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meggyözi Önt Meinl malatín-
kakaójának kitünö minösé-
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Minden Meinl-üzletben kap-
ható.
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A Magyar Cserkészszövetség szállitóia.
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NAGY MENYnÉnr
hatonai és polgárí szabóüzeme

. BUDA,PEST, lV.,
Kecskeméíi ucca 9. szám, félemeleí.

Készit katonai és polgári ruhát, saphát,
cserhész és lnind.ennemíi. eggeurwhót.
Nagy válaszíéh szöveíehben és minden-
íajía felszerelési cihkehben. Cserkész

vállpáníok állandóan rahíáron.
TELEFoN : aÓzsEP |04-2ő.

b!!!!!_u!J!!!!!!!!!! ?iiT3"n!"r-"tce 84. sz.
Elökészit középiskolai magánvizsgákra, éretsé-
sire vidékieket is. Telefon: lózsef |24-47.

fllkoholmgnígs óíígrgm
Budapesí, lV., Ki!álul Pál-ulca Z0. l. em.

Az áíalazó cserkészcsapaíoh
éíkezési helye.
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lrógépek, számológépek szakszerü javitása
és iókarbantartása. Ul ós használt tró-
gépek, Kellékek az összes rendszerü gépekhez

BRES§ÁN TEETvÉnrx
Butlapest, YlIl. Dugonics-utca 3. 8z,

Telefon : lózsef 84 - 94.
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CSERKESZKeSEK, EvöEszKözöK, oLLöK, BoRoTvÁK És
BOROTVAKÉSEK A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN.
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MAGYAR
c§ERKÉ§Z

l., Maror.utca 17. ll1.2.
IV., VÁci-utca 62, ílz, 6,
minden hó 1-én és 15-én.

o{ ,lYÍagyar Gsarkészlzöolí8ég oInölcsége'és orazőg08 iníézőóizotísdga, oalaminí a
§yíaggar Gserícész minden c,apaínak 
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Hogyan pőlyázzunk
Nlinden cserkész fürkésző szemmel jár

a világban és keresi az alkalmat a jó cse-
]ekedetre. Es minél inkább keresi, annáI
könnyebben jutkrat abba a helyzetbe, hogy
segiteni kell balesetek, elgázolás, sérülés
alkalmával szerencsétlenü1 járt emberlár-
sának. Feladatának azonban csak ugy lesz
képes megíelelni. ha már előző|eg jől uce§,
megtant1,Ila és begyakorolla a szükséges
tennivalólrat.

Flogl,an fogja belrötni a sebet az I. osz-
tállu cserkész ?

Legelőször is megőrzi nyugalrnát s mi-
előtt bármit is csinálna, lefehteti, vagy le,
iilleti a sérültet, meri sokszor előíordul az,
hogy kötözés közben esik össze, és üti
össze magát a sebesült. Azután uagy uér-
zés eselén.ldeiglenesen a vérzést csillapit,
juk a sebbe nyomott tiszta, (steriI : csira-
"mentes) $azel (olv, géz-j 'csornóval. Ha
azonban a uérzésl csillapitotlttÉ és orvos
nem jöhet hamarosan, á sebet szabály-
szerü előkészités után lekötjük.

A sérüIt testrészt lecsupasziíjtft és ke,
zünket a minden mentőszekrényben levő
szappannal és körömkefével alaposan ?,leg,
tttossuk. Ezután a seb környékét tisztitjuX
meg benzines, vagy aetheres vattával. Ha
a seb nem íertőzött, vagyis az u, n. friss
tiszta sebekre - az égési sebek kivetelé-
vel, - steril gaze-en kivül mást tennünk
nem szabad. Erre a gaze-csomóra jön a
vatta s az egészet háromszögletü kendő,
vel, vagy [isebb sebeknél rágtapasszal
(leukopláóttal), nagyobb sebeknél pólyávai
rögzirjül< a bőrhöz.

§ pótya anyaga háromféle lelret; a ritha-
szörtésii gaze-, az erősebb mull- és a sürii

El6fizctár ; Negyedévro 30,000, félévre ó5.000,
Egész él,re 100.000 K. Egyes szÁm 5000 K.
Postacsekk§zámla: B1.428. Telefon: J. 94?9.
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A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉO HIVATALOS LAPrA

szövésü calicot-pól5 a. A két utóbbit hász.
ná|at után kimoshatjuk s velük újra pó-
Iyázhatunk. A pól,va szélessége testrészek
szerint 10 és 6 cm. legyen.

Akinek a kezében pólya még sohasern
volt, az ugyan tanácstalanul fog állani a
legjobban íelszerelt mentőláda mellett is,
a póIyázást kiképzésünh folyamán kell el.
saj átit ani.

A sebre telt kötésnek célia; hogy a §e-
bet a fertőzéstől és piszoktóI, valamint a
hidegtől és minden ütődéstől megóvja
s a kiíolyó vért és sebváladékot felszivla.
Feladatának tehát ugy fog megíelelni, ha

l. ábra.

szoyosan kozzá,fekszih az i|lető testrészhez,
de azért a aérkerin{ést nem szoritja el,
nem teszi lehetetlenné. Lehetőleg engedje
meg a többi testrész szabad mozgását s
ne ;árjon felesleges kötszerplazarlással, bár

Fclcíős szetkesztő l

HERMANN GYŐZÖ
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2, ábra.

a jó ellátás rovására a kötszerekkel rul-
ságosan takarékoskodni nem szabad.

A pólyázást mindig azza| kezdlik (3.
a) áPra), hogy a gazet- és a váttát egy
körülcsavarással a testhez rögzitjük. A
íelcsavart pólyatekercset ezulán az 1. b)
ábra szerint marokra fogjuk, a tekercs
felíelé néz. A, pólyát a bőrhöz közel gom_
bolyitjuk |é, mert a nagyol_\. lecsavarf pó-
lyával, mint a szabó a tűbe füzött hosszú
cérnával jól dolgozni nem tudunk. Álta-
lában a pólyázással a sziv íelé haladunk
előre. (1. ábra).

A pólyázás öl legeg)saerübb alapformája
a következő l

I. a körkörös uaenetekhel való pólyázás,
amikor a gazet és a valtát több, egymást
teljesen fedő menettel a bőrhöz szoritjuk.
A aégtagokon és a törzsön használjuk.

2. a csallaros lnenetekhel valrő pőIyázás
(l. a) ábra;, amikor a végtag körül futó,
párhuzamos menetek,az e|őzőket csak íélig
íedik. Rendszerint körkörös menetekből
térünk át csavaros menetekre az alkaron,
lábszáron és combon.

3. a ford.i,tással való pőlyázás (l" b)
ábra), amikor a végtag körül csavarosan
vezetett pólyát ráhelyezett hüvelyk.uijunk.
kal rögzitjük, azután a pólyatekercset a
a lecsavarás iránya körül l8Oo.kal elfordit_
juk s a következő menetekben a forditás

helyénél ugyanezt ismételjük. Szintén az
al,karon, lábszáron és cornbou.

4. A keresztezell, uagy nyolcas menetekkel
r,áló pólyázás (2, ábra) amikor pl. a térd-
ós könyökizület pólyázásakor az egyes
meneteket felváltva az izület alatt és felett
vezetiük s az egyes menetek az jzid'leti

hailásban keresztezik egymást, mint a
nyolcás számjegy két hurokja (x). Főleg
hönyöh- és térd.iziilet, a aáll, és csipötájék,
továbbá az egÚsz kéz és láb (ts. ábra) hajtitó
és feszitő felszinének pól.vázásánál hasz,
náljuk.

6. Végül a uisszahajtással valő pőlyázás
@, ábra\, amikor kiáiló testrészeken a gale
ér, vatta rögzitése után a kiálló részt

4. ábra.

hossztengelyével párhuzamosan (4. a) és c)
ábra) veietétt, többször visszahajtott me-
netekkel fedjük be. FOleg az uijak, a saroh
és a feitető pó|yázására használjuk.

Ezeknek az alapíormáknak a fe]haszná,
lásával kell pólyázni. Hogy mell,ik pólyá-
zási íormát mikor lrasználhatjuk a legcél-
szerübben, arról a legközelebbi alkalom-
mal fogok beszámolni.

Dr. Spilenberg G)}örgl

HISZEK EGY ISTENBEN,
HISZEK EGY HAZÁBAN,
HIszEK EGy I§TENI öRöK IGAzSÁGBAN,
HISZEK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN

--\
I

3. ábra.
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Levelelr egy
Irta: R. E.

őrsvezetöhöz.
PHtLlPPs.

A harmadik ccerkésztörvényről.
A cserké§z, ahol tud, segit.

Kedves Jim !

Nemrég egy új csapatot készültek tá_
borba inditani. Mintegy negyven fiúból
álló pompás csapat volt s mindenikük alig
várta a táborozást.

Meséltem nekik egy kis fiúról, aki ki_
ugrott egy bámészkodó és megrémült nép-
tömegből, hogy megállitson egy megva-
dult lovat, mely ott vágtatott végig az
uton. Leirtam, mily nehéz dclog volt ezt
megtenni és milyen bátorság volt ekkora
kis fickótól, hogy azt megkockáztatta.

l{egkérdeztem a fiuktól, miért gondolják
azt, hogy neki ezt meg kellett próbálnia ?
Ezt felelték:

- Mert az kötelessége volt,
Beszéltem nekik egy különösen nemes-

ielkű cselekedetről: amikor egy nő lezu_
hant a kikötő széléről épen akkor, mikor
egy nagy hajó közeledett arraíelé és egy
tizenhárom éves fiú a vizbe vetette magát
s kihúzta őt a hajó útiából épen a kellő
időben és megmente|le az összezuzúdás-
tól. Beszéltem nekik a néptömegről is és
azokróI az erős férfiahról, akik ott álltak
a parton, kiáltozva, de semmit sem segitve
s kérdeztem a fiúktól, hogy ez a fiú mi.
ért volt az egyetlen, aki beleugrott a
vizbe? Ugyanazt íelelték, mint az előbb:

- Mert ez kötelessége volt.
A feleletek, miket ezek a fiúk adtak ne.

kem azon az estén, amellett tanuskodtak,
hogy ök már jó sokat tanultak a cserké-
szetből és pedig l<ülönb módon, mint ha
hozzálak intézett száraz előadásokat hall.
gattak vo]na.

Azoknak a nemeslelkü cselekedeteknek
és hősies tetteknek az olvasása révén ta-
nulták meg ezt, melyeket cserkészek vit-
tek végbe mindentitt az egész világon.
Megtanulták más cserkészekkel való sze-
mélyes ismerettségük révén, akik állandó
botlások dacárá is szakadatlanul arra
törekedtek, hogy megtegyék kötelességü-
ket a,mindennapi élet keretei között.

A cserkészfiuk kötelessége ugyanegy.
A cserkész kötelessége az, hogy hasz-

nos legyen és segitsen másokon.
A kérdés, amit őrsödlröz intézned kell,

nem az, hogy ,aharjátok-e megtenni köte-
lességteket ?" - hanem ez: ,íud,játok-e
megtenni a kötelességeteket ?"

A cserkészképzés javarésze azon a ta-
pasztalaton alapszik, hogy a cserkész, ha

csak kellőkép begyakorolva nincs, teljes;
séggel képtelen arra, hogy hű legyen a
cserkészfogadalomhoz és megtartsa a har-
madik cserkésztörvényt.

Ha egy ember eltörte a lábát, nem
nyujthatsz neki segitséget azzal, hogy
tudod, miként kell elkésziteni a rizs.pud-
dingot és hogyan kell csinálni egy repülő_
gépmodellt, ,?!

