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Mogjolenik mlnden hó l-én és 1ö-é0.

emberismerettel, hogy
merj t'el.

oHát akkor miről
szólsz közbe.

más jelekből Ís.

ludlak felismerni"?

Tetteirnről, beszédemből l

Éo a, öregcserkész nem két, nem száz,
hanem ezeíarcu vagyok. Minden arcom
más életpályán néz a ta|á|kozásnál szembe
veled. Előtted állok egyszer mint tanárod,
máskor mint lelkipásziorod, aki segitséget
kérek attól, aki íelettünk őrködik - je-
lentkezem maid, mint annak a merész ivű
hidnak mérnöke, melyen a vonat keresz.
tül röpitett, talán annak a vonatnak veze-
tője képében, kinek egy elhibázott moz-
dulatára a kocsisor6a mélybe zuhanhat,
máskor mint orvosod, ki egy nem jól ada-
golt orvossággal életet vehet, előtted áU.

hatok mint szülőd, ki íéltőn életkincset
őrzőn örködöm feletted, szembenézhetek
veled mint barátod.

Yigyázzl Vannak ál-öregcserkészek,
náluk a tettet is szó póto§a !

Yigyázz! Vannak öregcserkészek - lrik
á szót is tettel pótolják.

Találkoztál vele ! Mindég előre megy.
Egy távoli hegycsucs íelé halad, melyen
létének, küzdésének célja, a cserkész
életcél - éles, határozott, örökké egyfor-
ma vonalaival, mint egy kristály - ragyog.
A cél felé törtében világitó lélek, a lelkes
munka hőse, amit cselekszik egészen teszi,

néljen a munka !" hangzik ajkáról a kiál.
tás, megteszi kötelességét Isten, haza és

embertársai iránt, mert- ezáltal lesz bol-
doggá, az egyenes ut) az igazság íanati.
kusa, célja felé a kitartás, vágyait a lernon-

Fclclős szetkcsztő l
HERMAI{N GYŐZÓ

.í
A MAGYAR csERKÉszszÖvrrsÉo HIVATAI,OS LAPIA

ilJ l

El6fizetér : Negyodévro 30p00, félévre 55.000,
Egész évre 100.000 K. Egyes szán 5000 K.
Postacsokkszáml^: 31,428. Telefon: J, 94-79.
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Talállroztunlr ,. ". . !

Kiscserkész testvérem, a. napokban,
hogy künn jártam a Duna, a magyar
sorsíolyó partján - odajöttél hozzám, ka-
romba fűzted karod, - lenn örvénylőn,
napsugártörmeléket csillogtatva hulltak-
szakadtak egymásra a habok - futásukat
látták ősapáink, visszatükrözik rnost a mi
arcunk - és íélénken kérdezted: ,,Miről
ismerem meg áz én segitő öregcserkész
testvéreimet?" , , ,

Szemedben ott égett a megismernivá_
gyás tüze, - a part fáin tava_szi vig rit-
musra tört eIő a lomb-ár, - de a lrétség
ajkadra adta a szőt, ,,ki az, hogy isme-
rein meg ? Hátha téves utra vezető karok
után nyulok, hátha, . . s arcodlángbabo-
rulásából megértettem kérdésed, mely csak
a gondolat első szaváig jutott el, de az
ardodra, a szemedre iródott, melyeket én
megszoktam íelhőtleneknek, örökké neve-
tőknek látni.

- Nézd a vizet. Futnak, sietnek egy-
mást kergetve a hullámok nyugatróI-kelet.
nek. Dobj hullámba, egymástól messzebb,
két követ.

Itt is, ott is vizgyürük indulnak körbe.
Látod ott összeérnek t llyen a cserkész_
élet is. Itt is elindult egy cserkész (talán
már évekkel ezelőtt), ott is (talán éppen
Te), a hullámgyürük találkoznakr á cs€f.
készek - azok is.

Téged a ta|álkoznál felismerlek. Büsz-
kén, emelt tővel hordod a liliomot (tra
ugyan zsebben nem tartod, mert elfelej-
tetted feltűzni, mert otthonhagytad) de
erről engem Te nem tudsz megkülönböz-
tetni s talán még nem rendelkezel annyi
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dani tudás, tetteit az ,,akarom'' vezeti.
Ő meg}, halad: Elindult - mint Te kis

hegyes bottal, szivében rügyfakadás íílu:
zsikáját zengi a vér lüktetése, ízma pattan,
szeme lúz s űzi, hajtja a tettvágy és
megérkezik a hegytetőre öreg ezüsthaju
aggastyánként, ki már nem liliomos bot-
ta|jár, hanem vállán - könnyü teherként
a tettek érett, őszi gyümölcskoszoruját
hordja s karjában a derüs életöröm virá-
gai vannak, melyek kevesek számára hin1
tik az illatot.

Ilyen az igazi öregcserkész !

Közöttük nincs életunt, - hiszen lété-
nek felséges célját tudja, közöttük nincs
megtévelyedett - mert ő hiven teljesiti
kötelességeit, közöttük nincs az erkölcsi
fertőnek lakója - íl€rt ő tiszta testben
és lélekben t

A hősi éposznak te az aprődja vagy -ő a lovagja.
litete másénál szebb, jobb, nemesebb,

magyarabb.
Benne kivirágzik a cserkészélet célja,

hogy dusfürtű termésbe hajtson.

- Fizikát, ha tanulsz, akkor tudod, ha
két hegedü bármelyik hurját egyíormán, a
rezgésszámok egyformaságáig hangolod s
a két hangszert távol téve egymástól az
egyik lrurt megpenditve lefogod, a másik
hegedü érintetlen huria megszó|al!
, A te szived is igy kezd muzsikálni, ha
ketten összekerültöl<, találkozto|*. Bizd a
felismerést a szivre. A testvériség felisme-
résében az ész, a szó, a tett megtévedhet,
de a sziv nenr !

Voltak nekem is ilyen találIrozásaim.
Kiráncluláson, vasuton, olyankor is, mikor

mellettem járt a halál, - s a sziv muzst-
kába kezdett, a kezek egymás segitségére
siettek. És zengett a szivek diadalmas dala
az aprőd és a lovag találkozásán és mind-
ketten rEvoét" kiáltottunk.

Es hidd el, a találkozások a kö]csönös
erőszerzés forrásai, A te véred lüktetését
még az,ldeaiizmus hatja át, az ővé már
az élet-kohójában égett, izzoLt, határozott
formát öltött.

Il1ig te vagy a jelen és a jövő, Ó a

tegnap és a ma. Az Ő vetését te fogod
learaini, most már ismered a magvetőt.

Látod ezekrő| megismered, ki lesz a Te
segitő öregcserkész testvéred, Lehet, hogy
papod, lehet tanárod, egy idősebb bará-
tod, talán a segitségre váró pillanatokban
egy felédjövő - ismeretlen J- ember.

- Nézz most a szemembe ugye most
már felismered a te segitőtársadat, a iova-
got, az öregcserkészt édes kis apródom.

Lenn változatlanul kavarognak a habok,
a lebukó nap még fénykerekeinek küllőit
felveti az égre, a vén várhegy minden
tornya, házorma vérben fürdik, gőzhajő
íüttye a vizen lebegve messze száll, villa-
mosok, messze szaladó kocsik zajábá autók
szirénája rikolt, íennen egy gépmadár bug,
vibráló fénnyel egy csillag gyul ki, a hid-
ról vonat kattogása hallik,

Lüktet az é|et és most én kérdem:,,Me-
red-e nékem a kezed nyujtani"?

Ahogy bucsuztunk, 
"Légy 

résen" ! -
"Jő munkát" l az örökké pajkos tavaszi
szél egy falevelet fujt összefogott kezünkre,
tán égi pecsét íogadásunkra, hogy tegnap,
ma, holnap örökké cserkészek, testvérek
maradunk !

Kard,os Béla öregcserkész.
tllllllllltlllIlllllllllllllllllll1lilllrlrllltltl

Testvér, mi&t nem viselsz ielvényt P
Testvét, az atcod tzzó tűzben ég
Es í<et szemeő oly keőveseo ,"jyog,
Tuőom, csetkész vagy - óh az .vagy tetégl
Istenneí< hála, én is az vagyokl
Csetkésamívoltom én bastkén bevallom,
A keblemen, víselve szép jeíét,
Hisz eq matatia, mit sziuemben érzek
S amit tanaltam - a cserkészeftnytl

Báttat viseld hát, testvét kebleden
Csetkészmivoltod futatlan jelét,
Meglásd, e ielvény őiadalt tetem
S fuasztja izzó tényét stetteszét i
Tadd meg, e jelvény íérry a magyar éiben,
Tünőőklő csiílag nemzetülk egén,
Ott őiszeleg vihatbal, napsötésben
Magyar cserkészek büszke kebelenl

Noszlopy Aba Tihamér,

r=\
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Hogyan pő|yázzunlr ? II.
- Az 1_4, álrrót l. 1,I. Cs, ápr. 1" számÁban, -

A mult alkalommal megtanultuk, hogy
miképen kezdjünk neki a pólyázásnak s

egyuttal megtanultuk a pólyázás legegy.
szerübb alapformáit. A gyakorlott segély.
nyujtó az egyes testrészek pólyázásánál,,
majd az egyik, majd a másik alapformát
íogja felhasználni, esetleg egymás után
kettőt, hármat is. Bár erre vonatkozólag
határozott szabály mindig fel nem állit.
ható, mégis megpróbáljuk a leggyakrab-
ban lrasznált eljárásokat leirni.

A kéz (4. ábra) és táb ttjjait 5-6 cm.
széles pólyával úgy kötjük be, hogy kör-
körös menetekkel a csuklón, ill. a bohán
kezdjük a pólyázást, azután uisszakajtős
segitségéve] hosszában beíedjük az aljat,
mald körlrörös menetekkel az ajjhoz szi-
lárdan rögzitjük (4. b. ábra). A pólyázást
a csttklóra vezetett menetekkel fejezzük
be. A pólga uégét á|talában véve biztositó-
tűvel, r,agy ragtapasszal rögzitjük, vagy a
pólyát hosszában kettéhasitjuk s két vé-
gét a végtag körül csomóra megkötjük,
esetleg egl,szerüen a pólya végét az e|őző
menetek alá bedugjuk.

A hezet és a lábal, ha az ujjak szabadon
maradnak, njolcas ruenetekkel pől'yázzttk

6,

be. (3. és 5. ábra.) lr gaze és vatta rög-
zitése után a nyolcas meneteknél a ke-
resztezés a kéz-, vagy lábháton történik.
Az egyes menetekkel mindig a sziv felé
haladunk előre s igy a ,,kalásznak" neve.
zelt kötözési íormát nyerjük.

Az alkar és a lábszár egyenletesen va§.
ttgodó részeit 10 cm. széles pól,vával csa-

varo§ menetekkel, vagy forditással pólyáz-
zuk be. (1. ábra.)

A könyököt és a térdet legügyesebben
n1olcas menetekkel pólyázhatjuk. A köt
szert egy körkörös menettel a bőrböz
rögzitjük, azulán (2, a ábra) az egyes
meneteket váltakozva az iziilet íelett és
alatt vezetjük. A kgleszteződls a térd-, ill.
könyükhajlatban van s minden menet az
előző menetet egyharmadában szabadon
hagyja. Igy u legutolsó menet kőzépre, az
izület fölé fog kerülni. (2. b ábra.)

Már a,aállat és a csipőláiéhot nehezebb
bepólyázni, mert ezek a testtájékok moz-
gás közben erős kitérést végeznek. Mind-
két tájélron ngolcas menetekkal pólyázha.
tunk a legcélszerübben. A uállon a köt-
szer rögzitése után úgy vezeijük a pólyát

6. ábra,

(6. b ábra), hogy a _íelkar megkerülése
után felmegyünk a vállrá, lekerülünk a

másik oldali hónaljárokba, azután a váll
felett elhaladva, újból körülvesszük a íel-
kart és i. t. Igy a nyolcas kisebbik hu-
rokja a felkart vesszi körül, nagyobbilr
hurokja a másik oldali hónalját kerüli meg
s a kereszteződés a vállon van. Mivel az
egyes menetek az e|őző menetnél a pólya
szélességének egyharmadával feljebb
kerülnek, itt ugyancsal< ,,kaldsz" keletke-
zik. A csipő tájék bepólyázása, mint az a
6. a. ábrábó| magyarázat nélkül is érthetö,
hasonlóképen történik.

A törzset körkörös menetekkel pőlyáz-
zuk be Szükség esetén, az elcsuszás meg"
akadá|yozására egy-két menetet vezetünk
a vállra, vagy a comb körül.

L íej pő',yázása mindig nagy gonddal
történjék. Hogy a pólya lecsuszását meg-
akadá|yozzük, - amellett, hogy a pólya
mindig egész szélességében hozzáfeliüdiék a
fejhez, - gyakran vezetjük a pólyát a

homlok kürül az áll alá, sőt a nyakra is

a1
JJ
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lejövünk (7. a. ábra). Ebben az esetben a
pólya szoritását úgy akadályozhatjuk rneg,
hogy e|ő| az á|l alá, a nyakra uaítapár-
pdrnácshó.t helyezünk a polya alá. Kisebb
sérülésehnél a gaze-t az arcon ragtapasszal
rögzithetjük meg.

