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H |VATALOS B ÉSZ.
l, Orszagos Cserkésztiszti Kaszinó-Bizott,

sdg. Az 0. I. B. 1924. évi február 23,iki
ülésén hozott határozatával az O Cs. T.
Kaszinó-Bizottság tagiaiul Gerő László, dr.
Hermann Győző, dr. Papp Gyula, dr. Bor-
siczlry Sándor és Faragó E,de urakat kiildte
ki. Postacirn: lV., Váci ucca 62. ísz, (OlB.
192.t,. l. 2:\)

2. Papp Cyula dr. ajdndéka. A ,Légy
résen< uttörő cser}<észmunka szerzője rrnű-
vének szerzői tulajdonjogát a cserkészki-
képzés irodalmának egységesitése céljából
egy.szersrninclerrl<lrrra a Magyar Cserl<ész-
sziivctsógnck ;riándél<ozta. (OIB. 1824.|.23,)

ll. C-slr Á-r lszs t t.j l ó l c t, t tt t| Icc lc lcij l e le s pt ldtÍny a.
A Szövetség lrtitelékébe tartozó minden.
nemű cserkészalalrulat, vagy egy€s cserké_
szel<, tisztek, riregcserkészek, vagy szövet.
ségszervek által 1924. I.11. után kiadott
cserkészsajtótermék vagy képes ábráz<iat,

1 példánya a megjelenés után közvetienül
az országos ellenőrző megbizottnak bekül-
dendő. (OIB. 1924. II. 6.)

4. Tiszti ttibor. A Szövetség a íőcserkész
birtokán, Héderváron, 1924. husvétja táján,
tiszti tábort rendez, tagjai az Orsz, Köz-
pont és a kerületek főtisztviselő j. Ez á
tábor a felállitandó tiszti ttibor bevezető
táborozása. (OIB. 192l+. II. 6.)

b. Utazdsi kedvezmény küIföldre utazó
cserkészek részére. A Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztérium leirata szerint a Nép-
szövetség íőtitkársága l<özli, hogy külföldre
utazó cserkészek trtazási kedvezményt kap-
nak. Bővebb íelvilágositást a külügyi fő-
titI<ár acl. (OIB. 1924. Il. 6.)

6. kerületek tisztviselökardnak néusordt
minden kerület főtitkársáqa jelentse f. é.
március 1,2-ig az országtls fiititkárrral<, lrrlgy
az egyesitett rrévstlr a Nl. Cs. á,prilisi szá-
mában köziillretij legyen. ((). F-.)
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A cserlrészélet művészete.
- A törvények gyakorlati megvalósilása, -

lrta: Dr. SZÜCS tmnr, I. A jelrzó. (Foerster nyomán.)

szofkosztóséB : l., Mrror.utcr l7. lll, 2.
Kiedóhivat&l; lV., Váci-utcr 62. frz. 6,

Me6joletrik nindon hó 1-ón.

szüleid, társaid, ismerőseid, akinek bebi-
zonyithatcld, hogy a,,szeretet találékony.'t
(Sz. Pál.) - Csak arra vigl,ázz, hogy napi
jótetted ne merüijön ki a közrrapi liabát-
felsegitésben És cel uzafelvevésben, lran€m
nyitott szemmel és érző szivvel járj a vi-
l;igban s lustasagod, kényelemszereteted
vlagy l<edvetlenséged nleg lre al<adályoz-
zon nemes tertek végrelrajtásában.

Légy résen, hogy semmi alkalmat el ne
mulassz, ahol jót tehetsz !

3. Győzd le magadat, mert csak igy tu-
dod követni lelkiismereted szavát l Egész
fötdi b,lldogságod azorr mtrlik, van-e iirr_
ulalmad, vagy nincs ? Csak az ura életé-
nek s csak az tudja jól iránl,itani, aki
rnindeneliclőtt a maga ura. Az ónuralom
azt jelenti, hrrgy alattvalóidat kordában
tartsd, nehogy azok ietaszitsanak trónód_
ról. Tehát ne dirigáljon nálad a test, au
ösztönösség, a szeszély, az indtrlat, a han_
gulat, tranenr csalr az ész ! A harag, a
bosszú, erőt ne vegyen rajtad, hirnem még
más sértését, irrgerlését is szeretettel vl-
szonozd, de liirtelen, ösztönösen sohase
r,álaszo|j rieki. (Caesar módszere: 20-ig
olvasni mielőtt válaszolnál l) Fékezd nyel,
vedet, bcrgy ez a kis husdarab rie ural,
kodték rajtad, ne beszé|je ki a titkokat,
ne sértegessen, szóljon meg mást, nc
okozzon neked strk bajt féktclenségóvel.
Győzd le tested lrrstaságát, ionlhaságát,
légy friss felkelésben, munkában, szeretet-
ben, mert liülönben sentmire se mégy az
életben ! Akárnriiyen },ro§sz hangulatban"
vag_v, ha bántanak is tnásoii, ne engedd e
lrangulatot urrá lenni magad felett, hanem
annál erősebb légy. Ha netn tudsz nevető
izrnaidon uralkodrti, abból is stlk kelle-
metlenséged lesz. Gyakorold először ma-
gadat a lrallgatásban, a nyelv meglékezé-
sében. (A Pythagoreusok nagy bölcsen 3

Fclclőr lzetkesztő r,

HERMANN GYÓZÓ
Előíizctór : Nogyedóvro 0000 K.

llgyos szÁnr 2000 K,
PostucsBlikszlrlltlil : 31.4:8.

