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AZ oRVoS
kötelességet teljesit, a-
míkor gyermekeknek, bete-
geknek és 1ábbadozóknak
MEINt - MAIAT INKAKAOT r ende i
tápszerü1. - Egy kísérlet
meggyözi Önt Meinl ma}atin-
kakaój ának kitünó minösé-
géröl és gyógyhatásáró1.
Mind en Meinl-üzletben kap-
ható.

MEINI GYULA.

GERMANN FRIGYES
' óramüves

Budapiest, lV. ker., .Apponyi-tér t.
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l cserkészfelszerelések l
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Árajántatot készséggeI kütdök t

a iltBYEn [§ffifiÍ§ffillüT§ÉE aüilt§líl[lTÚJn

NAGY MENYHERT
haíonai és polgárí szabóüzeme

BUDAPEST, lV.,
Kecsheméíí ucca 9. szám, félemeleí.

Készit katonai és polgári ruhát, saphát,
cserkész és windenneruű eggenruhát.
Nagy válaszíék szöveíehben és minden-
íaiía felszerelési cihkehben, Cserkész

vállpántok állandóan rahíáron.
TELEFoN : JózaEí 404_2ő,

nUü!JgJ3J!!!!!!!3[ ?ií'§:'n!", 
"tca 84, ez.

Előkészit középiskolai magánvizsgákra, éretsé-
gire vidékir.ket is. Telefon: lózsef t2,1-47,
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A táborczástr.oz pénz kell J

Tehát rendezzünk rzetitettlrépes el6adáscrka1. - Az eddigi
három B. K. G. diapositív .o.ozato-n kivül elküszült a legújablr sororai,

&r a ffopenhagai Jooóoree.
A sorozatok részletes leirása megtalálható a ,Magvar Cserkész" folyó évi
január 1-i szánrában. ': A'Z, si',- B. R. G. cserkészisapat.

Kölcsönzési ügyben },IELKÓ GYÖRGY cserkésztiizt (Budapest, iV., Egyelem-u. 2, sz
Szijgyártó üzlet) ad feivilágtlsitásr,
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CSERKESZKESEK, EVÖES,ZKÖZÖK, OLLOK, BOROTVÁK ES
BOROTVAKÉSEK A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN.

ilAVlTASoKAT És xöszöRÜLÉsT El-FoGADUNK.
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MAGYAR
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Maror-utca
Kiadóhivatal: lV., Váci-utca 62. íez, 6,

Megjelenik minden hó l-én és l5-én.

okoliból énellésre ajánlani nem fogjuk. A
fejlődő fiwk számára ugyanis más, érzéke-
nyebb mértékkel kell mérni, a I4-L6
éves fiúk lelke bizonyos dolgokra sokkal
érzékenyebben reagál. Röviden szólva, a
magyar nóták egy nagy csoporljánál, az
u. n. airágéuekeknél nagy óvatosságot ta-
nusitsanak s közülük minél keresebbet s
akkor is csak a legszebbeket és legdecen-
sebbeket énekellUk. Sokak részéről talán
az a vád íog érni bennünket, hogy igy
egyoldalu lesz a fiuk nótakincse és később

- adott esetben - eze}rnek a virágéne.
kelrnek a megismerése csak annál rosszabb
hatással lesz rájuk. Azonban nyugodtan
vállalhatja ebben a tehintetberr minden
cserkész vezelő a íelelősséget. Ezeknek az
érzéseknek a számára a fiúknál még nem
érkezett eI a kellő idő s közülük a szép
nótákát előbb, vagy utóbb - úgy is
meg fogják tanulni. Éppen a X. törvény
terén ezeknek a gondolatoknak és érzé"
seknek a kirekesztésére kell legfőképen a
nevelő munkájának irányulnia. Ismerek
igen sok jó csapatot, alrik virágénekeket
jóforrnán sohasem énekelnek, de azért tá"
bortüzük nótakincse szegényesntk és hiá-
nyosnak épen nem rnondható.

Ezen a íontos paedagogiai szemponton
kivül legyünk tekintette| az izlés neóelésére,

A m.agyr génhtsztól és zenétől oly távol
Bső divatos kup}ékat és kabarénólákat ne,
énekeljük. Ezeknek a humora elég szegé.
nyes, s életük, akárcsak a tiszavirágé, igen
rövid időre terjed. Mindent könnyelmüen
kifigaráző, kigunyoló műfajuk nem egye,
zilr meg a cserkész gondolkozással.

A MÁGYAR csERKÉszsiÓvnrstc HIvATALos LAP,A

El6fizetér : Ne8y€déYr€ 30p00, féléYfe ó5,000,
Egész évre 100.000 K. Egyes szám 5000 K.
Postacsekkszámla: 31.428. Telefon: J- 94 79_

Fclelős szetkesztő t

HERMANN GYŐZÓ

A cserltésznóta.
A most készülő kerületi és a jövő év
nemzeti jamboree egyik versenypontja
lesz a dalosverseny is, azétt ugy
hisszük, sokakat fog érdekelni, hogy

.milyen irányelvek szerint készüljenok
a csapatok.

l. Mit énekeljünk és mit ne énekeljünk ?

Mindenki, aki nap közben, vagy az esti
tábortüzeknél hallotta már a cserkészfiuk
énekét, tudja, hogy a magyar .cserkész-
mozgalom céljait előmozditó pedagogiai
eszközök közül mily nagy §zerep jut a nó-
lázásnak" Ha ezenkivül tudjuk azt, hogy
egyrészt a 13-I4- ér,es cserkészjelöltek
átlaga még nem ismeri a legszebb magyar
nótákat, másrészt tekintetbe vesszük azt,
hugy - a kellő irányitás hiányában -
suk csapat a magyar szellemtől és zenétől
idegen pesti kuplékát, vagy fejlődő fiúk-
nak nem való virágnótákat is szokott éne,
kelni, mert nem ismeri a magyar nótakin-
cset, akkor - ugy gondolom - nem lesz
felesleges néhány gondolatot közölni a

nóták megválogatásáról.
Mit énekeljeneh és lui.t ne énekelienek a

fiúk ? Erre a kérdésre röviden ugy vála,
szolhatunk, hogy énekelhelnek a fiúk min-
den nótát, ami a cserkésztörvénnyel, a

pedagógiai érzékkel és az esztetikávál
nem ellenkezik. Szándékosan hagytam leg^

utolsónak az esztetikai szetnpontokat, an,
nak az előre bocsátásával, hogy az énekek
nregválogatásában mindhárom szempont-
nak egyaránt érvényesülnie kell. Azza|
ugyanis legyünk tisztában, hogy lehet va,

Iamelyik nóta önmagában nagyon szép és

mégis íejlődő, serdülő fiúknak pe<lagógiai
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Ebbe á csoportba tartoznak azok áz éne- Tanitsuk meg a fiukat a kuruc nótákra
kek is amelyeket talán ,,a cserliés zet kö- és a szabad.ságharc dalaira. Énekeljük ki-
korszakából való" énekeknek lehetne ne- rándulásainkon, ünnepélyeinken, táborunlr-
vezni. Ezek a legelső években, sőt most ban a luaglar köUök legszebb verseit,
is iró, jóakaratú szerzők munkái, de a Csokonai, Vörömarty, Petőfi, Arany, Tompa,
cserkészethez sokszor csak annyi közük és a többiek megzenésitett költeményeit.
van, hogy ismert népdalok dailamára nagy- Emellett tanuljuk meg a legszebb katona-

karimás kalapról és kozmáról esik bennük uótóhat, népdalohat, de kerüljenek sorra a

szó. Ezek helyett hála Istennek szép eggházi énekek és diáknóIáá is. IvÍint-

annyi szép cserkésznóta ismeretes már a hogy pedig,"dipnr élünk kizárólag a mult-

csapatok között, Legyen ui.dáwság a cser- ból, gondoljunk a legujabb kor legszebb
késznótában, azonban cserkészéletünkbő1 énekeire is. A NI. Cs. Daloskönyvének II.

a napfényt és derüt, de ne a hanyag'ő- kiadásában sok példát találunk mindegyik
jeli őrt és a kozmás babot énekeljük meg. csoportra.
Magától értetődik, hogy a melódiára is Ezenkivül a magyar énekek mellelt leket,

nagy íigyelemmel legyünk. Zeuei.leg érték- szabad. és hell olykor-olykor idegeu népek

telen nőtát ne énekeljünk. dalait is énekelni. Ha csak magyarok va-

Végüi ne fujjunk mindig egy nótát. gyunk is, azért tudunk gyönyörködni az

Tudatosau töreked.jünh csapatunk nótakin- idegen nemzeli lélek műalkotásában is,

csének bőuitésére. Ha rnenetelés közben, Maroknyi nép lévén, nem zárkózhalunk
tábortűznél mindig ugyanazt a 8-10 éne- el mereven 

^z 
idegen kulturától. Termé-

ket énekeljük, a legszebb nóta is elcsépelt szetesell itt első sorban a német nóták
és unalmas lesz, Mint a legtöbb dologban jönnek tekintetbe, de énekelhetünk olasz,
itt is a íiuk jó kedve, dalos munkája fogia írancia, finn stb. nólákat is pedig - a

a változatosságot a vezető számára hálás fiuk nyelvtudásához rnérten, - a magyar
íeiadattá tenni. szöveg után eredetiben is. Szóba jöhetnek

Mit éneheljüuh tekát ? Enekeljünk első még kellő megszoritással n:lgyobb dal-

sorban moglar és cserkésznótákat, A cser- művek, operák kisebb-nagyobb részei is.
késznóták közül a legszebbek a Magyar Twdatosan válogassuk meg tehát azo-
Cserkész Daloskönyvében megtalálhatók s kat a nótákat, amelyeket csapatunk éne_

a Magyar Cserkész is állandóan közöl kelni fog. Igy " nótázás be togja tölteni
ujabbakat. A magyar nótakincs ,népszerű- azt a fontos szerepet, amelyet a cserkész-
sitése és nregtanitása tekintetében pedig mozgalorn paedagogiai eszlrözei között el-

- amint azt már a bevezetésben is emli- íoglal s ezzel is segitjük a f,ukat a cser.
tettük, nagy hivatás vár a magyar cser- készideál felé vezető nehéz,de sok örömet
készmozgalomra. nyujtó útjukon. Dr, Spilenberg G)Jörgr,.

í]irilqall Róma Lanyatíásáa,a"k egyik oka az voítrhogy az áílam tartotta el a aép hfuoanegyeő té-
szét; ezétt azgtáa ezek íékeéobtak mladen Íelellsségeí aagckétt és gyetmekeikétt és őo-

Iogtalan naplopó néppé íettek. A clrcgst (átogatlákrahol ílzetett játékosok ieleatek íEeg a'zaténía, épen-
úgyraaínt malslehet Iátni, miat lóőloínak kí az eabettőm,egek, hogytlzetettíatballístáÉ iátékát nézzék,

A Ígtball fi,aga nagyszetű iíték az íí_ú teste-íeíkg íejíesztés&e, Megtanul Jőkeóvűea és'őnaetlenű|
|á,!slaní1 c.egállall a heíyét és kíta"ttaai és ez a 1egiobb eíőkészités az élet iálékai,a. Au onban elvetendő
és gyalázatos dolog akiror, níőőn egész seteg tialaíembe* tact vissza atlól' 1rogy maga Játsszék s csupán
nézőlvé íesza,ek oLyan játéknlk, melyet tizeíett szeméíyek játszanak- Réezemtőí salvesen láiom fa|trnk
e?en pomoás péÍÓLít, kik tőkéletesen vaanak kiképezve és kífogástalanul jálszanaki őe íáj a seívem e
rrrásik íé1 Láttíálraz íi:ck és h|alalembetek e7e7 sípa.día,n, horpadt meílel, gőtayeő.lea, gy&zaíakok, klk
s?údteleo, ciga*eltázlak, lyakta-fő* fogadnak, míndnyáian a legtővídebb úton a hlszlétia íelé, rrLidőa
szofrszéőaikkaí egyűtt ittasan ordítanak, anellett a íegtl3tabb ha,a,g az a h7szte.ikís víhogó rőhőgés,
m,eíy egy jálékos kis botlását vagy bakását kisét|. Kaéezl az embet1 vajiod lugyar,a4oa, nea,zet-e el,
p,ely szLvőg ié#iasság hfuének ötveldett, rrrelyet sem i|eőtség1 sem íagalom nem iírdott sodrábóI klhozn!,
s melyre a Legkényesebb helyzelbett ís íehetett száaitani

Téúísétek el az Líiakat ettőí a mostaní szokásuktól, - tauitsátoí< meg őket íétílasságta, titartani
mínden"kótelesség teíjesitésében ás ncm cstrpán nézőnek és naplopónat lerral"

(Baden-Powell a §oouting for boys-ban.)