A horulok sérüIéseinek bekötözésekor
körkörösen vezetjük a pólyát, a fejlelő
sérüléseinél pedig a íül előtt és mögött
vezetett meneteket a homlok körül csavárt
pólyával rögzitjük.

A" larkótájéÉ sebeit nltolcasmenelekkel pő-
lyázzak be. Amikor is a két hurok a hom-
lokra és a nyakra jön, a keresztezés pedig
a tarkótájékra esik.

A füUájak bepólyázásánáI íüggőlegesen
vezetjük a meneteket s a pólya lecsuszá-
sát a nyakra és homlolrra vezetett mene.
tekkel gátoljuk meg. A tuloldali ép fület
szabadon hagyjuk.

végeket pedig a tarl<ón összecsomózzuk.
A két csomóbóI fennmaradó pótgauégeket
egymással újból összekötiük, miáltal le.
csuszásukat s igy a kötés meglazulását
megakadály ozzuk,

Az egyik szem bekötésénél vigyázzunk
aíra, hogy a másik §zem látóképességét

B
m,-

A"z állhapocstörésnél ,,pariltlahötéssela lehetőleg ne korlátozzu'k, Ezért (7, b. ábra)
rögzitjük íneg az alsó állkapcsot. Ugyan. a pő|yázást a lromlok körül kezdjük meg
ezt az állon és az orron levő sebek bepó- s a többi menetet felváltva a homlok és
lyázásánál is használhatjuk. Kb. 120 cm. ferdén a fül alatt, a tarkó körül ve-
hosszu, 10 cm. széles pólyadarab két vé_ zetjtik.
gét hosszában behasitjuk (B. b. ábra) a Ez a pólyázás egész rövid elmélete. Arra
legbelül levő 10-12 cm. hosszú rész ki_ vonatkozólag, hogy a csapatban és az
vételével. Ezt a szét neru kasitoll részl he- őrsben hoggan gjlakorolhatjuk be a pólyá.
lyezzíik az á|lon levő kötszerre s az alsó zást, legközelebb adunk gyakorlati utlmu"
pólyavégeket a íejtetőn (8. a. ábra), a felső tatást. Dr. Spilenberg Ggörgy.

A Magyar Zászló, Cimerek, §zent Korona. I(oronázási jelvények rövid történele és
műleirása" lrtaz Bődy Zoltdn. 52 oldal, ára 12.600 K.

Koszter Ntya: Csillagszemü fiuk. (Szindarabok). Ara 1.50, - P. Olasz Péter S.:
Dzormester. Ara l.- K. - 7000.es szorzószámmal kaphatók a kiadóhivatalban, Bpest,
lV., Váci ucca 62"
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Marciélr hároú lrivánsága.
- ígea komoly és íéleto.eteg tőtlélet. -

Irta: Dr. Koszlerszitz József,

s Z E R E P L Ő K:
Marci )
Misi ! oiatol
Tónl l
Az ötdögök öreganyja
Az algebra tanár úr
§ivitó szellem
A papa (csak a hangja hallatszik)
Két kis ördög (csak áll és néz)

Szin: Diákszoba, (Az asztalon rádio; antenna, íe-
szitő drótok stb,

ELSŐ JELENET.
Matc| (az asztalnáL állva, kis rádió-késziiléklret babfál,

igazgatja,ezután a tölcsérbe beleszól: HaIló . . .(hango-
santan) Halló! . (bömbot) Halló! ... (íelnéz)
Ez a Misi ugy látszik megsiketüIt. @z ajlőhoz
megy, kinyitja, kiszól) Hát felelj má| Annyit
haLlózok és hiába.

Misi (hangja) Jé, hát szőltá|? Nem hallottam
semmit.

Matci: Ugy bömböltem, mint egy hal-
dokló indiánus. Hogy lehet azt nem hal-
lani ?

Mí§l (megjelenik az ajtóban) , Tudod, be volt
csukva az ajtó és a hullámok a csukott
ajtón nem tudnak átmenni. Megakadnak a
fában.

Marcí: Az igaz, erre nem gondoltunk. De
te ott van a kulcsluk, azon átmehettek
volna,

Míst: Ó.te buksil Mi íélméteres hullámok-
kal dolgozunk, hogy férnének azok át egy
fél centiméteres nyiláson ?

Matci: Hm. Hát akkor hagyjuk nyitva az
ajtót. Jó ?

MÍst: JÓ. (eliünih) No most beszélj.
Marci (a késztl|ékítez megy, a hallgatót a bal füléhez

szoritja, atölcséfbo beleszól), HallÓ! . . . (hangosabban)

Hallól
Mísi (traneja a másilr szobábórl , Halló l

Matci: Na végre! (atölcsérbo) Nagyszerüen
működik a készülék l

Mísi (trangja), Mi_i-i ?

]Marci(bömböl), Nagy_szerü-en mű_kö-dik a
ma-si-na l

Misí (hansja), Igen l Mmmm (nem érieni)

Matci @önrböl), Mi_i-i ? . . . (kezéi a jobb fúléhez

taftva, figyel át a nlásit( szobába)
Misi (kint ordit) , Egész tisztán hallani.

Pompás !

Marcí (a tölc6éfbe) : Az én leadóm kitünő !

Ugy rezoná| az egész szoba !

|\i[i5i (orilit), Hangosabban l

Marci (ordit): § le-a-dóm ki tü-nő! . " , Az
egész szoba rezonáll . .

[!Ji5i (oroit), I(in áll a szoba?

Matcí: Rezonál, vagyis vissz-hang-zik , ; ,Mísi: Ahál hz én szobám is' ugy
rezonáI !

Matci (hogy jobban haltja az ajtóhoz közeledik, a rádiőí
az aszlallegszélére huzza). ]r|6gyszerü találmány ez
a rádió!

Mísí: En nem is tudom, hogy mmmm
(nem éllcni)

Matci (ofdit): Hangosabban | @ údiót íolkapja
és az ajtő felé huzódiJ< vele)

Mísí (ordit); En neí!, is tudom, hogy tud-
tam eddig élni rádió.Éélkül.

Matcí: En is most olyan kulturdiáknak
érzem magam (még közelobb ltuzídik az ajlóhoz) 

.

Mísi: Ugy van l Kulturdiákok vagyunk.1 Mat,l @gész az ajtónál) : Te, mintha a hullá_
mok erősebbek lennének. Egész közel hal"
lom a hangodat.

Mísí: En is a tiedet. Mi lehet ennek az
oka ?

Matci (ordit): § légköri elektromosság.
Mlsl (ordit) , Ugy van l A légköri elektro. .

(fülén a hallgaióyal, kaíján a beszélő készülékkel megjelenik
az ajlőban és nekiütődik Marcinak,

l5flarci (bámul): Jé, hát te itt vagy ?

Misi (lamut), Hát ". te . itt? . .

Marci: Ezért volt olyan efős a légköri
eIektromosság t (bámutnat egymásra)

Misi (csendesen): T€l ilyen erővel rádió nél-
kül is beszélgethettünk volna (megindu'nakazasz

tal felé.
Nlatci @ toíhát tapo8alja), Egészen bereked-

tem (a szeíkezelet lecsapja az asztaha\ Csalás az
egész rádió. Még a másik szobába se lehet
vele átbeszélgetni.

Mísi: Te, hátha a készülék rossz ?

Matci: Mit ? Az lehetetlen, Hiszen magunk
csináltuk az utolsó csavarig. ,Az nem lehet
rosSz.

Misi: Igaz. (tünődik) Es mégis valami hibá-
nak kell lennie a dologban. Talán a szoba
atmoszftrája nem megfelelő ?

Matcí: Az lehet. Sok benne a pára és az
elektromosság nem tud benne hullánrzani. A
pfuák akadílyozzák.- Misí; Te, nem lehetne a párát valahogy
levezetni?

Marcí (fölényesen): Persze, hogy lehet. Csak
ki kell íundálni a módját. Nézd (leül, ceíirzát

vesz a l<ezébe) a pára képlete H2 O az keve,
redik a levegővel , , , (ez ajtón kopognak) Mi az?
Jön valaki. (hangosan) Szabad !

MÁSODIK JELENET.
'ÍÓní (t.jo", 6gy rettentő nagy könyvet cipel. Izgatottan,

szelesen beszól) Piufu, kérlek ez szenzáció . . . .

Szervusztok . . . Ez szenzáciő (sürög-fo-

rog leteszi a könyvet az aszta|ra)
Marcí (teltet): Szervusz Tóni ! Mi az a

szenzáciő?
Mísí: Szervusz. Micsoda kis noteszt cipelsz

magaddal.?
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Tóni: Kérlek ez nem notesz! Ez egy
szenzáciő. . . egy ősrégi kódex.

Marcí: Mutasd, hadd látom t (kinyitja csaló-
dottan) [;[i52 ez latin,

Mísí (ószinto utálattat): Pfuj ! Hogy lehet ennyi
latint összeirni l

Tóni; Kérlek, ez npm mind latín, van
benne magyar is. Es épen ez a szen-
záciő . . ,

Misi: Hol találtad ?

Tóni: Otthon, a padlásorr. Tudod az is
szenzáció. Lapdáztunk az udvaron a Karival
meg a Lajkóval és a lapda beesett a padlás.
lukon

Misi: Bizonyára a Lajkó dobta, .be. Az
olyan balkezes. :

Tónt: Nem, a Kari dobta be jobb kézze|.
Persze felrohantunk a padlásra, kerestük
mindenütt és a Lajkó egyszerre megtalálta
emellett a könyv mellett. Persze, lehoztuk a
könyvet is, mert a Kari azt mondta, hogy
ez bizonyáta egy óriásnak a cserkésznotesza
volt, de láttuk, hogy nem, mert latin és
nyomtatásos furcsa betükkel van irva.

Matci (megvetóssel): \[6, eddig nem valami
szenzációs. A mi padlásunkon is van egy
csomó pókhálós ócska könyv. Még algebra
és szakácskönyv is van köztük.

Tanil Kérlek, kérlek, most jön a szenzá-
ció. Mig a könyvet néztük, odajött a papa
és megnézte és azt mondta, hogy ez a bo"
lond barát könyve.

Mísí: Bolond barát? Hü, hát az mi?
Tóní: Tudod a mama ősei közt volt egy

valami Arimbert nevű, aki őreg korára barát
nak ment és mindig irt, meg gondolkodott,
m98 szellemeket idézett és az emberek azt
mondták rá, hogy bolond, mert aki ir meg
gonrlolkodik az bolond.

Matci:. Hm. Nem is olyan rossz mondás.
Mísi: Es régen élt az áz öreg barát?

TOní: Itt a cimlapján megvan. Nézd csak,
itt a cim, aszongya, hogy, ,,Opera arcana
fratris Arimberti" vagyis hogy . . .

lVlísi: Opera, az énekes szinház. Mégis
szinész voJt és nem barát.

TOnl: O te lagymatag antilop ! Opera az
annyit tesz, hogy művek, vagy műtvei,
narcana" pedig titokzatost jelent, szóva|;
,Arimbertus testvér titokzatos miívei."

Misi: Hm. Kezd érdekes lenni. Még majd
valami óetektivtörténet sül ki belőle.

TOni: Az évszám meg itt van; M. c. c.
c. kszviii N,íennyi az ?

Marcí: Mit ? hogy van ? Mö.cö.cö cö-kszv-
i-i-i. A csuda tudja ezeket a római évszá-
mokat.

Mísí: Níö az száz.
Tóni: Nem, többnek köll lennie, mert a

bolond barát a középkorbarr élt, akkor hát
az évszámnak ezerrel kell kezdődnie.

Misi: Ílzer az D. En csak tudom! Ebből
szekundáztam be egyszer.-Íóni: Nézzúh meg a nyelvtanban. (Marcihot)

Hol a latin nyelvtanod ?

Marci: A rendes helyén. (a kályha mösötti sa-

rokban turkál egy darabig és előhuz egy öSszetépdelt latin
nyelvtant.) Itt-e. Hát lássuk a számokat (lapozgat)

Ige . . . névmás hopp itt van ! Hát
milyen betü kell ?

Toni: Mö.
Matci: NLö az ezer. (I,Iisihezl No látod nem

volt igazad. Dö az őtszáz és nem ezer.
Mísí: Hiszen mondom, hogy beszekun.

dáztam belőle. Ha tudnám jelest kaptam
volna.

Tőni: Aztán cö cö cö, meg kszviii.
Marcí: Cö az száz, iksz az tiz . . . vö

az öt . . . No, megvan az egész! Mutasd
csak ! (a'nyetvtannal a kezében böngészi az évszámot a nagy

könyvból) Ezet egy.. kettő...há_
romszáz . . . tizennyolc. 13lB. (Fotytatjuk.)

jY(aglar jíaptór.
Mdjus.

