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MAGYAR. CSERKESZ
A MAGvAR csERKÉszszövnrsÉc HIvATALos LArJA

Esy szolgaságra parancsolt országnak bilincsei
alatt megdagadtak az izmok és felgyülenrlett a hevesen
lüktető szilaj ifju vér és szétpattantotta a bilincsekot,
hogy magasan lobogtathassa fol örömkönnyes szemmel
a szabadság legszebb szinü zászlaját. Az ifju vér tette
ezl, az egészséges testben keringő egészséges vér,
amely a sziv dobbanásának engedelmeskedve, termé-
szete§ ütenben árasztja eI az egész tesfet, amely erő-
szakosan is utat tör magának, ha ternészetes folyását
meggátolják, amely az éIni akarás jogán kivánja az
igazságos szabadságot!

1848 március idusán a legcsodásabb tavaszi szelló
pezsegtetto végig az izmokat és tiszta igazság után törő
vággyal dazzasrtotta meg azokat, hogy mossák le ma-
gukról az idegon szint, a festett álarcot; hogy tépjék
le lelkükröl az idegen szinii takarót, az idegen akarást,
mert sem testük, sem lelkük nem kivánja azt. A magyar
ifjuság volt 48-ban is a magyar nemzet szive, a magyar
ifjuság igazságérzele és cselekvéso szabaditotta fel a
rab magyar testet, Kedves csorlrésztestvéreim, csalr a
március 15-iki ünnepélyek emlékeztetnok-e titeket ezekte
a nagy napokra, vagy a feldarabolt ország sorsa fel-
idézi-e máskor is, minden ünnepélyen, minden nap, hogy
nom vagyunk szabadok l Mindig emlékezzelek és mindig
imádkozzatok és mindig tlolgozzatok, mett sohasenr
fakadhatott mélyebben léIekből imádság, mint most,
anrikor százeztek elfelejtik, hogy csonka ország vagyunk !

Es sohasem lehetett örömtelibb a több munka, mint
nrosf, amikot ez a legnagyobb fegyveriink a felszaba-
dulás szolgálatában. Tudom, Fiuk, hogy sokszor elsir-
tátok a nagy magyar panaszt a táborttizek mellett, vagy
téli estékon, békés otthonotokban duruzsoló kályha
mellett ülve. Tudom, hogy nehéz most a munka kitartó
fegyverét választani, amikor annyi koserüség és annyi
fájdalom gyülemlett összo szivünkben, mint ahány cseppjo
íaD. az Adriáuak, mint ahány fenyőjo van a Kárpátok-
nak. IIej, ha mostan ujra ugy tehetnénk, nint 48-ban
lehetett! Ha mostan ujra buzogányt ragadhatnánk ési

1848-1926.
hangos kürtszóra felharsanhatna egy sziklareposztö
,,Rajta" minden magyar ajkon l IIa mostan ujra kardot
ragadhatnánk, feszüló izmokkal visszatartott karunk fer.
getegos erővel sujtana le mindent, ami lelkünkbe a
fájdalmat oltotta ! lgy volna mostan jó, ha nem kollene
tovább várni. Ezt kivánja az én vérenr is és mégis
nagy, kemény,akaratta| ezt a robbanásig feszült harci-
ságot most lassu, kitartó munkába kell parancsolni.

1926 ! Szürke, igénytelen szám ! Nom bir az ibolya
egyszorü szépségével, olyan, mint egy festett múvirág.
Fiuk, a mi 48-as előtleink |erázták izmos háiukú| az
idegen jármot, mort a hazájukért nevelték iestüket-lel-
küket. A mi nemzedékünk nem tnd visszadobbantani a
végek rablóinak ! Pedig a magyar milliók elvesztése
keserü akarást vált ki folszabaditásukért.

A, haza ujra hiv minket nemes munkás életre. A
lelkiinket, eszünket, a férfikarunkat kéri tölünk ogészen.
Hozzánk kiált, de a munka kemény harcátóI riadtan
menekülnek százezrek a zsuTos, táncos, puha élot par-
fómös berkeibe. Segitségért kiált ez a szegény ország
és mi rre halljuk meg szavát ? En egy uj forradalmat
hirdetek tinéktek nrost, amikot ezt a magyaT testet mér"
ges óriás kigyók gyiiriizik körül, belül pedig önbúneink
emésztik fáradt lelkét ! Üzenjünk hadat a ma életének
és szálljunk közös nagy táborba haditervet késziteni.
En mindenkit hivok aki e munkából részt akar. Minden-
kit, aki a Krisztus lovagjának akar beállani a cserkész-
zászlő alá és ezért minden egyéb érdeket szivesen feláldoz.

Oserkésztestvérein ! A Nemzeti Nagytábor nro§t

minilonkit olvár közös tábortüzre, nagy haditanácsra.
I\[eg kell ott alkotnunk egy uj világ frontját biztos
győzolenre. Az Meg Duna mellé, vén Budavár alá jöj-
jetek hallgatni Petófi parancsát l

Magyar Testvéreim, menjünk ol mindnyájan a
Nemzeti táborba, kitárni lelkünket a csillagos ég felé ;
együtt imádkozni magyal nrilliókért, monjünk könyö-
rögni s jó munkát tanulni a legnagyobb templomba a
Nagynragyar hazáért. Faragó Ede,

o{z I. lterüleí e7 éni fis7íi fanf olgamán ;u*TT3'""1?%1:Y"Jj:í.,*íí:::'il?i'',íaffi'á'""ffii:'j,?l',:áíi
nah kincseií íele marokka| szória az állandóan /50-180 íagu hallgaíóságra. A (anfolyam magas színvonala és íar-
{almi gazdagsága még magáí a rendezőségeí is meglepíe. A csüíöríöh-esíéh mint éríéhes cserkészélmények vonulíak
be az éleíünkbe: nehezen váríuk őheí, hészúltünk reájuk és azaíán napohig beszélgeííünk, lliíalhozlunh a halloííak-
ról. A íiszíi íanfolyammal a magyar cserkészeí haíározoílan gazdagabbá leíí, A íanfolyamoí megrendező 90/ö. szení-
imrés csapaí ezuíon is ősziníe köszöneíeí mond az előadóknah. Köszöneíünk rövid és cserkészies: Köszöniüh, íesí-
vérek. Máshor uiból hallani aharunhl A íanfolyamon elhangzoíí előadásohaí a rendező csapaí összegyüjíi és hönyv,
ben híadja, hogy igy azasok száz íiszí és gezeíő is részesediéh a nagysíilü cserkészakadémia éríéheiben, gkií hely.
és id6disíanciák ahadályozíak a csüíöríöhi el6adásokon való megiel€nésben,



eserkés"elr a me§eerdön. El6adási jogát a tutajdonos csapattö (Ép.
]x., Ráday u. 48-45. Szt. Imre kouégiuíD)

100.000 koronáéri lehét megváltaDi !

(nbtytute..)
Ela6

lrta: KOSZTER ATYA.
Iv. JELENET.

(Partos bácsi és Marci)
Matci (röuid, töprengő hallgatás

bácsi, örülök, hogy egyodül maradtunk.
mit kérdezni.

Partos bácsi: Miről tökmag ? A kisértetről ?
Marci (felkáborodua): Ah, hiszen ez bolondság,

nem is igaz. ltirteleu *neghökkeuéssel) Azaz, hogy . . .

izé.. . hát bolondság lenne, ha nom Partos báosi
beszélt volna róla . . . do igy muszáj olhinni, mert
máskép neveletlenség. De hát szóval nem erről. Másról.

Fartos bácsíl Miról no ? (letelepszik c§jl fatönkre
és pipáját, tömi.)

Marci l Partos bácsi, tetszik szoretni a cserké-
szeket ?

Partos bácsi (felnéz) ; iVlit ? Hogy ?
Marci l Tetszik-o szeretni a cserkészeket ?
Partos bácsi: lgen, fiacskám, szeretlek benneteket.

§zeretom a jó szivetekot, a bátorságtokat, a bennetek
rügyezó férfiasságot. . .

Matcit De nenrcsak minket, hanem ugy általában,
az össze§ magyar cserkészeket ?

Pattos bácsi (düuryögue): Mi lesz ebbóI? (han-
gosan) Szeeretem. Persze, hogy §zeretem. Ha mind
ol1 anok uriut ti, akkor szeretek szivbóI urirrden magyar
cserkészt.

Matcil De nemcsak szivből, hanem zsebből is
tetszik szoretni óket ?

Partos bácsil Zsebből? Hát hogyan lehet valakit
zsebból szeretni ?

Marcí (nagjl lélekzetet uesz): Tetszik tudni, a mod-
Véknek vannak barlangjaik, ahova bebujnak és a kis
madaraknak, vannak prrha fészlreik, ahol csivikolhet-
nok. . . és a magyar cserkészeknek nincsen még csak
egy kunyhójuk sent amolyre azt mondhatják, lrogy ez
az enyém. Es ntost szeretnénk Pesten egy szép cser-
készházat épiteni, amely minden nagyar cserkésznek
ilyen barlangja vagy fészke legyen és hogy oda beme-
hessünk és csivikelhessünk és tudjuk, hogy ez a mi
otthonunk. . . Es azért gyüjtünk a cserkészhilzra, tet-
szik tudni minden csapat gyüjt; és a Regnumban a
rajok között verseny van, hogy ki tud többet megpum,
polui és eddig a mi őrsünk vozot, mert én mindenkit
rnegpumpolok . . ."' Paitos bácsi l Iis most engdrtl hkarsa Inegpum-
polni?

Matci (bissé riad.tan):
hem. Mert aki a cserkészelret
Partos bácsi mondta, hogy
mo§t már muszáj adni.

Pattos bácsir Ejnye,
Hát aztán mennvii atljak?

Ó, non, kórem szépen
szereti, az ugyis ad és
§zorotni tetszik őket, hát

fikomadta,, de megfogtál l

tudom,
egy kis
én...

1 felvonágban 2 képpel.
el6adára az 1926 évi mrárrciur 2lo ccerkélzmarinén (clcrkérzhÁzért).

Maicí: Hát. , . tetszik trrdni... én nem
,do há én erdész bácsi lennék és hozzám jönne
Marci és meséIne a cserkészházról, lrát én . . .
logalább százezet koronát adnék neki.

Partos b ácsi (teltet ett lu egbotr ánk ozáss al) : Hogy én
százezer korouát adjak azért, hogy te uj barlangban
csivikelhess ?

Marcir Tetszik tudni, nem én . . . a F'eri
mog a Gyuri , . . meg minden magyal cserkész l
No igazán, tossék szeretni a cserkészeket.-Partos bácsí: No jó, hát százezer korona

Az énekek zenoi réczei Dr. KOUDELA GÉZÁTÓL.

szeretem őket. Itt van ni a bankó ! (tárcájából 100 000
. koronát ad. Marci,nak).

után|: partos Matci; A csorkészek novében köszönöm gzépe1.

s"*áíieÉ Í"i"* |':'::' #í "^,::t:::l:: .1 
e§w ál azu a a c er,ltz ó l b e ir j a),

Partos bácsi: Mindenkit beirsz, aki ad ?
Marci l lgen, mert tetszik tudni, el kell számolni

vele és a versenyben névszerint kell nrindenkit felsorolni.
Partos bácsí l Hát hadtl IáLom azt a diszes név-

sort t (egyll.tt nézik a noteszt) Apuka, anyuska,, Józsi
bácsi, Abos tanár ur, anyuska, Irma néni, anyuska. . .

(felnéa) te, ugy láton, anyuska nagyon szeretheti a
cserkészházat.

Marcí l Tetszik tudni, ez az elején volt mé8,
mikor a többi rajok is jól birták az iramot és ha egyik
elénk kerütt, muszáj volt mindig anyuskát nregpumpolni.

Partos bácsi tbólógaí;: Ühtim . . . Hát tovább . . .

(nézi) ,,Koldusrréni" Mi ez? Te még a koldusasszon)o,
kat is megpumpoltaci ?

Marci i lgen, tetszik tudni, akkor a sólymok egy-
gyel elénk kerültek és gyors 

_ segitsésre volt szükség.
Hat lefirtottam az alcáta és adtanr a koldusasszonynak
kétezer koronát, do mondtam, hogy az egyikot adja
vissza a cserkészházta. Hát, vissza is adta.

Pattos bácsi l De te, ez nent csalás ?
Marci l Nent kérem, ez diplomácia.
partos bácsi: Ütrum. Hát az én közvotlen elődönr

ki volt ? (nézi a noleszt) ,,A, 2734 szánu kalaaz." Hát
ez ki?

Matci t Ez a vonaton a kalauzunk. A Röbi adott
neki 20 000 koronát és én meséltem neki a cserkész-
házrőL és akkor a felét ideadta.

partos bácsi: visszakérted tőlo ?
Matcit Nem, kérent, mert én nonr kérek serrkitől,

csak mesélek a cserkészhá,zró|. Noki is nteséltem és

akkor magától ideadta.

v. JELENET.
(Előbbiek, Bandi)

.. Bandi (jöm az égö lárupáual,.a sálrak előlt letesti):
Örömmel látom, hogy Partos bácsi nilyen jól elszórako_
zik Marcival.

Pattos bácsi (feláll): Igen, leckét kaptanr a cser-
készdiplomáciából, mondhatom roppant tanulságos volt,

Matcil Megyek nregszánrlálni a vagyonkámat !

(sálrába bujik, zsiblórnpa fényéuél d.ol gozik).' Partos bácsi Ql,tána néz): Aranyos gyerek l . . .

Csak ugy árad belóle a fiatalság, a naivság ! Ocsénr-
uram, bólttog világ ez a maguké ! . . . Ugy szeretnék
néhány napi§ magukkal maradni l De elmennek . . . Es
nokem is mennenr kell.. . várnak rám otthon.. .

Bandi l Tessék mogvárni a tábortüzet ! Az oly szép,
olv hanEulatos !" Pátos bácsi t Most csinálnak még tábortüzet?
Hiszen fáradtak a gyerekek !

Bairdi: A cserkésztáborban mirrderr nap van tábor-
tüz. Áilótáborban vacsora után egész esti imáig égnek a
tüzek. Mozgó táborban más a rend. Vacsora után fel-
állitottuk a Éeresztet, elrendeztük a sátrakat, nrost nrind,
járt megtartjuk az esti imát és utána gyujtjuk qqq 3
iáborttiz"et. Áki fáradt, az lefekhetik mindjárt, a többiek
r/, óráig elénokelgetnek azután szintén.pihenni térnok.

Pirtos bácsi-r Mi vadászemberek is gyujtunk este

is...
(hér)

orojéig

LL4



tüzekot, de csak akkor ha hideg van és rreiengetni
akarjuk magunkat.

Bandi l A mi tüzünk minden este ég, mert mi a
tábortüznél a lelkünket melengetjük. Fóerdész ur nem
is képzeli, mennyi poézis, mennyi hangulat van a tábor-
tüzbon. Köröskorülfra sötét; erdó, amelyet csak itt-ott
világitanak meg a lángok szinpadias, különös fénnyel . .

ahova néz az ember, mindenütt sötétség mered rá és a
lobogó tiz az egyetlen fénylő pont a környéken. . . Ugy
hazza a szemet ! KörüIáIljuk nagy}kOrben és nézzik a
lángok játékát. . . kell nézni.. . köt, huz... . Es azután
boszOlgóttink, emlékezünk, énekelünk . , . lDs a kOr min-
dig kisebb lesz : mind összébb szorulunk, mintha a tüz
fogna és huzna ogymáshoz, közel, mindig közelebb . . .

A nappali széthuzó, szétesó élet után a tábortüz ujból
összehózza mindig a csapatot. . . ns a szivekben móleg
lesz . . . bizalmas családi kör ilyenkor a csapat; érez-
zük: ogymáshoz tartozunk . . . Az erdő sötétje, csak
keret a fényben álló cserkészek számára .. . Es az
égen nevetnek a csillagok, mintha a tüz minden kis
szikrája odapattanna fol, hogy ránk mosolyoghasson .. .