Ha azt látod, hogy valamelyik cserkész.
testvéred a talpbőrén lépked az utcán
azért, mert cipőinek ama lényeges részei'hiányzának, nem fogsz segithetni rajta
azzal, hog5l bekötött szemmel hatíéle cso-
mót tudsz kötni a nyakkendődön s azzal
sem, hogy beletrombitálsz a bal fülébe,
hanem csakis úgy, ha értesz valamit a
cipő foltozás mesterségéhez.

A cserkész rájön arra, hogy ha valóban
segiteni akar másokon és hasznossá akarj4
tenni magát, mindenből tanulnia kell egy
kic.it.

Ez az alapelv, hogy ,mindenből valámit
es valamiből mindent" egészen alkalmas
arra, hogy azt minden cserkész az eszé-
ben tartsa.

A mentő munka alkalmazásának péIclául
nem az a módja, hogy mindenfelé szalad-
gátjunk tört lábszárú embereket keresve.
A mentés, amit egy jó céerkésznek gya-
korolnia kell, a saját csapatában, illetve
őrsében lévő fiuk gyógykezelésében áll.
Az a cserkész, aki tclrt lábakat keresgél,
hasonlatos ahhoz az emberhez, aki a íolyó
mellett azt várta, mig a viz egészen el_
íolyik, hogy igy száraz földön mehessen
át. Addig ült a parton, amig meg nem halt.

A jó bőrmunkás azáltal mutathatja ki
hűségét a harmadik cserkésztörvény iránt,
hogy hónaponként egy estét arra szentel,
hogy az őrsében lévő legszegényebb fiuk
cipőit kijavitsa. A liézmüves soha ne en-
gedje azt, hogy otthon a szék vagy a
kitincs törött maradjon. Az asztalosnak
utána kell néznie, hogy legyen egy könyv.
szekrény a csapatotthonában, legyen egy
csinos szék annak a cserkésznek, a szá_
mára, aki le akar ülní és ne legyen arra
szükség, hogy a keretet máshonnan kell_
jen vásárolni főnöke arcképéhez.

Annak a fiúnak, aki zenével foglalkozik,
áliandóan arra kell törekednie, hagy kellő
jártasságot szQtezzen azért, hogy egy-egy
hangversenyen segédkezhessék, mig a
botanikus cserkész nem íog megállapodni
hatvan vad virágnál, hanem százhatvanat
fog gyüjteni.

Könnyű azt mondani, hogy legyünk
hasznosak, de nehéz dolog ennek meg is
íelelni mindennapi életünkben.



rö0 ll{AGYAR csERKÉsz

A cserkészeknek nagyszerű módjuk van
arra, hogy emlékeztessék magukat a har-
madik cserkésztörvény megtartására. Min-
den reggel csomót kell kölniök cserkész-
nyakkendőjük vagy zsebkendőjük sarká-
ban s addig nem 

'bonthatiák ki a csomót,
nrig egy bizonyos jó cselekedetet nem
hajtottak végre.

Amint nekern valamelyik nap mondtad,
néha valóban nehéz dolog vott jó szolgá-
latra alkalmat találni, egy§zer pedig egé.
szen elmulasztottad, úgy=hogy a_kOvétkezO
napon két különleges jó cselekedetet haj-
tottál végre.

Azok, akik sohasem kötöttek csomót a.
zsebkendőjülrre s legfeljebb csak a hasukra
volt gondjuk, ki fogják nevetni a cserké-
szeket s azt mondják nekik, hogy egy
jóindulatú ember sokkalta töl_rbet ér, mint
mindennap egy ió cselekedet.

A cserkész jó cselekedete azonban ném
valami szivességet ;elent, amit az ember
minden esetben megtenne, hanem olyan
valamit, amit az ember azért tesz meg,
hogy más embereken segithessen.

Egyik csapatban sem veszik egy fiú
részéről jó csejekedetszámba azt, ha az
ülőhelyét átengedi másnak az omnibuszon
vagy a vonaton. Mert - amint egy segéd-
tiszt mondta nekem - minden fiú meg-
tenné aztl alri úriember, akár cserkész,
akár nem.

A cserkészfiuk hasonlatosak a régi idők
Iovagiaihoz, már pedig vissza fogsz em-
lékezni, hogy a régi lovagok sok_sok bajon
mentek keresztül arra raló törekvésükben,
hogy jó cselekedeteket vigyenek végbe.

Ók nern üldögéltek otthon és cirógatták
a nracskát, meg főzték a teát, bár ludjuk,
hogy ők jóindulatuak voltal< a nracskák és
minden más állat iránt és mert cserkész-
hez hasonlatos emberek voltak, bizonvára
kittino teát is tudtak főzni.

Az ő jő cselekedeteik abból állottak,
hogy kimentek a világba és utánajártak
az olyan embereknek, akik segitségükre
szorulhattak és örömest segitettek is raj-
tuk, mikor arra eljött az alkalom.

A cserkészek ugyanezt teszik és szerte
mennek a világba, keresve az alkalmat,
hogy jó tettet vigyenek véghez.

Egy.egy jó cselekedet néha abban áll.
hat, hogy eltávolitunk a szoba padlőzatá-
róI egy darabka narancshé,jat vagy az út-
ról egy törött üvegdarabot, máskor meg
kimentünk valakit egy égő házból vagy
kihúzunk egy gyereket a rohanó folyóból.

A,z nem tesz különbséget, hogy az a,iócselekedet nagyszabású-e vagy cseké-
lyebb, vajjon hosszú, avagy rövid időt

vesz-e igénybe, vajjon nehéz vagy könnyű
dolog-e azt megtenni ?

Az egyetlen dolog, ami itt szárnot tesz,
Az, hogy a cserkészt az önfe}áldozásnak
és szolgálatkészségnek a szelleme ösztönzi
és hogy ő nagy örömmel néz szét a vi]á.
gon, mert tud.la, hogy a cserkész tisztes-
sége az, hogy hasznossá legyen és segit_
sen másokon. ószinte cserkésztebtvérecl

''n: Robnd,,

" ESZMESZÖVETSÉG.
Add iobbod s mondd trtánam l

Saereta.ékl látgy lavasz7 szeílő leao,í1
lmeíy szeílden rczgeti a
lakadoző tígyekel -
hogy én ls megremegtessem
asetdúlőlctkeketl...

Szetetnékl úi éíet kovásza leani,
hogy a tls?ta ,ambet-tlsztetn
írlss etővcl éagasszam
és az Es?frs íőa,ségével
Lzlg-vétlg áthassam l . . .

Szetetnék : kú zdv e-kűzőő Títán íenn!1
mely lstenl ete|ével
sztkíát tőt, zúz i gátat ő6nt,
ősvényt vág a bűn-etőőbe
s a sz|vekbe új vért őnt...

. St,eletg,ékl bőszt víh,atz6 otkán íenll,
rneíy a tompa1 tévelyeőett
anyag-embctt tebízza.

- Iobb víIágot igy tetemtse& . . .
. Dc ha ez sefi. haszníítal

AL&ot áat l

Hadd lchessek semmítő vész l

- Dűljőn, tőtiön, pasztllljon e1

a íőíd tohadt létgese l
Robbanion szét rr'lnden tőge
az őtökős nagy űtbe l

. . . Add jobboő s mondd útánam !

Lehessek l testet őltőtt lélek lnkábbt
mely a dlcső Eszményképet
beoltja a keblekbe l
ÍÍadő tőgyezzefi neffi,es tombot
A korcs ágak heíyébel

Dl. BÁNLAKv ÖpÖN"
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A kopenhágai Jamboree egyik versenyponlja, a
24 őrai cserkészés (hike) adta az.t a gondolatot,
hogy a rendes évi munka keretébe az úgynevezett
megfigyelö kirdndultisokaí bei]lesszem s az eddig
szerzett tapasztalatok alapján bátran állithatom,
hogy sikerrel. Röviden
leironr a nátunk megho-
nosodott módszerl:

A rajkirárrdulásokkal
váltakozva rendezzúk
ezeket a megtigyelő ki-
rándulásokat. 2 - 4 cser-
készből álIó csoportok
alakulnak s ezek erre
az alkalomra maguk vá-
lasztanak vezelőt. A cso-
port tagjai órával,irány-
tűvel, térképpel, cetuzá-
val, notesszel, esetleg
vázlatkönyvvel és fény_
képezőgéppel feIszerelve

i"-
I
I

r=-

Megfigyelő lrirándulások.

Dióna-uti székelykapu a Svábhegyen.
Rajzolta Bodor László 5. Keg.

lelennek meg a gyülekezón. Az induláskor egy cé- kel, csigával stb. - A jelentések elbirá|ását rende-
dulára irva kapják nreg pontosan megállapitott ut- §en pályázattal kötöm össze: a legjobb jelentés

irányukat s az útközben elvégzendö megfigyelési szerkesztöjének, a legszebb vázlatok, rajzok készi-
feladatokat. ltt van például egy: tőiének pályadija egy-egy térképlap, a Magyar Cser-

U l irdny l Kissvábhegy - Diana- út-- Svábhegyi meg-
álló - Széchenyi kilátó - Viztorony - Jánoshegy -
Szépjuhászné-Budakeszi úton (a Szt. László káp.
melleit) haza.

Feladat: l. Térképvázlat a megtett {llró1,2.
Diana uti székelykapu, viztorony, jánoshegyi kilátó,
Szt. László kápolna rajza és pontos leirása. 3. Ut-
minöségek, távolságok. 4 . Mellékletek (ásvány, nö-
vény stb,)

5@űz^rolrcq szúor:

Emlékoszlop azIrhás árok elején.

Az elöirt úlvonal kb, 16 km. hosszú, úgy, hogy
a feladatok megoldásának idejét is beleszámitva,
5-7 óra alatt elég kényelmesen megtehelö.

Az útról azulán pontosan és szépen megszetkesz-
tett jelentést kell (5-8 napon belül) beadni, mellé-

kelve a készitett vázla-
tokat, rajz<lkat, fényké-

d peket összegyüjtött nö.
vényeket stb. A csopoít
tagjai egymás közt fel-
oszliák ezeket a munká-
kai. A liuk általában
szeretettel és gonddal
készitik ezeket a felada-
tokat s volt olyan jelen-
tés is, melyhez 5 kilós
cukordobozban kaptam
a mellékleteket: telve
szépen csomagolt, pon-
tos elnevezésekkel ellá-
tott növényekkel,kövek-

kész valamelyik könyve vagy más efíéle.

Ezek a kirándulások fejleszíik az önállóságot,
érdekes módon megismertetik velük lakóhelyük
környékét, megtanitanak nyitott szemmel, mindent
megtigyelve járni s ami szintén íontos - a látot-
takról értelmesen és cserkészszerüen beszámolni.

Velősy Béla
az ő. sz. KEG. csapat parancsnoka.

Madáretetó a németvölgyi uti katon8i üdülőtelep kertjében,

Dénes 5, Xeg.

l|Iadé*ete}ö

Rajzolta Botóczy
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'Az Aeneis.
- 6 JELENET. _

Irla l ORBÁN PEZSÖ. @efejezés.)' v. JELENET.
(!üggöny fel. Lector kilép. Famulusok rendeznek.
Két asztalt egymás tetejér:e állitanak, mellette szé-
keket egynás teteiére, esetleg kis lépcsöt, létraíélét.

Magas épités.)

Lector; Hölgyeim és uráim ! Az idők
szárnyán elérkeztünk jelen korunkba.
192á_öt irunk. Ez, ami iti a hátam mögött
ilyen szorgalmasan épül, egy nagy róta-
ciós gép, a jelenkor gépcsodája. -Hivatva
van arra, hogy percenkint rettentő'' sok
Vergiliust nyomjon. Hiába, sok a diák,
sokan brrknak meg, sokan tesznek pótvizs.
gát, _kell. a sok könyv. Ez a jelenet cgy
kissé zajos lesz, mert a rotációó dübörögvejár és az a szereplőnk, aki a zörg?st
játss_za, nagyon ambiciózus. Már bizonydian
a helyén is áll régen l (HátrakiáIfi ZÓrgésl

Zötgésl Jelen !