Légy résen egész életedben, hogy nem-
csak rdőnkint parancsnokod kérdésére fe-
lelhesd önérzettel : ' jó munkát végeztem,
lranem lra megkérdez az Ur, ki e szép
világba lrelyezett, a ,,derék féríimunkák
gyönyörü páIyaterére(', mondhasd: Urant,
egész életemben jó harcot harcoltam, nem
henyéltem, rrem mulasztottam el jót, de a
rosszat mindig kerültem és szép cserlrész,
jellemet hozok Nétred hálaadásul ezernyi
jótétenrényedért !

Hogy miben kell résen lenned, azt e

ielszó 8 betüjével vésem szivedbe:
t. .,Legszentebb kötelességed Istenhez

fűz! ot szeresd rnindenek folöttl o adta
életedet, szüleidet, ő adot,t egészséget, erőt,
tehetséget, kegyelrnet. O engedi, hogy
cserlrész légy ! Nlindennél többre tartsd
Istent a világon s lrész légy inliább nrin-
dent elveszteni, mint őt megbántani! Min-
den munkádat neki ajánld s szereteted tet-
telrben nyilatkozzék meg: teljesitsd aka-
ratát, dr-rlgozzál az ő országánák terjesz-
tésén. c) érte szeresd embertársaidat is !

Ha öntudatos krisztusi életet élsz, megta.
lálod az elrejtett kincset, amel1l{11 érdemes
miItdent odaadni ! F őgorrdcld legyen a
krisztusi jellem kialakitása, ami a legna-
gyobb kincs, érték a világon, nagyobb
tudománynál, m[iveltségnél, gazditgságnál,
}rirnévnél, íénl,es állásnál.

Légy résen, hogy minden dolgodat Istenre
vOnalkoztasd !

2. liberség és szemíülesség a ió cserkész
ismertetőielei. Ttrdosl, hogy köteIességed
mindennap valami jót terrni, mert utóda
vagy a középkor lovagjainak, kik egész
életüket arra szentelrék, hugy másokon
segitsenelr s védelmezzék a gyengét és el.
hagyottat. It{inél leleménl esebb vagy e
téren, annál igazibb cserlrész vagy l Al-
kalom kinálkozik lépten-nyornon. Vannak
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évi haitgatást kivántak ui tagjaiktól) s eb- sére s edzésére t Nlindennap végezzél
ből sok-hasznod lesz : nem ragad el a frissen és rugan.vo§an leealább t/n órás
lrarag, nem pletykálkodsz, nem lsértegetsz szobatornát (r. ió alraratnevelő . rs |) Vi,
másokat, nem mondasz ki mindjárt -min- gvázz egészségedre sze.resd a-, friss leve,
den szeilemes megjegyzést vagy tréfát, gőt, minél több időt tölts azon. és szobá.
sőt a végén senkiről nem fogsz rosszat dat is állandóan szellőztesd l Ugyességre
mondani.'Azután: reggel frissen ugorj ki is törekedjól, a testi munkát ne nézd le,
az ágyból és szaporán ö|tözz, bár izeret. a gyakorlatiasságra nagy sziiksége van a

nél lúitálkodni; hideg vizben derékig mo. magyar természetnek ! I)e 1egyezd meg,
sakodj meg; ülj egye-nesen mindig a,i asz- ].ogy " mondás nem igaz.abban az érte,
talnál's a padbán-ha már szeretnél össze- lemben, hogy neín kell más csak erős
csuklani;jó ételedből husyj ott nélrány test; sőt sokszor betege§, gJönge, sőt lri-
falatot, kiiandulasokon tartsá vissza egy bás szervezet is nag1,_ dolgokat tud vé,

ideig Ózomjuságodat s ha már elfáradiál gezni, mert.erős testnél is trjbbet ér a íe,
és c"sak csószigni szeretnél, kétszer olyan gyelrnezettség.és az ,éP_ szellemi erő. A,

peckesen lépegiss 1 érdekes könyvet hir- testikulrura, mely. 1 Tri időkben is annyira
ielen hagyi'aÜban-és i. t. Az önuralom hódit, pogány eltévelyedé§; a test edzése
nugy 

".5"|ele, 
minden önmegtagadás sza- tehát nern öncél,. csak, eszközünk, fegyve,

laa-áa, aóélosabba teszi a7 ákaratot s rünk földi kiizdelmeinkben s szép eszmé.
korrny'ebbé a következő cselekvést. ink megvalósitásában.