(élénken) Nem lehet ezt elmesólni|. Ezt látni kell. Fóer-
dész ur, maradjon itt a tábortüzünkön.

Partos bácsi: Tudja öcsémuram, szivesen maradok.
Bár az ilyen öreg enbernek nem jó egyszeríe anrryi
szépet látnia, mert megfájdul a szive, hogy miért is
nenl vo|t az igy a mi fiatalkorunkban. .. (az erdöt
fgyeli) De ugy látom, a fiaink jönnek már. Cipelik a
rőzsét,agalyat...

VI. JELENET.
(Gyuri, Pityu, Miska, előbbiek)

(Ggwri, Miska, PiQw, rőzséxel ruegrahodaa, jönnek\
Pítyu: Jaj, de sötét van az erdőn. Alig talál-

tunk ide,
Miska (ledobja a rőzsét és Parlos bácsihoz fut):

Partos bácsi, tessék jOnni ! Olyan érdekes világitó
fatörzset találtunk I Az egész törzs fénylik és világit.

Partos bácsi l Ahá, foszforeszkáló, korhadt fatörzs !

No nézzik meg öcsémuranr (iudul a fillkhal kifelé).
Bandi; Jövök azonnal l (sátorhoz siet) Marcikám,

egy kissé magadra hagylak, elmegyek Partos bácsival.
\igyázz a táborra !

Marci tkidugla fejét a sálorból): Bizd rárn ! Menj
csak l (zlssaabujik).

Banéi (elsiet a. többieh után. (|send,)

VII. JELENET.
(Stipán, Feri, majC Marci)

Feú (csacsogua halauzolja Stipánt). JOjjön, jöjjtin,
vadász bácsi, Iátja ez a ni táborunk. Ott a kereszt.
(Stipán liszleleltel lekopja süuegét) itt vannak a §átrak. . .

l{ézze ebben alszom én.
Stipán (aigyorog): Is szép sátorocska. Csak baj,

közelarolrr...
Feri l Már miért volna az baj ? Hiszen ép az a

szép, hogy a romok tövében táborozunk.,Olyan érdekes !

Stipán: Is én itt nem márádnik. Ejjel gyin kisér-
tet, meg törpe, meg lidérc . . . is kell elszaladnyi.
Egész erdó ván olátkozvá.

Feril Elátkozya? Hát már§miért§lenne ez az erd,ő
elátkozva ?

Marci (a sátorból): No ezt'már én is moghallga,
tom. (uillanjllálnpája kifelé aillan, autint kibujik a sá-
torból.)

Stipán: Jaj,"bozse moj. Gyin alidérc!! ... (futni
akar.)

Feti (elhapja'' kabátját):i Bohoho l Hová szalad ?
Ez nem lidérc, ez az én Marci barátom. Nézzo !

Marcí (kezel ugwjt): Jó estét vadász bácsi l

Stipán: Jó estét I (szégjlenkezua.) Nom lidérc. Kízs
fiu. Is rnegijedtenr Ej. Ej.

Feri: Epen téged kerostünk Marci. Tudod ez a
Stipán bácsi és korülő a gróf urnál. Áz erdóben talal-
koztunk és nagyon érdekes dolgokat[mesélt a kisért+,
tekról, meg a mesebeli emberkékról.

Marci: Mesebeli emberkék ? IIü, er, jő lesz l
(Slipánhoz.) Tessék mesélni vadász bácsi.

Stipán l Nincs ván idó. Sietom. Mindjárt losz setét
és setét nem jó itt erdőbe. Gyinfla lidéro.

Marci: Maga is fél az erdőtól, mog a lidérctöl ?
Hiszen puskája is van t

Stipan l Lidércet rrem fog golyóbis.
Fetil Látja, itt§van a főerdész lJr, az nem féI. Itt

marad tábortüzön is.
Stipán: F'óerdész goszpodin itt ván? Akkor jó.

Egyitt olmogyink haza.
Feri: De addig meséIjen. Mi yan ezze| az erdóvel,

hogy ugy félnek tőIe ?
Stipán r Ez ván elátkozottlerdő.
Feri: Elátkozott l Ki átkozta el ?
Stipán l In hallani enyém majkatól . . . Majka

rnoja: nagy"anya. Mesilte: Volt egy gonosz lovag; is
rabolta is gyilkolta is volta mindig gonosz . . . Gl.itte
tündérkiráI, rossz lovagol bezárta, erdőt elátlrozta. Rossz
lovag lenni robozvári kisértet, erdó lenni meseerdő.

Matci l Meseerdó ! Hüha l Mi az ?
Stipán l Ebben zerdóben éjjel mindig járkálja

meseemberke. Izs van sötit, nincs holrlacska, járkálja
kisértet: nincs foj, nincs §zem, csinálja hu-hu-hir ! . , .

Marci l Ezt lrallottuk már.
Stipán r Izs van holdacska, zefi,ő szép vilá3os.

előgyinnok meseemberkék: Ilófehérke, törpécske és
tündir, boszorka, meg nrind mind, aki van ntesiben.
Gyin, járkálja, csinálja mesét. Ugy rnint mese mondja.
ugy ók is csinálják egisz éjjelen.

Feri: Végigcsinálják a meséket ?
Stipan; Izs végigcsinálják. Ugy mindent csinálják,

mint majka nresél gl erekeknek.
Marci: Es lehet őket látni és beszélni veliik.'

Maga látta őket ?
Stipán l Izs lehet látni. In láttam.
Feri : Kit látott ?
§tipán: Gyittem haza vasárnapon este. Holdacska

sitotte, in pipázgattam, Egyszerre nizem, ki ül zenl,inr
pipámon? ]lte pici emberke. Ekkorka. (tnwtatja,t
Mikor niztem, vette Ie a kalapot is nond: ,,Jó estét
kivánom l In vágyom a Bábszem Jankó !" . . . Jáj, morr-
dom in vágyom a Stipán. Jzs dobom el a pipát, is .sza-
ladok ki zerdóbül . . , Egyszer íent fojern fOltitt suhogja:
zzzzzz7,. Nizem, ott repülte boszorka seprünyélen , , , Izs
nem nizten so jobb, se bal, ugy mentem házá, ntint
gyor§vonat.

Marci t Jaj, de érdekes ! Es e7, T,ninden este
igy van?

Stipán l Van mindig igy. Sit holdacska, g] iD
meseemberke. Nem sit holdacska, gyin kisértet, Nerr:
jó romoknál aludnyi, urficská, nem jó.

Matci ! Te Feri, ez szenzációs ! Moglessük a ntese.
emberkéket !

Feril Éjfelig szép holdvilág lesz, bizonyára addig
jönnekfr elö. Elvállaljuk éjfélig az órködést és negfi-
gyeljük őket. Te, ha egy törpét megtoghatnánk l

Marci: Megpumpolonr óket ! To micsoda diadal
lesz, ha a noteszomba beirhatom, hogy a cserkészházra
adakozott: Hófehérke, törpekirály, vasorru boszorka.
Hü ! Te a sóIymokat a hideg fogja rázni irigységükben !

Stipán: Engemet izs tázla hideg boszorkától két
napig.
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Indián önvédelem X.: Önvédelmi fOgások
kedves Fehérarcú Testvérem l
Egy alkalonrmal 

-Winnetou 
Edmontonnak, Athabaska

székhelyének vendégfogadójában várakozott. A vendég-
fogadó elótti téren volt a város iskolája: 'Winnetou a
vendégfogadó kertjéból szenrlélte a tanitás befejeztekor
szabadba özönlő gyormoksereget. Mint ilyenkor történni
szokott, egy kettóre összeállt néhány kamasz, akik gyerr-
gébb társaik rovására akartak mulatni. A kiszónelt
áldozaIot karonfogták s sétaközben - mialatt valamilyen

kitalált történetet széI-
tében-hosszában mesél-
gettek - hol az egyik,
hol a másik alkalrnazta
rajta áz úgynevezett
,,hátsó oxfordot". Az
á|dozat nem tudta ol-
gondolni, ki üti őt
hátba: hiába nézelő-
dött, nem látott senkit
a közelben. Minden jól
sikerült hátsó oxford
után a két kamasz
szája egyro szélesebb-
ro húzódott s amikor
már eléggé nnegkinoz-
ták, új ,,áldozatot' ke-
reste]< a kiözönló gye-
rekseregben.

Az akaratlanul is
összesereglett nézők
lrözött állott egy ele-
venszemíi szeplós fiú.

, Egy darabig nézegette
az éretlen mulatságot,

majd az iskola lépcsője felé indult, ahonnarr állandóan
özönlettek ki a gyerekek. Mikor egy darabon felérkezett,
megfordult s mint, aki mitsenr sejt, elindult lefelé. lfikor
az egyik siheder ót) szemelte ki áldozatnak, engcdelnesen
követte a felszólitást, csak szenei villogtak úgy, mirrt
aki tudja, rnit fog csinálni.

- Gyero, to szeplós, elmorrdjuk a zöId disznó
'történetét * ezzel már karon is fogták és megkezdték
"á'sétát. A,z áIdozat nyugodtan engedte karonfogni magát,
elfogulatlan arcot vágott, de lesütött szenrpillái alatt
ugyancsak figyelhetett, mert abban a pillanatbarr, nrikor
rosszakaratu kisérője megkezdto a hátsó oxfordot, a kis
szeplős a támacló felé esó lábát térdben hirtelen behaj-
litotta. A jobboltlali ,oxfordozó" abban pillanatban föl-
dön feküdt, A násik oldali kisérője trgyanigy járt, azzal
a különbséggel, }rogy még az orravére is e]bredt.

Fehérarcú testvéreint közül szeplős nem lelret
mirrdenki, de a hátsó oxford s ezze| együtt az összes
fogások 'elleni védekezésre mindenki rájölrot, aki nrog-

figyeli azokat és golr-
dolkozik megakadályo-
zásukon.

Tudnunk kell azt,
hogy minden fogás ellerr
lehet védekezni : ,,Min-
den fogásnak van ellen-
fogása". Hát hogyan
tanulhatjuk nleg 

^zellenfogásokat ? Csakis
úgy, ha olóbb nragu-
kat a fogásokat tarrul-
juk meg tökéIetesen.

Ezért igyekezniink
és védekezéc azok ellen. [:T ",iÍJiiliTi xfi-

lyeket az eddig leirtakon kivül még gyakran szoktak
allralrnazni, Ilyerrek: a csipődobás, a saplrafogás, a térd-
ütés, a fojtogatás, a rryakkerrdőfogás és a föIdhöz rög-
zitések.

A csipőJogást kedvezően alkalnrazhatjuk hátulról,
például karcsavarás után, de hirtelen tánradásnál -külörrösen, ha ellenfeliirrk figyelnét valanrivel félreterel-
tük - előlról is teljcs sikerrel alkalrrrazható, A fogás
Iényege abban áll, hogy egyik karurrkkal ellenfelürrk
derekát, nrásik lrezünkkel felénk esó combját fogjuk át,
közben csipónkhöz szoritott ellenfeliirrlret nregenreljük és
a földre ejtjük.

A sapkafogás azol alapszik, hogy a leg,harcirrsabb
vadállat is ijedten áIl egy lrelyben, ha elvesztette látását.
A saplrafogásnál ellenfelünk sapkáját vagy kalapját
hirtelen arcára rántjuk. A szen elé került föveg nreg-
akadályozza a látást, ha pedig iigyesen orrára is lerárr-
tottuk, nem könnyü a szabadulás. Ellení'elünket meg-
lökve, könuyen ftildrebukik, de legalább azalatt, nrig
mindkét kezével igyekszik arcára boruló sapkájától vagy
kalapjától nregszabadulni, bóven vau a]kalnrunk nregle
lelő fogás alkalmazására.

A térdiités egyáltalában nem finonr fogás. Azotrban
éppon ezérl - védekezés céljából - ismernütrk kel]"
Amikor két enber áll egynrással szemben, mindegyik
arra késziil, hogy ellenfelét megtámadva, igyekezni íbg
hátralökni. Ha a támadó nem löki bátra, hanem e]len-
kezóleg elórerántja, az elkészületlen ellenfél, aki a
támadás irányát pont ellenkezó irányból várta, elóreclől,
elórehajlik. Ezen a tényen alapszik a íérdüté§. mell,nól
ellenfelünk
nyakátvagy
fejét átkul-
csolva, hir,
telen elóre-
rántjuk és
nrikor feje
előrehajolt,
térdünket
lendülettel
felrántjuk s
azzalarcába
erős ütést
mérünk.

A fojlo-
galás ellel
némileg tu-
dunk véde-
kézrri, akár
hátuIról,
a]rár előliót
ragadtak
meg: ezt

Az itldoza| nyugodtan engedte
haronfogni magát.

A csiPófogás.
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Sapka- vagy kalapfogás. Térdütés. Védekezé§ fojtogatás ellen.

megösmortük, amikor a fuldokló kezéból való kiszaba- alkalmazott _fojtogaiás mollott más fogásokra kényelnres
dulást beszéltükmeg. Ha támadó céllal fojtogatnak, az lehetőségünk van.
eszmélotlonséget rintlesen nem a lovegö Úianya okozza A fötdön rögzités arra szolgál,.losí földre ju_tott

- hiszen a Íiz a|att egy peroig is kitártjuk -, hanem támadónkat harcképtelenné tegyük s ebben az állapotba!
a nyaki iitőerek osszonfómasa [övetkozté-ben beálló agyi megtartsuk. Ilyen fogá1 több van 1 e_g_yet. - melynéI
vérűegénység. Ez néhány másodperc alattis ájuláslióz lábcsavarást alkalmazunk . ryáI régebb_ről ismerünk.
vezethÖt, igy"hat gyo.sao koll cselekednünk. Ha a ré- De hátonfokvő embert lrarjánál _{9g,,u".i! lehlt_rögziteni.
sebben 

'mÖlbeszetÍ- úszómozdulat vagy ujjkifojtés nem Ez a fogás ígen hasolrlit a rendőr'fogáshoz. Ellenfeltink
linne lohetséges, ne várjunk soká, haá-em"ázonnal alkal- egyik kárját -megraga_dya azt combunk közé szoritjrrk,
nazz,l,k a legóréiyesobb" ellenfogást. szomközti fojtoga- lábszáraink ellenfeliink nyaka fölött fekszenek. A meg,
tásnál ökölüIés ;z állra ragadott karját combun-
Tagy orra, nyomás a
szemre, hatalmas rugás
rasv foldredobás szabadit-
hat ki. Ha hátulról fojto-
grrtrrak s nem sikerült ki-
szabadulni, ragadjuk mog
eltenfolünk fojtógaki ke-
zeit s hajoljunk le hirtelen
a földig, hogy ellenfelünk
§íinkön kerosztüI a íöldre
essék. Gyakran jól bevált

Földön rögzités.

kon keresztül feszitve,
olyan erős fájdalmat okoz-
hatunk, hogy minden el-
lenkezést leszerelhetünk,

Jó néhány fogást és
azok elleni védekezést
ösneríink már : valameu1--
nyit azouban nenr lelret
leirni. Ha sok fogásrrak
tuiljuk gyors és preciz
kivitelét: akkor hanar

miid ari h^ lőhajolva ellenfelünk egyik lábát Tog- észrevosszük_, milyen fo_gást alrarnalr ellonünk alkalnrazni
ratadjuÉ s ezt ldbairrk közt előrohúziuk. A térdben s ez a védekezésnek olsó és talán legfontosabb feité-
keletÉezett tu]feszitési fájtlalom következtében támadónk tole, Azonban itt is, mint ntinden nrás alkalomnral- áll
íi,ldre esik.

A uyhkend.öfogás némileg ro'kon_ a. fojtogatással
Lényege áz, hogy 

-eÍenfelünk 
nyakkendőjét egy kézzel

negraladjuk s ázon egyet csavarintunk: igy egy kézzel

az a régi igazság, hogy nen bevárli, hanem megelözni
ellenfolúnket, hiszen,,legjobb védelem a..támadás".

Olei:
Winnetou,, a Nagy Fónök.

