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Ertesitjük a eserkészcsapatoket, hogy
sikerült kedvezményes áron lisztet és cukrot
biztositani a Láboroző cserkészcsapatok ré-
szére. Lisztet hetenként és személyenként
kettő, legíeljebb hat kg-t, mig cukrot fejen.
ként az egész táborozás ídejére egyelőre fél-
,kilogrammot. Csak azok a cserkészcsapatok
részesülnek kedvezményes ellátásban, kik a

táborozási igazolványt az előirt módon kérik.
Zsirra vonatkozóIag tárgyalásaink folynak.
A liszt ára körülbelül a hatósági ár, a cukor
ára körülbelül 1000 korona lesz kilogram-
monként. A táborozást bejelentett csapatok-
nak tavalyi módon értesitéseket íogunk
küldeni.

Táborozási Bizoítság.

_,26
_.54

-.50
-.50

-.90
1.20

II. sorozat
saitó alatt.

tíI, sorozat: A mi íörvényünk.
Alapára darabonként
l00 darabon felül engedmény.

Mülap (kis cserl:észplakát) ___

Ugyanaz, nagy alakban_--

_.20

-.30_.25Baden-Povell arcképe

_7,

1,20

Mindezek csak főbizományosunknál kaphatók 1

1._

1.50

A ,Magyar Cgerkész" elöbbi évfolyamaiból
kapható:
I. évf. (hiányzik a 2, szám).__ 4.-
lI. , D az t. és 2, szám 4.-
Ill. . teljes

§ik §.; Cserkészinduló kotta ___

Kies: Budapest és környéke --_

Figyelem ! Az itt jelzelt árak ugynevezett
: alapárak. Ezeketaz összegeket
meg kell szotozni jelenleg 320-al s ugy kapjuk
meg az egyes könyvek mai árát. Ez a szorző,
szám váItozhatik a gazdasági viszonyok szerint.irii,itl,l, n]]
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A ,MAGYAR csERKEsZ" KÖI.{YVEI
1. Márkus ; Cserkésztábor.__-
2, §chrank: A harcszerü. ll. böv. kiad.
3. §ztrilich és Mócsy: A cserkészse-

gitségnyujtás kis kátéja. III. kiadás
4. Kiképzési szabályzat. lll kiadás

5-6. Gerö : A térkép. ll bőv. kiadás
7-8. Dr. FodorFeronc: Magyarország íöld-

raiza, |. oszt próbaanyag -.50
9 -13. Major D. : Örsvezetök könyve. A M.

Cs. Sz. hivatalos ka|auzaörsveze_
tők munkája részére. II. kiadás ___ t.-

14-18. §chrank Endre: (angol eredetiböl
ford.) Mindent a hazáért. Amerikai
cserkészregény-__
Ugyanaz bekötve

l9-23. Gyökössy Endre: Táboroznak apa-
lotai cserkészek, Eredeti magyar
cserkészregény-- -.90

24-25. Lingauer László és Noszlopy Aba Ti-
hamér : Cserkészszinpad _,54

26"29, Magyar Cserkész Naptára 1922 _-_ -.20
30. A mi törvényünk -.l5

31-33. §ztrilich Pái és dr. Mócsy János:
Tábori munkák

34-35. §pilenberg: A magyar cserkész
daloshönyve. IL bóv. kiadás

36-37. Természetismeret. (Sajtó alatt.)
38. Dr. Mócsy: Cserkészíizika és kémia -.40
39. Kiss: Táborozás -.40

40-42. Szöllögy: Lovagiasság. __,

43-46. Dr. Farkas Gyula: Forrongó lelkek.
Cserkészregény

törvénye, próbái l, ___

Crsrkégz-levelezölapok: I. és

4?. ErczbruckerA. : Erdó nrellett nenr jó

lakni. Cserkészvigjáték l ielv. __- -.26
- A leánycserkészet utmutatóia. Ösz-

szeállitotta a leánycserkész-intéző-
bizottság --- -.54

- Sík §ándor: A Magyar Cserkész-
vezetők könyve 4.50

famentespapirosonkartonboriték 7.-
- Magyar cserkészek íogadalma,

llÚfiil Lf;lO§ hunyufingtltgüínúhgn, Buüang§í, lll., llammulnaygl llítuly-ulnn I.
(2O. számu bott) Központl Városháza ópületében, - Telefon 74_94.
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Megjelenik minden hó 1-én.

Pünlrösdi programm és cserlrészlrüldetés.
.A Regnum Marianum cserkészcsapatni-, nak jubiláris értesitője tgtl- 1923" veze-

tőcikkéből közöljük e tészt, Egyszersmind
megha;tjuk a Magyar Cserkész zász|óját
a csapat előtt, amoly a magyar cserké-
szetnek Dr, Xlarczeí,l Mihállyal és Dr,
Witz Bélávall az élén annyi értéket hozott.
Ertesiíője az igazi lelki Ünneplés és forró
kézszoritásunk üdvözli a Regnumot uj
decenniuma hajnalán.

Az első decenniumtól hosszú, nagyon
hosszú az tlt az első milleniumig.

A,Regnum Marianum cserkészvezetősége
mégis úgy érzi, hogy liz éves cserkészéle-
tének mostani jubiláris esztendejében, amely
esztendő a második magvar évezrednek
oly megdöbbentően tragikus najnalára esik,
nemcsak a rövid tiz éves multra kell visz-
szatekintenie, hanem a 

, 
második magyar

évezredre szóló millenáris programmot kel1
fejdiszül odatűznie a jubileumi évnek hom-
lokzatára.

A Regnum Marianum aránylag rövid
multat ünnepel s mégis egy széditő iövőbe
tekint. Igen, cserkésztekintetével a jövőt
még pedig a krisztusibb magyar jövőt ku]
tatja, kémleli. Mert kezdettől íogva ez volt
fiatalos temperamentuma, ez volt szivveré-
sének ritmusa, ez volt lélekkiáradásainak
akcentusa. A multból magával hozta azt,
ami abban örök érték l ,azŰr }ézus Krisz-

tus igéit<, amelyek nem holt betűk, banem.
lszellem és életc. Ezeknek pünkosdi tüzé-
vel a lelkében állt oda a XX. század kapu-
jába, hogy egy dekadens kultúra éjféli
agóniájában pünkösdi tüzeket gyújtson s a
végelgyengülésben szenvedő pogány >kul-
túremberiségr helyébe az evangéliumnak
minden időben regeneráló erejével újra
krisztusi nemzedéket áliitson"

S tiz év alatt megteremtette ezt a leg-
szebb, mert élő és valóságos krisztusi új
nemzedéket, amely nem >ösztönből>
mint a mai materialista kor szülöttei -hanem >Istenből született<. Megteremtette
szemefényének : drága cserkészifiúrságának
alákjában"

A Regnunr Marianum cserkészvezetősége
megszeqtelt öntudattal vonultatja föl e ju_
biláris esztendőben legdrágább kincseit ;

cserkészfiait.
És úgy érzi, hogy joga van hozzá,hogy

e jubiláris felvonulás alkalmával millenáris'
* a második magyar évezredre szóló -programmot adjon neki. }oga van hozzál
mert nemcsak néhány száz krisztusi szel"
lemű és életű ideális cserkészt, gyermeket,
ifjút és íérfit nevelt, hanem ami ennél is
fontosabb, e néhány száz emberben meg-
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teremtette az ítj ewberli,pwst, az íl,j neru,ze,

aéhet, amely már nem egyszerűen csak

UiráÉ"ir, ,,"rn is pedagógiai s.z.abályok

holt összege,, nem is csak édes álom, ha-

."* " legádesebr valóság, mert lendületes,

iiszta tesúen és lélekben erős, egészséges,

rrur*oniX"" emberi é|eL az evangélium is-

teni gondolatai szerint,

Im6 a dekadens rmodern< társadalomban

^r"ij, 
resurgens és ascendens embertipus!-I;; 
a re$, megdolrosodott világban a

friss,. üde, rli nemzedék !

A Regnum Marianum cserlészvezctösége

úsv érzi, hogy ezt a pünkösdi öröklié új

.Li..'iport inditotta útnak ő is" e tiz év

ut"'' d*g" cserkészíiainak alakjában,

Attila véte tűzell csatáta-l\ilii 
oroksegkép teám hagyott

Úert h"rsőgom e nagy viíágba í t
Dacosan, büszkén 3 magyaf vagyoK i

Masyar vagyok, níncs rnit szégye,nelnem.

i Éót sző Áekem ötökélet
Vár"b" máttomt hogy seentebb legyen,

Most a tizedik esztendőben visszatekint

a multba és lelkéből fölszáll a mélységes

l.f" P"o-* e drága multnak minden isteni

ertár.ee*. Mert érzi, tudja, hogy l lsten

kegyelméből< érte e| azt, amit elért,
"-B'"-"glirttal 

temperamentuma s a tragi-

r.o. ,rr"§}"r jelen tüzeli, égeli, sürgeti, lrogy

" iOuOUu tekintsen és szemefényének: cser,

iái|o.agának egy grandiózus, millenáris,

a masodill magyar milleniumra szóló prog_

rammot és küldetést adjon,'-§-Ln",ne 
e más, mint a pünkösdi prog_

,".* l az új, az ,Istenből született< ember

§zámára hóditgatni e tragikus nemzetet s

rajta keres zrij.]l az emberiséget ; magya r

történe_lmet s ezen keresztül világtörténel-

;;; - nem irni, hanem - csinálni, terem,

i".i " 
pünkösdi I éleknek szellemében t

}Jaőő &ezzem, hogy emészt s éget,

Úááá zi,,gPn s?ívcm száz iőegszála
Zokogva, íájónr. kescrvcsen 1

N",-i,iaiá más, hogy vad mámorába
Éoa bánatom ternetgetem,'Ú?"r"r" éúik meg szent íájőalmarnat,
Í§"r"u"^ őatén kikacagják,,
Vir."r.*. nem letiek a romok alatt
Yétzlk, haldoklik Magyatotszág_, , ,

Ói;ró Áemzetem, sirba dólt hazám,
F;;r". életeő eddíg tattott l l., ,

Nem ! Esküszöm, n€m ! l1elet kapuran

Neved vakitó fénybcn íagy_og 
_

S més él emlékeő bátgyú íejében

kori; megvénhedt bősz nyugatnak,
_ Marcir.lii tűz íűti a vétem _
rurrr'Tk-tort ülve ott rnulatnat<,

iIiagr""g"tö csodák forrnak itt,
geni,rink őtiitő vész kavatog,
{Í,-uirk.r"rát"eg "gy 

újabb kort nyít,
É^ze^, en leszék maid táltosod,
]s lirtono bátdom mát itésre vát
L"]ŰÁ atU,ot szót, sikong, jaj_gat,

t|rz"r'"ittama tégen készel álí
e'rŰ"t, 

"^é;sztő, 
bús h_aragnaí<,

Úa" ta,r"aozva csillagokig_ tör,

Mint vérfagyas7tll vészrivalgás, 
_

ö;;;rö;;;ánóul össze az ökö[,

Á-Lr", a bánat bosszúta táz

Ö"ii.;, b;sszúta, iúő, zotő csqtáta

H!i--i"óen tög hösOket tetem,

iÜ"rt"""rr.Í"- iűik a fold gyomtában

§;;ri-i;lirtenek nyugos,nak benn l,,,

Masyat vagyoí< én, t&zes íelt<e mnek
Feűíe bánat a lakó:nr'is 

nem leheteklHa|ehetnék! .., ryI'S rl"i 
-"".", 

ctemn eli megv áltőja,
ó;;;;i ; őnlm életemet &tel
Ó;-1;;, ^tg 

iőa, (esz, jól tudotrt,

Ííid "ziu"^nek 
buggyanő .lt été

ÁoLká t<Ovtrl gaz totkodon
fi ;;;;rT i,ei"', zúzolt koponyád
lüe{petz".|i, mínt tűz a vasat, . ,
Azian széltéphet vétt szomiazó szaé,

Lelí<em akkor is magyar_ ínatag
S mínt kisértct ftmitő vággyat

É"rto, a sitból vaő hatagiat ,
Y aő hatagomnat< Iángostorávar

Agyoncsalíat< világ bítangia t

Sárospatat<. Zsi,ros József

t

Dr, Bárdos Istuán

a R. M. cserkészcsapatának föparancsnoka,

Magyar vagyok.

Magyat vagyok, daeos, baszke ínagyat,
Benncm ezet év kesetve vet,
M;;r" kelettőí sodort a ví\at
Ö.;Úí. tazében nóttem én íel,
ÉJ- "J.iJr.ákat 

csóí<olt a halál
i{i*tuaa, zilált, szent keblekte,
iiárgO p'ajtások véfiasáinál
V;;;, eSk"m"t ott téttem 1e;

t"'ria1Ű-_i, cskü, mint sötét átoí<

DOrrs"to", vátva a sziveket,
k"á].tle" őúhe o|y vaőut vágott.