L
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Indián iskola VI.:

kedves Fehérarcír Testvérem l

A vadászösvényt jártuk a Nagy Hegység-
ben, mikor egy puma friss nyomait fedez-
tem fel. Wlnnetou elhaíározta, hogy i',,Kék
Toll" barátjával lassóval fogják eleiteni a
fenevadat. Mindketten előbb alaposan meg.
vizsgáltuk pányváinkat, nincsen-e rajta vala-
milyen szakadás, biztosan áII-e a lassocsomó,
nem vetemedik-e a kötél s ezen kivül több
próbadobást végeztink, mert iassóink épsé.
gétől és tökéletes keze|ésétő! fog függni éle-
türk. A leshelyen azután az élethű őzgida-
sirás előcsllta a párducot. Ugyanabban a
pilianatban halálos biztonsággal repült el a
két hurok. Még szinte fogtam a hurkot és
rrégis éreztem, hogy a vadállat fogva van.
Nrgyszerű érzés volt érezni és látni, hogy
a biztos hurok hogyan szeli át a levegőt és
tekerődik csalhatatlan biztonsággal céLjára.
A punr felugrott s majdnem magával rán-
tott mindkettőnket. Amint az á|lat é;zrevette,
hogy nem menekülhet, támadóira forditotta
fi3yelmét. Először engem vett észre. ZőIdes
szinű szemei egyre élénkebben csillogtak s
egyszerre megtörtént az ugrás, AIig értazon.
ban a levegőbe, a másik oldalon állő ,KékToll" megrántotta a lassóját s a hatalmas
állat Íuldokolva esett vissza a földre, hogy
most új támadója ellen forduljon. Most azon-
ban Winnetou rántotta meg lassóját s nem
engedte, hogy az ugrás társa közelében ér-
hessen végett. Igy folyt ez egy darabig, a
puma nem tudott szabadulni, de veszedelmes
ugráldozása miatt mi sem férkőzhettünk ké-
sünkkel a fenevad közelébe. Segitett azon-
ban rajtunk a lassóval való megkötözés tu
dománya. A távolban elinditott hurkok körül-
íonták a ragadozí lábait, a félelmetes karmok
nem mozoglrattak, izmos nyaka nem mered.
hetett fel a levegőbe, s az előbb még haj-
longó, karmaival csapkodó, levegőbe felug-
ráló,,amerikai oroszlán" tehetetlen zsákként
feküdt a földön s nemsokára pompás bőre
winnetou birtokában volt.

A megkötözés.

Sápadtarcú testvéreim biztosan szeretnék
részletesebben ismerni a ,,távolbóI való meg-
kötözés"-t. Ehez nem kell semmiféIe külö_
nösebb felszerelés; egy közönséges pányva
vagy puhitott kötél teljesen megfelelő. A
megkötözést egymáson szoktuk gyakorolni,
közben semmi baj sem történhetik, különö-
sen akkor nem, ha az ,ráldozata egyik ke.
zével az arcát védi. Ez a kötözési gyakorlat
igen tetszetős mutatvány is, mikor először
hurkot vetünk az ,áldozat" nyakára, hurkot
vefünk a feltartott jobb kezére, a feltartott
ba|kezére, mindkét kezére, jobb lábára, bal
lábára, mindkét tábára (ezt is lehet) s végül
még a meghajlitott törzset is megkötözzük.
Olyan ilyenkor az áLdozat, mint egy alapo-
san összekötözött bőrlabda,

Percze ez nem olyan egyszerü dolog. A
megtanulása nem megy olyan gyorsan, rnint
a fenti leirás elolvasása. Mikor az á|dozat
nyakáta hurkot vetettünk, mintegy 5-6lépés
távolságra felállunk, a lassó végét jobb ke,
zünkkel megfogjuk - amennyiben pedig a
lassó nagyon hosszu, akkor egy részét a
földön hagyjuk s nem a végénél fogjuk meg,

- most bal karunkat kinyújtva olyan mesz-
sze markoljuk meg a lassót, amilyen messze
csak tudjuk. Bal karunkat félig behajlitva,
jobb kezünket a testünkkel egy vonalba
hozzuk, hogy a lassó ivben lógjon te. Ezt a
testünk előtt lelógó részt a jobb karunkon
átvetjük, hogy ne a két _karunk között, ha-
nem a jobb kar mögött lógjon le. Ez az
alapállás. (L, 1. rajz.) Ebből a helyzelből
_ az ,,a|apállásbóI" - kell a vető mozgást
végezní. Jobb kezünkkel vizszintesen egy
erecleti helyzetébe visszatérő gyors körmoz-
gást végzünk, nrialatt a bal kezűnk-
kel a kötelet kissé feldobjuk. Ez a két moz-
dulat nrajdnem egyszerre történik, azonban a
ba|kéz egy kicsit előbb lép működésbe. Vol.
taképen csupán ez nehéz az egészben, mert
különben az igy képződötL szoritó nyolcas-
nak a fele nem repül biztosan s nem ér el a célig.
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Az igy elinditott
hurok a megcéIzott
fejre, karra, lábra
tekerődik. Ha a ka-
rokat megkötöztük,
s az első lábat akar-
juk megkötözni,

megtehetjük, hogy
feltartatjuk lábát s
hasonlóan vetitik rá
a hurkokat, mint a
hogyan a kezek
megkötözésénélkell, :t

azonban egyszerübb
módja is van. Jobb
karunkkal megfog-
juk a kötél végét s anélkül, hogy egy ré- farkas, rőka, szarvas,
szét átíektetnénk karunkon, a fent leirt kör- csérkészekre.
mozgást ,légezzik (csak ezt l) s az igy kép- Ezt a megkötözést nem szabad azonban
ződött hurok rászabd a megcélzott lábra. A úgy értelmezni, hogy az áldozat nem tud
második lábnáI is ugyanigy járhatunk el s megszabadulni, mert mihelyt utánaengedjük
mikor mindkét láb megkötözése külön külön a lassót, a hurkok meglazulnak. Ha valakit
kész, egy nagy hurkot inditunk s ha tár- komolyan megakarunk kötözni, középvékony
sunk egy kicsit felugrik, a hurok beszalad zsineggel vagy_ szijjaI (bőrcipőíűző) csuklóit
a|á|a s míndkét láb bilincsben van. Aszerint, és külön a bokáit úgy kötjük össze, mint

kor majd igazán
szükség lesz tá,ak-
korra tudják.

Hasonlóképen
haszná|hatja fel a
cserkész - a Win-
netou tanitvány -a sok előre nem
látott esetben eztaz
ügyességet s min-
denesetre atkor, ha
egy vagy két társá-
val lassóvadászatra
indul, ha nem is
,,amerikai oroszlán-
ra", hanem esetleg
bölömbika órsbeli

ahogyan a cserkészbotokat
szokás: eleinte laza párhu-
zamos menetek, majd erre
többszörös, feszes, meróle-
gesen álló csavaralakulatok.
(L. 2. ábra.) Sohasem hasz-
náljunk hosszú és vastag
kötelet, mert, mint ezt a
pénzért magukat mutogató
erőillűvészektóI látjuk, ösz-
szekötözés után a megíeszi-
tett izmait elengedi s igy
valahol Lazább lesz a kötél
s ha egy helyen meglazu\t,
már nyert ügye van az ak-
robatának s csakhamar meg-
szabadul. Biztosan beváIik
és egy kötéIművész sem
szabadul megr ha a fenti

ges törzsek kezéLen
napokig ebben a hely-
zetben, aki meg akarja
próbálni, milyen kelle-
mes érzés, az próbálja
rneg csak egy negyed-
órára, hiszen kötele és
cserkészbotja minden-
kinek van. (L.4. ábra )

Nem felesleges ag-

hogy jobb karunkkal balról
jobbra vagy jobbról balra
végezzík a hurok inditását,
mindig nrásik-másik felét
kapjuk e szoritó nyolcasnak.
Ha egymásután két ellenke-
zőleg inditott hurok fut fel
a lábra vagy karokra, teljes
szoritónyolcast is kaphatunk,
melyből pedig bajos kisza-
badulni. Megtehetjük még
azt is, hogy azá|dozatoldalí
fordul s térdeiben kissé, de-
rékban azonban erősen meg-
hajlik s mi most egy olyan
hurkot vetünk rá, mely tér-
dét és nyakát összeszoritja.

Joggal kérdezh,etné valaki,
hogy mi értelme van az

íyttzás helyett Totenl-
jük kezdőbetííinek le"
f ar a gásáv aI i gyekezn ek
ihletet merileni, mikor
a sápadtarcú tanitófő-
nök p arancs szav át a h ell
levt l lt itni az atyának
vagv jőbarátnak, n€ffi 

erD.kotnolyan, csak gya- -'
korlatképen, hogy ami-

2. 
^bía,

egész megkötésnek, amikor az ,,á|dozatnak" módon leirt középvastag zsineggel bokáját
nemcsak védekeznie nem szabad, hanem - és csuklóját hátamögött összekötve (ne rug-
ezer sündisznó tüske - még segitenie is kell. hassa el), egy harmadik zsineggel hasonfekvő
Hát igen, ez csak gyakorlat. De az életben helyzetben egymáshoz erősitjük. (L. 3. ábra.)
sok minden csak gyakorlat. Winnetou járt Az indián töizsek egyszelű ésbiztos mód-
a fehérarcuak iskoláiban, ahol a fiuk musz- ját használják a rnegkötözésnek - a ,,far-
tangok helyett íapadon lovagolnak s sarkan- kasgúzs"-t. Winnetou gyakran volt ellensé-

1. 6bta,

3. ábra.
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gályoskodás-e .Winnetou részéről, hogy ilyen
dolgokra tanitja meg fehérarcú testvérét, aki
békés viszonyok között nem is gondolt rá,
hogy neki valakit meg kellene kötözni, vagy
őt kőtőzné meg valaki. Winnetou azonban
fehér testvére mellett nemcsak a békés órák-
ban akat mellette lenni, hisz.en a bajban
válik el, hogy ki a hű baút. Ertened kell
ezekhez a dolgokhoz, meft nem történhetik e
ffieg, hogy mint éjjeli őr,
gyanus alakot fogtok el, akit
sem elbocsátani, sem más-
képen fogva tartani nem le-
het, mig nappal lesz s a
csendőröknek át lehet adni.
Nem hatolhatnak-e lakáso-
tokba rablók, akiket ügyes
önvédelemmel harcképtelen-
né tettól; de utána mit te-
szel: mi lesz, ha magukhoz
térnek s megint fölényben
vannak veled szemben ? Vagy
nem fordulhat-e e|ő az ellen-
kezője, hogy Téged rossz
ernberek valamilyen okból hatalmukba keri-
tenek s ha nem tudsz idejekorán megszaba-
dulni, igen rossz következményekkel járhat
rád nézve. Amerikában történt a következő
eset :, Jim, a ,,Tigris" őrs vezetője, vagy amint
nevezni szokíák, a ,,Hosszú , Jim" egyedül
cserkészett a hegyek között. Epen azon törte
fejét, hogyan fejezhetné be eredményes cser-
készését valamilyen szép jótetteI, amikor egy
völgykatlan szélén állő ház felé egy négy-
kézláb másző embert látott. ,,Biztosan meg-
sebesült vagy beteg s most segitségért mászik
a házba" - gondolta Jim. Egy-kettőre ott
termett s benyitott a házba, de rnekkora volt
a meglepetése, mikor felfegyverzett mord
íérfiak ragadták meg s mielőtt védekezni
tudott volna, farkasgúzsban feküdt a földön.
A felfegyverzett emberek egészen nyiltan
megbeszélték sötét tervüket : a new-porthewi
postakocsikat fogják éjjel kirabolni. A farkas-

gúzs okozta fájdalomnál sokkal nyilalóbb
fájdalom kinozta Jimet, hiszen a new-port-
hewi szállitmánynak vezetőja a ,,szelid Jack",
aki előtte három évig volt vezetője az ismert
,,Tigris" őrsnek. Visszagondolt Jim az őrsi
őrákra, melyekben volt órsvezetője a szol-
gá|atkészségről beszélt s ők érezték akkor,
hogy Jack minden áldozatra képes volna
őrse tagjaiért s ryQ§t , az ő tudtával megy

Jack a biztos halálba, mert
hisz egy cserkész nem togja
ellenállás riélkül a rábizott
értékeket rablóknak áten-
gedni.