16, Attíla telőstja AqutícJát 452.bcl.
17, Klapka Gyótgy honv. tábotnoL, Komálom

hős uédője megtaí í892-bea.
lE. Mészőt1 Géza ícstőaűvész szűlelelt Sátbo-

gátdon l844-ben.
19. Balassa Bálínt &ólt6 h,aláta Esttetgoo ostro.

a,álál 1594-ben.
20. |ctney János az őghata íclkerceégérc iladlol

1844-ben,
2l. Gőryey Attúrhoav, tábotno& eífoglalta Btrda

vátát t849-ben,
22. Negzelkőai tongtessz§a a b§daí várban (4

tlráty, 3 íeJede|ea1 í7 herceg1 angol, írancla kővet,
2t íőat, magyaf otszígnlgyok1 1500 lovag1 3000
epród vctt tészl) t4ll-ben,

23. II. Rákóczl Fctencet a bécsa|hetyí bőttőnbc
zfuiák t704-ben,

24. Heisíet császátl genetális íelgyajlia Yesz-
ptéaet 1704-ben,

25, Az Isonlonál vilsszavetlk az otaszokat 1917-
bcn.

26. Pétet kfuály eladia a @,^gyar íűggctlenséget
a német császfuD,ak t045-ben.

27. Átpáőházi Etzúbetet a szcntek kőzé Lktalia
IX. Gcrgely pápa 1235-bea,

28. Nádardy Fetenc, a Sámboloa talácskoző
l&ők vezéteket taJlaűtésset eííogja l596-ban,

29. Yetancs7cs Anta1 tőrt. iró szűíelett l504-ben
30. Etőély ,unió|a az alyaotszággal l848-ban.
3l. Lcakey Jáa,os a '§7'űttemberg hgazátokkal

hlzaszőkik t848-ban,

,_
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A,Cserlrészfejtörö'6 eredménye.
Mult számunkban közölt 

"Cserkészfeitörő'-nkre2l pályázat érkezett be. A helyes megfeités lényege
a következő:

- Nagy Pista hívatkozik arra a közismert tényre,
hogy a nap járása állandó s minden cserkészkönyv-
ben megtalálhalia az ember, hogy a nap reggel
hat órakor keleten van, déli tizenkettókor pontosan
délen és este hatkor pontosan nyugaton; tehát
tizenkét óra alatt pontosan egy félköialaku páIyát
futott be, mely idö alatl az általa okozott árnyék
ponlosan az e|lenkező irányba esett: reggel hatkor
nyugatra, délben északra és este hatko} keletre.
Az őrs áItal készitett férlyképen egy árnyék látszik,
melynek irányából poniosan meg lehet állapitani,
hány órakor történt a íényképfelvétel, mert a meg-
adotl adatokban benne van, hogy az ut délkeleti
irányba halad.

A nap járása ulán egészen pontosan tudjuk azt
is, hogy kilenc órakor a nap a keleti és déli irány
között a fele uton, tehát délkéletre van, délután
háromkor pedig délnyugaton, iIyenkor is éppen
ellenkezö irányba esik a tárgyak árnyéka, tehát a
kuté is.

A ,,Vándorsólyom" örs azt á|litolla, hogy öt óra
tájban, amikor a tüz keletkezett, az 5 krn-nyire lévő
kutnát voltak és vizet vettek fel, Ha hat órakor
lettek volna ott, _ akkor árnyékuk pontosan keletre
esnék, ha pedig háromkor lettek volna ott, akkor
a kut árnyékának északketetre kellett volna esnie.
Mivel pedig, ha pontosan megnézzük a képet, látjuk,
hogy a kutnak az árnyéka kelet-északkeletre esik,
biztosan áIlithatiuk, hogy a c§erkészek tlz5 óra
táiban voltak a kutnál, tehát nem lehettek a legalább
egy óraiárásnyira keletkező tüz okozói. (5 km ) -A biró a bizonyitékot teljes egészében elfogadta
s gratulált a cserkészeknek - habár magában egy
pillanatra sem hitt a bünösségükben - az ötletes
védekezéshez.

A megfeitök közül sorshuzással jutalmat nyerlek:
l. Sebök Károly Bp. l,-2. 126, Szt. lmre cs. Vesz-
prém. 3. Holl Albert rajv. Bp. 2.

l. csoport: Jutassy Ödőn 2,, Hauer tslván 2l3.'
Horváth László l8., Degré Alajos.2.,,Műszaki rai b2.
c§., Bethlen lván 2., Arady Zsolt, Abrahám l(ároly 82.

ll. oaoporl: Veszelovszky László 18., Bari,nyi
István 244., Jachan Géza 82,, Zsidi János 126,

lll. csoport: Három pályázó,
, Háronr pályázó elkésett.

Azokra a megjegyzésekre, amelyeket a pályázók
különbözö körülInényekre tettek, helysziike nlratt
a következó szánlg.nkban válaszolunk.

Térképpályázatunk eredménye.
Április l 5-iki szárn u nkban közölt lét képp ály ázalr a

csüpán 3 megfejtés érkezelt be. Ugylálszik, sokan
nregijedtek a hidak, bürük és pallók megkeresésétöl;
a pá|yázóknak jutalma ezért kétszere§en ér{éke§.

- Az elbirálást megnehezitette, hogy egyikük senr
irta, milyen kiadásu és javitásu térképpel dolgozolt,
igy azután lényegesen eltérö erednlénl,ek vannak.

Elsö iett z Peiniger Sdndor s, t. 32. Levente cs.,
aki 8l hidaí, 8 bürüt és 7 pallót talált,

Második: Németh Cyörgy r. v. 4. sz. B. l. K.,
77 hiddal,5 pallóval és l bürüvel.

Harmadik : Szórddy Ferenc 135, sz. Tu.rttl cs.,
77 hiddal,4 pallóval és l bürüvel.

A jutatmat nyert megJejtők közöl!ék a kiadó-
hivatallal (Bp., lV, Váci u 62. lszt. 6), hogy pénz-
vagy könyvjutalmat óhajtanak-e A könyvjulalonnál
iriák meg, hogy a M. Cs. milyen kiadványait kérik
s rnindig közöljék pontos cimüket is.

a

A mult számunkban közölt "Dugó Jani" pályá-
zatunk eredményéből nyomdatechnikai okokból
kimaradtak a helyesen megfejtők sorából : Oppé
Sándor 3, ]!likó Tibor 2, Pándy Pál 32, Púria
Mikló§ 2, Jutassy Odön 2.

Uj, pályázatunlr.
Van-e a csapatban jó

- Milyen a hótakaró

A debreceni egyetemme| kapcsolatban működik
a Tisza lstván Tudonrányos Társaság. Ez célul
tüzte ki a Nagy Magyar Alföld rendszeres kutatását,
Ebbe a rrrunkába bekapcsolódni, azt cserkészmeg-
figyelésekkel kiegésziteni nenrcsak dicsőséges haza-
fiui feladat, hanenr a II. és l. oszt, próba letevésére
is teljes megotdás. Ezért a M. Cs. Sz. eln. szakoszt.
ápr. 15,-én és az OIB, máj. l3.-án tartolt ülésében a
csapatoknak az alföldkutatás szent munkájába való
bevonását és a megfigyelés, kutatás munkájának
irányitását lapunk szerkesziöjének kezébe tette le.
Mindazok a csapatok, anrelyek erre jetentkeznek,
kü!ön utasitásokat kapnak. A jutalom pályadijak
könyvek, ösztöndijak alakjában szintén lehetséges.
Az erednrényeket a M. Cs. közli. Sok feitegetés
helyett most megadjuk az első feladatot, nrely az
egész Csonka-Magyarorszdgra vonatkozik, tehát
ntinden csapat küldje be.

Dr, Milleker Rezsö debreceni egyetemi tanár,
az Atföldkutató Bizottság vezetöje, a következőket
kéri:

Egy németországi tanár (Kielből) azt tanulmá-
nyoziá, ntilyen a hótakaró Magyarországon ? Erre
iézve a következő kérdésekre kér íeleletet:

természetmegfigyelő ?
Magyarországon. -

t. A megfigyelés helye.
2, Yan-e minden télen reudes hótakaró ? Ha van,

vóltak-e kivételek az utolsó l0 évben?
3. Milyen vaslag a hótakaró és nreJdig lart ?
4. MeÍy hónapokban e§ik az e|ső hó és mely

hónapokbán esik arrnyi, hogy hótakaró képzödhetik ?
5.- Etófordulnak-e hófuvások ? Rendesen ? Az

utolsó l0 évben hányszor voltak ?
6. Etófordul-e az őszi vetések kifagyása? Hány-

szor fordult elö az utolsó l0 esztendőben ?
7. A hótakaró íartós-e vagy meg van szakitva

olvadási idószakok által ? Melyik a rendes ?
8, Tavaszi havazások és fagyok gyakoriak-e'/

Hányszor szokott a gyürnölcsfák (barack, cseíe§znye,
almá) virága lefagyni l0 éves idöközben ?

g. ]ellemezze iöviden a klima és mezőgazdasági
termelés ott tapesztalható összefüggését.

lutalorn: 3-X l évfolyam Honismertetö Közle.
méíyek és 20 X l drb. Szilády Zoltán: Az Alföld
állatviláea. Ossz.esen 23 jutalom.

A kapott adatok ellenőriztetnek a Meteorologiai
Intézet ádataival, Szerkesztőségünknek cimeznil

Határidő : május 30. Eredményhirdetés: jun. l5.
A válasznál elég a kérdés szánáI idézni,
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A táborba érkezés alkalmával megtudtam
a,,benszülöttek"-től, hogy táborhelyünk körül
gyönyörü, évszázados tölgyek vannak. Remél,
hettem tehát, hogy itt lesznek hőscincérek.
Reményemben nem is csalatkoztam, mert
már a harmadik napon előkerültek s ettől
fogva nem volt nap, hogy legalább egyet
ne láttunk volna.

Hogy a hőscincér (Hammaticherus heros
Tabr.) életmódját ismerjük és megfigyelhessük,
ismernünk kell magát az á|latot. A hőscineér
a bogarak rendjébe tarlozik (Coéloptera),'
még pedig a Cincérek családjának Ceramby-
cini csoportjába. Mint a rovarokat á|talában,
ezt is jellemzi a testnek három részre valő
izesülése, ugymint fej, tor és potroh. F'eje
előreálló, kissé lehajtott, de erós rágóit jól
meg lehst figyelni
i;fr"g"ói,- 

^ 
"rigai

alatt. satnyák, világos-
vörösbarnás szinüek.
A veseíormáju szemek
összetettek és közvet-
len mellettük, szinte
bennük foglalnak he-
lyet a tizenegy izből
álló csápok, amelyek-
nek első ize végén
erősen megvastago-
dott, a második ize
pedlg lgen rovtd, osz-
szehasonlítva az első-
vel vagy a harmadik-

A lrálmánc§ai höscincérelr.

Egyik hőscincér a sokból, külön a fej. (Szevő rajza.)

A test szine fekete, csak a fedőszárnyak
barnák, magát a testet szürkés, rövidszőrözet
boritja. Hossza 44-52 mm. (A leirás a kál-
máncsai táborban fogott hőscincérek alapján
készüIt.)

Az fillatot nappal ritkán látni, mert éjjel
röpköd, ak[or megy tápláléka után (tölgyfa-
nedv).

Fiőscincért a táborban először délelőtt lát_
tam. (Hogy nappal is gyakran került elő,
mutatj4 hogy roppantul el voltak szaporodva.)
A hangyabolyban egy tölgy közelében (10-

, 12 lépés) igen élénk volt az élet. Közelebb
menve, láttam, hogy egy a balsorsától üzött
hőscincér esett a bolyba. A hangyák meg-
támadtáh, ugy hogy mire én odaértem, már
csak védekezett ellenük. A hangyák bele-

kapaszkodtak lábaiba,
szárnyaiba, a cincér
pedig futva és repü-
lési kisérleteket téve
menekült. A hatalmas
erdei hangyák (l0-
12 mm.) ugy lógtak
rajta, mint a vasresze-
lék a mágnespatkón
és igy ő bizony nem
is tudott menekürIni.
En nagynehezen ki-
szabaditottam, de ek-
kor már egészen el-
kábult és csak akkor
éledt föl egy kissé,

(Az 1924. év iulius elsö 2 hetében tartott kálmáncsai [Somogy megye] nagytábor alapján,)

kal. A fej nagyon kevéssé keskenyebb nyak-
ban folytatódik, amelynek közepén barázda
van és amely finoman pontozott. A íej a
torban folytatódik, amelynek első gyürüje
erősen ráncos, oldalt két többé-kevésbé hegyes
nyulvánnyal, alsó részéa a gömbalaku, moz-
gatható csipőkkel, amelyekhez az erős, flno.
man pontozott lábak izülnek. A lábfej egyes
izei szivalakuak és alul finom sárgásbarna
bársonyos szőrözetük van. A lábfej a kettős
karmakban végződik. A második és harmadik
torgyürü összenőttek. I\íindegyiken egy-egy
pár láb és egy-egy pár szárny van. A máso-
dikon vannak a fedőszárnyak, amelyek végük
felé keskenyednek, finoman pontozottak és
a végük felé elmosódó baúzdák vannak
rajtuk. A szfuny szine sötétbarna, amely
lassan megy át a világosabb vörösesbarnába
(a szárny vége felé). A két szárny között van
a háromszögletü pajzsocska. A harmadik
torgyürün vannak a fedőszárnyaknál hosszabb
háttyásszárnvak, amelyek összehajtva a fedő.
szátny a|áhuzhatók A potroh hétgyiirüből áll,
amelyeket a fedőszárnyak teljesen befednek.

mikor spiritusszal jól megitattam. Hogy a
hangyák rettegett ellenségei ennek a bogár-
nak, bizonyitja, hogy annak a tölgynek nég
a környékén sem láttam soha hőscincért,
amelyben az erdei hangyák bolya volt.
Helyesebben egyetlen egyszer találtarn egy
fej és lábak nélküli példányt, amely kivül_
belül tele volt hangyákkal.