Leetot l Kipróbáljuk a gépet. Zörgés zö-
rögni ! (Nagy zörgés.) E|égl (EláU.- A kö-
rau:ls felé.) Minden rendben van, kezdőd-
hetik az előadás l (Visszaaonwl. Fiiggöng.
Szereplők, munkások beállnak. Kettő 7Őlruh-
szik az as1taloh tetejére. Faggany flet,\
. I. mtrnkás_: (Az asztal 1áteiérőt. ÍekiáU.)
A _második henger be van igazitva?

I[.. mtrnkás t_(Az_ asztaloh a7ót,1 Be, .de a
papiros nem ér idáig t

III. munkást.(A fölitön á,ll, Felkidlt.) En.
gedje egy xicsit a papirost . . ., ne any-
nyira . . ., mé8 egy 

-ki-csit 
. . .

l[. munLás l Megvan már !

Iil. muní<ás: Lehet inditani ! Lassan
kapcsolja rát Lassan... ugv... ugy...
( K i s cbbfaj t a_ 7ö r g é s.) M e gáll niÍ (Z a r g é3' a é g et
ér.) Ugy ! IlIég áz utolsó formát*variui!
(Kiíelé oü,it) Hozzák már azt a for-mát,
mit__szuszognak vele annyit?

IV. muní<ást Gyövüni<l Yigyázzl Hő
rukk ! (Kls zörgés,)-(IV. ruunkás"áz V, muu-
!álsg,l._egy rajztáblát hoz uaglon nekézkesem,
beloljáh az,asztalok közé.)

III. mírnkás: Szoritsák'be hamar! Yisváz-
zon ott fönt, jól van ?

I. munkás: (Lenéz) Esy kicsit srégen,
ugy. tse van akasztva !

II. munkás t (Az asztal alóI.\ A Dapirosra
vigyázzanak ! Nyomom íölt MeefoeiaXP

IV. mtrnkásl Megvan.. . Ez-ke§zt
III. múnLásl IndúIhatunk?
l. munkás: Tőlem rnehet t

II. muntrás; Mehet itt is ! Várjanak, amig
kimászom l (Kimászik)

III. munkást Lehet inditanil Kapcsolja
rál..(Zargés teljcs erőue! rákezil. Pái. pilla-
uatig lart.)

Művezető: (Egll iuuel, jön. Kiák) Mug-
állni l Megálljanak, nc inditsanak t Ebben
az ivben egy öntésfolt van, ezt ki kell
szurni !

I[I. muntrás t (OrdiL) Megállni ! Megáll-
janak l (Zargés elhaltgat.) Az embert olyan-
kor vexálják, amikor már indul t Hol az
a kiszurni való ?

Művezető: Itt a conticuere íölött ez a
fleck !

IlI. mar*t<ást Hát ez hogy kerüIt oda.
(Behasal az asztalah hazé.'1 FÓ7ditsák errébb
a hengert ! (Egl pillanatig csöndben dol,-
gozih, aztán szól.) Művezető ur !

Művezető l No, mi az, kész?
. III. munkás r Itt, ebben a szóban, czonti-

czuere, sajtóhiba van !

Művezető: Ne törődjön vele ! Mi az ?

[II. munkás l C-z-vel kellett volna szedni !

Művezető: A latinban nincs c-z !

III. munkás t (Ríjön előre.) Már hogyne
volna !

Művezető; De nincs !

I[I. mgnkás l Hát &z, hogy cirkusz l ?

Tegnap nyomtuk: Beketow czirkusz. Dupla
vével és c-zével.

Művezető : Eh, maga Bcnjámin ! Inditsák l
(Elmeg1. aána csend.)

I. mgnkás z (Leszól,) No, hát inditsuk ?

III. munkást (Aki ?tereuen dll.) Várjunk,
előbb egy kicsit eszmélek! (Csend,.)

I. mírnkás l (Leszól.) Mit mondott ?

III. munkás t Azl mondta, Benjámin va.
eyok !''II. mgnkás; Össze kell hivni a biza]r-
miakatt

IV. munkás t (Fal az elsőnek.) Hivja össze
a bizalmiakat|

I. múnkás l (Künt,) Gyüjienek ! (4 bízalwi
bejön.)

l, bizalmil Mi az, mi történt?
I. múnLás; Aszontaneki, hogy Benjámin !

II. btzaltr''ll Akkor sztrájkolunk !

III, blzalmh Bs husz sLázalék órabér-
javitást kérünk.

L blzalmi: Harmincat és drágasági pót-
lékot !

I. mínkás; Legyühetek ?

II. blzalmlt Legyühetsz. Mindnyájan fel-
öltözünk, leállitiuk a munkát !

II, mgnkási Kivonulásl (Faggang.)

VI. JELENET.
(Lector kilép. Famulusok az egyik asztalt elyiszik,
a másikra igen modern felszerelést tesznek. Atka§i_
rozott irógépet, házi telefont, szócsövet, billentyü_
ket, villamoscsengöket síb. Az aszlal alatt egy
famulus elhelyezkedik, akit deszkákkal eltakarnák

a nézötér elől.)

Lectorl Most pedig egy merész ugrással
a jövőbe vág,tatunk előre és előadunk egy
latin őrát, amelyik 2620. év valamelyik

,._.."",.'l""'.;.i#i
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napján történik. Hogy mennyi csodát íog-
nak itt megismerni, arról jobb nem is
beszélni. Nem is beszélek róla, csak annyit
jegyzek még meg, hogy aki most itt a
szinpadon szerepelni fog, világhirü latin
tanár ur, aki a ]\[ontblanc tetején tartja
az őráit. A szinpad itt most a Montb]anc
teteje. (Visszauoruul. Fiiggön! le. Tonár be-
áll a szinpadra. Fiiggön! _fel,\

Tanátt (Házi telefonou csenget Beszél a
hagglóba.) Halló ! Igen. Kérem a harmadrk
anlennát. Köszönöm. Greenrvichtől keletre
24 fok 33 perc északi szélesség 4b-24.
Viláqiskola, második latin. Hul]ámhossz
83l8. Kérek áramot. Kapcsolás| (Leteszi a
kagylót, Egu granlofontölcsér előtt beszél
lotlóbb.) }ó reggelt, $1,erckek. Mindnyálan
együtt vagytok ? Igen, hallom, a kis Sán-
dor gyerek Batáviában még beteg. Kam-
csatka rosszul jelez, Te vagy az, Florián ?

Mi van ott nálatok, hogy ugy rec§eg a
vezeték ? A hideg az nem kifogás, bizo-
nyosan babrálsz a kapcsolóval. Előadás
alatt a kezeket az asztalgn Megtanulhattad
volna l (Eljön a tölcsértől és le föl sétál.)
A tegnapi gyakorlat általában jól sikerült,
bár van egy hiba, amit nagyon solian el-
követtelr, A gyakorlat Vergilius életéről
szólt, aki ugyebár Kr. e. 70-ben születetí,
o'rtóber 15-én, Andesben, egy Mantua
melietti faluban. No hát ezt az Andest
majdnem inindegyikőtök összetévesztette
a Cordilleras de ]os Andes hegylánccal,
ami pedíg Délamerikában van. A két he.
lyet mindiárt meg íogom mutatni a íöld-
rajzi képtávirón ! (A szócsöltöz 1ueg3/ és bele.
hiáU.) Géplráz ! Igen, Telies áramot a kép-
táviróba. Teljes áramot. Előre! (Billen@iihet
nloflLogat.) Ahogy látjátok, indulás a Mont-
blancról. jobbra Franciaország, most, igen,
Itália, még egy kicsit, I{antua, no itt van.
Az a torony az Andes íalu tornya, köze.

lebbről . . ,igy. Most csukjátok be a sze-
meteket, mert átíorditom a fötdgolyót. Igy.
Nézhetitek. Ez még az Oceán. Délamerika
Az Andes hegylánc. (Gombot cqiom vneg.
Sok csengő egJ/szerre szól) Ki nem figyelt?
Pirincsár, a te csengőd nem szól ! Igen,
t€, Pirincsár, Ausztrália, Sldney l (Eey
csengő külön szól ) No végre, felébredtél !
Ha mégegyszer ,9lőfordul, buj lesz ! No,
most ki akar feleliri? Felelni fog...felelnr
fog , . . Pacsirta Misi, Rudapest, Fürj ucca
42. lll. emelet 25 . . . Nos hát, Pacsirta
Misi, megtanultad-e a lalirr memoritert ?

Hát haltjuk. Vergilius, Aeneis, második
ének.

Pacsirta Mish (Az aszlal a/ó/.) Cc,nticuer'
otnnes intenttqu' ora tenebant, inde toro
pater Aeneas sic orsus ab alto. Infandum,.
fandum...infandum...

Tanát; No, mi az, mi az? Ez az aka-
dozás !

Pacsittal Tanár ur, kérem, én tudom,
de a vezeték rossz. Mind g kihagy l

Tanát; Kihagy ? Amit most mondtál,
abból nem haglott ki semmit!

Pacslttal Infandum.
Tanát: Reqina jubes renovare dolorem.. .

Pacsittal Dolorem . . . (Bőgue) Tanár ur,
kérem, én tudtam, de a telefonba mindig
elfelejtem . . .

Tanátl Igen? (Hiizi lelefon) Kérem kap,
csolja be a távhajcibálót ! (A szócsöbe kiált,)
Ge§haz ! Teljes áramot a hajcibálóba l

(Megryow egJ csengőt. Cseng. Pacsirta ordit
az asztal alatt.) Ilaszontalan kölyök csirke,
íogó, ha még egyszer nem tanulod meg
a memoritert, kicsapatlak és mehetsz ismé_
telni zanzibárba. a szerec§en iskolába l
(Szócső.) Géplláz ! Aramot kikapcsolni !

Yége az órának | (Veszi a kalapját és ucgy.)
?acsbtat (Az asztal alól,) Is-ten ve-le !

(Füssöug le.\

JYfaglar ffaptúr.Április
l, R.évai Mlkíós plarista; lyelvéaa halála

l807-bea.
2. Gúí Fcstetlch Győlgy La|ála Keszthelyen

t81?-ben.
3. A bácskaí sretbek Kecskemétet teldsíjek

t707-bea.
4, A v&es tápió-blcskel csala t849-be*
5. Jőny Tlvadat mískoícl potgát h,alála ,ltán

280.000 ítt éttékű vagyonál a Lésmátkl tlceaar'ak
hagyta l883-ban.

6, A p|acetaa rcg|lm életbc lép t404-ben.
7. Tlmon Sámírcl tőrténetltó halála t736-baa,
8. A rodostól rcc.eíe halála t735.beo.

9, Ballhyáay Áda^ e. Zlchy István gróíot
vtssza|o glalják Kanlzsál a tórőÉ,től l 690 -b eo..

10. Ihása Dánlel honvédezrcőes, Kossath Mikes
Relea,enje, mcghal Bataccónebea 188í -ben,

ll. Kőlőst Csoma Sándor alazó m,eghal Dard-
zsll|agben l 842-ben (angolul l-_D atjella,g).

12. Az etóétyí vaiőa iavei a ttlno*ka! stövet.
kezett azásaokat l324-ber'

13. A cscbek Ottokárrat az élttkőn pesztltják
a' F elvlőéket t27 t -ben.

14. A Habsbíítgok defuonlzáíísa 1849-ben.

15. A városok otsiágos tenő leszlek l405-ben.
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Hogyan kószül a
ocserkészsült ?"

Rémes tábori iöriénet 5 ver§ben
Irta (-za) őZ, Rajzolta V. L. 5Z

Lepihent, elaíttd|

^z 
Attlí^ tlboí,

Öttáíínt csaL Lét ,hós"
Volt oíy szőtayen bátot.