Amint a rablók délfelé el-
indultak, hogy gonosz mu1,1-

kájukat végrehajtsák, Jimnek
egész teste-lelke egy gondo-
l,1tra összpontosult: megsza-
badulni és megmenteni cser-
késztársát. Es Jim cserkész
volt. A térdei alatt átdugott
hosszú bot végét sikerült a
tűzhely ajtajan keresztül a

tűzbe dugni, ahol az lángrakapva, Iassan, de
biztosan egyre rövidült. Jim homlokán kiüIt
a verejték, a tűz közelsége fájdalmat oko,
zotI, de ezen keresztül egy bizsergő, egyre
re erősödő hangot is vélt a lelkében muzsi-
kálni:,,Megmented cserkésztestvéredet!"
Végre elégett a bot egyik fele s most már
oldaltfeküdve nem volt nehéz kiszabadulni s
a bot parízsló végével a kezén lévő kötelé-
ket elégetni. Szabad lett. Hogy milyen ügyes
és leleményes módon tudta őrsvezetójétmeg-
menteni, azt máskor mondom el A fontos
itt az, hogy Jim nem ijedt meg,hanem aharl
nregszabadulni és meg is szabadult.

Akarni te is tudsz, hát akarj felkészülni
az esetleges nehéz őrákra. Ha készülsz rá-
juk, nem leszel egyedüI. A Nagy Főnök lát,
hatatlanul melletted lesz és segiteni fogsa
karodat.

ölel winnelou
a Nagy Főnök.

Ioó€y résen ! 111"l,:x*J ,ui"'?,,ff!*rti!,T!!"ilo,íu?t,,!^,rJ:"*í'^;,Yi'"J3r!.*"r' ,lY":?;ll;
készea leszeí cselekvésrc. (Bí-Pi.)

A KERÜLETI CSERKBSZVBRSENYEK KÖZÖTT A LASSÓVETES IS SZEREPELt

I-As§O) elsőrendü kivitelben kapható ! - Teljes fel-
szerelés: 1 drb t0 mtr ,,La§so", 1 drb 5 mtr
,,Krinolin", 1 drb bőr csuklóvédő.

Egyes darabok külön is kaphatókí

-4-merika.i trőrlasso 14 mtr, bivglyszarv gyürüvel. Igen olcsó gyakorlólassók.
postán utánvéttel is szállitható ! Minden databhoz használati utasitás.

MELKÓ BERTALAN i,,}§i§xí,'id:"ffiiTEM U. 2.

lllnllltl]llllll!

4,6bta
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Számoltatolr velünlr ? . .,
Künn nár elóbtljtak a kiváncsi ibolyák. Egy-két

nterész lűzía- a halár patakja mellett aranyzöld -
glóriát vont koronájára. Ezt vollatok ti megnézni és
innen hazajövet láttalak benneteket. Ajkatokról büsz.
kén harsant az ének és a tavaszi földön keményen
döngött lépéstek, Az ulca népe ismerős, a gyermek.
sereg irigy szemekkel nézelt s nem egy ajkon ott
égett á kivánság: én is veletek szeretnék menni,
én is cserkész szeretnék lenni l

Ti már me§§ze jártatok, az éneknek csak foszlá-
nyai szálltak hozzám: ,,megterem a gyözelem !" Ti
egyre távolabb jártatok és az én emlékeim egyre
közelebb jöttek.

Hogy is volt csak ? Régen volt l Mikor nrég nri
voltunk az akkor megcsúfolt - ma megirigyelt -cserkészek! Mi akkor a barátok, osztálytársak, ta-
nárok, az egész társadalom részéröl a meg nem
értés őserdeiében indullunk eL

Ma látialak íiteket s erre gondoltam.
De láttatok-e ti engem ? ! - Láttatok-e, hogy egy

pillanatra elfordultam (csak az öröm könnyét töröI.
tem ki szememből), Iáttátok, hogy egy valaki és az
uton még sok valaki szeme melegével simogat. Ol-
vastátok-é szemeinkböl, hogy ahol tudunk, segitünk.
Mert egyszer _ megfogaCtuk, hogy a c§eíké§z ahoI
tud, segit s bár az életben járunk már, de foga.
daImunkat ntég tarljuk !

Eszrevettétek, amikor kirándulásra meiltetek, az
ablaknál helyet adtunk - a vonatban - a fürge,
mindent látni vágyó kiscserkészeknek?

Iln voltam az a tisztviselő, aki a menetjegyirodá.
ban a kedvezményes jegyet megkapnisegitettem, én
én voltam az, aki a táborozásnál meqsugtam a
paranc§nók urnak, hogy hol lesz jó tábothely, én
voltam az, aki a faluban olcsó tejet, vajat keritettem,
én voltam az, aki a iamboree győzelmi hirt hozó
lapot könnyes szernmel olvastam, én voltam az, aki
sokban löled látva, nem látva segitettelek.

Ezeket pedig nem azért mondottam e|, hogymeg-
köszönd. csak c§erké§zteslvéreimmel szembena
kötelességem teljesitettem. Azért mondtanr el, hogy
a tiz törvény élettéválásának heroikus harcában a
végbeli vitézek bátorságával küzdj. Küzdj tudvaazt,

hogy vannak messze elő|iáró örsök, akik vigyáz-
nak, őrködnek.

Mi erőink nagyrészét aría forgácsoltuk. hogy
lársadalmi osztályok véleményét kellett legyöznünk,
Egy jellemző eset elmondását engedd meg, még
l914. etöttröl.

Losonc felett X-ben (most megszállt terület) vol-
tunk egynapos kiránduláson. A fe|vidéki tótok meg.
bánrultak, a.*özelgő háboruról egy-két megjegyzést
tettek (persze katonáknak néztek bennünket) és
ezzel napirendre téttek íelettünk. A községben egy
nagynevü mágnásunk kastélyát akartuk megtekin-
teni. Csak akartuk. . .

A park kihalit, a kastély üres voll. Egy kulcsár-
íéle sietett felénk és erélyesen felszólitott, - két
óriási dogg jölt vele - hogy rögtön hagyjuk el a
parkot. Iig számos miért-ünkre c§ak azthajtogatta:
ö olvasta, hogy az ilyen látogatásoknak nem jó
vége szokott lenni. Hogy hol olvasta, aría nem
adott választ, mirden bizonnyal egy a padon fe-
lejtett Nick Carterjéből. S most minket nézett "ko-
moran felfegyverzett banditáknak", akik el akarják
orozni a kastély kincseit.

Mi visszavonultunk. De ő, gondolonr, egész éjjel
fegyverrel örködött !

- Iis ma ? Ma - mi, holnap a mai c§erké§z-
nemzerlék, hotnapulán az eljövendő, egyre több és
több cserkész válik a lársadalom tagjává, lesz né-

zetek, elvek teremlóje, irányitója és lesz a ti utai-
trrk fáradhatatlan egyengetöje.

Ismeritek a liliomkert meséiét? Tudjátok, hogy
egy reggelre - őrizőjük bünbe esett - a habfehér
liliomok vérpirosak lettek ? Yigyázzatok a liliom-
kertre ! Ti ápoljátok, mi vigyázunk, hogy belőlük
el ne orozzanak.

Jártok közöttünk. A szél diadallal csapkodja a
zászlóitok, viszi dalaitok. Jártok nézni a tavaszi
zöldbeborulást, hogy hányja virágát a som, bujik
az elsö virág, hangzik az első madárdal, ébred a
magyer hajnal.

It{i feiétek nyuiljuk munkátó| edzett karunk, §egi-
tünk nektek. Elhallgattaljuk az ócsárlókat és be-
széliük diadalmas harcotokat.

Kart a karba, iőiietek| 
Kurdos Bdla ö. cs.

jKagycr jícptúr.
Április

t6. Deák Fcreac htrsvétt cí&&c acgicleúk
t865-beu

t7, Lotántííy Zru,zsánna h,alála, t660"baa.
I8. IL Rákóczí Fercac eííogatása l70l-ben.
t9. A aagysattó7 vétes dladat (Damiaaich és

Kíapta) l849-bel.
20. Boctkay Istvánt a s?eteacg| gy&lés Magyat-

otszág és Etőély ícJcőela,évé klkiátllja l605-bea,
2l. Vesaclélyt Miklóg zr átvlz| haiós h,alála

,850.
22. Gt, T ilsza |gtváa gtttletlk t 86l -ben.

23. III. Béla kfuály halőla ll96-ban.
24. Tőgőtkény István |tó halála l?l7-ben.
25. Kmetty Györgyfronvédtábornok halálaLon-

donban l865-ben.
26, Slrurrr^ay Sáadol uzsoki győzelo.e l9tí-bea.
27. Blhat| János zenész baleía í827-ben Pcsten.
28. Zslgmonó kítályt íogságra velik az gtak

Vísegtádon l Dl-bea,.
29. 7lí. Káloly RálEőczí Jőzseí íc|éte vhőíjal

t|az kl l738-bal.
30. Nagymaitényí slkon lctórőtt a.zíszlő. 17 lt
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A modell repülőgép ,,.mótora"
Egy levélből: ,. ,, és nem lehotn€ azegész

cikksorozatot egyszerre hozni, mert nekem már
megvan régen a modellvázam és a légcsavarom
és már kipróbálni szeretném a gépomet. Vagy
ha ez nem lehetséges, jelenjék mog a ,,Magyar
Cserkész" hetenkint.'' - Kedves szegedi te§tvér,
jobb, ha aZ egyos alkotórészeket külön-külön
készited és egy kisséelgondolkozolmlndegyikről:
mire ez a nagy sietség? De ha mé8 vagy 50 olyan
buzgó gépópitőnk ]esz, mini Te, akkor megr€n_
dezzik a mi külön versonyünhet I A máslkat,
hogy a ,,Magyar Cs€rkész" hetenkóní jöjjön,
alighanem kereszlülvisszük az őszön, ha ti ugy
akarjátok. Ma tehát c§ak a mótorról lesz szó.

A légcsavaít a mótor hozza s tartja for,
gásban. A mótor minél könnyebb legyen,
de emellett a legnagyobb hajtóerőt érhes-
sük el vele.

Megfelelő hajtóerőt különböző forrásból
igyekeztek nyerni. Kisérleteztek gőz, vll-
lany, benzin, szénsav, rugó, sűritett levegő
hajtóerejével, sőt a rakéta visszalökő há-
tását is felhasználták. Ma leginkább elter-
jedt, a ferlti ejveknek ,-,ly nagyon meg-
felelő egyszerű gll,miruótort Péuawd. Alfons
alkalmazta először (1870). A felcsavart
grrmizsinór visszaható rugalmas§ága mint
hajtóerő forgatja a légcsavart.
^A, 

jó gumi l E célra azonban csakis firiss
vöíös_, vagy paragumit használhalunk ered,
rnénnyel. Vásárlásnál a gumi szinét s nyu-
lékonyságát kell megvizsgálnunk. A jó gumi
friss metszete fényes, íekete vagy sötét-
barna; hosszának legalább ötszörösére
tudjuk nyujtani, anéikül, hogy elszakadna,
A rossz minőségű gumi homályos szürkés
sziníi, törékeny. Modell repülőgépeknél
négyzet keresztmetszetü, ritkábban u. n.
lapos gumit alkaltnazunk, bár az utóbbi
sokkal jobban n5ujtható tehát jobban fel-
csavarható és ennél fogva nagyobb hajtó-
ereje hosszabb időn át felhasználható; a
gép tovább s nagyobb utat repülhet. A
csavárások száma függ a gumi nyujtható-
ságán kivül hosszától és erősségétől is.

