.

- Egyébkéut nila beszéItem velo. Tudniilik Feri
miatt benn voltám az iskolában és ott majclnern egy
óráig boszélgettünk,

- nn miattam? - adta az ámulót Feri.
1 l89n, te miattad. Es éppen ió, hogy igy cso

rlálkozol rajta. legalább a többin n", fogt, Óaíitozni,
ts9z3ay tanár ur azt mondta, hogy nagyÖn rosszrrl állsz
odabent. Az idén még tsak'átciúszol"valahogl, a.zt re-
méli, de h? iqy mégy továab, a jövő osztendlÓen nya.
kadat szeghotik, Nem tanulsz senimit,

- Azt Bozr,aytanár ur mondja! - dacoskodottFeri.

- Epp ellenkezőleg Védett amennyire tőle telt.
Do_ nemcsak, hogy nem tanulsz, még a magaviseleted
is botrányos. Azt hiszed, nem tudod a mulíliori kréta
ügyedet? Meg hogy hányszor lógsz német óráról holmi
áI orryérzé; miatt? Azt hiszed, nám tuclom thinden apró
és na.gy svindlidet? Nekem csak az fáj, hogy az^én
fiam ii}en méltatlan eszközökböz nyul . .'. lz én idOn-
ben azt mondták, hogy az ifjuság' tombolja ki magát.
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Do amit te csínáIsz, az nari tonibolás - á' ápfó, so-
kéIyes csirkefogóskodás. . .

JJamvai ügyvéd ur talán a törvényszék elótt som
monrlott ilyon hosszu beszédet - most hát érthetó,
hogy kissé elfulladtan állt meg. Ezt a szünotet hasz-
natta fel Feri édesanyja arra, hogy megpróbálja le-
csillapitani.

- Ta]án nem is olyarr lromoly a dolog _ ígye-
lrozett békét közvetiteni.

- Nem komoly ? De mennyiro komoly ! Arról
viin szó) hogy már az igazgatő is megtudta, miket csi
rráltok ti. Persze folyton itthon gubbasztasz, egészség-
teleniil élsz, butaságolrat gondolsz ki és butaságokért
rajongsz . . .

Feri folkapta a fojét. Most megint a rádió jön.
S tényleg:

- Tognap bemegyek a szobádba, hát mit látok ?
Már megint össze-vissza drótoztad a monllyezelet, Ez a
rádió-órütot tuldrága az én zsebemnek, kedves fiacskárn.
Eleinte örültem neki, mert azt hittem, végre van va-
lami, ami után komolyan érdeklődsz, de ugy látszik ez
csak vesszóparipa, hogv kikerülhosd a tanulást . . Le
fogom szoroltetni a vackaidat, ha nem tanulsz . . .

Lili közbecsicsergett:

- Hiszon Feri tanulni is szokott.
De Hamvai papa leintette:
*_ Nagyszerü. i\{ég a kis hugod is azt mondja

rólad: ,,ís szokott". Hát még azt is méltóztatsz még
rróha tanulsz is? Cgo4álatos leeroszlredés, . .

- No fiuk, holnapután érkezik Károly bácsi
Lesz, ki meséljen !

Áltulános örömzaj folelt. Még Feri is örült neki
Károly bácsi anyus bátyja volt, már fiatal korában
Angliába került, majd onnan Sidneybe és végül Ameri-
kában alapitott nagy könyvkereskedést. Sokat utazó,
olvasott ember, aki maga is irt néha nagyon
szerették a fiuk, mert pajtásuk volt, nem nagyl<épü
nagybácsi. Már régen várták, - do csak_lrost jött !neg.- 

- Gábor, te kimégy eléje, ugy-ei? - kérdezte
IIamvainé.

- Persze. . . Szóval Feri - folytatta az apa -tessék leszokni erről a tempóról. Bozzay tanár ur meg-
igérte, hogy figyelemmel kisér. Addig is eltiltorn, hogy
bármiféle uj rádiódolgot vegyél. A rádióujság előfizetését
is beszüntetent. Most pedig eredj tanulni,

Feri megköszönte az ebédet és a halálrasértett
mártir pózában bevonult szobájába Kicsi, fehérre
meszelü íészelr volt ez, de Feri a maga izlése szerint
rerrdezte be. KüIön polcon álltak a rádiókönyvei. A
falon végig öt hat zsinór és drót futott. köröskörül kii-
iönbözó kapcsolási sémák a falra szegezre? külön kap-
csolótábla, em,eltyükkel és vörös zöld-sárga lánggal l11

volt otthon. Es a fal mellett az a széles asztal teli
szerszámokkal, az volt a mühelye. Nernrég itt készült
el a Nádkertiék ötlámpás készütéke és a maga egylám-
pása. Ert hozzá bizony és körüibelül a legjobban_ ért
hozzá nemcsak a maga osztályában, d.e az egész iskolában

Feri rádióórülótg Károly bácsi lelkén száradt, aki
először hor,olt neki rádiókönvveket és rletektoros készii-
l,:lret s először rnaglarázla nrcg ttelii tövirőI lrt,g\it'o lr

dolgok csinyját binját Akkor nrég r\lagyarországon_sőt
Europábarr 

-nyc,na- 
sem ro]t a rádiórrak, igy bát Feri

duplá buzgalommal, úgyis mint rrtlörő, kezdelt |lozlá.
Annyira belegabalyodott, hogy egy két rádiószerelés
nélkül már egy napját sem tudta elképzelni.

Leült széke mellé a földre és kezébe vetle azt a
tlarab fát, arniból valahogy hangosan beszéló tölcsért
rrkart kieszkabálni. Elmosolyodott. Eszébe jutott az öreg
Semmter hadonászó alakja, amikor nrásodik félórája
alkuszik vele a rézdrótok nriatt. l'eri volt a rádióboltosok
réme - olyan kitartással alkuclni és válogatni, mint ő,

talán senki sem tudott. Ma is jóval ,olcsóbban hozott
haza zsákmányt, mint akárki más. Es mindjárt ki ís
próbálja a dolgot, talán silrerüI igy bekapcsolni és az
áramerósség mindjárt emelkedik . . .

Aunyira belemerült az uj kapcsolás tanulmányo
zá,sába, hógy észre sem vette Lilit, aki halkan lépett
be a szobába s mosolyogva állott meg Feri háia mögött.
Majd vállára tette lágy, apró kezét:

-- Feri...
}ti az, ? - riadt fel.

- Apus azt üzeni, hogy délután tanulással fog-
|alkozz. Esle ki fogja kérdezni a latint és történelmet . . .

- Hát csak kérdezze! .. .

Kemény szavak égtek ajkán s majdnenr rákiá]tott
]iis hugára 

- 
amikor h]rtelen észbekapott. Nem, Lili

nrindig jO volt hozzá, nincs oka rá, hogy megbántsa,

- Eredj ki Lilikém, tanulni akarok . . .

Arniktlr Lili kiment, levágta magát az ágyra és

nregpró bált szerencsétlenséget szu ggerálni sajat magába ... .

}iaid épen történelmet tanul, meg lat_int! Egyéb ba,ia

si,lós . . . Apának is minden hónapban egy§zer jut
eszébe oz a- hóbort. Majd csak átmegy valahogy ;
Bozzay tanár ur segit rájta, nert Gyurkát szereti. Es
ha elbukilr - annyi baj legyen . . .

(Folytatjuk.)

,,Példát vehetsz az öcsédfől, igazán szégyelheled n a3ad . ."

Feri lehorgasztotta a fejét és gépiesen kapargálta
az abroszt. Mit-is feleljon? Az apjának ugyan nincs
igaza, á||apitotta meg magában és próbált oda sem fi-
€iyelni a Úost következó hosszu lélegzetü prédikációra,
ámig csak egy moldat bele nom vágott élesebben a
figyelmébe:

- Miért nem vagy olyan, mint Gyurka, mi ? Lá-
tod, ő elvégzi a leckéit, tiszta kettes a bizonyitványa,
cserkészkedik is, játszik is - mindeüro van ideje. P9
te csak az akkumulátoraiddal, meg a cimboráiddal
törődsz - az iskolával és mással n€m. . , PéIdát yo-
hetsz az öcsédről, igazán szégyolheted magad . . .

Csöngettek.
Gyurka kiugrott és sürgönyt hozottvissza. A

abbamaradt. Hamvainé felbontotta a sürgönyt
man kiáltott föl:

szidás
s vidá-
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Hídverési feladatolr.
A cserkész szárntalan esetben juthat abba a helyzetbe,

hogy kirándu!áson, táborépítésnél, akadályversenyen, vagy késöbb
mint vadász, katona, túrista, gazd,a, akadályon kell átkelnie és
az átkelést mások részére is lehetővé tennie. Jó lesz, ha egy-két
ilyen hídépítési módot néha-néha kipróbálunk. Lássunk hát né-
hány példát:

L feltevés: Egy jól felszerelt cserkészcsapat iparkodik
nagyon fontos kitűzött célja felé, Az út hegyes-völgyes, sziklás
erdóben vezet, minden kitaposott út nélkül és egyszerre csak
szakadék elött találja rnagát. A túlsó partra át kell jutni s bár
egy jó ugró talán át is tudná ugrani, de az ugrás hibás
is lehet s akkor kész a szerencsétlenség l

Át tett tehát a szakadékokat hidalni, hogy azon kényel-
mesen és biztonsággal átmehessenek a kevésbé jó ugrók is és
az esetle3es podgyászt is átvihessék.

Mi a legelsö teendó ? Lemérni, hogy nilyen távolságra
van a lúlsó oldal. E célból vékony hosszú gallyat vagy fiatal
hajtásokat vágunk, vagy felhasználjuk a cserkészbotokat és azok-
ból 2-3-atvagytöbbet összekötünk, míg a túisó oldalt elérjüt<!
Visszahúzva lemérjük s ennek a hossza adja a szakadék szé-
lességét. Vagy egy zsinegre követ kötünk és azt átdobjuk a túlsó
oldalra. A zsinórral a követ a túlsó oldal széléig visszahúzzuk,
ekkor az innensö oldal szélén megfogiuk a zsinórt, a követ egé-
szen átllízzuk s a megfogott rész és a kő közötli hossz adja a

szakadék szélességét. Nagyon iól lehet ilyenkor a Napoleon-féle
és más távolságmérő és becslő módszereket is gyakorolni. Tudva
a szélességet, mo§t az áthidalásról gondoskodunk

Az áthidalás rendesen szálfákkal, ritkábban kifaragott ge-
rendákkal történik. (Mindenesetre sokkal könnyebben dolgoz-
hatunk kifaragott gerendákkal, de mivel járt utakon úgy is van
ily helyeken nrár áthidalás, járatlan utakon pedig kész gerendá-
kat találni nem fogunk, maradjunk a legkönnyebben megszcrez-
hetö és a célnak tökéletesen megfelelő szálíánál.)

Kiválasztunk az erdöben egyene§ növésű, megfeleló erös-
ségű fákat, azokat kivágiuk (az engedélyszerzés,.kérdésére itt
nem térünk ki) ledöntjük és a szakadék szélességénél legalább
1-2 méterrel hosszabbra hagyva, a törzset ágaitól nregtisztítva,
a szakadék nregfelelő helyére szállitjuk. Most jön a legnehezebb
feladat. A törzs egyik végét a szakadék másik]partjára átvinni,

Erre többféle mód van, amely módszerek közül a terep-
nek megfelelöt kell alkalmaznunk.

l. Ha a szálfa valamivel hosszabb, mint a.szakadék és az
innensö oldalon elég síma hety van, akkor két rönköt (szálfát)

hosszúságukban a szakadék hosszirányában és a szakadék szé,
lén egymás mellé helyezhetünk, ügy azonban, hogy a két rönk
vége egymást 1-2 méternyire fedje.

A fedett részeknél a 2 rönköt erösen összekötjük és a
kötés alatt, ferde irányban egy kisebb rönköt teszünk alájuk. Ha
már most egyik rönk végével, azt lenyomva, a parttól eltávolo-

dunk, úgy a rönk másik vége a szakadék fölé s végül a tulso
oldalra kerűl. Ha a kötést felbontjuk, egyik rönkünk a szakadé-
kon keresztül van már fektetve. Ily rrródon több rönköt is át
tudunk egymás után fordítani.

2. Megtörténik azonban, hogy a szakadék széle öreg fák-
kal van benőve, úgy hogy az elfordításához szükséges térség

hiányzík. lly esetben a két összekötött rönköt 2 görgőn egyenelen
áttoljuk a szakadékon, amig az első rönk vége a tírlsó olt_lalt el

nem értg illetve rá nem feküdt arra. (A tolás alatt a görgök
közül az elsöt, amint a szakadék szélét elérte, ki kell venni s a
második mögött ujra elhelyezni.)

3. Elöfordulhal az is, hogy a szakadék szemben levö széle
magasabb, vagy pedig ott a szélénél kezdödöleg a terep annyira
emelkedik, hogy sem átfordítással, sem pedig áttólással a rönköt
nem tudom a túlsó oldalra ráíektetni. Ily esetben a legnehezebb
módot, az átbuktatást kell alkaímaznom. E célból a rönk egyik
végét a szakadék szélénél megrögzítem, hogy el ne csússzék, a
másik végét pedig felemelem mindig feljebb és feljebb, mig füg-
gőlegesen nem áIl, amit elhagyva a rönk magától a túlsó oldalra
fog átbukni.