§ziii; lelí<cm is mcgtemegett i
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(Folytatás.)

7. Laci beszegődik béresnek.

_ .Laci egy nagyot nlujtózkodott, aztáa
telnyltotta a szemét. Az első pillanatban
nem látott semmit, lramarjában azt lritte,
hogy még lábori sátrukBan van, Aztán
egy§zerre rohanták meg a tegnapi nap és
az éjszaka emlékei ts vaiami hirtelen
öröm fogta el: hát eddig nagyszerüén si.
került, a legnehezebbjén tút vánnak. Kál-
mán még aludt. Föléje hajolt és látta, hogy
az aíca egészen piros és nehezen lélegzik.
Nem akarta zavarái,szegény, hadd pihenjen;
mozdulatlanul íeküdt tovább, nehogy- íel-
költse. Borzasztó éhes volt, most nyilalolt
bele, tegnap este óta nem evett semmít.
Vajjon hány óra lel-ret? Óyatosan, fekvő
helyzetben kihuzta az óráiát és a i<unyhó
bejárata íelé tartotta, ahol egy eltévedt
napsugár játszadozott. 8f +7, háf még csak
ilyen keveset aludt v,olna ? ! De hisZen ez
az óra áll, persze tegnap elfelejtette fel.
húzni l

De jó vo'lna enni valamit! Tyüh, azáml
minden éIelmiszerük Kálmán hátizsákjában
volt. Az evésből hát egyelőre nem lesz
semmi, majd a legközelebbi faluban bevá-
sárolnak, addig csak kibirja. Vásárolnak?
Istenem, Istenem, hiszen a pénzük is oda_
veszett, egész kis vagyonukat Káimán őrizte,
mert csak neki volt bőrtárcája. Homlokát
kiverte a veriték, nem tudott tovább nyu-
godtan feküdni. Ledobta magáról a pokró-
cot és felült. Erre Kálmán is megmozdult,
nyögött egyet, a másik oldalára fordult,
majd megint vissza s aztán egy hirtelen
ránditással felszakitotta a szemét.

- Jó reggelt iíjúúr ! * köszöntött Laci
rá tréfásan.

- Hol vagyunk tulajdonképen ? - nyö-
szörgött Kálmán, mint egy kis gyermek.

- A dicső köztársaságban, - nevetett
Laci. Egészen megfeledkezett éhségről,

tsFAIlIG§síülg

minden baiáról, hiszen már nincs egyedül
s ketten majd csak megbirkóznak minden
nehézséggel.

_ De most gyerünk ki ebből az oduból
és nézzünk kórül a nagyvilágbant

Kimásztak. Rekkenőn si-itött a nap és
Laci szakértő szemekkel megállapította j

- Na, jó sokáig aludtunk, már régen
elmult dél l

A messze tarlókon alig látszott egy-két
ember, az út kihalt volt s a távolban egy
lemplom torony felrérlett.
'- .lvlost mit csináljunk ? - kérdezte

Kálmán össze-összeborzongva.

- Bizony jó voln4 először valamit . . .

enni, : akarta Laci Tnondani, de azlán
hirtólen elharapta a szőt. Kálmán még
utóbb szemrehányásnak venné, De az igy
is megértette, egyszerre eszébe jutott min-
den, teült a íöidre és szótlan kétségbe-
eséssel kulcsolta össze a kezeit.

- Kálmi, ne csüggedj! Bemegyünk a
taluba aztán majd csak lesz valahogy. Te,
nevetnél, ha most tükörben látnád maga-
datl Az én méríöldes cipőimben; a nad-
rágba is kétszer beleférnél !

De Kálmánnak nem volt keclve nevetni,
még akkor sem, amikor Lacira nézett, aki



t$B úlcvrrR cshnrÉ§Z ______:,=
pedig elviselt sportcipöiben, valamil<or fe,
hér vászonnadrágjában és hálóingiében
(tegnap a sötétben azt vette Íel) ugyan-
Ösak humoros látványt nyujtott.

- Tartsunk szemlét a közvagyon íelett
; mondta vidáman és kiteregette meg-
sdványoddtt hátizsákjának tartalmát. Hrába
kutatott, nem talált még egy harapás szá,
taz kenyeret sem. Istenem, mit adna most
egy salka tábori kozmás bablevesért ! De
hát a íontos, hogy meg van a naplója és
4.z őrsi zászló,, két legdrágább kincse.
Élénken tett-vett, de jó kedvé nem ragadt
át Kálmánra. Magábán gubbaszkodva ült,'
itt.ott megpróbált mosolyogni, de nagyon
rosszul srkerült neki.. Laci végre is nem
tudta megállni:

- kálmi mit búsulsz ? csak nincs valami
bajod ?

Egy kicsit faj a torkom, de az. semmi

- fáradian legyintett a kezével - majd
elmulik, - Laci megijedt:

- Hisz te |ázas vagy. Egész forró a
kezed, meg a homlokod ! - Rémület ült
ki á szemébe. - Menjünk be hamar a
f'aluba, hogy mielőbb lepihenhess t - Gyor.
sqn szedélőzködött össze. - Valame|yik
páraszt majd csak ad éjieli szállást, azián
hideg borogatást rakok a torkodra s hol-
nap kutyabaiod sem lesz l - mondta eről-
tet-ett vidámsággal, inkább sa|át magát biz-
tatva. Felcsatolta a hátizsákot és meg,
indultak.

- Most eqészen olyanok vagyunk mint
a német cserkészek, nekünk sincs kalapunk.

Szükségét érezte, hogy beszéljen, hogy
elhesegesse rnagától az aggodalmat, mely
körülfónta a szivét. - Az uton már fel-
száradt a sár, egy egy szekér nagv por-
íelhőt verve robogott el mellettük. Kálmán
szeretett volna egvre felkapaszkodni, oly
íáradtnak érezte lábait, de nem mert szólní.
Laci meg csak beszélt-beszétt:

- Emlékszel-e a kis Mohikánra, akivel
együtt jártunk a Ii. A-ba és igy hivtuk,
mert rnindig indián-regényeket olvasott,
még az órák alatt is ? - Kálmán nem em-
lékezett. - Pedig milyen nagy szenzáció
volt, amikor egy§zerre csak megszökött,
hogy elmenjen Amerikába. Hogy csodáltuk
és irigyeltük. Kicsi vézna gyerek volt.
Biztosan emlékszel. Aztán csak Pestig ju-
tott, ott elfogták és visszahozták. Az igaz-
gató lri akarta csapni, a szülei sirtak, mi
mcg kigúnyoltuk.. Nem is birta ki sokáig,
kimaradt. - Laci'elgondolkodva hallga-
tott el.

- Hogyan jutott ez most eszedbe ? -kérdezte kálmán szomoruan.

- Ugy, hogy mi is írgy járnánk, mint

a szegény kis Mohikán, ha most vissza
kellene fordulnunk: - Kálmáir megértette:

- Ne félj Laci; még ha belehalok, is , . .

- szavait etnyomták a könnyek. Laci meg.
ölelte és most mál vidámabban mentek
tovább.

Elértek a falucska első házaihoz. A por-
ban gyermekek játszadoztak s itt-ott fel-
tünt Cgy öregasszony. Különben a falu
néma éi krhalt volt. Laci az egyik ház
előtt megállt. Nagyobb volt, mint a többi,
az ablakokban muskátli viritott és a tágas
udvart pajta zárta körül. De nem annyira
ez ragadta meg Laci figyelmét, mrnt inkább
az a mosólygós arcu, tizévkörüli kislány,
aki a kapuban állt és egy hatalmas vajas-
kenyerei majszo|t. Nem is annyira a kis-
lány, mint inkább a vajaskenyér.

- lde benézünk! - mondta hirtelen
elha,ározással. A |ányka nagy szemeket
mere§ztelt rájuk, aztán berohant:

Edesanyám, édesanyám ! Katonák
91 ünnek !- A fiuk nem értek rá töprengeni, miért
nézi őket katonáknak, a pitvarajtóban már
megjelent a krslány anyja, rémülten igazitva
kötényén.

- Jó napot kivánok! 
-.:köszöntött 

Laci
illedelmesen s mielőtt az abszony magához
térhetett volna csodálkozásából íolytatta:

Kiránduló diákok vagyunk s éjjeli
szállást l<érnénk valahol a pajtában !

Az asszony gyanakodva nézett rajtuk
végig;

- Nincs itthon az uram|.

- Majd megvárjuk, ha meg tetszik en-
gedni. A barátom egy kicsit rosszul érzi
magát és nem igen tud toválb menni l

Kalman már le is roskadt a padkára. Az
asszony ióságos szemében részvét gyuladt ki:

: Níi baja van?

- Meghütötte magát, fáj a torlra !

- No ió, hát csak várjanak, az uram
nemsokára hazajön ! Iluska, te meg ne
ácsorogj ideküin, hanem gyere nekem
segiteni |, 

- Azza| bement.
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I,uska csakhamar ujra megjelent' egy
szakajtó krumplival, lerelepedeit jó messze
a fiuktól, de a szerrrét le nem vette volna
róluk.

- Ez a mi. mesterségünk l - kacagott
íel Laci, - gyere segitstink neki !

A kislány vérvörös lett az ijedségtől,
amikor Laci nyitott bicskával közeledett
íeléje, de aztán csakhamar mosoly ült ki
a szemébe. Az első ismerkedés után Laci
egy csodálatos mesébe kezdett, melvben
mindenki szerepelt: János vitéz, Toldi
}[iklós, Hamupipőke, Tündér llona, szóval
míndenki. Senki sem sejtette volna, hogy
csapongó képzeletét a kinzó éhség csigázta
fel és lrogy uralkodnia kell magán, hogy
a nyers krumpliba bele ne harapjon. Ami-
kor az asszony kijött utánanézni kis le-
ányának, már igen nagy barátságban ültek
ott egyiitt.

- Ez derékl - mondta megelégedetten
és kis vártatva két karéj dúsan megkent
vajaskenyérrel tért vissza.

- Brzonyára megehültek az uton !

l\íilytn nagyszerü vajaskenyér volt az !

Laci solra ilyen iót még nem evett, csak
az volt a bai, hogy egy.két harapás és
vége vol1. Kálmán nem tudott a magáéval
megbirkózni, mind jobban égett a lorka,
mind jobban kezdett forogni vele a ház,
a pajta minden. Rátukmálta a kenyerét
Lacira, de ennek ez már sehogysem izlett.
It[ig az utolsó krumplikat bámozták, az
aggodaIom mind í,_ljtogatóbban c§avaro-
dort körül a szivén. Nlár a csordát is haza
hajtottát< hangos tülköléssel; Ilusélr portá-
ján két gazdagtő*yű tehén bakiatott be
és az asszony mindjárt nekiállt feini őket.
Csak már jönne a gazda l Hrszen ha Iluson
mulna, nem kellene az éjjeli szálláson ag-
gódnia.

Végre a kisleány felkiáltott:

- G;,ün már az édesapám !
A kitárt kapun lassan fordult be a hatal-

masan megrakott szénásszekér. A tetejéröl
fiatal béres legény ugrott le és serén),en
fogta ki a habzó lovakat

- No mi az ? - kérdezte tekintélyesen
a gazda és végig simitott hosszu bajuszán.

- Diákok, - sugla neki oda beléje
csimpaszkodva lluska s ezen a szón valami
nagyszerü titokzatost értett.

- Ejreli szállást kérnénk, - lépett elő
Laci. - En elhálok akárhol, istállóban, pa|.
tában, de a barátom beteg, számára kér-
nék valami jobb íekbelyet !

- Hát ez §e nem szálloda, se nem kór-
ház ! Menjenek be a városba!

- De kérem, mi messziről jöttünk, fá_
radtak vagyunk, hová menjünk ma már
este ?

Erre már az asszony is odajött, nem
mert beleszólni az ura beszédébe, pedig
ggy megnyerte a szivét a két szegény ván.
dor diák ! Iluslra azonban bátran ianCigatta
apja ködmönét:

- De idesapám ! - könyörgött.
- Oszt tudnak.é fizetni ?
Laci elpirult:

- Sajnos, minden pénzünk odaveszett,
de ha a barátomnak adnak szállást, én le-
dolgozom. - A gazda végig mérte:

- Hm ! Hászen ellrelne most egy munkás.
Annak a íránya Pistának úgysem sok
Irasznát látom ! Mondja csak - és hangia
hirtelen suttogóra fordult - odaátrul gyüt.
tek? - és a íejével egyet biccentett dél.
felé.