Balkan suttog a tavaszi szelló;
tendüló fák közt dalolva járok.
K,]rÓttem jönnek kacagva, játszva
§is cserkészeim. tavaszi virágok,

t' szenrük csillog. rag) og az arcuk
ilrtk az erdó. nrinden kis virág.
r haruk acél. a lelkük szárnyal,
§cirukben béke s sztizi tisztasig.

Tavaszi erdön.
Vig goncltalanság kiséri óket . . .

De ifju szemük a jövőbo lát.
Gyormek-lelkiikben feltánrad a cél:
,Meg kell mentonünk a csonka hazál!"

S hol az öregok letették a fegyvert,
Fol.ttatják küzdve a nehéz csatát,
S a g5ermekok e tiszta serege
Felfrlmul testrért, rulszirnyal apát.

uram l Tekints le kis keresztesidre !

Téged várnak e gyernreklovagok:
Napsütötte tavaszi ntezóben

Szárnlaló lelkük Te fel1 ,^a-"=.

Tat,aszi szelló suttog a fák kOzt.

Zserrdüló erdón dalolla járok.

Köröttem jönnek kis cserkészeiru.
Gyermekloragok. taraszi rirágok.

Iági Alajos 17{ ci E§É.



Pályázat.
Dugó Jani, miat táborparanc.nok.

Dugó Janikáék csapatjának három raja lrülön-
külön vorto fol táborát, de azfut az egész táboi területét
is körülvotték szép koritéssol. A táborkeritésen három
kapu volt, épen szomben az I., il._ és III. rajjal. Egy-
szorüség_ céljából a kapukat 1., 2. és 3. kapunak n-e-
vozték, habár kivonulásnál a rajok - kivévo a középsó
lajt _- noT _a szomközt, hanem a mellettük lévő kapu
kat használták:

^/>\/\r',
\./

a ta; 1[ tar ff- r-l

Egyik nap igen diszes venilégek helyezték kilá-
tásba látogatásukat s ezért a paranosnok elhatározta,
hogy fogadásukat a c§apat gyors riadóztatásával teszi
ünnepélyessé. Kihirdotte tehát kiyánságát, hogy 1. a
táborok kapuja előlt az ogész csapat ogy sorba álljon fel;

2. az I. raj - a legidösebbik - álljon a jobb
szárnyon, a lII. raj - alegfiatalabbik - a bal szárnyon;

3. mindegyik rajnak a szemközt lévő kapun kell
egy sorban futólépésben kivonulni ;

4, a rajok kürtjelre táborukból egyszerro indulrrak
mog s a kijelölt holyre haladva, utuonaluknak nem.
szabad, eglmást keresztezni.

A napos 1iszt ugyancsak vakargatta'_ füle tövét,
ile kénytelen volt kijolenteni, hogy a feladatot az utak
keresztezése nélkül nem képes megoldani. Erre aztán
a paranosnok a következó kijelentést totte : ,,Aki ella-
lálja a ruegold,ásl, 1utaluu,l.: eg1 napi.g !áborparaucs-
uok lesz !"

Volt nagy töprengés a táborban. Sokan kijelen-
tették, hogy lehetotlenség. Yoltak, akiknek a hatalmas
szellemi erőfoszitését csrrpán háromszoros pótporcióval
Iehetott kiogyensulyozni, mások pedig arrnyira elkese-
recltek a keserves probléma rágásától, hog.y a tábori
doktornak csokoládéval kellett őket az élotnek meg-
ntenteni.

,,AhoI legnagyobb a voszély, ott logközelebb a
segély" - mondja a közmondás. Itt is ugy történt !

Janika ugyanis felvetto frissen vasalt ingét, a c§apat-
kiirtöstól kölcsönkért nómi 

"Sidol"-lal 
kifényesitetto jel-

vényét, övét egy lyukkal szorosabbra huzta s ünnepélyos
arcoal elindult a parancsnolri sátor felé.

- Parancsnok ur, kérenr, tényleg táborparancsnok
|esz az, aki mogoldja a folvonulási feladatot?

- Természeteson, hiszen kihirdettom.! Miért kér-
decl ? Talán csak nom . . .

- De igenis, parancsnok ur! DugóJJános segéd-
őrsvozető- ésjltáborparancsnokjelölt,itisztelettel jolonti,
megoldotta a problénrát.

- Koblomro, János l Itt a sipom, csinálrl meg a
felvonulást s ha ténylog sikorül az uluonalak keresz-
leződése néIküljmogoldani, 24 őráigito leszel a tábor-
paranCSnOk... 

***
Mivel a Magyar Csorkész reméli, hogy olvasói

kOzOtt js akadnak olyan zseniális fiuk, mint Janika,
felteszi a kérdést: Lehetséges-e a felad,alot megold,ani
s ha igeu, hogyau?

A megoldást legjobb rajzban beküldoni. Mograj-
zo§uk a három raj nem keresztezódő utvonalát.

Határidó: május 3. - A rendes jutalmak.

,,A jellegzetes' növényeku pályázatunk§eredménye.
A 

"Dugó János, mint botanikus|' pályózatunkra tóbb száz
pá|yőzat étkezett, bo. Szegóny Janikán a péúyázók ugyancsak olverték
a port, amiért a közölt növényoket ngm ismerte. Janikának e n,rgy
felsülését csupán az a tény enyhiti, hogy a pdlytizók közül is vo|-
tak olyanok,akik a nhelyes megfejtést" helytelenül küldték be. A sok
közül egy holyes mogfejtés a kóvetkezó:

Kodvos Dugó Jani l

Ha én, aki csak hirből és tottoidről ismorlok (do ez is éppen
olég), még sohasom csalódtam bonnod, hogy csalódott volna benned
parancsnokod, aki jól
ismer téged. Jó nö-
vényismoretod egye.
nesen moglepett. A
növényekbon, molyek
a kövotkezők: 1. tar
buza, 2, bajuszos
blza,8, tozs, 4, átpa,
azt hittom a kokusz-
diót, fenyőtobozt,ba-
nánt és nádbugát fo-
god felfedezni, de te
tozsot, átpát, zabot
és rizskását láttál
bennük.

A következetesség
szép dolog, do sze-
retném megérni' azt,
hogy csalódjam ben-
nod. Fogjál.. neki$és
tanulj, hogy leg-
alább ezeket a növé.
nyeket, melyeket min-
den magyaí fiunak
ismerni koll,_ máskor
megismerd.

Mindamellett ma-
radok alázatos hived,
cserkészüdvözlettel

Pildner György
16. sz, Fasor

Itozs. Árpa.

,,Találórkérdóa"" pályázatunk eredménye.
l. Nem viszkot, mégis kusz, mász, kaparósz?

Mogfejtés : kéménysepró.
2 ]Fában viz, vizben kó, kövön vas, vason hus ?

Megfejtés : köszörülő ember.
3. Ha:kijön, nem jön ki: ha nem jön ki,]tijön ?

Megfejtése több van. A legjobbak:
a) Ha a dugóhuzó kijön a dugó nem jön ki, ha nen jön ki

a dugóhuzó, akkor kijön a dugó.
b) A suszterok a kaptafát hajlitott végű vassal huzzák ki. Hn

kijön a vas, nem jön ki]a§kaptafa,'.stb.

P tily dzat u n k,i e r e d mé ny e.

A két páIyázatot ö§szevonva biráltuk el.
Tekintettel a nagy részvételre, 1 e|ső, 2 második és 3 hur.

m.rdik diiat osztunk ki ö kjnyv holyett. Névsorunkban a kétszeres
mogfejlŐ,ret - mivol a pllyl.zalot egynek számitjuk - nem tüntot-
tür fet. Két pályázatunkra 5l8 helyos megtojtés érkczett be.

Tar buza.[ }Bajuszos buza.
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Megfejtetiék:
Agárdy ]enő 2.
AIbissy Lóránt 50. Szombathely
Anottyntus 82. Szeged
Armos lstván 85. Székesfehérvár
Arnros Jenó 85. Székesfekérvár
Bagoly-őrs 42, Cvőr
Baktirryi László 82. Szeged
Balogli Mihály l72. DeÜrecen
Barrtberger Béla 2.
Banoss Ernó 298. Jászberény
Bartalits l]ndre 15.
Bay Barnabás 3, RM.
Báthor László t96, Szolnok
Bencze ]ózseí 12,
Benkovlts Alaios 47. Pécs
tserrkó lstván Í]5. Sz.-fehórvár
Belhlen lván 2
Béll Béla 22. Ózd
Birkás Endre 47. Pécs
Biró József 52. Szorlrbathely
Bisteú Balázs l72. Debrecen
Bohák Kálnlán 3O7.
Boltdáneczky Imre 82. Szeged
Bojt Lajos 74. Nagykanizsá
Bolctini Miklós l96- Szolnok
Borsos Károlv t96. Szolnok
IJradács Jánoi 3:;7.
Brandenecker Oszkár 85. Sz,-

fehérvár
Bréver Laios t96. Szolnok
Burghardt' László 213. Eger
Burján Inrre 85. Székesfehtrvár
Chovanetz lózsef 3. RM.
Csapó Sánáor l7. B.-gvarnlat
Csávás lstván 203. Ki§úiszállás
Csávás Sándor 203. Kisulszállás
Csaiághy Sándor 555. Siegecl
Cseh György t54. Eger
Cz-eglédv Dontokos 558. Sarkad
Czeínet-Géza 2.
Daru-őrs 52. Szonrbathely
Deák Ignác 172. Debrecen
Debtrlav Antal 40. Szekszárd
Degré Álajos 2.
Dehény Kálnrán 5,15. Szeged
Egyed".|enö l46. Tata
Első-raj l. BKIE.
Első-örs 263- Mezőí,Jr
Eltér Korrrél 2.
Etttresz Frigycs 52, Szorlrbathely
Eóry Mikló3 50. Szombathely "

Erőss Gyula 35. Cyőr
Eróss ]ános 154. Eger
Faragókéz 52, Szombathely
Farkas István 953. Kisujszállás
Farkas Miklós 2B5. Nyiregyháza
Farkas-órs 47. Pécs
Farkas-őrs 52. Szonrbatltely
Fábián István 245.
Fecske-örs l. BKIE.
Fecske-örs 82. Szeged
Fecske-őrs 285. Nyiregyháza
Fecske l83. Szeged
Fehór István 183. Szeged
Fekete Béla l72. Debrecen
Ferenczi Beitalan 19. Miskolc
Fodor Pál 12.
Frank Kálnrán 67. Sopron
Fromm Béla 50. Szornbathely
Fromm Tibor 50. Szombathely
Gerencsér István 2.
Gerendav Géza 85. Sz.-feltérvár
Gerendav Tibor 85. Sz.-{ehérvár
OonrbásLászló 18. Szombathely
GoInbik Károly l92. Vác
Gorenc Ferenó 146. Tata
Gottpreisz Ferenc 12.
Goszpodarics Lipót 146, Tata
Gyenesey János l5l. Kaposvár
Ha|ász Antal 27.
Halnri Sándor 245. PestLrjhely
Haluska Endre 196. Szolnok
Haluska Károlv 196. Szolnok
Hantai Dénes "+Z. Pecs
Hauk Antal l96. Szolnok

Jochan Géza 82, Szegeci
Jochan lgnác 82. Szeged
lózsa László 283, Gyór
Juhász Imre 203. Kisujszállás
Kapitány Antal 320.

Hauk István 196. Szolnok
Hasenfrost János 85, Székes-

fehérvái
Heitler László l96. Szolnok
Hercsik László 248. Ózd
Hertelendy,lstviln 5 . Szombathely
Hiuz-örs 2l3. Eser
Hoffmann Géza"2.
Holczer Sándor l7. B.-gvarnrat
Holcsányi Zoltán 653, Káposvár
Hornyák András 7.
Horváth Albert 203. Kisujszállás
Flosíinek lrrrre 50. Szombatlrely
Huber András 38.
Iliás József 65.
Illéssy lstván 203. Kisujszállás
Irházy Anrbrus 2l6. NaÉykőrös
Jochan Géza 82. Szeged

Matyéhe,.József 17. B,-gyarmat Simon !ózseí 17. B.-gyarmat
MennydörgQ 52 Szombáthely Simovits István 550. -Úeged
Mező Miklós 245. Pestujhely Sirálv-órs l. és 48,
Máday Béla l72. Debreien " Sólyóm-őrs 1 , 50.,70.. 85,, l2l,
Második-raj !.BK!E. SoÉrogyi I_asitO 5lt.
!!qs.o!i!-1aj 283 Győr §ostar"its Vilmos 85. Sz,-fehérvár
Máthé Béla 196. Sz-olnok Steinschneider Ferenc 12: 

- -
Máté tstván 953. Kisujszállás Stefanics Laios48 Szombathelv
Mezó LászIó 2l ..Nagykörös Straub Fereirc 82. Szeged
Mókus-órs l. BKIE. Straub I. és S, 196. S7olnokMollinárv Lajos 2. Sybold Géza 85, Sz.-fehérvár
MolnárJenő 85._Székesfchérvár S2abady Tibor 85, Sz.-fehérvár
Nádor Ferenc -l7. Pécs Szekváiv lános 2.
Negyvcnhetes csapat Pécs SzarvasjőÍJ 85. Székesfehérvár
i\egyveunyolcas Szombathely SzathmárvElemér t72. Debrecen
Nagy Ferenc 85. Sz.-fehérvár Szebessi istván 52. Szombathelv
Nagy lstván_85. Sz.-fehérvár Szentgyörg}i MikÜ.-i-------"'''
Nagy íván _2, Szerel'aey''zotai n3.'Kisuj-
Nagy László 558. Sarkarl szálláÉ
]t9SV O[ver z. Szécsény Ferenc 2t6. Nagykörös
lj9*.ll, Károly 50. Szombathely Szet<eiy'nererrc S2. S)eget------
Nellleth Ferettc 50. Szorrrbathely Szép Pál lg6, Szolnok -
l]9v4,kJó.zsg|2^l.s^ e^ser SziIiszay-csaparÓSS.-Xisujszállás
Novák László 2l3. Eger Szilassv Bélá l.
Nádor Ferenc 47. Péis Szinav"Iános 17. Balassasvarmat
NyitrayAgoston 2o3. Kisuiszállás Szórádv Ferenc l35.
Okrös Sándor 55,. Szegöd Szporni András 26t.
Orley Dértes 203. _Kisujszállás SzÜrmay János l7. B.-gyarnrat
Otvenes Hunyadi Szoribalhelv Szurlnav Lörinc t96. S7olnok
Palotay lVlihály 196. SzolIrok 

- 
Szv Tibbr 50. Szornbathelv

Pajor Elemér 36. Miskolc támasi Zoltán 12.
Papp Károly I72. Debrecen Tariczky Zoltán 2.
Pánczél Lajos85, Székesfehérvár Tass Tibor 2.
Paulikovics lmre 2. Tatabányai-őrs 146. Tata
Peiniger Qerhardt 32. Teleki §ándor 85. Sz.-fehéryár
Peiniger Károly 32, Íhomka RálÁán 2.
Perecze Zsignrond 12. 'fimpfel Alaios 555, Szesed
Pék lstván 52 Szonrbathely Torma lózsóí 3. RM. -'
Pesla Frigyes 3. RM. Tóth rdrerrc 82: és 2l3.
Pethó Dezsö 82. §zeged Tóth Kálmán 167. Debrecenplldner 0yörgy 16. Tőke István 85. §zékesfehérvár
Pintér Károly 17. B -gyarlnat Török Ferenc 52. Szombathelr]
Pólya.János, 2. Tttngler Antal 85. Székesfehéri,ár
Poli Antal i2. TurÜl.őrs l, BKIE,
Popovits György lg6. Szolnok Tükör Gyula 8B. Székestehérvár
{ragay Ciyörgy 50. Szombathely Ulbrich MiklóS 3. RlVl.
Prrrzsinszky Tibor l54. Eger " Ulrich Vik{or 35. Győr
Przyborszki Tibor 2. Uhlreich László 196". Szolnok
Puskás Lajos 203. Kisujszállás Urav Miklós 85. Székesfehérvár
Réder Károly 82. Szcged Ulbiich Ousztáv t46. Tata
Reisz J.iínos l9_9. Vaday Sándor 203. Kisujszállás
Révai Endre t2. Vajná Ernő L
\évés1 Miklós 172. Debrecen Vaiannai István 3, RM.
Rigó-őrs 48._és_ t62. Varga Ferenc 85. Székesfehsrvár
§gltu__orl 167. §opron Var§a Zottán l54. Eger
Rőth Laios 196, Szolnok Valeha Laios 52. SzőnIbatlrelv
Runtpl .|ózsef .85 .Sz,-fclLérvár Verfltrís Jó)sef 82 Szegecl
Ruzsinsiky László l46._ Tata Vasacly Ferenc 47. Péci
Sallay.Cyörgy.l72. r}:brecen Vas Aiidor 2l3. Eger
Sarkady ,|raszló,.172, Debrecen Vass István 82. Sá§ed
Sas-őrs 35. Györ Várady D. és F. 11í Kispest
§as-ors z. Várhelyi István 17. B._gyarmat
§9s_őls 203. Kis]ljszállás Végh jÜiklós SO §zónrBáttrety
§ápadtarcú.82.^.Szgged . VáÖárhelyi György 12.
Sárgarigó-órs.85._Sz.-fchérvár Vincze lótván" CÓŐnerád
Schátfling_Jenö l75. Békés Vörös József 85. Szbkesíehérvár
Scheffer Károly Stipron Wáger'Alaios 47. Pécs
Schwamkó Jenő l96. SzoInok Wiciand Gvula 236. Sarkad
Schultheisz Lajos 82. Szcged Zana lslváti l i2. Kccskerrrét
Seifert LászIó 29. - Zerge-őrs 52. Szonrbathely
Schuster Ottó 35. Győr Zcriiovits Péter 2,
Sellner Lajos 25. Zsemberv Tibor 85. Sz.-lelrérvár
Sidlovszky lstván Nyirbátor Zsigmoná László 50. Szonrbathely
Sirrra lmre 2. Zsi§rlrond Zo|tán 50. Szonrbatlrely

. ., Ptilyrizatunk eredmenye csupatok szcrütt (zárólelben a pá-
lypryL.szánla): I. B5 (40) it. tso'Q2) III. 82 (20) iv. z (tai v.
5!_U_5) VI.^l2 ,(1!) VII. 47., 52,, 203.', 17 Q3:1Ő WIL li2 it7)IX. L, 3 (B-3) X 146 \7).