Ezen átbuktatáshoz azonban gyakoríat és segédeszközök
is kellenek. A rönk végének megentelése bizonyos magasságig
liézi erővel történik, ezen túl azonban 3 támasztó fa is kell. Ezen
támasztó ta 3-4 méter hosszú, karvastagságú dorongfa, melynek
végére egy rövid kötél ivan erósítve, amely kölél a felenrelendó
rönköt körülöleli, Ha a támasztófát tengelye körül elcsavaíom, á
kötél a rönkön rnegfeszül és én a támaszlóía segélyével azl íel-
emelhetem. Ha már a támasztófák rövideknek bizonyultak, azaz
a rönk emelkedett. a két támasztóíát alatta hagyva, a harmadikat

visszacsavarom, ezáltal a rörrköt körülölelö kötél meglazul, azt
a rönkön lejebb csúsztathatonr, ujra csavarással megfeszitem s

a támasztófát kiíárnasztom. Erre a nrásodik, nraid az elsőt hozom

ugyanígy lejebb és folytatom velük a rönk cmelését. Igy a rönk
az eredeti, az általunk kiszabott irányt nreglaltja, a felsővégére
két hossz i vékony kötelet kötünk, amelyek jobbra és balra ki-
tartva, biztosít!ák az eredeti itány megtartását. Amidőn a rönk a

függőleges irányhoz már közel van, könnyü azt már kézi erövel
is kitartani, mig az a függőleges irányt túl nem haladta. Ekkor
azonban már magától buknék át, de ezl ne engedjük, mert a gyors

esés következtében könnyen eltörhetik.
E célból már elöre rákötünk a rönk felsö végére egy, a

kitartó köteleknéI erósebb hosszú kötelet, amelynél íogva, azá|lal,
hogy a bukás irányával egy szinbe eső szilárd tárgyon (pl. fa

vagy erösen levert cölöp) körülvetve a bukó rönköt bukásában,
amennyire 1ehetséges, visszatartani iparkodunk. Arra is nagy
gonddal kell figyelnünk, hogy az á|ló rönk talpa kötelekkel, kö-
vekkel jól meg legyen íámaszíva, mert különben kicsúszhatik és
belezuhanhat a szakadékba, vagy valakit leüthet.

Amint látjuk a 3 módszer közül ez utóbbi a legnehezebb
és így ezt csak akkor alka|mazzuk, ha az előbbi kettő kivitele
lehetetlen.
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Ha legalább 2 rönkünk van már keresztül feliíetve, akkor
készíthetünk használható szükséghidat belölük és esetleg már a
podgyászt is át tudiuk szállitani. Legelsösorban az innenső parton
nregigazítjuk a 2 rönköt és úgy helyezzük el, hogy egymáltól
való távolságuk középtöl-középig 70 crn. legyen !

Ha ez megvan, minden rönköt jobbra és balra 2-2 mellé
vert cölöppel rögzítünk, hogy el ne mozdulhasson, gördülhessen.
Megrögzítés után már egy pár ügyesebb cserkész a rönkön, ha

lovagló üléssel is, biztosan átjuthat a túlsó paílra, Ezek azutál|
a tulsó parton i§ megigazítják a rönköket és ugyancsak cövek-
kel megerösítik.

Amíg a csapat egy tésze a rönkök átforditásával foglal-
kozolt, a másik része a ledöntött fák vastagabb ágaiból tűzifá-
hoz hasonló l méter hosszú dorongokat készít, amelyekkel
azulán a 2 rönköt, súrűn egymás mellé rakva, befödik. Minden
4-5-ik ily dorongot fúzfavesszővel, vagy juhszalag indáival a
rönkökhöz kötözhetjük, hogy az egész padozatnak nagyobb
szilárdságot adjunk. Ha ez is lnegvan,'a pad,ozal tetejére törmeléket
vagy töldet hordunk és kész a szükséghid a libasorban való
átkelésre. Ha kellö áttekintéssel dolgozunk, igen rövid idő alatt

lehet ílyen nagyszerű hídat csrnálni, ugy hogy még hónapok
mulva is használható lesz. Nagyobb biztonság okáért rnég korlátot
is lehet rá szerelni. A padozatot alkotó dorongok közü| egy-
nrástól 2 m.-re 3 m. hosszú dorongokat hetyezünk el, ntelyekre
a támasszal ellátott korlátoszlopokat erösitjük. Ezen oszlopok
tetejére pedig 2 és fél m. hossztí rudakat kötözünk fel, illetve
erösítünk meg.

IL feltevés. A jól felszerelt cserkészcsapat meglehetőscn
széles, sáros és vizenyős meder előtt áll, amelyen nekivetkőzve
át lehet ugyan gázolni de sokszor, talán napjában többször is,
ezt megtenni, legalább is kellemetlen mulatság lenne.

Elhatározzák tehát, hogy valamiféle áthidalást kószítsenet,
ntelyen habár libasorban is, de száraz lábbal átkelhetnek. Szálas
erdő nincs a közelben, tehát rönköket vágni nem lehet, c§akis
tj-8 cm, átmérőjú kb. 3 m. hosszú rudakat vág, melyel< alsó

Itt a tavaszt A pajkos napsugár beuilágit a szőuetség ,otsz. g_azdasági hivatalába és íelíeő| azobal a na8y
készalodéseket, melyek a csapatok szellem| íelíegyvenésének &dekeben foíynak. Rásüt

a könyvek ezteite, melyek oívasásta vátnak, a jelvényekte, melyek csetkészkalapokta és gomblyut<aLba vágy-
nak, a sátrak tetvrajzaita melyek után mát készdl,lnek is az első iőei sáttak.

Siessünkl amíg neín későt készüljünk fel acserkészek fő éuszakára: auagrJtáborozás idejére, tgdással
és íelszueléssel, Ha nlncs, rcndelj&k meg az ors?ágos gazdasági hiaalalban: Y1 HAjNAL-U. ó. jelvény,
nyomtatvány, t<önyv és sátorszükségletünket.

A rend.elés módja: kOnyveknéI, jelvéayekrtéL, nyomtatvályoknál, stb. a ktilOnoldalon lalálható át-
iegyzék szetint kiszámitiuk a terrőelt holmik átáti ehez 2 P-ós tenőelésig í.0010, t0 pengós tendelésig Sof o
portókoltséget adalk hozzá és az összeget beíizetjűk a Magyar Csetkészszövctség otsz. gazdaságl hivatala
27568. sz, cset<klapjára és vagy a csekklap megfele(ő helyén biuk meg, amit rcnőelGnÍ< és saiát pontos ci
müní<et (ahova ak&lőeményt két1{ik\, vagy ktiíOn (evelezőtapon tesszük meg ezt. í0 pengónél nagyobb ren-
delésnél a pottót az o§zágas gazdasági hlvatal íedezi, Ha nincs más1 postautalványon is rcndelhetünk, Őe ezt
lehetőleg kerüljűk, mett a csetkés? takatékos, ez peőig &ágább eljfuás.- A napoí<ban ment kí minden csapathoz legalább 2 példányban a Ti Könlaeitek! c, Lönyvismcr-
tet$ mely csopoíoL,ban összeállitva, a tattalmat ísmertetve, rnínden Lönyvról,,a Íegpontosabb képet adia.

Ezekbat rcndeljetek, de ne íelediétek, hogyl a Cserkészköoyv, aaOsvezetőkLönyve, a Daíoskönyv,
a JátékoskOryy, a Yizicsetkészet, a Yadászösvéiyen, a láboú s?akácskónyv, a Nemzeti Nagytabor emlek
könyvc, A magyat íia szavalókönyve és az angol nyelvtan c. Lönyvek tuost uannak sajló alalt és csaí<
egymásután, a Magyat Cserkésaben kazalt idakben jelennek meg hamarosan.

vaslagabb végét ntindjárt meg is hegyezi. A csapat másik része
{úzfavesszőt, v. juhszalag indákat szerezbe. Az összeállitást a me|-
lékelt ábra mutatja Eg qen hofe r Ernd öregcserkész.

[gÉsz kis könyvláral kap ajándékba minden tsapal, z!k:,i::*31k!í:^Y2!"ij,ír::":':,;,kg;;
teszi minően csapatnaí<, hogy kőnyvtátát teljesea ingyern ielszerclje a tegajabb kiaőásu cserkészLönyvekkel,
rnelyeket a mozgalom legkiváíObb szakembetei és itói ittaí< s arnelyek nélkíilözhetetlen voltuknál fogva egyel.
íen egy cserkészkönyvtátből sem híányo zhatnak, A l0 könyvből alló pompás sotoaatot, mely a kOzel iOvabert
íagyia eI a saitót, ltt közöljnk.

Tem,es,i. : Csetkészkönyv 3. klaőás
Major: Ótsvezetőí< k-<inyve 3, kíadás
E r czb rtl,ck er - Szlt ilích : Y i.zicsetk észet
Fiscker-Janson : Angol nyelvkönyv
SlD: A magyat íitl szavalókönyve

E diszes Éönyvsorozatot az előíizetések
megt<apní, tögtön a könyvek megielenése után.

3l4, Czaczor G. Budapest, (870lo)

'03, 
R. M. S, T. Borsodnáőasd (850lu)

Spielenberg; A magyar csetkész dalosí<önyve 3. kiadás
Sztrili clt - He sz- Bánl ak1 : Játekosko nyv 2. kiadás
b ánfJykuny a d.i H uuy dyl Erzs éb et : T ábotl szaí<ácsL ön y v
Sik- Zsemberg : H Nemzetí Nagytábor Emtékí<Onyve
Haraugh1,, Robínson un.okái, vagy a t<ís pocok.

ielenlegi állása szeúnt eddig a kOvetkezó csapatoí< íogják

66, Báthoty, Sopton (83%)
755. Somsály, Somsáíybányatelep (8í%).

Amikor egy csapat előÍizetése eléú taglétszáma 800f o-t a Magyar Csetkész kladahlvatala örömmel külői meg
e szép sorozatot, iatalmáal annaí< a letí<es ptopaganőának, melyet a csapat lapuní< tetiesztése &olüí í<tfejte ri.
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Sokan vannak, akik nem hisznok az öregcsoiké-
§zetben és még rnindig azt az elavult nézetet hangsu-
11,ozzák, hogy a csorkészet csak 18 éves korig terjed
Kár lenne falra borsót hányni és nekik mogmagyarázni,
h98í öregeserkészetro perszej hogy nincs - szükség -blszeh lítogván Megvah azóta, tniótta felnőtt cserkész-
gondolkozású enrberek lragyták eI a cserkészet ,,alsóbb
íokozatát" és amiről mi itt beszélünk nem egyéb, nrint
mód-keresés, hogyan lehetne nagyobb alap-okra fek.
tetni és biztosabbá tenni az egészet. Ezeknek az em-
berehnek elóször is ézi szérűnérrt mondani t mi nem
csinálwnk öreg cserkészetet, mert megvan. Magától.
Másodszor pedig eléjük szeretném tenni azt a Iekes
hozzászólást, amit az ogyes öregcsapatok beküldtek.

Legterjedelnresebb ezek között Tótk Imre. tlz
;Huilok" cs c§ ö. rajv. tervezete. Tóth Imro Molnár
L ilzló Bkie. tisztnok 1925-ben mogjelent tewcuzetét
ltjltnlja a tárgyalás "atapjául és tdrjodelrries megindokoláSt
ós javitásokat közöl. Nagyon helyesen állapitja meg,
lrogy az öregcserkészet világnézet l Eunek á világné-
úeffiek a kifejlesztésére és megtartására szülrségesrrek
tart.ják az önnevolést miud értelmileg, mind testileg.
Nagy gondot fordit a társadalmi órintkezésre. E'ontos
§Zeropet tulajdonit a vezotónek, aki itt tulajdonképpen
már nem is vezető, hanem tanácsadó. Benndületlonül
bízom benne - írja Tóth tmre - hogy az öregcser-
készot nrog tudja oldani a tiszta nemzeti és egyetenres
e;nbori szempontok harmonikus egybekapcsolását. Itt
v;rn gyökerébon negfogva a kérdés, az öregcserkészet
lényege. Szerinto az öregcserkészet vegyen iészt a tár-
sadalmi munkában, nevelje nagát, de hagyja is magát
nevelrri, legyenek próbák (azok számára, akik még nem
voltak csorkészek), de mindon egyes fiú olsősorban vá-
lasztott életpályájában tökéletesedjék, nrert ha abban
tesz szort kitúnőségro, a cserkészetro is büszkeséget
lroz vele. Lényeg tehát: önnevolés, vezetés, társadalmi
munka,

Az 50. ,Huayadi" (Szombathely) Öregrajának is
tcr,jedelmes ,,rendtartása" érkezott be. Kiveszek egyes
rószoket ebból. Cél: A cserkészcsapat munkájának
mindenben való hathatós támogatása, egymást megértó
segit{g6, a cserkészélet és a cserlrészirodalom múve-
léso. Munkarend: köz,ö tanulás. Erkölcsi és társadalmi
problémák, de mindig .keresztény és nemzoti alapon,
szooiális munkásság. ., Onnevelés. Egvik sarkalatos
pont a vizicserkészot. Oregcserkész csak az lehet, aki
legalább egy évig volt a csapat tagja és résztvett ogy
mozgótáboron. Amint látjuk, itt is kifejezésre] jut a
irözös vonás, t. i. a fiuk segitése és az önnevelés.

A, 2. BKG tól Dán György ezeket írja: Két sar_
kalatos porrtja van az öregcserkészetnek, a7, egyik
hogy lényegesen más kell, hogy legyon, mint a fiuk
csorkészete, nrásik pedig az, hogy e melletl anégi.s igazi
cserhészet legyen. Az egész munkát a legszélesebb de-
lnokratizmus jellomezze. Nem az őrsön, hanem a csa-
paton van a fóhangsúly l Gyakoriati része a program-
tiak a haza és a külföId mogismerése. Mozgótáborokkal.
Bondszores sportkiképzés. §zociális intézményoink rend-

szeres látogatása. A próbákból csak annyí, amennyí a
jó táborozáshoz szükségos. ElméIetben valóságos cser-
kész világnézet a cél, Az öregcserkész ismerje a modern
politikai irányokat és a társadalmi áramlatokat, a
csorkészet vozetóit, ifiúsági egyesületeket és a cserkész-
irodaImat.

A pápai ref, kollégiuyn 227. cserkészcsaplatának
öregraja érdekesen müködik. Mivel a csapat legna-
gyobb tészét alkotó örogek mind olyanok, akik
ha elvégezték tanulmányaikat a népet íogják novelni,
azért itt a fő céI a vezető képzés, de hogy a leendő
yezető már moet megismerje a kis falusi fiú lelkét,
szerveztek maguknak ogy mintacsapatot és kijárnak a
környékbeli tanyákra. Ez a legszebb öregcserkész
munka egyike és igazi öregcserkészprogramm. Otthonuk.
ban ha belép az embet, megcsapja már ennek a ma-
gyar levegónek a szele. Minden egyes darab butor pl,
magyaro§ motivunuj a falakon magyaros festményok és
díszitések, Hímos tojások eIhelyezve itt.ott. Yalahogyan
a magyar cserkészet tipikus megnyilatkozása ez még
külsóségeibon is, Parancsnok: Horváth Endre.