- Igen l _ íelelte Laci meggondolás
nélkül. (Folytrtjuk)

Anyámhoz.
Bucsu?om, Anyám, bucsu?om l

Három hétte eltávozom.
Mert hiv a lagytábot,
Mcrt hiv a hús sátor.

A szabad tcrmésaet öíén
Eleí< cserkesatársimmal én.
Ne íelts lredves anyám9
Isten vígyá z ott tám.

. . . At<kor siri, aí<,kor zokogj maiő,
Hogyha a soí§ messze elhajt
S nem látsz hónapokig,
Tán hossaú évekig.

Talán.. . írívni íog a haZa,
Sírass, ha nem iövöIr vissza . . .

Mert Magyarctszágétt
Haltam meg - hazáméttl

Szűcs László fg. VI. o. t.
74. Törekvés, Nagykanizsa
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Uj hareos magyarok.
* ÉtaLcp -

Személyek: Kiscserkész. Cserkészfiú. Halott honvéd
szelleme. Cserkészparancsnok, Cserkészek.

§zin: Cserkészotthon. Idö: l920.

I. JELENÍIT.
Kiscserkész (a függöny elé kilép): Búrs

magyar idők gyermeke vagyok, szívem-lelkem
érzi tépett hazánk szomorú siralmát; apáink
vesztett hona lett a mi hazánk. A gyönyörű
szép tündérotszág, amelyet a Kárpátok er.dő-
koszorúja ölelt s a büszke négy folyó szelt
át, csak volt . . . Hová |ett a zúgő tölgyes
s a fenyves rengeteg s kinek zúg a kék\ő
Adria habja ? ! . . . NIás, iclegen hajót röpít
már a magyar tenger, a földönfutó, vérköny-
nyet hullató magyarok jajja zokog fel az
elrablott erdőkben . . . Nlindenkitől elhagyatva
állrrnk, csak a reménység s a nyomorítság
a hír társunk . . . IVÍennyire igaza van ama
szonrorú dalnak, amelyik azt mondja (énekel):

, II. JELENET.
Honuéd, szellelne (a függöny jobb oldalán

kilép a íüggöny elé): Hej, milyen zokogő,
szomorú nóta ez is . . . Egy kis fiúr ajkáról
röppent el s ő is milyen szomorút.

Kiscserhész (zavattan tekint a fe|éje köze-
ledőre) : I{i va1y, miért jösz oly leverten
feléni ?

Honuéd, szellelne: Ne kérdezd, hisz ugy is
látod . . . Katona voltam én . . . magyar hon.
véd, ki védtem a régi nagy magyar hazát,
Szivemet (szivére mutat) orosz golyó járta át
s a Kárpátokban földeltek el . . . Pihentem
is békességben . . . De egyszer, amikor télre
hajlott az idő, éreztem, hogy fönn a hantok
szörnyen nehezekké lettek s alattok majdnem
összetörtem; megíordultam siromban ... de
nyugtot nem ialáltam, kiszálltam belőle s mit
láttam ?I csikasz cseh rongyát lengette a
magyar Kárpát orma . . . El innen, el -mondám - szolgaföldben nem nyughatom . . .

rnentem, messze.,.. messze . . . napkeletre,
délre székely véreim földjére, hogy megláh

hassam mégegyszet a házam, földem ..,
nem találtam. Kicsiny falum ielégetve, házam
romban hevert . szeretteim hová lettek,
csak az Isten tudja. Idegen ott már minden .. .

vad oláhok zsukátáző bocskorosaira bukkan-
tam s a gyimesi havas alján, a csiki íal-
vakban nem csilingel akis templom harangja,
nem hallik a magyar nóta, csak dudaszó
járja ... Testem, lelkem itt sem talált nyug_
tot ,. . azőta bolyongok keresve a helyet,
ahol békén nyugodjam . . . Magyar zászlőt
lelget itt a szél s it| is sírás, itt is bánat ?

Kiscserkész: Igazad van,, sírás van itt is,
mert fáj nekünk a Kárpát erdőkoszorúja, íáj
nekünk a kincses Erdély, a Bácska, a Bánát
kenyértermő síkja . . de remény a mi húí
kísérő-társunk s erős a hitünk a magyar
feltámadásban . . Lesz nrég egyszer tavasz,
piros pünköscl . iesz még egyszer egy
boldog tündérország . . . mert e siránton is
átcsendül az trj honíoglaló munkára induló
uj harcos magyarok harci riadója .. . Hallga
csak . .jer és láss! . . .

Da ttama : szekel q il l rzá luról

III. JELENBT.
(A függöny felgördül s a Kiscserkész és a Honvéd

szelleme a szinpad bal oldalára vonulnak s nézik
a szinpadon ,vigyázz" állásban levő cserkészek
csapatát; a jobb oldalon a cserkészparancsnok s
az előtérben ,a cserkészfiú, aki a függöny felgör-
dülése után azonnal szavalni kezd,)

CserkészfilL (szava|va): ,Uj harcos ma-
gyarok.' Irta Skorka Károly.

Fekete vértavak
Yérpárát leheltek.
Tépett hősök, magyarok
Halódva hevertek.

Lobogónk lebukott,
Holtak, akik hordták.
Céda népek titokban
Vérsárba tiporták"

Ejszal<a volt minden,
Vakult, mély sötétség . . ,

Kősza férgek a magyart
Rongyos rongyra tépték,

an

Ar

iii

mt
ll]

ffi

W

F,fl,
fir
iji

ili

,iii

fu-

fi

tr

r;1__=

Arva, e lha - luolt rcrt =[:pád folóle,
!_.l,--

ftepe' Ntncsen parffogŐla ,

nlftc vÖdle, BÚ s hazánk a csíllagoR e'fteR,

csbndes zokogással könnge hull zzrekftekI

!j

h
1"

!
lL*r 

\|

ru



MAGYAR CSBRKÉSZ 141

Rothadó romok közt
Károgtak a varjak .

véres kezek valahol
Sirgödröt kapartak.

Aztán jött a hajnal:
Mélyből tompa rengés.
Magyar földre mosolygott
Uj életderengés.

Kidobbant a mélyből
S oda állt a gátra
Cserkészfajt a, fiatal,
Erős magyar gárda.

Cserkészparancsuok: (a fiukhoz fordr"rlva),
Cserkészfiuk, ti tépett hazám uj harcos nra,
gyarjaí, tartsátok meg am? fogadalmatokat,
amelyet az imén| lettek. Alljon előttetek a
szabadságszerető római nép magasztos pél-
clája, amely Cincinnatusokat, Scipiokat, Mucius
Scaevolákat adott elétek, akik dolgoztal<,
harcoltak és meghaitak a honért ; vagy néz-
zétek a hős Rákóczi kurucait, akiknek szel-
leme kisért bennünket, avagy a szabadság-
harc vitéz honvédjeit s a nagy, világháboru
vörös ördögeii, kik halált nem isnrerve ro-
hantak a harcba s ha el is estek idegen
íöld hantjá alatt alusszák is siri álmukat,
álmodnak egy szebb, boldogabb hazáró!,
amely sajnos megtörten, szétszaggatva, da-
rabokra tépve van most . Ne engedjétek,
hogy álmuk csalfa legyen ! A porba sujtott
Anteusként az ő példájukből nyerjetek erőt
s ami nekik nem sikerült, ti szerezzétek
vissza; a régi, szép nagy N,Iagyarországot!
CsendüIjön fel ajkatokon e harc, e munka
riadója s e dal szivet, lelket átható dallama
törjön tel a szivetekből, amikor az uj hon-
foglaló munkára indultok. lJgy legyen l (A
cserkészek erre a ,,F'ittk fel a fejjel a har-
sona zeng . . l indulót éneklik, amelynek
végeztéve| a csapat ketté vá|va a szinpad
két olclala felé huzódik s a háttér zárő fa-
lán feltünik a régí integer l\4agyarország
koszoruval, nemzeti szinü szalagokkal diszi-
tett térképe, amelynek a csapat tiszteleg,
majd karban ónekli:)

Vaskemény az öklük,
Szemük messze néző i
Sirkaparó férgeket
Bizony nem becéző.

Lobogót az égig
Fesziti fel kariuk
Harcolásra riadós
Kemény, dacos daljuk.

S mit kötött a hitvány,
Ereszt az ereszték:
Arany sugár ragyogja,
Hárnras hegy keresztjét.

puszta romok üszkén
Oltárt rak az Isten ;

Régi nagyság avarán
zöldre zöldül minden.

Uj hit melegsége
A szivekbe rebben:
-<...lipul, szepul a Jovo
A cserkészkezekben.

(Tiszteleg s helyére megy).

(A két utolsó sort isnrétlik; ismétléskor a füg-
gönylegördülsaKiscserkész s a Honvéd szel-
leme lassan a függöny elé jönnek.

IV. JELENET,
Honaéd, szellelue: Milv édes, mily vigasz-

taló ének: Nem veszhet el Magyarcrszág
sohasem sohasem . . I\{ost nrár nyu.
godtan pihenhetek meg én is Látod
íiam, azt hittem, hogy hiába hullt a vérem,
de láíom nrár, hngy an:it mi elvesztettünk,
megtartani nem tudtunk, nem veszett el
egészen, mert ime lesznek, akik visszaszer-
zlk, helyre hozzák Szabad a föld,
amely nrajd most eltakar . . megyek . . ,

a fáradt vándor most már megpihenhet . . .

Álmodhatonl nlár az uj, szép, nagy lüagyar-
országrőI . Fiam rád még a munka vár
. Isten veled. (El.)

Kiscserkész: A magyarok Istene adjon
örök nyugvást nekecl . . . (Utána néz). F,l-
ment De lelke, példája itt maradt, él
közöttünk ., . E hős hcrnvéd s vele annyi
ezren tudtak meghalni a honért s mi élni,
dolgozni, s ha kell halni ne tudnók l ? . . .

Félre tehát a keserü bánattal . nenr a
sirás, hanem a munka, a harc segit csak
mi rajtunk . . . Fel tehát a munkára, fel e
nagy harcra ! . . Te pedig Istenünk, ki' ezredéven át védted a magyart, óh ne hagyd
el ezután sem, nyujts feléje védő kart s
tekints le áldón a Benned biző, kűzködő
magyarra |. Dr. Réuész Amaclé.

t-assan,érzéssel Nemveszhel el l1agqarorsz'ag sohasem !

ll'

1zerLe: tarkas Dezso

"#

-vesthel el ilaqgarország sohasem 50ha5ern Vede|mezl,ftem eftgedt az l;reft,Nem

az lslen telvlrul még remengségúnk rozsaja, A 
1

|stert gondot vlsq| reáJa , reáia
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Rovering To Success.
(Folytatás és végo.)

A kOv. fejezet cime: Rovering. Más jobb
kifejezés hijján itt is és a következőkben
öregcserkészeknek kell forditanom, mert
arrói szól, amit mi öreg cserkészetnek ne-
vezünk. Az ö. cs. alapja; fiatal embereknek
boldog, egészséges és hasznos polgárokká
való képesitése. Szabályzat, törvény, foga-
dalom, próbák stb. olyan dolgok, amelyek
nagyjábóI azonosak a cserkészettel, tebát
ismeretesek. Az angoloknál szokásos ren-
geteg külön próba talán a magasabb fej.
Iettségre való tekintettel (í7 éven íelüli
fiúk) bővebb és alaposabb anyagú és az
általuk teljesitendő szolgálat is már fonto-
sabb. Pl. tűzoltó, rendőri, életmentő, szikra-
táviró stb. szolgálat.

l. oszt. próba:
1. 200 m. úszás.
2, 20 mérföIdes vándortábor, mely leg-

a|ább 2 nap és 1 éjjel, melyet hátán vitt
sátortáborban tölt el. Napló- és térképváz-
lat az útról.

3. Első segély.
4. Nagy táborozás.
5. Távolságok stb. becslése.
6. Nemzetgazdaság, bank, saját pérlz-

ügyei rendbentartása.
7. Helyi önkormányzat és birósági szer-

vezet ismerete.
8. Mások szolgálata. Hat havi kikép-

zés, stb.
9. Természetismeret: asztronomia - csil-

lagok, bakteriologia, növénytan, állattan,
biologia, geologia, vegyészet, villamosság,
stb, valamelyikéről.

10. L2 havi ö. cs. szolgálat.
Ezek gyakorlására fellroz példákat. Pl.:

1. Terep: vasuti vonal mentén. Adva van
vasuti §zerencsétlenség, összeütközés. Ör-
sök szétosztandók különböző íeladatok el-
végzésére. Illindenki köteles leirni, hogy a
helyszinen adott eszközökkel miként vé.
gezné el az emelési, mentési, első segély
nyujtási tüzoltási, első segély nyujtási pod-
gyászmentési stb. munkálatokat. 2. Repülő-
gép lezulran, pilota alatta szorult, sebesült,
benzintartály tiizet fog. Leirás: ugy mint
fent.