Légy résen, hogy a test, a szllga urrd ne Légy 1ésen, hogy .ügyes testet aidnlhass
lesyŐÁ o te hdzőában ! fel a léIek szolgdlattíra !

4. Rend a lelke mindennek l Aki ren-
detlen és alri nem pontos, az nem is cser,
lrész még ha cserkészingben alszik is és
álmában is cserkészkalapban jár ! Külső,
dön és minden tetteden lássék meg, hogy
jó cserkész vagy, Telrát kezed, körmöd,
ruhád tiszta legyen ; mindent a helyére
tég1,, otthon is épugy viselkedjél mint
máiok előtt; mert különben elárulod lom,
posságodat. Telrát otthon is tarts rendet
ásztalodon s könyveid között; ugy egyél
mint}ra előkelő vendégségben volnál; amit
más nem néz meg, azt is ugy készrtsd el,
mintha kiállitásra vinnéd (jegyzetek !) mert
önmagad látod. Ivlindenben olyan légyl
amilyénnek mások előtt látszarri akarsz!
Minden hanyagság és rendetlenség nap-
világra jön, akármílyen vástag íalak ktlzött
ktlvétted el, tnert kiüt külsődön s minden
munkádon. Talá]kozásokra pontosan ér-
kezzé|, szárnitsd ki idődet ; a megállapo-
dásokat, igéreteidet pontosan tartsd meg !

Te parancsoli az idődnek s ne az idő
neked I VéletleneI<et, közbejött akarlályo,
kat ne ismerj, a ,,kórülmények(' ne igaz,
gassanak tégcd, mert ez nagy gyöngeség
jele l Elkésesekre ne találj mentséget s ne
is mentsd magacl l

Légy résen, hogy rendszereteted és potttos-
sdgod neveljen önmagadat és masokatl

5, Ép testben é1l lélel<. Isten azért adott
az etnbernek testet, hogy a léleknek szol-
gálatára legven munkájában. A test a lé-
lek hangszere, líinél tökéletesebb, annál
müvésziesellberr tuJ játszani rajta l Telrát
edzd, erősitsd, ügyesitsd testedet, szerve-
zetedet, de ne egyirányu izomerőre töre.
kedjél, hanem az egész szervezet erősité-

6. Süketnémaság nagy szerencsétlerrség.
s tudod kik szerencsétlenebbek a testi
siketnémáknál is ? Akik nem tanulták meg
fülüket és szájukat iól lrasználni. Ha ró-
luk van sző, azt rragyon jól hallják, sőt
hiszik is, lrogy mindenki róluk beszél, de
ha másnak segitségére lehetnek, mert az
fáradt, gyönge, tehetetlen § ezt látni lehet
rajta, bár nenr szól: ezt a titl<rrs.lrangot
már nem hallják ! A lélek hanglait nreg-
hallgatni, amely a szájon nem jön ki, az
a művészet s igy más kedélyállapotába,
lelkivilágába beleIátni s arra tekintettel
lenni: ez a cserkészéberség! A legszebb
dolog: ,,Szivben maradt szók nénra nl,el-
vén érteni", (Silr S.) Vedd észre, ha más
fáradt, beteg, lra táj neki valami, vagy
ér;en te sérted szavaiddal. S lra érzed,
hbgy most szóllratnál egy szép, jó szót,
segíiő, vigasztaló szót a nrásikhoz, ne légy
néma ; lustaságból, nehézkességből vagy
szég_venlrezésből ne mara<l;on benned a
szó,-lranetrr mondd lri! Erezrred kell,mikor
van hel1 én a vigasztalás, a köszönő szó,
a bocsánatkérés, az üdvözlés, az örőm ki,
íejezése stb. Csak nézz bele más lelkébe,
hóg.v mi esnék jol neki s aztán ki vele l

Légy résen, hogy beleldss mdsok lelkivi,
ldgtiba és ellesd gotldolataikat !

7 E,veidhez húi légy! Xierj a magad
lábán tárni s merj é|ni az elveid szertrrt !

Ne törődjél másokkal, hogy azok nem
ugy élnek s ép ezért talán rrépszerübbeli
is. Népszerü.ségre, k(izkerlveltségre sohase
törekedjél, az rnirrdig elvfeladással jár !