Nem tudjuk, mit csinálnak, ha már itt tartunk, a
pallagiak ? Ugyanis a pallagi gazdasági akadémia
nör,errdékei szintén ilyen falusi munkát végoztek, szin-
téu nagyon szép ered,ménnyel. Yajjon mit eginálnak
nrtlst ?

Az eszlergomi Hollók között szintén nagyon sok
öreg van. A hatalnras csapatban, amolyet Mallyasouszk1l
Kaszián dt. erós és jóságos koze tart össze, erósen ki-
dornborodiir a mozgótáborok eszméje és a külföld láto-
ga,tás. Á csapat tisztje Klind,a Pál dr. most is egész
csomó külföldi utat készit elő. Terjedelmes jelentéselt
érkeztek még be a kaposuári 280lö. csapattói és a
Budai Szent lwre kollégiurn 31lö. csapattól. Sajnos,
kissé elkésvo érkoztek és munkájuk isnrertetése a jövó
szánrra marad.

Egyet kell még most kijelenteni s ez az, hogy
amiket itt közlünk, azok sem nem hívatalos szövetsógi
öregcserkészprogramok, sem pedig nem olyanok, amiket
feltétlenül követni kell. Ezek csak beszámolók és azért
kerüInek a cserkésznyilvánosság eIé, hogy nlinden
érdekelt ltozzá tudjon szólni és ezzel is olőbbrevigye a
probléma megoldását Mert a probléma nem az hogy
van-e öregcserkészetl vagy kell-e. Mindenki meg van
győződve arróI, hogy a cserkészet félmunkát végezne,
ha norrr lenno ez az intézmény; a kérdés az, hogyarr
oldjuk meg, hogyan állitsuk be az életbe. Mert itt
nagyobb igények vannak, mint a fiúcsorkészetnél. Ott
még nincsenek kifojlórlve az egyéuek annyira, mind-
egyik fiú nregtalálja nlagának azl, ami kell a cserké
szetben, mert nincsenek még ,,igények" az éleltel szem-
ben. Do az öregcserkészetnek nem szabad skatulyázni,
nem szabad szoritani bizonyos irányba senkit, hanent
mint valami keritésnek ke]I alkalmazkodnia hivatások-
hoz és egyéniségokhez. Lzért mondtam, hogy kerités,
mert még is csak összetart. Ha ezt, a keritést tudjuk
megcsinálni, akkor megoldottuk az öregcserkészet prob-
iémája. A. Zs.

A kerütetek vezetöinek ! kérem a kerületek
vezetőségét, legyen gondjuk arra, hogy minden kerii-
letből minden számba kapjak híreket. Hiszen ezen a7

úton tarthatjuk fonn és erósithetjük a testvéri ogyiitt-
érzést. A Magyar Cserkész olvasói minden kerület ügye
iránt érdeklődnek, Kiváltképpen a szép, nagy husvéti
§zámbóI ne hiályozzélr egy kerület so t (Szerk.)

126



Lr és L2 tokercsok megoldhatók hongerosen vagy
mézsej ttclrorcsekból.

Ha hongeres a tekorcs, akkor 8 cm. átmérőjü
kartonhengorre 80 menetet tekerosolünk 0,4 '%, 2Xpa
mut-szigotelésü drótból. ln L, tekercs az L;berr tbr
gatható, 6 cm. átnérójü henger, a mult szánrban kö
zölt 3 ábra szorinti meg,;rősítésberr. A hengerro 25
menot 0,2ő %" átmérójii 2)(solyomszigetelésii drótot
tokercseltink fel.

Ha mézsejt vagy ogyébb hasonló forratu változtai-
ható tgkercsból készítjük a tekorcspárt, akkor Lt_7ő
és L,:50 menotes tekorcsok legyonek.

A két sogórlrácsot, a téroszlató ós
védórácsoí a 2. ábr:árr mogadott fosziiltsó
gokro kapcsoljuk.

A gép kezeléso ogyébként teljcserr
í,3y törtórrilr, nrint más közönséges cgy-
lárnpás gépé.

^ l, L_ Legközelebb olyarr, kapcsollisolr-
d. qb rd,

ban mutatjuk be a háromrácsos lrintplit,
molyckbon a lárnpa audion és alacsonyfrelrvenciás er,ö-
sitőkérrt van konbinálva, nrajd két ilyon Iánrpa egy
másközti számtalan új kapcsolási mogoldásábóI ragnt[-
juk ki a jobbakat. (Folytatjirk.)

,all
+4t +l8

Kt-r.otdII{A
Beethoven,

üíárcius 26 átt, Boetlrovon lralálá-
nak évfordulóján, a nagy titrln ven-
dógoi voltuuk. Az opera zenekara
és a fekete függönyökkel bevont
óritisi szinpltdou elhoIyezkedő Pa-
laostritta-kórus csal< ireretéül szriI-
gáliak anrralr a kózéperr lrrlla[rrtas
biborszőrryeggel bevottt tlszlopról
reárrk te kintő felrér ntcllszobortrak,
arncly elótt levett kalappal áIl nra
a világ. Az a nagy sörényü, don-
boru lronloku, loszegett ltatalruls
foj, urint a tehetség és eró megtes-
tesülése nézett végig a válogatott,
elókeló közönségon és amikor Doh-
ná,nyi kezeintéso nyomán feldübörög-
tek a Missa Solemnis hangjai, a
lelkek feltétlen hódolattal hajoltak
Ineg a zene titánja előtt, akinek lol-
lrében ez a grandiózus mü nregszü-
lctett, Cserkészt keveset láttam, pe.
dig a lloethoven-centennárium a mü-
vészek után minket érint legköze-
lebbról, mort anrryi gyózedelmes, vád
férfieró talán solta még nenr voli
ernborben, mint amollye| oz a tragikus
§orsu müvész ,rtorkon ragadta a
végzotet" -- és az eröt sonki job-
ban megbecsülni nem tuilja, mint a
lilionr lovagjai. Olvassátok ol fiuk
B eethoven élefu ajzát, beszélj etek róla
a cserkészgyülésoken, vagy kérjétek
neg az idósebbeket, hogy nreséljenek
róla nektek, menjotek el az ország-
szerto rondozott Beetlroven-ünnepé-
lyekre és kitárt szivvel figyeljétek
ne csak a müvészt, aki utólérhetet-
lerr szépeket alkotott, hanenr a vóg-
zettel kúzdő erős ewbarl is, aki a
lognagyobb szociáIis és erkölcsi rryo.
moruságból indult noki az életnok,
lstenbeu és a saját hivatottságában
bizva, a logelsők közé kiiztlötto fel
nragát és amikor fiatalon már elve.
szitette a hallását, egészen süketon
is olyan müveket irt, mint a Missa
Solomnis, vagy a lX, symplronia !

Soha nrüvész olyan küzdolmeket nem
vivott, mint ó; do nincs is rnfivész,
aki omberi érzésok, szonvotlólyok,

sz,;rtvedéselr lr lngját a zerrébon trgy
visszaadta yolna, mint ó. Fruk, a
halála százéves évfordulójáu & ma-
gyar cserkészek tisztelogvo néznok
fel a lelki oró titánjára és megpró-
bálnak léIekben nagyon-nagyon közel
jutni hozzá l _

A líagyar Cserkész hrsvéti számr
különösen szép és érdekes lesz. Megszólat
benne minden neves c;erkésziró, söt egy-
két olyan nagyszerű irónk is, aki lapunkba
most ír először. Gazdag lesz képekben is.
Jól tennék lapunk barátai és hú olvasói,
ha a husvéti számból mennél többet adná-
nak el egyenként. De ez esetben meg ke'l
írni a kiadóhivatalnak, högy hány számra

. van szükségük. Kedves dolog volna, ha
minden előfizetö legalább egy lapot adna
el a husvéti számból s annak árát elöre
beszedvén, még a lap megjelenése elöIt
beküldené a kiadóhivatalba csapatonként
összegyűjtve. A lap ára bélyegben is be-
küIdhetö. Jó p,opaganda volna ez lapunk-
nak. A vá§árlók pedig csak jól járnának.
Raita, fiúk ! Lássuk, melyik csapat tud
leglöbbet eladni a husvéti számból !

Kötelességtudás. A kötelességtudá,s.
nak, az önuralomnak gyönyörű példáját
mutatta a napokban egy mentóorvos, Ez
az eset szinte magától kináIkozik arra,
hogy levegyük a második_ törvény magya-
rázátának-béldái közé Mert ez a magyar
mentöorvos megrnutatta, hogy hogyan kell
még a legnagyobb bajbrn is híven teljesi-
teni a kóte ességet. - Mentökért telefo-
náltak Buda egyik elhagyott vidékéről.
Azonnal elindult egy hatalmas vadonatuj
autó, amelyen a kocsivezetőn kivü| egy
ápoló és egy orvos ült, Szűk, hepe-hupás,
sötét utcán szlguldott a mentőautó. Egy
kanyarulónil a hátsó kerék megcsuszott
s a gyönyörü autó lezuhant egy 4 méteres
szakadékba. A glpkocsi összetört, de a
vezetőnek s az ápolónak nem történt ko-
molvabb baia. Az orvost :rzonban esztné-

. letleinül trujtat ti a kocsi romjai alól.
Amikor felélesztették elsö dolga volt, hogy
az után a sebesült után érdeklödjék, aki_
hez kihívták. Parancsára, holdágyon vitték
a szerencsétlen öngyilkosjelölthez, akit -bár szörnyú belsö fájdalmai voltak -azonnal ápolásba vett. Közben odajött az
öngyilkos ifjú édesapia, ki látván fia cse-
tekédetét szivbajos rohamot kapott s esz-
méletlenül vágódott a földre. A sulyosan
sérült orvos most sem tétovázott. ossze-
szedte nrinden erejét s bár szörnyű kín-
svótörte - látván, hogy életmegmentésröl
ván szó - injekciót adott az eszméletlen
apának. A hatás megvolt. Néhány pillanat
mulva magához tért a szivbaios embef, az
,orvos pedig az energia és vérveszteségtől,
a nagy belső fájd,Imaktól - elájult. A
nemsókára megérkezö ujabb mentök alig
tudták feléleszteni. Nagyon súlyos volt a
sérülése, Csak egy dolog volt nagyobb

benrre még a halálos fájr.lalomnJrl is : a
kötelességtudás. Fiúk ! Legyetek büszkék
a,rl, hogy ilyenek a nlagyar orvosok. Ti
senr lehettek rosszabbak.

Mit nye,hetnek a rejtvény megf j-
tők? Páiyázataink megfejtői számára, mirrt
eddig úgy ezután is dljakat tüzünk ki. A
dijakat minclig pengő értékben jelezzük. A
szerencs,js nyerőknek joguk van lchát
készplnz jutalmat kérni. Mi a,onban szc-
re'nénl<, hl a jó könyvek minél széle3ebir
rétegekben terjednének el, épen ezért e|-
határoztuk, hogy pályÁzataink nyelóilrck
felajánljuk, hogy a nyert üxszeg f:iéberr
könyveket kérjcnek. A könyvbarálok!l:lk
rne3hozzuk azt az áldozatot, h,lgy a ttycr-t
öss.egnél 50o/,,-al értékesebb könyveket
adurtk llyeremény fejében. Teltát aki 5 íLt
nyert, annak joga van 7,50 P., aki 3 pen-
gót nyert, an rak 4,50 P. (stb.) értékü kör;y-
vet kérni és pedig ügy hogy a ,Ti könv-
veitek !'( c. könyvjegyzék bármely könyvét
(a megfelelő értékUe l) választhatja. Ez az
elhatározásunk a jövöben állandóan fenn-
marad.

A pátyázatok megfejtöi. Igazán nagy
gyönyörúségünk telik abban a kedves nrun-
kában, amelyet a pályázatok megfejtői vé
geznek. Cserkészlélekre vall, hogy a leg-
többen nem elégszenek meg az ereclnrény
epvszerü közlésével. hanem vidám értékes
lÖvelek keretében tárják fel fáradozásuk
eredményél. Jól van fiúk ! Igy kell ezt csi-
nálni. Ió kedvvel. derült lélekkel. Sokszor
szeretriénk közöti,i egy két ilyen szellemes
levelet, de olyan nehéz a választás. Sokat
pedig nem közölhetünk. Csak egy hiba
iran.-Sokan /tésye küldik be a pályázatot.
Ez na1y baj, mert sok pótmunkát okoznak,
legtöbbszöi pedig egészen kiesnek a nye-
rök sorából. Tehát iclejére küldjétek a
megfejtést s a boritékra, amelyet a szer-
kesztóségnek cimeztek, fcltétlenül irjátok
rá, hogy pl. térképpály ázat, képpályázat stb,

§ vizi tisztitrbor kezdete április 9-én
este, vége l4-én (zöldcsütörtökön) este,
Célja a vízicserkészetre, de külö;.ösen a
teruezett nagy nyári dunai ntozgótáborra
elökésziteni a vezetóket. A tábor künn lesz
a oSzunyogsziget" cserkésztelepén, hol a
nagy hangárokban még akkor is el lehet
he|vezkedni ha a szabadban való táboro-
záira még hűvös lesz az időjárás. A terv
az, hogy a vizi járművek használtabb faj-
táit (ládik, kajak, kirándulócsónak, hajó)
valamint a gyakoribb sáiorfajtákat a részt-
vevök kipróbáliák, azok kezelését gyako-
rolják és egy-két kirándulást is tegyenek.'A 

telep bérleti szerződése alkalmasint
a'napokban aláirható állapotba kerül s ak
kor 

-nagyban 
megindul a berendezkedési

munka. De már most is sok csapat ott
helyezte el ladikját vagy csónakját, amit
annál szivesebben lesznek, mert cserkész-
csapatok csónakjait, söt a cserkészek ma-
gánosónakjait is egyelőre ingyen lehet olt
élhelyezni, ha a hlzirendnel< alávetix
magukat.
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lzlandi cserkész magyar testvérének.
A Nemzeti Nagytáborban volt itt néhány
iz]andi cserkész is. Természetesen össze-
melegedtek a magyar fiúkkal, sőt egyik
másik még ma is tartja a barátságot.
Ennek bizonysága az a kedves levelezés,
Sch. E. a 3. R. M. ,,sólyom"-a, folytat még
ma is egy izlandi s egy dán testvérével.
A távol észak cserkészei többek közt eze-
ket irják: ,Ezer köszönetet mondok a
Nemzeti Nagytábor minden szépségéért,
amelyet sohasem fogok elfelejteni.' ,Re-
mélem nem utoljára voltak az izlandiat<
Magyarországon, máskor is szivesen lát-
tlak; mert a ti vendégszereteteket jól is-
tnerik az egész viiágon" ,,Néhány napja
olvastam Orczy bárónő cikkét a székelyek-
röl, az elnyomott magyarokról. Nagyon
elszomorodtam az olvasottak felett és re-
rnélem, megérem azt a napot, amikor
Erdélyt visszacsatolják Magyarországttoz."
tgy irnak azizlandi, meg a ctán cserkészek.
A megyeri dombokon már belepte a nyolc-
ezres táboínak nyomait a linom homok,
de erre a szóra ;,Magyar Nerlrzeti Nagy-
tábor", fölmelegszik a szive a távoli izlan-
dinak, dánnak, németnek, bulgárnak. an-
golnak, osztráknak s mindenkinek, aki
trnuja volt ennek a tábornak.