Emellett megállapitja, hogy lehetetlen
öregcserkészetet csinálni megfelelő otthon
nélkül és miqdiárt csomószámra adja a
programmpontokat az otthonban va]ó mun-
kálkodásra, azotlban óva int a >szobacser-
készet< -től.

Az öregcserkészek felelősségéfe vonat-
kozólag a következőket mondla: rEmlé-
kezz, hogy az öregcserkész amellett, hogy

jobb emberré és jobb polgárrá képezi ma-
Eát, akár akarja, akár nem, mintegy
mintaképe és példája lesz a csapatban és
környezetében levő fiatalabb fiúknak. Fiúk
borzasztő utánzók és a >borzasztóc szót
akarattal használom, mert borzalommal tölt
€l, ha arra gondolok, hogy példa által
mennyi jót vagy mennyi rosszat nevelhe-
tünk beléjük.

Igen nagy bennük a hajlam arra, hogy
egy náluk idősebb iíjúból, aki személyisége
által, vagy valamely cselekedet által meg-
nyerte csodálatukat, hőst csináljanak. Egy-
szer megkérdeztek, hogy mi késztetett
arra, hogy ifiúkoromban azza| az energiá-
val futbalozzak, mint ahogy tettem. Egye-
nesen vissza tudom vezetni egy nálam idő-
sebb fiú beíolyására, aki később igen neves
klub-játékos lett, azonban abban az időben,
mikor az iskolába kerültem, a >fag<-je
voltam (angol középiskolákban az alsóbb
osztályok tanulói kiszolgálják a felsőbb
osztályosokat) és abban a megtiszteltetés.
ben részesültem, hogy a kabátját tarthat-
tam, mialatt játszott, cipőit tisztithattam és
játék után szabad volt a meleg vizet hoz-
nom és emlékszem, hogy mily megvetéssel
utasitott rendre egy fiút, aki féríias dolog-
nak tartotta valamely piszkos elbeszélés
előadását. Elejétől íogva arra iparkodtam;
hogy olyan legyek, mint ő és bár sem
akkor, sem azóta fogalma nem volt, hogy
mily hatással volt reám, egész iskolai éle-
temet az ő mintájára rendeztem be.

Jónak lenni jó, de másokat arra tanitani,
hogy mikép legyenek jók, még ,iobb és
sgkkal kevesebb íáradság, - mondja Mark
Twain - de kételkedem ez utóbbi helyes-
ségében, minthogy a .tanitás tőleg szómé-
lyes példaadásból á|L. Ez a tanitás ö. cser-
készeknél első sorban cserkésznevelő mun-
kában áll. Első pillanatban ez csak a má-
sok szolgálatára teendő cselekmények kö-
zőtt ualalnelyihneh látszik a számos közül,
pedig ez talán a legfontosabb. Elkezdeni
legkönnyebb, mert minden alkalom meg-
van rá, viszorrt a felelősség íelette nagy.
Mindig kevés az ilyen nevelő, mert a fiú
sokkal könnyebben és szivesebberr tanul
egy erősebb fiútól cserkészettel összefüggő
dolgokat, hisz egyébként épp eléggé tele
van a íeje számtalan irással és olvasással,
melyel<et bemagoltatnak, hogy az éIetben
sikere legyen,

Mindenképen eljön az idő, hogy kinek-
kinek a sa.ját fiát kell majd arra nevelnie,
hogy - saját canoejában mikép evezzen

- és akkor azt ugyanazza| a felelősség-
érzettel kell megtennie, rnint most egy
egész >kiscser}rész< tábor nevelését.

Ha az emberek néhány évvel ezelőtt is
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már neveltettek volna az apaságra, egész
más nemzetünk volna ma. Néhány ember
helyett az egész tömeg neveltetett volna
arra, hogy jellemes, egészséges ember le-
gyen, aki életéből a legjobbakat tudja ki_
hozni és mások érdekeit a sajátja elé tudia
helyezni Igaz, e nélküt is megvolt minden
népnek az igen nagy arányszáma derék
férfiakban - de a háboru jött és elvitte
azok szine-virágát. Ezt pótolni kell.

Inkább az iró jellemzésére közlöm talán
még a könyv beíeiező sorait:

>A,z élet estéjén én már 9 óránál
tartok. Nemsokára itt lesz a lefekvés ideje.
De Te még délelőtt élsz, talán 11 óra van
és a nap legnagyobb, legjobb része előtted.

- Jómagam éivezetes napoL éltem végig,
bár volt benne köd és eső, de gyönyörű
napsütés is volt. - Mit fogsz csinálni a
napoddal ? Boldog lehetsz, ha helyesen
választod meg a módját és nem |esz az,
ha avval fogod eltöIteni, hogy _mindig
várjál valamiren vagy alszol. - Ebredj!
Csak egy élet-napod van. Minden
percét használd ki, mert annál jobban és
édesebben fogsz aludni, ha a leíekvés ideje
elérkezik. - Azok, akiknek nyugtalanok,
álmatlanok az éjszakáik - azoli oTyan ern-
berek, akik a napsütést elmulasztják.

- A boldogság a tiéd, hacsak canoed,
ban jól evezel. - Egész szivemből sikert
kivánok ehhez és a cserkészek üdvözletét:
}ó munkát!"

családszervezet,
A esalád. A tíz éves fejlődés termelte kr

magából ezt a sajátosan szekszárdi cser-
kész.alakulatot. A lV. Vadgalamb és a VlI.
Róka őrssel ugyanis az történt, hogy egy-
másután költöztek el tagjai Szekszárdról,
vagy kerültek cserkészei más őrsök és
rajok élére. Mivelhogy e két őrsben vol.t
legintenzivebben kifejlődve 2-3 évi állandó
összetétel mellett az őrsi élet, a belőlük
elszakadt tagok semmiképpen sem akartak
örökre elszakadni régi őrsüktől, A,z elköI-
tözöttek minden nagytáborra megjönnek
és bevonúlnak őrseikhez. Igy a Yadgalam-
bok annyira elszaporodtak, hogv ,nyáron
két őrsre való is kikerült belőlük. Es ezze|
máris készen volt egy új szervezet, az őrsi
>élet< kiegészítésére: a Vadgalamb-család.
A IV. Vadgalamb őrsnek nem lehettek
a tagjai a belőlük lett őrsvezetők, segéd-
tisztek s az elköltözöttek, akik csak nyá-
ron érkeznek vissza; de igen is tagiaí le-
hettek a családnak, És ez, a család, mintegy

- mondhatnám - pótkeret (káder) áltitja
ki magából a mindig állandó I-2 őrsét,

Kik tehát és mi§enek a esalád tagjai?
TisztelelbelieÉ, akik az őrsből kikerülve ma-
gasabb munkakört töltenek be vagy a csa_
|ád azzá választotta. Működők, akik a csa-
lád őrsében állandó és jelenidetű munkát
vég,eznek, szóval a család őrse. Táaolléaők,
akik elköltözve vagy más csapatnáI végez-
nek állandó munkát, vagy mint magányos
cserkészek dolgoznak, de a családiukkal
állandóan érintkezésben vannak. Yégülr kül-
tagok, akik még nem tettek (tehettek) fo-
gadalmat, pld. az egyik vadgalamb kis.
öccse.

Szeruezele. Éten áll a család!ő, akit a
tiszteletbeli tagok közül választanak köte-
lessége ellenőrizni a rábizott fiúkat, össze-
tartani a távollévőket és megteremteni a
speciólis család.szellemel. Egyébként a csa-
Iád őrsei őrsvezetőinek e nemű munka-
körét semmiben sem korlátozhatia. Szóval
a családban az apa szerepét tölti be. Mel-
lette az anya szerepét a családhoz tartozó
legöregebb őrsuezelő tölti be. Az őrsi ön-
kormányzatban lefektetett őrsvezetői mun-
kája mellett íőfeladata a lelkigondoskodás.
Az ő szerepe, hogy cserkészei lelki életét,
olvasmányait, barátiait, §őt amennyire le-
het, gondolatait is kiíürkéssze és ahol a
lelkiekben szükséget, pótolni valót vesz
észre, mindent meg kell tenni, hogy a
maga, a család taglainak, tisztjének vagy
a cserkész szüleinek a közreműködésével
a fia lelkét a cserkészjellem útiára terelje
és azon vezesse. Ezért nagy súlyt helyez
a fia napirendjére is. A működő és távol-
lévő tagok egymás közt a testvérek. Őrsi
munkájukon kivül a testvéri szeretet és
családi szellem ápolása kötelességük még
az éIetre kihatóan is. A távollévök pedig
kötelesek állandó érintkezésben lenni a
családdal s egy évben legalább €gyszer a
család valamelyik táborában résztvenni. A
kültagok a család őrseinek leendő tagjai

család szokásai. A családban történt min-
den dolog családi titok. Ennek megtartá-
sára és a családtól kirótt kötelességek tel-
jesitésére fogadalmat tesznek a családíő
kezébe. A családba való íelvétel vagy el-
bocsátás hagyományos szokások szerint
történik. Ha a család nagyon elszaporo-
dik, nemzetséggé, törzzsé lesz.

40. Szekszárdi cserkészek
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I Mint a Phőnix madár . ,'.
A magyar légi forgalmi társaságok kiil-

földröl hozott gépei után megjelent az
égen az első magyar gépmadár is. Az
első, .. a többi jön utána. E repülőgép
az albertfalvai repülőgépgyárban készült,
Relrdeltetése, hogy benne pilótáink r.rtán_
képzést nyerjenek, illetve megíelelő kikép-
zésben részesüljenek és igy a magyar légi
forgalom kiíogástalan szaktudású, biztos
kezű gépvezetőket kapjon. A készüléket
Szebeny és Oravetz mérnökök szerkesz-
tették. Egyfedelű. A szabadon hordó szár-
nvak fesztávolsága (legnagyobb szélessége):
1['4 méter. A gép teljes megterheléskor
800 kg. súlyri. Még l00 lóerős motor van
beépitve, de 50 lóerős magyar (l) repüló-
gépmotor fogja légcsavarját hajtani. Leg.
nagyobb sebesség 140 km/h. Az iskola-
gépek lassúak s jOl kiegyensirlyozottak.
Az oktató s a pilótanövendék egymás mel-
lett ülnek. Mindegyik előtt van kormány-
szerkezet, melyek egymássalösszeköttetés-
ben állnak. Egyikkel az oklatő irányitja a
gépet, a másikat, mely ugyanazt a moz-
gást r,égzi, a tanuló kezeli; ekkép a gép
minden mozdulatára érzi, hogy mily irány-
ban s mennyire kell a kormánykészü]éket
elmclzditani.

Egy repülőgéppel több, egy lépéssel to.
vább mentünk a trianoni határnál.

6 lóer6-1000 lóerő.
A repülőgép fejlődésével nagyobb tel-

jesitmények elvégzésére nagyobb lóerejű
és esetleg több motort épitettek a légi
járóműbe. A mind nagyobb gyorsaság s
teherbirás elérése e megoldás által csak
egyoldalú volt a repülőgép gazdasáqos
üzemére, mert a több lóerejű motor több
üzemanyagot fogyasztott. Két, három, stb.
motor alkalmazása a kezelést nehezitette,
a gép súlyát is növelte.

Ulábnan arra törekednek, hogy minél
kisebb motorerőyel, fokozottabb követel,
ménynél pedig lehetőleg egy repülőgép,
motor által kiíejtett nagy lóerőszámrnal ér,
jenek el takarékos üzemet.

Mind kisebb s kisebb motorerejü sport-
gépeket szerkesztenek, sőt épitenek készü-

\\\
yerósy t.

lékeket, melyek motor nélkül repülnek. A
motornélküIi sárkánygép a levegő küIön-
böző irányú mozgásának energiáját hasz-
nálja íel a repüléshez. Az elért eredmé-
nyek bebizonyitották, hogy tök életesen
szerkesztett repüIögépsárkánnyal motor
nélkül is repülhetünk s a készüiék motor-
ját csupán az emelkedésnél vagy akkor
vesszük igénybe, ha a levegő áramlása
szünetel. Ez a kisegitő-motoro§ sportgép
elve. A kisegitő motor 3-15 lóerős. A
íranciák alerion-nak neveztk e kis sport-
gépet. Barbot Írancia pilota egy ily 7 ló-
érős késziilékkel 1800 m. magasra emel-
kedett, 2 őra hosszatt volt a levegőben s
l30 km. hosszú utat tett meg. Kilenc lrter
benzint fogyasztott el. tr{,ás alkalommalát-
kelt a La Manche csatornán 15 lóerős
gép|ével 2 őra 16 perc alatr Feltétel sze-
iint 2 shillirrg ár:u, tehát 2 liter benzint
vihetett magával, ami csupán a felszállás-
hoz volt elegendő. A csatornán át motort
leállitva, siklózva repült. Nekünk is van
2 ily kisegitő-motoros siklógép . . . tervünk.