Kisebb modellekné| 1-4, nagyobbaknál
4-9-16 d,,, keresztmetszetü gumizsinórt
használunk. Elobbieunel 1 méter hosszu
gumi sulya, keresztmetszete szerint 1-4
gramm ; utóbbiaknál 4-7- -16 gramm.
A gumi horaza. I A guruisztilak kosszá,l kélszer
(legfeliebb két és félszer) nagyobbra kell
aenni, mint aruekkorc, a légcsauar átmérőie,
(mint'tudjuk a légcsavar átmérője a modell
készülék terjedtségének 1le-a, a gumiszál
ekkor a terjedtség 'lu-ulr,a) A modell-
repülőgéphez, - hogy nagyobb forgató
eröt nyeriünk - nem egy, hanem több
sumizsinóit használunk, természetesen csak
6izonyo, mennyiségig, mert a tulsok gumi,
ep§uéy§mint a k9vé_.s, a készülék győnge
télj'es-iimeny ét eredményezi

A gumi szükséges mennl,iségének meg-
határozásául, tájékozódásra álljon itt né.
hány adat:

Ha a modell
szárny széles-
sé8e (cm.-ben)

akkor a lég-
csavar átmé-
rője (hossza)

(m

a gumiszálak
teresztmetszB-
te mm2-ekb9n

gumlszálalr'
szama tő-?

15- 15,75

36- 4ö

12_r5

1tl6

ód

6.2ö- 9

20-_1]

2,25*4

13*8

a gumis áiak
együttes átmé-
rőjo (mm')

1ző

A gumi kezglóre. l A gmni gorl,d,os kezelést
igényel, Ovni kell az erős íénytől,.surló,
dárfól, szárazságtól, ne tegyiik félre el_
csavart helyzetben sem.

Ne tartsuk napos helyen (lehetőleg még
kisérletezés közben §em). A surlódást csök,
kenthetjük, ha haszná|ata előtt sikporral
(talkum, federveíl z) dörzsöljük be. A mo-
dell regüIőgépet használat után sötét,egyen-
letes hőmérsékletű helyre tesszük el. Há
hosszabb ideig nem vesszük elő, akkor
a gumimótort leszereljük, hogy eredeti
helyzetét íelvegye és sikporral_ megtöl-
töti légmentesen záródő (bádog) do-
bozba helyezzüL<.

A gumit a száradástól óvjuk meg és
rugalmasságát, nyulékonyságát növeljük,
hiigénybevétele előtt kb, negy_edól{ig
erősén 

-habző szappanos vizbe (legjobb
borbéIyszappant feloldani) mártjuk. A
szappánoidathoz néhánycsep_ glieerint ke,
vertink ! A gumt belső nedvességét . ak,
ként őrizzíik 0€g, hogy néha desziillált
vizben tesszük el.
A mótor felrzereléee. l Gunrimótor felszerelésé-
*Í{e"*r"ráL egy;U végét a csapágyba
helyezétt forgó légcsavartengely, .. vagy
áttételes gumimotornál a fogaskerék ten,
gelykampójára, másik yég_ét a gu^milartó
|ec-vegeie- erősitett szilárd I,ő-3'l^,es
kampóidrótra akasztjuk, miután eló.zőleg
ezekre, a gumimótor megvédése céljából
szelepgumi1 huztunk fe]. (A kampók le,
hetőlé§ toiás alakuak legyenek).

A íelcsavart gumimótor erős huzása á
forgó kampót, illetve a végére_ erő_sitett
lédÖsavart- a' csapágyként szolgáló fa,
hasábhoz hazza, miáItal nagy erőveszte,
séqgel járó surlódást okoz. Ennek kikü-
."O6tlleóere a csapágy s a légcsavar közé
2 ''l^ vastag íéz alátét lemezt vagy göm-
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bölyű üveggyöngyszemet iktatunk. (1.
ábra >a<). Előnyös, ha a facsapágyat réz-
csővel béleljük ki. (2. ábra h,) Csökken a
surlódás, ha a tengely kisebb íelületen
surlódik. E célból használunk lemezből
készült csapágyakat, hol csak két helyen
fekszik meg a tengely. Ezeknél is a gumi
felől levőt nagyobbra hagyjuk (1, ábra b),

hogy a gumi lecsavarásakor a csapkodó
guqi ne szoritsa a tengclyt a csap.
ágyhoz.

A surlódás teljes elkerülésére gondosab-
ban elkészitett modell repülőgépn é| golgós-
csapőglat alka]mazunk,
A golyóe crapágy. I Golyóscsapágyaknál (2.
ábra) az 

^látétlemez 
csésze§zerüen van

megmunkáiva, amelyben golyók vannak.
A légcsavaragy a gumi huzásakor eze-
ken gördül.

A gumimótor leforgásának idejét nö-
veljük- tehát a készülékünk teljesitményét
f.okozzuk, ha íogaskerék áttétel révén hoz-
zuk forgásba a légcsavart, ha 2 vagy
3 gumimótort alkalmazunk több gumivál
vagy akként is, hogy a gumimótorunk
gumiszálait 2 illetve 3 ré§zre osztjuk s
hajtóerejét íogaskerék összeköttetés 

- 
által

visszük_ a légcsavar tengelyre. A gumi.
mótor íogaskereke 2-}-szőrta na§yobb
a légcsavar fogaskerekénél, tehát mig a
mótortengely egyet fordul, a légcsavar

2-3 fordulatot teqz meg. (A 3. ábrán
2 gumimótor hajtja a D légcsavart, 8 ten-
gelyek c lemezcsapágyban forognak, a
gumitartó lécben d csövecske van be-
szerelve, amelyben e légcsavartengely ío-
rog, Il, íogaskerekek által a |,1ajtőerő az
i fogaskerékre jut. / tengelyre forrasztott

gyürü rnegakadály ozza, hogy a légcsavar-
tengely a csövecskéből kiessen).

Az áttételes gépeket már nagy gonddal
kell megépiteni, s a csapágyakat jól el-
késziteni, hogy a íogaskerekek pontosan
érinlkezzenek egymással.

Dedalus.

Egy évvel tovább.
Míndíg csak játni,

sose megálíni.
Egyszer t6zsák kazafi, másí<or

yéteslábbal,, ,

kuzőenl mindelne(, minden
etős váttal.

Soha se megállnii előte, előtel
Tágulő tidővel íe| a hegytetőte!
Ott se megpíhenní1 ooflnfl ís eífutní...!

minden magas hegyú|
míndíg völgybe ictni.

.
Es mégís miíy j6 fulÍnl . . .

Ugy-" csetkészpaitás jó előte jlutn1?!

Arad,9 Zsolt.

/áqc,orqr

/. .g a s o u a, / e n qely craF a'fu

3.áEra-,

2 tn o' / o ros eÍterdez e',l.

Elytzeri 7tyácapa'gy
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Nemzetlrözi asztaltársaság.
- Igen komoly jolenet

az ifjaság fogyatékos történeti tudásának pótlására, -
|rta: Dr. Koszierszilz József.

szBnBpI-ór:
§eÍcsl& Podiebráő, (olhizott, vörös orrú joviális kotcs-

máros )

Jlo.l7al Caeszt (fonséges alak,tógában, jól ápolt frizutával).
Honetos, (apró görög, nagy lúdtollal 1 félszeme bekötve),
Napolcon, (frakk, 3 szögletü kalap, nagybojtu kard).
K7rke, vatázslő (vén, töpörödött boszorka, kezében

hrtalmas dorong),
Konítrcsc, kinai vallásalapitó, (copfos kinai, igen kis

ember),
Moíramcd, arab vallásalapitó, (burnusz, turbán, fekete

körszakáll; igen hosszú embor).
Romuírrs, (csak a hangja hallható a telefonból).
§avatopítrk, nyugalmazott cseh király, (cseh uniformisl

fején félrecsapott korona).
MátyÁs tlráíy bolondia, (csörgős sapka, bohócruha).
Boíríííoa Gottfuíe{ (kazépkori vaslovag).
TctaaL6amen, egyptomi fáraó (fantasztikus öltözot,

egyitomi fejdisz).
Kcm,ence, Gloire-ország miniszterelnöke. (Clemencoau),
Scfcsik Mukl, gimnazista

SZIN:
Sefc sik Podjobr 1 d budai kurtakorcsm áj a. Közép en asztal,
12 teritékkel, a főheiyen karszék. - A falon telefon.

IDó: Ma.

Sefcsik Poőjebúd, (mosolygó, boldog ábrázattal
olvasgat egy sürgönyt) Ah, mily öröm, mily bol-
dogság nekemnek. Kapom máma Duna alatti
kábel.telegráfdróton drótnélküli sürgönyt : lesz
társaság, nagy urakok, gazdag, finom uracs-
kák jönnek enyim kocsmaba l Sok uracska esz,
isz, enyim pénztarca pedig gömbölyü lesz-
mint ujévi. malacka. Sok pénzen veszek bir-
tokocska Arva várntegyibe, lesz föld sok, tiz,
husz, harminc holdacska, termesztek krump-
liska, malackaval és eszek mindig reggel,
dilbe, este krumplicska malackával és ma-
lacka krumplicskával. Enyim pocak (tapogatja)
lesz mint akós hordó, és szeginy emberek
veszik le előttem a kalapot és köszöngetnek
(mutatja) alászol gája na gyságos út, alászolgája l
(kint csoszogá' Ahá l jönnek uracskák, jön-
nek . . (görnyodten,várakozástetjesennézazajtóra).

SzvatopluL: (fején félrecsapott korona kezében
esernyó) Ah, még senki nem itt van ? Kocs-
máros, hozza nekem pohár borocska l

Sefcsik Poőiebúdl (hajlongva) Igenis uracs-
kám, igen is.

Szvatopíak: (teüt). Jaj, de elfáradtam l Mi-
őta magyar vezér Atpád országomat elfog-
lalta, mindig vagyok nagyon fáradt. Nagy
futást nem birom kiheverní világtörténelem
végéig. Hej, bozse moj, bozse moj t

Sefcstí< Poőjebtád i (hozza a bott) Tessik,
uracska, tessik; finom jó borocska.

§4vatopluÍ< ! (boldog moglopotésset) Kocsmá-
ros, vagyol te is egy tót }

§eícsík Poőjebtád: Vagyom magyar, Zárva
várrnegyibűl.

SavatopÍtrk : (boldogan felugrik) Zarva v€!í:
megye ? Enyim szip hazám l Oh, oh, enyim
hazám, ahonnan engem Arpád vezft kiker-
gette l Ah, mely öröm, mely boldogság !

I(ocsmáros, te vagyol enyim népből, te vagyol
enyim testvér, rokgn, barát t Fratye moj Í

Fratye moj l (öletí'és cuppogva csókolgatja i aztán
visszahanyatlik a székéte és boldogan iszogatja a bort).

§efcsií< Podiebtád! (vigyorogva pislog; - ma-
gában) Jó, nagyon jó l Máskor szoktak uracs-
kak 'csak éjfél után csókolgatni engemet,
mikor van fejükbe borocska ; ez a cseszkó
uracska pedig mar most csókolgatja enge,
met. Mi lesz itt éjfél után t 1kicsoszog, de az aj-
tónál találkozik a szembejövőkkel, alázatosan hailongva
félreáll; mikor azok bejöttok kimegy ; a későbbiek fo-
lyamán bort, poharakat hozogaí, be.benézl megint ki-
csoszog, mint a koc§márosok szokták.) - Julius Caesar
és Honoros ogyütt jönnek)

Jalias Caesat: Jupiterre, mintha csak a
Tiberis paítján lennék ! Nézd, ó költő e hosszú
mensát, ez átlátsző poculumokat, melyekből
egy civis már iszogatja is a jó falernumit. ..

Homeros l Kövessük példá:át, ó ökörszemü
barátom; messze van még a rőzsaujju haj-
nal, éIvezzúk addig az istenek ajándékát.
(leülnek).

SzvatopÍuÍ< ; (feláll s közelebb tépve, bemutat-

kozit<) Szvatopluk, nyuga|mazott cseh király
vagyok

|ulias Caeszí l (megvetéssel Homeroshoz.) Csak
egy cselák . . . Mit szÓ|sz hozzá nemes ba-
rátom ? (Szvatopluk szégyenkezvo helyére kushad).

Honrctos: Emlékezetem játszi lepkeként
bolyong a multak pázsitján,..Emlékszem.. .

Több, mint ezet esztendőve| utánunk élte
ez ember életét . . .

Julius Caesat l (megvetéssel Szvatoplokhoz) Sár-
gac§Őrű !