De később a selmák
Tábottúzhőz iila,ck,
S a nagy ébetséglőt
Ott egymásra dűlnek,

Búcsú a téltöl és a hegyelrtöl
- A Magyar Cserkész tudósitójának svájci levole, -

A legtöbb ember, aki elmegy a hegyek
közé, nincsen tisztában azokkal a veszé.
lyekkel, melyek itt honolnak, hanem csak
a természeti szépséget vagy a hegymászás
fáradságos oldalát látja, aszerint, hogy mi-
lyen a természete.

A hegyek télen szebbek, de veszélyeseb-
bek is, mert a hó sok mindent eltakar.
Néha az a baj, ha sok a hó, néha az, ha
kevés. Mindenképen íokozott figyelmet,
e|ővigyázatosságot és pontosságot követel.
Pontosságot abból a szempontbóI is, hogy
a visszatérés idejét még a kirándulás meg-
röviditésének árán is meg kell tartani.
Egyébként az otthonmaradottak előtt On-
kéntelenül is megjelennek a hegyek rémei
és a következő lépés már a mentőexpe-
dició, mely gyakran felesleges, de sajnos
túlgyakran indokolt is.

A napokban két fialal ember, egy angol
és egy német, nekiindultak reggel, hogy
a Gemmi §zoro§ra menienek (2400 m.)
melyről mesés kilátás nyilik a Rhone völ-
gyétől délre elnyuló u. n. Wallisi Alpe-
sekre. Az út nyáron nem veszélyes és 8
óra alatt kényelmesen rnegl'árható. Most
télen, hóban, íáradságosabb, de a kilátás
a Matterhorn, Monte Rosa stb. hófödte
csucsaira annál szebb. I]tktlzben van egy
kis szálló, de csak nyáron van üzemben
és igy az egész úton nincs hely, amely
pihenőül szolgálhatna. Ragyogó napfény.
ben indulnek azzal, hogy estére ismét lent
lesznek.

Este tizenegykor, teli hold - íagy. Nin-
csenek sehol. Hárman nekiindulunk, hogy

megkeressük őket, azonban egyrészt fel,
hők, melyek a holdat eltakarják, másrészt
a nappal megolvadt hó, mely a merede-
ken megfagyott, teljesen lehetetlenné teszik,
hogy a §ötétben tovább hatoljunk. Minden
erőlködés hiábavaló és azt az aránylag
rövid utat, melyet felfelé tettünk, csúszva,
botjainkkal kormányozva tesszük meg
visszaíelé. Izgalmas éjjel után reggel újra
nekiindulunk, Napfényben jobbán látni és
jobban haladunk, a fokozódó melegben
olvad és nemsokára teljes gőzzel megl ünk
teljes mentőfelszereléssel a hátunkon.

A tiszta hóban az útről letérő minden
nyomot figyelemmel kisérünk és aggódva
nézünk lefelé a meredek sziklák aljába.
Semmi. Közben elérjük azt az aránylag
sik völglteknőt, mely l895. előtt viruló
mező vo)t, melyen tehenek százaí lege-
Iésztek a környező falvakból, mig egy
szép napon az Altels.glecser csaknem
teljes egészében leszakadtrá irtózatos erő-
vel, egy egész sziklafalat sodorva magá.
val és maga alá temetett 5C0 állatot és
néhány embert, akik őrizték. Ma a viruló
rét helyén kősivatag van és a legnagyobb
kőben egy tábla emlékezik tneg erről a
legnagyobb lavináról, mely valaha Svájc-
ban legördült és annak áldozatairől. Ebéd-
tájban érjük el á kis szállót, mely nyáron
sok hegyi túra kiinduló pontja. Minden,
ablaka zárva. Csak a saját megnyugtatá-
sunkra megkiséreljük a behatolást a íőka-
pun. Le van zárva. Természetesen. Azon-
ban a mellékajtón enged a kilincs, belra-
tolunk. Hangok, nyilik á következő ajtő
és barátaink két másik úr kiséretében, mo-
solyogva néznek ránk a kakaós csészélt
mellőI.
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Hogy pedígíca tétíea
Ne lopiát az éiet,
Fejttkke| ptőbálják
Megűtni a íőlőet,

Mlgnem aztáí egyik
Egyensuíyt ís veslte9
Elnyutt szép hosszában
LángoL kőzl a teste,

Szelencse9 hogy aÉkor
Plntyőke |átí ottal1
S a kész ,csetkészsűíín-et
Klrántotta nyomban.

Nekik természetesnek látszott, hogy a
véletlenül ellenőrző útján levő szállodás
meghivását etfogadják és egy kellemes
napot, illetve éijelt töltsenek a mintegy
varáz§ütésre előttük megnyilt szállóban es
nem gondoltak arra, hogy mi is várjuk
őket.

A mosoly aztán eitünt arcunkról, ami-
kor a vendégiős kérésünkre elrnondta an-
nak az okát, miért nincsen most téIen
senki a házban, Rendes körülmények kö-
zőlt ezen a vidéken télen több méternyi
hó szokott lenni és az idei év alig fé]mé-
ternyi hórétegével egészen rendkivüli ese-
mény. Novembertől márciusig sem fel, §em
le nem lehet menni és igy az akét ember,
abJ a ház őrzésére íenn maradt, az év eb-
ben a rész§ben teljesen el volt zárva a
világtól, Őt ketteá és a lrutyájuk, mely
nélkül még unalmasabb lenne az élet. A
kamrákba kellő mennyiségü élelem és tü-
zelő anyag íér. - Néhány évvel ezelőtt
történt, hogy a szokottnál is lremén),ebb
volt a tél és íebruár elején már kifogyott
a tüzelőanyag, Néhány száz méterrel le.
jebb kezdődik csak az erdó és onnan kel_
lett szánkóva| hozni a fát. Hosszú fárad-
sággal lejutottak az erdőig, kivájtak egy-
néhány fát és szánkóval szállitották fel,
Már csak az utolsó rakomány volt hálra,
melyért az egyik ember egyedül, csak a
kutya kiséretében ment le. Mrrltak az őrák

- nem jött. Este egyszerre megérkezett
a kutya - egyedül, vonitva. Nyomában
egy sziklafal alján meg is találta bajtársa
holttestét, aki valamely szerencséilen vé-

letlen íolylán, talán a szánkő súlyátóI me-
rült ki és lezuhant, Tanácstalanságában
és kétségbeesésében csak a hóban készi-
tett részére sirhelyet. Multak a napok szo-
moruan, egyedüllétben, a szomoruan guny-
nyasztó kutya társaságában. A lelkiisme-
ret íurdalta, mert hibásnak érezte magát,
hogy társát utolsó útján nem kisérte el,
Hozzá még hóvihar kerekedett, mely nem-
csak, hogy a házból való kimozdulást tette
lehetetIenné, hanem a kis épületet alapjá-
ban megrázta, Este egyszerre csak mintha
kopogást hallana az ajtón. Ugyanakkor a
kutya elkezd szükö]ni. Az ajtőhoz meg}l
kinyitja, a kutya kiugrik a résen: nincs
kint senki. De mintha egy árnyat látna
elsuhanni. íjedten csapja be az ajtót és
nem nyitja ki az ujabb kopogásra, sem
azlap, sem máskor - soha, bár a kutya
ijesztően szüköl odakinn a havon. Végre
az is ellraligat.

Tavasszal elolvadt a hó is, de nem
jött senki le, amig a faluból fel nem jottek
az aggódók és fel nem nyitották erőszak-
ka| az ajtőt. Odabent ősz, megrokkant
öreg embert találtak a viruló férfi helyett,
aki révedező szemmel, iiedten nézett rá-
jok és kérdéseikre nem felelt. Az ajtó
előtt pedig a kutya hullája íeküdt

Azőta nem akadt vállal'koző szellem, aki
váualta volna a ház té]li őrizetét.

Néhány pillanatig szótlanul kornolyan
hallgatunk, a szemek változott kiváncsi-
sággal tekintenek szét, aztán sző nélkül
nekiindulunk a völgynek.

Moluát Frigyes

*,HS"ol,Tíx A kopenhágai Jarnbore e trg24. X[p":r*,#fJíil",1""rr,.i,J,"HiiinTi,*if 5?llÍ):.L, iff}{l'*á;lh
meg postán 50000 koronáért, a kíadóhivatalban átvéve (Budapest, IV., Váci-utca 62. szám) 45000 kofonáért.
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A c§erkészbot.
A'háború előtt sokszor ha]lottuk: ,mi-

lyen sikkes az a gyerek a nagy kalappal,
csak azt a nagy botot hagyná otthon.<

lUa már nem hangzik fel ez a cinikus
motivum és egész csokrot köthetünk az
okohból, amelyeknél fogva a botot hor-
dani kell.

1. Szolgálatban, (tehát hivatalos kirán_
,dulásokon is) a község belterületén kivül
eiő van irva. ott hozzálartozik a szabá-
lyos egyenruhához. A 2. és 7. törvény ér
telmében tehát el kell vinni.

2. Pótolja és jelképezi a íegyvert;hoz-
zászoktat ahhoz, hogy gondoljunk ajövőre,
hogy valahányszor a kezünkbe íogjuk:
eszünkbe juttassa, hogy jöhet még idö,
mikor súlyosabb íegyvert nehezebb viszo-
nyok között kell majd a kezünkben íor_
gatnunk a haza védelmében,

3 Tényleges t'egyver is. Bottal a héz-
ben nem kell a tanyai kutyáktól félni, sőt
szükség esetén rossz emberekkel szemben
is jól eljátssza a dárda szerepét.

4. A szabad tornagyakorlatokhoz kitiinő
segédeszköz. Gyakorolható vele a gerely-
vetés, a tenyéren egyensulyozhatő, szá-
mos iátéknáI jó segitség.

6. Rögtönzött hidak, hordágyak, zászlő^
rudak, létrák készitéséhez és számos más
tábori munkára nagyszerüen megfelel,
zász|őjeladáshoz, sátorfának, keritéshez
pompásan használható. A tejes kannát .és
más terhet a vállon vitt cserkészbotra
akasztva, könnyebben hordjuk, szőval a
találékony cserkész sok mindenben fel
tudj a .. használni.

7. Ugyes vezetés és óvatos előkészület
mellett a szuronyvivás, céIbadobás és a
fegyveríogások (csuklógyakorlatok) leg-
többje igen jól begyakorolható vele.

B. A hegymászást lényegesen megköny-
nyiti, éjjeli kirándulásnál, ismeretlen úton
mint tapogató megbecsülhetetlen, patak
kövein való átkelésnéI, árolr átugrásánál
sokat segit annak, aki tud vele bánni, té-
len sí-bot. A hegyi vezetők és a turisták
nem hordanák, ha nem látnák lépten-nyo.
mon jó hasznát.