Di.iat nyerttk;
I. dij.: Fecske őrs 82. Szeged.
IL dij : I(iss Józseí lg6. Sir.rlnok és Várhelyi ]stván 17.

tsalaSSagyarmat
_ ._Ill..dij: Kiss Pál 3. RM. Agárcly Jenő 2 BKG, és Farkas-
örs 47. Pécs.

" ^,. _^ _.,9§ 
r'.9|]tett 

.n 
e gyedév i p.á|y ázati ered mény ü nk elkészült, de

nelyszuKe mtatt következó számunkban közÖljÜk.

Kapltany Anlal !zU.
$acqk9 Lász|ó 203. Kisujszállás
Kapitány Ervin 48. Szombathe
Kakussy Lajos 17. B.-gyarnra

ely
atKakussy Lajos l7. B.-gyarnraf

Kaltenecker Kornél 85. Székes-
fehérvár

Kardos József 2l6. Nagykőrös
katona sándor
Katona Zoltán 12.
Katona János l2.
Kazinczkv László 85. Székes-

fehérvár
Kádár József 196. Szolnok
Kárnik Tibor 85. Sz.-fehérvár
Kecske-őrs 85. Székesfehérvár
Kenyeres Ernö l96. Szolnok
Kiriósi Zoltán 49. Szombathely
Kirnbauer Ferenc 52. Szornbathely
Kiss József 196. Szolnok
Kiss Pál 3. RM.
Kiss Vince 85. Székesfehérvár
Kneffel Pál 82. Szeged
Knittel Jenó 82. Szeged
Kocsis Tibor 85. Sz.-íehérvár
Klébert Márton 85. Sz.-fehérvár
Kohavecz Józset l7, ts.-gyarmat
Kónya Ferenc l72, Debrecen
Koráb,Béla 5l. Szombathely
Kose Arpád 232. Mátésza|ka
Kovács Gábor l75. Békés
Kovács József l7. B.-gyarmat
Kovács Lajos 85. Székestehérvár
Kovács Mihály l72. Debrecen
Kovács Róbert 245.
Kovács i'ezsó ?7. Nagykanizsa
Kozel József 85. Sz.-fehérvár
Kozma Antal 154. Eger
Kossuh István 146. Tata
Kriegl Vidor 12.
Kulcsár Pál 955. Nyirbátor
Kukorelly ]ózsef 85. Sz.-fehérvár
Kun László 2u3. Kisujszállás
Kurucz Sándor 47, Pécs
László Cábor 267.
László Jenő 283. Gyór
Lehóczky Károly 82. Szeged
Lengyel József 285. Nyiregyháza
Lévav Gábor 25.
Lovalsv Andor 85, Sz.-fehérvár
Lovász István I7, B.-gyarmat
Lővv Endre 40. Szekszárd
LucÍ<hatrb Gvula 3. RM.
Lukács Lászió 85. Sz.-fehérvár
Madarassv István I72, Debrecen
Magyar Károly 47. Pécs
Magyar Mihály 28. Pesterzsébet
Magyar Sándor 16. Fasor
Magyarka Ferenc 82. Szeged
Magyarka Mihály 28. Pesterzsébet
Makay Gusztáv 47, Pécs
Makai László 146. Tata
Manninger Adolf 67. Sopron
Markó Károty 26.
Maschke Egon 12,
Mann lmre 12.
Márton Gábor 12.

119



Csodás tavasz volt. A Népliget utjain a iegnapi
csendes esó maradványai: apró tócsák csillogták -a

napfényben. A fák friss, zöld ruhát öltöttek s szinte
nevetett, mosolygott nrinden a tavasz fiatalitó pompájá-
ban. Madárdal kedves zenéje töltötto be a hatalmas
ligetet.

O ry""r.i templombaY"lharansoztak.

Csapatunk - huszonnégy fiatal cserkész - érde-
kes szerszárnokkal felfegyverkezve, vig nótaszóval vonult
végig a Népligeten. Az ásók, kapák, gereblyék fenye-
getóen meredtek felfelé az izmos cserkészvrillakon.

Kispost határában a csapat egy darab szántóföldet
kapott a várostól. Ebből a szép darab földből lluszon-
négy kis kertet hasitottunk. Minden lrert négy-öt kes-
keny ágyból állott s itt gyakorolták magukat a pesti
fiuk a konyhakertészetben. Szerették a természetet, a jó
levegót, a földet, a növényeket. Gonddal ápolták kis
kertjüket. Ha szabadidónk akadt, kivonultunk a föIdünkre.

- A földünkre ! Mily boldog lrüszlreséggel töltött
ei bennünkeí ez a tudat: fOldUnk van. A magyar ember
szereti a földet és megbecsüli.

Munka llán aztán, mikor hazafelé lépkedtünk a
l{épligeten át, versenyt daloltunk a kis madarakkal.

A c§erké§z iő az állatolrhoz.

---2:=,7r_

A két ló feszült inakkal kisérelte meg kiragadni
a nehéz rakományt, de ezuttal sem sikerült.

A pihenó csapat észrevette ezt. Egyik őrsvezetó
felugrott és órséhoz fordult:

- Mit is mond a hatodik cserkésztörvény ?

- A osorkész szereti a természetet, jó az állu.
lokkoz és.kiméli a növényekeí - zlgta az őts.

- Es mit mond a harmadik ? "

- A cserkész, ahol tud, segit.

- Helyesen viselkedik az a kocsis ?

- Nagyon helyielenül l - kiáltottak a fiuk.

- Akkor tehát olőre, sasok l A cserkész teljesi-
teni fogja kötelességét.

A ,,sasok" futva rohanlak az olakadt szekér felé.
Nyonon követte őket a ,,bagoly örs", félelmetes ]rulro-
gással. Aztán jöttek a ,,farkasok" és végül a ,,sóllrlxoh".
Egy pillanat és a szódáskocsi mellett munkára készen
ott állott huszonnégy erős, iznros cserkészfiu.

A kocsis csodálkozva nézetl a fiukra.

- Elrnent a jó dolguk - gondolhatta magában --
belonrászni a íenekotlen sárba, csak,azért, bogy ogy
otromba állaton segitsenek.

- Hooó.tttkkk!-hangzott most a vezényszó. -Lépést, -- indwlj / - Kétszer, háromszor ismételte a7,

CF-.r,r,?:-

egyik őrsvezetö ezt a csata-
kiáltást.

A szódáskocsi lassan
megmozdult.

A fiuk térdig áIltak a
sárbarr.

Az őrsvezető szeliderr
megverogette a lovakat, az-
tán nregfogta a kantárszárirt,
egy kicsit biztatta a nyel-
vével a két megriadt ked-
ves állatot s a fiuk ugyan.
akkor feszülő inakkal toltálr
a kocsit.

Flatalmas cuppanás je-
szekér szerencsésen kijutott a

A mutatványos bódék táján
ilyenkor felcsendiilt a cser-
késznóta:

- Edesanyárn, édesanyánr,
Csak az a kérésem,
Cserkészruhát, cserkészrtrhát
Csináltasson nékem,
Cserkészruhát sej-haj,
Az őrsi szint ráia,
Ez illik, illik illik
Ez illik, illik. illik
A cserkészfiár,a.

A kőbányai uthoz érve
leültünk a puha gyepre,
melynek nedvességét a me-
Ieg tavaszi napsugár délig
jól felszáritotta.

Hooó-rukl! _ Lópési _ indulj!

Előttünk alig ötven lépésre széles, sáros trt veze-
tett ki a Népligetből. Mély lrátyuk tarkitották a fekete,
ragadós kocsiutat. Egy szódavizes kocsi beleragadt a
nrély sárba és sehogysem tudott kicuppanni a siirü,
sötét iszapból.

A kocsis éktelen káromkodásban tört ki. szidta
az esót, a saTat, a lovakat, de mindhiába. A káromkodás
nem segitett a bedagadt kocsi helyzetén. - Ostorával
biztatta lovait.

Szegény állatok neki-nekirugaszkodtak, de a sulvo-
san megrakott járómú mog §em mozdrrlt.

A kocsis most a boldogabb végén fogta az ostort
ós kogyotlenül ütlegelte tehetetlen dtihében a szeren-
csétlen állatokat.

lezte, hogy az elakadt
kátyuból.

A nregnyugtatott állatok boldogarr kocogtak tovább
a szekérrel. A cserkészeli szónélkiil soralroztak. A
kocsis nár nenr káromkodott.

A fénylő tüztorony odafontről kodvesen mosolygott
a térdigsáros cserkészcsapatra.

A kocsis pedig - mikor az útkanyarulathoz ért

- hátranézett - és mintha valamit elmulasztott volna,

- megeruelte a kalapját.

Noszlopy Aba Tihamér.

Málha-, sí- vagy koroscllya-
szijaink néha olyankor szakad-
nak, amikor nincsen negvarrá-
sára idónk vagy a]lralmunk.
Néha pedig olyan helyen tör-
ténik a szakadás, ahol nenr
Iehet csomózást alkalmazni.
Ilyenkor jó szolgálatot tesr, az a
módszer, amellyel gyorsan és jót

Elszakadt szijak összeerősitése.
erősithetjük össze a két szakarlt
végei. Legjobban bevált nród-
szeí az, ha a szijak végét -másfél centiméterre a végitőI

-behasitjuk s a keletkezett
hasadékokon a másik szijnali
be nem hasitott végét átbujtat-
juk s a halászcsomóhozhason-
lóan összehazzak.

- I20
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- Irták: Bátori György

A lakatos mühelyben haszndlt fémek.

Illajdnenr minden tárgy, melyet a lakatos készit
vagy javit, fénrből van. A leggyakrabbanhasználtfénrek:
a vas, réz, horgany, ólom és alunriniunr. Ezek köziil a
va§ a legelterjedtebb, mert fém tulajdonságai nellett
aránylag olcsón és nagy mennyiségben előáIlithaíó.

A aas. Ternrészetben a vas ásványi alakban (vas-
érc) fordul eló. A vasércből a vasat egy nagy olvasztó-
nalr nevezett kemence segélyével olvasztják ki. Az így
nyerü vasat nyersvasnak nevezzük. A uyersvasból kü-
lönbözó eljárásokkal készitik az acé|t, kovács t asat és
az öntött vasat. E lráronr vasféle összetételre nézve Ié-
nyegében megegyezik és fóleg a szénnek küiönböző
monnyiségben való jelenléte okozza kiilönböző tulajdon-
ságaikat. lv acél azon tulajdonságánál fogva, hogy edz-
hető (azaz nregkeményithetó.1 a vasíajták közül legérté-
kesebb. Szerszámaink legnagyobb része acólbóI készüI.
Az edzés kivitelével ,,a szerszámok javitása" fejezetben
bővebben foglalkozunk.

A lakatos mühelyek részére a vasajtókhoz, vas-
ablakokhoz stb. szükséges különböző keresztmetszetii u,
rr. forma (fazon) vasakat a vaskereskedések tartják rak.
táron és srrly szerint árusitják. Ezekota vasakat kovács-
vasból hengerléssel állitják eIő, elnevezésük keresztmet-
szeti alakjuk szerint történik. (1. ábra).

Ezenkiviil a lakatos mühely számára mint nyer§-
anyagok fókép a vaslemez, vashuzal (drót) és rudvas
jönnek tekintetben. Vashuzalnak a 10 mnr-nél kisebl;
átmérójii rudvasakat nevezziik. A taslemezeket és rud-

, t. ábra-

rasakat szintén hongerléssel, a va§huzalokat pedig a
huzás ntüveletével állitják eló. A lakatos miihelyberr az
iintött vas főIeg csak, mint zár és lakatkrrlcs jön tekin-
tetbe és ezért csupán törékenységét eneljük ki. A fel-
sorolt vasfajták közül izziíott állapotban rigy a kovács_
sas, nrint az acél jól alakitható, normális hőmérsékle-
ien az acél és öntöttvas törékeny, nrig a kovácsvas ok-
kor is jril hajlitható.

A réz az egyedüli vörös szinü fém. Erceibői állit-
. ík elő. Kitünóen nyujtható és kovácsollrató. Jól vezeti
rz elektromosságot. Lemezek és huzalok készitésére
rirálóan alkalmas.

A horgang a rézné| sokkal lágyabb kékes fehér
.rinii fénr. Forrasztásnál jól felhasználható. Horganyból
t.öreket, csatornavezetékeket és fürdókádakat készite-
:.k. lenezalakban háztetők, párkányok fedésére hasz-
:eliák

Az ahtruiniu,ru fehéres szinü rendkivül kiinnyü
j=:l, Krrlcsok készitésére jól felhasználható, kissé töré-
i:tr§.

.1 cserkészlakatos mühely szerszdmai és kezelésük.

A ttuuha pad Iehet bármilyen erős asztal. A nor-
uJs munkapad nréretei; ntagassága 90 cm, szélességo
l _ - 1.ö nréter. hossza a foglalkoztatott cserkészek
*:,:l31$| ftigg. Legjobb ha kOzépen szerszárrrfiókkal is
._ ign látva. ha fiók nincs, akkor a szerszámokat erre
l- i-r]rlas szekrénrben tarthatjuk. A ntunkapadot lehető-
r.g r:lá:os he]rre a ténni-el szenrbe átlitjuk va3:v lega-

A lakatos eserkész.

O ,9
K,a/lztl,

nrozdulhat,
végezzíik.

éS Kocziín Vilmog. -
lább is úgy, hogy a dolgozó jobboldalról kapja a fénl,t
A lakatos mühelyben nréró és megmunkáló szerszánlo-
kat különböztetünk meg.

Mérő szersaám,ok : A derékszög (2. ábra) legtöbbnyire
acélból készül, derékszögii tárgyak pontos megmuukálá-

sárrál használják, továbbá
sik felületeknél a vizszin-
tesség elbirálására.