A repüIés ez ujabb töké]etesedése sport-
szempontból nagy jelentőséggel bir. Az
ily készülékek olcsóbbak; kezelésük egy-
sáerüségével pedig elérik, hogy bicikli,
motorkerékpár helyett a cser}<ész hadijá-
télrokon is használni fogják... majd.

A légjárás tökéletesitésének másik módja,
a nagyóbb erőt kifejtő motorok alkalma-
zása a kereskedelmi légi forgalom üzem-
gazdaságosságát s a gépek kezelésének
egyszerüségét biztositja. Már a háború
vége felé is gyártottak 1000 lóerős motort
s ázőta több 800 lóerőn felüli repülőgép-
motort szerkesztettek.

Bréguet tipusú 16 hengeres, percenként
2800 fordu'latszámmal 1200 lóerőt nyuit.
Farman gyár 1B hengeres csillagmotorja
B00 lóerős s mindössze 780 kg..ot nyom.
Lorrein Dietrich 24 hengeres s 1000lóerős.
Londonból Turinba 9.5 óra alatt repült
esy 1000 lóerős Napier-motorral felszerelt
gép. Angliában oly motort épitenek, mel.y-
nek hengerei 200 lóerőnél nagyobb erőt
fejtenek ki.
. Fogalmat nyerhetünk e roppant teljesit.
ményről, ha tudjuk, hogy ma az á|talában
használt repülőgépmotorok egy hengerére

ili',il
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60-80 lóerő iut. Ha ez a motor bevált,
úgy óriási eredményekre számithatunk az
aviatikában.

Pax!
1914. óta először .történt, hog} német

repülő békés szándékkal átrepült, illetve
átrepülhetett a Szigetországba. Ez év eIején
egy Dornier tipusú íémgépen, a 180 lóerős
,Komet(-en német légi bizottság utazott
Berlinből Londonba. A legi út 0 óra hosz-
szatt tartott.

A látogatás célja Angliát Németország-
gal összekötő légiút megtárgyalása volt.
Eredmény, hogy rnáius l. óta a Daimler_
társasáq megkezdte a légi forgalmat Lon-
don-Berlin között. Délelőtt l/z10 órakor
indul Londonból s este 7'50-kor érkezik
Berlinbe Közben Amsterdamban, Brémá-
ban s Hamburgban tart a gép pihenőt.

A rrlap"-bizornán;,osohhoz !

Iiérjük azokal az egyeseket és csapatokat,
akik a lapot havonta bizonlánlba kapják,
hogy hátralékos tartozásukat ju,niws kó foQa-
aún te\tétlenül egyenlitsék ki. (A ,,Magyar
Cserkész" csekklapján!) Ezentűrl pedig a bi-
zományosok legk és őbb a bizolu á.njl á,lu él el hó-
napjáuah 25-ig (bezárólag) sziveskedjenek
csekklapon elszámolni. Amennyiben az e|szá-
molás a fenti határidőig be nem érkeznék, a
köuetkező kaui, bizowáuyt ueru kiildjük. (Pél-
d.á,ul,: Egy csapat a májusi bizományről
május 25-ig nem számol el, junius hóra bi-
zományt nem kaphatl) Csekklapot kixánatra
hiildiink !

Megjelent u, ÓrrrJrtőkkönye és a Dalos-
hönyu második kiadása l Mindkét könyvet
már rég nélkülöztük. A közelgő táborozások
alkalmával nélküiözhetetlen kincs minden csa-
pat számára. Mindkét könyv kiadóválialatunk
főbízományosánál, Kókai Lajos könyvkeres-
kedésében kapható. A csapatok jól teszik, ha
mielőbb e||átják rnagukat a könyvekkel, mert
most még olcsó áron kapható.

A kiadólaiuatal,

nriként olvasóinknak bejelentettük, önálló
szakcsoportként alaktrlt meg. E hó folya-
mán küldtük szét a,,Szakcsoportszabályzat ot
a Magy. Cserk. takarék és hitelszövetkezete,
mint az Orsz. Központi Hitelszövetkezet
tagja kebelében alakult kiadóvállalat részére."
A 13 pontból állő szabá|yzaíot kivánatra
mindenkinek rendelkezésére bocsátjuk. Az
Orsz. I(özponti Hitelszövetkezet április 14,én
vette tudomásul. A nyilvánosságot legköze,
lebb érintő két pont igy sző|;

4. c) A kiadóvállalat javára jegyzett üzlet,
résztőke után osztalékol a mutatkoző szak,
csoport nyereséghez képest a szakcsoport
közglliilése állapit meg.

6. §. A szakcsoport ügyeit az előIjáróság
vezeti, Három tagja van, kiket a szakcsoport
tagok sorából a szakcsoport taggvülése 3
évre választ. Elén annak elnöke áll. (Ez
jelenleg Gerő Lászlő társelnök.)

Az előljárősági tagság teliesen bizalmi jel-
legü és tiszteletbeli, ezen tevékenység után
dijazás neru jd;r.

Az újabb jegyzések a következők:
Kanitz István 10000 K
Urbach Géza (t8. Lóczy) 3000 "Erőssy O,, Szombathely . 1000 

"M. Cs. Sz. III. ker., Szombathely 500 
"Yárady Szabő L., Szombathely 500 7'

146. Révai csapat, 'íata . 3000 ,
Spilenberg Gy. . . 2000 ,,

Kiss Józseí, Budapest l00g ,' t8, Szitágyi Erzsébet leánycs.. 1500 
"Fischer S. Alajos és neje 1000 
"Dr. Hampel Antal 2, jegyzés . 500 ,

85.Zrinyi cs. Szfehérvár (Pötz Edgár) 18000 ,,
Halamka Gyula, Vác 3300 ,,
Léh István, Vác 2200 ,
14. Holló cs., Esztergom , 4500 ,,
t46. Révai cs., Tata . , 2000 ,,
l?2. Erő, Debrecen 5000 ,,
Ill. Erő, Hódmezővásárhely 5000,,

Összesen 64.000 K
Ehhez a márciusi számban kimu,

tatott ._24űn 
"

Végösszeg l l . ,309.730,,

l íK- C^o 
§ _:",l P,=')lff§Ff l,

§){\ , "k /lE!"U, / y r-
Bajó Emil rajza (§zekszárd).



l46 MAGYAR CSERKÉSZ

A cserkészek szép munkájukkal, nemes
gondolkozásukkal, jellemükkel tiszteletet viv-
tak ki maguknak. S mi mindannyian arra
törekszünk, hogy szebb, jobb, dicsőbb jö-
vőre készitsük elő a magyar ifjuságot,

sokat rontanak azonban az álcserkészek.
Igy a multkorában kellemetlenül hatott rám
a hajón egy cserkészruhás csapat viselke-
dése, duhajkodása, mely senkivel, semmivel
nem törődve minden hiján a fegyelemnek
közmegbotránkozást keltett. Ilyen elfajult ki-
ruccanásokkal könnyen bemocskolják a cser-
készetnek tündöklő fényben ragyogó jó-
hirnevét. Barcza Imre,

(Az ilyenek nregtagadják a cserkésztör-
vényt: méltók arra, hogy a cserkészet meg-
tagadja őket. Szerk.\

Széche.nyi t, a ,srriérrrt. Széchenyit for-
gatván Onismeretének l7l. lapján egy kér-
dés fejtegetésénél akaratlanul is a cserké-
szetre gondoltam. A felvetett kérdésre : tniért
van a világon oly kimondhatatlan sok ostoba
(sic) ember? - igy felel:,,Minden ember
hord kebelében egy Istentől rendelt gyengéd
és szelid őrangyalt, amely szót kér a neve-
lésben, amelyet elnyomni halálos vétek. Sőt
segiteni kell öndllóstígra ! ]\{ert máskülönben
egyetlen egy védnélküli pillanat is elég arra,
hogy orrára bukjék a szüntelen emberi fel-
vigyázat által érettségre soha el nem jutó
tehetetlenség.

Ezt hirdeti a cserkészet is, midőn a sok
gyakorlati tudás mellett követeli a gyengéd
lelkiismeret erősitését, a rosszabbik érzésünk
ellen a kitartó harcot és teljes önállósággal,
tökéletes szabadsdggal biztat, ha a küzde-
lemből a jobbik érzésünk kerül ki győztesen.

* Or. H, D.

Az aggódó hazafi. Eszterházán voltunk
próbatáborozáson. A Fertőról íélig elázva
jöttünk haza, tehát sátor helyett az iskolába
huzódtunk be.

Az illatos szénán jó alvása eshetett Sclrnei-
der Gusztinak, mert még reggel 7 órakor is
azon mód feküdt, amint elnyomta az álom.

A többiek kirándulásra készülnek, de

Guszti minden keltegetés ellenére csak alszik:
megfordul és alszjk tovább. Náci fogja a
trombitát és elég közelről elíujja az ébresztöt.
Guszti azonban zavartalanul szövögeti ál-
mait továbbra is ! A parancsnok álmaival
együtt az őrre bizza és elmegy a fiukkal a
megállapitott kirándulásra.

Amint felébred az álomszuszék Guszti,
panaszl<odik az őrnek rossz seitelmeiről:
,,Alighanem baj van otthon (l921. jul ) !

hogy az osztrdkok dobpergés és trombitaszó
mellett bevonultak Sopronba l."

. Guszti egész estig hitt ,látomásainak",
de midőn jól kimulattuk magunkat az agy,
rémen, megfejtettük a szülőföldjéétt aggódó
testvérünk álmát.

Dr. Horvdth Detre (Sopron).

Hozzászóltis Xurroiry 24. cserkésztestvé-
rem észrevételéhez, Harminc évve| eze!őtt a
repülés egyik rrttörője: Santos Dumont, -ki először a|ka|mazta léghajón a robbanó-
motort - az érdeklődő gyerekeknek kö -

szönhette léghajójának s talán életének is a
pttsztulástól való megmenekülését. Egy légi
utja alkalmával a motor felmondta a szol-
gálatot s a léghajó esni kezdett. Santos
Dumoni nem vesztette el lélekjelenetét. Lent
álló fiukra rákiáltott, hogy fogják meg a le-
lógó köteleket s szaladjanak a léghajóval,

- rnint egy sárkánnyal - a széI ellen. A
várt eredmény nem maradt el, az esés csök_
kent s megfelelő helyen a |éghajó baj nél-
kül földre ért.

Sokan egyszerübb vagy jobb repülőgép
modellek készitésével közelednek az aviati-
kához. Wright testvérek és sok hires repülő
fiatal korukban hasonlóképpen kapcsolták
magukra Ikarus szárnyait.

A németek, olaszok, stb. ifjusági Áero_
egyesiileteket alakitottak, nrelyek tagjai a
repülés elméleti s gyakorlati oktatásában
részesülnek, modelleket készitenek. A fran_
ciák légi utra viszik az önként jelentkező
ifjakat.

Nlagyarországon közeljövőben alakul Ir-
jusági Aero-Liga. Tagjai közelebbrő1 meg-
ismerkedve a légjárással, bizonyára ésszel
vagy kézze| cselekedni is fognak érte. §z
l. sz. Brkie csapat már munkához fogott.
Cserkészeknek s nenr cserkészfiuknak meg-
nrutatta a mátyásföIdi nemzetközi repülő-
teret, a légiforgalmi társaságok ott levó ké-
szüIékeit, majd előadás keretében mozival
s vetitett képekkel ismertette a levegő meg_
hóditásának történetét, a légjárő eszközök
szer'epét s a vitorlázó repülést, sőt sárkány-
versenyt is rendezett" B. K,

\,
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A francia leánycserkószek konferenciája
az erg€ronnei kastélyban.

A XtlI. Lajos korabeli argeronnei kastély-
ban tartották meg a francia cserkészleányok
1922. évi konferenciájukat. A konferencián
Anglia, Belgium, Egyesült Államok képviselői
is jelen voltak,melyet a francia cserkészleányok
egyik feje de'Montmort kisasszony nyitott
meg augusztus 4-én pontban 3 órakor és a
francia leánycserkészet eredetérő1 tartott ér-
dekes előadást. Franciaországban egy a leány-
cserkészethez nagyon hasonló mozgalom in,
dult meg, melyet Siegrist kisasszpny csodá-
Iatraméltóan vezetett és ha ez a mozga|om
hozzájuk csatlakozik, ugy F'ranciaországban
a leánycserkészet igen nagy fejlődésnek indul.
Hétfőn Siegrist kisasszony tartott előadást a
írancia leánycserkészet eredetéről, történeté-
ről és szervezetéről. Ezekután a többi államok
megbizottai beszéítek a leánycserkészet fei-
lődéséről hazájukban és más cserkészaktuáli,
tások kerültek szőnyegre, melyek betöltötték
a konferenciának hátralevő idejét.