Egy érdekes kalandom volt egy fatörzsből
kiszedett példánnyal. Ez még teljesen ép
volt és egészséges. Rendeztem vele párbajt.
A botocskám elől mindig kitért, mig belátta,
hogy hiába s ekkor csápjait hátravágva,
mellső |ábaira fölemelkedve, rohant neki a
botomnak. Ha hozzáértem, rögtön élesen
cincogott. A csápjai mindenütt igen jó szol.
gálatokat tettek neki, mert már messziről
érezte, mikor támadok és a békés tájakat a
csápjaival kereste. Hogy szemeit használta.e
és látott-e velük ? Csak sejtem, hogy igen.
Roppant szivósságára mulat, hogy négyszer
kábitottam el és mind a négyszer már tnoz-
dulatlan volt, mégis ötödször az éjje| kimá-
szott a skatulyámból, K o r okn ajl /. 50. Hunya<ti.
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A M. Cs. íészére ruizolta Márton Lajos.

,w""*{.* -l ?,2 §-
A fójátékvezotői telefonÁllomás.

A május 9-10-iki cserlrészjáték eredménye,
A nagyszabású, két napig tartő játék eredménye - a fődöntő birák halározata

szerint (3 szavazat 2 ellenében) - az lett, hogy csekély pontkülönbséggel a budai felet
jelentették ki győztesnek. Győzelmét azzal érdemelte ki, hogy kisebb lélszáma (482) elle-
nére is több helyen elérte, sőt túlhaladta a kitüzött vonalat és nagy önfegyelmezettséggel
játszott és á|dozta fel magát (770lo).A pesti fél (810) jobb vezetéssel és szervezettséggel
rendelkezett, lényegesen kisebb veszteséget szenvedett (280/0) és végső elemzésben helyét
megállotta. A budai fél parancsnoka Kiss József, a 4. B. I. K. parancsnoka, a pestié Eri
Entil, az <rrsz. Ellenőrző megb. helyettese volt. A döntőbirák nehéz szerepét öregcserkész
csapataink tagjai Látták el, A játék arányait, szépsógeit és érdekes epizódjait a krónikás csak
hosszabb idő mulva tudja összegyüjteni és a cserkészek hasznára és épülésére feldolgozni.
A jatékot megszemléIte az orsz. elnök úr, Witz Béla is, aki a kivonult csapatoknak elis-
merését fejezte ki.

Kellemes meglepetés volt a ,,halottak" szán-tára a gyűjtőállomáson a Cserkészek
Tcrmelő és Ert, Szövitkezetének buftitje, mely a kifáraclt éi s2omjas cserkészeket frissi-
tókkel látta el.

Jegyzetek az l. ker. crerkészjátélráról. erdők, a kora hajnaltól estig tartó és éber-
Mennél nagyobb méretlí egy cserkészjáték, séget, önmegtagadást kivánó munka, a szol-

annáI nehezebb, annál falásztóbb. gálati viszonyban való megmaradás az utolsó
_Az id,ei óriási méretii, egy éjjelt magába pitlanatig mind oly dológ, mely egy iíjú

r6!tutO, kegyetlenül 
""ÁeÍ' 

terópen tefátyó testi ésielki erejét Órős próíára tőszi|-
Az a sok száz cserkészfiú, aki utnak in-cserkészjáték volt.

Az éj hüvössége, a nappal melegsége, a dult, tudta előre, hogy minek néz elejébe !
hatalmas utalr, a cserjés, a bozótos, szútrós Es valamennyi sokkal kényelmesebben tölt-

1.1:..., i

1
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hette volna el a szombatját és vasárnapját.
De ők mégis mentek s nem húzván ki ma.
gukat semmi alól, óriási teljesitményt vég-
zett valamennyi. Fáradtak is voltak mind-
annyian, 'de végtelenül jólesett Látni a fáradt-
ságban is üde cserkészflukat, mert ép ez az
üdeség volt a bizonyitéka annak, hogy jó
lélekkel és örömmel dolgoztak, Ami pedig a
íáradtságot és a sok munkát illeti, a cserké-
szek bizonyára megértenek, ha azt mondom,
hogy hála az Istennek, hogy jól kiíáradtunk,
hogy sokat dolgoztunk, mert ez edzi a testet
és keményiti a lelket. S igenis mi acélem-
berek akarunk lenni, nem pedig plhányok !.

Ezeket szem előtt tartva, nincs gltőző és
legjlőzött fél, nincs külön érdem és elisme- ,

rés, de kivétel nélkül és egyformán kezet
fogok minden a játékban ré§ztvevő cserkész-
szel, mert fényes győze|metaratott a kénye-
lemszeretet felett, a fáradság, a hideg, a me-
leg, a rossz utak és még sok egyéb felett.
S végeredményben ez avégső és a legszebb
és legértékesebb eredmény. Ezt pedig ruiud
a két íél ruegszerezte

Szépséghibák azonban vottak ! Es a fiuk-
nak ezt is meg akarom mondani.

A játék hevében, midőn egészen közel
jutottak egymáshoz, izléstelen durvaságokról
is jött jelentés. Egy jelentést sem kaptam
arról, hogy ezek az erőszakosságok a lelkü-
let durvaságának, vadságának lettek volna a
következményei. Inkább a játék hevében
eléggé nem fegyelmezett nagyobb fizikai erő-
nek a zsarnoki győzelme vo\t ez a finomabb
és gyengébb fizikai erő felett. Hangsulyozom,
hogy habár nem a lelkület durvaságából fa-
kadtak ezek, mégis, mivel cserkészekről van
szó, nagy baj ez igy is ! A cserkész a játék
legtüzesebb részében is fegyelmezett, meg-
gondolt és okos. A cserkész nem gázolhat
át a gyengébben s mindenkor kell tudnia,
hogy izmaira és hangszálaira mikor kell a
féket alkalmaznia. A többség erőteljes, de
mindazonáltal igen előkelő és |inom'stilusban
játsző csapat éi cserkészfiú. Ép ezért a min-
den résztvevőt megilleiő elismerést az,egyes

durva és fegyelmezetten játékosoktól elve-
szem és odaadom eztis azoknak, akik íegyel-
mezetten, előkelő és ftnom stilusban ját-
szottak.

Midőn e sorokat irtanr, ezekre a fiukra
gondoltam.

A parancsnokokkal, a tisztekkel, a rende-
zőkkel azt hiszem lesz módom a nagy játék-
róI még eszmecserét folytatni.

Budapest, 1925. május l1.
Witz Béla orsz. elnök.

Pillanatfelvételek a crerkészjátékon,

A paradicsow,

Vasárnap délelőtt B tájban lomhán mulnak
a percek a sárga fél főparancsnokságán. Vi-
tás esetet ad kivül egy jelentés: nem tudják
eldönteni, mert kevés a döntőbiró s nekik
nem jutott. Vállalkoztam reá, hogy felme-
gyek a domboldalon álló fődöntőbirósághoz
Valóban taiálok is valakit, meg is érkezünk
a főparancsnokságra, a községháza főjeg5,zői
irodájába.

Negyedóra alatt, mig távol voltam, minden
megvá|tozott. Dupla kapuőrség, a folyosón,
árgus szemek kereszttüze. , Gyanús nekik a
váltpántom 4-es száma. Csak a kalapomon

ékeskedő hatalrnas fekete ponttal diszi,
tett fehér sza|ag nyugtatja meg őket :

csak semleges eligazitó, nem veszélyes.
Próbálom az iroda ajtaját: zárva.

- Ki vagy ? - hangzik belülről.
N{egmondom a nevemet, de vagy

nem értik, vagy nem ismerik, nrert
tovább kérdezlk:

- Mit akarsz?
Megmondom azt is, Jő darabig tár-

gyalunk igy zárt ajtón keresztül, mig
végre megértenek. Még akkor is azt
mondják, hclgy várjak egy kicsit.

Aztán csattan a zár s olyanféle zaElpilrentatáboí... Márton Lajos ered, rujza,
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hallatszik, a befelé nyiló ajtó mögül, mintha
székeket hűzogatnának el onnét, Végre ki-
nyilik az ajtó, óvatosan, keskeny nyilást
hagyvaés én bejutok a hét pecséttel elzárt
paradicsomba,

Ekkor derül ki, hogy az egész tartalék
Máriamakkon van 20 cserkész kivételével,
akik a parancsnokságot védik. A kékek mégis
mintegy 50-en átvágták magukat s betörtek
a faluba. Mili bétyánk, a parancsnok, rendit-
hetetlen nyugalommal jelentette ki, hogy ő
inkább ,,hősi haláIt hal', de nem menékül.
Ezért voltak villogó szemű kerubok a para-
dicsom székekkel elbarrikádozott ajtajában.

Hogy miért paradicsom ? Ez csak a kékek
és más avatatlanok előtt titok, egyébként a
hét srófra járó eszü Schrank talá|mánya,lgy
hivták virágnyelven a íőparancsnokságot.
I\,Iáriamakkot meg - szörnyüség- káposzta
néven tisztelték.

Egyszer egyvalaki paradicsomos káposz-
táról is beszélt. Nagyon beavatott lehetett,
ugy.e ?

t,

t

i
I

szombat este
fél ll őra. Pa-
rancsnoksági ér-
tekezleta sárgák-
nál, Egyszerre
hirnök jő s pi-
hegve szól:

- Három kék
kémet fogtunk el.
Sváb parasztfiuk-
nak voltak ö1-
tözve.

Megakad a §ze-
mem az egyiken.
Nem azért, mert
ismerem, hanem
mert kürt van
nála. Mi a hara-
gos csudának -eszmélődöm.
Dobszóval nem
fognak verebet.

Faggaljákőket,
de némák, mint
a sir. Reményked-
nek, hogy nrég

kiszabaditják
őket a kékek.
Ezért aztán még
vasárnap délben
is szigorút őrizet
alatt voltak.

Csak vasárnap
este tudtam meg,
hogy gőrögtőz
volt náluk, s mi-

A kémek ?neg! a görögtíl.z.

(.\láíton Lajos njza lapunk számára.)

után meggyr-rjtották volna, tűzriadőt akartal<

,,ntuzsikálni" hozzá, Erre kellett a kürt.
Cifra kis muzsika lett volna, az igaz.
Hja, ha az a uolna nem volna.

Mári és Lizi.
Essék szőasárga kémekről is Ezek ügye-

sebbek voltak ám !

Ók voltak ama Mári és Lizi.Besomfordál-
tak, s szembeállnak Schrank parancsirokkal,
az egyik szépen félrehajtja a kék kötényét
s előhúz alóla egy térképet, élénken magya-
rázva, hogy a 365.ös Magaskőn ennyi meg
ennyi kék van s negyedóra mulva roham
várhatő. Nézenr Schelken Oszkárt, ki a hát-
térből szemlélte az idilti jelenetet. Annyira
nevet, hogy köirnyei csordulnak. Szegény
kékek ! Ennek a nevetésnek ők adták meg
az árát.
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 I 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

KON)aVEI,(.
A biologia magyar úttörői.

236 oldalon 2l magyar természettudós arcképes
élettörténete Geszti Lajos. dr. Horváih Károly, dr.
Karl János, dr. Szilády Zo|lán, dr. Varga Sándor
és dr. Zrlányi tséla feldolgozásában, ez a könyv a
legnagyobb figyglmet érdemli meg a magyar c§eí-
kész részéről, Es ez a ligyelem nagy jutalmat tar-
togat annak a számára, aki ezt a könyvet olvassa.
A magyar mult 2l egyszerü életü tudós lanárembe-
rének-élete, küzdelme, önzellen, halálig tartó lel.
kesedése a magyaí rnúvelődésért Apáczai Csere
Jánostól : Apáthy Istvánig. A magyar cserkész
kulturgyökerei annak a multnak hagyományaiban
vannaÉ, amely ezeket a férfiakat táplálla nemzeli
és faii tiszta életnedveivel.