Azzal se törődj, hogy mások mrt szólnak,
téged fogadalmak k jtnek cserkészelveid-
hez, fogadalom megszegése pedig egyenlő
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a becsület elvesztésével. Gyáva és kislelkü,
lrnek mindig az forog a-z eszében: mit
lzói rnajd más. _ nettr nevetnek-e ki, nem
gúnyolnak-e ? Ne türd rrrások zsarlioksá-
íat önmagad ítilött ! T e járj egyenesen s
,,.rnérzettel a magad utián: ezzel- trrcg tná-
:t"rkra is hathatsz ! 'förncglelkek utárúznak
csak nrirlclenben nrásokát, vesznek részt
ir;indenben, arnit a ,,többi!í csinál, még
.rkkor_ is, lra egy belső }tang rosszalja is
,ret, Ne}réz egi,ediil rrregállni, nlert a ,,töb.
biek", a ,,töItregl' rrrint]en uton módon (ki.
llevetés, gunyoIás) ig},ekezik tönkretenni
.rrt, ki nem tart veie s igy kiérezlreti
i,elytelenitését. tríerj önálló lenni, de lé-
,r:kb€fl, ne ki.ilső nagyzolás, rnások lcné.
ltse lég5 en az, mert alikor könnyen hiu.
l.r$$á, kevéll,séggé fajtrl, ez pedig meg-
rrédtt s csakharrrar lebuksz a képzelt ma.
gilSságból.

Légy résen, hogy rossz tdrsasdg, vagy a
ilóg szdja le ne rombolja, amit te nehéz
ffiunkdval épitettél !

8. Ncrncsali kenyérrel él az ember l A
t;iplálkozás nem cél, ltanerl csak eszköz.
Ncm azért élünk, lrogy együnk ! A 1áplál.
r,..rzás ösztörrcit is az észnek s az erös
*karatnak lrell korrrrárryozllia. A mértékte-
itrr táp}á}lttlzás soli betegség forrása. Aki-
i;cn pedig íeIszabadtrl a tápláll<ozasi ösz.
r.rrr (torki;sság, inyerlcség, váiogatás az
treleliben) az trraterialistává lesz gondcll-
iOzásban is, - elveszti ideális lelkiiletét,
;eilnkivül lonrlra, lust;t, kitartó munl(ára
;éptelen lcsz. Az alliolrol és tlolrirrrl,zás
lrilönösen kárc.rs a fcjliidő szervezettteli,
lclrát a cserlrész neln dollányzili s nem él
5rÉszes italclklial. Ne teliintsd az étlrezést
napod főesemérr;,éneli, hanern epizódnak,
,ri.ikséges valamínek s vig5,ázz, hogy ne
;{:gy te is rrrint az irllat egyszerü iárkáló
i lllíiszkáló gyol110r ! Aliineli minden gon-
j,,litla az evésen jár, az igen sokszor egy
il, rövid élvezetért ezersl,eí értékesebb
l,,lgtll<ról morlcl le. El ne adtl egy tál len.
;..tétr az éler legfobb javait : a szilárd jel-
.rrtiet, a tiszta lelket és a szeretri szivet.
,\ ti;rliosliodas, a rrytrlánlrság, n),alakodás
*.,k bíínnek, elsősorban pedig a lt,rpás-
1,1k r.ttját l<észiti elő, Latod a cserkészet
rlr},e{e is az, lrogy a lélek, a szellem, az
r.ltrrén; el< uralkcldjanak bennünk, ne pe.
,i1,1 a test alsóbbrendü ösztönei.

Lély résen, hogy lelked hassa tit s éltesse
íí)tület s igy títérts(l uzt ű szép iguzstigot:
,,,| lélek oz amely étlet, a tesl nem huszntíl
i{ín|nit.'( (Sz, Pdl)

.ló munkat ! N[clst rrrár csak légy résen,
,,,){J, e gclrrdtllatoknak az életbe való ilt-
.rrclét a lörvénye,tel, a ,,nti törvényünket"
,iitít§d és kövesd t

A parancsnoki sátor.
(Arky Zoltán 33. ChoJnoky tiszt rajza.)

Cserkés z- ének.
A csetkész-zászló mát biszkén lobog
S alatta állnak az uj bajlokok,
Uj dal csendül az iíja ajkakon
Friss élet zsong a barna romokon.

E zászlő úőja őús taíajba szúfva l
A szép lovagkor im, íöltámad ujta
S a régi szivek tiszta tángja lobban
Magasra most e gyáva, törpe korban.

Eíőrc, cserkészek! Fö[ a íejetl
Szent ideálok csillaga vezet,
A roskadók köat, Inint a töígy mcgállunk;
A íeűijelIem a mi ídeálunk,

Eífue, csetkészek, ki a szabadbal
Folottank ég az éÍtető r,,ap atca,
S az óstermészet száz gyönyörc váti
Nyiíó vbág és pajxos vig madár.

Ki a hatátba, hoI a őalok sziúletnek
Finom hűtján a tiszta, hú szivct<ne í<;
AhoI a (élek szátnyat kap, - íehétet
Es egyesölhet, Istenünk Tevéledl

S ha visszatérünk őuzzaéó etővel,
Dalos aiakkaí, emelt, bűszke íóvcl,
Elet íakad a lépteink nyomában
A gond s Iemondás lomha városában"

Virágot hajt a kOházak íala;
S átsúg az etdők mély sugallata
A szivek jégíalán, S e jég foIolvad
Szent melegétől az ifjú mosolynak.