Hometos| . . . éseljövének keletről, a dia.
dalmas magyar phalanxok és győzedelmes
harcot harcolván ellene, kitessékelték bíro-
dalmából , . , Az ujságok tele voltak akkor
e dicső harcok hireivel . , Azóta bolygó
Odysseusként járja a világot, keresvén a
maga Kiflxéjét" aki érdeme szerint röíögve
beszélő sertéssé változtassa . . .

Kltke ! (megjelenik az ajtőban, éles sipitó hangon
beszél) Ki beszél itt Kirkéről ? (varázspálcájával
kopogtat a földön) Gyesznócskává, röf, röf,
gyesznőcskavá váItoztatlak, hihihi . . .

Julias Caesat, Ah, mely antik nő l

Homeros,: (Kituiéhez) Szép leányzó, mely
szók hagyák el fogaid rekeszét ? Hát azért
irtalak meg oly rokonszenvesen az, Odysseá-
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ban, hogy most ellenem fordulj ? Hah, há-
látlan némber ! (tragikus mozdulattal folhajt egy
pohár bort,)

Kitke: Bocsáss meg, mester, nem tudtam,
hogy itt vagy l (leül Szvatopluk mollé, aki rémül-

ten vonul messzgbb olólo; Kirko a székévol egyro

utána rukkol).
(Az ajtón Mohamed jön Tutanhhamen-nel.)

Mohamed:. -. m€rt a tubafa funyékában
táncoló hurik a piramisok sötét mélyére l)em
mernek leereszkedni, hisz fé]nek a dzsinek,
től és szentelt macskáktól. De a saját szakáI-
lamra esküszöm neked, ó fáraő, ha Mekkába
jönnét, kelet minden rózsaszá|a a te gomb-
lukadban diszelegne.

Ttrtankhamen: A tehénfejü Osiris áldja
meg elmédet, ó bornemisszapróíéta! Amint
a piramisom mélyén kialudtam magamat,
négy oroszlántól vont diadalszekéren hajta,
tok majd hozzád, hogy rózsáskertedet. meg,
szemtéljem l De üdvözöljük a gyülekezetet t

(Homeros vállára üt) Ah, a görög ujságiró l 1Caesar_

i,o") Üdv neked, császár. kolléga l (melléje ül.)

Mohamcd ! (Kirkéhez) Üdv neked, ó legifjabb
tubarőzsája Allah virágoskertjének, táncos
hurik gyönyörü kiráIynője, dzsehenna ékes-
sége l Allah sokasitsa meg arcod ráncait
huszonötszörös áldással . . .

KÍtÍ<e i (aki eddig elbájolva, szende pislogással

hallgatta, most hirtelen folpattan, s botjával a földot

kopogtatla) Gyesznócskává, röírröf, gyesznócs
kává változtatlak ! hihihi l . . . (Ivlohamed témüI.

ten o1ugrik és szembon találja magátabelépőKonfucsoval).

KOnfacse ; (apró kinai, logyezó és napernyővel.

Hajlongvalép be) Jó esténg, Jó esténg l Khón
Fucsg vagyokang, vallásalapitong Kinábolang.

Mohamed: Vallásalapitó ? Akkor hát kol,
légák vagyunk ! Szivemre bajtárs !

Konúse: Kollegang, kollegang l Ó rraad
boruljaking a nyakadbang, kedveseng bará,
tOmong l 1hírtolon egy széket cipel elő s ráállva, ér-

zelmeson Mohamod nyakába borul, csókolja) CUPP,
cúúúúúúpp ! (Mohamod kétségbeosotten |grázza ma,
góról, s azután sarokba vonulva, ott vitatkoznak).

Napoleon i (Bouillon Gottfrieddal jön ; nagy han,
gon, íelhábotodva kiaból) Hát ez borzasztŐ, ez
forradalom, ez anarchia, igy még életemben
soha nem jártam l

Mínd l (felugtólnak) NÍi az ? Mi történt ?
-Napoleonl Képzeljék, urairn, most érkez,

tünk a nernes lovaggal a keleti pályaudvaron
és minden igyekvésünk dacára sem sikerült
a villamoson helyet kapnunk ! Mikor leg,
utoljára Budapesten jártam, akkor ugyan csak
a Margitszigeten járt még egy - elől lóval
ékesitett villamos, de azon legalább volt elég
ülőhely; mig most a keletitől idáig lógnunk
liellett a lépcsőn.

Mlnd; (folzúgnak) Borzasztő l Rettenetest

Napoícon: Bouillon barátom vaspáncélja
alatt le is tört 3 lépcső, amiért a vi lamoscn
lőgva utazók szakszervezete felieltentést ís
tett az ügyészségen ellenünk . .

Mind: Hihetetlen l Felháboritó !

Klrke: Gyesznócskává vá|toztatnám a
villamost, röf, röf gyesznócskává hihihi.

Bouilton; Es mialatt mi ott küzködtünk,
a kocsi belsejében, a robogó autókon akávé,
nak nevezetl|"házak üvegje mögött százá,val
ültek nagyhasú, görbelábú, görbeorrú alakok
és kaján árcuk mint a sivatagok saká|jáé ,.
Már éppen keresztes lradjáratot akartam
kezdeni ellenük, de azlán eszembe jutott a
'freuga Dei, a felekezeti béke és az ébredő
magyarok gyászos sorsa, és hüvelyben
hagytam dicsfényövezte kardomat.

Jalias Caesat: Felejtsétek, ó _nemes. fér,
fiiU a fátum csapásait és erősítsétek szivele-
ket egy pohárka iőrével. Prosit Napoleon !

(kocint).' 
Napolcon : Egészségedre, Caesar l (isznak).

Homcros t Együtt vagyunk,e mindnyájan
a tettek mezején, ó leopárdszivű hősei a

történelemnek ?

§zvatopluk; Kemence ur még hiányzik.

Iulius Caesa,f : Herculesre, ott rejtőzik az
ajtó mögött I Ó nemes Kemence, told beljebb
íenkölt képedet.

Kemence: (bedugja a fejét) Nincsen bent

esv magvar 5grn ? (meglátja Szvatoplukot) Ah,
a"Éis.án"tánt itt van l Akkor nincs mit félnem !

Etien a francia dicsőség l (hozzátohan,ölolkeznek)

Napoleon | (Bouillonhoz) Nyomorult epigon l

Botríllon; KomédiáS l (az ablak felől harsány

,Huj l Huj ! Hajrá !'í kiáItás hallatszik; Komonczo és

Szvatopluk térdreesnek és feltartják a kezüket, Az ab,

lakfüggöny mögül szallagos botjával Mátyás udvari

bolond;a ugrik elő vigyorogva),

Bolond: No, Kemence uram, ha már egy
bolond kiáltása igy befűt kegyelmednek, mit
fog majd csinátni, ha az okos magyarok
csátakiáltása megzendü1 ? (Szvatoptuk és Komenco

megszégyenülve felállnak),

Kcmcnce t F;zt a népszövetség elé viszem !

(Megcsendül a teleÍon, Tutankhamon odasiet és leemeli

a kagylót).

Tatankhamen l Halló !

Romulus haagja|.(a tolgfonbór) Halló, itt
Krisztus előtt 753 l Es ott ki beszél ?

Tatankhamcn: Tutankhamen fáraő 1924,
ből egy budai kocsmából.

Romulus hangJa: Üdv neked, őh táraől
Légy szives kimenteni a nemzetkőzi gyüle,
l<eiét etőtt; sajnos nern jöhetek el a gyú,
lésre.

'íatankhamen t Ah, ez lesujtó. Mondd, ó
nemes Romulus, miért kell távol maradnod ?
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Romutgs han;gja: Mielőtt elindulnék, ma-
dár jóslatot kértem az augutoktól, de hiába
lesik már 3 esztendeje az égboltozatot, jobb
felől egyetlen saskeselyű sem mutatkozott.
Az összes saskeselyük a baloldalon, a nép-
szövetségben és a békekonferencián ülnek és
vijjo3va vájják ki egymás szemét, Ily rossz
ómen mellett nem mertem elindulni !

Tatanírhamenl lgazad van, Romulus ba-
rátorn t Mig a népszövetség keselyűi Európa
felett keringenek, addig nem jó Magyaror-
szágra jönni ! Hát ég veled, ó Romulus l a
szent ibiszek őrizzék álmaidat !

Romultrsz haagja: Iig veled, fáraől
Tutankhamen | (loteszi a kagylót) Romulus

nem jöhet. Kár éfie, mert derék ember !

|ulias Caesat l Most hát uraim, mint lá-
tom, mindnyájan együtt vagyunk, azt hiszem
helyesléssel íog találkozni inditványom, hogy
kezdjük meg a gyűlést (hetyeslő morgás). Az
elnök elfoglalja helyét . . . (egyszerro mind az el-
nöki szék felé rohannak ós ott egymásra présolődnek,
Szvatopluk ordit, Kemence jajgat, zirzavat),

Bolond : (kacag) Hlhaha ! ki hát az elnök l
Mínd : (ogyszerro) En .

Kcmence 3 (alázatos mosollyal) Uraim, 98y in.
ditvány, egy alázatos kis inditvány . . . En . . .

Napoleon: Csend, epigon : Urai,n, válasz-
szuk meg az elnököt közfelkiáltással. Min

denki annak a nevét kiáltsa, akit az elnöki
méltóságra a legalkalmasabbnak tart. Majd
3-ig számolok és akkor kiáltunk. Jó? . . .

Tehát ...készenvannak az urak? 1. .. 2.. . 3 t

(mindonki a mag& novét kiáltja hóromszor)

, SefcsíÍ< Poőiefuads (térnütton boront az ajtón).
A-á, azt hittem, uracskák egymást felfala-
tozzák. Ej . . . ej. . . (kimegy/.

Jalius Caesat t Mindenki a maga nevét ki-
áltottal tgy nem;.,ihegy l

K.emence: Iín leszek az elnökl
Mínd: En l én l En vagyok méltó rá !

Mohamed, Jin egy u3 Üttast alapitottam l' Konfucse: En is !

Napo|eon : .En világbirodalmat l

BouíIIon: En szqntföldi királl,ságot l

Tutant<hamen: ]in örök hirnevei l

Szvatopíak; Én családi tűzhelyet !

Homeros: En megirtam az Odysseátl
kemencel En a békeszerződést|
Bolond l Az fércmunka t

Kírke ; Gyesznócskává változtatlak, íöf,
röf gyesznó cskávál hihihi l

tsolond : Uraím, tudják mit? Romulus
hiányzik, egy szék úgy is üresen marad;
legyünk mindnyáian elnökök és hagyjuk
üresen az elnökí széket, Igy az egész gyű-
lésünk csak veszekedés lenne, mint Kenrence
úr békekonferenciája. (Folytatjuk.)

Apróságok a Jamboree-ról.
A berlini ,Wettheimer" bazárban jfutunk. Az

egyik emeleten_ női kézimunkákat árultak, külön
csoportban minden nemzet specialitását. Szomorú
szivvel lát(uk, hogy a mi katotaszegi varrottasunk
a ronrán munkák közt szerepel - Berlinben.

A láborban dühöngött az autogram_ és cim-
gyüjtés. Valamennyien egy pár száz cimet hoztunk
haza. Moslanában eszembe jutott, hogy a világ min-
den részébe küldök üdvözletet cserkészismeröseim-
nek. Az elküldött 25 levelezölapra l0-12 váIaszt
kaptam. Mit gondoltok, kiktöl? - Csakis angoloktól.

Megjelent a Megyi,r Cserkészszövot§óg
Jamboroe könyvo. Aradozó szavakkal kel-
lene hálát adnunk Má.rton Lajos cserkész-
tisztnek, a mi ,kis" Mártonkánknak, hogy
a rajzolásban olyan nagy. Ki hitte volna,
hogy amikor mi annyi rajzát és karrika_
turáját közöltük, hogy annak a mappának
a mélyén még ennyi kincs rejtőzik. Büsz_
kék vagyunk Tá, hogy hirül adlratjuk
Márton Lajos világsikerét, annál inkább,
mert ez egyszersmlnd a magyar cserkészet
világsikere. Igaz, hogy ehhez még egy
Leipzig és benne egy Offset Verlag, meg

mindehhez egy Farkas Gyula kellett, akik
oly művészi nyomásban adták l.ieziinkbe
a ,,Jamboree 1924"-et, hogy a világ összes
cserkészlapjai méltán hirdetik, mint a nagy
Jamboree legművészibb megörökitését. A
beérkezett mintapéldányt követik a már
megrendeltek és bizonyos, hogy még azok
is meg fogják rendelni (az ára hal]atlanul
rllcsó: egy és fél dollár, vagyis l08000K
és portó), akik az igazi művészet szerel-
mesei. még ha nem is volt közük az ese-
ményekhez. De minden magyar cserkész,
aki büszkeséget érez a magyar cserkészet
előretörésén, örülni ibg, ha biztosithat
magának egy példányt. Részletes meg-
beszélésére még visszatérünk, most hatal-
mas huj-huj-hajránkat kiáltjuk el, mert
Illárton Lajos ceruzáját egészen a miénk
nek érezzik és ez diadalt arátott Ausztrá-
liától Chiléig. Megrendelhető a külügyi
hivatal utján, yagy a kiadónál, Offset
Verlag, Leipzig, Seeburgslrasse ó7.