9. A botróI leghamarább lehet megis.
merni, hogy valaki hazafias érzésű, fegyel-
mezett, rendes csapat tag|a-e ?

10. A botra való áiiandó gond leszoktat
a íeledékenységről és elhagyogatásról.

Ha egy kicsit gondolkoztok, bizonyára
még elég más ok is ,iut az eszetekbe, ami
miatt a szabadban botot kell hordani; -de ennyi is elég ahhoz, hogy valamire
vaió vezető a botot soha se engedje ott-

Kegyelet.
Mikor elöször jártam Egerben, késö este volt, a

mikor Gárdonyi sirját fölkereshettem a sok török-
magyaf vértöl öntözött öreg várban. A sokat dön-
getelt széles íalu várkapu alatt átsétálva, mindig
feljebb és feljebb jutottunk az emelkedő várúton.
Csak sötétséget láttunk magunk elött mint bátteret
és lassan, sa,ótlanul haladtunk tovább a vár leg-
magasabb foka felé, a nagy magyar iró sirjához.
Cserkészfiuk köréből mentem oda, úgy érez{em,
zaránd,okútra és vittem is magamnral egy gyönyörü
koszorút ; az egri magyar fiuk szemében csillogó,
bizó hitből font koszorút. Végre célunkhoz jutot-
tunk, világosodni kezdett előttünk, pedig sötét volt,
Es az ég esti világosságából a minden emberi bü-
nök felett örökké diadalmaskodó, egyszerű fake-
reszt áilt elötlünk. Nem mehettünk mindjárt köze-
lebb, mert úrgy éreztük e látományt, mint nagy in-
telmet, hogy ,,ember, hozd rendbe a te lelkedet, ha
hozzám akarsz érni, itt a magasban meg kell tisz-
tulnod mindaltól, anrit ott lent a vár alatt nyüzsgő
érdekélet rád tapasztott." - Nenr birtunk eIöbbre
menni és levett kalappal álltunk egy helyen. Ugy
érezlük, hogy teljesen egyedül vagyunk emberek,
csak a Gárdonyi lelke ragyog körül tninket, de
nem voltunk egyedüi - a kereszt alatt mozdulatla-
nul, hosszú bcrtra támaszkodva egy cserkész állt
őrt. Most már egészen közel ntentünk a nagy ha-
lott sirjához. Az őrtáló cserkész némán tisztelgett,
mi is szótlanul viszonoztuk. csak a szemekben
gyult ki egy új sugár. A cserkész órizte a sirt,
hogy az emberek ne hordják széjjel keresztjét,
fáját, koszoruit. Örizte a mult nagy emlékét a iövő
száirára, a hitet, az igazságot védte meg a ma kö-
zönyétól, egyedül a sőtét éjszakában,

Azóta mindig e§zembe lut az egyszerü sir az
örtálló cserkésszel, ha a városok forgalmas utcáin
végigmenve, nemzeti nagyiaink szobrait látom. Cser-
késztestvéreim, akiknek csapatai elhunyt nagy ma-
gyarjaink nevét őrzik: évfordulón vagy más ünne-
pen zarándokoljatok el e szobrokhoz, hogy rövid
ünnepségge|, egy-egy szavalattal vagy énekszámmal
lejezzéíek ki hálátokat. Mi pedig a kegye|et per-
ceiben nyissuk ki lelki szemeinket: tévelygő cser-
készek és csodás fényben, nagy szellemeink tüzé-
nek ragyogásában megláthatjuk azt az utat, antely
egyedüli út a boldog, győzedelmes magyar iövö felé

Faragó Ede
í l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Térkép pályázatunk eredménye.
Két dolgozatot eredményezett, amelyek

jobbikát következő számunkban hozzuk a
megíelelő tanulságokkal együtt. Mindkét
pá|y ázat jutalomra éldem es.

I. dijat nyer (50.000 K vagy könyv)
Röszler LászIó, 32, Levente cs. őrsv. (cim ?).

II. dijat nyer (30,000 K v. kön,vv) Peiniger
Sándor, 32. Levente cs. st., Bpest, I, Albert u.
133. - A Levente csapát kitett magáért !hon hagyni. Zse*nbery .Ggula cs, t,
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Remélem, azóta (márc. 1.) már meg-
csináltad a repülőgép modelled törzsét.
Ma elkészitjúk hozzá a légesavart,

A légcsavarnak ugyanaz a szerepe a
repülőgépnél, mint a haiócsavarnak a vizi-
jármúveknél.

A hrjtóerő által gyorsan forgatott lég-
csavar a forgási sikkal szöget alkotó szárny-
Iápjaival beiekapaszkodik, beleíuródik a
levegőbe mint facsavar a fába - és
m iga után hazza vagy a készülék végén
ellrelyezve maga előtt előre viszi a repülő-
géper. Légcsavar jósága tehát attól függ,
hogy mekkora a huzó ereje, ez pedig a
forgds sebességétől {fordulatszdm) dtmérőjé-
nek nagysdgdtól s
a szdrnyak görbüle-
tétől, a haildsszö-
gétől függ. 

"A 
lég-

csavarnak a köze-
péhez az u, n.
csavaragyhoz kö.
zelebb lévő pontjai
a forgatás ugyan.
azon ideje alatt ki.
sebb pályát irnak
le, mint a csavar-
szárny szélei felé
esők. (köralaku íu-
tópályán is a körül.
futónak nagyobb
utat kell megtenni,
mint a belső íelén
futónak. Ezért kap
előnyt a kivül futó).
Hogy a légcsa,
var minden része
egyenlő huzómun-
kát végezzen, a
csavarlapr:k hajlás_
szöge a szárnyak
végén kisebb, a

Következilí a légcsavar !

Y0/9d§ 
i trány

. belépö
( elü]ső)'€1 auar 8sárn!

esauaT ag! a ktlépó(hdtul'só)él
1( gesaao,r -

,ne tszet,
ajlósszög

repülőgépeknél a széles |apl Chauuiére
vagy Integral légcsavar a leghasználato-
sabb.

Légcsavarnak legjobb anyag a diófa,
de alkalmas a jól száritott éger-, hárs-,
vágy más könnyen munkálható csomó-
mentes, egyenesszálu fa is. A csavar-mé"
reténél valamiVel hosszabb téglaalaku ía-
darabot legyaluljuk, lesimitjuk. Papirra
lerajzolt légcsavart (a csavar forgási irá-
nyában való élek a középponton keresz-
tül menó egyenest érintik) erre lemásol-
juk,. vagy a kivágott mintát a fára ieerősitve
ceruzáva| körülrajzoljuk. (3. ábra) A rajz
után lombfürésszel kivágjuk s a nyert

formából dolgoz-
zuk ki a légcsavart.
A forgás irányának
megfelelő éieket a
hátsó alsó élekkel
összekötjük s a fe-
lesleges részt ak-
ként faragjuk le,
hogy a végek íelé
szélesedő, de vé-
konyodó s fokoza-
to§an csökkenő
hajlásszögü, a c§a-
var egész hosszá-
ban elől tompább
vastagabb, hátra-
felé fokozatosan vé.
konyodó metszetet
(profilt) kapjunk,

A kifaragott, de
egyenlőtlen lég_
csavart csiszoló pa_
pirral vagy üveg,
darabbal simává
tesszük. Ügyelni
kell, hogy az egyik
szárnylap se legyen

csavaragy felé pedig fokozatosan növek,
szik. A hajlásszög nagysága határozza
meg a légcsavar emelkedésél, azaz, hogy
előre haladva egy fordulat alatt mennyi
utat tett meg. Az emelkedés ákkor helyes
ha az a légcsavar hosszának |ln része
(pl. 12 cm. hosszu légcsavar egy íordulat
alatt t cm. emelkedjen).

A légcsovar hossza (dtmúője) a gép ter-
jedtségének |la része, szélessége áz átmérő

'lo-'l,,o-e. (pl. 20 cm.-es légcsavar szé-
lessége 2 cm.) Vastagsága ne legyen sem
túl erős sem túl gyenge. Nagyobb, de
Iasabban forgó légcsavarok sokkal jobb
hatást fejtenek ki, mint a kicsi, de gyors
fordulatu Iégcsavarok.

Többíéle tipusú légcsavár közül modell-

nehezebb, mint a másik, különben a_ c§a-
var .üt" s ezáltal a modell nyugodt re,
ptiléőét zavarja. A megmunkálás után a
légcsavart kiegyensúIyozzuk. 

^ 
csavaragyat

ktl2epén a foigási sikra merőlegesen át,
íurjui<. A megfurt lyukon egyenes kemény
drótot duguák keresztül s vizszintesen
megrögzitjúk. A pontosan elkészitett lég,
csavaiminden helyzetben - vizszintesben
is meg fog állni a dróttengelyen. Ha a
csavai egyik oldalán lebillen, 98y a ne-
hezebb Üárnylapból annyit kell eltávoli,
tani, hogy az-egyensuly helyreálljon. Az
elkésziteti légcÜvart ezulán finoman le-
csiszoljuk, lenolajjal bevonjuk v?gy ki-
fényezzik.

Á 1'O legcsavar a modellrepülőgég leg-
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nehezebben elkészithető része s ezért
kiméletesen kell kezelni; nem szabad ned-
ves helyen, vagy ott tartani, hol könnyen
megsérülhet.

Légcsavart készirhetünk kb. 3 mm. vas.
tag legyező a]akuan egymásra enyvezett
(4, ábra) szálaikkal hosszában huzódó
kőris-, fehér fen; őfa lemezekből, mely az
összeenyvezéskor megadja a kidolgozandó
légcsavar formát, ugyszintén megfelelő
méretü mahagoni vagy más hajlitható fa-
lemezekből akliént, hogy a szárnylapo-
kat vizgőzben legalább t5o.ra elha,ilitjuk.
Az elhajlitás nagyságát papirra már e}ő-
zőleg felrajzoljuk, hogy azon ellenőriz_
hessük a hajlitás nágyságát. Légcsavart
készithetünk aluminiumból vagy más fém-
ből is. Dedalus. Noszlopy A. Tihamér Ádám Jenő (Donáti Donát)

cserkészpafancsnok zeneszetző

llllIlllllllllllllllIlllllllIlllllllllll lllllllllllllllItlllllllllllllllllllllll l lI ll ll l l lllllll

Morse pályázatunk eredménye.
Harmincnyolc jó megfejtés érkezett ide-

iére. Persze a második részt senki sem
fejtette meg.

Ennek kaláridejél ápr. 9-ig ,neglxosszab-
bitjuh !

(Segit§égül : az e|ső név Uexkhuell_Ghyllenband,)

Sorsolás utján első Győrfi1 Boldizsár,
l83, Szeged (50.000 K), má,sodik Hajd,u
Lajos 98, Székesfehérvár (30.00a K\, har-
madih Szurmag Lőrinc 196, Szolnok
(20,000 K). Az elnökség most is két
25,000 K-ás diiat adott, nyertesei : Glenes
László 3, Daru, VtI. Dembinszky u. 19.
és Mád.ag István 2. BKG. (Pontos cimeket
kérünk.) A többi megfejtő:

Oberth István 248, Elel< Pál 15, Répa Géza 24,
Vizner Ernő 52. Matula István 4. 297.- cs. cs. lV.
örse, Treiter ]ózsel 248, Fromm i3éla 50, Ábrahám
Károly 82, Tóth Ferenc 82, Sass Lász|ó t4, Iachan'
9_ér? §2, Böhm Viktor 2. B_KG, László'György,
Mathuber Ferenc 167, Hauck Antal és Hauck istván
Szolnok, Frank Kálmán 67, Siraub Intre Szolnok,
Zerkowjlz Ferenc 2. BKG, Matula Gyula 248, Her-
csik László 248, Borsovitz Gábor 248, Kovács Andor
248, Pethe László 4, György Béla 1l8, Kümmel-
Frigyes 85, Bogyó János 248, Kovács ]ános 22,
Vatgha Lajos 52, Pánczél Lajos 85, Kiss Lipót 85,
Kümmel Elemér 85.

A megfejtés: sos elzál,aa a ui.lágtól
belegségeh puszlilanak s o s s o s küld.jeteh
oruoságokal (igy!) s ossos

Az első magyar cserkészoperelt szerzői, melyet a
föv. ifj. elöadások során 24,26,27. és 28-án mu-

tattak be a városi szinházban.

cserkészbarométer.
Etkészitése nem jár kiadással. Kezelést nem

igényel.
Szerszdm- és anyagszükséglet :

drb kiégett villanykörte,
drb drót vagy spárga,
drb harapó- vagy csipöfogó,
vödör tiszta viz.