És ifjú lesa a vél íaíd táncos arca:
Dalos ajakk al inőuíunk a hatcta,
S jtihet az étet ezet íátadalma:
Győz az ető, őal s a jókedv hatalma !

Radvdnyi Kdlmdn
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Most már nem is gondolkoztak. Kálmán
Laci mögött ment a barázdában, lába
iszonyuan sajgott, gépszerüen rakta egyi-
ket a másik után, mást nem is látott, mint
Lacinak fehéren kiténylő meztelen térdét.
A fogait összeszoritotta: megy, amig ösz.
sze nem roskad. Ezt ismételgette magában
csökönyösen s ez adott neki ujabb, meg
ujabb erőt.

Laci a csillagokat nézte. A hold már
lenyugodott, sötét lett körülöttük, az utat
is csalr nelrezen látták, de a csillagolr an-
nál fényestbben ragyogtak. De mc;st már
ő sem gondolt semmit, lra felpillantott rá-
jok. Csak egy érzése, egy akarata volt:
még ma éjjel át kell iutnunl< Csallóközbe.
Nincs megállíts és nincs pilrenő. Cipője
könn_yű talpát úgy szedte le a szúrós, he-
gyes tarló, s harisnyálát melegen itatta át
a vér. De inliább csak ment, merrt. Sze-
rette volna KáImánt megkérdezni, birja.e
még, de rá setn mert nézni. Hiszen mind.
egy, ma é;jel át kell kelniOlr a Vág_Du-
nán, még ha mindtietten belehalnak is. FIa
Kálmán összeesrk, a vállára veszi, cle meg
rrenr állnak. Cs;rlr tovább.

&Iegint viz állta utjukat.

- Itt vagyurrk ? _ kérdezte Kálmán
halkan, feiéledő rerrrénységgel, nyelve a
szálpadjásálroz ragadt s alig jött ki torkán
a sző,

- Nem. F)z :rnég csak a Nj,itra, De töb-
bet, mint a fcle utat már megtettük. B,rrr-
lékszem a térlrépről. Errefelé egy hidnak
is ke}lene lennie, de vajjon fölfelé-e vagy
leíelé ?

I)rár,a elöre szaladt, felíelé.

- Menjiink a Dráva uián !

A kutya szimatja nem csalt, nemsokára

WFÁRE&§

fehérfalu házak halvány körvonalai b,

koztak ki a sötétből és egy fahidhoz
tek. A másik parton megmostli,k a láb
iól eSett." l\1ég egy utolsó eröfeszités |, Ez v
út legnehezebb része. Szinte úgy láts
mintha mindig egy helyben állnána
csak a lábaikat raknák egyiket a rn

után. A térdük meg-megroskadt, léd
aztán megint tovtibb vonszohzik mag
kelet felé borrtakozni kezdett a söté
a csillagok belemerülte|< az ég
kékjébe, csak a lrajnali csillag tündijb
fényesen. Lázas 

_ 
szemeik e|őtt hosszrj

nyák rolrantali el, a magasban egy pa1

ciattogó éneke hangzott. Laci tompr
gát izgalonr .váltotta íel : lla már nent
nek célt ! L)sszeszedte minclen erejr
Kálmán követte, mint az árnyék.

Végre ott álltak a Vág-Drrna előtt,
már örülni setn tudtak. ott följebb a

sok lráz bizonyára Guta, egész vliros,
lesz a komp is.

A rés,é:zház csöndben n1 ugodo
révészt neln l;eltltetik fel, lriszen nincs
fil|érjíik seltt, nrég utóbb lármát csat
akkor hiába tettélr vc,ina meg e vég
utat. Pedie a tuloldalról biztatólag
őket Csallóköz messze silrja"

Laci gyorsan körtilrlézett: a kont
két csónak volt erősitve, az egl,ik
új, a rnásik régi és razoga, Csak eg,rs:
összebogozott J;inc tartotta.

- Kálmi, borrtsd ezt lri, én evező
nézek !

Az rtdvarorr vojt kettő ís nelritáma
a ház falának. Óvatosan átmászott az
csoír/ Íakeritésen és virllára vette az
zőket, Kálnrán az alatt nregoldotta a

(Folytatás.)
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alacsony, köpcös, nagybajúszú alak hado-
nászott a botjával, mögötre gúnyos, rossz-
akaratú arcolt. Távolabb egy cséplőgép
egyhangu zakatolása bangzott.

-_ Rögtön liotródiatolr odébb, csirltefo-
gók ! Lopni aliartok, rni? !