A térképpályázat
közlése és méltatása
radt.

győztes munkájának
a jövő számra ma-

Szerk.
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Dugó Jani, a "Kakukn örs nagyreményíi segéd-
örsvezetöjelöltje cserkészéséröl egy rondirással el-
készitett jelentéssel számolt be. Az örsvezetö tanul-
mányozni kezdte a müvet és sejteni kezdett, ,sej-
tése pogányn, mert a jelentéshe néh{ny hiba került.
A feladat ezeket a hibákat megtalálni. A jelentés
pontosan a következö:

oPontosan 8 óra l7t/r perckor indultunk az ott-
honból, én és két barátom. A várost csakhamar
elhagyva, kint voltunk a szabad lermészet ölén. Az
rit mellett egy kecske legelt, az,úton pedig verebe!
lépegettek a táplálék után. Az útmenti fákon min-
denütt pacsirták énekellek, rnelyeknek hangját csu-
pán a tehéncsordát legeltetö kondás ostorpattogása
zavarta meg. Balra az út mellett gyümötcsták voltak,
melyeken ragadós papirszalag volt átkötve, hogy az
ember ne jöjjön kisértésbe, hogy leülve, a fának
támaszkodva, fa|atozzan. Mivel gyomrunkban tizórát
harangoztak, enni kezdtünk. Közben azonban meg_
figyeltük, hogy a fatetején kopácsoló zöld harkály
egyre lejebb krlszik a íán s amikor a földig ért,
továbbrepült. Amint továbbmentünk, egy malaccsor-
dát láttunk, ahol a kis malacok mamájukkal és pa-
pájukkal, a nagy malacokkal együtt csendben feküd-
tek. Késöbb mocsaras helyhez értünk, ahol fekete
tehenek teküdtek az iszapban, Halakat nem látiunk,
de hallottuk, amint közeledésünkre a vizbe beug-
ráltak, Egy kocsik részére is járható bürün átha-

tolva, egy fiatal erdöben találtuk magunkat, ahol
50-60 m. távolságra öreg fák álllalr, hogy az efi-
ber ne tévedjen el olyan könnyen, Láttunk egy fán
egy lompos farkri menyétet, is, amint egyik fáról a
mágikra ugrott és fiatal tobozokat evett. Közben
nagy ijedség ért, mert Pali egy virágért nyult be a
bozótba s ijedvq; visszakapta a kezét és rajta egy
vörös, kicsit vé?Íö pont volt. Valószinüleg egy vi-
pera volt. Mivel azonban Palinak semnti bája nem
lett, úgy látszik mégsem vipera volt.u

Feladat megállapitani, hogy van-e hiba a ielen-
tésben s ha van, hány ? ezenfelül ezeket a hibákat
kijavitva, a helyes jelentést leirni.

Határidó; ápr.25. Három dij: 50, 30 és 25.000K
értékben. Eredményt a május l-i,szám hoz,

IL
Az l :75000 Budapest térképén határozzuk meg

a Hármashatárhegy csrlcsától 7 km. sugarú körzö-
nyilással rajzolt körben ;

hány hid,
hány palló (csak gyalogjárók részére) és
hány bürü van,
A legpontosabb megfejtö nyeri a jutalnat.

(Megjegyzés. Áteresz nom számit, akát Jl, akát vasut alatt
van, 

- 
úgyszintén nem döntő, hogy valósá8tan van-e 1rid vagy

nincsen, csupán a térképen leía:zolt jelet kell szánitanunk,)

Haláridö május 5. 3 dij : 50, 30 és 25.000 K vagy

könyv. Rajz kell ! Eredményhirdetés május 15.

Pályázatainlr.

Z"O
l000
300

300
l000
,1o

l 400
2000
2000
2000

4200
2800
5000
42a0
2800
2000
800

3000
l300

l0000
l0

3000

5000

A Szövetség Gazdasági Hivatalában
(VIII., Rákóczi-ut 15) a következő c§er-
késznyomtatványok, jelvények és íelszere-
Iési cikkek kaphatók:
l. sz. Csapatigazolási kérelem ___

2. D JelentkeZési lap (cserkészeknek)
3. o Törzslap
4. . II. oszt. próba bizonyitvány
5,rl.o,,
6. n !!ütönpróba
7. , Orsvezetői igazolvány
8., Sajvezetöi D _-_

9. , Evi ielentési ürlap
l0. " Havijárulék könyvecske
l|. , Nyugta és ellennyugta a Havi jár. kv,höz
|2. , Cserkészigazolvány ürlap _-_

t3., Oregcserkész, . ---
14.o Segédtiszti , D

t5., Tiszti . , ---
l6. , Csapattörzslap (a Kerületek részére)
|7. ': Szövetségi alapszabáIyok __. _:_

18.; n gzeívezésiszabáiyok
19, - 

-D . utasitás ,-_

20, -- Szövetségi és kerületi caapatügyrend
2l. : Cserkészbecsületbirósági szabályzat
22. , Öregcscrkész szervezési azabályzat
23. -- . nyilvántartási lap
24. : Cserkésznyitvániartókönyv(ivenként)
25. .. Ruházati szabá|yzat ___

2ő, - Taaoti müszeri§meret és kapcsolásian
27. ". Iubileumi bélyeg drbként___
23 - Fém cserkészielvénv ---
29. ; Pártoló, szerúezöte§tületi ée alapitó

tag jelvény -__

30. n I. oszt. próba jelvény (vászon) 4000
3l,;tloD. 1800
32, ': 1-1i, o, 'b D 6000
33. ; Steril sebkötözö csomag (kicsi) 15000
34. ': , (nagy) 40000

36. : Kötszerpatron (egy sérüléshez) 4000
áí : Különpióba szábáyzat 2800
38. ; hiscseikész jelvény. _-- 3000
39.: . igazolvány 1200
40. : Csapatszámok (számjegyenként) 1000
4l- ': Sesédörsvezeiöi igazolvány __ 3C0
42. :. Aránvpaszomány trszteknek (l csik 6 cm) t500
43. '_ Sársá' o próbaidős ,, (l " 6 " ) 750
44. : Vörö*s , (örsv. és rajvezetöknek) 750
45. :. vállpánt tiszteknek (a csapatszámmal- és iansielzéssel) _-- 12-18000
46 ,, Különpőba jelvények (vászon) _-_ 3c00

Fé]reértések kikerülése végett közöljük,
hogy a felsorolt cikkek csak_ a l\{agyar
CséikészszOvetség Gazdasági HivataIában
és a kerületek Titkári Hivatalánál kapha-
tók. Kériük a megrendelő csapatokat, hogy
a Szövetség tehermentesitése okából meg-
rendeléseiklrel elsősorban az illetékes ke,
rülethez forduljanak. 100.000 K,nál na-
svobb készpénzvásárlás esetén 100/o áren-
§Ódmenyt ádunk. Vidéki szállitásoknál a
portót külön felszámitjuk.

300
300
300

Gazdaságí Hiualal.
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A szövetsés új tagjai,
A §zóvetségbe az ltóbb7 ilőőben a k$vetkec,ő

pártoíótagoL !éptek be t
Etaszt Aatal, Jázzapál| ktt. Lath. rcőlg7anázlllm

l., II., IlI., V., VI , Vü., VIII. oszt6lya1 J^sz,t§Lli '

kir. katfr. teálgial'ázilsa, 8 leáoyoővendéLc, Kovács
Scbestyén Eaőte, Dr. Bcae Káímán, Dr, Físchcl
Ferenc, Póndór Jáoos, Sipos Ernő1 Dr. Kenessey
Pongtíc4 Potgát Laios, vitéz Sághy Antaí, Steln-
ha.asz B éla, Sclplaíes lrene, R egény| J őzs eí, F ekele
Gyala, Botrossy Fcrenc, Tóth Atpád, Kálmán Imte,
Moídováoyí Jenő, Dt. FassanoL, Gábor.

Alapttó tag r Délmagyatotl.ági K6zg8velőőés7
Egyesület.

A Múemlékek Or§zágos Blzottsága meg_
naíadt nrűemlékeinkröl művégzi kivitelü három-
szinnyomá§u képeslapokat ad ki. Ezirányu akciójá_
nak elsö eredménye volt az a 12 lapból álló soro-
zat, mely a mult év tavaszán került forgalomba és
amely különbözö pesti és budai magánépületeket
ábrázolt.

A lI. sorozat a leghevezetesebb régi pesti és
budai templomokról most készült el Drahos János
és ifj. Richter Aladár viz.festményei után. A Bizott-
rágot ebben az akcióiában maga§abbrendü kulturá-
lis szempont vezérli. .A sorozat lapiai részben mint
különá ló lapok, részben pedíg boritékban, illetve
períorá|t albumba kötve kerütnek forgalomba, Aruk
a kereskedelmi forgalomban darabonként 25C0 K,
a sorozaté 30.000 K. Mi c§erké§zek há!ásak va-
gyunk a nlgy§zerü sokszorosilásért, mert a föld-
raizi, a történelmi, a környékism€reti próbaponlnál,
valamint az útmutató különpróbánál is ió hasznát
ve§§zük és mint §zoba- vagy oithondisz is ,szép.

Donar. Ez a Grácban l9l4-ben alakult §teir-
ischer Pfadf.nderbund egyík csapatánakneve,amely
I9z3 husvétján a Magyar Cserkészszövetség l0
éves iubileumi ünnepségén résztvett, amennyiben
összes zászlóiva| kivonult a vérntezöre. Most a
,Donaí" megküldötte 56 oldalon nyomtatott beszá-
r_nolóját, amely tl oldalon beszánrol a látottakról.
Aradczó szavakkal emlékezik meg a vendéglátásról,
amiben föérdem Molnár Frigyes küI. íótitkárt és
Krasznay ö. cs.-t illeti. A lr{agyar Cserkész két kli-
sójével diszitett cikk részletes útleirást ad. A két
mozgalom közt a következö külömbséget látja:
náluk ,Erziehung des unfertigen", nálunk 

"Bera-tung des heranwachgenden", vagyis a okészülö ne-
y6lóse' és a ,,serdülö vezetése (tanáccsal való ellá-
tásao, ez lenne a külömbség. Lehet, hogy ez va|ó-
ban külömbség, de a magyar koponya aligha tesz
ily megkülömböztető elválasztásokat, hanem nevel
is, vezet is. Bizonyos, hogy nrinden magyar cser-
kész mindig szivesen gondol a kedves gráciakra és
szivesen ápolja a testvériséget. Még egy érdekes
hir: a Donar ifj. egyesületek és turi§íák részére
,Heim"-ot nyitott volt, de lopás, ronditás, vanda-
lizmus miatt kényte|en volt bezárni. Intő példa arra,

hogy mennyire kell a fegyelem. Ez persze nem ne-
künk szól, mert csak osztrákok járíak ott.

Ózd. e 22. sz. Ózdi Keresztény Egyházak cser.
készcsapata 1925. március 8-án ünnepelte fenállá.
sának ötéve§ jubileumát. Ez alkalommal az Olvasó
Egylet székházában szinielöadásos ünnepélyt ren-
dezett a következő műsorral: l. Nyitány. Jáíszotta
a gyári zenekar. 2. Prolog. Mondta Chura József
parancsnok. 3. Többsincs BiráIyfi. Szinmú öt fel-
yoná§ban. Irta Benedek Elek. 4 Faragó Ede ügyv.
elnök úr beszPlt közvetlen meleg szavakkal a cser-
készetrö|.5, Előkép. - A szindarab elöadásával a
cserkészek nagy sikert arattak. A jól aikerü|t ünne-.
pély és a közöns§§ meleg érdeklödése szép remé-
nyeket nyújf a csápalnak a jövö évekre.