A'könyv ára még májusban - iskolák, szakla-
nárok utján - 34.000, azután 52.500 K.Szepi, a csodakém.
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JiisM irrirrlttiega lfrirj - ror iltlil - ltilJa tlej€ - ÍrüJö ' 
jtiskí lrúzd rnp,ld la - pá rür lleje - Íluja haj !

fEg gm! ropng, ttól qoal rüpu§, na {irl ru

0, da mgg d szorldlniltnk, úuzgalmunk, nrnzlalntttnk| 0,de íagu a §zcrgalntünk ds 0uzgaí írlunk

í-qonhóqqólo{ l'enti közismert dallamú kis zonedarab igen alkalmas, hogy velo a táborban vagy csapatott"
v9!r rll9lvr! 1' honban rondezott ünnepélyt elevenné tegyük. Mindegyik szólamot ogy fiú is énekelheti,

do jobb, ha kettő-hórom. Az első szólam éneklői cserkészturistafelszerelóssel jelennek meg, bottal, hátizsákkal,

kötéllel, osetleg jégcsákánnyal. Bovonulás közben eléneklik szólamukat, nrajd leülnek. A második szólamot a

fehérsapkás, íőzőkana|as szakácsok kara énekli s mikor tetelepednek, az első és második szólam ogyszerre olénekli

a maga szövegét. Ugyanigy folytatódik : az űj szólam bcvonulásközben nrindig egyedüI énekli el az Új szÓ|amot,

mikor beíejozie, valamennyi egyszefie a maga nótáját énekli, mely szép harmóniában olvsd összo. A harmadik
szólamot vizi cserkészok evezővel kezükben éneklik, a negyedik szólamnál a fiuk cserkészsportruhában footballal
jönnek bo. Az ötödik szólamot pedig a napos csorkészok éneklik, kezükben vizesvödötrel, mosogató és favágÓ,

eszközökkol. - Kirándulás, főzés, evezés, játék és munka, szóval a cserkészélot olvad itt kedves harmóniába.
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Levelelr egy örsvezetöhöz.
Irta: R. E. PHíLIPPS,

.A, negyedik cserkésztörvényről.
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Kedves Jim !

Amint a cserkészetnek szánt legutóbbi
estén elmondottam neked, két emberrel
találkoztam a minap, kik között volt egy
harmadik. Arnazok vitték ezt. Nem tudott
a lábára állani, mert holt részeg vo]t.
Egész estéjét a város egyik legpiszkosabb
rnulatóhelyén töltötte. Azért ment oda,
mert ugy gorrdolta, hogy neki sörre van
szüksége.

Pedig hát amit ő valójában kivánt,
nerrr a sör volt, hanem egy jóbarát.

Valamelyik télen késő este a vasuti töl-
tés mentén sétálgattam Alvó embereket
találtam ott, akiknek nem volt hová lehaj-
taniok fejüket, nem volt otthonuk. Egészen
másként alakulhatott volna a helyzetük,
ha valaha egy jó bárátra találtak volna.

Egy tizennyolc éves fiut idéztek a ren-
dórbiróság elé, mert egy boltból valamit
ellopott. Már ezt megelőzően tizenegy-
szer lopott s egészen valószinü volt, hogy
ujabb tizenegyszer még Iopni fog. Eleté.
ben sohasem volt templomban és alig
hallott egy nyájas szót bárkitől is születé-
sének napja óta.

Egyesek azt mondrák, hogy teljesen
megjávulhatna, ha valamelyrk intézetbe
kerülne - mások mást javasoltak. Amde
olyan intézet nem volt, amilyen neki kel,
lett volna. Neki valójában egy ióbarátra
volt szüksége.

Bárhová menjLink, akár é.rzakra, akár
délre, akár keletre, akár nyugalra, - akár
falura, akár városba * találni fogunk
cllyan férfiakat, nóket és gyermekeket,
akiknek arra van szükségük, ami az rsten
valamennyi áldása között talán a legna-
gyobb: egy jó barátra.--De hát-hol találhatók fel ezek a jóba-
rátok ?

Van egy törvényünk, *,ez a mi fele-

qok 0l Enal'rnnt;g, !íZ $üslr0püg,hs lcpus vaggoltl
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letünk - és ez a törvény azt mondja,
hogy a cserkész mindenkinek jó barátja.

Bárhol légy is, akár otthon családi kö-
rödben, akár az iskolában, akár hivatalod-
ban, vagy mühelyedben, avagy íérfiak,
vagy fiuk klubjában, ugy fogod találni,

- ha nyitva tartod szemeidet - hogy
jelen van ott legalább 

"gy 
olyan személy,

talán több is, aki némi csüggedést érez,
amit mi gyakran ,,lelrangoltságnako neve-
zünk. Valamiben baiszerencséjük lehetett,
vagy több tettük balsikerrel járhatott,
vagy csak inkább nyomott kedélyállapot-
ban vannak, de épen ilyenkor nyilik alká-
lom arra, amire mi, mint cserkészek kivá.
nunk válla]kozni.

Nekik jóbarátra van szükségük. Hadd
találjanak ők jóbarátra mi bennünk.

Egyszer egy kis, eleven fiutól, alri épen
egy kétmérföldes utra volt indulóban, a
napi munka után - megkérdezte valaki,
hogy miért készül oly messzire ?

- Mert ott van egy fiu, kinek §zere-
tetre van szüksége. _ Ez volt a íelelet.
Rövid volt és jelentőségteljes. Ha még
valami hián1,2911 a fe|eletből, azt pőtolta
a fiu örömteljes járása és ragyogó moso-
lya, amint tovább ment a maga utján.

Az országban minden bünt és vétket
az olyan emberek követték el, kik elvesz-
tették önbizalmukat s azt hiszik, hogy
senki sem törődik azza|, hogy ők jó uton
vannak-e, vagy sem, - akik azt gondol-
ják, hogy ninc§en jóbarátjuk.

Mily nagyszerü lenne, ha az országban
ugyanannyi boldogabb ember lenne, mint
ahány cserkészünk van s akik ragyogóan
és örömmel tekintenének fel és ezt mon-
danák:

- Igen, legalább e§y iőbarátot szerez-
tem. cserkész. A cserkész mindenkinek
jóbarátja s én ismerek egy cserkészt, aki
nekem jó barátom.

Ha rá tudod vezetni az őrsödet ar.ra,
hogy magáévá tegyen valamit az egész
világ iránti barátságnak ebből a szellemé.

Mai száírrunk kettós fedéllel és igy megbővült tartalommal jelenik meg. közönségünk szeretetét óhajtottuk viszo,
nozni ezze| az 67dozaltal. - Szerk.

--

Ked,les !ó Maflar Cserkés7 ! *'iH :",: í:,TT"L:$::'"l,:j.?1,:"jr*Tj,,;íffj;
kítűzőtt te6.élye, vágya. Azétt kétőezea tőled, ml van a tég7 |ó tcrv{tnLtclz a csctkégZháZza(, a, 'ger
kész szá1l6val l Ha a Magyat Jővő paíotát eaelhetel| a Magyar Csetkéaz c.ég a csetkészház gondola-

táról ís lemondott már l
Sokat akathatrrnkí munkánknak sok akadálya1 eíleasége lehel; de

szabad tcmondaal. Legalább a vlgyt a teaéay tcbegiel mlndlg előttiink,
ÖíeL iőakatcí
kedves Testvér t A Magyar cserkész változatlanul áll kimondott szava

mitva, amikor a ször:etség teljhatalmu megbizást ad, háror4 évre ál1 a esetkészház,

ből, akkor nem lesz nehéz megnyerned a
fiukat árra sem, hogy legyenek testvérek
minden más cserkész iránt, nem téve
különbséget ábban, hogy a másik milyen
társadalrni osztályhoz taríozík.

Helyes dolog néha-néha erre gondolni:

- Nos, a mi csapatunkban melyik fiu-
nak van kevesebb vidám perce; mint a
többinek ? Csaknem mindig lesz alka|mad
egy.két olyíh, fiura gonáolnod, aki egy
kissé kedveszégettnek látszik.

Cserkészeidnek utána kell nézniök, hogy
felkeressék a többi olyan cserkészt, aki
,egy kissé le van hangolva, vagy kissé
caüggedező és ismét mosolyt kell csalniok
ajkaira. Az eredmény az lesz, hogy fel
íog élénkülni ami testvériesség révén,
melyhez bármelyikötöknek rneg van a
képessége és alkalma arra, hogy azt vele
szemben éreztessétek.

Ha a cserkész valamelyik másik cser-
késszel jön össze, - még ha idegen is
az illelő előtte =- beszélnie kell vele és
segitségére kell lennie minden módon,
amint csalr teheti.

Az a fru viszonozni fogja üdvözlésedet
s rneg fogod tudni, kogy az ő törvényei
a ti törvényeitek is bár aze|őtt sohasenr
találkoztatok s lehet, hogy ismét'nem is
találkoztok s mégis életetekben mindket-
ten megfelelni törekedtek a cserkésztör-
vényeknek.

Nyujtsd neki balkezed a legmelegebb
kézszoritással, mert annak az a jelentése,
hogy neki adod a szivedet, már pedig a
szived az, amíre neki szüksége van.

Őrsödnek beszélj el sok történetet az
igaz aarátságról melyeket megerősitett a
tórténelem, miOta áll a világ - igy hát
most nem mondok semmi többet, miután
a negyedik cserkésztörvény teljesitésének
egyik- leghelyesebb módja:. ép . oly jól
mégtartani az ötödiket, miért is erről
íogók neked irni a következő levelemben.

Ő."inte cserkésztestvéred Roland.
(Forditotta: Zsoldos Béla)

a kitlú?őlt céíróí soha sem

8encdek Béla.
mellett: attól a naptól szá-

§zerk,
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Az offsetnyomás.
' ldó§zertinek taítottuk ísmertetni az offsetnvo-' nrást, mert 

^Iárton 
Lajos cserkésztis"t iéii,;nlú"vésznek moSt megielent syönYöíii Jamburce.

Albuma felkeltette a7 eraettbáeií iraniá.-'§zertr.

Az offsetnyomás a litográfia, vagy siknyo-
más tökéletesitése.

A litográfia azon az elven alapszik, hogy
a viz és zsir össze(érhetetlen.

Ha kőre, aluminium- vagy cinklemezre
zsiros krétával, tussal rajzolok s a rajz meg-
száradása után spongyával benedvesitem,
akkor a viz a kő, vagy aluminium.lemez
pórusaiban helyezkedik el, de a zsiros rajz-
ról lepereg.

Nedvesités után zsiros festéket hengerel-
vén a kőre a zsiros rajz felveszi a henger
festékanyagát, mig a nedves részek ellökik
a zsiros anyagct. Ha az ily módon fethen-
gerelt lemezre, sima papirt nyomunk reá, a
papir átveszi a rajz,lt és kész a litográfiai
uton előállitott nyo.
mat.

iából, ott csak zsiros és nem zsiros részek
vannak.

Festmények reprodukálása litográfiai uton
rendkivül nehéz és hosszadalmas munka.
Egy _Benczur-kép sokszorositásánál pld.
30-40 színárnyalattal is dolgoznak, Minden
szinárnyalatot külön kőre rajzol a kromoli-
tográíus és ezeknek összenyomásából kelet_
kezik a kromolitográfia.

Bizony hónapokig tart, amig egy ily kép
nyomólemezei elkészülnek és akkor is a
litográfus egyéni ügyességén mulik a sok-
szorositás sikere. S ha a munka jó is, a papir
,sima, fényes felülete vásári külsőt ad a gon-
dgs "munkának.

Nagyon sok bajt okoz ennél az eljárásnáI
az is, hogy a papir a nedves kővel közvet-
lenül érintkezvén kitágult és igy igen sok
gondot okoz a papir száritása az egyes szi_
nek között. - A sajtó-gyárosok addig törték

a fejüket azon,hogy
ezeket a hibákat mily
módon küszöböljék
ki, mig e század ele-
jén az amerikaiak-
nak sikerült oly saj-
tót épiteni, amely a
litográfia elvei alap-
ján, de annak hibái
nélkül, bármily érdes
papirosra tökéletes
nyomtatást eredmé-
nyez. Az amerikaia-
kat követték az an-
golok, rrrajd a néme-
teksma a néme-

tek oly nagyszerü offsetsajtókat készitenek,
amelyek versenyképesek ugy teljesitmény,
mint ár dolgában Esy ilyen offsetsajtó
70X i00 cm. nyomófelülettel na kb. 460
millió koronába kerül.

Ilyen sajtón készüIt a magyar Jamboree-
könyv cimlapja és igy készült a D. Offset-
Verlag kiadásában megjelent Jambbree.füzet
szemléltető bizonyságául annak, hogy az
offsetnyomásé a sokszorositó technika jövóje.

Nézzük csak meg ezt a Márton íüzetet !
A papir kellemes érdes felületü, nem kré-

tás és nem fényes, hanem olyan, mint a
természetes rajzpapir.

A rajzok pontra bontása nem érvényesül
ugz, mint a klisé nyomásnál, mert a papir
érdes felülete ezt a hatást e|lensu|yozza, a
rajz lágy és finom, tökéletesen visszaadja a
kitünő eredetinek minden árnyalatát.

A szines képek artisztikus hatását a csil-
logó szinek tökéIetesen reprodukálják, mert
itt nem egyéni beavatkozás, hanem tisztán
mechanikus e|járás utján készült a szinre-
bontás és legíeljebb 5:6 szinárnyalattal si-

Nemcsak ily egy-
szerirajzok, hanem
íényképek, szines
festmények is sok-
szorosithatók litog-
ráfiai uton.

A fényképek sok-
szorositásánál ellen-
ben előbb pontokra
kell bontani a képet,
épp ugy, mint a
klisé készitésnél,

Nézzétek meg na-
gyitóval a Magyar
Cserkész vagy bármely folyóirat (könyv) illrisz-
trációit, látni fogtok egy szabályos négyzet-
hálót, amely az egész rajzot pontokra
bontja.

A rajz legsötétebb részeiben a pont tel.
jesen kitölti a négyzethálót, a legvilágosabb
részekben csak parányi pontocskák láthatók"
A pontok nagysága adja mez az árnyé-
kolást.