Otromba röhej liisérte a szitkot. Mintlra
csak rtyomasztó rossz álom lett volna. Nern
volt erelük felelni, magyarázkodni.

- Gyerünk ! - mondta Laci szomorúan,
aztán szónélkül megfogta a lrátizsákját.
Azok ott még csoportokba verődve sokáig
néztek utánuk és anrilior egyszer vissza_
tekintettek, látták, amint az ispán (mert
bizonnyal az volt) szélesen gesztikulálva
mondta el a béresel<nelr, hogyan akadt a
két >csavargórau.

Nlentel<, mint az alvajárók. Egy kiszá-
radt ároknál megtorpantak, Laci leteritette
a pokrócot és ráheveredtek. Itt nem volt
a közelben ember, aki bánthatta volna
őlret, A hátizsálrra hajtották íejüket, Dráva
elnyúlt a lábailrnál és őrlrödött felettük,

1L Laci élelveszélyben.

A nap clélíelé csodálkozva litrlrkarttott
be az árclliba és tüzes sugarait nregtárr-
coltatta a Irét liúr sápádt arcátl, arnel_yelien
az álonr békésen sirrrogalta el a fiildi gon-
dol< nyornait, Aztán, amikor egészsriges,
pir<'ls szirrt varázscllt rájtrk. betalrarta őket
a lrrjrn},ezíj br;l<rclk hűvös árrlJ,óliával éq
nlegeléqedetten ftllytatta úlját. A legveli
körüizömmögték őket, de a Dráva nagyo.
liat kapva utánuk, ellressegette a tolirko-
dókat.

N,linderriil nem tudtak semmit. }íélyen
alLrdtak és íáradt iztrtailiba iassan visszatért
az erő. A távolban elhalIgatott a cséplő,
gépek zaliatil)ása, nag_r csiind és n1,uga"
lttrr. borr-ilt a I))e§sze tájra. A rrap lebultott
nl,ugaton é:l fülledt melegseggel szállt le
nyomábarr az esle.

trriss jólredvvel ébredtek.

- Tyüh, ezt a napot nagyon jól átalud-
tuk -- nevetett Kálmán.

A szöliés, a lrinos éjsza}ra, az átkelés és
a reggeli kaland már csak zavaros álom-
képeknel< tetszcttek.

- Hát most niegint ott tartunk, áhol az
elején - eszrnélődött Laci,

- itt vagyunl< a Csailóközben, pénzünk
nincs, meg élresek is vagyunk !

- Node legalább van kenl,erürrk !

Erre jó volt errrlékezni, mindjárt nelri is
láttak és eIfogl,asztották az utolsó mt:r-
z,sáig. HoInap ? Maid csak lesz valahc,gy.
Es aztán otí az árol<szélen €gy szilvafa
kinálja hamvas gyümölcsét. Bitang jószág,
épen jó lesz csemegének, Egy perc alatt

!

$

:..rl, Dráva pedig csöndesen megbuit a
.,.,nak orrára, mintha csak érezle volntt,

: *gy most nern szabad zajt ütni. Beszáll-

;ak; a viz bokán feltil ért a csónaliban,
:rr íllár nem értek rá lrilapátolni, a folyó
tr t,r elkapta őlret. Laci nekifeküdt az eve-
;-,knek,

}lég a íolyó íeléig sem jutottak el, trri_
i,.ir K;ilmán ajlrát ijedt lii;iltás lragyta el:
+ révészház ablakában gyenge fény vil-
;*nt me$ és csaklrarrrar megielent az aitó-
:irr a révész alakja, !-)gy plllanat alatt át-
, iita a lrelyzetet es dtilrös orditása nlessze
*.iilngzott:

* Ilabiók, tolvajol<, megállni!
|.aci arcártil patagzott a ver]ték, nlel]e

:.,..:l*z€l1 lilregett. Kálrniin kikapta a lrezél:iíl.
A révész eltiint a lrázb;rrr, nrajd isrnét

:,rgjelent lrét evezőr,el, bentrtertnett az új
i, ,rl:tl(bant eloldozta és erőteljes csapá-
.,l}i}r:rI vetetle magát utárrrrk.

Szinte úgy látszott. lrogy már mirtden
*r,ilködés hiábavaló. A csónal<.jttkban va-
_r:riill,en hasadékon gvorsan szrvárgott be
n {lz és a liariuhban miir netrr volt serntni
ll,r, i)rár,a kétségbeesetten iivöltött. Sze-
:e itasére a viz ária a ri,rásik part íelé s<>-

;.rrta Őket, rnég eg1l-kgr ránditás és kigá_
r,,l|.ik a partra.

.{ révész majdnenr velük egyidőben ért
.t, de nem üldözte őkct. A csónakjai rrtán
,.{l,Jtt, csak előbb még durrrán szitkozódva
.*tl,rita meg utánuk a l<arját.