Builapest. Cserkészkitltlilds. A székesfóvárosi
községi csapatok f. évi ápr 5.-én ünnepélyes kere_
,tek között nyilották mcg csapatl,özi cserkészkiálli-
tásukat a Mester uccai felsökerespedelmi iskolában.
Az ünnepélyes megnyitáson megjelentJózsef }'erene
főherceg Ofensége a Cserkészször,etség nevében dr.
Major Dgzsö orsz iötitkár, gróf I estetich Pál, köz-
ségi föparrncsnok, és n-gyszámu érdeklődő közön_
ség. Valamennyi látogató elragadtatással nézle a
szebbnél-szebb, cserkészügyesség alkotta tárgyakat.
llülönösen két csapat munkája vonta magára a fi-
gye'met l a 123. sz. VIII. R. és a l32. Német-utcai
polgári csapaláé. A t23. csapat a cserkészkiképzés
menetét adta vissza a kiáltitott tárgyahban és mú-
vészi alkotásohban, de nem maradt hált(tben az
ipari munka terén tarusitott munkásságúk sem. Nem
kevésbé szép eredményt mulatc,tt íel a l32, sz.
c§eíké§zc§apat i8. Az alig négy éves polgárista
csapat kiállitá§a lalán a legértékesebb, Változatos
ntunkával az egélz tábori életet mege|evenitik; be-
mutatiák saját készitményü rádió felszeleléseilet,
elsörendü vas és asztatos, szücs és szőnyegszövö,
könyvkötö és egyéb kézügyességi munkáikat, Eícsé-
ret illeti meg a többi résztvevö csapatot is, akik
mind alkotó munkáiuk legjavát hozlák €l, s akik
között mégis a l20. és 27, sz. csapatok munkája
emelkedik ki.

Budapest. A l58, ,,Árpdd' csdpaí Fel§ögalla,
Vitánvár, Majk-kastéiy, Gesztesvár, Mindszenti ko-
lostor, Csókakövár, tsodajk, Székesfehétvár menet-
iránnyal 4 napos husvéti kirándulást íerdezett,
Zayzón Sándor parancsnok vezetésével.

Budapest. A 279. sz. .Gdrdonyí' cserkészcsopat
április l3-án, husvét hétíön fogadalomlételt ren-
dezett.

Budapesf. I3?, sz, cserkészcsapat ünnrpálye. A
VIII. ker. Német uccai polg. fiuiskola l32. sz. c§er-
készcsapala márc. 25.-én tartotta felavató ünnepé_
lyét, amely 32 ujonc tette !e fogadalmát. Azl ünne-
pélyen dr. Csilléry András ny. mini§zler mondolt
beszédet a cserkészmozga'omról. A st k szép szám
közül kiemelkeeett a Szabadságtéri irredenla szob-
rok bemutaiá§a c§erké§zekkel. A közönség nagy
hálával tapsolta a tervezö Mihálka József tiszlet.
Az ünnepély keretében avatla fel a c§ap t §aiát
indulójá, amelyet Pirovszky Lajos ver§ére, Jósvay
Gábor szetv, test. tag zenée ile t meg. A műgoron
szerepelt még Némethy Ferenc tegedüművész,
Antony KároIy zongorművész és Tötök Zoltán iá_
rogatómúvész,

§opron. Az állami felsökerest,edelmi iskola 6t -es
Baro§s (iábor csapatának ünnepélyes fogadalcm-
tétele márc. 29.-én volt a soproni lornaegvlet fel-
disz-itett tolnatermében. A íogada|mat Martini Ró-
bert várm:gyei cserkészfötilkár kezeibe tették le. A
szertartásl Csapodi József dr. ker. isk tanár, a csa.
oat paíanc§noka vezelte.' Levelezés. Ch. Cardon de Lichttuer, 26&
Lonue rue D'Argile, Antwerpen Belgium, levelezni
óhajt eszperantóul kath. magyar cserkégzekkel.

,ii
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Ttsztképzó táborok. A nyári nagyszünidö
alatt Héderváron két, esetleg három ti§ztitábort
fogunk létesiteni.

A tisztképző táborokban való részvétel diját a
minimumra redukáliuk. A részvételi dij már az elsö
táborban is, a hirdetett 300.000 koronával szenrb€n
csak l00.00J korona lesz, a kiadások többi részét
a Szövetség fogja megtériteni.

A május lJ-tól l9-éig tartandó táborba a jelent-'kezések végső határideje áptilis 30.
A julius és augusztus havában tartandó láboro-

rozásra a jelentkezéseket május hó lO-ig kérem
cimemre bekirldeni. Mindenki irja meg, hogy mely
időszakban tudna a tisztitáborban résztvenni, hogy
ezen óhajokból megállapithassam a táborozásidejét. Earagő -úde o. ü. elnök.

lII. KERÜLET.
Cserirészeink Rómában. A szombathelyi eg!-

házmegye márciusi római zarándoklatán a kőszegi
53. |urisich csapat 35 tagja és a szombathelyi 48,
Rákóczi csapat 5 tagja vett részt. Ugyanis a Jurisich
csapat gyönyörü uj selyem-zászlóját a pápa szen-
telte fel, am;lynes zászlóanyja Zíta királyné Egész
uton a cserké§zekoly nagy szolgálatokatvégeztek a
zarándokok helyzetének kényelmessé való tételén,
hogy mindenki a legnagyobb elismeréssel nyilatko-
zott róIuk. Amikor a vonat a Piave hidján áthaladt
a cserkészkürtösök diszjelet fujtak és koszorut
dobtak a többi zarándokka| együtt a tolyóba, - az
elesett magyar hösök emlékére. Rómában cserké-
szeinket egy ottani cserkészövetség vette pártfogásba
és egyik cserkészotthonban helyezte el.

Kószeg. A köszegi 54. Eszterházy cserl,ész-
csapat a polgári iekola nngytermében március 25.-én
gazd,ag músoru gyönyörű c§erké§zünnepélyt rende-
zett. Bakó |. szavalata nyitotta meg a műsort,
Utána a oFeltátnadunk' c. szindarab, a ,,Karcsi na-
gyon beteg" kacagtató diáktörténet és a 

"Nagy-tábor elött" c. monológ került bemutatásra. A ren-
dezésben Pavetics Ede parancsnok és Horváth
lstván cserkésztiszt fejtettek ki nagy munltát.

Szombathely. Az 5l. Figyelő c§apat kiscser-
készraja Gyümölcsoltó Boldogasszony napján letle
le ünnepélyes keretek között a fogadalmat. A foga.
dalom fontosságára Wilfing Lajos helyetles-parancs-
nok hivta fel a kiscserkészek figyelmét, maid Küronya
Józset szavalta el ,Ujonc avatásra" c. költemériyt
utána Horváth Károly örsvezető mondott talpresett
beszédet. Az ünnepélyt a Himnusz fejezte be. _ A
szombathelyi csapatok mggkezdték a kivonulásokat.
Az 50. Hunyadi csapat április 5. én egy napo§ tá-
borozást tartott. Ugyanezt tette az 52, Attila csapat
egyik órse is. Az 57. Haladás cserkészcsapat
husvét másnapján cserkészünnepélyt tartott nelyen
a ,Oelencei fényieleket" adták elö. Az ünnepély
nagyon iól sikerült, s a közönség sok tapssal ju-
talmazta a cserkészek előadását. - A lll. kerület
székhtízépilő bizottsdga a közeljövóben a székház
céliaira teaestélyeket fog rendezni. A kerület öt
éves jubileumát pünkösdi ünnepek alkalmával fogja
megtartani. Ugyanekkor lesz a közgyülés is.

Deókkút, A 67. deákkútl csapatnál Schulek Ti-
bor cstiszt megszervezte a kiscserkészrajt s meg is
kezdték már a munkát. Létszám l1.

v. KERÜLET.'' Szeged. A Ker. Munkásifjak 550. sz. Sziráky
csapata ntárcius l5-én a Bugyi-gépgyár tertnében
fogadalomtételt, kiállitást és ünnepélyt íendezett.

Hódmezóvásárhely. A 1 t2. .Hunoku Levente
osztályt akkitottak, a l1l. .Erő" pedig március 2-án
finn ünnepéIyt rendezetí, melyen tspánovics Sándor
,az l. ker. társelnöke mozgó és álló képekben mu-
tatta be Finnország természeti szépségeit és kultu-
táiál.

IX. KERÜLET.
A cserhész, ahol tud, segit. Nagyon szépen

szolgálta e törvényt a debreceni Keresk. Társulat
polg. fiúisk. 165, llajdu csapata egy álIó héten ke-
resztül március közepén. A város széIén |evö ,,Fe-
kete barak"-ban 2l nyomorgó család küzd a meg-
élhetéssel, Nagyobbrészt betegek s munkanélküliek.
Kanabé Dezsö parancsnok kezdeményezésére pénzt,
élelmiszert, ruhanemüeket, tüzelőanyagot hotdtak
össze és gyüjtöltek a fiuk mintegy 5 és fél millió
korona értékben. Segitő munkájukról a helybe}i
lapok nagyon s4épen emlékeztek meg.

Debrecen..ff 167. Tölekvés csapat l4 új cser-
késze nrárcius t5-én az iskola ünnepélyén fogadal-
mat tett Török Tibor ker. fötitkár elótt.

Kerülett tisztigyülés volt március 22-én
Debrecenben. A tisztikar majdnem teljes számban
megielent. Tárgyai volíak i dr. Hermann Gyöző
elóadása a 4., 5. törvény alapján. A ker. nap és
tisztitábor megbeszélé§e.

A kerület ola:zországt mozgótábort je-
lentelt be a K. H-nál. A szervezés megindult."Márc.
l9.én szü!öi értekezleten isnrertette azulitervetWal.
lisch Oszkár ü. v. elnök. Utirány: Budapest-Fiu-
me - Abbazia-Ancona-Perugia-Firenze- Siena-
Spezia-Carrara - Livorno - Pisa-Bologna -PaduaVelence-Triest-Postumia. Időtartanta kb. 4 hét.

Kerületi matiné volt márc. 22-én, melynek a
tisztá jövedelrnét a külíöldi tábotozási segélyaIapta
forditia az elnökség. Megnyitó beszédet Ady Lajos
tankei. föígazgató nrondott. A Jamboree képeket és
filmet dr. Hernrann Győzö kisérte magyarázó elő-
adással. Galánffy Z,"uzsa leánycselkész §, vezetö
szavalta Szőllösy István ,,Egyszer volt . ." c,
költeményét. A 7/l. leánycsoport cserkészei palo1ást
táncoltak katonazene ntellett. A l72. ,,Erő" ped g
három vegyeskari szántmal §zeíepelt Ugy etliölcsi-
leg, mint anyagi|ag szépen sikerült.

B. L 32. őrsv. Hálás köszönet, sajno§ - lekésett.
Már megvolt a nótaklisé. Minthogy ugyanis ellátnak
kéziraiokka|, bizony l0 nappal megjelenéselött nrár
lezárjuk a nagyobb cikkeket. Az inditvány jó, ameny-
nyire lehet, követjük. A vers szép hangulatkép, de
nagyon elhasznált íéma. meg mert nem is idöszerü.

- Elöfizetö. A Nemteti Sport cserkészrovatának
vezetőie dr. Bánlaky Öatin 6. Bik ). -- 60. Nádasdy
Csepreg A Kálmánnak szivből gratulálunk sikeré-
hez, meg is érdenrelte. De ez alkalmi beszéd s i3y
most már elkéstünk vele. A vers ott jó, de arról
szól, amin csak dolgozni szabad. Mi senr mondhat-
iuk, nekünk is munkálnunk kell. - Csiz. Hogy ti
is csaprttulajdonost választolok? Zőldség, drágán.
Hogy van már? Az legfeljebb elirás volt, mert
nincs és nem lehet. A név is egy más világ gon-
dolaicsökevénye, de nem olyan veszedelem, ha
akad, aki szórakozik vele. Egyébként vigyázz, mert
nemcsak krilizáló cserkészek van,nak, hanem c§er-
késző kritikusok is l - §z. B. Ord Elkésett, lap-
zfula nyolc nappal a nregielenés előtt van. -- F-i,
Névtelenül ne tessék semmit beküldeni.