Mérőhőt,tő (3. ábra)
szintén acélból van, pár-
huzamos felületek méré-
sére szolgál. A csavarral
rögzithetők jobbak. l\{érés
közben no feszitsük a
nlérendő tárgyra, mert el-

beállitását pedig kézzel és ne iitögetéssel

A rajztii (4. ábra) acélból yagy rézből. késziil.
X,'téréseknél gyakran segédszerszám, IJgyarris lettrezekre
vagy más vastárgyakra karcolással jelöljük a sziikséges

i. áb.o

nrér,l.r:ket vagy vonalakat. Végei hegyesek és ha acél-
ból vau, kenényro edzettok legyenek. Nenr szabatl fe-
szitésre használni, mert a lregyo könnyen letörhet.

A m,érőpálca több egyrnásba csukódó fa vagy tcél
lemezekból áll. Hossza rendesen 1 nr. Az egyik feléu
lllnr-es a má,sikon angol zoll beosztás van. A zoll jel-
zése: (pl. 1" : egy zoll). A zoll beosztás azért sziik-
séges, mert a csayarok elnevezése nem & rtlnr-ben, ha-
nem a zollban nrért átmérőjük szerint történik. A csa-
varoktól elfekintvo, a nréretokot mindég mm ben fejez
zük ki.

Meglnunkáló szerszámok: A salú a negntunliá-
landó tárgyak ,,befogására" való. KétféIe satu van l ol-
lós és párhuzanros. Ollós satunál (5. ábra) a szoritópo-
fák (5. ábr.,,1_" és
,2".) iv alakban,
a párhuzamosak-
nál pedig párhu-
zamosan mozdul-
nak el. A laka-
tosok többnyire
ollós satut hász- (D -.
nálnak, Az ollós
satú alkatrészei
(l. ábra): 1. moz-

]:a a

,,),,
1

(,1 j,

-\
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@

a
gó szoritópofa, 2. ró l
álló szoritópofa, 

l3. satúorsó, 4.
satúlriively, 5. sa-
túgyürű. 6, satú-
lenrez, 7- 8. szo-
ritókengyelek, 9.
yezető lenrezek,
10. satúpálca,11,
saturrrgó. Ha va-
Iamilyen tárgyat
be akarurrk fogni, akkor a satupálcát nrindig az óra-
nutató járásával mogegyezően,,,kifogásnál" pedig. eilel-
kezően forgatjuk. A satú f elszerelésénél aua kell
iigyelni, hogy a felszerelt satu}:a fogott tárg1, ftiggó-

,:",

legesen álljon.
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-- Elevon, szines riport kell olvasóinknak, mely
nrognyugtatásul szolgál a kétkedőknek, hogy lesz elég
sátor a nyárra - mondta a Szerkesztó ur csütörtök
délután --. ,,Eleven, szines riport" l csengetett nrég
mindig a fülemben, nikor szombat reggel a szerkesztói
parano§ szerint a szellós Tisza.hidon kocog velünk a
kocsi Uj-Szeged felé, a Magyar Kender és Lenipar R. T.
sátorgyárába. Izgatott vagyok, nem tudom, sikerüI-o
inkognitóban bokerülni a gyárba, mert nrint ujságiró a
gyártási és egyéb titkok nom lennének előttom hozzá-
íérhetók. A Cserlrészszövetség gazdasági és pénzügyi
főtiikára mellett iilök.

A fótitkár ur még nem sejti ki vagyok, mi a
célom. Öt ,á, lépre csáltam két "napja, mikor ártatlan
arccal magyarázni kezdtem, milyen hibái vannak az
eddig használt sátraknak. (Ja kérem, kritizálni azt tudok.)

- Nem jOnnél lo velem Szegodre, mint sátor-
szakértő ? lVIeg kellene kritizáIni az uj tervek alapján
készült őrsi sátrat - invitált.

- Oh kérem, do csakis akkor, lta igazán fontos
-- igyekeztom szerénykedni és az erodmény mégis az
voli, hogy a gyár fogatán az előzékeny Wilhetm igazgatő
ur társaságában szomszétlom még mit sem sejtett titkos
megbizatásomról, rejtett céljaimról.

.Lz ezetöXszáz munkást foglalkoziató hatalmas telep
igazgatósági épületébe megyünk olőszőr.

Készül a Nemzeti Nagytábor sátorváro§a.
(Látogatás a szegedi sátorgyálba|,ají;i";it??íiKi,j,i,.§íj3,3ft*;*,'j|f-#?Jili?"|t"r'.?iTosyu" vélekedik az uj tipusu

- Most nár 15-20 -25 cm. vizoszlop nyonja a
sátoranyagol. Ez azt jolonti, hogy a sátor még akkor
s9_m fog folyni, ha totején mindenütt 25 cm. vizréteg
állua. Már pedig . . .

- 30 cm. - mondja Gottlieb főmérnök.

- Már gyöngyözik - kiáltja Major fótitkár s
rögtön hozzáleszi: ,,Ugy-e nondtam, hogy olcsóbban
kell szállitani az anyagot, mert már is folyik". Persze,
én nem voltam beavatva a kulisszatitkokba s már-már
véleményt akartam nyilvánitani, miszerint egyáltalában
nem kivánatos, hogy a sátrak ilyen nagy viznyomást
megbirjana_k, mert sok csapat rendszeresiteni fogja a
vizalatti táborozást, ami sok veszélyt rejt magában, do
Fótitkárunk intett szemével s én hallgattam. (Később
megtudtam, hogy az & szerenc§e, hogy 30 cm.-nél vizet
eresztett, sátranként 100.000 K-val tette lehetóvé av
árIeszoritást.)

- Lássuk a szakitási próbát l - adta ki Statter
vezérlgazgató a jelszót s átmentünk egy másik masinához.

- ,,Rajta !" - s erre a vezényszóra a fómérnök
müködésbe hozta a szerkezetet s a ].0 cm. széles ponyva_
szalagot egyre nagyobb erővel huzta szét az ötletes gép.
A feszitést forgó, hengerre finom ceruzahegy rajzolta be,
tehát mognyugodtam :,,Svindli kizátva".

- "180 kgr." - mondta a fónrérnök, mikor a
ponyva erósen ntegnyulva, hirtelen elszakadt.

Statter vezéfigaz-
gató ur, Blüblü sátorszakértó
uf, - mutat be egymásnak
a gazdasági főtitkár.

- Upre pupos ! Zoto-
vahuru l - mondogattam
magamban. - Most ntutasd
meg milyen nehéz helyzotek-
bőI is kivágja magát a sajtó
szerény munkásal - A

- Na, ezek után haj-
landó vagyok megnézni a
sátrat -_ mondta szövetsé-
günk anyagi ügyeinek gon-
dos őre.

- Talán menjünk a'\-.-_ gyáron keresztül? -- invit*l
barátságosan Gottlieb fó-
mérnök.

Hatalmas szövőszékek,
biztatásra szükségem is volt, mert ludbórözni kezdett
a hátam, ha a leleplezésro gondoltam, amikor majd
kitlerül az én sátorszakértöségemról, hogy az osupán a
kritikai érzék tulfejlett finomságaibóI áil. (Ugy-e szépen
fejeztem ki magarnat?) S amitól féltenr, az bekövetke-
zett, A, vezét hozzám fordult:

-- A szakértő ur a pamut, vagy a leniparban
jártas, vagy talán nrindkettóben ?

Nézze kedves vezérem. Hicleg szél fujt a
Tisza-hidon, berekedtem egy kicsit, most inkább hall-
gatok, rnajd ha felengedett rekedtségem, minden rész-
letet megbeszélek - mondtanr siri hangon. Közben
azonban remény járta keblemet, mert hátha ellosok
addigra annyi szakkifojozést, hogy mog tudom órizni
inkognitómat.

- 2ő cm. viznyomás, szakitási koofficien§, eresz,
orsó, motolla, impregnálás, vég, cséyo, Jackard gép, stb.
stb. ilyen szavak röpködtek körülöttem: mint a legyek
a mézosköcsög körül. Figyeltem, de mint azt a Nagy
Főuöktól tanultam, szompilláimat ártatlanul lesütöttem,
do ugyanakkor feszülton igyekeztem minden kifejezést
enrlékezetembe befogadni.

De hát semmi fo§sz sem tart örökké. következett
az ujonnan szőtt őrsi sátoranyag vizhatlanságának és
,,elszakithatatlanságának" kipróbálása.

Egy rejtélyes gépezetbo (Álscher f.) szoritották
bele a megvizsgálandó friss szövésü ponyvát s megfe-
Ieló skálán áIlandóan leolvasható volt, mekkora viznyo.
más nehezedik a ponyvára.

mángorló- és vasalógépek és csévéző szerkezetek közt
haladuk A falróI haláIfejes táblák figyelmeztetnek:
uA yezelék érintése éIetveszólye§!,' -,,Ne dolgozz
lobogó ruhában, lebontott hajjal !" ,,Gépet müködés
közben tisztitani tilos. !" Ilyen és hasonló felvilágositá-
sokkal igyekszik a nrodern alapokra helyezett gyár
munkásait ba,lesetoktól megóvni.

A konfekciós teremben épon egy batalnras cir-
kuszsátrat varrnak. Ilyen közelböl látlratja az omber,
mennyi re_ngoteg munka és anyag kell egy ilyen sátor-
monstrumhoz.

Mikor kilépünk a szabadba, elénk tárul a szépen
felveú uj B-tipusu őrsisátor. Első pillanatra is igen
tetszetős, habár még ninosen yáza, mindössze háronr
,,cserliészbot" tartja.
.. Benregyünk a sátor belsojébe és tárgyalni kezdünk.
Orönrnel állapitjuk meg, milyen kényelmesen elférünk
és nozgunk benno.

Mondja főmérnök üT, botartották a pontos
méroteket ?

- Természetesen fótitkár ur -. s azza| a fómér-
nök már is veszi eIó a mérővesszőt és diktálja: Alap-
terület hosszusága 4,5 m., alapterület szélessége 2,7 m,
középrudmagasság 2'3 m., Iobernyeg magassága 0,80 m.

Tehát mégis valamivel magasabb, mint az
A-tipusu sátrak - kérdi Major dr.

- Oh kérom, cserkészbot magasságu, csináltat-
tunk is hozzá B ,,cserkészbotot" - mutat rá a főmér-
nök a sátrat tartó 3 rudra.

Il_iipusu órsisátor.
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- Usy - 3ooiloltam magamban - hát ti csak
ennyit értotek a cserkészothez, hogy azt som tudjátok,
ho5i 2,3 nr hossauságu csorkószbot nincsen ! Na akkor
kár annyit drukkolni, hiszon én már oüthon vagyok, én
legatább tulom, milyen hosszu ogy csorkészbot. Rögtön
eltünt olflogótlottságom. azaz elmulott rokeiltségem és
kérdezni kozdtem:

Na és miért kellett ujfajta órsisátor-tipust
kornbinálrri, mikor a modern gyáripar hogy csak Ame-
rikát emlitsem, többek közt Ford. . .

- Do azért ők sem zárkóznak el a haladás viv-
mányai előI és ők is tekintotbe voszilr a váItoző igényo-
ket - vágott közbe a főmérnök ur. - Látja kérem,
ennek a B tipusnak ugyanakkora a területe, mint
amekkora az A-tipusu volt, befogadó képessége mégis
sokkal nagyobb, részint, mert a totó magasabb, részint,
nrort nrirrtlkét végérr van ajtó s igy nem kell a sátor
közepén,,jáldát" fenntartani.

- Na ez szép, do most mog fogom a főmérnök
urat - mtlndottam -. Ha ez a sátor ilyen jó, rni az
oka, hogy nom rögtön ezt gyártották ? -

- tlát kérem ! ugye fótitkár ur ozt a tervet csak
alost kaptuk meg a Cserkészszövotség szakértőitől s
azonkivül pedig igen-igen nagy hibája varr, ami már
uost biz onvossá vált, hogy az e|ső mintasátrat olkészitottük.

- Mi lohet az ? - kórdeztom, s érdeklódésem a
tégsőkig volt csigázva.

- Ugy van a dolog - s közben a főmérnök
}íajor dr. Ilrra. zz ,,ogepüf,,-ro pislantott, - hogy ehez
a tipushoz több ponyva lroll, s ez rnegdrágitja árát
350 000 K-val . . ,

- Csak 250.000 K-val vágott közbe a ,,réseu" l€vő
:azdasági főtitkáI.

- Hagyják az urak a részletes megboszélést
;:sóbbre, majd a kellemesen fütött irodában lesz alkalom
:. - lépett közbe, mint békeangyal Statter igazgató ur.

- Na nem bánom, majd a pénzügyi részről benn
;,r*ralunk, de még mielőtt bemegyünk, dicsérjo meg
:inérnök ur az uj sátor összes tulajdonságait.

- A főtitkár ur szives felhivása alapján lapozgassuk
a, sátorfejlődés történetének lapjait s akkor látni fogjuk,
:. _r ntár a régi rómaiak is . . .

- Kérem főmérrrök ur röviden. Inkább pontokba
:'.:lalva ! - igyekezett a vezér a sátortörténeti előadást
:.;:dre fogni.

- Hát hogy is mondjam ? A sátor elónyei a követ-
l.;rjk ; Először tizenkét négyzetmétert borit be, tohát
=,:itseg esotén 12 en is alhatnak alatta s osó ellen
].l,f,rlllszor annyian azaz harminchatan is menedéket
;l_atrnak. Másodszor felállhatunk benne, tehát kényelmes.
]:,:cradszor két a.jtaja van, tehát könnyü a közlekedés.
5.sl-edszer szilárd váz hiányában rudakra is felvorhető
,;_:lször a két ajtó felhuzásával a szellőztetés ideálisarr
l.:".,ldható. Hatodszor nagy nrelegben a lebernyeg is
::s_itbeió. Hetedszer az e-gész pouyva laposan tiitórit-
l.:,_,. tehát sok más célra is felhaszná]ható. Nyolcadszor
r-: : ;uk zsindelyfüzéssol szélmentesen befüzhetők. Kilerr-
:,,i.rer a lebernyeg is teljesen vizhatlan anyagból készül,
l_::lszer a sátor sulya osak 13.5 kg. Tizonegyedszer
;i ::, sátor összeköthető. Tizenkettedszer feszülési vonalai
il_;:i ídeálisak, hogy a használatban a nyulás sen
l^.u.]r;:t. sem használhatóságát. nonr befolyásolja."

_\ vé_te§az=volt,f,iszerencsésen megérkeztenr Buda-
].-;e. s beállitottam a Szerkesztóségbe. Fejemben a
,,' . _ i:r iés L:nipari szakkifejozések egész légió ja kavar-
{, :._ nikor ajSzerkesztó elé jutottarn: ,,Szerkesztő ur.
:,*.;e. cséve, nrrtolla, - itt a szinos riprrt, vizpróba -u ]*:nzeti Nagytáborig, szoritó, szoritó, - több száz
mil;r;r,k lesz. vasorsó, vasor§ó . . ." Pclikán Pál.