I.'utásra vették a dolgot, de nem jtrtot_
i,nli tnesSZe, egy szénakaza|ná| ledőltek,
;r*mük előtt elsötétült a világ és öntudat-
.rllr ájulásszerü álorn ereszkedett rájuli,
]l*ieten íeltünt a nirp véres korongja . . .

Zrvaros lármára, dühös kutya,ugatásra
e lir cdtck és mintlra valaki bottal végig-
,,l\ttt volna rajtuk. Ellrábultan tápászkodtak
l*] s az első pillanatban elval<ultarr lruny_
l*k be szemüket az éles naplény elől,

*- Csavargók, majd adok én nektek !

A durva hang magukhoz téritette őket
*s megrémülten néztek körül. Előttük egy
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fenntermettek a tetején és le sem szálltak
:d9jg, ,mig .az éhsé§et egészen ,,"rn ."a--üzték korgó gyomrpkból._ Níost aztán. megint megragadhatiuk
a ván d orb_rr to t. Ilt a ej i 

"T 
l;1 urrr"TJi l"i r"Í r..

Eirel ? kálmán bélenezett a min"dintább
sürösödő sötétségbe'és összeborzongott.

meg? _ mondta í-aci melegen.
Kálmánnal< felraeyogott aszeme; az

hiszen mégis csak tett ő is már vala
szépet l Et. "a visszaetnlékezés visszaa
elveszö önérzetét és feledve volt mind
bánkódás.

tücskök csiripelése kisérte.
(Folyt. köv,)

- Legalább nr?m fogunk izzadni
mondta önmagát_báfprirva. - IUeg aztán
utonállóktól sem ft§}l '..{lr.lilnk, tőlünk ugyan
nem vehetntk el senrntit.

Dráva már türelmetlerlitl ugrálgatott kö.
rülöttük.

- Meg3,tlnk már, Dráve. fiegyünk már,
csak még tanácsot kéi,ek q cnilltgoktól -nlugtatta meg Laci 65 ili;g|iJttc az iránlt.

* Arrn van n\ ugat ! Iildulás !

- Holnap lesz cgl, here, 6}1y,h,Jrcsút
vettünk a táborunk,ól - monrlt:r i.,aci el-
gondtrlkrrzva, amlkor már egy ;ó darabot
előrehal ndtak

- lstenem ! - sóhairolt íel megriadt",n
Kálmán és eszébe juttrtt a levele: _e,gy lrct
muiva btztrrsan otihon leszünk. Nag,,6,1
kezdett fájni a 57tl,g és lrönny _szijköit p

szemébe. Szegény szülei mennrire agg<i6
ha nak érte Fgtszerre olyan_ nJ,omaszió
lett a sötétség, h,irogató a íü|ledt |evegő,
sivár és ftigrlt,n a táiék. N{ennek előre a

bizonrtalanba, ki tudia, mikor érnek haza !?
É* azalatt orthon ? Most derengetl fel elö-
ször benne vállalkozá.ulr sulyossága, tertük
felelőtlensége, lMindent gondosan _előké,
szitettiink !< igv irta. Dehogy készitették
eló, hrszen még azl sem tud.iák, vannak-e
és ha igen, hol cserké"ztáborok, Gyerekes
könnvelmtiséqgel vágtak neki az útnalr,
elmu|t 16á1 e9} egész hét tele szenvedés-
sel és kÜzkndéssel és ép,ln olr an mes§ze
vannak a céltril, mrnt elsö nap, Nagvon,
ila§Yrrn lricsinr.nelr, g|116526ttnek. grengÓ,
nek érezte magát, legi,rbban szeretett
v,r|na leülni az út sztilére és alaposan lri.
sirni magát.

Laci nem látta a könnveit, ment előre
frissen, rtlgányosatl, de mintha méqis meg-
érezte volúa, mi folyik le barátja lelkében.

Senkóspindulá.

Lelka,r.k mh ui;gailc, hol }ir,",uok íízL!

2. Csetkészfirrí< vagvun k, csetkészdaliákt
MegkúzdOní< a Rossz.at s mient< a viíág !

BecsüÍet, igazság, kíta.rtáS a ,szóo;
§ tiszta marad letíaótrt<, tnint a fiehér hó

3, Csetkészíiuk vag,7,tnk, azok
Mig a szivünk dobban s etót
Szétroncsolt Hazánlroa elha nem nyugszun
Étte élí3nk s ha keíí: é,te meghaíuní< ! l

Bdnlaky

maradunk,
reit í<arunk

Közben feljött a hold és eztistös íát3,
végigteritetle a messze sil<sá.lon. IUi
valanTi elvarázsolt mesevilá;ban járr
volna: a ritkás fák fekete árn;ai valós;
rtttlen alakclkat öltöttelr, 11tv,.llabb bélrí
hangbs feleselése hangzott és iépteiket

í cserkúsrlí +kA mago(sba

(Pdlyamunka)
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A német cserkész.
A legjobban szeretném, hogyha eliiljá-

róban e sorok fölé odateiretném a német
cserkész fényképét. Fényképenr nincs róla,
cle megpróbálorn őt lerajzolni ugy, alrogy
én látorn a le}kernben llagam elótt, amióta
megismerkedtem vele.