Ha ez mind rendelkezésünkre áll, úgy hozzáíog-
hatunk a munkához. A villanykörtét balkézbe véve
teljesen a viz alá nyomiuk és a jobbkézben lévö
csipőfogóval a körte hegyét lecsipjük, úgy hogy
csak egy. kis nyilás képzödjék rajta. A légüres kör-
tébe hevesen tódul be a viz és csakhamar megtelik.
Ekkor kivesszük a vizböl, drótból hurkot készitünk
a nyakára,

Ezek után szellős szabad helyen felakasztjuk,
|ehetöleg ott, ahol a lecsepegő viz nem tesz kárt
és a készülék nincs kitéve rázkódásnak.

Barométerünk kész és működik is. Ha szép
száraz idö várható, a légnyomás nagy i a viz nem
szivárog, nem c§epeg a körtéböl. Ha a légnyomás
sülyed, a körtéböl c§epeg a viz, esős idöt várhatunk.

Idők multán a készülékből kilogy a viz ; másikat
kell készitenünk, mert ez az e\őző már nem lesz
légüres és nem tudjuk ujból vizzel megtölteni a
rajta lévö kis nyiláson.

Veszelovszky Ldszlö,18. ö. cs.

t

J
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vendéglöbe. Kért egy adag levest (feláll a leves !),

Ez azonban nem izlett neki és főzeléket (feláll a
főzelék!) rendelt. Ezt aztán összekeverte a levessel
(feláll), amiból kitünö tésztát (feláll a tészta) kapott
stb Minél mulatságosabb és értelmetlenebb dolgokat
mond a íiu, annál többet ugrat be, mert a nagy
nevetésben elfelejtenek felállni. Legjobb egy őrssel
játszani, de szükség esetén l0-15-en is iálszhatják
együtt. Eoll Albert.

Szalrácsjáték.
Egy ügyes, böbeszédü fiut kiválasztunk, a többi-

nek pedig különféle ételneveket adunk, pl. te leszel
leves, te íőzelék,,te hus s i. t. Elhelyezkedve, a ki.
választott fiu beszélni kezd. Akinek a játékbeli nevét
mondja, az eEy pillanatig szótlanul feláll s utána
ismét leüt. Ha elfelejti, zálogot ad, Pl. Egyszer egy
embef nem jól érezte magát odahaza 8 elment a
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Kedvezményes cserlrészruha Cserkészsátor !
A Szövetség gazdasági hivatalának tö,

rekvése állandóan és legkomolyabban arra
irányul, hogy a csapatokat és a tisztikart
íelszerelésükben olcsó és jóminőségű áruk
központi beszerzésével segitse.

Ez akciónk két fontos állomását jelent-
jük be ez alkaiommal ; a kedvezményes
cserkészruha végleges és a cserkészsátor
ügyének a részleges megoldását.

Ugyanis a Szövetségnek sikerült a Cser-
kész Nagytanács segitségével kitünő rni"
nőségü gl,apjuszövetet igen kedvezményeó
áron (méterenként 160.000 K-ért) a csa.
patok részére biztositani. A szövet dupla_
széles, khakiszinü és egyaránt alkalmas
tisztiruhára, cserkésznadrágra és körgal-
Iérra. Cserkésznadrághoz (rövid) 60 Óm,
breecheshez B0 cm,, cserkészeknek kör-
gallérhoz 120 cm,, tisztiruhához és kör-
gallérhoz 250 cm. sziikséges.

E kedvezményt igénybe veheti vala-
mennyi igazolt tiszt, segédtiszt, ideiglenes
vezetői igazolvánnyal ellátott vezétő és
az igazolt cserkészek. A tisztikar és a
csapatok együttes, a parancsnok által szer.
vezett vásárlásoknál |egíeljebb 3 havi rész-
letfizetési kedvezményt vehetnek igénybe.

Az akciót a Szövetség gazdasági hiva-
tala bonyolitla le.Ide (VIII. Rákóczi_ut 15)
jelentendők be az e!őzetes igénylések egy
levelezőlapon, hogy a szövet szétosztálá
zavartalanul történhessék. Budapestiek
kellő igazoIás nrellett itt vehetiÉ át az
3nyagot is készpénzfizetés ellenében, vagy
ielenthetik be igénl,üket a részletfizetéii
kedvezményre. Vidékielrnel< postán küld-
jük, de itt elengedhetetlen az árnak elő_
zetes befizetése a 46,310, sz, csekkszánr.
lánkra, ill. a parancsnok sajátkezü aláirá-
sával és a csapatbélyegzővel ellátott, a
szervezőtestület elnökével ]áttamozott le-
vele, amelyben a részletfizetési igényt be.
j elen ti.

A szövet lrusvét ulán kerül közvetlen
szétosztásra. A hivatalos ruhamintákat
mindenegyes csomaghoz mellékeljük, hogy
igy ki.ki a saját szabőjával csináltathassa
meg.

A sátorkérdés végleges megoldásá min_
den vonatkozásában rendkivül nagy kö-
rültekintést, sok utániárást igényel és igen
nagy felelősséggel jár, mivel a csapatok-
nak az adott viszonyok között a legoi.
csóbbat, de mégis a legjobbat kell adni.
Ennek a felelősségnek a tudatában a meg.
oldást nem .lehet elhamarkodni, mivel a
sátrak jóságát az anyag jóságán túl a
tapasztalatnak is meg kell erősitenie.

Ilyen értelemben állandóan folyik a
munka és az egyszerűlrb része a kérdés-
nek már kb. nyugvópontra is jutott: az
ú. n, katonai sátorlapok (202 cm. oldal-
éllel) a legiobb minőségben darabonként
280.000 K-ért lesznek kaphatók. Ezekre
már most kérem végleges formábarr a ren.
deléseket.

A megnagyobbitott sátorlap jelenleg
még kipróbálás alatt van, ára 3ó0.0O0 K
körül lesz, de itt még kisebb eltérés le-
hetséges.

Ugyanez áll az ú, n. )magyar őrsi
sátor<-ra, (5\3 méteres nagyságban) mely-
nek ára előreláthatólag 2.600,0C0 K lesz.
Amennyiben e két utóbbi tipusnak a hoz-
závetőleges ára megfelelő, már ezekre is
kérem a rendeléseket fixirozni, annál is
inkább, mert 1-2 héten be]ül most már
valószinüleg véglegesen tiszlázhalő és a
készitendő sátrakróI tiszta képünlrnek kell
lenni.

A sátrak fizetése lehetőleg készpénzben
történjék, ahol azonban máskép meg nem
oldható, 2, esetleg 3 részletben is fizethető.
Azok a csapatok, amelyek a sátrak teljes
költségeit sehogyan §em birják a saját
anyagi erejükből fr:dezni, a sátorszükség_
letüket (minimum) és a rende]kezésükre
álió tőkék összegét (maximum) szintén
jelenisék, hogy a Szövetségnek esetleg
módjában lehessen egyes csapatok sátor_
vételeit hozzáiáralásával támogatni.

Végül azt kel| közölnünk, hogy mind a
szövet, mind a sátorigényléseket beérke_
zésük sorrendiében intézzük el.

Gazdasági Hiuatal.

ó{ cserltés7irodalorn §!ö}terei, 2,"}. |",;:::;,:::::,jÍli:,í:;f-íil:,":,?*;
gondolatmenetének 3 piíl&ét ajánlatosaak (átsztk ltt is megrőgzltenL, hogy tűdatossá váljék kőzőttetekl
l) a csetkészírodalomnat etikájába,o, és lyelvezetében vísgaa kelí tégle a ínagyal lrodalom Llasszikus
(Petőfi-Ataoy) kotához,2) ebbőt kővetkezík9 hogy n em leíel folytatása a legutóbbi évtizeőek npestlo
ltodalmának, hane m megtagrdia azt, 3) ú| szelíemei9 tli motívumokat, új ÍormáLat, új gondoíkodást hoa,
irch,& a,agából épit, semmLí.éíe kízveílen, elődÍ.öz neo kapcsolódík és maga nevell íel1 képeziki
ltólt, mt3vészeit, (H. Gy.)
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A szövetsés új tagjai.
A Szővctségbe az atőbb| tőőbel a kíveíkező

pártolótagok |éplek be t
Eleőd János, Ó ző1 Gyáú Oívaeó Egylet, Polnlczty

Lípót, Szamorfalví Panajott Sándor, Amoolngcr
Sándor, Tapolca kőzség, Hcgeó{is Atpáő Eíek,
S.zeybold Rezs$ Govlonyl Tlbor, Kaazovítcaky
Béía, Schmldt Kátoly, Moínár András, Dr. Kepes
János, Simon Sáníor, Nagymegyet| vítéz Ralcs
Károtn KőLénycssy Gyvlőaé, Haím Mátyás, Píln
István, Szllágyl Gy&gy, Mádl Kovácc Imtc, Gtóí
Apponyl §ándor, Bazsó Laios, Gtóf Almásy Imre,
Magyar Emma, Jászapáti kír. kath. teálgirnnázlaro,
lV. osat.1 Dr. Mátkas Ferenc, Szabó Ambttrs,
Dr. Máthé Tőthlenő, Pataky Dezső, Gt. Széclely|
Vollenstcin Ernó, Gúí Széchenyl'§7'oIkenstela
Etaőné, Néolet K. Sándor, Dr. Lassner Zollás1
Dr. Gglovícs Andtás, Rózsa Károíyr §atolá; Gyrla1
Szalay Líszlő, Dr. Gcth Fetenc, Dt. Szalay Sándot.

Llapltő tag l Dr. Nagy János.

I. kerület Jamboree közleményei. Már-
cius 15 iki számunkban nyomdatechnikai
hibából megjelent kerületi Jamboree közle.
mény tévesen jelent meg és kérjük azt
meg nem történtnek tekinteni.

A keriileti Jamboreera vonatkozóan
mindenben irányadó a februőr 15.i.hi hiva-
talos közlés.

Hibaigazitás: Február 15 iki számunk
Jamboree közleményében a korhatár helyes-
bitendö: 1912, d.ecember 31 és 1907. ian,
/. között született c§erkészek vehetnek
részt a versenyeken.

A versenypontoknál a 9-ikben á cser-
készés tartama nem 11, hánem t2 őra.

I. ker. tilhárí kiuatal.
Buclapest. oA Budapesti Keresztyén Ifjusági

Egyesiilet" l. sz. BK|E cserkészcsapaia április 5.-én
d. u. fél 6 órai kezdettel tartja az 1924. évi mun_
káiáról szóló "Beszámoló-ünnepélyét" a Régi
Országház nagytermében, amelyre az érdeklődöket
ezuton is meghivja a parancsnokság. Belépö dij
nem lesz. Műsort a csapat tagjaitól és a csapat
otthonában lehet szerezni dijtalanul. A csapat ott-
hon VIII. Fhg. Sándor ucca 28. I. emeleten van.

Builapest. A ref. főgimnázium disztermében
áz intézet,Bethlen Gáborn cserkészcsapatának
cigánybandája rendezte márc. 2,-án vidám estéjét.
Nevetnivalók voltak : l. ,,Hogyan készül - másnapra
a diák', 2, ,Eey délelött a IV. B,-ben." Rettenotes
tragédia 5 bonyoilalomban, n,}agyar nóták és né-
hány ráadáe.

Budapest, A 3, sz. Regnum Marianum oSas"
öregcserkészcsapata a nyáron csónaklúrát tesz a
a következö útvonalon : Duna-Sió-Balalon-Zala,
Rába- Duna. Utjának egyik célja az is, hogy a vidék
cserkészetét tanulmányozza, megisrnerje és köze,
lebbi kapcsolatokat hozzon létre. Hogy célját elér-
hesse és az atat ez irányban e|őkészitse, a csapat
már most §zefetne az utvonalhoz közelesö helysé.
gek cserkészeivel levelezni és tölük némely dologra
nézve felvilágositást kérni. Ezért szereteltel kéri az
érdekelt cserkészcaa_patokat, hogy. ha lehet már
most lépjenek érintkétésbe Bala Arpád öregcser-
késszel, Budapest, VI, Szekfü ucca 5.