A nevezetes konferenciát, mely egy hétig
tartott, augusztus lL-én zárta be de Ntontmort
kisasszony. Azon reményének adott kiíejezást,
hogy a jövő évi konferenciára, bát ez nem-
zeti konferencia, az összesállamok küldenek
megbizottat, és igy az a \eánycserkészetnek
hatalmas, a cambridgeihez hasonló jelentő,
ségű összejövetele lesz.

A pápa és a cserhészet.
Olasz cserkésztestvéreink méltóan ünnepel-

ték meg Szent György napját. Reggel ünnepi
mise volt Szent Lajos sirjánál. t'öbb mint
ezer cserkész vett részt a szent áldozásban.
De a napnak legkim.agaslóbb része volt a
pápai audiencia és Ó Szentsége Xí. Pius
beszéde.

Délután 2 órakor közel 2000 cserkész cso,
portosult a Vatikán kertjében. A szent atya
kocsin érkezett oda és fogadta Msgr de Car-
pegna gróínak,.. Olaszország főcserkészének
hódolatát, aki O Szentségének bemutatott egy
tengeri cserkészcsapatot és kérte a szent atyát,

h_ogy áldja meg a világ katolikus cserkészeit.
O Szentsége eleget tett a kivánságnak és
ezekke| a szavakkal válaszolt:

,,Hogy mindenki belsőgondolatának és ki-
vánságának feleljünk, teljes szívünkből meg-
áldjuk a kat. cserkészek ezen szép küldött-
ségét. Tudjuk, mit tettek a cserkészek a ke-
resztény élet érdekében, s hogy mit tettek a
magán és nyilvános élet minden mozgalmá-
ban a keresztény gondolat és érzelenr helyre-
állitásáért. Mindenre gondolva, öh cserkészek,
amit ti az é|etbenképviseltek, gondolataitokat
és ragaszkodástokat magunkévá téve, tiszta
szivbőL adjuk áldásunkat a világ kat. cser-
készeire,"

A cserkészek térdrehullva fogadták a szent
atya áldását és ezután diszmenetben vonultak
el a Mennyei Atya földi képviselője előtt.

Bajó Pál.

Áz amerikai cserkórzszövetség

időnkint toborző közleményeket helyez el az
összes lapokban, amelyek klisével együtt dij-
talanul közlik azokat. Lapunk egy barátja
beküldte az ,,Amerikai Magyar Hirlap" egy
számát, arnelyben a cserkész az amerikai
zászlőra és az állam géniusza előtt tiszteleg
és mögötte a legyőzött szörnyeknek (türel-
metlenség, előítélet. kísértés) szimbólrIrus rajza
látható. A kép alatt felhivás szól a cserké,
szetbez való csatlak ozásről.
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Közlemény. Dr. Ga-
bona Lajos kir. kuriai biró,
intézőbizottsági tag (Bu-
dapest, I., Attila-utca 73.
sz. l. 6.) kózli, hogy az
Országos Intézőbizottság
19:]3.-évi május hó 4-én
tartott ülésén az elnöki
székbóI tett hivatalos nyi-
lgtkozat szerint, a ,,far.
kaskölyök" nevet és jol-
vénvt minclazok a csapa.
tok, amelyek kezdettől e
nóven szervezkeiltek, to-
vábbra is használhatják.

Á Nemzetl UJság napilapjaink közül az
epvetlen. ame|v állandó .Cserkészet" rovatot tart
íóin, amennyi6en hetenként egy.egy léllrasábot
§zeniel a moigalomnak. Teljes értékében méltá-
nyoliuk azt aiagy lendítöerőt, mely a nagynyilvá-
nósság érdeklődéjének bekapcsolásában rejlik. Ezért
szivesén fejezzük ki há|ánkat a Nemzeti Ujság
iránt és teljes tisztetettel folyamodunk hozzá támo-
gatásérL

Más dolog megint Az, hogy a tudósitások a
cselkészet érdekeinek és az igazságnak megfelelje-
nek. Ebből a szempontból kénytetenek vagyunk a
magunk hirneve érdekében szóvátenni 4 máius 6-ki
szám hirét, nrelynek címe volt: Miért késik a
,Mrgyar Cserkész" ? Ez a hír a tévedésektöl hem-
zsegett, a helyreigazitást pedig a lap nem közölte.
Hogy miért, az érthetetlen. A legfóbbtévedés, amely
alkátmas hirnevünknek ártani, oly tetmészetü, hogy
kénytelenekvagyunk a helyreigazitás közlésének
meliőzése íolytán itt cáfolni. Eszerint: "Olyan hirek
keringtek már, hogy a mlgyar cserkészet népszerű
íolyóiiata (t. i. a M. Cs.) . . . véglegesen megszünt.
Uey értesülünk, hogy a lap szüneteltetése csak
idéiglene§". Kijelentjük, hogy nem vagyunk hajlan-
dók sem "véglegesen', sem ,ideíglenesen" meg-
halni. Seitelmúnk sincs róla, hlgy ki, miért és honnan
szívta életre ezt a kacsát s arról nrág kevésbbé,
hogy a két nappal késöbb megielent jubiláris szá-
munkról miért nem volt heilandó a lapunkért any-
nyira türelmetlenkedő rovat tudomást venni ?

A na3ykanlzsai kegyesr. fóg. ?4. "Törek-vés" csapatának beszámolója. Az elrnuIt nyáron
lharosberényben táborozott a csapat báró Inkey
Józseí úr vadaskertiében, amely a cserkésztáborok-paradicsoma vott; megában a táborban c§órgede-
zett egy bövizú, idítő forrás; a fúrdés pedig a tábor
elött elterülö két hatalmas tóban történt.-Távol a
világtót a nagy erdó közep_én volt a tábor, ahol a
levegö telve volt virágillattdl és madárdallal, a ia-
vakh-oz pedig karcsúlábú özikék és ágas-bogas fejű
§Zarya§ok iártak, gémek, gólyák, aírályok, sasok,
fácánok, vadkacsák röpköJtek, A bucsúzást csak
az a íenl.ény könnyitette meg, hogy a nagylelktl
házigazda jóvoltából jövóre visszaszerpzheti a csa-
pat az ,elye§zett paradicsomot'. - Evközben se-

rénven folvt a csapatmunka. Félévenkintakiképzés
ellehörzésére s az ambició ígkozására örsiverseny
iai á, eivégzett anyagból. Ósszel vetitett képei<
keretéhen siámoltunk be a közónségnek a láboro-
zásról,amikor Ispdnovits igazgatő Finnországról
is tartott előadást. Csapatlapunk az nIfjúságunk",
melvet magunk sokszorósitunk § a benne közölt
ifjújági spÖltrovat miatt lgen sotan járatnak.Teljes
kikéorést nveít a csaoal a liizoltásban. tábori tele-
fonbin és " céllövész'etUen. Áprilisban előadtuk a
oKi§ tord"-ot, ápr. 29-én pedig .Hg7lhy Miklós kor-
mánvzó ur előtt-23 ielölt tett fogadalmat. Husvét_
kor2) cserkészünk-volt fenn Budapesten a iubi-
leumon, mint a tavalyi kiálliláson is, egyedül a
távolesö llI. ker.-böl. Három nap alatt Pestnek leg-
több nevezetességét is nregnéztük. Mostfolyik itthon
a Juvószenekar betanítása. A táborozásra a legtöbb
sátit<ségletünket már beszereztük évközben s a tá-
borozá§i költséggket a fiúk megszerezhetik gyógy:
növénygyűjtésse1, amely okból egy itteni társasággal
(Planta)- rendszeres üzietí összeköttetésbcn vagyunk.
Á csaóatban Sakk-kör is müködik s a megtisztelő
szolgáiatokat a J. Cs. K. (Jeles Cserkészek K_ör.e)

taqiá véezik. íagok száma: 70, 8 örsben; 2 ig.
seigéatiszT és 8 viisgázott őrsvezető. Minden őrs,
nek van szakmunkaköíe § a legtöbb cserkésznek
valami megbizatása. Csapatparancsnok: Szücs lmre,
raiparancsóokok: Vegele Károly és Sótonyi lstván
taiiárok Az idei táborozás Itrarosberényben (So,
mogy vm.) lesz iul. 4-25,ig, vasu.tállomás Nagy-
kanizsa. 16 cserkész külföldre is megy.

Levelezés. Lengyel cserkészmester vagyok,
24 éves és a Vilnai egyetenren ,tanulok.

Szivesen levelezek és cserélek bélyeget(nagyobb
mennyiségben), levelezőlapot, látképes lapot és
cserkészjótvéíyt. Mincten 

- Ievélre szivesen vála-
szolok.

A levelezés lehetséges az eszperantón kívül
írancia, német, orosz és lengyel nyelveken.

Pologne. Tomaszów. Lubélski Bank. Mieczyslaw
Wegrzecki.

Á 86. sz. Báthory csapatnál április hó 8-án,
a budai áll. gyakorló polgári frúiskola tornatermé-
ben tette le fogadalmát a csapat 12 ujonca, A cser-
késszé avatott fitíkhoz Kautny Károly csapatpa-
rancsnok lartalmas, szép gondolalokban böveIkedö
beszédet intézett. A íogadalomtétel után 'a torna-
csarnok szinpadán a csapat cserkészei több szin-
darabot adtak elő, a közönség nagy tetszése mellett.

A kőszegi 53. szÁmu Juri§ich-§sapat ápr.
24-én Szent-Györgynek, a cserkészet védöszentjé-
nek ünnepén Új hárcosokat vett fel, a régiek pedig
uira megtogadták, hogy a zászlóhoz hűek marad-
nát. U§yancsak ekkor történt l7 öreg cserkész
bucsúzáiá is. Mikes János gróf megyéspüspök úr-
a cserkészet atyai párttogója - szintén megjeIent
ünnepélyünkön. Szép beszéde, melyben az őreg
cserk-észektöl búcsúzott, a fiatalokat buzditotta,
hosy ió cserkészek legyenek. sok je|enlévö szemé,
ből-cirlt ki könnyet, á-cserkészekben pedig több
készséget keltett a íogadalom megvalósitására.

A, 47. P. L. F. csanat 1923, április l7,én ülte
meg tenállásának 7 évés évforoulólát, Ezen alka-
lomból kis ünnepélyre gyültünk össze, . anlely9.n
visszapillantotluni< a muliba, aría az áprilisi dét-
utánra, mikor lelkes másodikos gimnázislák a kan,
tavári'öreg íák alatt, a kedvesen csobogó__forrás
mellett. megatapitották a cserkészcsapaíot. Vissza-
pillantottufrk s'megerősödtünk a muft szemlélésé-'ben s.erőt meriteTtünk a biztató !övöre. Aprilis
hónapban alakult meg az líjusági V8röskereszt órs.
Most a nagytáborozáira kéázülődünk, amely július
első felébed lesz a Duna mellett, §zikszay;l. örsv.

q
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Á makót 92. Csanáil cserkészcsapat táboroiási
aiapja javára f. évi május 4 és 5-én Makón, vala.
mint 9 és rO.én Mézöhegyesen cserkészpropaganda
elöadásokat rendezett. Műsoron volt: Prológus
Csanád vitézeiról. ,Est a tábortűznél" életkép, irla
dr. Vásárhelyi Miklós cs. tiszt, melyet az egész
csapat adott elö. ,,A Bakony haramiája', Erzbru-
cker Aladár vigjátéka. ,A két arabug' Harang
László vigjátéka. 3 szavalat:. oLesz egy oí§zág'
Gyökössy Endrétöl, "Kiáltás Zrinyihez" Sík Sándor.
iól é9 ,,Magyar cserkész dala' Radványi Kálmán-
tól, Enek és énekes tornamutatványok, melyeket
Wénich Gyula cserkésztiszt, parancsnoktanitoit be.
Cserkészitíduló. Gyufaskatuíyilatet és a vonatjáték,
melynek ismeretes szövegét cserkészmegfigyelés
alapján még egy §orral megtoldotta a csapat, t, i.
ezzel: ,,Tokató". Nagyon jól bevált. Ajánljuk köve-
tésre. - Az egyik délutáni előadáson a csapat
ingyenjegyeket adott a makói Erzsébet-hadiárvaház
60 kis hadiárva leánykájának. Mezöhegyesen a
kincstári ménesbirtok §zive§, magyaíos vendégsze-
retetét élvezle a csapaí, ahol a ió birkapaprikás
fogyasztásában is elég jó munkát végzett.