A 38-a§ Honvéd cscs. gyásza. Márc.
l l-én c§erké§ztestvért temetett a 38-as
Honvéd cscs. Lavró Jani halt meg sulyos
tjetegségben 15 éves korában. Utolsó per-
céig kitunő c§erké§z volt. A halotti szent-
ségek ájtatos felvétele ulán azt kivánta,
ltogy a parancsnoka kezére hajthassa a
fejet. Dr. Pataky parancsnok néhány cser-
késszel meg is jelent a haldokló ágyánál,
akinek láthatóan jól esett a testvérek vi-
gasztaiását. Utulsó percében még aztkérle,
l}ogy a c§erkészruhájában a szive íölé tü-
zötl cserkészielvénnyel ternessék el. A
1emeté§én megjelenó testvérek könnyes
szémmel kisérték utolsó utjára Lavró Janit.

A Dobógókőre kirándulók fígyel-
mébe. A Magyar Turista Egyesület veze-
tósége kéri a cserkészeket, hogy ha a
Dobógókóre kirándulnak s ott a menedék-
ltázat igénybe akarják venni, ezen szán-
rlékukat a kirándulast megelőzö hét csü-
törtökén d. u. 7 órakor a Magyar Turista
Egyesület hivatalos helyiségében (Arany-
kéz u. 6.) feltétlenül jelentsék be. Amelyik
csapat ezt a bejelentést elnrulasztja, az nem
tarthat igényt a menedékház használatár,a

Adalékok Dugó Janika második és
bövirett levetéhez (Megfejtése a Hárs-
hegyi Cserkészpark talánynak.) Kedves Ja-
rlika ! Hamis iiúc§ka vagy te kispajtás.
Eddig saját neved alatt adtál fel fogas
kérdéseket, ntost pedig Kálmán bácsi neve
alatt irtál riportot. Nenr is mertem én sem
,,megfejteni" Mikszáthtal szólva : bár ben-
ntm is mozgott valami, mondjuk: ágasko-
dott a tudomány. Végül is neked kellett az
olvasókat rávezetni a tréfára. De tovább
is. szól a nóta. l. A Cserkészpark nem a
Hárshegyen van, lévén maga is hegy,
becsületes nevén Ferenchalom. Egyik esti
sétámban, 8 órakor a hűvösvölgyi végállo-
rnás feletti erdei úton két cserkész toppan
clém azzal a kérdéssel, hol van itt erdő-
kerülö vagy erdész ház? ltt van bizony,
fel,:ltem, ahol a Hidegkúti és Nagykovácsi
út összeér. Hát maguk miért keresik ilyen
későn az erdőőrt ? Azt teleiték kérdésemre,
ltogy itt van valahol a Hárshegyen Cser-
liészpark, már régen keresik, bejárták az
egész hegyoldaIt, de nem találják meg.
lJtba igazitottam őket. A Hárshegyi út
rrem a Hárshegyen, hanem a Ferenchalom
oldalában van. lgaz, erról te nem tehetsz
janika. ErröI csak a bölcs hataImak tehetnek,

Budapest, 1927. március 20.án.
Turista üdvözlettel:
Öreg turista bdcsi.

Elsö tiszti kitándutás a Hárshegyi
Cserkészparkba. Március 20.án az L ke-
rület ti§zti kirándulást rendezett a Hárs-
hegyi Cserhészparkba. A kiránrluláson íészt-
veLtgróí Teleky Pál. tb. lócserkész titkárával,
Fodor Ferenc dr. egyetemi magántanárral.
A tb. fócserkész a Cserkészpark bererrde-
zését és kiépitését_illetóleg számos eredeti
gondolatot vetett fel.

A tiszti kiránduláson, melyen 46 tiszt
és segédtiszt vett részt a hasznos tiszti
kirándulási programon kivül a tisztek is
dolgoztak a'Paik berendezósén, bozótot
irtottak, fákat vágtak ki.

A Nagytáborban elveszeti tárgyak
még mindig nem jutottak teljes egészük-
ben tulajdonosaik birtokába. Azért utoljára
szólitja fel ez uton az Országos Ugyészi
hivatal azokat, akik valamit a Nagytábor-
ban elvesztettek, hogy sürgősen jelentsék
be károsodásukat. pontosan le kell irni az
elveszett tárgyat s az elvesztés körülmé-
nyeit. A bejelentés címzendő :. A r\'lagyar
Cserkészszövetség Orlzágos Ugyészi hi-
vatalának Budapest, V., Hajnal u 6.

A nTi könyveiteku cirnrnel már talán
el is jutott rninden csapathoz az a könyv-
iegyzék, amelyet a vezetótisztikar állitott
össze nagy gorrddal, hogy segitségére le-
gyen a csapatnak s az egyes cserkészek-
nek is könyveik megválogatásánál. Minde,r
cserkész lanulmányozza 

^í 
ezt a füzetet s

mielóbb egészitse ki könyvtárát az abban
felsorolt kiváló müvekkel. Nagyon jól ten-
nék a cserkészek, ha csapatonként irnák
össze s rendeInék meg szükségleteiket.
Megkönnyitenék ezzel a Gazdasági Hi_
vatal amugy is rengeteg munkáját s még
olcsóbb is lenne a könyv, mert nagyobb
megrendelésnél a postaköltséget a szövet-
ség viseli,

,,Hasad a hajnal" a cime ennek a
pompás uj könyvnek, amely Csaba /enö
szegedi kerületi tb. főtitkárnak ujabb ér-
tékes szeilemi terméke E könyv - qlely
a napokban hagyja el a sajtót - ismét
szenzációja lesz az ifjúsági irodalomnak,
kiváló történész cserkész testvérűnk e
műr,ében egy egész sereg magyar iljút
sorakoztat fel, akik azzal, hogy iflú koruk-
ban is talpig férfiaknak, a helyüket kemé-
nyen megálló hősöknek bizonyultak, min-
den időkre eszmény képévé váltak a ma-
gyar ifjúságnak. Nagy gyönyörüséggel és
haszonnal fogja e könyvet olvasni minden
ifjú, kiváltképen minden cserkész, A műre
elófizetni lehet a szerzőnél (Csaba Jenő
dr. piarista tanár Szeged) vagy lapunk
s zerkesztőségénél.

A KÜLÜGYI HIVATAL HIREI.

A husvéti ünnepek alkalmából a 7.,
325, sz. csapatok Ausztriába, a 15l. cs,
néhány tagja Olaszországon át Párizsig
íerjedő utat jelentett be.

A svéd jubilaris nagytábor részt-
vevői julius 3 án indulnak Lengyelorszá-
gon keresztül és iulius 24-én térnek vissza
Dánián és Némétországon át. A svédek
sulyt helyeznének arra, hogy egy csapatból
levő fiúk jöjjenek. Amennyiben valamelyik
csapat össze tudna állitani 6_8 legalább
16 éves I. oszt. cserkészből álló őrsót, va-
lamennyire segitségére lehetnénk a szük-
séges költségek elöteremtésében.

A nemzetközi vizi Jamboreere Dá-
niába csodálatosképen még nem jött ie-
lentkezés. Költség létszámtóI függ. 

-

. e kanadai cserkészek és leánycser-
készek már ősszel kezdték gyüjteni az
ócska játékokat. Megjavitva kb. 15000 sze-
génysorsu gyereknek szereztek karácsonyi
meglepetést.

Az angol öregcserkészek legutőbbi
nagy összelövetelén a walesi herceg, mint
walesi főcserkész elnökölt. Itt született az
ö. cs, legujabb meghatározása : ,,olyan fiú,
aki már elmult 18 éves, de még nincs
100 esztendós."

Alaskában megalapitották az elsö esz-
kimó cserkész csapatct. Mi lesz, ha ezek
beneveznek alegkozelebb canoe versenybe ?

A luxenburgi cserkészek idei nem-
zeti táborozásukra augusztusban meglriv-
ták a többi európai nemzet fiait is.

Lz a|bán kérdés zavarai közepette
egy angol cserkésztiszt, §addum Arthur
vállalkozott az a|bán cserkészet ujjász9r-
vezésére. Már a görög cserkészet alaku-
lásánál is nagy szerepe votrt.

A nemzetközi iroda a mindjobban
elszaporodó, világjáró álcserkészek rnegíé-
kezésére nagyobbszabásu akciót ir;dit.
Angol vámhatóság már nem enged be olyan
cserkész1, aki nem rendelkezik a nemzet-
közi aián|ó levéllel. Remélhetőleg rövidesen
a magyar határrendórségnél ls sikerül
ugyanilyen iirtézkedéseket foganatosittatni.
Addig is, a kerületek és leginkább érde-
kelt csapatok 1- 1 mintapéldáttyávaI az
ajánlólevélnek, el íognak láttatni azza| a
szigorú meghagyással, hogy a nélkül csajt
a saját felelósségükre íogadjanak be ide-
geneket,

I. KERÜLET.
Március l4-én az Intéző Bizottság tar-

tott ülést. Szukováthy Inlre dr. elnököt
e|ső megjelenése alkalmával az L B. tag-jai lelkes üdvözléssel fogadták. Az |, B.
e|hatátozta, hogy a kerületi matiné helyett
nagyszabásu cserkésznapot rendez külön-
böző látványos cserkész mutatványokkal
az FTC pályán. A kerületi cserkésznap
rendezésére bizottság alakult. Ezután az
igazolási kérelmek elbirálására került a sor.

Tiszt;gyülés. Eténk éraeklödés mellett
tartotta megaz I. kerület a 7. sz. Verbőcz.y
csapat otthonában (Buda) márciusi tiszti_
gyülését, Ez alkalommal is változatos és
renctkivüli tanulságos volt a gyülés prog-
ramja. Velösy Béla ker. vezetótiszt egy
őrssel bemutatta, hogy hogyan lehet az
őrsi órátvidám nótákkal fúszerezni, stindor
ftinos ker. ü. v. elnök a májusban rerdc-
zendő kerületi napról szólott. Mujor Dezső
dr. vetitett képes elóadást tartott a leze-
tői táborokról, Zscntbery Gyula dr, pedig
a lebr.13-diki hikeről mondott nagyoll
tanulságos dolgokat, Kacagtató volt ,A
tór-dráma 5 íelvonásban" c. cserkészjáték
bemutatása. A tartalmas és tanulságos
gyülés pompás műsora Faragó Ede e|őad,á-
sával fejeződött be.

A 158. ,,Árpád" cs. csapat márc. 13-án
tartotta fogadalmatlevő és fogadalmat meg-
ujitó ünnepét. A megható szép aktust jól
sikerült, gazd,ag műsoru előadás követte,

II. KERÜLET.
, A sárospataki l34. Hegyaljai Er,li

cs, cs. márc. l5-én avatta fel 12 ujoncát
s vette ki tl őrsvezetőtöl az órsvezettji
fogadalmat. Kinragasló eseménye volt az
ünnepnek Szabó Zoltán cserkészavató be-
széde s Harsdnyi István beszéde, aki a
szülök nevében szólott.
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Iv. KERÜLET.
A l82 sz, Uhu cserkészcsapat Nagy-

kállóban f. é. március hó l3-án-szép §i-
Ierü cserkészünnepélyt rendezett nyári
tábora javára.

V. KERÜLET.
Tisztujítás. A március 2_0-án Szegeden

ntegtattott tisztújitó közgyülés egyhangúan
a következő vezetőséget választotta Ineg:
Elttök: dr. Győrífy lstván, ü. v. elnök :

vltéz Máriaföldy Márton dr., tb. fötitkár :

dr. Csaba Jenő," főtitkár: tsabarczy A. Pál,
gazd. főtitkár: Zengő Péter, vezétótiszt:
Némethy Samu, ellenőrző megbizott:
Csergő-Holyba István, sajtótitkár: csicseri
Ormós Zsigmond, titkárok : vitéz Dulkó
Antal és Für lstván_

Szemelyi hirek. Tiszti vizsgát és ío-
gadalmat tetlek: H. Kovács János 182),
' 
|'e n gerics Lász|ó (92), Kapo ssy ü y u l a, (550),
cslcseri ormós Zsigmond (550 , Schláth
Péter (550). Segédtiszti vizsgát: Réder
Károly (82), Szabó László (82), Vámos.y
István (82), Kolpaszky György (t1l), De-
hény Kálmán (555), ,Karlik Jenő (555),
Bellér István (559). Atléptek: a 82. sz.
csapatb.a Denk József_§t., az 550. sz csa-
patba Abrahám Károly st. - A kerület ve-
zetósége az öregcserkészmunka ellenór-
zésével és szervezésével György Vilmos
4,'ö. cserkésztisztet bizla meg, mint a ve-
zetótiszt referensét és helyettesét. - Mun-
kát vállalt : Melczer Géza (55ri), Csincsák
Kálmán (55l), stj , Kirner Gusztáv (l84/,
cstj. - lgazoltattak: Jachan Céza (82),
Dura Lajos (ll2), Dura László (l12), Nagy
János (291), Nagy Imre (l12), Mikó György
(tt2), Teszár Zoltán (550).

Tanfolyam. A csabai t84. sz. Csaba,
225. sz. Petófi és 239. sz. Munkácsv cser-
készcsapatok 2{ résztvtvövel Sebestyén
Dénes vezetése rnellett ősvezetói íanfolva-
mot tartanak. - Az 559. sz, Fadrusz János
csapat részéle dr. Szilvássy Béla orvo§
tart mentő tanfolyanot.