A Szovetség rnsgkapta az lü, tlöröskereszt arattyérrnét,
Az O. t. B. március végi ülésón az elnök

bejelentette, hogy az lfj. Vöiöskereszt elnöke,
Albr9cht kir. herceg, dr. Szukováthy
lmre főgondnok elóterjésztéséro az ífj. \'K.
a ra nyérm ét adományozta a Magyar Cserkesz-
Szöu€tségnek,

íil Alig képzelhető
;1 két testvéribb inLéa-

f,ménv, mint a NIagyar
§líj. Vöröskereszt és a
$Magvar Cserkészszö-

vetség, Mintllrottó nreg-
szervezése ótazayaúa-
tan összetartással és
együttmüködéssel tel-
jesiti hivatását. Olr,
nennyi munka, mennyi
hivatás is van a ma-
gyar ugalon ós miiyen
jó lenne, ha az összes
magyar kozdeménye-
zések testvér,i kezet
nyujtanának egymás-
nak, hogy helyi és
egyéni célok helyébe
az ifjuság egyetemes
érdekét tegyék, A 1\[a-
gyar Cserkészszövetség
hirdeti és megvalósitja

a testvériséget minden nemes magyar mozgalonrnral,
amely testvéri jobbját elfogadja. A mi szövetségünknek
nirrcs külön érdoko, utinden érdeke egy a nragyar föld.
a magyar ország érdekével, bármit mondjanak is az
enrberek. A mi szilárd és köIcsOnös rnegbecsiilésünk a
nragyal vöröskereszttel most a nyilvánosság elótt is ki-
fejezésre jutott az alauti levéllel:

Az Országos Cserkészszövetség
Tekintetes EInökségének

Budapest.
A Magyar I.!usági Vörös-Keroszl vég-

rehajtó bizottsága visszaemlékezve arra, hogy
immár öt esztendó mulott eI azóta, hogy
szervezoteink megállapodtak abban, bogy
a közös célok érdekében egymást önzetlerrül
tánrogatják, örömel állapitotta meg, hogy ez
a testvéri együttnrüködés az elmult idő alatt
rnindenkor a legmelegebben a legnagyob sze-
retettel és kölcsönös megértéstől áthatva
történt és ez az ogvüttmüködés nrindkét
intéznrényrrek hatalmas erkölcsi órtéket biz-
tositott.

Ezt mogállapitva, egyletünk végrehajtó
bizottsága ugy határozott, hogy az elnrult idók
emlékéül és a jövő zálogául a t. Szövotségnek
arauy "ontlékérmünket ajánlja fel.

Budapest, 1926. évi március hó 8-án.
A Magyar lfjusági Vörös-I{ereszt
végrelrajtó bizottsága nevében :

Albrecht khg, s. k. tb. elnök.
vitéz Siruon Eleruér s. k. elnök,

A nragyar ifjuságra még sok jó.fog hárulni ebbóI
a testvéri megbecstilésből, amelyet a vöröskereszttel ed-
dig is ápoltuuk és anrelyet annak megszervozése óta a
leventemozgalonrmal is ápolunk. Különösen erős kapocs
a Yöröskeresztnél dr. Szwkouálky Iwre, egészségüg.ri
tanácscs, magyarországi fő3ondnok, a Testnevelési r-ó-
iskola tanulmányi igazgatőjának szeretete a cserkész-
mozgalom iránt, aki eddigelé nrindig cselekedett, vala-
hányszor értünk cselekedhetett.
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,ANsoN vILMo§

brown (braun) barna,
red (,eüJ Yoros,
gray (g'él) szürke,
violet tvájolet) lila,
yellow (jeló) sárga,
green (g"in) zöld,
light (lüt) világos,

Tanuljunlr angolul!
- Ötödik lecke. -

FISCHER sÁNDoR AtAros

Fifth lesson.

A főnév többes száma.

Á többes szám jele s, molyet rnindig kiejttink;
pI. the books (buksz)- a könyvok.-

L. A" ch, s, sá, x és z után a többesjel es,, pl.
houses (hauz"sz) |tázak, churches (csó'cs"sz) templomok,
bushos (bususz) bokrok, foxes (farksz"sz) rókák, buzzes
(bfizesz) ztimmögések.

2. Az o-ta végzódó eredeti angol fónovek többes-
jole es, ha a szóvégi o előtt mássalhangzó á|L, do csak
s, ha előtto magánhangzó van; pl. potatorpotatoes
(potétósz) burgonyák, folio_ftllios (fóliósz) ívek.

3. A szóvégi / és /e a többes s jel előtt l)e-Ie
változik. Pl. wolf_wolves (u"ulf_""ulfsz) farkas, Iife_
livos (lqif_lájfsz) élet. E szabály alól van néhány ki-
vétel: chief_chiefs (csíf_csífsz) főnök, safe_safes
(széf_széfsz) pénzszekrény, roof_roofs ("úf.z,"úfsz)
háztető.

4. A szóvégi y-ból a többes szám s jele előtt ie
lesz, ha elótte mássalhangzó áll, do változatlan marad,
lra előtte magánhangzó van. Pl. cherry_cherries (cse'i_
cse'isz) cseresznye, de boy_|gys (bojsz) fiu.

5. Hangváltozással és rendhagyóan képezik a töb,
bes számot a következő főnevek:

foot_feet (fut_fít) láb, womanhwomen ('l''umen
tooth_teeth (triú_6ú; 1o*, _o"imen) asszony,
gooseqgoese (gúz,-gíz,) c]riltl_children (cirjld_

Iiba, csildren) gyermelr,
nrouse_nrice (nrausz _

májsz) egér,
man9lmen (men,-nten)

ember, férfi,

ox9oxen (oksz_okszen)
oKor.

,A. some, any és every hatátozatlan névmásoknak
csak egyes számuk van. Pl. I have some books, van
(néhány) könyvem. A some, ony éB none főnév
helyott magukloan állhatnak, az evety és no csak fó-
névvel. Ha az any-r állrií,ő mondatban használjuk, jelen-
tóse ,,akár-". Pl. Vfhere is God? Goct is anywhero and
everywhero. Isten akárhol van és mindenült, lv any és
some gyaktan nem is forditandó. PI. EIave you any
books? Yannak könyveid? I have, some, vannak.

Two and two are four. IIow much is (are) two
and three ? Two and three are five. I[ow many books
have you ? I have threo books, a German one: an
English ono and a Hungarian one. How many windows
are thero in this room ? In my room there aro two anil
in his threo, Thore are many bushes behincl our house,
in front of it there are nono. A room has 4 walls,
1 ceilirrg and 1 floor. Is anybody at tho door ? There
is nobody (: there is not anybody). I have my English
book somewhore. IIis is nowhere. Is there any (valani;
ink in that inkstand there ? Yes, there is some. No, there
is none (: not one). Where aro your copy books ?
Some, aro on tho chair, nono aro on the floor. Have
you many copybooks ? Yes, Sir, I have very nany.
Have you any pens? Yes, I have some, but I have no
pencils and paper. How is it, that you have not an
English teacher ? It is sad, but it is so. Ilas this teaclrer
any pupils ? Yes, he has very many, five boys and four
girls. Have thoso children a teacher ? Yes, they have
a voTy good one. I have something here. Wlrat is it ?
It is nothing for you. Is it anything for the boy scouts ?
Yos, it is for them. The pencil is somewhere on rny
desk. You are wrong, it is norvhere on your dosk, it is
under the table. Everybody is a boy scout, Is every
boy hore ? No, Conmandant, four boys are at the
English lesson. Everybody has teetb, but not overJ,body
has white teeth. Everywhere aro good children and
bad ones. Boy scouts are good to overybody.

A számnevek után (a one kivételével) többes szá-
mot használunk az arrgolban. Pl. two boys két fiú,

Forditdsi gyakorlat. Hány fiú (többes) van ebben
az iskolában? Ebbon az iskolában (ott) van nagyon sok
tanuló. Hol van az ő háza? Neki nincs háza. Hol van-
nak a cserkészek? Esy sincs a tanteremben. Egyesek
(sonre) angol órán vannak. Ki van nóvéreidnél? §enki
sincs náluk. Van (némi, an}) cseresznyétek? Igen, van
(mi birunk némit, somo). A cseresznyék pirosak. A zöld
almák nem jók. Nekom van valahol egy német
könyvem. Vannak nektek valahol egeroitek ? Minden
gyermeknek van jó atyja és anyja, de nem minden,
kinek vannak gyermekoi. Kivei vannak itt nóvéreicl?
Ők a mi atyánkkal vannak itt. Cserkész-e közületek
(of) valaki? (Van valaki...). Nem, uram, köziilünk
senki sem (no one) cserkész. Igen, uram, négyen lrözü-
lünk cserkészek. Kettó és három az légy. Igaz ez?
Nem, fiúk, ti tévedtek. Nekem van igazam. Kettő és
három az öt. Minden van ebben az ötödik leckében.
De hol vannak a szinek ? A piros, fehér és zöld nragyar
szinek. A magyar asszonyok jó anyák. Magyarországon
sok jó fiú cserkész. Hány cserkósz van (ott) Magyar-
országon ? Mi nagyon öriilünk, (hogy) ók nagyon so-
kan vannak. Ki a magyar föcserkész? Csak egy fócser-
kész van.,

Az alanyeset a tárgyesettel a többes számban is
egyenlő; pl. fathers atyák és atyákat.

(Tho) thing (r9ing) dolog, dark (d€o'k) sötét,
body (baldi) test (éló), pale (pél) halvány,
colour (kall'"1 szin, rnuch (mócs) sok (egyes
White (u"ájt) fehér, szám előtt),
blaok (blek) fekete, many (nreni) sok (többes
blue (biú) szék, szám elótt),

il#ffi}|mennyirhány?
five (fájv) öt,
fifth (fifr9) ötödik,
so (szo") úgy,
but (bztit) do, azonban.

Any (eni) | valami (kérdó- és tagacló mondatban),
some (szarm) | némely, néhány (állitó rnonclatban),
every (ev'i) mindon,
nOne (nón) : not one semmi, egy sem.

Az any összetételeit kérdó és tagadó, a slme össze-
tételeit állitó, a no összetételeit állitó és tagadó mon-
datokban használjuk;

sornobody anybody valaki, nobody I senki,
someone anyono valaki, no ono I egysenr,
something anything valami, nothing §emnri,
sonewlrere anywhere valahol, nowhere selrol,
somehorv anyhow valahogyan,

ever"t,body I nriudenki, everything minden,
€voryone fmindenegyes, everywhere mindenhol.
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l[agyar §port-ÁImanach, Az Or-
szágo; Testneue'l.ési Tanács hiadása,
szerkesztelle Zuber Fereuc fóti.tkár.
Ára a kiadónkban 58.000' korona.

A mi szánrunkra is esemény ! 28 iv,
diszes kiállitásban, gazdagon illusz.
trálva, benne kOzel egy ivnyi össze-
foglaló ismertetés a cserkészetról
Teruesi toilából. Ez az elsó magyar
könyv, amely nem szak- vagy egy-
oldalu, hanem egyetemes szempont-
bóI tárgyalja a magyar testnevelés
iigyét. Benrre van az OTT nregala-
krrlása, története az összes tagok
(köziük Witz elrrökürrk) fényképével
és élettöriénetével, az összes sport-
ágak tárgyilagos, magasabb szem-
pontrr ismertetóse, a testnevelési tör-
vény 6* végrehajtási utasitás teljes
szövegében, a függelékbon pedig az
összes iársadalmi sportegyesiiletek
jegyzéke. A könyvből alkalmilag
nrég részleteket lrözlünk. A könyvet
Felicicles Roucd,n d.r. min. tanácsos
cikke zárja le, a cserkészmozgalonr
r,,I}-arr barátjáé, akitől sohasem kel-
lett senrmit kétszer kérni,

Csodálnrrnk kell azt a munkát,
a,mit Zttber Ferenc, az éyLizedek őta
sportvezéri szerepet vitő szerkesztó
r,égzett és természetesnek tartjuk,
hogy nrirrden cserkészcsapat könyv-
iárába helyezi a kötetet, a cserké-
.zek köziil pedig rtrindenki megszerzi,
a]iit testttevelési kérdések közelebb
: l érclekelrrek.

A ,,Gaudeamus" Il. és ItI. kötete.
K:':enes napsütést, lelki vérőfényt jelentett
:.-,, e,i elött Walter János dr. Gaudeanrusá--.i első kötete. A tréfás kérdésekből, a-il,-s irásnródokból szenrelvényeket is
.,::]tünk és az olvasók nregjegyzóseiből

:',:k. hogy szivbeli derüt jelentett nrinden
. ::. ,\1inap nregje!ent II. kötetének alcinte:
', : vt,.irténeti ér,dekességck, szánrkuriózu-, .,, tréfás feladalok, IlI. kötete : Ttlrténeti
:,-.ie-Ségek, jelnrondatok, feliratok, ügyes-
:,::.: A tanulságos szórakozásnak csodá-" ' :rzdagságu gyüjteményci ezek a kö-
':,_-. Á sirfeliratok, rejtvónyek, száItlfela-
. -. ii es a raffinált szellemi szakácsmüvó-
.--: e],,,éb csenregéi nem engedik letenni
. .':,.,.,et, bár nincs arra szánva, hogy
_ : -,. lában élvezzűk. Aki csak csipeget. - 

=,,, .e. sohase fogia elfelejteni és mint
: - : :J.iorráshoz, vissza-vissza fog térni

-::. Es aki egyszer a kezébe vette, az
: . - -.]gv hálát fog érezni a müvész iránt,
:. . t a kincset ilyen egészbe íoglalta.

- ..i,rni]ag nrindkét kötetből szenrelvényt
- _ ::,:lk be,

\-,ssza az anyafötdhöz. Dr. Szilridy
l ,: :üzete Il. kiadásában nrost jelent
" ]: E:ben a l<özéposztály nregmentését
]: ; - uxkáskérdés megoldását keresi Egy
. :: ::a 1í]00 K. Azo|< a csapatok, anre-
:.. :. biz,lnlányi árusitását elvállalnák,
", _' :nak a szerzőllöz, dr. Szilády Zoltán,

] _-::.:i. Rákóczi tér 14. lV. 28.-
=:p:rantista Junularo, az eszperanto

. . : ; . ii:izlön1, szet int két .nregbizott.van,i.- =: , rszág részére : Steiner György
- , - .: es a Skolta Esperantista Ligo
-:::;] _. .)|arkovits K. Budapesten.

.A Turístaság és Atpinizmu§ legütóbbi
szárnábán olvassuk, hogy a Gyopár Turista
Egyesület, tagjai áldozatkészségéböl, a
Csikóvár déIi tövében, a Kiskovácsi puszta
közelében nagyszabásu, emeletes menedék-
házat létesitett. vasuti állonrása pomáz. 

-Ugyanitt olvassuk, hogy Georg Six, kiváló
néntet hegymászó, tanulmányozta azt a
kérdést, melyik a legjobb hegynrászókötél.
Eledmény: nehéz szikla- és jégturákra
egyedül a négy ágból sodrott, lu- ]2 mnl.
átmérőjü, folyóméterenként 92-125 gr,
sulyu, oIasz, hosszu kenderkötél a legjobb.
Mindig inkább a nehéz kötelet ajánlja,

Levente. A r,áltozatos rnárciusi száma
folytatja cserkészrovatát,,Balogh-Kálnri
táboroziku cimmel,

VadvirÉgok. Az 1. B. K. L E. fel-
ujitotta régi házilapját a fenti cimen. A
gépirásos, litografált 16 oldalas lap a belsö
csapatképzés nagyszerü ofganllma.

Végvári cserkészek. Az esztergonri
bencés girlrráziunr 14. IJolló csapatárrak
hivatalos lapja jelelrik lneg ezcn a cin;en,
EggenhoJfer Errtő rendkivűl érdekes cikkót
hozza a ltidépitésról, szép rajzokkal. A
csapatlap a csapat élénk beIső életének
hü tükre.

Ifjusági Magyar Vöröskereszt. Szép
kiáIlitásban, gazdag íartalommal szolgália
az egószség Úgyét ez a Szukovriíhy Imre
dr. kiadásáilan meejelerrö gyerrnektriság.
A fiatalság ntegszervezóséi'a betclsóg
ellen való kiizdelenrre senki sent szol§áljá
nálánál jobban.

lfjq Polgárok I-apja. Szép áprilisi.
husvéli szánrábatt siklaki lstván szerkesztő
élénk, jól illusztrált tartalommal örvendeztet
nteg. Csele Ba|ázs a magyar népmúvészetet
isnterteti. A husvéti motivunrok rajzai igen
sikeriiltek. Fömunkatárs Auar Gyúla, an6.
Báthory parancsnoka,

Az Erő, Szerkesztik Ravasz Árpát1 és
Karricsony Sándor. A protestáns ifjuság
tartalntas, nir,ós lapja. SzáIrros novella,
íolytatásos regény, versek, bő rádiórovat
ós értékes könyvkritika teszik a márciusi
szárn tartalnlát.