A vakok budapesti orsz. intézetének ifj. vörös,
kereszt csoportja március hó 25.-én a zeneműté,
széti fóiskolán matinét íendezett.

UJpest. Az Egyetemi Szociálpo|itikai Intézt,t
33. sz. cserkészcsapáta márc. l4-én rendezte ottho,
nában máfciusi ünnepségét. A. müsoron hazafias és
c§erké§z§zámok §zeíepeltek. Unnepélyünkön részt-
vett Faragó Ede szöv. ügyv. elnök is, ki beszédé-
vel és jeilenlétéve| ünnepélyünk erkölcsi sikerét
nagyban emelte.

Budapest, A 267. M. N. §z. c§erké§zcsapatot
1924, fébruárjában alakitotta a Magyar . Nemzeti
Szövetség. A- csapat parancsnok§ágát dr. László
Gábor fógeotógus vállalta, ki a csapatmunkát.azon,
nal meginditotta. A Cserké-szszövetség l924. ápri]i-
sában -igazolta a csapatot, Elsö fógadalomtéleli
ünnepéIyünket iunius í-én íartottuk meg. Jun, 30-
iul, t6-iil !6-os létszámmal táboroztunk Porva köz-
ség (Veszprém m.) határában, a gr.Eszterházyura-
daiom erdőbirtcrkán. Táborunk miuden tekintetben
szép és jólsikerült volt, de táborhelyünk mégsem
ajánlható Úá§, különösen a mienknél nagyobb csa,
patnak az élelmezés nehézsége miatt, amit a kör-
nyék szegénysége magyaíáz. Ezt a nehéz kérdést
mi is csak- fől. di. Hümpfner Tibor porvai plét,ános
úr önzetlen támogatásával tudtuk megold_ani- Szept.
óta a csapatmunFa 2 örssel ujult erövel tolyik
tovább.

A Falu, az Orsz. Faluszövetség havi folyóirata
dr. Bodor Antal szerkesztésében havonként nrint
5 ives folyóirat jelenik meg. Ingyen melléklete a
..Magyar Nóta". Foglalkozik-a magyar falu kulturá-
1avai. etöíizetése féTévre 30.000 K-(vlll, Vas u. l9).

l. KERÜLET.
Budapest. Az Ezermester cserkéczek műhelyében

dániai mintára elsörendü minőségben cs ikal ika
k é s e k készültek, melyeket tot<lal együtt 180.000
koronáért bocsájt a csalat a cserkészék rendelke,
zésére. E cseikészmühely késziti a már elteriedt
e§oiltnyakkendőgyürüket is (ára darabonként 6000
koroná), tovább-á őrsi és rajiászlócsúcsokat kivánat
szerint, A szintén dán mintára készült cserkészing-
gombok darabonként 600 koronáért kaphatók. Ezek
áz árak c§akis cserkészek részére érvényesek. A
csapat cime : Budapest, X., Golgota.út 3.

fiudapest. A l58. Arpád cserkészcsapat f. hó
18-án zártkörü kedélyes teadéIutánnal ülte meg új
paratlcsnoka, dr. Zayzon S. nevenapját. A fiuk ki-
tettek magukért és szép műsorral kedveskedtek.

Budapest. Máius 9-1|-én cserkés.ziáték a budai
csapatuk (Kiss József) és a pestiek (Ery Emil) kö-
zött, Bóvebbet az l. kerület titkári hivatalában.

1II. KERÜLET,
Csepreg. A 60. Nádasdy c§apat §ikeíesen §zere-

pelt ai intézet március 15-iki ünnepélyén. Mindent
éIkövetnek, hogy cserkészotthonhoz jussanak, mert
ennek hiányát nagyon érzik.

Za|aegetszeg. A polg._ fiúiskola tervbevette
cserkészclapat megszervezését. A parancsnok az
intézet testnevelési tanára lcsz.
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Kószeg. Az 53.Jurisich csapat febr,ff
munkájából három esernényről kellffi
beszániolnunk. Az elsö volt á farsangi*
szindarabunk. A második eseménú.1
hogy a csapat négy ezermester cseij&
késze a parancsnokkal együtt eey@
háromcsöves rádióvevökészüléket álIi.
tott össze. A harmadik esemény volt
cserkészszempontból a legérlékesebb.
A házi Jamboree második száma ke-
rült februárban eldöntésre lgazi cser-
kész szám volt. Melvik örs íud a hó
folyamán a legtöbb iótettet felnlutatni
és egyúttal a'legtalalékonyabban meg-
valósitani , A cserkész,'ahol tud, segit,.
Az őrsök irásba foglalva adták be ió
tetteik leirását és a parancsnok ennek
alapján döntött. Az eredmény a követ.
kező: Turui 20, Daru 17, Sas 16, Só-
lyom 7, Sirály 6, Holló 5 pontot kapott.
A jó tettek a következők voltak: §e-
gélynyujtást adtak 13 e§etben, útbaiga-
zitással szolsáltak 2l esetben. sesitet-

Ponto§an kész az ebéd, hurrá ! Mátis Kálmán rajza,

Kladja l A Magyar Csetkészszívetség Kladóvállalata
Nyo,nta l Flátet ég Tátsa kőayvoyomdáJa

Yezelégé* lelelőct Ftítet Dál7eL
Budepcet, Vil., Atácía. glca | 3. T cL í 6zgeí 106-20

A gazdasági hivatalban kaphatók l

P fu totő, szerv ez őtestülel l
és alapitó tagok jelvénye étbia K 5000
Különptóbajelvények K 2500-4OOO
Számok íéláton K 1000

Etőkészüietben : örei záczló, I(iecaerkészjelvény.

Első magyar hangszergyár:

stowasser
cserkészcsapatok szállilója

Budapest, l l, Lánchid.u. 5
HAil Gszt BEK el i3mert lsgjo bb-gyártnányok.

HUROK legjobb mlnősóg.

zitással szolgáltak 2l esetben. Segitet-
tek gyenyébb tanulótársaikon, még pettek gyenyébb tanulótársaikon, még pedigúgy, hogy
2 a rendés instruálást önként meghosszabbitotta, 6
cserkész áIlandóan tanitott valakit szives'ségböl, 20
pedig különbözö alkalmakkor segitett egy-két tár-
sának. Betegápoló is volt 9 cserkész hossiabb-rövi-
debb ideig, apróbb szivességet tettek 29 eseiben.
Otthon a háziakban, különösen az utóbbi nagy
havazáskor segitettek 8-an. Az ismeretlenül maradt
jótettekért iatalmazza meg öket a kis Jézus, akinek
|ovagjai voltak ebben a hónapban.

Celldömölk 5t. Lehel cserkészcsapat jelöltjei
pünkösd napján fognak ünnepélyes keretek között
fogadalmat tenni. Ugyanakkor tarlja a csapat
zászlószentelését is. A csapatnál Szemratovics Já_
nos polg. isk. tanár cserkésztiszti munkát vállalt.

A 270. sz. Hajnal cserkészcsápat a nyár folyamán
Baltaváron fog táborozni 3 hétig 90 tövel. Az élel_
mezést a vidék birtokossága vállalta, mert a csapat
a Vasvármegyei Muzeum részére ásatásokat végez.

Vasvár. A 78, Vas cserkészcsapat 42 tagja már-
cius l5-én tette le ünnepélyes keretek között a
fogadalmat, Ez alkalommal a kerület részéröt Erössy
Oszkár ker. elnök, Farkas Ferenc ü. elnökhelyettes
és Müllner Lajos utazott le. A fogadatmat tett ifjú
cserkészeket páter Szókay lelkesitette. Este 8 órai
kezdettel gazdag míísoru ünnepélyt tattottak, mely-
nek kiemelkedő pontja a ,,Gelencei fényjelek'cimü
szindarab volt. Az ünnepély sikere Scholtz Laios
parancsnokot dicsséri.

Innen-onnan. A kerület vezelösége a kerületi
csapatok részére a közeliövöben tilkdrképző tanfo.
lyamot rendez. - Az 57. Eigyelö csapalnál Kaszt-
ner Róbert cserkésziiszt megkezdte próbaidős szo|-
gálalát. - Kl'ss Frigyes cserkészliszt a 70. Széche-
nyi csapatnál , Wallner Eerenc csetkésztiszt pedig a
68. Klauzál csapatnál nyert cserkésztiszli beosztást.

- A sopronvármegyei főtitkárság ideiglenes veze-
tését Martini Róbert a Szt, Hubertusz öregcserkész
csaprt parancsnoka vette át.

IV. KERÜLET.
§zékesiehérvár. A Szent lstván reálgimnázium

85. sz, Zrinyi csapata február 21. és 22-én az inlé-
zet disztermében rendezte farsangi előadását.

A kiskunhalasl cserkészmunka. A 269. sz.
Bocskay István cserkészcsapat okt.26-iki első foga-
dalonrtételi ünnepsége Lltán az ujoncok rnegkezdték
az őrsi munkát és 20 jelölt készíjl az ujoncpróbára.
Január 26-án igen jól sikerült müsoros délutánt
rendeztek, melyen Jeremiás Lajos parancsnok veti-
tett képes előadást tartolt a cserkészéletről.

Ö. .l. Vac, Köszönjük szépen, alkalmilag sorát
eitjük. _ Tavaszi ünnepély. Talál a Magyar Cserkész
régebbi évfolyanraiban eleget. Most is befeiezünk
egyet. Néhányat Koszter atya:,A tábor szín-
p a d au cimű nagysikerü füzetében közölt és ugyan-
őtőle legközélebbi számaink egy sor vigjátékot és
jelenetet hoznak. Ennyí csak elég egy ünnepélyre.

- N. F, 296. Aszód. A gondolat szép, a kivitelben
még nincs elég gyakorlatod, Egyelőíe keményen
markolod a ceruzát. Ha azonban néhány évig fi-
gyetsz, tanulsz és raizolsz, talentumod diadalt arat.

- Berecr Géza 2l3. Eger. Határozott érzék a karri-
katurákhoz, csak - rajzolni még nem tulsz, Pró-
báld meg von al I al kezdeni. Talán ákajzoltatjuk.
De Ieveledre máskor tégy 2000 K portót, különben
nekünk 4000 K-t kell fizetnünk, mint a te eseted-
ben is l

ZnN[JfK

szak§zBrü 6lké§zitós€.
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nyyeí közül kaphatók:
62. Harangi L.: A két arabus.(Visj) l.-
63, Cserkészjelvények és ismertetöjelek -.406{-67. Koszter Atya: A cserkésztábor

szinpada __- 2,-
68. Winnetou levelek (lassozás) és a §ielés l._

69. Harangi Lágzló: A;modeín c§efké§z-
tábor. tsohózat 1 felv. l.-

70. l(una Jenöp{serkésznapló ___ -,60
- A leánycs'erkészet uímutatóia. -.80

Cgerkéez-levglozőlapok: l2-féIe levelezölap
drbonként -.05,A mi íörvényünko levelezölap-__ -.lC

Mülap (kis cserkészplakát) drb -.20, , Ugyanaz, nagy alakban drb - 00
Baden-Powell arcképe -.50né ,! --- -.50Farkas Gyula: A tábortűz üzen. 2.-
Radványi Kálmán: Napsugár leventék 2.-
Buczkó: Törvénymagyarázat --_ 2,_
Öregcsetkészszabályzat --- -.30Táviró müszerismeret és kapcsolástan

egy melléklettel 1.50
,,Budapest és környéke" a Magyar Cser-

készszövetség kiképzési szabá|yzata
értelmében t.-

Dr. Papp §yula: Cserkészfiuk könyve -__ 1,72

A oMagyar Cserkészu hiányos évfolyamal:
kaphatók számonként a minden-
kori rléldányszám árában.