Szerv*zés. A csabai Move. ,,Kórös"
néven csapatot szervez; parancsnoka
Paulik János cserkészti§zt. A csapat egy
öreg és egy ifjúmunkás őrssel ke dett
nrunkához. - sze,vezés alatt áll a csabai
Felsökereskedelmi Iskola,,gróf Széchenyi
lstván" és a bajai Polgári Fiúiskola cser-
készcsapata - A92, sz. Csanád cserkész-
csapat vonószenekart §zervezett.

Köigyülís, Az V. kerület március hó
20-án tartotta óvi rentles közgyülését
Szegeden, meiyen a közporrt rószéről dr.
Zsembery Gyula ü. v. elnök és Vi6]g1,5711,
Kálrnán orsz. eilenörző jelentek meg, A
beteg dr, Györl|y István elnök helyctt
vitéz Mririaföldy |Aárton ü. v. elnök vezette
a közgyü!ést. Konloly eredményes munká-
ról szárnoltak be az ügyvezetó elnökön
kivüt a íőtitkár, a galdasági iőtitkár és a
vezetőtiszt. A számadásokat meghallgatta,
a mérleget niegállapitoit;, a költségvetést
elfogadta a közgyülés, A tisztújitásrót
iapunk más helycn számoltunk be. Ese-
ménye volt a közg,.ülésnek Cyörgy Vilnros
elóadása az ölegcserkészetról. A közp;nti
eseményekrőI dr. Z:embery GyuIa tájexoz-
t,tta a megjeleíeket. Vidovszky KáImán a
.\lagyar Cserkészről beszélt. A közgyü|és
t.iviratban köszöntötte a belügyrninisztert
erkölcsr,édelnti rendelctének kiadása al-
kal rrábóI. Elhatározla a közgyülés, hogy
a szövetség cserkészházában egy szobát
teljesen berendez alföldi, magyar stilusu
but lrokkal. - A közgvülés utan közebécl
,;olt a ,,Kas" szálloda éttermében, melyet
Szeged városa adott a cserkésztisztek
:iszteletére. Ebéd után a Süketnéma ir,té-
zr,tben volt megható szép ünnepség.

Ünnepélyek. Fogadalomté{elt íartottak
március 6-án: 556 sz. Szatmáry Pál, 15-én:
l57. sz. Damianich, 20-án: 562. sz. Xavéri
Sz. Ferenc. '- Elóadast tebrúár 27-én:
553. sz. Szt, Imre, március l3-án:. 992. sz.
Turul, 20-án : l83 sz. Kinizsi.

MUNKATÁnser ! Mindenkit
kétek, hogy kezitatát széles margó-
va\ (ehetőleg gépitással, tetmésze-
tesen apapírosnak csak egyik íelére
írrva készitse eL _

K. J. o57. Gr. Tisza J, cs. cs. Tagad-
hatatlan, hogy van benned bizonyos vers-
irói készség, de még nem ért meg irásod
a nyomdafestékre. Olvass sok jó rnagyar
kön'yvel, nagy költöket ! Meglásd, nagy
leDtckkel forltz elórehaladni. - Sz. L. l14.
Bizony neXÖd még sokáig ke|l gyakorol-
nod magadat, hogy szép irásodhoz hasonló
értékü legyen annak tartalma is. Versed
messze ván a közö,hetók szinvonalától.
_ H. B Pets. A terved ntindenesette
életrevaló. Ha egészen fieg nem is tanul-
nál, de mindettcsetre s"kat tanulnál egy
német táborban. Csakhogy nem olyan
könnyü oda eljutni. Mittden.setre írd meg
a tervedet dr. Molnár Frici bácsinak a kü-
lüeyi főtitkár urnak, mert nli4den külföldi
voJ-l'atkozásu ügyet ő intéz. O majd e|,át
tanáccsal. - oo:rzetes cscl kéSZ. Nem
Te vagy az elsó]testvér, aki felháborodsz
azon, hogy a nem cserkészek szidnak,
csúfolnak bennül ket, Ezen mindnlájan át-
estünk. Küiönösen az iskolai csapatoknnl
g],ako:i jeiensee, h lgy a cserkeszek vajó-
§ágos kalvarrát jarnak. Ez azonban ne
eiii:n kétségbe. Ernclt fővel, rnéltósággal
kéll viselnünk a méltailanságokat. De azér,t
n,:m árt ha gyaklan vetÜnk szárlrot nta-
gunkkal. Mert hátha mi is az okai vagyunk
ánnak, hogy nem szeretnek. Gondo;kozz
csak t Nem vagy fölényeskedő cserkesz-
ségedben ? Tudsz igazá,r testvére lenni a
nein cserkésznek is ? vaióban külömb
vagy mióta cserkészruhát viselsz, vagy
csak külsó disz rajtad a nagykalap ? Nern
vetik .szemedre, hogy nem viselkedsz
cserkésziesen ? Mert, ha a te fölén; essé-
ged, elzárkozot.ságocl, vagy cset,készhez
nem méltó viselkedéscd okotza a íiúk
,,szekirozási nrániáját" akkor ne pana§z-
kodj, nanem siess megváltozni, komoIy
akarattal, ószinle vágyódással imádkozás-
sal. - J. L- 3l9, Irasod igen szép. Kár,
hogy nem olyan értékes a taríalma is.
Lehet, hogy ti a csapatban jól mulattatok
raita, de englnl n-,m tudott derüre han-
gotni, Attót lelek, hogy olvasóim is értet-
lenüI kérdeznék; mi ez, mi ebben a vicc?
Epen ezért nem közlöm. Jobbat várok.

- L, J I8c. Dömösi versedet ragyoll
élveztem. Még nenr vagy kríorrott kö.tő,
de egy 14 éves cserkésztól szép ez is A
M. Cs.-be nem közölhetem, meft az olta-
sók nem tudhatják, hogy "kezdó költő'
irta, az általános színvonalat pedig nrég
nem üti meg. Csak tovább Jartikáln ! Ha
azonban eredmé yt akarsz e'.üni az jro-
dalom terén, akkor elsósorban olvass sok
ió magyar könyvet (oetófí, Arany, Tompa,
Slabolcska, Kosztolányi, Végvári, Iuhász,
Mics Lász'ó sth.) Olvass prózát ls (Jókay,
Mikszáth, Herceg, Móricz Pál stb.), hogy
bővüljön a szókincsed, kifejlőtljék az izlé-
sed, nagyobbodjék az igényed. Aztán iro-
gass minéI többet. A fő, hogy szorgalmasan

tanuli. mert ió költö sem lehet az ember
csak'Úgy madátót, rnunka nelkü|. - N. P.
§zeged. Csodálom, hogy neked még most
is probléma a sugás. Az egész dolog azorr
fortlul meg, hogy jóI értelmezed-e a segi-
tést. Ha valakihek cinkostársává leszel
valami bün elkövetésében, eznem segitség,
hanern elitélendó lársulás. Es vajjon a su-
gás nem ilyen eset ? Segitesz c§alni, fél-
revezetni jóhiszemü. tiszteletrernéltó fer-
fiakat. Egyébként rnég lra nem vennénk is
ilyen szigoruan a dolgot, akkoi, is be kult
látnunk, hogy a §ugás csak látszólag se-
gités, alapjaoan pedig rontás. lgen meft
a sugás lelkiismeretlenségre, könnyelmű-
ségre, hazugságra szoktat. Ha egy diák
sem számithatna soha sugásra, egészen
bizonyos, hogy nagy átlagban jobban ta-
nulnának, okosabbak külónb enrberek
lennének. Ha ezt tekrntetbe vesszük, akkor
nyilvánvaló, hogy az segit igazán, aki so-
hasern sug. Az ilyen firi segiti tanárját,
mert nem okoz neki bosszusagot egyeb-
ként is nehéz munkájában, de segiti tarluló
társát is, mert lelkiismeretesebbe s2t_.,rgal
masaL bá, különb diákká neveli Epen ezért
a cserkész nem §ug, hanem az órán kivül
siet mindenkor pajtásai segitségére.-§.J.
t28. Thökö,y. Versedben több he|yen
csil a;i meg kedves, biztató fény. De azért
még tarlsd ezt a verset is egy kicsit a
fiókodban. Meg nern érett meg a nyilvá-
nosságra. Kinevetni azonban ezért már
nem fogod magad. Irj és olvass sokat. A
viszontlátásra ! _ H. N. r08. ft,go. Hát
bizony a csákány baltáról ]e kell ntonda-
rrod. Leszorult a lapról az előíizetés ára.
Szerencsére ma már lninden cserkész tudja,
hogy a legolcsóbb lap a Magyar Cserkész,
hiszen elég sokszor irjuk. Azert gondolotlr,
hogy nenr nagy szerenc§étlenség, (legtet-
jebb most neked) ha egyszer-egyszer nem
közöljük az árát. - K. L. r84. Hgsszú
keJvrs leveledet örömmel olvastam. Látod
ezt sokszor megtehetnéd. Most nem vála-
szolok hosszan, csak ezt a néhány sort
iront, Hiszen nemsokára úgy is találkozunk.
Renrélhetóleg bekerülsz az őrsvezetii tá-
borba s akkor bizonyosan felkeresel pesti
lakásorIron. A táborban nleg én látogatlak
meg majd benneteket, _ V. J. Vt'. o. t,
Fájclalonr, nem közölhetem velS\idet. Pedig
örömrnel és gyönyörúséggel látom, hogy
van rnondanivalód. Si:ép gondolatoknak
nincs hilával poezised, de a technikában
ntég sokat kell fejlődnöd. Sokszor nem
találod nreg a legjobb szót, néha erőltetelt
egy egy sor, gyakran pedig erö§en sánlit
a ritrnus és a rím. Sokat olvass !ó, igazi
magyar irókat, szép veíseket. Veled még
bizonyosan fogunk találkozni. A viszont-
látásra ! - P. G. Pápa. Nehéz dolgot
kérsz testvér. Hát hiszen a külügyi hivalal

- ha összeszedné minden detektiv tudo-
mányát - talán ki tudná nyomozni, hogy
kit fotografáltak le a N. Nagytáborban, de
ez nebéz és hosszantartó munka lenn ,.

Azért, ha nem égetően fontos az ügy, állj
el k,vánságodtól. De ha fontos érdekek
ki ánják, hogy tudjad német testvéred nevét,
hát irj egyenesen a külügyi hivatalnak.

A, szetktsztésétt és kladásért felelős:
ZSEMBERY GYULA dr.

e szám,ot a?olbat rn.át

VIDOVSZKY KÁLMÁN szetkesztette,
Kiadja a Magyar Cserkészszövetség.

Szerkesztőség és kiadóhivatal :

Budapest, V., Hajnat ucca 6. szám
(Cserkészház).

Megielenik minden hó l-én és t5-én.

Nyomta Fráter és Társa könyvnyomdája
Budapest, Akácfa u. 13. Telelon : J. t06-2O
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Cserké sz-leve Lezólapok'"H;L"3i,.,,
Eiúk, kérieíek 3",o,f§"l1l".3frfrT::'i'.s:i15';"*ilJ,[uil"l3i"?i1lff u?,on 

levelezzeíeh,

Csapatok számáta nagyobb íéíelehben bizományba
37'lrol o, készpénzfizetés eseíén 50u/o árengedménnyel.
leghisebb mennyiség, amií már hözveílen rendelésre is hihüld a Cserlész

Hivatala: Budapesf, V. Hainal ucca 6. szám tCserhészház).

K-_.§'Ftr
Egy sorozaí (ro drb) a
szöveíség Gazdasági

A Cserlrés zház ügye.
Azót,l büszkébb rrrinden tllagyar cserkész, amióta szövetségünknek saját székháza van. Vajjon jogos e

a büszkeséged, 'lestvér ? Áldoztál e már Te is és csapatod is s nlagyar cserkészek nagy gondolatára? Ezek a
lrérdósek jutnak újra és újra eszünkbe, ntidón leközöljük azokat az adományozól<at, akik a legutolsó számokban
nerrt voltak közölhetók helyszüke nriatt és leközöijük azoknak a névsorát, akik a lefolyt hónap alatt adakozterk
a Cserkészházra. § Cserkészház álI, de a liliom még nincsen rajta. Nevünket se írhatjuk még rá, mert nem egé-
szen a mienk. Testvérek, tőletek függ, hogy az eszme szinrbóluma kőbe vésve hirdesse a liliom el nem mút'ó
cliatlalát l - Az utóbbi iJőben a kövelkező adományok folytak be :

lfj. Dán György 5.- P 309. sz. Assziszi cs. cs.
Győrffy István e8},. tall. 40.32 , 36. sz. Fráter Gl,örg5, 69.
I(olozsváry Béla 10.80 n 27O. sz. Hajnal cs. [}. r;rj
Leyrer Tivadar 10.- ,, I{orompai Józseí
Némethy Santu 8. - ,, Sándor János
Pinerieh Jenő 16.- , Pirovszky Lajos
Dr Urbán Gusztáv 24.- , llj. Bréhrn Gl őrgy
lfj, Szücs Imre 4.32 " Báthory Jőzset
Sztrilich Pál 8.- , Tyukos Gyula
Tyukos Gyula 20. -- ,, Vlasich Róbert
Dr. Vásárhelyi F'erenc 8.60 ,, Czeiner László
Központi Sajtóvállalat 14 80 , Tassy Sándor
V. cserkészkerület 8. ,, Laubenberger Lajos
l5. sz. Bethlen cs. c§, 80_- ,, Dr. Réz Henrik

l0.- P Ladvenszky Jőzsef
42- , Iinézy László
8.- ,, Croch Jőzsetl2.-- ,, Halácsy Enclre
16.- ,, Pócs Lajos
8.- . Pap Ferenc

48.- ,, Krazsóf Pal
40.-- ,, Horváth Lészlő
52.- ,, Szekeres Endre
26.- ,, László Pál
8.- " Grennich Jenő
8.- " Ifj. Szücs Jőzsef
16.- , 4I.sz. V. irl G.
l 7.60 ,o 305/ö. ,, Sirály' őrse

4B0 P
960 

"640,
4.B0 ,,B.uÁ.-
3.20 ,,

2.4o ,,

1.60 ,,

L.2o ,,

-,4O ,43z ,,

80,- ,
128.- ,,
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,ANSON VILMOS Tanuljunk angolul ! oIscHER sÁruPon ALAIo\

- Huszonnegyedik lecke. -
Twenty,fourth lesson.