Ez a szabályosság azonbaa nagyon kelle-
metlen és még a legjobb nyomdában is jó
anyag és gyakorlrjtt mester kell ahhoz, hogy
a klisé nyomása türhető legyen, - mert a
pontok közőtt'levő vonalak rendkivül véko
n_yak, könnyen berakódnak festékkel, a papir
nem teljesen simul a nyomóiemez felületé-
hez és igy bizony az eredmény nem töké.
letes.

A íényképek, rajzok litografiai uton való
sokszorositásánál a baj még nagyobb, mert
a klisénél a pontok, betük kiemelkednek,
tehát ducokat képeznek, amelyek a papirba
benyomhatók, ellenben a litográfiáOán a
rajz nem emelkedik ki a nyomólemez sik-
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került a krétaraizoknak minden finom rész-
letét a legpontosabb illeszkedés mellett visz.
szaadni.

Az offsetsajtón bármily papir használható
nyomásra, mert a nyomás nem közvetlenül
a nyotnólemezről történik, hanem egy gumrni-
lepedőről, amely a nyomólemezre felhordott
vékony festéhréteget teljesen átveszi és ru-
galmas puha nyomással teljesen átadja a
papirnak, ha az bármily érdes felületü is.

Az oíl-setsajtó teljesitőképessége emellett
jóval nagyobb, mint a litográfiai gyorssajtóé,
mert míg ezen legfeljebb 5-600 nyomás
készithető, addig az offsetsajtón a papirt
kézze| berakva 1200, automatikus berakó
készülékkel peclig 2500 nyonrást készithetünk
óránként.

Az ofl'setsajtót gummirctációs-sajtónak is
nevezik, mert a hengerek rotációs mozgást
végeznek, azaz állandóan egyirányban fo-
rognak.

Az egyik hengeren a nyomólemez, a má.
sodikon a gummilepedő van kifeszitve. A
gummilepedő a zinklemezrő| a festéket át-
veszi és átnyomja a harmadik henger utján
beadogatott papirnak, amelyet nyoniás után
a gép szabályosan és automatikusan kidob.

Magyar cserkészek t
A német technikusok megtanulták-az ame-

rikaitól, hogy milyen sajtót kell épiteni s ma
az amerikai kérdezi a némettől, hogy Márton
Lajos rajzait mily eljárással sokszorositották.

Miért ? Mert a német folyton résen áll,
alaposan megfig5lg|, kisérletezik és tökéletesit.

Magyarországon ma 20 offsetsajtó ál1.
Igen, inkább eII, mint müködik. Majd, ha
nem fogjuk szégyelni a festékhengert, a
nehéz nrunka, a szorgalmas kutatás meg-
fogja teremni gyürnölcseit s a Magyar Cser-
kész |2O oldalon fog hetenként megjelenni
a l\{agyar Cserkészház saját off,setsajtóin
szinesen nyomtatva. Gerő László.

Kerületi Jamboree.
Lapunk áz I. ker. jamboree-bizottságá-

nak kérelmére kerületi jamboree rovalot
nyit, mell,ben a kerületi jamboreera vonat-
kozó hireket közöljük.
(Hivatalos.) Az I. ker. jamboree bizottsága
a kerületi jámboreera való nevezéseket
junius 15. ig meghosszabbitotta. A nevezö
csapatok a nevezésben közöljék, hogy
versenyben vagy kisérőként óhaj,anak-e
résztvenni s a résztvevők számát. A ver-
senypontok azonosak a dániaiakkal, anle-
lyeket a ,,M. Cs." ismételten közölt és a
,,Kopenhágai }amboree 1924.o cimü könyv
részletesen feldolgozott.

sátorrovat.
Az első sátrak pünkösd előtt készülnek

el, természete§en csak a megrendelő csa-
patok részére. NIinthogy elkészitésükhőz a
nregrendeléstől számitva legalább négy hét
sziikséges, fel kell hivnom a csapatok
figyelmét erre a körülményre és legalább
aira kell kérnem, hogy terveiket közöljék
a gazdasági hivatallal, nehézségeikkel
együtt, mert a2 utolsó pillanatban nem
lesz lehetséges a sátor rendeléseket elfo-
gadni. A Szövetség nem rendelhet fölös

. számban sátrakat, mert sem íedezete, sem
oká nincs erre. A sátrak raktárra való
rendelése különben is legalább negyven
percenttel megdrágitaná á sátrak tényle-
ges előállitási költségeit, ame!y ugyis
nagyobb annálaz összegnél, amelyet mint
előrelátható árat jeleztem.

A,zok a csapatok, amelyek hozzávetőleg
és nem kötelezően rendeltek sátrat, szin-
tén a legsürgősebben jelezzék álláspontju-
kat, mert különben nehézségeinket, melyek
ugl,is számosak, csak még íokoznák. Hogy
a sálrakat a lehető.égig egyszerüsitsük
és a költségeket csökkentsük, a szakértői
'bizotlság hozzájárulásával a festéstől el-
áliottunk és a sálrak nyers szinben készül-
nek. Cövekeket a csapatok szintén ma-
guk hészitsenek. A legcélszelübb módok-
ról a legközelebbi számban hozunk táié-
koztatást. Végleges árról ugyanakkor.

A szövetet rendelt csapatoktól ezuton
kell elnézést kérni kése delmes szállitásunk
miatt, amelynek azonban csupán a gyár
részéről történt késedelem az oka, Itt em-
litjük meg, hogy a rendkivüli érdeklődésre
való tekintetteI ujabb ezer rnéter szövetet
sikerüit biztositani, amelyre az e|őjegyzé-
sek f. hó 25-éig beküldendők, mert május
3l-ével a szövetakciót ]e kell zárnil

Nagyon kérem azokat á csapatokati
amelyek postán kapták a szövetet, hogy
a csomagportót, mely méterenként 3-ó
ezet korona (a csomag nagysága és a
távolság szerinl), az egyik részlet frzeté.
sénél a Szövetségnek téritsék meg.

Mint ujságot közlöm a . csapatokkál,
hogy jelenleg a gazdasági hivatal foglal-
kozik azza| a gondolattal is, hogy a tá:
borra - részben áz ing lrimélése, részben
annak nyáron tulmeleg volta miatt - rö.
viduiju, khaki szinü trikókat hozzon for-
galoáŰa, előreláthatólag a l'ermelő Szö-
vetkezet utján, de rendkivül olcsón, nag}:
ság szerint kb. 26 ezer koronátő| 40 ezer
Iioionáig terjedő áron. A trikó minőségét
kipróbáltattuk: jó,no,E;";|,i|ui,,ii)ii",!',,
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A szerkesztő hálás köszönetet mond azért a gyors
és alapos támogatásért, amelyben Jókai bélyeg ké-
résére részesült. Minden beküldendönek külön is
válaszoltunk. Kériük a kérést most már tárgytalan-
nak tekinteni. - ilorae. Március l5.-iki számunk-
ban hirdetett és április l.-iki számunkban megho-
szabbitott nrorse pályázatunk persze hogy tréfa volt.
Azoknak a nagy legényeknek a beugralása, akilnek
minden ,semmi' volt és fölényesen kértek-,komoly'
rejtvényt. Hát itt kaptatok olyat, hogy seItkise fei-
tette meg. Sokan meg irták, hogy ez csak áprilisi
tréfa lehet, sokan tán még most is törik rajta a
fejüket. A juta|mat - ez nem tréfa - kiadjuk bár-
mikor minden megfejtönek ezentul is, addig marad-
jon a megfejtés is közöletleu, - Cs. l. 64. §zeni
Asztrik Sopron. Majd átrajzoltatjuk és a .Cserkész-
könyvben' felhasználjuk. - B. L. J. Vörösvár. Kitünt,
lrogy a rajzok nem jók klisé alá, igy hát a cikk
sem jöhet. : c§. H. E. Kedves, kedélyes csevegés,
de csak összeforrott társaságban hat, mert ott a

hallgatóságot egybefüzi a nesélő ismert személye.
Lapban szétfolyik. - B. l. §zombathely. A tördeles-
kél maradt ki. A rajz szép, de a betük nem. A
14-15 éves fiu teljes alakia kellene. Köszönet! -

- Valkony Bezső, 29B. Jászberény. Nagyon jól esett
olvasni és veled étzek: mégris nem való a mi ha-
sábjainkra, mert személyről szól. Nagyon örülünk
a ti nemes lelkesedésteknek, amelyet az ü. v, elnök
gyujtott szivetekben. ._ Ori, §algótarián. A könyv

, múvészi remek, de hogy meghozasd-e, az annyira
zsebügy, hogy magadnak kell eldöntened. Ar por-
tóval t25.000 korona. Ez olcsó ár, de hogy ki birja,
azt mi nem mondhatjuk meg. Nyelve némeí, angol,
francia. Kivánságodra itt kérdezzük, ki lenne haj-
landó a gyakorlattal birók közül a l45. nSirály"
cs. irattárosát levelezés utján az ügyvitel-rejlelmei-
ben kalauzolni ? - B. E. örsv. Eger. Igazad vaíil -A cserkészek l. büszkén viselik a jelvényt, 2. min
denkor.nyájasan köszönnek egymásnak, Frről nem_
rég cikkeztünk,

Nil.2 rejtvény l É§O a
.;'l - Faragó B. 52. !ó gondolat a verses rejt- §
E P vénymegoldás, de elkéstél. Aztán kérlek '
E É szépen, B
9-^ú* z?qeu Fa n.
E' lraur_f,plauaz1 8au '1asran uopgur uaÁ11 -c

Fiúk ! Leányok !

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

szent István

Xaláíakivonaí
Kaphaíó: Gyógyszerlárahban, drogeríáhban és iobb csemege-

hereskedésekben.

§,.
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Tiszti tálror. A Ma-
gyar Cserkész Szö-
vetség második orszá-
gos tisztképző tábora
május 8.-án veszi kez.
detét Héderváron és
május l9.-ig tart. A
résztvevők száma 30.
A nyár folyamán foly-
1atólagosan, julius és
augrrsztu§ hónapban
ismét lesznek tisztképző táborok. - Ké-
rem irja meg mindenki, hogy mely idő-
pontban szeretne a tiszti táborban részt-
venni. A jelentkezés határidejét kitolom
május hó 30.-ig. Késóbbi jelentkezéseket
nem fogadhatqk el.

sziues tudomására h,ozolm iswétellen az
összes keriileleknek és csapalokuah ,í.s, kogjl a
tisztképzés uezetéséuel ál. bizallaul. meg, azért
u,tiailennewii, u liszlhépzésl ériutő ü§yben,
wi.ndtn felterjesztésl cimewtre kérek klildeui.

A késve érkezett, vagy kevéssé tájé-
koztató terveket nem íogadhatom el, sőt
a tiszti tábor felállitását sem engedélye
zem. csel készüdvözlettel

jelentöségét, tárta. az ifjak elé, biz|alva öket a szebb
jövő eliövetelével, Délben l órakor diszebéd volt
ll0 résztvevövel. Délután 5 órakor a,Gül-tsaba" c.
operettet adták elő a szentgotlhá,rdi- múkedve,lók.
Az egész ünnepségnek lelkes szervezöje az 59. cs.
cs, paranc§noka, Bailz Károly volt.

Budapest. A 3, Regnum Marianum §ólyom
csapata május 3-án és lO-én saját szinpadán 

-elö-

adást rendezett Koszler alya vezelésével. Elóadták

"A vizicserkészet alapfogalltaic,,Szent, Péter eser-
nyöje", oMarciék három kivánsága," cimü vig dara-
bokat. Ha valat i ldtg!4karja, mennyire lud a magyar
cserkész iálszani, irrennyire tud a magyar vezetö
rendezni, akkor a Sólymokhoz ntenjen. Ezen az elő-
adáson mindenki oithon érezle magát, mert Koszter
atya darabjaiból épugy, mint a fiuk játékából az a
vonz§ bái áradt. amely atiszla. derült lélek saiáliá.
Sokát is nevetett a közönség. En is velük. (/8.)

§o$ro'n. A 66. sz. Báthory cserkészcsapat f. hó
9 én !ótékonycélu zártkörü mű§oro§ cserkéezeslet
rendezett.

Kőszeg. 53. Jurisich csapat. Ez a ielentés rövid,
mert a husvéti vakáció mialt csak egy gyülésünk
volt és ezan a római ut miatt elmaradt házi Jam_
boree már§iusi részét iartottuk meg. Cserkészügyes-
ségi verseny volt, melyre az egyes órsök verseny-
zöit sorshuzás utján állapitoituk meg. Eredmény :
t00 m. futásban Gerencsér lózsef (Sas), dobasban
Sodorits Perenc (Sólyom), távolugrásban Simon Béla
(Sólyom), magasugrásban Tangelmayer Ede (Sólyom),
célbadobásban Vince Károly (Sas), becslésben Simon
Ernö, (Holló), az 5 km._es mezei fulásban. egyéni
számában Heiszenberger Oltó (Sas, 27 mp,l), csapat
pontozásában a Sas (l+4+l l*I3*t4-ik hely)
letf ,a nyertes- Egyébként a házi,Jamboreenak,
mely a tegiobb örs ciméért folyik, megvan az a
nag} eredménye, hogy megmozgatta a csapat min-
den tagiát és pezsgö cserkészételet varázsolt a csa-
pat belsö életébe. Ezért a többi csapatnak is aiántjuk.