A ,De Vlaamsche Padvlnder' Hoboken ke-
rülete (Belgium) levelezölapon szivélyes üdvözletet
küldött szerkesztőnk útján a megyar cserkészek-
nek. A levélbeli válaszon kivül itt is viszonozzuk
nyilvánosan vlaam testvéreink kedveskedését.

A 198. ..Pál" csapat rákospalotaujfalui otthoná-
ban május 20-án fogadalomtételi ünnepélyt rende-
zett. A csapat parancsnoka Ventula László elektro-
technikus.

lII. KERÜLET. Közli (_za.)

In nen-onnan. A mosonmogyei főtitkár, miután
KrizsánBéIaeltávozott, Buszek Jenö, a 68. Klauzál
csapat parancsnoka lett. - 69,.sz. Baross Gábor csa-
pat parancsnokságát Gabos Lajos posta- és távirda
főellenör vette ót, - A lrerület trszti vizsgáItató bi_
zottsága elótt Keleti Józse| Simonffy Jenő, Dan-
csecs lmre, Halmos LEjo§, r/aszczigLászIÓ, Vargha
Erzsébet cserkésztisztex és Srnidelius György segéd-
tiszt tisztivízsgát tettek. - Reicher Ernó a 72. Bocs_
kay csapat (Zataegerszeg) patancsnoka lemondott,
8 parancsnokságot ismét Neuwirt János tanár vetto
át. - 79. sz. Fostetich csapat április 29-én gazd,ag
m{lsorral egybekötötb fényes fogedalomtétel-ünne-
pélyt rendezett. - A ?4. Törekvés csapatnál a Prinz
der Neederlanden alapitvány jutalmát április 29-én
délután acltá,k át ünnepéíyes kereteh közt a kor-
mányzó úr 0fóméltósága elótt tar|ott fogadalom-
tétel után. - A körmondi 55. Batthyány csepat cser- ,

készei a város sporttelepét íákkal ültették körüI.
A crerkész, ahol tud, segitt - A 49. Berzsenyi cser-
készcsapat pünkösdkor kétnapos tábort rendezott
Olad-Soé közötb a Rohonci patak mentén.

A kerületi cserkésztlszl1 vlzsgáztató bt-
zottság tagjai a következők: Erőssy Oszkár ker.
elnök, Simonffy Jenó ker. ell. megbizott, Vargha
László ker. fótitkár és Horváth Dezső, -Pavetics

Ede csetkésztisztek.
Faragó Eile csapatlátogatísa. Ápril_is hóban

Faragó Ede ft. megtÉkint,ette a 48, 49, ő0, 6l, az
58,64. szímú csepatoLat. Ápr 26-án a szombathelyi
csapatok felett tartott szomlét, Este résztvett a :

csei,kés"vezetök rentles heti összejövetelén. 2?-én
cl. e. megtekintette Ják mollett a 49. Berzsen.yi
csapatnak emléktáblával megjelölt táborhelyót,
dé'lután Kószegre ment, htll az b3. és az őL sz.
csaprtokat lÁtogetía nreg. Mindenütt nagy lelkese_
désiel fogadták a szimpatikus fótitkárt.

49. Berzgenyt nagytábora. A,49. Berzse_nyiek
az idei nagytáborunkat Veszprémmegyébe, Bánd és

Mórkó között1 Monyéke puszta közelében tervezik.
Innen tervbe van véve Rezi.váráig egy mozgótábor
a következö utiránnyal : Her'ond-Városlód (E ó.
etlénygyár)-Ajka (üveggyhr; szénbánya)-Somló-
vásárhely (Somlóhegy)-CsabreldeL_ Sümeg (sü-
megi vár, 76. Kisfaludi csapat)-Táti}a.hegy-
Zalaszátttó-Bezivár.

Helyi blzottság Tapolcán. A 73. Bacsányi
csepet §z€rv€zó testülete a most megalakult helyi
bizottság lett. Tagjai: Tseppen Jenó ny. Lir. itélő-
táblabiró, §chreiber Jenó ny. alezredes, Polgár
Ferenc fószolgabiró, dr. Roth Aurél kir. Lözjegyző
és Szigeti Odörr felüg;elö. A csapat Nagy Lajos
parancsnok vezetésével most kóri újraigazolását.

Óregcserkészek. Az öregcserkdszek csapata
a 49. és 61. csapat tisztjeiból és idósebb cserké-
szeiból megalakult Szombathelyen. Most van i3a-
zolás alatt.

Stk Sándor május 5-én résztvett a szombat_
helyi róm, kat. kör müvészestólyén. Az állomáson
Vargha fótitkár és,a szhelyi csapatok fogadták.

Za|aegerszegl c§erké§züa n epély. Május l,ó
13-án dólelótb a 7l. Zrinyi csapat zászlószenlelé.i
ünnepélyt tartott. Zhszlóanya Dervarics ÁLos íölit-
birtokos leánya. Ugyanakkor a 7t, 72,80. csapat
jelöltjei fogadalmat tettek. A kerületet Erőssy
OszkÁr e]nök és Simonífy Jenö ell, megbizott kép.
viseIte,

IX. KERÜLET.
A r90. sz. Bgyetértés és a 162. sz. Irlnyt

csapat közös fogadalomtételi ünnepélyt tartorI
Debrecenben. Ekkor újitották meg a rógebbi cserké-
szek is a fogadalmat. ünnepi beszédet Uray Sándor
reform. lelkész tartott. IIangsrrlyozta a. mapJiaí
csetkészmozgalom rendkivüli fontosságát, de rámu-
tatott annak a szükségességére is, hogy minden
eszközzel támgatnunk ke|I ozt az uj tavasztjelentó,
virógos és feltétlenül gyümölcsöt hozó bajtást. A fo-
gadalmat Debreczeni Ferenc ker, e]lenőrzó mb, vctte
ki. Lelkükre kötötte, hogy a cserkészeszmék törhe-
tetlen szolgálatában óvják, védjék a }ráromszir,ü
nemzeti lobogót, hogy szinei ne halványodjanak,
vagy egyszinűte át ne festódjenek soba. Klomer
Gyirla ker. elnök, az Egyetérlés parancsnoLa a leg=
utóbbi évröl számo]t bo. Csapata menlő őI§e i§ €k.
kor vizsgázott a Máv. egyik orvosa Dr. Bógel előtt,
§zavalat és énekszámokon kivül előadlák Erczbrucktr
Aladár: Erdö mellett nem jó lakni c. darabját is.
A nagy otlaailással szereplók közül L,iilönösen kiliint
Papp Sánrlor és §zabó Kálmán.

Á 167. §z. Töfekvés c§apat, mely a tlebre-
ceni ref. tanitóképzó intézet kebelében áll íenn,
már,cius 15-én tette le a fogaclalmat az intézet már-
,cius 15.iki ünnepél.1,e keretében. A szövetséget
Debreczeni Ferenc ker. ellenörzö mb, képviselte.
Ő vette ki a fogadalmat a csapat 16 legrégibb lag-
jától. Beszédében az ösi kollegium hagyományainak
a cserkészeszmókkel való együttes ápolására buzili_
tottl a, leendő iskolamestereket, bogy népnevelói
munkájultban méltók legyenck az új márciusi ifjú-
sághoz: a magyer cserkészekhez.

A 89. sz. Turul c§apat szintén mórcius 15,én
ez iniézeti hazafias ünnep alkalmával íijit,ott é§ tett-
fosaalalmat Nriresvházán Krdmer Gvula ter. elnök
elÖtt, ki hoószalb beszédben szóli az új cserké.
szekúez és Nyiregyháza közönségéhez,, kéne ki{ar-
tást és támogatást. Lelkes és tartnlmas ünnepi be-
szédet tartott a esapat patancsrroka Léndrt Jánog.
Az úi cserkészekhez még az intézet igazgalója
Margócsy Emil is beszélt- összekapcsolve március
1í ike ,ióleotőségét a magye,r cserkészmozgaloln
jelentöségével.
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Uj kiailvónyaink. Megjelent az Órsuezetők

hönjtue és a Dalosköny Ií. kiadása l Mind,
nyájan tudjuk, mily pompás könyvsikert ara-
tott 2. B. K. G. csapat kétkiváló tisztjének, Ma,
jor Dezsőnek és Spileuberg Györgyneh mun-
kája. Néhány hónap a\att a példányok ezrei
ugy elfogytak, hogy csakhamar hiábavalónak
bizonyult minden hajtóvadászat példáriyok
után. Most kiadóvállalatunk, méltányolva,
hogy e két könyvre a mozgalomnak szüksége
van, st{yos á|tlozatta| megjelenttette Major :

Dezső Orsvezetők könyvét változatlanul, mig
a Spilenberg-féle Daloskönyv teljesen új fel,
dolgozásban és mintegy 50 új dallal kibővitve
jelent meg. Igy helyet találtak benne a Ka,
rácsonjl Sándor és dr. Molnár Im.re álta|
javasolt régi magyar énekek is,. melyekhezegy
sor új cserkésznőtajárul. A két kötetet, melye-
ket közönségünk bizonyfua oly örömmel
fogad, mint amilyennel itt rájukmutatunk,
legközelebb bővebben méltatjuk. Nlost rné§
egy erőteljes agitációt kérünk, hogy a telje-
sen kész Já.tékköngu és Időjóslós is meg-
jelenhessék.

A vlsegrádl vár. Irta Ernyey József ós Lux
Kótmán dr. Budapest,. 1923. Kiadja a ltlűomlékek
Orrzágos Bizottsága. Ara 400 kor.

A fínom papirosranyomott, gazilagon illusztrált,
6{ oltlalas fúzeb teljes és magas szinvonalu kalauza
minilen visegrádi kirántlulónak. Kényelmetlen, hogy
mondanivalóit nem osztja fejezete}re, de ezért bőven
kárpótol nrgyértékű kép- és rajzanyaga. A szer,
zóknek tórgfuk iránt 1rzett nagy szeretete órzik
minden sorbn ós valóban, ma különösképen szi-
vünkbe kell fogaclnunk régi dicsósógünk minden

-}.!

i 3.oo"'.r.! |o."'oo.! !o.o._

ii".:.,ii...:.,ii..1,:"

feiezetét. Visesráit peilig minrtig dicsteljer lapja r
*isv". lovsei-idókiek. -A kttnyv megértlemli min-
deriÖserkész-különös érdeklőilését és minden csapat
könyvtórába ajánljnk.

A Turirtaság és Alpintzmus március,ápri-
tiei lettós száma*közli, hógy az eddig dr. Vigytizó
János tulajdonában volt |ap t észvényttirsasdgoí a) a-
kit. vezetó cikke Barcza Imre cserkésztiszt mun-
katársunk a Grohmann,csticson (8ll1 m) cimülen-
clületes cikko és a Diákturistaság rovalban teszá-
mol,,Magyar cserkészek tÁborozás_a.Angliábanú'
cimmól a-'!8. Lóczy csapat tavalyi beltingei tábo,
ráról.

Á német liJúcserkészek folyóirata, a ,,T)e!
weisse Rittet" lV. évfolyam, 3. füzete jelent meg
máius eleién. A négvives boritékolt kötet a protes,

taniizmus]ól, Martin Vo tlkeltől és Oroszországról
boz hosszabb tözleményeket, amihez könyvismer-
tetések járulnak.

Az .,Ezetmester Cserkész" III. évíolyamot
ielez már. Az a íürge és ügye§ csaprtlap (13. sz.
csaoat). mint kézitai is dús illusztrálással dicse-
teaieíít. üdvoztilltik a lapot, amely alkalmas az
epvséses csapatszóllem kialakitására és a csapat
siŐ.oi szellenii ös szefogására.

Az ..Ifiúsáeuttk", a Keresztény Munkásií.lak
Ors zágo§ SZö v et.-sé gének b iv at alos lapja (lV- Kossuth
Laios_'utca 1, II. 1l.) májusi számában ujra nagy,
szórű hnrcosa az új kere§ztény Magyarol,szágnak,
Ifjúsági mozgalom rovatából értesülünk, hogy a

nÖcsi -ker. munkásif,jak cserkészcsapata nagy siker-
iel szerepelt fuvószenekart szervezelt. Sajnálatos,
hosv a nvomasztó viszonvok miatt, négy kvart
ol.fiira huiódik ögsze ez a riagyhivatású baitÁrslap.
Szerkesztóje Ceiíe Gábor tanár.