A tőszámnév és sorszámnév.
cordinal and ordinal numerals.

Egy ono ("oaln), első tlro first (fó'szt),
2 two (tú), 2 tlre second (szeknd),
3 tlrreo (úrí), 3 tlro third (?ró'd),
4 four (fó"'), ,1 tlre fourth (fóu,r),
5 five (íájv), 5 the fifth (fifd),
ti six (sziksz), 6 the sixth (szilrszr9),
7 sevolt (szevn), 7 tlre severrtlr (szcvnr9;,
8 eight (éit), 8 tlre eiglrth (éitr),
U nirro (nájn), 9 tlre rrinth (nájrrrí),

10 teu (ton), 10 tlre tentlr 1teurl),
11 eleverr 1elevn), 11 the eleventh (elevnr9),
12 twelve (tuuelv), 12 tlro twelfih (tu"eu,'),
13 thirteen (,rő'tiu), 13 the tlrirtoerrth (8ő'íin.8),
14 tbtrrteen (fó"'tin), 14 the fourteerrth (fó"'tínrl,
15 fifteen (fiítírr), 15 the fifteentlr (fiftín?r),
16 sixteen (sziksztín), 16 tlro sixteenth (sziksztínd),
17 sevcrrteen (szevntín), IT tlre seventeenth

(szevrrtírril),
18 eighteen 1éitin), 18 the eighteonth (éltinú),
19 nineteen (nájntíu), 19 the ninoteenth (rrájntínd),
20 trventy (tuventi), 20 ,the twontietlr it"nontieÚ),2l twe[ty-One(tuvontiu"alu), 21 tlre twenty-íirst,
22 twerrty-iwtl (t""enti tú), 22 the twenty-second,
30 thirty (rő'ti), 30 the thirtieth Qqő,lie1),
40 forty 1fóu'ti), 40 the fortieth (fóu'tieú),
50 fifty (fifti,, 50 ttre fiftieth (fiftie,),
60 sixty (szikszti), 60 the sistieth (sziksztiezí),
70 seventy (szevnti), 70 theseveutiethíszevntielí ,
.-§0 eiglrty (éiti), 80 the eiglrtietlr (éitie,lt,
90 nirrety (rrájnti), 90 tlre ninetietlr (uájnrieú;,

100 a lrundred ihónd"rl), 100tirehundredth(húnd'edeJ;,
l0l one hundred and one, 10l the hrrndred and first,
l10 onc hundred antl ten, 110 the hundred and tenth,
200 trvo hundred, 200 the two hundredth,
1000onethorrsand(8auznd), 1000 the thousandth

2345 tlvo thousand, three ,gns(?í}',1jÍ)thoo*"nd th.u"
lrurrdred arrd forty-five, hundred and forty-fifth,

1,000.000 ono million 1,000.000 the milliontlr
(uriljenl, (miljend).

A tószárnnevekberr a tizesek és egyesek között
ktitőjet áIl ; pl. forty-eight. Á százná| nagy,.lbb tószám-
rtevekben a tizeseket vagy egyeseket and kötószóval
kapcsol.iuk; pl. two thousaud eight hundred and
rrirrety-four.

L hundred, thausand és million előtt eg1,-es szám-
bal one vagy a áll; pl. I have a hurrdrecl things to
tell you. Ezelr fönévként is állhatnak ; a többesben -s
ragot kapnak; pl. two millions of men, ntany thousands.
de: two nilliorr threo hundred and forty-rrine thousand
men 2,349.000 ember.

A sorszámnév képzőjo th, kivéve az elsó hármat:
.f irs!, second, thit d. IIa a sorszámnevet számrrral fejezzük,
akkor a nregfelelő szánljegy mellé a számnév két uto]só
betüjét tesszük. Pl. l"t : elóo (firs ), 2nu, 3.u, 4'',,
20th stb.

A dátunrot az arrgolban sorszánrnévvel fejezzük ki.
Pl. 1"t May, 1927 : tlre first of }Iay nineteen twenty-
§oyon. (A kiejtésbon szoliásosabb a thousand és hunúed
szavak elhagyása; pl. 1925: nilteteen twenty-five.)

Add, gy. (ed) bozzáad,
addition (edisu) összeadás,
arise, arose, arisorr (erájz,

eróuz, erizn) támad,
birth (bő"r9) születés,
birthday születésnap,
board (bó'd) fedélzet,

deszka,
bear, bore, born (bé', bór,

bófn) szülni,
cardinaI (ká'din'l) íó-, alap:,
contury, szentju'i) év század,,
Christ 1krájszt) Krisztus,
death (del9) lralál,
die, gy. (dáj) meglral,
diseover, gy. idiszkáv"".)

fólfedez,
divide, gy. (divájd) oszt,
division (divídzsörr) oszllts,
drown, gy. (draurr) vízbefúl,
elapso, gy. (elepsz) telik,

múlik,
fish, gy. (fis) halászik,
nrrltiply, gy. (móttipla,i1

sokszoroz, szotoz,
multiplication (rnóltiplik ésn)

szorzás,
number (neiimb") szám,

-jegy,

nunteral (rrjírnr"'el) szárrr -

név, §zám,
ordinal (ó'din'l) rend-, sor-,
poet (po"et) költó,
pray, 8í. (préi7 könyörög,

imádkozik,
remrin, gy. (rinrén) marad,
rule (rírl) szabály, elóirás ;

as a rrrlo rendszerint,
sailor (széI") tettgcrész,
seanan (színren) hrrjós,
Set, set, set ottt (sz.ct attt.

elindul,
slripwreck (siprek) irajó-

törés; gy. hajótörést
szenvecl,

since (szinsz) óta, -tól
fogva,

storn (sztórnl) vihar,
subtract, gy, (szrübtrekt)

kivon,
subtraction (sz:öbtrekon)

kivonás,
then 'ácn\ alrkor,
times (tájmsz) -szor, -ször,

unavoidable (a;levojdebl;
elkerüllretetlel.

Numbers can bo added, subtracted, multiplied arrrl
divicled. Horv nuch is (are) 3 and 4, or 3 addetl to 4 ?

3 * (and) 4: (is, are) 7. 12-9 (uine frorn twelvo) :-
(Ieaves) 3. }Iultiply 10 by 10l 10 X 10 (ten times ten) =:
(is, are) a hundred. A thousancl divided by fottl
(1000 : 4) :2ő0,

Petőfi one of tlrc greatest Hungarian pocts wili
born on the l't of January 1823, and died on the 3l"t
of July 1849. Ile was a young man, only 26 ye.,rs olti,
r,vhen ho dietl. Jókai the greatest llungarian rroveI
,uvriter, - whoso novels being translated inttl all tlrtl
principal languages, are read all over tho world, -was born in 1825 and died as an old marr in 1904.

flow long v"ere you at sclrool to day ? We rl,er,;
at school (fori 5 hours, from 8 o'clock to 1 o'clocli.
What day of tho montlr was yesterday? Wlrat wrts
yesterday's datg? It nas tlre 3'd of April. Tire begirr
ning of spring is on the 21't of March. Anrelica wirs
discovered in tlre fifteenth ceutury. Sinoe the birtlr ol
Christ 1926 years elapsed.

DEATH UNAVOIDABLE.

A sailor rvho rvas going ttl set out for India r,vas
asked by a countrynran, rvheto his fathor died. ,H,l
,,r,as slripwrecked" - answered the sailor. ,,And wltelc
did your graudfather die?" ,When ho was fishing, ll
stornr arose and he and all on board were drownecl. "

,, And yorrr great-grandí'ather ?" ,,He also lost lris lil'e
at sea." ,,Then - said the country lnan - if I wele
you, I should never go to soa." ,,And pray - askeci
the seaman - where did your father die ?" ,,In his
bed," ,, And your grandfather ?" ,, He as well as nr1,
great-grandf ather died in their beds." ,,Then, if I
lveroyou - said the sailor - I shoulrl never go to bcd."

loó



Translation exercise. Milyen idős (old) vagy ?
16 éves, 7 hónapos és 24 napos (acc. és aldl vagyok.
Bány nap van €gy évben ? Egy évbon 365 nap van.
}Iikor van a születésuapod? lfájus 29-én {az van!,
}Iilyen öreg volt Jókai, nikor meghalt'/ Ha 1825-ben
szüIetott és ].904-ben halt meg, akkor 79 évos volt.

Tudoil-o, hány könyv vatr a könyvtáradban (bírsz) ?
Hány magyar könyvom van, nem tudonr, do van 34 német,
46 angol és 27 fraucia könyvem. Mit tanu]tatok nra az
iskolában ? Tanultuk az összeadás kivonás, szorzás és
osztás szabályait. 17 + 9 - 26, Add össze e szárnokat!
Mennyi marad, ha 19-bót kivonsz S,at? 37 - 29:8.

Az ttj elöfizetók néy§ofa,
({ niárciur 1.,i lrözlér folytatáia.)

i,Í!a! számankban fo|ytatjuk a Magyar Csetkész új előíizetőinek kazlését. SütüÍ< a hadsorot<, hatera,
kész a gfuőa, de még ílem teljes'.. . Mínden magyff asetkésznek be kell á|lnia a gátdába, hogy egysZet
meglndulhaii"i*i,ijor. 

meg, hogy a napoí<ban előíizetőinkh<z aevelet katdottant< a2za1 a kétéssell hogy batá-
talk és ismeióseik kazll izoknák, akiF eúeklodnek íapunk, háat, de még neín előílzetők, a nevét és pontos
eimét kőzöljék velunk, hogy mtrtat*ányszámot ktildhesitink. Ezt a k&ésünket most megismételjük és kíter-
jesztjnk Laptnkat pélőányonktnt vásárlókra is azza!, hogy akinek ismerőse i (az ajánlott,5) valamennyien
előílzetők tiszaek, anoak az újor.Lnan megjelenő esetkészkiadványokból tetsrése szeúnt valamelyiket ajándékoZzuk.,

39. Rákóczi, Székesfehervár 2
4l. V. M, O. Budapest 4
48. Rákóczi, Szonrbathely, 17
53, Jurisich Sas örs, Köszeg l
53. 

- , Vadgalamb örs, Köszeg 2
53. ,, Pac§irta o b 2
60. Nádasdy; C§epfeg 2
74. Törekvés, Nagykanízsa 2
82. Ztinyi, Szeged 4
9l. Turul, Hatvan 2
97. Fehér Sirály, Kecskemét 4

l00/ö. Ganz raia, Büdapest l
l08. Baksay Sándor, Knnszentmiklós I

l28. Thököly, Budapest 8
132. esillély, Budapest 3
145. Sirály, Salgótarján 4

Aszódi fögimn. Petöti Önképzőköre, Aszód
Baán Emii, Diósgyőr
Bagi Ferenc, Budapest
Bakos Béla, Ujpest
Balkay Ernó, Pestszentlörjnc
Balogh Kovách Lász|ő, Budapest
Benda Kálrnán, Budapest
Benkö Sándor, Pestsientlőrinc
Biró József; Nagykörös
Bogsch Arisztid, Budapest
tsorbás István, Salgóbánya
Borsos Károly, Budapest
Borbélv lmre. Gvőr
Csizmádia ÁrpaÓ, Sopron ({ ptd.)
Csóka Frigyes, Budapest
Daulek Béla, Miskolc
Dobos Sándor, Qegléd
Faragó László, Okécske
Fecske család, Budapest
Feledi Béla, Budaoest
Fodor Zoltán, Ujprst
(iracza Sánlor, Ozd
Groszwald lstván, Budapest
Gyökössy Endre, Rákospalota
Hándel Gedeon, Budapest
Holeczky Tivadar, Gyór
Horváth László, Budapest
Huber Tibor, Budapest
lváncsics László, Budapest
Gróf Keglevich Gábor, Budapest
Dr. Kiss László, Beuthen O/s.
Knazoviczky Béla, Székesfehérvár
Kozma Ferenc, Innsbruck
l(rompecher László, Budapest
Körös cserkészcsapat, Békéscsaba
Községi polg. Fiúiskola, Kunhegyes
Kralovách András, Szeged
Kümmerle Ottmár, Harta
Labanc Jenő. Budapest
Laubenberger Lajos, Budapest
Ifj. Lász:ó Miklós, Debrecen
Lipták János, Békéscsaba
Madarassy György, Alsóhangony

Major Károly, Ujpest
Majthényi József, Eger
Franz v: Máriássy, Regensburg
Mérey Imre, Budapest
Mészáros Antal, Budapest
Mezey Béla, Debrecen
Milotay'Lajos, Derecske
Nógrády György, Budapest
Petróczy Jozsef, Kispest (2 pld.)
Pfeiffer ]ózsef, Gyorna
Réthei Prrkker Lász!ó, Rákospalola
Scoudnik Józsua, Nagykanizsa
§ebök János, Budapest
Somogyi Ferenc, Budafok
Somossy Renée, Budapest
Sörley Jenö, Nagykanizsa
Szabó Andor, Töfök§zentmikló§
Szalay Káloly, Rákospalota
Szekeres Endre, Ujpest
Székely László, Kiskunhalas
Szóll Ferenc, Kaposvár.
Szemere Csaba, Budapest
Szigeti Klára és Zalán, Budapest
Szita József, Moson
Szilágyi Dezsö fiúhadiárvaház, Yác
Szcimbathy Kálmán, Vép
Thierring Gyu|a, Sopron
Ifj. Troll János, Felsőgalla
Vargha Gábor orsz. képv. Szentgotlhard
Ifj. Vörös'Imre, Györ
Vincze BéIa, Szeghalom
Vo|arics Ferenc, Budapest
Vozár István, Békéscsaba
Wágner Géza, Kaposvár
Uj elöJizető csapatok: pld.