Az ldei első lrözpontt tlsztképzÓ tábor
Faragó Ede orsz. ügyv. elnök és Zsembery Gyula
orsz. főtitkár" vezetégével, f. hó 8-án, Hédervárán, a
íöcserkész ur hiríokán, 32 résztvevövel kezdódött
és f. hó l9-ig tar! Mint értesülünk, a kiképzés a
legkedvezóbb külsö és belgö, körülmények mellett
szakadatIanut folyik,

Békéscsaba. AzY. kerület a pünkösdi ünnepek
alkalmával naÉy§zabá§u cserkészünnepet rendez
Békéscsabán, Kerületünk összes csapaljaiban élénk
és lelkes készülödés folyik. Az, ünnep egészen
.jamboree"-szerü lesz s a rrrúsort is ugy állitották
ös§ze a vezelölr, hogy ezen azizig-vérigcserkészies
ünnepélyen a kerülef. csapatai nemes versenyben
tatáljának egymásra. Közel hélszáz cserkészíiu
gyülik össze, várospnlrtlan.. Az ünnep íövédöi:
KhueniHéderváry föcserkész és Álbert kir. herceg.
A munka közvetlen része a oCsaba" csapat parancs,
nokának. vidovszkv kálmán kerületi ell. mb."nak
vállaira nehezedik,- aki kiváló szakérlelemmel és
párallan buzg4lorlmal késziii elö az iinnepet.

Az 5. K. E. G. csapat tizennyolc jelöltje április
t9.én, virágva§áínap tette le ünpepélyel keretek közt
paíanc§noka kezébe a fogadalmat a lI. ker. Kir.
Egyet. Katholikus Reálgimnázipm udvarán. Az ün-
nepségen, melyen .a cserkészqk, szülei és jóakarói
szép szálnmal, vettek részt,, főtisztelendö Jandik
József mondotta az ünnepi beszédet,

Sven Y. Knudse.n, akit: egész Dánia, Sven
Spej{er.nek becézelt íspejder-cserké§z), most az
ainer,ikai, Ohio,állam Yellow Springs-i egyetemén
meghivolt előadóia a neveléstannak. Onnan kütdi
üdvözletét a, magyar cserkészeknek, 3 éyig marád
ott, azután tanulmányut kapcsán ellátogat hozzánk is.

Faragó Ede, orsz, ügyv. elnök.
Szentgotthártl. LéIekemelő, szépen megren_

dezett zászlósze4telési ünnepélyt rendezett a szent-
gotlhárdi 59. "Arpád' cserkészcsapat f. hó 3-án.
Az ünnepség tulajdonképen 2-án délután kezdődött,
anrikor a szentgotthárdi hölgyközönség a gyönyörü,
míivésziesen himzett zászlót átadta a csapatnak.
3-án zerlész ébresztö, maid a III. ker. vezetöségének
fogadtatása volt A kerület részéröl Dsida Ottó disz.
elnök, Erössy Oszkár elnök, Schelken Oszkár ügyv.
elnök és még számosan jelentek meg. A kerületi
t:lnökséggel együtt érkezett nleg a szombathelyi
összes cs. csapatokból 87 cserkész parancsnokaival,
a77. Szt. László cs. csapat 2l cserkésze, az 55.
Batthyányi cs, csapat 36 cserkésze, az 58 Hollós
Mátyás cs. csapat képviseletében Bárdos BéIa cs.
tiszt. Elözö nap érkezett még a 72. Zrinyi és a 8C.
Csányi 25 cserkésze. Délelött l t órakor Mikes János
gróf megyéspüspök inrpozáns beszéd kiséretében
szente|te íel a zászlót és ütötte bele a zászlórudba
az első szöget. i{ajd az evangélikus |elkész; Czipott
Géza lélekemelö beszéd kiséretében megáIdotta a
zászlót. Még a délelótt folyamán volt az ünnepélyes
szögbeverés és a csaoatok elvonulása azászló előlt,
A csapatok elvonulása elölt a városka föterén , Erőssy
elnök maga köré gyíijtve a csapalokal, lelkeg be_
szédben fordult a cseíkészekhez s az ünnepély
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Budapest. A t8. Lóczy csapat (lX, Fáy reálg.,
Mester u 58) május hó 20.án este,7 órai kezdettel
elsö fogadaIomtétellel összekötött diszhangversenyt
yen!.ez, amelyen a 35 tagra bövitett fuvós néhány
külföldön játszott nagysikerü darabián kivül több
magyar ujdonságot hoz, elsősorban Poldini: Farsangi
lakodalmából. Ez egyszersmind az elsö nyilvános
csapatünnepély ötéves jubileunra. Belépödij nincs.

Budapest. A 3. R., M. ,Nagy Fecske" öreg-
cserkész raja április 29-én ürrnepelte íennállásának
l0 éves évfordulóiát családi-tea keretében, melyen
a raj volt parancsnoka Dr. Marcell Mihály, Shvoy
Lajos szervezötestüleli elnők, Dr. Bdrdos lstván
főparancsnok és Dr. Korompai Józseí a raj parancs-
noka voltak je|en a tizennégy jubiláIó öregcserké-
szen kivül,

UJ csérkész frrvószenekarok. Csak az irnént
keseregle el a 

"Vezetök 
Lapjan, hogy milyen nehe-

zen halad előre a cserkészmuzsika ügye és máris
egyszefre két uj íuvósró| kapunk birt, Csak aztán
ugy is legyen l Egy fényképet kaptunk Pécsröl, ahol
csendben 20 tagu fuvóst képeztek ki. A íényképen
teljes egészében látszik a banda, amely a pünkösdi
kerületi ünnepen remélhetőleg döntö sikert arat,
Ennek boldog tulajdonosa 4 41. P. C, F, csapat.
A másik a györi .r5. Jecllik Anyos csapaté, anrety
csapatról jóideie nem hallotlunk. Most ime ápriIis
19-iki ünnepélyén _ a győri lapok szerint - 27
tagu friss fuvószenekar játszotta el a Himnuszt.
Talán ide kellene nrég vennünk a Regnunt megifjo-
dott zenekarát, amely fiatalokból ujraalakult. Amikor
nagy örömmel közöljük ezeket a hireket, reméljük,
hogy serkentőleg fognak hatni mindenfelé. Egyszer
mégis csak összehozzuk a Lóczyak által óhaitott
l00 tagu fuvóst 15 primmel l Hát még ha ez egy év
muIva a cserkészház avatásán mutatkoznék bé !

Győr. A 35. Jedlik Ányos csapat (Bencés reál-
ginln.) Eojtényl' Emil parancsnok vezetésével április
l9-én avatta 25 jelöttjét. A lélekernelö ünnepélyen
a város szine-java volt jelen, a szövetséget 

-dr.

Zsembery Gyu!a orsz. fötitkár képviselte. Szindara-
bok, zeneszámok, szavalatok egéózitették ki a mú-
sort, amelynek meglepetése az ui fuvószenekar be-
mutatkozása volt.

A Svábhegyi Fogaskerekü Vasut Üzlet-
igazgatóságána'k 4390/925. Sz. a. a Szövetség elnök-
ségéhes intézet értesitése értélmében a cserkészek
a Fogaskerekü Vasut vasár_ és űnnepnapokon 8 és
9 órakor induló vonatáin a Széchenyi hegyig 3000
koronás jegyekkel ,utazhatnak. A hedvezmény a
visszavonásig érvényes és a cserkész igazolvány
mellett adatik meg.

If!uságunk, a Ker. Munkásifjak Orszi Szöv.
hivatalos lapja áprilisi számában megemlékezik a
VI-VIt. (pécsi) ker. pünkösdi versenyeiről is. A
vérsenyszámok azonosak a dániai világversenyszá-
maival, A készüléshez a ,,Kopenhágai lamboree
1924' cimü könyvünk szakszérü Íetdólgozását
használják,

_Rákospalota. A lg8. Pál cserkészcsapat május
hó 17-én este 6 órai kezdettel a városháza dióz_
termében nagyszabásu c§erké§iünnepélyt rendez,
alngly elé Rákospalota város nagyközönsége érdek-
lődéssel tekint.

Felhivás. Ivíájus 24-én, va§árnap délután5 óra-
kor a Szent Endre sziget alsó csúcsánál, a budai
oldalon levö kökerités (Barogaldi) e|őtl' az összes
cserkészcsónakok teljes létszámma| jelenjenek meg
és jelentkezzenek Zsembery o. ft. úrnál a pünkösd
va§áínapi vizipropaganda ünnepség megbeszélésére.

Cél: a cserkészcsónakház szükségességének a
bebizonyitása. Távolrnaradás esetén igazoló ielen-
tés elóre beküldendö az orsz, főtitkár fir cimére a
szövetségbe.

I. KERULET.
l. Az április hő 23-án tartgtt kerületi Intézóbi-

zottsági ülés a kerület csapataival való §zoros kap-
csolat megteremtése céljábóI felszóIitja a parancs-
nokságot, hogy az l. B.-be tanácskozó tagnak való
megválasztás r a aiánlják.

2. A szünidöben renrlezendö kerületi tiszti tábor-
ban minden tiszt részt vesz. Aki az ideiben nenr
ve§z részt, az kérje a kerülettöl kivételesen felmen-
tését azok megjelölésénél,

3. A kerületi Jamboree munkálatainak az elvég-
zésére 20 tagurbipottságot választott az l. B.

4. A kerületi cserkészbecsületbiróságujjáalakult.
Uj tagok: Zsembery Gyula dr. és Schiank Endre
cs. tisztek,
, 5. Kerületi tisztipróbáztató tagokul az I. B.

J, uionnan Korompai József dr. és Szöke Imre cs.
tiszteket küIdte ki.
', 6. A tisztitanfolyamon' résztvevök, ha azl kétik,
kaphatnak a kerülettől látogatási bizonyilványt.

7. A tiszíigyüléseken minden csapat kötele§ ma-
gát képviseltetni.

8. A kerüIeti I. B. ülésmájus22-én, tiszti gyülés
máius 27-én és tiszti próba május 29-én lesz:

Az I. kerületi Jamboiee helye az ujpesti sziget
déli része. A X kerület csapaiai az l.'kerületiekkel
teljesen egyformán vehetnek részt a ver§enyekben.

III. KERÜLET,
Diszjelvény. A Nyugatmagyarországi Cser-

készszövetség, nridőn a magyaf cserkészet egysége
érdekében lemondott az autonómiáról és a Magyar
Cserkészszövetség -Ill. kerülete lett, azok munkájá-
nak elismerésére, akik a Ny. Cs. Sz. megalapitása
és továbbfejlesztése körül maradandó érdemeket
szereztek, diszJelvényt adonrányozott. Harmincnégy
ilyen ielvény került kiosztásra oylan kikötéssel,
hogy a diszielvény a kitüntetett elhunytával vissza-
száll a M. Cs. Ill. kerületére, nrint a Ny, Cs. Sz.
jogutódjára

A ker. I. B. a közeljövöben dönteni fog a mult
évben elhunyt néhai Kiss Zoltán diszielvényes lag
diszjelvénye továbbadományozása felett, mely ün-

. nepélyes keretek között a ker. közgyülésen kerül
átadásra.

Az összes cserkészkönyvek kaphatók Nagy
Laios könyvkereskedésében Szombathely (Berzsenyi
Dániel utca). .Vidéki megrendelé§eket poslafordul-
tával intéz eI.

Szombathely. Meghivó, A Magyar Cserkész-
szövetség III. kerülete f. évi nrájus hó 3l-én del.
féltiz órai kezdettel tartja meg a szombathelyi vár-
megyeháza nagytermében ötödik rendes évi és har-
madik tisztujitó közgyülését, melyre a rendes, örö-
kös alapitó és pártoló tagiait tisztelettel meghivja
a Kerületi Elnökség. Tárgysorozat: Megnyitó, évi
jelentés, zárszámadás elöterjeszlése, a régi tiszti-
kar Iemondása, a jelö|ö bizottság előterjesztésére
az új tisztikar megválasztása, az ílj tisztikar szék-
foglalója, a D. F. O. B. jelentése, inditványok (be-
küldés hajárideje május l5.), zárszó,

A pünkösdi ünnepek,alatt ünnepli meg a kerü-
let ötéves fenállását, melynek programja a követ-
kező:.

1925. május 30-án táborverés, a vidéki c§apatok
érkezése, fogadása, elszállásolása, tábortúz, tiszti-
próba.

Május 3l-én zenés ébresztö, d. e. közgyülés,
diszjelvéry adományozás, csapatfelvonulás, a csapa-
tok tisztelgése az új tisztikar előtt, a táborban tiszti
próbázás folytatása, tisztiérlekezlet, cserkészdélután,
táborlűz, este a kulturpalotában c§eíkésze§t.

l925. jún. l-én nagy cserkészjáték a kerületicga-
patok közt; este iuniális.
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A kerületi jubileumról filmfelvétel is készül, me-
lyen valamennyi jubiláló c§apalot megörökitik.