A 27. Eötvös csapat is meginditoita Április
hóban csapatlapját 12 sókszbrositott oldalon,,Eötvö§
Hirailó" nlven.- A csinos külseju, élénk tartelmu,
ügyes szerkesztésü lap elsó száma kedves fogatl-
tatásban részesült.

u,l,|llliI

Szintlatabot, hr gyémÉnt lenne is mintlen sora,
ószig nem közöIhettink. legteljebb rövitl jelenetet-
helvizüke miett. Azért kell minéI több részjegyet
ieeiezni. A krónikót örömmel vettük. A prológus
"sáIemes és fordulatos _ ottl s igy mégis első-
sorban csapotérdekü, mi pedig cgak az óltalános
müvészi mértékkel mérheiünk. - Dr. B, 0. Mély,
tiszta 6rzés, mely szólamoLban bujik 9|. - S_zta-

rgczkv Zoltári. 4, BlK. cserké§z, lI. o. í. György \ril-
mos i,ajvezetóit beküldte ,,A hatliterv",et; jól tette
és jól-mulattunk rajta. Ezzel eléeedj _is meg, a
nvomdafestéket még-nem birná. -. §r. L., E!er. A
te'rvezett könyvet sz]vesen lÁtjuk; rövid )egyen és
tömör. A cik[nek igy nem sok hatása várható.49. §zornbalhety. Köszönjük, igazán kedves.hüt,

demény és levél. 
- Ami neú jött, abból a napló, a

lira (milv kedvesen közvetlen) kiszorul, & trom,
titás, go'ndolatok rogtálva, a iew (megbeszélések
utón) i-ön. - §z. B. F. A ,,jóinilulatú birólat,' me8-
volni.- de hetvünk - az nincs. - Sr. t. l{agyk,
A proiócus kiszorult, tle kerül onnan jobb is. Mi
voit ,, c'ime rnnak 'a' 

darabnak ? - C8. V. M. il.

Ktadia t A Magyar Csctkéczazővetsag Klrdóváltalat.

Nyomta r Frátcr ée Tiltsatőayvnyomdáia
Yczctéght fclclőr: Frátcr Dáalct.

Budepcrt, VII- Atácía,lolcz l3,Tel. Jőtecí |06-20
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Megalakultak a következő cserkószbecgü-
lotbiróságok: A) Kerüleli cserkésabecsület,
biróságok: 1. III. kerületi cserkészbecsület-
biróság : Elnök : dr. Náray-Szabó Lászlő jog,
ügyi szakelőadó. Birák : Dancsecs Imre cs.-tiszt,
Szász Géza szakelőadó. Székhely: Szombat-
hely. 2. VllI. kerületi cserkészbecsületbiróság :

Elnök: Klein Gyula VIII. ker. igyvezető elnök.
Birák : Mihálkó Béla VIII. ker. főtitkár, kegyes,
rendi tanár, Schmidt A. István főgimn. tanár.
Székhely: Kecskemét,

B) C s erh é szc s a p alb e c s iil etb ir ó s á g ok : l . 5, sz.
,.K. E. G." cserkészcsapat becsületbirósága:
Elnök : Gerő Lászlő cstiszt, szövetségi társ,
elnök, Budapest, ]L, Toldi Ferenc-u. 44la.
Tanácselnök: Velősy Béla cserkésztiszt, csa-
patparancsnok. Birák: s. Pöschl Gyula,
tsa\ázs Sándor cserkésztisztek. Székhely : Bu-
,dapest, II., Fő-utca 80. I. e. 3-2. 1l8. sz.
..TuránÉ' cserkészcsapat becsületbirósága:
Elnök: dr. Markó Győző csapátparancsnok.
,tsirák: MiháIkó Béia, Kiss Márton cserkész-
tisztek, kegyesrendi tanárok, Székhely ., Kecs,
'kemét (r. kath. főgimnázhlm). 3. l97, sz.
,V. k. g." cserkészcsapat becsületbirósága:
,Elnök : Szücs Lajos kegyesrendi tanár. Birák:
Halamka Gyula kegyesrendi tanár, Csomor
János joghallgató, cserkésztisztek. Székhely:
Yác, a kegyesrend rendháza.

A Központi cserkészbecsületbiróság elnöke,
dr. Gabona Lajos kir. kuriai biró (Buda-
pest, I., Attila-utca 73. sz. I. 6 ) a Cserkész-
becsületbiróságok szerv ezési és eljárási sza-
bályzatának 5. §-u alapján ismételten fel-
hivja a cserkészkerületeket, hogy a fent
felsorolt kerületi és csapatbecsületbiróságok
kivételévet a többi kerületi, helyi és csapat,
becsületbiróságok megalakitása és a megala-
kult becsületbiróságok elnökei és tagiai név-
,jegyzékének a fent nevezett elnökkel közlése
iránt sürgósen intézkedni sziveskedjenek.

A iltagyar CsertéJszOvotsóg Országos
Ieánycsorkész Intézőbizottsága eddig tar-
tott ülésein a következő 18/L csapatot iga-
zolta: IlL. Lorántffy Zsuzsánna, B,udapest,
'Vil., aréna-uti polg. l. isk., csapatvezető
Madarász Vilma. 2lL. Hámor, Miskolc, ref.
,felső gimnázium, csv. Evva Anna. 3lL, Szek-
"szárd, áll. polg.l. isk,, csv. Bálintné Lőrinczy
Ida. 4lL, Zrinyi llona, Miskolc; álI. polg. l.
isk., csv. Geőcze Anna. 5/L. Arpádházi szt.
'Erzsébet, Budapest, X., Százados-u. polg l.
*isk., csv. Tolnai Erzsébet. 6/L. Budapesti

Ref. Ker" Itj. Egyesület. 7/L. Nyiregyháza,
leánygimnázium. 81L. Zrinyi Ilona, Szeged,
áll. leánygimnázium, csv" Schillné Czöndör
Ilona. 9lL, Erő, Budapesti Ev. Leány diák-
egyesület, csv, Victor Zsófia. IOIL, Gróf
Batthyány Lajostté, Budapest, IL, batthyány.
utcai polg. l. isk, csv. Tolnai Anna. LUL.
Lorántffy Zsuzsánna, Debrecen, ref. leány-
gimnázium, csv. Tóth Etelka. lZlL, Yezető-
képző-csapat, Budapest, Magyar Ev" Nőegye-
sületek Nemzeti Szövetsége, csv. Victor Er-
zsébet, 13/L. Budapesti Keresztyén Leány-
egyesület, csv. Victor Erzsébet. í4lL, Deb-
recen, 4 évf. felső keresk. isk., csv. Versényi
KLára, lőlL. Zrinyi ll,ona tündérkecsapat,
Budapest, VIII", práter-u. leánygimn., csv.
Lindenmeyer Antónia. 16lL, Budapesti Skót
Misszió Társulat, csv. Victor Zsőfia. 17lL,
Dobó Katica, Budapesti Ev. Német Egyház,
csv. Schmidt Emi. l8lL. Szilágyi Erzsébet,
Rudapest, i., fehérvári-uti polg. 1. isk., csv.
dr. Gál Lajosné.

tlírdeímény.
A Magyar Cserhészek Term,elő és Erté-

hesitő Szöuelhezete 1923, évijunius hó 10-én
d. e. 11 órakor a IX., Lónyai.u. 4fc, szám
alatt 1922. évi

rendes kőzgyűlésí
tart, melyre a tagok az alapszabályok 24. §-a
értelmében meghivatnak. Ha a közgyüIés a
megjelenő tagok csekély száma rniatt hatá-
íozatképtelen lenne, ugy a közgyülés 1923.
évi junius hő 24-én fóg megtartatni, mely
tekintet nélkül a tagok számára, határozat-
képes lesz.

Napirendi 1, A multévi üzleteredrnényről
szóló jelentések tárgyalása. 2. Zárszámadások

'megvizsgálása és felmentvény megadása. 3.
Mérleg megállapitása. 4. 

- Tiszta jövedelemről
való rendelkezés. 5. Az igazgatőság kiegé-
szitése. 6. Felügyeiőbizottság válaszlása. 7.
Netáni inditványok. 1922. évidecember 31.én
a tagok száma 1075, izletrészeinek száma
pedig 2287 volt; az év folyamán belépett
272 tag 1105 üzletrésszel. A íelügyelő bizott-
ság által megvizsgált évi mérleg a bolthelyi-
ségben (Budapest, IV., Váci-utca 46. sz.)
kifüggesztetett és mindenkí áltaI megtekint-
hető.

Budapest, 1923. évi május hó 25-én.

Az igazgatósá.g.

§!
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Telefon; 38-71. Budapest IV. Váci-utca 46. Telefon: 38-71

Ariegyzék.
Az a|anti árjegyzéket tájékoztatásLrl közöljük, mitrden kötelezettség nélkü1.

kor.

Cserkészing (khal<i flanell) ___ 6000-6400
]ilarrell métere :200
Vászoning ___ ö000-5400
\'ászon métere 1í]00
Iir_rhaanyag (erős khaki vászon) m 2E{ )0

Térdnadrág (khaki vászon) 5600-6000
Cserkészkaiap ___ 3800-4900

Orsvezetői kalapszij
Cserkész D

Viharszij
Sajka, (zománcozott

(kiváló finom)
,ru
,b

gömbölyü) _ _

kor.

i 2C0
1000
600

1 10c
800
360
140

800
580

Tiszti l<aiap ,__

Nyakliendőanyag ___

5100
(i50
600

;)ö,)

390
sl0

Kenl,§125op
Nadrágszij
\1áihaszij
cserkészkés .
Csákánj,balta
Ásó (tot<t<at)

Iránytúí 300,

(soiingeni acé])
(tot<tat) ,_,

\_

§r

Sip ___ 4őC}-525-680 - 900
Sipzsinór, rövid zöld ___ _ ] 50

,, zölc1 ny.lirbaaiiasztható hossz,-t 320

" fehér ,, ,, 32O
Pohái, összecsr"tkható aluminium 540-680
I(ulacs i;00
Ilátizsák, bőrszegélylyel, bőrhord-

szijjal ___ 5200--6000-8000
Ternrosz __ 2340-2880 *4600
Uzsonnadoboz 840
.,\lr_rminium sószőrő
Tcatojás _,,
CrovurCoboz (l-rusnak, ;^j"Ji
Rot ___ 4i0
f'iszii bot, vastzrg, sziiges véggel ó40- (jOt]

I(ötött láb szárv étl(j ren deló s alatt 2,S00, i]t)(l{)

40a, 4ő0, 800,

Szappantartó, cellr_rlcid ___

,, f érr rből
F'ogkefetartó (cellLrioic1)__ ___

Levesnlerő kanál ia]r,rminittn)
Evőkanái (alLrnriniurn) ___

iiávéskanái (alunt. rendelés

000, 1000,
1050, 1 200

300
2ő0
9tn
Lll i )

200-2r'l0
alatt) 1 ö0

t.j

(_. )
t,

L=

*Y'

(3
Villa (erős Driránia) 300
Kanál vijla (összecsukh. tribátlan') 2ő0

r , ( " kisséhibás) i80
cipő 1egf.^",:,"*o,'.::'", n3 :1 ;?3:3
,, ,, ,, ,, 41 -4O,,23000

Bakancs (elsőr. sárga, rencl. alatt)
20000-_22000

Derél<szij l:lug l Tiszti paszomány (arany) nrétere_ iggl-'ltrr] i Tisz-ti
|i 

"'':'-""(k-ir,ái; linonr kót kara- i p^;;;riá".u r"t'iár'rend, átalt) lnét. 2Oa
li biner-r.elr 4200 i Sr-rjtás (előirásos, zöides barna) mót, 300
1i 

T :sztl l;alapszij (kiváló íinorrr) t,;uO l Szálnoll ;C
iii:
li irainkban a forgalmiadó bennfoglaltatik. llli.--li
ll 

'un"ri, 
g5,alorrsá,gi telelon kcsz.iiléhek. melt,ek a vo]t közös lrac]scrcg \\,Jenx 

l|

ii 1eszereiésl arll,aqraktárból ereclnek, hc:zzávalő telefonhuzalokkal és kábelelikei, vaia- 
iI

|l nlint gt,llogsági zisó]i és csákán],ok l-.örtokkal egjriitt, tor,ábbá hasonló szerelékek az 
|i

|| Ing, S,rnl1,1 r eo. rvieni cégtől rnár megérkeztek, bőr,ebb íelvilágositással szovetke- 
lll| -o;r1-'- trjczcÁ,r,,n] szolgái. Ii

ii 
-- ' ---\:zfx--- ililil

ll no"tos t Taglainknak a nrult évi vásárlásokból S(l/u-ot áruban visszatéritünk. ii

|| tgénylóse]<et jrrnilts nO ZO_aig fogaclunk el. A csapatok saját érdekeit szolgátják, ha l!

ll mennél rilhb iizlctr"észt jegyeznek. 
iill"-,ffi :::H

tl F'ráter és Társa Budapest,