3. Regnum Marianunt, Budapest 2
4/ö. BiI{. tsudapest l
7, Yer|őczy, Budapest 5

l(). P. A R. Pécs t

17. Szondy, Balassagyarmat 6
27. br. Eötvös Párduc őrs, Budapest 1

37. Berzsenyi 1I. raj, 2. őrs, Kaposvár l
38. Honvéd, Budapest l

l46. Revay, Tata
l58. Budapest
l59. Corvin, Pápr
l60. Budapest
l66. Hajdu, Debrecen
l75. Bocskay, Békés
l9l. Toldy Sólyonr őrs, Budapest
l96. Danrjanich, Szolnok
205 lrinyi, Budapest
2,5. OkÉcske
221, Anonymus. Budapest
233, HunyaQi, Budapest
248_ Vass. Ozd
250, Hangya, Budapest
270. Hajnal Bocskay raja, Budapest
285, Szent Lász|ó, Nyiregyháza
304. Körösi Csoma Sándor, Budapest
3l l. Vörösmarthy, 13udapest
3l4. Czuczor Oergely, Budapest
3t7. Virrasztó, Budapest
324. Istóczy Győző, Budapest
325. Brassay, Budapest
554. Gyula, Gyula
653, Somsich, Kaposvár
757. Szemere Zerge-őrs, Miskolc
920. Szent Lórihc, Pestszentlörinc
950. Bessenyei, Derecske

l
2

2|J
,2

1

5
l
l
l
5
2
l

2|
l
I

5
l
t

t0

l6
I

l
1

,Magyar Cserkész" t. Kiadóhivatalanak
Budapest, V,

Fiúí(!
úiitsátok meg

Hajnal.u. 6, Cserkészhtiz.

Ezennel előfizetek a Magyar Cserkészre -írr{r::;: Ig27, évi
negyedéure

hó ......_..naptól kezdődöleg,

'a'/'!fJf'Í§o^roz csatolt bef. tappal küldöm.

x Nem megfeleló mődozat töflel}dó.
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Az előfizetési dijat
Tisztelettel

olyasható néy és cin.

az előíizetésteket !



CSERKÉSZPRÓBÁK;
Sztrilich-Mócsy :

I. Könyvek:

Cserkészsegítségnyújtás kis-
kátéja

Dr, Fidor: Magyarorszáe'iaftr;r^-'-_ ___ _:-

Sztrilich-Mócsy., Tábori munkák (II. k.)
Buczkó l Törvénymagyarázat
Gerö : Té*épísmefet ---
Nlóuy-[aschit: Cserkészlizika és kémia (II. k.)

KÜLÖNPRÓBÁK:
P. Olasz Péter: Ezermestet
Sztrilich-Ransdtburg: Az efiők
Kosztka., A könyvkötés ---
Dr Borsiczky., A kerékpározás szabályai
Finriczy., Sielés ___

Serényi-Hefti : Sisport

JELLEMFEJLESZTŐR :

Foerster: Az éIet művészete
S ik-Schütz : lmádságoskönyv
Dr. Tóth T. : Dohányzol ?

Ne igyál ! __.

Á n-ű'velt ifjú _ --_ ___

U gy anaz amatórkötésben
A jellenres ifjú
U gy anaz amat6rkötésben
A vallásos ifjú --_

Dr. Schütz: Keresziény 
"rttir".i." _-- : -:_

Dr. 9zóts: l(eresztyén erkölcstan
Dr. Viktor: A szentek szentjében
Marcell: Erkölcstan --

GY.{KoRL.{TI CSERKESZÉLET :
Játékoskönyv
Nttgy FÓnók: Indián iskola

, ) Iodián önvédelenr
YaJászJsr,ényen ___

Zsem:ery Gyula: E,iezés ___

Stro,:l;/ ; Té;sé:o.rasás
Ten:si : Kopenráqai Jambcree, 1924.
-\ag_vtabo:i z sebsönl,r___
Csörgey -Szilridy : Környéhünk ál!atvilága
Kiss : Táborozás (II. k.)
Reichert: A túristaság kézikönyve ___

KöLTEMIINyEI( IíS SzINDARABoK :

Radvrínyil Vigan ííúk, cserkészfiúk _ ___

Skorka: Kéx ég alatt (versek)__- ___

Koszter Atya: Cserkésztábor szinpad& -__

Erczbrue.kerz Erdő mollett nem jó lakni (csor-
készvigjáték 1 folvonásban)

Haranglry: A két arabus (vigjáték)
Haranghy: A modorn csorkésztábor (bohózat

1 felvonásban).__
Koszter Áíya : iriii"gsr".ti-riot
fandik: Díákszinpad ___

Vidám jelenetek ___

Radvdnyi: Gelencei fényjelek ___

Apátlan székelyek ___

Karcsi nagyon boteg
Koszter Atya z Marcíék 3 kivánsága ___

csERKÉSZREGÉ§YEK tis Br.sBszÉI-EsB{<
Dr. Farkas Gy, : Hadak útján,^_
,, ,, ,, Forrongó lelkek

Cyökössy: A Palotai cserkészek__-
Táboroznak a palotai cserkészek

Farkas Gyula: Tábortűz üzgn
Zsembery: Fertó-Balatoni utunk

Ezer kilométer hazai vizeken .--LZ§! Áltutll9lEl lle

Radvdnyi K.: Napsugár leventék

VEZETőI IiöNYVEK:
Sik; Vgzetők Könyle (tI. k,.)
Cserkésztiszt (A 90. Szik. kiadásában)

SZABÁLYZATÓK :

A Mtgyar Cserkészsz'ivelség alapszabáiyai
A.M. Cs. Sz. szetvezési szabá|yzata
9zetvezési utasitás

0.56
1,20
720

Pengó

0.B0
040
0.80
0,80
0.24
0,32

0,60
0,Ba
|._

4,r0
b-
0.{i1)
0,80
4,,_
4ó0
4.-
4,50
4._
2,80
1.60
o.

1.30

1.-
1.12
2,00
r20
2,-
iro
0,16
1,i0
0,16
o.

0,40
080
0,80

0,16
o,2L

0,24
016
0.{0
040
0.{0
0ó0
0,B0
016

1,60
1,ó0
1,16
1,_
1,-
1.12

0,9B
o.ar.l

Dr,
Dr.

8.20
s-20

020
0,24
o,40
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il }t(agyar Cserkészszüveíság hiaüvángainah fuiegyzóke.
Pengó

Szóvetségi, kerületi és csapat ügy. rend -_- 0,ö2
Kiképzési szabályzat --- 0'16
Ruhá}ati szabá|yzat 0 08
Különpróbaszabalyzat _-_ 0 2+

CserkészbecsüIetbirósági szabátyzat --- 02+
Kiscserkészszabáiyzat --- _-_ 0,08

MI KAPHATÓ MÉG:
Mdrton F. : Dániai Jamboree,album,-_
Borsiczky: Csősz---
Bódy l, Magyar zászLő, cimgr stb.
Wa[ter: Gaudoamus I. köt, 8,80, II. 4,20, lII

a három kötet kötve tokban
Cserkésznaptát az |926. évre _--
Lipthay: Főzési receptek ___

Arky : Csarkészjáték ___

Mi törvényünk (törvénymagyatázat) ___

Csorkésznapló
Laci bricsi meséi i Búckő kiráIyfi
A diszjolvény loirása (III. kerület)

Különpróbajelvények
Orogcserkészjelvény
Nagytábori plakett

Gróf kleki Ptil: Földtajzi évkönyv
A Magyar Csorkész régi évfolyamai számonként
A Magyar Cserkész 1926. évi szánrai
A Magyar Cserhész öt nagytábori száma
Yezetők Lapja régi évf. szánronként
Táviró müszerismeíet ___

Ií. Hívatalos nyomtatványokl
Csapatigazolási kéreiem
Jelontkezési lap (cserkészeknek)___
Törzslap.-_
L-lt. osztál5,u különpróba bizonyítvány.__ ---
Orsvezetői, segédőrsvezetói és rajvozetői Íga-

* ?o,|yá"y. . ___. ___

Lvl Jelentesl uílap
Havi járulékkönyvecske
Nyugta, ellennyugta
Cserkészigazolvány ürlap
öregcserk"észiguroiuany',irÚ| __: ___ -__ 

-----

Segédtiszti igazolvány ürlap
Tiszti igazolvány ürlap
CsapattörzsIap kerületek részére
Nagytábori plakát
lri'Ór"u,}t1,-t (r-r."1 ___ ___ :_: ___ :_- -:-
Kiscserkésziga zo|vány ___

A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályai
,, ,, ,, Szotvezési szabályzata
Szövetségi szervezési utasitás ___

,, é. kerületi csapatügyrend
Csorkészbecsületbirósági szabályzat __-

Csorkészinduló kotta -__

IíI. Jelvények:.
Fém cserkészjelvény ___

Kiscserkészjel vény
Pártoló, szervezőtostületi és a'lapítótagsági jol-

vény (fém)
t, os"iaiu próbajelvény 1rirr""1II. ,, ,,

(vászon)

',

[ -il, ,, ,,

Egyszeri

n
együtt

6,60
0.40
0,96
b,-

16._
0,80
0,08
1,20
0,20
0,48
4,00
0,80
260
0,16
0,2{
1.00
0,40
0.80

0.06
008
0,03

0,0B
0,0ti
008

0.10
0,16
0,r6
0,16

0.8CI
024
0.10

0.2 t
0,4tl
0,B::
0,2l
0,08

Pengó
3,20
1.20
0,32
0,48
008

Pengó
o.

4.-
3.-
1.-

P€ngő
0,2{)
0.20

0.40
0.32
0,r6
0,60
0,2{
040
0.40

IV. Egyéb íelszetelési cikkek:
Steril sebkötözó csomag (nogy).-

,) ,, (kicsi) ___

"Í.asegetyiyri;tastroz'tOtsz"r 
___ 

-

Csapatszánrok, darabonként
,, (nagyobb)

Y. Tétképek és kaíaazok
A Magyar Térképészeti Intézet és a Tutistaság és
sában megjelent összes térképek és utikalauzok

lgy: Budapest részletes kalalza
Budapest Dunojobbparti környéke

Alpinizmus kiad,;
szintén kaphati i.



ügm ltillalú

ís n luunnlllll íílurgiü csohOládója

Cserk észek íigyelmébe l
A cserhészmozgalom kezdeíe óía foglalkozík 28 éves cégünk

cserkészek és teljes csapatok f els zeíelésével.
Elvünh volí és lesz mindig a legjobbat a legiutányosabban adni.

Fordulia.nak bizalommal hozzánk áraiánlaíérí,

PLOKL ES HAAS legrégibb cserkész- és sporíháza

BuDAPE§T, cgak vl., ANDnÁssy úT |s,
§ Ponto3 Gímre ügyel|ünkl %

cEApAT-, RAü- És őnst
7.zAszLoK

A tEGEGy§zERl]ggrór
A IEGDIEZEEEBB l{lVlTEttG

Áraiánlaítal diinreníesen szolgál :

OOora b gagít f,,.
Uíodg

egyháziszerek és zászlők gyára

BuDAPE§T, lV, vÁcl uccA 4r.
Alapiíási é9 |86ó, Telefon J. ,150-64

lrógépek, számológépek szakszerü ja-
vitása ég jókarbantartá§a. - U| ós
használt lrógópek. - Kellékek az

ösgzes rendszerü gépekhez

BREssÁN TEETvÉnrx
Budapest, YtIl. Dugonics.utca 3

Tglefon: lózsgf 84-94.
l ctorkóltsknok 5o/o engedrnóny l

! I(nríiltru[
E Áltandó nagy raktár 

=i rHE 
=i noYAL 
=i eLKAM 
=

uÁnrna sÁNoon
uRt szasó

Dús válaszíék
a legfínomabb
angol szöve-
íehben; cser-
kész-íiszíi ta-
háhaí is a leg-
iobb hiviíel-
:: ben hészíí, zz

BUDAPE§T,
tv., lttoyó UccA 4. EZ,

félemeleí.

= 
ELKAM 

== 
kerékpárokban !

i nLBRE.HT 

=

! rEsTvÉREK 

== 
Budapest, 

=! vttl., Német_u.4s. 

=
i ngsililIiníístu hI 

=

-==-,..-.r].l.....ttt.]ffi m.;

A lllluhnlmlltls§ ] A
t n úilsrun! i
.A Budapest !V, A
A Királyi Pál u. 20,I. em. AA íl íhhil tsltlíunalníil AA úífiilíil niltl" A
lfr ríM.nmllínylsr[lgnIí;7*i"ítr"\:iít"F:2"':!::;,u^.

Ára 1 pengó. CJetkészesapatoLnak átkedveznéayl
§ Hátlzsákok és sátrak nagybanl áron kaphatók T
KAILÓE DEZEŐ, Budapesí Vl., Lovag-uí ca 15, sz-

Telefon l Tetéz t04-1.7
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fr }íagyar Cserkószek 5ermelö ás €rtékesitö Szövetkezete
l. sz. üzlet, ^ 

Ma3'ar Gserkóezsrövetrég hlvatalor grállitóia 
2. sz. iizlet

lY. Yaci-nlca 46. Telefon: Józsof ró1-83 BUDAPEST It. Corvín-tér 7. Telefon Teréz 136-34.
Postatakatókpénztári csekkszám]a : 47827.

Közponíí rakíár: lX., líözrakíár-uíca 34. szám (Hangya). - Cserhészkerüleíek: lll. her. Szombaíhely, V. ker. §zeged.
Vidéki rahtárak (Hangya szöveíkezeíeh): Bonyhád, Budafok, Debrecen, Dombovár, Eszíergom, Győr, Xalocsa,
Kecsheméí, Kőbánya, Mezőíat, Nyiregyháza, Pápa, Pécs, §arhad, Széhesfehérvár, §zombaíhely, Tapolcza.

RENDELÉSEKET És lrvnleKET KÉRJüK tl., coRtlttt.rÉR 7. VA0Y IV., VÁcl-UTcA 46. ALÁ CIMEZNI.

Részletf izetés i .feltételek nés"let;ire€".e c"anis csapa_íoknak_(íömegr_endeléseknél) a szesezőíesíúleí

--:irásbeliióÍállásamelleÍÍadunk.AmaÍhiíelviszonyokravalóíehínteÍÍel,

íovábbi_ iníézhedésig, kamaímeníesen csakis három havi hiíelí nyuiíunh. Három hónap alaíí ki'nem fizeíeíí íafiozá-
után a hamaímeníes kedvezménv megszünih és visszamenőleg haúí í 0/n kamaíoí számiíunk fel.

,,
vOdJ€Oyünk a ot6rköszlillom.

A középiskolal

a) Fiuk részére:

ARJFGYZEK.
tanulók által a ](lsosz. előirása szerint használatos tornaruházali

cikkek:
564 Torna trlkóing rövid uiia|, I. r. minőségü, kétszálu anyag-

ból, KlSOSz. által elöirt színü szegéllyel

lacy!_ác_ 10_1? 14 19_ts y

Az árak pengőben értcnd6k.