szorzőszáml 7ooo

íilnn, Builnng§I, lll. llígi-uíte 0l. í§í. 0

A Mag)rar Cserkész kö
3. §ztrilich és Mócsy: A cserkészse- |

gitségnyujtás kis kátéja. 1.50 l

4. Kiképzési szabályzat lll kiadás *.80 l

5-6. Gerö: A térkép. _ll bóv. kiadás 1.20 
l7 -8. Dr. Fodor Ferenc: Magyarország íöld-

iaiá-i. ó. iióuianylg rt, tiaá. ___ 1.20 
|

9-13. MajorD.: Órsvezetók könyve.A M. l
Cs. Sz. hivatalos kalauzá örsveze- |

tők munkája részére. lI. kiadás ___ 1.50 |

24-25. Lingauer László éa Noszlopy Aba Ti- |

__ hamér: Cserkészszinpad'- ___ -.80 l
30. A mi törvénvünk. l.- l

31-33. Sztrilich-Móósv : Tábori munkák . 2.- l
34-35. Spilenberg: A magyar cserkész l

daloskönyve. Il. böv. kiadás Z- 
|

38. Mócsy-Jaschik: Cserkészkémia 
'.- |

39. Kigs: Táborozás -.60 l
40-42. Szőllőay: Lovagiasság. __. 2.- 

|

43-46. Dr. Farkas Gyula: Forrongó lelkek, lCserkészregény 2.- 
|

47. Erczbrucker A. : Erdö nrellett nem jó llakni. Cserkészvigjáték l felv. ___ -.50 l52. Ruházati szabályzat -.40 l
48-5l. Farkas Gyula: Hadak utján 3,- l53. Kíscserkészszabályzat -.40 l
54-56. A Magyar Cserkész játékkönyve 2.- 

|

57. Különpróba szabályzat ___ -.40 l
58. Borsiozky: Csősz 1.20 l
un-iuo';,*':_:".j: 

'1_"_n'l'""_1j 
n_l 

'u"1_ ,._ l

llnn[níí il ]lnuru 8sutltúsl [inügltittnlnl

ELÖFlZETÓtNr legnagyobb tészénekelő. Hátralékos e|őílzetőlaket éúesítiük, hogy íaptrntat _

Íizetésemátc,3D-ávalteiátt, azújnegyeőelőÍi- csat abban az eselbea killdhetiűk meg, ha a hát-
zetési Őiiátazavattalan expeőitio étdekében raíéLokatr 711eíve azesedékes előílzetési őljakat iőe-
L'étjilk halaéektalan.rÍ átutalni. A Kiad.óhíu. |ében bekt3ldík. A Kiadóhívatat.

Fiúk ! Leányok !

A sápadí arcba vérí, a lágy izmohba
erőí, a csoníohra husí ad a e*

szent István

}'( alálakivonal
Kaphafó: Gyógyszeúátahban, drogeriáhban és iobb csemege-

kereskedésekben.



llnütlal [$[rHínlglt Tgmglfi ns Ínnnuliíf, §ffiuníltgffiíg
A Megyer Cserkészszöyeú§ég hivaúalos szálüúója.

Telefonszámok : Központi iroda és 2. sz.
üzlet: József 151-83.

§ Leveleket és rendelésetet kérjük
lllll l lllllll l l l lll1.1lll l l llll l l llltllll l llIlllll l lllllll lllll

fióküzIet: Teréz 136-34, - 1. sz. fiók,

- Postatakarékcsekkszámla : 47827.
Il., Corvln-tét 7, szía, alá clmeznl. 34

Cserkészjelvényeket kizárőlag a Magyar Cserkész Szövetség jogosult árusitani,
igy az közvetlenül onnan rendelendő. (Budapest, Rákóczi,ut 15. iI.)
1. Központi iroda és raktár: IL, Corvin-tér 7. sz.
2, Csetkésznlházati és sportcikkek nagybani eladása (csapatok kedvezményes felsze-

relése): II., Corvin-tér 7.
3, Füszer , gyarmat-, háztartási és ,csemege árr,rk .nagybani eladása és vidéki rende-

lések intézése: II., Corvin-tér 7.
4. Cserkész- és sportcikkek, továbbá füszer, csemege, gyarmatárÚ, háztattási cikkek,

valamint tea, rum, bor és likőr küIönlegességek kicsinybeni árusitóhelye z l. sz.
flók IV, Váci-utca 46. Tel.: József 151-83, 2. sz. fiők II, Corvin-tér 7, Telefon:
Teréz 136-34.

t§ Cserkésztiszti ruhát mérték szerint kedvező fcltétetek mellgtt részletfizetésre is szállítunk. a

Tájékoztató árak:
l. Ctrí<or kristály kocka vagy I ta. Htsí<onzetvek|

por a legolcsóbb napi ároi- l Uajpástétom 15.000
Z. kave na:gyszemű, ktilönleges 130.000 | Sonkapástétom !5.900

,, igűfinom ___ 100.090 | nujlai kolbász káposztávaI ?9 ryq
| "",,*

3. Porí<oltkávé kütönl. --- 100.000 | Sertésgulyás 25.000
,, elsőrendü 90000 | to. oetigyümolcskülorllegességek

4, Franckkávé ___ - _ l tg. ?+,9p!^ l -'d.Éúaai 
xéiszerstilt4, ríancl<t<av? --, I Kg. 4+.,YU! | Kart§uadi kétszersült 

- ___ 10.000
5. §ne_ip malátakávé ___ l " ?4..999l T;;;;;;; K".stlin.féle ki_
6. Sgt István malátakávé l , ?1.999 l -áó 

il;;'___--___ i r.á. 60.000
7, Cacao Bensdorp ___ 48 000 l N"".irin 

"á"..
35.000,, Boon ___ 52.000

s. CsőkoladeSzerenciiésDréhii 65.000 | Ostseehering tejes _-- 1 drb 1q9q9
9. Tea Császárkeverék ___ 200.000 l ango_lna -_- --_ 1 kg lry.lqq

; §ifi:tfi; ___ 120.000 | ilainia-iiuncia % _ _ 25,000

tO. Rias ótasz rén]res ___ _ _ 13.000 l " portugál l/s 12.500

ii. sri. ilfur" iiér^"utii"z"i-- zs.óoo I zt. s^itteteu,,
[2. Maggi húsláves ___ 16.000 | niaami valódi --- 

']9.q9q13. Maóároni tojásos vékony --- 20.000 | truppista Staufer _-- 54.000
14. Rigskeményiia 30000 | noqu-efort --- 84.000
lő. Hangya háziszappaa --- 20.000 | rmenthali valódi --- 120000
15. a) Etolaj kiválő finom l kg. 40.000 l z2, Cosn^g 7/n ___ 50.000

b) Paradicsom ___ -__ 1 " 17.000 l zs. R,rá l liter ___ ___ 36.000
c\ Batacklekvát _'|,', 22,000 l 

-"' -;* Ú;;i;" eredeti ___ ___ rr0.0OO l|

16. Mastár Mocnik-féle nagy üv. 8.000 l 24, Lik&ők? lt
17, Fozelek konzetvek: I Hangya likőr 1 lit. 96.000 i|

Borsó aprószemü 34000 | Zwack n --- 1 ,, 130.000 
||

ZőIdbab 28 000 | Gschwindt likőr ___ l o 85.000 l|

Ltaiakat kaii,elézettse§ nélí<üí, csupán tájékoztatás vége:tt ka,zaliiak, ll

íF Az áraklran a, forga,lmia,<ló tlennfogla,lta,tilr I * |i
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IV. Váci-utca 46.
Tel. .lózsef l5t-83

Budapest,
Postatakarékpénztári csekks zámla" : 47827 .

II. Corvin-t& 7,
Telefon 136-34

Oserkészing (khaki
Ia. ftanelből 28. szám

kor.

___ 120.0C0
IIa. , 28. ___ 100.000

29 tőIíe|íelé szátnonk. 2500 K-val d,rágább.
Flanell khaki métere 30-35-40.000
Cserkészkalap 80-120-140.000
Tiszti kalap ___ 150000
Nyanr<endó zöld szegett --- 14.000
Tábori sapkák vászonból ___ 24.000
Sip 5-8-9-25.000
Sipzsinór, fehér, zöld és barna 8000
Bot (l0 drb vételnél 15.000) 18.000
Tiszti bot (vastag, szöges véggel) l4- 1 8.000
Kötött |ábszárvédő 65 000
Derékszij 65-95-105.000
Nyakkendő karika 8000
Tiszti kalapszij (kiváló finom) _-- 27.000
Őrsvezetői kalapszij (" , ) ___ 25,000
Cserkészkalapszij (. ,, , ) --_ 21.000
Viharszij _-- 14.000
Cserkészkés 6-8-16-28-80.000
Kanál-villa (összecsukható) nikelez. l0.000
*Cipő (legíin. anyagból) fekete,

35-37. szám --- _-- 400.000
38-40. , ___ ___ 420.000: 41_45 n ___ _,_ 440.000

*Bakancs (sárga) 3ő-3?.sz. 360-400,000
t , 38_40." 420.000
D u 41_45. ,, 440.000

Cserkésznadrág
vászonbőI 90-120- l40-160,000

Yadászvászon l méter 90000
Tiszti paszomány (arany) métere 24.000
Paszomány (vörös) métere 12.000

Iskola táska rendkivüli ár--_ 30000

Sujtab '(előirásos, zöldes barna) 
kor'

métere 4000

Leánycserkész ruhaanyag m. 50 00O
, nyakkendő 14-20.000
,, sipzsinór __- 8.000

Számok 2OaO
Termosz (félliteres) 50.000

Aluminium áruk l
Lapos tvópohár fogóval 15.000

., ,, u fogó nélkül 13.000
Osszecsukható pohár 9000 - 12 000

"Record" főző két edénnyel _-_ 130.000
Tábori főző á|vánnya1' --- 200.000
Utazó íőző 1lz literes 60.000
Zsebf,őző 1/, literes 50.000
Kulacs huzatta| ___ ___ 100.000
Tojástartó 7000
Mély tányér 30.000
Konyhabögre ___ 14 000
Aluminiumcsajka 50.000
Szappantartu 

___ ___ __: l3-13:333
Vajaskenyértaitó 30.000
Elelmiszerdoboz ___ ___ 100.000
Csavarmenetes doboz 12 - l 4-16 -22,000Vajtartó üveg betéttel 30-40-50.000
Villamos zseblá m pák (zsebaccumulátorral)
Izző ___ 4800
Nikkelezett accumulátor-tok 24,000
Sima ,,Metal" tok 28.000
Akasztós ,,Metal" tok
Zsebakumulator (töltve)
Gyapju pokróc nagy ___

D , kisebb
Szalmazsák ___

30.000
24.000

___ 320.000
_ 250.000

78.000_96.000* Cipőnél ós bakancanál ápr. 30.ig 100,'o engedm.

Cserkésztiszti ruhdt mérték szerint kedvező íeltételek melletí részletre is sztiltitunk.

ry19*,::"#"d"g§ffiff Hi:iliti"ÍlHlÍ,"lx'#,#Jx.;i.üt,:?#ffi il:
E teklntetben cserkésztestvérelnk támogatását kér|ük.

Áraínkban a forgalmiadó benfoglaltatik.

línuynt [nuilíunil Tltnlglű m Ínnnffiiíű §lüunílrgluíl

Központi lroda és áruraktár: !l., Corvin-tér 7.Bendelésekct ós leveleket kériük ide cimezni.
,

Atiegyzék.,
Vidéki szállitásokat vagy nagyobb személyes rgndeléseket ll. Corvin-tér 7. szám alait a Központi árurak.

tárunktól eszközöljük.

csupán íáiékoztaíás végeíí hözöliük.

Fróter ór