Budapestvidéki Sportujság Ujpesten
indult nreg, Jelcn, negyedik szánra rninkct
cscrkószekel annyiban érdekel, hogy dr.
Semsey Aladár ujpesti polgárnre§ierrel,
nlint a x. cserkészkerület illusztris elnöké-
vel foglalkozik s ezek kapcsán nleleg ltan-
gon ir a cserkészetről is,

Egészséguédelem. A Magyar Vörös-
kereszt Egylet hivatalos lapja,' szerkeszli
dr. Szukoyritlty Imre. A lap ntély bepillan-
tást enged a VK. népegészségügyi szenr-
pontból is rendkivül értékes munkájába.

máró] a Táborparancsnokság tbg
gondoskodni.

.5. Lesznek-e ktilOn keftleti tábot-
tüzekI

Igen, ezeken bonyolódik le a

,,Tábortüzi szórakozások" cimti kö-
telező versenypont.

6, Milior jelenik íneg a tábori
prospekttrs l

A közörrség számára kb. háronr
lrét mulva fog megjelenni prospektrrs
Tervbe van véve egy másik pros-
pekius kiadása is, amely a részt-
veyó csapatoknak szükséges tudni-
valókat fogja tartalmazni.

7. Csapatom egy hónapja tett
fogadalmat, eívihelem-e a nag)-
táborba l

Igen. A Na3ytllborig még két es
fól hónapunk van, ett az időt lrasz-
nálja fel jól a csapat továbbképzésre
és egynapos kirándulásokban a tábo-
Tozás alapelemeinek elsajátitására.

8. Kíí< jelentkezhetneí< ktlíoldi
cs etkész ek k a7 aaz olás fu a I

Parancsnoka engedé]yével minden
idősebb cserkész, aki valanrelyik
idegen nyelvet jól beszéli, ler.elezó-
Iapon a Küliigyi Hivatalnál. Innen
kapnak nrunkalrörükről és feladataik,
ró1 kinreritő éItesitést.

I(I{o\TII(A
Wien. Március 2l-én, vasát,nap tartotta

a wieni I. Divizió nagy hadijátékát Bécs-
től nintegy másfél órányira fekvö RodaLrn
körnvékén, a kövctkezö fellételekkcl: A.
aranvtartalntu pa{ak nrellcít békésen ..
két kvekker falu népe. A faluk egvnrástc,l
egy kilorlrétcrnyi távnlságban egy völgr be:l
fékszcnek. Egy napon idegenck órkezIte;
a faluk közelébe, lrogy aranyat keressenek
és mohó kincsvágyukkal feldLtlják a kt,ek-
kcrek nyugalrnát. Ugyanekkor két irtdian
törzs kiássa a harci ballát és tüzzel-vassa]
pusztitja egymást, de nritltán uj vadász-
területre van sziikségük, anélkül, hl,gv
kibékülnének, mindketten elhalárclzzák.
hogy az összr's fehórbőrücket elüzik űst
löláltikről. Most megkezdiitlik a legádázrt,h
harc. A kvekkerek egy uj találmány segit-
ségével (ha két kvekker kezet fog, elck-
tronros erö susárzik belólük és mindenkit.
ki hozzájuk órl rnegöl) puszlitják ellensc-
eeiket, nrig öket skalpiuk elrablásával leltet
harcképte'lenné tenni. Az indiánok (az ín-
dián párkák ióvoltából talán) balkarjuk,:,:,
hordiák életfonalukat, melynek elszakadása,
természetesen, halált jelent. Az. aranl,kerc-
sőket szerszámaik (egy kb. 40 cm. b,.,i )

elvesztése harcképtelenné teszi, viszont az
et,edménves aranvkeresést a falutól 50 .r-
pésre le"szurt bót rát<Otritt nyakkerrdJr.c.
ielképezi. Ha egy indiánnak §ikerül eIlc
á faluba iutni, egy sálrat lerombo], ie
ezá]tal ntasa is elptrsztul. A harc, Il e.,
reggel l0 órakor kezdődött íelsö tai,asz:
nab lóvén, deccItrberi húcsésben) dóluta:;
l Óráig tartott ós a kvekkerek fölen,,ts
győzelnrével végződött, Egy ót,aknr e:
Ógyik sátortábor inég érintetlenül állott r,,
ai aranykeresö botok nagyrésze szinten
a kvekkerek kezében volt.

I tllmlili llauiliiült ltltilíl ls llhltltnualo.

l. Hogyan lesz megoláható a viz-
ellátás?

Táboron végig vizvezeték lesz ele-
gendő csappal és szikkasztó gödör-
rel a szennyesviz lefolyására,

2. Lesznek-e játéktetek|
A tábortól körüIbe]ül fétórányira

lesz egy óriási játéktól.
3. Hoí áshattink szemétgödröt P

A szentetet valószinüleg többhe-
lyen felállitott szemétládábarr fogjuk
összegyüjteni.

4. A táborozási költségben benn-
foglaltatik a íekhely szalma áta?

Igen, elegendő mennyíségü §zal-
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Küilöldi íno, góláb( r. Öreg<serksze-
ink legkedresebb, de egyuííal legfonlosabb
leladalai közé larlozjk a külföldi íáborok
szervezése. Cél kettős: l) látó §zemmel,
tanulásvággyal ellesni mind(nt, mit otthon
hasznunkra fordithatunk, 2) jó nevet sze-
rezni a magyar népnek, ügyes fellépéssel,
nem kiabáló, de csendes és hasznos pro-
pagandát kifejteni.

Dr. Koronpai /ózsef vezelésével a 3.
sz. R. M. öregcserkészei ily szellemben
folytatták le husvéti ola§zországi mozgó-
táborukat. Márc.25-én délben indulva, 25
órás út után Bécsen kereszlül ve]encébe
értünk. Az ol,asz szövelség egy kórházban
szállásolt el. Két napot szántunk a lagu-
nákon épült érdekes város megtekintésere.
A nagyarságnak és a cserkészetnek egy
igen kedves barátjával, báró Francis Vane-
val találkoztunk itt, ki nrint angol képvi-
selő valamikor hazánkban iárt és igen kel-
lemes benyomásai voltak. Uzsonnára a Li-
dón vendégül látta a csapatot és 1öbbször
tartózkodott köziünk.

következö állomásunkra - Firenzébe

- 28-án este éItünk. Ilt Wallisch Oszkár
cseíkésztiszt testvérünk, a debreceni egye-
tem lektora fogadott és bámulatos önfel-
áldozó szeretettel 3 teljes napon fáIad§á-
got nem kimélve kalauzolt, vezetett min-
denhová. A rengeteg gyönyörü mükincs
és enrléktöl alig tudtunk megválni. A fieso-
lei és certosai kirándulásokon a toscánai
hegyvidék 1avaszi virágzó szépségei töl-
lötték el csodálattal lelkünket. A város
cserkészei gyakran látogattak szállásunkon
a szervitáknál. A magunkkal hozott bélye-
gek, levelezőlapok, Magyar Cserkész szá-
tnok hamar érdcklóctó gazdákra találtak és
a társalgási nyelv tarkasága (olasz, francia,
angol és fökepp kar-Iáb nródszcr) nem
zavarta az általános jókedvet.

3l-én éjfélkor érkezlünk az örök vá-
tosba. Luigi Lonutti plébános, a XX. római
csapat paráncsnoka a dominikánus rend-
házban szerzelt szállást. A progranrot
igyekeztüllk úgy összeálliíani, hogy a lá-
rasz.tóbb nruzeumlátogaíásokat séták ki-
rándulások váltsák fel. A husvéthélfői ío-
§adáson Xl. Pius Ö Szenlsóge áldását
adta kis csoporlunkra. Kunfalui.

Budapesí. A 22l. Anonynlus cserkész-
csapat április l8-án rendezi cserkészavató
ünnepélyét.

Zalaegetszeg. A 72, Zrinyi csapat (áll.
reálgimn.) ápr. l1-én nagysikerü ünnepélyt
rendezett. A parancsnok üdvözölle a szö-
vetség képviseletében nregielent Ttmcsi
Gyózó íárselnököt, aki a nemzeti nagy-
táborról beszélt. A fiul< szindarabokat
adtak elö, a közönség nrulatott, PéterJJy
Béla szew, test. elnök zárószót nondolt,
Bódy alispán és Czobor polgármester pe-
dig igéretet tettek, hogy az összes zala-
egerszegi csetkészeíc nemzeli nagyítibori
költséget elölet eml ik,

.. Buciapest. A 86, Bálhory cserkészek
,,Oreg sasok" csapatának tisztikara és
öregcserkészei április ll-én zártkörü mü-
soíos estélyt rtndeztek a Szent László-
otthon összes termeiben.

Budapest. A Bolyai iskola 209. Botond
cserkészcsapala március 2l-én ünnepélyt
rendezelt a cserkészház iavára. Előadták
dr. Koszterszilz Józseí:,,Marciék 3 kiván-
sága" cinlü szindarabot, A müsor többi
számait szellemes konferansz, szavalatok,
ének és zeneszámok képezték. A zene- és
énekszámokat a reáliskola zene- és ének-
körének közremüködésével adták elö. A
A szervezótesiület elnöke dr. Lévay Edeíőlg.

Pécs. A Ref. egyház 652. I. Rákóczi
György cserkészcsapala április 5-én ren-
dezte müsoros táncestéIyét.

§jrvár. Az |8. Hollis Mályás cser-
készcsapat március 2t-én szdp ünnepség
kerelében avalott fe1 39 polgári iskolai
ianuIót. A csapat szép munkáját Eöri Vil-
mo§ paíancsnok vezeti.

_ _Esperanto és a magyar lcserkéezet.
A Herolde de Esperanto legnagyobb esz-
peranto hetilap közli ifj. Zsoldos Benő
ismeríeíő cikkét a magyar cserkészmoz-
galomról, mely mintaszé?ti és kivátó helyet
loglal el a nemzetek cserkészetei között,
Ajánlalos lenne, ha a magyar cserkész-
csapatoknak rendeznének eszperanto nyelv-
tanfolyamokat.

A Nemzeti Spcrt cserkészrovata
nagy szolgálalokat tesz. a magyar nozga-
lomnak. Dr. Banlaky Odön vezelésével a
legfrissebb hirek kimerilö közlése annál
fontosabb, mert a legjobb sportlap nagy
nyilvánossága értesül a cserkészhirehról.
Még nagyobb fontossága lesz e cserkész-
rovatttak a nyári nagy események alkal-
mából, amire előre felhivjuk cserkészeink
figyelmét. Csapataink közleményeik et köz-
vetlenül a szerkesztösépbe iránvilsák:
Buciapest, 64l. Posíafiók 2+ 1cseri<észet;
jelzésseI. Szerkeszti: Vadas Gyula dr.

G5őr. A 35. sz. JedlikÁnyos cserkész-
csapat nagy áldozatok árán lúvószenekart
alakilott az elmult év febrtrárjában. Csen-
desen folyt a ntunka, a tanulás, mig végre
az id,én annyira eróseknek érezlük ma-
gunkat, hogy a nyilvánosság elé nrertünk
lépni. Az elsö nyilvános szereplésünk
nagyszombaton, a bencés templom feltá-
lnadási körmenete alkalmával volt. A kör-
menet alatt egyházi énekeket játszottunk,
ulána indulókkal vontrllunk el a ginrnázi-
umba. Zenekarunk jelenleg 22 lagból ál|
és lnegvan a reményünk, hogy a nagy-
táborban már 26-28 taggal jelenhelünk
meg. Az első szereplés örömet, leltesedést
Váltott ki,

Békés. Ez évi január hó t6-án lnlaoka
Dzsuicsiro meglátogatta a l75. Bocskay
csapat otthonát, Az összejöveteleken é.lén-
ken tárgyaljuk a Nemzeti Nagyláborra vo-
natkozó dolgokat. Husvét nrásodnapján a
csapat ünnepélyt rendezett a N. N, 'I'. köIt-
ségeinek fedezésére. A csapat 3 sátrat
akar beszerezni nyárig. Május hónapban a
csapat müsrrros estéIyt és lábortüzel szán.
dékozik rendezni.

A budal 5. KEC. cserkészcsapat f.
évi április hó l1-25-ig rendezi tavaszi
kiállitását a IL ker, kir. Egyelemi Katolikus
Reálgimn, 1ll. Ilona-u. 4) disztermében. Az
ünnepélyes megnyitás április l1-én vasár-
nap l l órakor volt. A kiálliíás naponta
4-7-ig, a vasárnapokon ezenkivül l1-1-ig
lekinlhetö neg. A három vasárnapon 6
órakor kis előadás lesz, ugyancsak vasár-
naponként, a kiállitás tartanta alatt áll
nyitva megtekintésre a cserkészotthon t's.
Rádió a helyszinén. Belépődij i0(0 kor.
Aprilis hó l8-án, vasárnap ll órakortesz_
nek a csapat jelöltjei ünnepélyes fogadal-
nlat az iskola udvarán,

Kaposvár. A l51. Turul csapat egy
rósze oIaszországi mozgóíábolon járt hus-
vélkor és Firenzéből küldte haza üdvöz-
letéi. Firenzében Wallkch Oszkdr egyet.
Iehtor, a debleceni kerü]et volt üv. elnöke
kalauzolta őket.

V. I{ERÜLET.
Adatok a kerület !925. évi munká-

járól. 1925-ben igazoltatott 8 csapat;
köztük 3 tanonc (55l. sz., 554. sz. és
5i6. sz.) és 5 iskolai (5b2., b53., 5b5.,
557. és 558. sz.). A kerülethez csatoltatott
3 csapat; átszerveztet€tt l (550. sz.) és
megszünt l csapat (20l. sz.). Van össze-
sen 32 igazolt csapalunk 1327 igazoll
cserkésszel; igazolás alatt áll 7 csapat. -

Á közös munka lrerületi Jamboree-ban,
4 vándorgyülésen s a tiszti táborban nyil-
vánult me!. - A G. H. Szegeden.iroóát,
Csabán és Makón depótllétesitett. Evi íor-
galma meghaladta a 85 milliót. - A ke-
rület lapja 382 példányban jelent meg,
nrelyet Juhász lstván ur ingyen állitott elő
s teljes jövedelmét a G. H,-nak adía. -A G, H. által elintézett akták száma: 294;
rendelései után az O. G. H. 200lo-ol, a
Termelö 5 o/o-ot irt a kerület javára.

x. KERÜLET.
l. A március hó l8-án Ujpesten tartott

tiszti gyülés elhatározta, hogy a ,,Cser-
készház" alapja javára csapatünnepélyeket
fog rendezni és evéeből kerületi müvész-
gárdát szervez a csapaíok tehetséges tag-
jaiból, Dr, fasúik Sándor, a 169. Magor
csapat parancsnoka vállalta a szervezés
nehéz munkáját, Kérem a parancsnokokat,
támogassák őt teljes erejükkel. Minden-
nemü megkeresések ez ügyben lakására:
Ujpest, Batthyány uíca l2. sz. küldendők,
A tiszti gyüIés elhatározta továbbá; hogy
a nagytábor előtt a kerület csapatait Uj-
pesten pár napi közös táborba összponto.
sitja. Az összpontosiíás idejét és módját
késöbb fogom közölni.

2. A kerületi intézó bizottság f. hó 6.-án
tartott ülésében Doró Gábort, a gl, sz.
Turul csapat és Dr. Sárkány Lórántot, a
264. sz Hunyadi János csapat parancstlo-
kait a ker. tiszli próbázlató bizottság tag_
jaivá választotta. rLegközelebbi iiszti pró-
báztatás május hó l6.-án Gödöllön, a ker.
tiszti gyüléssel kapcsolatban.)