2-80 2.90
___ - 6ö

601, 602 , ú

9501 Fehér, patent lornanadrág
9512 Fehér, rövid lornanadrág

VédJegyünk a osBrkós.llliom

2-40
288-820
8,19- s 86

Az árak pengőben órigndók
3304 Cigány-féle szeges íutócipő 1 pár tó.6O

ugrócipő 1 pár ___ 15.60
610, 612 Birkózó trikó, fehér és fekele I. __. 3 0ó

f
,G

darabia 2.26 2'50 2,6ő
Hozzávaló monogram darabja

l. Tehéobörböl

--, --J-

9503 Torna fuiónadrág I. r. minöségü fekete ltklotlból
40-4ő cm. hosszu
50_55 ,, n 

----' 
-__ __: _-. _-_

3303 Tornacipö jutatalppal, minden számban
330t Tornacipö chrom bórtalppa|, fekete, szürke szinben

nagy.ág 25ffi
pária 4,80 6,20 6 80 8,-

3302 Tornacipö, vörös gummi varrott talppal, I. r, minóségben,
vászonbó|, szürke, fekete, barna és fehér gzinben

nagyság 30-34 35-41 42-45 sz,

párja 4,- 4,64 6,30
33(D Tornacipö, Reithotfer-féle, önlött gummitalppal, fekete és

barna vászonból
nagyság _24-30 3t-35 3q _!_:?:46 y

párja 4,2ó 4 96 ó,60 6,40

3307 T;rnaclpö, Reithoffer-féle, öntött gummitalppal, széles gummi
szegéllyel, fekete és barna vászonból

nagyság 24-30 3t-35 36-42 43-45 sz.

párja 6,t0 6,76 6,50 7,20

Levente áriegyzékl
9607 Levente ing 28-34. sz. 4,E0, 3ó-40. sz. 5,60, 41-45. 6,40

Hivatalos levente-jelvény _,_ _-- -,12
300 Pelikántoll --. ___ -,r0
30t -302. Sastoll___ 0 B2-0 48

9603, 960l Levente sapka khaki kamgarn vagy loden
szövelból, topánnal --- 2,86

Leánycserkész áriegyzék l
950 Leánycserkész kalap _-_ ___ 6,40

95l Tiszti kalap__- ,.__ 8,3;l

l78t3 Blouz-anyag, nrétere.__ ___ 200 - 2,56
_-. _.s2

zil ,, arany _-_ --_ -,64
Football :

50: 1 2 3 4

2505 Fehér hogszu nadrág _ __ ?,Ztl
2501 Gummi_övek, a KlSOSz. elóirt szineiben,5 cm. széles 1.20

Football-ingek, a sportkörök által bejelelriett
szinekben 3,20-3.?0

b) Leányok részére:
9533 Tornabluz, fehér ripszvászonból, |. r,, nrinöségben

_jjsyiag l ll. _ IlI. sz.
darahja 4,8l, ó (io 6.40

9b06 Svéd szoknyanadrág l. r, rninó.egli fgl.relc klotlt;ó!
nagyság ((),dathossz) _ 4i _50 55 6(r qrn.

darabja (i..- 6 +0 (',s0 
- 
i.ro

3308 Tornacipö Reitht,ffer-Íéle, gunlnritaippal, fehér gummiból,
l, r, vaszonból, maga§ gummiszegéllyel

naeyság 24--3íl 31-35 36-42 sz.
oárja

penge _-_

ó7ó 6ö0 72l)

0lasz vivókard
,ru

__- 5.2o
___ 2.8o

5 számuchronbörböl

Belsö ilummi

52z l
6,8t)

l

?.6u $ 6U rr.20 1.1.40

2 3 4 9.számu

t
1,30 1,4ó 1,6,, r,76

Yarrásvédövel 12 szeletes 2,40, l8 szeleles 9,80 P-vel
Kézi börlabda (Sluck-labda) l, r. tehénbörhöl ___

i'pai'
Ir,

drágább.
,,-

] l|"lo
-_- l (i,-

90_
l9.20

Füles,labda, 8ll kg. sulyu
Ugyanaz l kg. sulyu
Ugyanaz2 ,, , .--

3305 Footballcipö minden nagyságban
3306 Ugyanaz
700. 701, 702 Football felfuvó __.

750 Füzötű _-_

101 Sipcsontvédó 1pár .._

22l Térdvédö, 1 pár__-
223 , párnázott, kapusnak

.__ 17.z0
9.-

-- -.40._ 2.n
___ 6.()

5. számu 8.80
4.§

FIGYELEM ! l!1ásodrendü
Mi csak jot adunk olcsó

6._ 8.- 9.20 11,20 l90, l9l Kapuskeztyü 12.00-1ö.ü}

minóséget nem tartunk, mert azok olcsóbb árai mellett csak a vásárlók iárnak ro§szul.
áron ! Meg nem felelót visszavesszük.



Gserkész.áriegyzék :
Az árak pen8óben órlendók.

90l Cserkészkalap 6,- 903 Tiszti kalap s,8b
902 Tisztikalap angol rnintáju 9 9ó

1051 Khaki cserkesítrikó minden számban--_ 2,7ő
Ia cserkéeztrikó hosszu uijal apacs gallérrat

9607 Cserkészing molino
28-34. szl l,go, 35-40. sz. 6,60, 41-45. számu 6,40

9507 Cserkészing I. mol. (liliomos gombbal) íenti sz. 6,-,6'80, !'§Q9508 t.flanel D . . ,6,80,?,60,8,409509 o vastag, téli flanellből ___ __ 7 60,8'40,9,80
9513 Cserkésznyakkenciő bármely szinben, sz€gett --- --_ -'öU
95l l Ceerkésznadráp l. vadászvászon 1-3. sz. 7,60.4-5. sz. B'80
9520 I. lódenszövet 1-3, , 12,80; 4_5. ,, |4,4o
953l Bricsesznadrás lódenszövetböl mind^r számban --- 16'E0

Cserkésztíszti-ruha mértéll j']n, lodenszövetböl _-- 6ó,60
9517 Körgallér lódenszövetból__ --- 44'-
1500 Kötöti lábszárvédó E,90 r50l U. a. iobb ininö§ég 4't0
9518 Tábori sapka 1,ö2

___ Hátizsák bórszegéllyel és börsziiazattat, Ia. vadászvászon:
1262 Gyermekhátizsák 4,-
1254 gyermeknagyságban (l zsebbel) --_ 6'-
1255 43-44 cm. méretben (l zsebbel) 9'60
1259 47-48 cm. méretben (l zsebbel) cserkészmére1 ___ 10,40
125750_55 D , Q , ) ___14.4{l
1261 60-60 . 9 külön pokróc felcsatolóval ___ l9,t0
_8U2 Gyapjupokróc 17,60 547 U. a. iobb minöség __ 81,60
900l Szalmazsák (hessián) 4,40 9-tJ0 U. a. I. 5.80
9002 " , (tarpoulin) ___ 6.-

Orsi zászló, elöirásos alak ___ 1.60
95|a Válpánt felgombolható ___ ___ -.80303 Tiszti paszománt (arany) l m.-__ 1.60
302 Paszománt_ (vörös) l m. -.80, 304 U.a.(sárga) l m. tOó

250 Sip-zsinór minden szinben __, -.26Buházatl anyag:

i33i3 fr:ll:í í"l§:"rT) 1_,",._1u::.,]: "_.l",.:. 1,:u,:.:
196ll Vastag téli flanell _ ___

l24ll Köpper (l25 cm. széles)
12őo6 Yadászvászon (nadrágnák) l40 cm. ._

!?197 _ . , ,. . igen erő§ hátizsákanyag (l40 cm.)
11602 Loden tigzti ruhaszövet (l40 em, lzéles) t m.'

1.60
a.-
2,40
ö.60
6.40
680

1z.80
§zlj- és bőráruk l
3l3 Cserkészd_erékszii Ia. 8,40, 3l2 Tiszti derékszij 2.80

frB il!*.iililil§;Ü',x, l.,ii,,-- oó-s óiivezetoi-mu,p,;li _'B3
607 Cserkész kalapszij ___- ___ -.Se608 Viharszii ___ _ 40
604 Málhaszij __ _ _.80
60l Lasszó, la. bórözéssel 10 m. ___ 8.-
602 Krinolin S m. 

- 
S._ 

--- _ .. 7 m. 4,-
Kősek stb.
C_serkészkések ___ 728 _.48, 'tr42 és 959 1.20, 778
875 Mindentudó cserkészkés vöiös vasv fekete nvéllel

}íinden Dagyságu ó8 kivitstü ceerkészkésÍÉ nagy vflas?tékban.

1.60
B,20

'744.Fehé_rny. zsebkés cserkésszel és Magyar Cserkécz felir, 4.40
E_ zenK. legíln. kiv. zsebké§ek (mind akasztóval) 955 6.40, 874 7.zo

1608 Alum. evókészlet (kés, villa, kanát) --_ -_- 2.20
1609 Ugyanaz vászon tÖtOán ___' ___ 

-_'__ :__ ___ 2.60
_Sárgaréz fokos (szekszárdi) 8.60
Erodeti finn tőrök'

iii6 ítiil iáff".*pT3frf,.i'9,no,''1 uHr,ffiffi Jil*,:: á,*
l5C0 Finn-tör (csika.lika) diszes nyéllel ___ -__ ___ r2,8C

!!lg D D ú ,, kisebb___ --- l2'-
?Q! §ipok: Cseikészsip ,7.B2, 263 -.ln, CienOOrsi$ i.áó
265 Angol sipok 1.28,' 1.60, - 'zit __'_ r.eo

fuaínhban

F?átar á. Tir8a, Budapg3l

lp*

}tagyar €serkészek íerrnelö ás €rtéke§ütő Szövetkezehe.
Az árak pengőben értendők.

lránytük -,E0, l,-, tr,20, 1,60,, 2.-, B.óü, 4._, 4.60

lu00 Terkepvedö bórszegéllyel es fedövel 2.80,100l kockázott 2 90

1003 lgazolvány_tok ___ ___ _.6ó
639 Cserkószbot --- l.r0,
567 Tiszti bot 2,-, 577 Tisztibot jégcsucsos ___ 2.40

Tábori ásó lakkozott ___ _ _ -.64Csákánybalta
soo F:hilá,ű 

-száiariirt 
tiiiommat--- -__

800 Kürtzsinör (piros, zöld vagy nemzeti

2._
__ 2ó.60

szinben) 8,60, 4.40
___ _.96

Napóra ___ 2.4O
SSO ösörkésii"ó-uor,-maiienvirapiattáÍ ::: ___ 6.40

41-42 Villamos zseblámp_a elcm (hengeralaku is) ___ -.805l lzzó _,2ő, 53 lzző piros és zöld szinben __ -.B0104_ l06 Villamos zseblámpa-tok -,80, 1.20, l08 U. a. 3-szinü 1.80
l07 Fényszóróval 2.80
l11 Ugyanaz akasztós,erós reflektorral,kockaalaku ___ 8.60l09 , hengeralaku, nihkelezett v, réz 1,60, 1 l0 U. a. oxidált 1.90
. A hengeralaku zseblámpák pillanatnyi jelzésekre alkalmasak.

Cip6k:
!7_Q-Qlnc 35-39. nagyr. 20,-, 835-836c 40 - 46, nagys. 2?.60
833-834c 40-46. - bőrbé|éssel B0._
852 Turistacipö duplatalppal, bőrbéléssel, kiváló minöség 86.80

Aluminium-áruk:
Tábori fözó, háromlábu állvánnyal ___ 16.-

§52 Rekord-fözö két edénnyel ?,2o
Elelmiszer-dobozok :

709ll5 2.go,707/|7 3,20, 707l20 4,40,709120 4._,709123 4.8a
.rekeszes z 707123 ó.60, 7O7l27 8,-, 707133 t8.60

705 Etelhordó 6'-
2ll7 Kulacs huzattal l/s litere§ 6,80all . 6,-, 1 literes __. 6,80
l4t 590C Kulacs, huzat nélkül --- B 20
850 Zsebfőzö 1/4 literes 4.-
85l Utazóföző t/z |iteres 4.80
80l Aluminium csaika t literes i. _,_ 280
702/9 Vajtartó üvegbetét 2,-, ll. sz.980, 13. sz. 3.60
950-65l Tányérok, kicsi 1,28-1 44, 652-653 nagy 9 40-2,90
262 Szappantartó téglaalaku -.66, 

-'266 
-.80700 Vajaskenyértartó ___ 2.-

403 Tojástartó ,_ __. -.40csavarmenetes dobozok :

706i8,706/9, t0, ll, 12. sz. -.66, -,72, -.gB, 1.12, 1'28
402 Só- és paprikatartó ___ _'66
250 Citrom.préa __ -,80750 Konyhabögre -,80, 75t -.96752 Lapoa ivópohár, fogóva}, 2 decis 1,20, 759 1.20
753 Ugyanaz fogó nélkül ___ ___ 1,05, 760 r,20
Y5{ Osszecsukható pohár -,66, -,80, -,96900, 1003 Tlrermos l/g literes 4-4,80, 901, 1003 1 lit. 8-9:60902 ,, nikket burk. 1/z literes _-- --- 6.-
708 Vajtartó _-_ "_ 10.40
l31 Piknik, 1/z literes ___ --- 7.20
Ezenkivül milalenféle különl. kivitelü Thetmosok, ételtaftók íe8yvátasztékban.
Valódt 'fhermos fél literes 8 20 negyed titeres 8.-
750 Thermos börtok Ia ___ 12.*75L ,, tok posztóbetéttel __. ___ 9.60753 ,, szijazásos tok (kantár) 2.4O. 752 U. a. börfenékket 4.:

Tábori zsebfürész

754 , l litereshez l cm. filá béléssel ___

Vegyesek l
§alvator kötszer
tluj, hu|, tri;iai cséiteiitarsis;}ttt---
.lelvények:
Fémcserkészjelvény __ 

*:::2ó
I. oszt. próbajelvény ___

.*,

i
*

I -Il.
II.

Kulon

-.8l
-,4g_-.t6

Mínőségérí hülön szb,vafosságoí vállalunk.
a forgalmÍadó benfoglalÍaÍík. - Meg t-em felelő áruf saiá( kölíségünkön visszaveszú;"É

r"nea-
ll!f,