Kíadia l A Magyat Csetkészazívetség Kíadóvállaíeta
Nyomta l Flátcr éa T fusa tónyvnyomdála

Yczetécéft íelc(őll Fúlet Dílile(.
Brrdepert1 VlI- Atácíe.íítclt3. TcL |tzlcl 1a6-20
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'";o;;;ice- L:ii*,b"*""x';*1"l"fi:).red H'ii;,',"rx;dicht.) - Winnetou-Brieíe: Bumerang. -Dr. FÍiedrich v. Molnár, Auslandsbeafriag_ }319J"utional CoTmissioner, at Kandersteg
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15. Mörz. Geographischer Pfadfinder- Winnetou-Letters (The School of Listening).

ausflug. - Winnetou-Briefe : Die Schlrle - Morse Contest. - Budapest Distriót
des Schweig9ns. - Morse-Wettbewerb._-- |amboree - Operetta in the City Theatre.
Budapester. Bezirk_sJamboree. - Pfadfin- April lsl, Bandaging. _- philipps, Fourth
deroperett im Stadttheater. Letíer._ observatiőn Hikes _ Iiándersteg.
^ 

1. _Apríl, Verbinden. -^Philipps'vierter _ The Aero propeller. _ Uses of Scout
Brief. - Beobachtungsausflüge. Kan- Staff. _ New Scóut Tents.
dersteg. - Flugzeugspropeller. - Benüt
1ung áe. PraaÉnaer"st;be;. _ Neue Pfad- Caonka-Magyarorsz§s - nem ország
finderzelte. Egőez Magyarorszás - mennyország.
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sátorrovat.
Arra a nagy érdeklödésre való tekintettel, amely

§zerte az országban a sátorkérdés iránt ntegnyilvá.
nul, Valóságos külön rovatot kell nyitni e cimen.
Röviden "he|yzetjelentégünk" a következö: április
l.óta az a változás történt a szakértök felfogásá-
ban egy ujabb sitorlap-lipus kipróbálása kapcsán,
hogy a 230 cnt. o]dalélü sátorlapok tulajdouképen
nern érik el céljukat: ebböl a kétlapu sátor két sze-
mély rek elég bö, de háromnak már csak szúkösen
elég, és mégis mintegy 70,000 koronával drágább
a 200 centinétcresnél, amelynek elönyéról külön
cikkecgke fog jönni. Csinállattunk tehát 2i0 cn.-es
nagyságbán is - ez kb. 420 ezer koronáért állit-
ható elő laponként - és arra a kellemes tapaszta_
latra iöhettünk, hogy ebból állitott kétlapu sátorba
nagyobb fiukból 4-5-en meglehetős kényelemmel
elférnek, tehát egy'órs elhelyezése megoldhaló 4

lappal, kb. 1,700.000 koronáért, olyan sátortipussal
hozzá, amely mozgó táborra sem jelent nagyobb
megterhelést (súlyban) a katonai nagyságúnál és
álIó táborra is meglehetös kényelmet biztosit. Most
ezt a tipust is rendszeresitteljük. és fel kell kér-
nünk azokat; akik eddig sátorlapokat rendellek,
hogy iól fontolják nleg a 3 tipus (200, 230 és 250
cm.-es lapok) elönyeit és hátrányait és annak alap-
ián szögezzék le a végleges rendeléseket. Az fuak
a jó minőség mellett ugyis a legolcsóbbak, Iénye-
gesebb eltérés április 1.-i és mai közlésünktől nem
igen várható.

Az örsi sátor ügyében "tovább fo|yltak a próbál-
kozások, az anyag minöségét kelI alaposan meg-
választani, a terven is kisebb módositások lesznek,

Itt emlitjük meg, hogy a kedvezményes szövet
megérkezett, pestiek és környékiek személyesen
vegyék lehetöleg át, vidékieknek póstán küldjük.

aazdasdgí hivatal,



rÉ8 MAGYAR. csERKÉ§z

Magyar Cserkészek Termelő és Értékesitő Szövetkezete, Budapest.
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Cserkészing(khaki)|Tisztikalapszij(kiv.finom)
Ia. ilanelből 28. sz. 120.000 | Órsvezetői ,, ,, ,, --- 15.000
IIa. ,, 28. ,, --- 10000C I Cserkész ,, ,, ,, --- 12.000alq! ,, Lga r, -^- rvv.vvv lvJwrAwJZ ,, ,, ,, ---

IIIa. ,, 28. ,, 80.000 | Cserkészkés , ,12-2ő-30,45 65-70--95.000
29. sz.-től felfelé számonként 2ö00 K-val drágább, l vadászvászoff,l mtr 100.000
Flanellkhakimétere30_40.000|Tauoriásódrbja
Cserkészkalap Ia, 120-140.000 | Tábori kulacs drbja --- 9.500

,, IIa 60-80.000 | ,,Record" főző két edénnyel 100-140.000
TisztiÜalap 150.0Ö0 | 

'Útety tányér 25-30.000
AzIa, je|z. áruk minőségéért ,felelősséget vállalunk l I Koryhabögre 18.000
Tábori sapkák vászonból 26000 | Elelmiszerdoboz 6ó-2000C0
Sip --_ 5-9-12-25.000 | Villamos száraz elem 13 000, 1zző 55OC
Eredeti angol sip ___ 20 -2ő-30.000 | ekasztós Metal-tok _-- 46.000
Derékszij Ia g0, IIa. 60, III. 50.000 | Szetety gulyás és debreceni káposzta
Viharszij 10.000 | kolbásszal, különl. l doboz l4.000

l] § Meg nem leleló árut visszaveszünk | <1
\ 

, 
__

3íH[: x?.lilni:Í:: *:",;, s át ra kat.
Feszitököíelgk, szalmazsákOk áIIandóan
rakíáíOn. Elsörendü vizmenles ponuvák
:: elÖnuös köIcsöndii meIIeíí. ::

Vidéhi megrendelésekeí poníosan eszközlök.

IFJ. lÁszrÓ GYULA
Juta- és Kenderforgalmi Részvénytársagág

Budapest9 V. Náilor-u.20. Tel. : 160-82, 163,16

Fiúk ! Leányolr !

A sápadí arcba vérí, a tágy izmohba
erőí, a csonÍohra husf ad a

szent trstván

XaIáíaliivo§lal
Kaphaíó: Gyógyszeúátakban, drogeriáhban és iobb csemege,

E\ l

I
u

i
,l

K:, _,- -I- B- ,J:-_-:i!-
I

kereshedésekben.
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T§rpr§z eÉr"a.

Budapg§t, Vlll. ker., Baross.utca.ó9. szám.

Genzwein János lff}Bffi-ds';

F VlI, Wessel ényi-utca 24.

\4lserkés-*"' Oáiía"rfl i-nyári sza lám i,

ffIkoholmgnígs óíígrgm
Budapesí, IV., Királul,IJál-ulca Z0, |. em.

Az áí:uíazó cserhészcsapafok
éíhezési helye.

lrógépek, számológépek,szakszerü iavitása
és, jókarb_antartása. U| és hasznáit lró_
gépek. Kellékek az összes rendszeiü gépekhez

BREssÁN TEETvrni-x
Budapost, YIIl. Dugonics-utca 3. az,

Telefon: József 84-94.
l cterkóezeknek 6oh enledmóny t

Képkeretek. művészi íestm.élrvek nasl vá-

--;í 
lasztékban elónyós árakon.

:: , Mihályi Géza
, 
Budapest, Bafos§_utce 4I. szám. -

§üigős !

a:z elől?et
áíuíalása !
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Összefoglaló tankönfv a középiskola alsó négy
lelies tananvasa két kötetben, - AlEebra és Eeom€teljes tananyaga
lskola telies tanl

oglsló tankönyv a középiskoia alsó négy osztílyának
ananyaga két kötetben, - Algebra és geometria a közép-
teljes tananyaga olykép foldolgozva, bo8y tanár néIkül

fi 
"r":-.?§llláiu 
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ési háíralékok

Cserkész kanha

fia Ia l§[ íua 0l ísg8sh



ilnunr $lnrhfirulr ftrmilf, í§ Ítííltlnilfi §ffiufiilnllíl
IV. Váci-utca 46. Budapest, ll. Corvin-tér 7.
Tel. Józsel lst-a3 Postatakarókpénztári csekkgzámla:, 47827. Teleíon t36-34
# _

Kgzponti llod: §s árurallár: ll,, Gorvln-tfr 7.Ronlelé9ekgt óg level9ket kéTiük ldg eip?zni.

Atiegyz4k. ,!!1

Vióéki szállitásokal vagy nagyobb ezemólyer rendeléseket ll. Corvin-tér 7. szám alatt a Központi árurak.
tárunktól eszközöljük.

' kor.
Sujtás .(elóirásos, zöldes barna)

Leánycserkész ruhaanyag m. 50 00O
nyakkendő l4-20.000

, sipzsinór ___ 8.000

Számok 2000
Termosz (félliteres) 50.000

AIumintum áruk :
Lapos Ivópohár fogóval 15.000
.. ,, o fogó nélkül 13.000
Osszecsukható pohár 9000 - 12 000
,R€cord" főző két edénnyel ---
Tábori főző álvfumyal
Utaző főző l|z liter.es
zsebíőző l/r literes
Kulacs buzatta| ___

Tojástartó
Mély tányér
Konyhabögre __-

kof.
Gserkészing (khaki

Ia. flanelből 28. szám --- 120.000
ila. , 2B. _-_ 100.000

zg-iőlfelfe]lé számonk. 2500 K-val drágább.
Flanell khaki métere 30-35-40.000
Cserkészkalap 80-120-140.000
Tiszti kalap ___ -;- l5O000
Nyaxrendő zöld szegett --- 14.000
Tábori sapkák vászonból --- 24.000
§ip 5-8-9-25.000
Sipzsinór, fehér, zöld és barna 8000
Bot (10 drb vételnél t5.000) 18.000
Tiszti bot(vastag,szöges végget) l4- l.B.900

Derékszij 65-95-105.000
Nyakkendő karika 8000
Tiszti kalapszij (kiváló finom) --- 27.000
Órsvezetői'kalapszij (" , ) --- 25 000
Cserkészkalapszij( , ,, )--- 2t.000
Viharszij 14.000
Cserkészkés 6-8-16-28-80.000
Kanál_villa (összecsukható) nikelez. l0.000
*Cipő (egfin. anyagból) fekete,

3ő-37. szám --- --- 400.000
38_40. , ___ ___ 420.000
41_45 * ___ ___ 440.000

*Bakancs (sárga) 3ő-37 .sz. 36G-400,000
, , - 38_40., 420.000
n u 41-4ő, ,) 440.000

Cserkésznadrág
vászonból 90-120- l40- 160.000

Vadászvászon 1 méter 90000
Tiszti paszomány (arany) métere 2!.W
Paszomány (vörös) métere 12.000

Iskola táska rendkivüli ár_-_ 30000

130 00o
200.0@
60.0m
50.000

l00.000
7000

30.000
l4 000

-f

<a,§

{,--

-{

Csavarmenetes doboz 12 - l 4- l 6 -22,0aOVajtartó üveg betéttel 30-40-50.000
ViIlamos zseblámpák (zsebaccumulátorral)

Alqminiumcsajka
Szappantartó ___ _:_

50.000
l2 - l6.000
10 - l3.000

4800
24.ao}
28.000
30.o00
24.oo0

_- 320.000
_ 250.000

78.000_96.000

D

Vajaskenyértartó

lzző
Nikkelezett accumulátor-tok
Sima ,,Metal" tok
Akasztós ,,Mgtal" tok
Zsebakumulator (töltve)
Gyapju pokróc nagy ___

,, u kisebb
Sza!mazsák ___

<-, )
c]

* Cipönól és bakancsnáliápr.! 30,ig tOOio engedm.

Cserkésztiszti ruhdt mérték szerint keduező felíételek mellelí részletre is sztillitunk..
Fintralarn Eüszer, gyarmaí- és csemege áruhaí, valaminí lihőr, rum, íea, cognacl ltl/vrvrrrr és'azösszes házíaríási cihkeheí igen előnyös árban ví§éhre is szá}liíunk.

tek i ntetben cs erkésztestvé rel n k támqgetását kQr|ü k.

Árainkban a forgalmiadó benfoglaltatik.

Áraínhaí köíelezeííség nélkül'csup án íáiéhozíaíás végeíí hözöliüh,

Fráter é, Társ. T6l6ton1