3. A X. kerü]et április hó 25.-én vasár-
nap d. e. 10 órakor tartja ez évi rendes
közgyülését Budapesten a Markó utcai
Bólyai főreáliskola disztermében. Ezt
megelőzően 9 órakor istenitisztelet tartatik
ugyanott, külön a rom. kath.. külön az ev.
ref. vallásu cserkésztestvéreink szánrára.
A közgyülés tárgysorozata: 1. Elnöki je-
lentés. 2. Főtitkár jelentése. 3. 0azdasági
fótitkár jelentése. 4. Határozat a,felment-
vény megadása tárgyában. ö. Eri Emil
orsz. láborozási fötitkár előadása: A Nem-
zeli Nagytáborról. o. Inditványok. A köz-
gyüIést követőleg ebéd az Országház tlyil-
vános éttermében, hol a kerület látia vcn-
dégeiül a résztvevőket, Ezután az Ország-
ház ingyenes megtekintése. Megjelenés
cserké§zruhában.

4. Abban a természetes íeltevésben,
hogy nrinden csapat részt vesz a Nemzeti
Nagytáborban; felszólitom a Parancsnoko-
kat, jelentsék be sűrgősen a titkári hiva-
talba: l, azt, hogy részt vesznek, 2 azt
is, ha netalán aggályuk van az iránt, hogy
részt tudnak venni. Ez eselben az okot
is nrert hiszem, hogy le ludjuk küzdeni
az akadáIvokat.

5. Árkj, Zollán ü.v. elnök huzatrrosabb
időre Mátrab allára ulazolt. Átvettenl az
ügvvezető elnöki teendők intézését,-'6. A Rákospalotán tlstvántelki Claris-
seumban) alakuló ,,Don Bosco" cserkész-
csapatnak visszavonásig feltételesen meg-
engedtem, hopy igazolását megelőzöen
cserkész munkát végezhessen.

Készüljünk szorgalmasan a Nenrzeli
Nagytáborra l Dr, |uhtisz |ózscJ.

ker. fólitkár.

Az 32. Allila és a 49, Berzsenyi cs. cs.
a jó Isten akaralában megnyugodva, fáj-
da]rnas szivvel ielenti, hogy Wizner Etnö,
stiszt f. évi április hó 5.-én életén'ek l9-ik
évében kinos szenvedés ulán elhunyt.
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cs, tl. E. Nagyon érdekes oktató tejte-

getés, amely inkább folyóiratba vagy napi-
lapba való. A kiadóban rendelkezésére áll,

- K. P. Nyirbátor. Kétségen kivül óvatos
.cserkész vagy, hogy részletes listát küldtél
bc, milyen könyveket vá|asztasz, ha az l.,
Il._vagy llI. dijat nyered lneg. Sokkal iobb
ntódszer az,hogy elóre nem irsz semntit, de
mihelyt olvasoci neved a §zerencsés nyerők
között, jelzed a kiadóhivatalnak, milyen
jutaimat kérsz, A pálryázat elbirálása
ugyanis a szerkesztóség, a jutalorn el pe-
diáIása a kiadóhivatal dolga. - Y.Czeg-
lédy Domokos, Sarkad. Ird nreg a kiadÓ-
hivatalnak, milyen könyveket r,,áIasztasz
a lll. dij fejében. - K. ii. Nagyon kedves
történet, alkalmilag talán felhasználjuk. -D. S. Makci. Ha a szép érzéseidet ki ákarod
fejezni, akkor ajánljuk, hogy jól tanuld meg
a lllagyar nyelvet, Most rnég, sajnos, netn
tttdsz magyarul. Tanrrlj tovább. - B. N.
Nagyon kcdves dolog. hogy jclentkezel, A
jclzett cikket küldhetetl, azonnal kiadjuk
birálatra és ha megfelel, nagyon szive§en
közöljük. Különösen fontos jó és pontos
rajzok melléklése. - A,, K. Tcíbortüzünk
lringra lobban.. . A versben igazad van,
de a mellékelt levéIben is. Maradjon meg
sipod házihasználalra. - Magyai Anya,
.{ birálat nenr sikerült olyan -kedvezően,
hogy igéretet tehetnénk a közlésre. Nagyon
köszönjük a jóindulalu elismeíést és kér-
iük. hogy szeíesse a cserkészel<et továbbra
:s, - Kék róka, A novella térnája már
;:em friss hatásu és ez vontalottá ieszj az
elóadását. Ügyes beszárnolót rnindig szi-
iesetr hozunk. A pályázali kér,dést további-
;,lttuk. Felhasználása attól a Inunkatár-
:lnktóI függ, aki a pályázatokat iránvitja,
- Mező Laszló 216. Nagykőrös. Pályá-
latod, nrivel az ui páIyázattal egy papir-
.apra irtad le a nrorsepályázatot, nerlr került
- Lirálás alá. Az egynrilliús pályázatba bc-
:zámitrrnk. - Iról,éz, Közöld pontos cine-
_.t a kiadóhivatallal. Másoknak is lehet
".;]deni. - J. B. Miskolc. Egy pályázatot
:m kell több papirra irni, - Levaytjábor.

Rejtvényeidet megkaptuk. Köszönjük. Né-
hányat felhaszná]unk. - t2. Vlli. R. A
tnorsepályázat későn érkezett s mivel nem
volt kúlön papirra irva, figyelmünket elke-
rüIte. Mindazonáltal a nriiliós pátvázatba
beszámitjuk s a morsepálvázat hblyés rneg-
f_eitóit kdzöliük : Bence JÓzscf, Fcidor Pái,
Oottpreisz Ferenc, Katona Zollán, Katona
János, Krigl Vidor, Mann Imre, Maschke
Pgon, . Márton Cábor, Pereczi Zsigmond,
Poli Antal, Révai Endre, Steinscfineider
Ferenc,.Tamási Zo|tán, Vásárhelyi György.
- Rigó örs a8, §zombathely. Ha ázt
akarjuk, hogy a pályázat több cserkész
részere számitson, mindenkinek külön pa-
pirlapra kell lcirnia. lgy csak egyrrek s-zá-
mit. - Fecske 183. tsizony cs'ak sajtó-
hiba. Egyébként üdv. - Pethő Deiső.
82. Szeged, SajnáIattal vesszük tudoIná_
sul, hogy a multhavi morsepályázat hclyes
megfejtoi közül kimaradtál. Most korriiál-
juk. Azonban, hogy a dolognak utána ]ár-
junk, elővettük nrostani pályázatodat s rá-
jöttünk az elkallódás nyitjára. T. i. nem
irtad pályázatodat egy lapra, hanenl egyik
oldalolr Te, a másik oltlalon egy társad
pályázott! Amit errllitesz, az lehet sajtóhiba
is, de sokszor késön érkeznek be pályá-
zatok, nlelyeket beszánritunk, habár a 

-le-

közlésre nincsen idő. lgy hát kész a ma-
gyarázat. Ha reklamáció van, küldd be.

- Cs, S. Köszönjük a lrusvéti üdvözletet.
Szivböl viszonozzuk, -- Varar,nai lst.,án.
3. R. M. A beküldött rnorsemegfejtésed
elkallóclolt. A nrilliós pa|yázatba ázónban
beszáIrritjuk, A jutalnrad elküldése iránt
intézkedtülrk. - W. L. Pecs. A reitély
onnan van, hogy pályázalunkat 5,-éir éi
20 -án záriuk s adjuk le a nyonldába,
Azottban 7.-én és 22.-én is érkeznek még
pályáyatok, melyeket sokan ugy értclmez-
nek, hogy a határidó azt ielenti, miszerint
nckik kell, eddigre elküldeni. Rendesen
nincsen szivünk ilyenkor kihagyni a név-
sorból, azonban az összegezésben a hiba
már nen] javitltató ki. A végsö szárnitást
tertnészetesen nenr zayaria, mert ekkor
egl,énenként számoljuk nteg valamennVi
pályázót. _ Tönrölő Dömötör, Szegeá.

A íenti üzenet Neked is szól, Mindenesetre
köszönjük a íigyelmeztetést. Az a 83. sz.
csapat természetesen sajtóhiba a többi
a késöi beküldésból száimazik. Anri az
egy elve§zett pályázatot illeti, küldjétek be
ujra s utólag bcszámitjuk. Mi is emberek
vagyunk, a postás is etnber, de még a
pá|yázó is az. - ltókéz. Levelcdet nreg_
kaptuk. Nagyon sajnáljuk, hogy ez elófor-
dulhatott, rnert ez minden, csak az nel,n.
amit cserkésztestvériségne.k neveznek. Sze.
retctíel köszöntünk s lólekben veled va-
gyunk, amit nent tilthatnak meg, - lfj. F.
|. A Szent Korona keresztjénekíerdeségé-
ról részletes választ fogunk hozni.

TARTALOM: 1848-1926. - Cserké-
szek a,"meseerdön, - Winnetou levelek, -
Tavaszi erdön. - Prilyrizat, - A lakaíos
cserkész. - Késziil a Nemzetí Nagytabor
sdtorvdrosa. - A Szövetség megkapta a:
lfi . Vörö skereszt aranyérmét. - Tanulj u nA:

angolul ! - Könyvek, - A Nentzeti lr'ogl-
tabor kérdés és fclelet rovata, - Krónil:a.

- Szerkesztői üzenet.

Fclclős szetkeszlő és kiadó l

TEMESI GYÓZÓ
Kiatlja a Magyar Cserkészszövetség Kiacló.

váIlalata.

ELÓFIZETES:
Negyeclévre 30.000 K Félévre 55.0t]0 K
Egészévre 100.000K Egyesszánr5000K
Postacsekkszárnla l 31.428, Tel, : J.94-79
Szerkesztöség: I. jl{aros utca 17. IiI. 2,

Kiadóhivatal: tV. Váci ulea 62. fszt, 6,

Megjelenik nrirrclen h<i l-én és 15-én,

Nyonrta Frátcr és Társa könyvnyonrdája,
Budapest, Akácfa u. 13. Telefon : J, 1i,6- 20

fl

i

t

Megérkezetí !
a Farkas-í,éIe : HUJ l IIUJ ! HAJRÁ l CSERKESZ-

T_lRSAS,IÁTl]K. Rondkivtil érclekfeszitő és elsórangu
.:lillitásu, kiváló rninőségii. Ára 80.000 K. Vidékre'is
:..elkiildjúk a portó és csomagolás felszánritása nellett.

További ujdonság a legujabb hölszerpalroz. A Yö-
_, skereszt egylet által általánosan elfogadva. Vizirajok-
::"k kivá]óan alkalmas. Praktilrus csomagolás (fémtok)
-,::rdeu tekirrtetben kifogástala:l. Tartalma kiilönbözó
:.irák, párna, biztositótiik. Ára 5000 K. Ajánlatos a
:.apatoknak szükségleteiket mielóbb fedezni.

}Iint könyvujdonság kapható a Háczky EgonJéle:
.iotnán1los kiránd,ulásoÉ cimü füzet. Ara 15.000 K és
portó.

6 szép cserkészfilm is a csapatok rerrdelkezésére
.__ A csapatok bevétoleik fokozása céljából ügyesen
'.-:asználhatják. Arra vonatkozólag lásd a Magyar
..lkész február 15-iki számát.

Á közeledő Nemzeti Nagytáborra való tekintettel
".,":tuk magunkat kellő mennyiségü nlomtatvánnyal és
--,ennyel, hogy a csapatok beszerezzék a szükségletet.

A) tipusu őrsi sátrak (1925. forma) ára 2 540.000 K.
B) ,, ,t) ,, (1926. forma) ,, 2,710.000 K.
kis 200 cnr. oldalélü rombuszsátorlapok a) 3200C0 K.
nagy 250 cm. )) ), a) 440.000 K.

Fizethetó 3-6 havi részletbon. Iiészpénzfrzetésnél 30/n
engedmény, 6 hónapnál hosszabb törlesztés esetén hayi
10/o kamat téritendő.

Mindezek megrendelhetók, illetöleg megszelezhetők
a iVlagyar Cserkészszöyet§ég orsz, gazd, hivatalában
(Budapest, VI., Révai-utca 10). Te}efon: Lipót 920-93.
Csekkszámla száma: 27.568, befizetéseket ezen teljesit-
sük és ne használjunk postautalványt, mert az költ-
séggel jár. Gázd,asági Hiuatal,

:.lkészcilrkeket közvetlenül csak vidéki csa:.lkészcilrkeket közvetlenül csak vidéki csapatoknak
,"__itunk, pesti€k az I ket. titkári hivatalában (IV.,'lr__ltünl(' pesfi€k aZ I Rl

]-r_i-utca 62) szerezzék be.
_\ gazdasági hivatal sátorbeszerző akciója keretén
rendelhetók (készen nem kaphatók):

cserkészek l

oTo_
kltünö kívltelben, olcsó

látszerész'nél
Ferenciek tere 2. sz.
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Vegyen nagy kapacitásu

,,&§ §ffiRBO§{E"
féle rádió elemet.

sohasem keil
árammal tölteni,

mint az
akkumutátori l
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[nunílnlóníl :

I csövet 5a0 haszndlati órdn dt füt:
l db. AD245.sz. elem 60000K

3 csöveí 300 haszndlati órdn dt íütl
1 db. AD 240 sz. elem 85 000 K

5 csövet 5a0 haszndlali órdn dt füt:
1 db. AD 230 sz. elem 185.00() K

15 csövet 500 haszntilati ortín dt füt:
1 db, AD 222 sz. elem 475.000 K

1 üulíls PlllíilP§-tsüult n ílnli gllnOilhll:

,1 106 és 109 sz. d 140.000 K
A 141 sz. duplattícsos d 175.000 K

llnnlslútÚh0l : BI05 sz, d 230 000 K

A LD CARBONE-fóIe elemel; alkalmasak nem-
csak a fenti, hanenr bármilyen más gyártmányu
csövek fütéséfe is. Nagvobb feszültségú, tehát, 2-3-4 voltos csövek fiitéséhez azolrban 2--3-4
darab elemet kell sorbakapcsolni. A hasznlrlali
6lák száma akkor is ugyancsak .^z, mint az l
voltos c§öveknél. A cinkhenger és elektíolyt-
folvadék megu.iitásával a fenti te]iesitményeket
még kélszer egymásután leadják az elemek.

Az eredeti,Le Garbone|3 elemek nem azo-
nosak a célzatosan hasonló ("CARBONYL')
eInevezéssel hirdetctt és lényegesen drdgtibb,
ezen/elül lugköoldattaI, telút közísmerlen ve-
szedelmes, erós méreggel töllölt elemekkel.

Kapható minden rádió szaLüzletben és

Szalny IsTvÁNNÁL
BU DA PEST, tV. ALKoTrraÁnv-u. +

Tel§fon; 65-62 és 3í--93,

CSerkéSZeknek legolcsóbban szálllt

főzelék-, gyümölcs- és huskonzerveket elísmert legiobb
(3DC)EAI\Tminőségben

MAGYAR KONZERVGYÁR eS KERESKEDELMI RT.
BUDApEsT, vl. vÁcÁruv_uTcA 12.sz.

I(nríhilnrü[

Áttandó nagy raktár

THE
RoYAL
ELKAM

kerékpárokban

Arr*EcHT
TEsTVÉnEr

Budapest,
Vlll., Német-u. 45.

frísilullilglísru is!

A

MAGYAR
csERKÉsz

könyveinek
árjegyzékét lásd

az előző számban !

l lllllllll

;:ffi;Z§ZL0[
IEGEGyEZERI]BBTőL
LEGDIEZE§EBB l{lvlTEtlc l

Áraiánlaííal diimeníesen

OOcFb aucq fl.
Uíoóa

egyháziszereh és zászlők gyára
BUDAPE.ST, lV. vÁct UccA 4r.
Alapiíási év 1863 Telefon J. 150-64.

Irógépek, számológépek szakszerü javitása
és jókarbantartása. UI 6s használt lró_
gépe k. Kellékek az összes rendszerü gépekhez

BRE8EÁN TEETVÉnrx
Budapest, YIIl. Dugonicg.utca B, az,

Telefon: József 84-C4.
l c§8rkó9zeknok 5e/o engodmény l

RADIo
készülékek és alkatrészek gyári lerakata

oRloN vlLLAMossAGl B. T.
Budapest IV,Irányi u. l3. tet. József 148-48.

Akkumulátorok, anúdtelepek, villamos
zseb- és kézilámpák.
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