A jubileumon résztvevö csapatok tagjai jubileumi
emlékjelvényt kapnak oly igazolvánnyal, melynek
alapján ezen jelvény a l0 éves jubileumkor egy
diszes emlékjelvényre cserélhetö be,

Tervbe vette a Cserkészvezető szerkesztősége egy
ünnepi szám kiadását is, melyben megszólaltal ja az
öt éves kerület vezetőinek minden egyes tagját és
közli a c§apatok rövirt történetét. Az ünnepi számot
gazd,agon illusztrál juk.

Ugyancsak az ünnepélyen kerül elöször kiadásra
Schelken Oszkár ü. elnök és Buza József sajtótitkár
által a diszjelvényre vonatkozó szükséges tudniva-
lókat, vázolja annak jelentőségét és történeti adatait.

IV, KERÜLET.
§zékesfehérvár. A 85. Zrinyi cseIké§zcsapat

Szent György napján fogadalomujitást tartott Reg-
gel fél 8 órakor szentmisét mondott Mátrai Rudolf
íőigazgatő, ker. elnök úr. ll órakor összegyült a
csapat a gimnázium disztermében. Itt ugyancsak
Mátrai elnök úr lelkes szavakkal buzditotta a fiukat
Szeni György lovag erényeinek a követé§ére. Ez-
után a csapat tagjai meguiitották fogadalmukat, a
kiscserkészek pedig igéretüket. Ennek megtörténte
után a föígazgató úr a csapat gondozásába adta át
az "iskola hós és ieles fiainak' emlékmüvét. -Ugyancsak a nevezett csapátnak négy segédtiszlje
és 8 cserkésze résztvett a Marschall Ráfael tanár
által vezetett római zarándoklatban. Megnézték Tri-
esztet, Velencét, Firenzét, Rómát, Nápolyt és fent-
jártak a Vezuvtetön is. Kirándulást tettek Pompeiba,
sorrentóba és Tivoliba. Római lartózkodásuk ide-
jén a jezsuita gimnázium cserkészei (V, grupo E.
S. C. l ) felismervén rajtuk a magyar cserkészjel-
vényt, nagy szeretettel fogadlák őket, otlhonukba is
elvezették, ahol hosszabb időt töltöttek baráíságos
együttlétben. Ve|ük volt a rni kedves ,Márton mes-
terünk is, aki szeretetreméltó modorával és bámu-
latos raizoló művészetével szinte pillanatok alatt
meghóditotta az olasz testvérek szivét.

A 268. Baross Gábor cserkészcsapatnál április
hó l5-én csapatszemle volt. A szemlét Pinkert Fe.
renc kerületi üv. elnök és Peusser Lajos dv. fel-
ügyelö, a szervezötestület elnöke tarlották és az
elért szép eredményért melegen üdvözölték tsüttner
Ferenc csapatparancsnokot. Ezután a c§apat próba-
idós cserkészei az üv. elnök jelenlétében szép si-
kerrel letették az ujoncpróbát.

V. KERÜLET.
IIótlmezóvásárhely. 

^ 
1l2. §z. ,Hunok" ,a

Jamboree-tilmet április 27-én mutatta be a követ-
kezö műsorral: l. Cserkészinduló. 2. Csergő Holyba
István parancsnok megnyitóbeszéde. 3. Vetitett kép-
sorozat. Magyarázla Boresitzky Miklós cs. liszt.
4. Jóska bácsi csörkész lett, monológ Koszter atyá-
tól. Elöadta Szénási Gyula örsvezető. 5. Kuruc- és
cserkészdalok. 6. Jamboree-film. 7. Csatakiáltások.
8. Vizicserkészet, Cserkészidil filmek.

Hm. A 29l. sz. Zsolnay csap{ május hó 3-án
tartotta felavató ünnepélyét, melyen Vidovszky Kál-
mán kerületi ellenőrző megbizott és Papp Imre
elnök, ret. lelkész qondottak ünnepi beszédeket.
Az ünnepélyen a Hódmezövásárhelyi lparos Dalárda
és zenéuira is közremtiködtek. §zólóénekeket
Oidófalvy Pál adott elö.

Gyula. A Faluszövetség gyulai kiáltiiásán -melvbe a kerület is belekapcsolódott - ll csapat
vetf részt. Aranyérmet kapott: a t84. sz. ,Csabag
(Békéscsaba) éó az 550.-sz. ,,Sziráky' (Szeged);
ézüstérmet:' 229. sz. ,Petöfi" (Gyula), 239. sz.
. Munkácsy" (Csaba), 29l. sz. 

" 
Zsolnay' (Vásárhely) ;

oklevelet : 236 sz. nMaróthyí (Gyula).

Szeged. Temetünk l Utolsó ,nagy harcát vivja
az öreg, erővesztelt tél az éIetet hozó tavasszal.
S a virágfakadás, életrügyezés,idejében szakitotta
le a halál földi létünk íájáról cserkészetünk egy
fejlödö,bimbóját. Szabados Misi, a szegedi ,82-es
Zrinyi" piarista cserkészcsapat kis halottja, meg-
mutatta nékünk, hogyan kell cserkésziesen élni és
hogyan kell cserkésziesen meghalni. Megtartotlarl,
kedves testvérünk, utolsó örsi órádat, evezz most
csendesen az örök nyugalmu cserkész Walhalla felé.

Békéscsaba, A 239. Munkácsy csapatban kis-
cserkészraj alakult 14 taggal. A csapat máre. 1.én
a 225. Pelőíi csapat*dl közös összejövetelt tartott.

, x. KERULET.
Kerületi Jamboree. Pünkösdkor, május 30 -

iqnius l-ig, rendezi a kerület a Lóczy.csapat fuvós-
zeneJl,arának a közremüködésével - ezuttal Nyiregy-
házán - második kerületi napját a következő
pr9graínmal: május 30-án d, u. csapatok érkezése,
a Sóstó közelében táborverés,táborlűz. Május 3t-én
d, e. Istentiszteletek, fogadalomujitás, versenyek,
d. u. versenyek, este Jamboree íilm bemutatás,
hangverseny. Junius l-én d. e. megközelitési játé-
kok, d. u. dijkiosztás, elvonulás, táborbonlás.

Versenypontok : a) Csapaiversenyek: Csapat-
szellem, külsö megjelenés - láborépités és beren-
dezés - 1ábori élet, főzés - énekek, kiállások -tábortúzi szórakoztalá; - cserkészjátékok - Ipari
munkák kiálitása. ó) Otsi versenyek: Elsö segély-
nyúitás - zászló jelzés - telefonszolgálat - tsa-
féta hirszolgálat Tutaj rögtönzés, hidverés, csol-
nakázás. c) Egyéni versenyek: Térképisrneret, *
távbecslés, - célzó és lögyakor|atok, - buzogány-
hajitás - postagalamb inditás -, kézügyesség -túzgyújtás.
, Múködó csapatok száma ez idö szerint: 28

fiu, 3 leány.
Paralcsnok változás. A 232. ,,KöIcsey" csa-

pat parancsnokságát KendoJf Károly polg. iskolai
tanár vette át.

KtadJa l A Megyar Csetkészszívetség KladóváIlaí.ta
Nyomta z Ftátu és Tálse Lőnyvnyomdá|a

Yczetécé* íelelőlz Ftítet Dán7el.
Bsőa"pcll, VII., ALecíe-otcet3. Tcí. |őzrct 106-20.

ttlagyar gsillísxlhl ltllndnyálunlaí íthil[almil!
Most iclent meg a dr. Vltosztek,íéle

című kónyv V. iavított klaőása. Mlndnyáianki,
vagyunL 

'tévc a véíetlen balcsctaek. A tellői
ilőőbeg, és ióI alkalmnrott első segéíyaytjtás.
soLs?or strlyos Lóvctkeaorényekct h,áút eI g

adott esetben élete! 7s mentLet. Hogy mlképcn
nyujtsonL első segiltaégct baíesete& alkaímávalii
rmrlg az otvos ét{ezlk és ml módon járjrlnÉ,_cl,
ílrielen beállt életveszély esetelbea, a',rótszől e,

kőnyv mlndcnk1 által érthelő nóoon1 képekkeíl
m,agyatázva. E köayv clcéletl és gyakoiatl,
előÁyeít és ezzel iáró fiasznosságát _iglzolj,a ai
a tőrűImény, hogy abbót aégy kiadás tőbb.
mint 40.000 példáÁyban tel|esel elíogyolt és az'.

a m. Lit. val'lás- ei kazok+áásttgyi itb. mínis.i
tcrlúmok aiánlásalval van etlátva,

A könyv bolti ára darabonként 30.000 K és megl
rendelhetö BudapestVl, Gyár u 40, (Közgégi nyomda.)

üímulníís aI [lgltnill0s ís filsí §
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IV. Váci-utca 46. Budapest, II. Corvin -tér 7.
Tel. József t51-83 Postalakarékpénztári csokkszámla 47827. Teleíon 136 -34

központi lroda és áruraklár: ll,, corvln-lár 7.Randelésekct ós leveleket kériük ide cimezni

I/a. flanelböl 28. szám 120.000
I/a. patnutvászon 28-as szám ._. 100.000

29-es sz-tól felfelé szánronként25C0 K-val drágább
Flanell (khaki) métere 30 -40 000
Cserkészkalap l/a. __ .__ l20-1{0.000

llta, ___ 80.000
Tisztikalap lla, minöség ___ 150.000
Nyakkendö zöId szegett ___ r4 000
Tábori sapka vászonból ___ 96.000

D n lóden szövetböl ___ __ 70.000
Levento sapka 45 000
Farkaskölyök sapka ___ 40.000
§ip ___ ó-9-r2- 26,000

,, eredeti angol gyárlmány_-_ 20 -26 -30.000

200 000
l00.000

65_ 200 000
B0.000

50.00|Sipzsinor fehér, zölcl és barna
Tiszti bot (iégcsucsos heggyel)
kötött lábszárvédő
Derókszij I/a.

szalmazsák
Számok

Vajtartó üvegbetétlel __ 30-40-50 000
Mélytanyér ,__ 30 -36,000Vajaekenyértarló 30 000
Szappantartó t2-I6.000
Csavarmeneteg doboz --- 7 -g - t2-15.000

Zsebfőző l/n literes
Utazó föző ,/, literes
Aluminium csajka

Citromprés --_
Só- és paprikatarló -_,

Konyhabögre
Tojástartó ---
Lapos ivópohár fogóval
J 1J íogó nélkül

Örozecsukható pohár
Villamos zseblámpák:

száraz elem
lzző ---

9 - l2.000

60.0 00
60,0(|0

l0 000
l0.000
l4.000
7.000

t 5.000
l3.000

l3.000
5.500

46.000

l4 000

1.000

Akasztóg,,Metallum' tok
Konierv különlegesség :

Székelygulyás óg debreceni káposzta
kolbásszal l doboz

Flgyelem.
l. Meg nem felelő irut visszaveszünk.
2. cserhésztiszti ruhát nrérték szerint részlet,re

3. Árainkban a forgalmi adó bennfoglaltalik.
4. Bendelóseket kérjük ll, Corvin.tér 7. szám alá

ölmezni.

Cipö (legfin. anyagból) I/a. íekete 35"ös 260.000
nagyobb számonkónt 20.000 koronával drágább.
Bakancs (sárga l/a.) 35-ös szám _-_ -- 2ó0.000
nagyobb számonként 20,000 koronávál drágább.

Tábori ásó -__ t0.000

Cserkéslielvényekeí csahis a szöveíségnél leheí beszetezni.
RészlelJizetéshez a szer§ező íesíüleí irásbeli ióíállása szíit<séges,

Tömeges rendelésnél külön engedméngí adunk,

Áriegyzék.'

8.000
30.000

, 6:r.000
trl0-90.000

Nyakkendö karike bór vagy csontból -__ 8.000
Tiszti kalepszli I/a. ___ 90.000

Örsvezetöi kalapszij I/a. -__ 15.000

Cserkész kalapszij í/a. 12.000
Viharszij 10.000

Caerkészkós lla.l2-2|l- 30-46-66-70 - C0.000
Krnál-villa (összecsukható) nickelezett rO.í00
Cserkósznadrágvászonból l00*120 - 140-160.000
Vadászvászon l40 cm. l méter 100.000
Tiszti ruhaozövet (loden) l40 cm. 240-800.000
Tlszii paszomány (arany) métere 94.000

Vállpáüt fetgomboIható _-_ 19 000
Paszomány (vörös) ___ 12 000
Suitás (elöirásos zöldes-barna) métere 4.000
}látizsák 12ó 000

" l. tgen erós ___ 160-2ó0.000
. l. vizhatlan ___ 176-800.000

r00 _ 200 - 240- 800.000
?8_96.000

!áborl kulacs 0.600
Thgrmos r/l l. 60.000, '/, l. 55-7ó.000
Lbáirycserkész ruhaanyag l méter 40.000

. nyakkendö._- 14-20 000
Sipzsinor 8.000
Kalap -__ ,_ 80-120.000
cserkósztiszti ruha mandzsettás térdnad-

rággal mérték szerinl részletre
l öllöny ___ ___ 1;150-1,400.000

Alumlnlum áruk:
Tábori fözö állvánnyal
,Record" fözö két edónnyel
Életmiszer doboz
Ételhordó
Kulacs huzallal _.

rnít* ór TóGn. íelet n:
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