Födetlen fővel, lromlolrára csürrgő lrosz_
sztl szííke lra|.jirl, rryrtgtrdt és (jtrérzetes
rlrrlsollyall\z ill,!:iirl lill cliittiirrk. l,.dzctt,
|rt:tltí:tt.),izttttt, <:t r r[íll tl ttzz;t.lil li;r t;t l r]t:t,rlt;itt.
A lriiIsejtl, t,ttlt;izirt;t lt(|lll tr.,tszt:tils, 5;(]lll
petr;ttl(:s ; cgysz-clii lris li;rlriit, tlttl,vir illl_\,ilg-
btjl liésztilt tór,tlrladliig, letiirt lraristtya,
nelréz lregyrrrászó balrirncs, kis háti-
zsák, Irclsszu-hosszu cserkészbtlt és egyik_
mírsiknál : gitár. S mikor nézem ezt a
kedves cserkész-"Kanrerad'.ot, oly sok
gondolatorn tárnad, ann_vi kedves emlék
tárnad betlnenr, lrogy azokat nem is íogom
,mindet felsorollratrri.

A ha|a . . , H"i milyen érdekes látválly
volt, nrilior a legnagytlbb esőben vidám-
trrcu kis nénret fiuliat iáttunk hajadonfóvel
csatangtllni, a sürü fLirtöli csomóiiba vol-
tak csapzódva, az eső csakúgy csurgott
le a fejükról a nya}itrkba . . .

A szeme kék, mint a gernrán ősrnondák
hőseié; dalos és bájcs, egl,szerü és ked-
ves a lélek, mely tükrózik belőIük.

Az arcvonásai kernények, bátrak becsü-
leteSek.

lrz izma kemény és edzett. Bámulatos,
hogy mit produkál, Ira egyszer: akar l
Láttunk futárokat paranc§okat vinni és
lrozni 1000 ttléteres hegyre, állandó íutó-
lépésben, ltihetetIerríil riivid idő alatt. I(i-
tartó nagy ulitrsot és rövid ideip1 lartó,
nagy erőrnegfeszitést egyaránt 1átszva csi-
nál végig. A játékban úgy viselkedik, lrogy
látszilr rajta, hogy ez számára az önneve-
lés iskolája. Egyik kedves ,, Karneráds,
akivel megismerkedtem, kifejtette nekem,
hogy vezérelvük: tnindenben a lehető leg-
jobbat produkálni. Azt mondotta nekem,

hogy ők a hadijátékot úgy tekintik, mint
az igazi háborút. |gy aztán per§ze érthető,
hogy mi az a belső rugó, mely a lelküket
oly fegyelmezetté, kerlény akaratuvá, nagy-
.ui,i.Öue teszi . Ir{inden szó, amit irok,
egy-egy új gondolatot ébrc§zt fel bennem..
Fegyelrriezettség ; bát ezt már aztán ne
úgy- kepzeijétek el, hogy kiált a tiszt és
egy szerrrprllantás a|all .ttz egész sereg
íe-iioral<oz<ltt - ezt nem láttuk rráluk, ők
a küls(j f,",rmai dtllgokra (épúgy, mint a
ruházatra) nem §okat adnalr, A parancsnok
nem vezényel és nem megy semmisem
katonásan, de a mit a parancsnok egyszer
mond| .|z egyértelrnü a .paranccsal, azt
nrindenki szó-itélktil teljesiti. A feladatot,
mellyel megbizzák,föltétlenüI teljes becsü.
lettel elvégzi.

Persze, ázt már nem is kell mondanom,
lrclgy ami a vidámságot ille_ti, abban sem
maiádnak el mögöttünli. Ha öten-hatan
összeverődnek s kirándulnak valamerre,
egynek bizonyára a nyalráhan J.óg a Fitár.-Á természeiet nagycln szeretil< s sokszor
lrcttctr-ltltrttlirn Lrltt irrtg,lltrltli }legyt:n-vii|-
gyiirl iit, tlit1,1lvlr, vitlártlan. A Icgt(illht:n
iicl,:rr',r rril,,| |,i lr lr;rzli.i tllr:r t lr,;, rr;r1,,.y r rl ll l1 i,571

{},itlrl;,. ll1,t:ttlrot' ltztiitt c1_'. 1'- lrót lrótig is
eiirl,,r,,,.l,rali lrirzrrlríll. ()ttlttln rtcttt íeltili
(il<ct. A 10- l2 éves Iri,rrrct liút tlil|{y()l)_
bak társaságában otthon bátran elengedik
s a kis nebtrló önállóságot, bátorságot
sajátit el. A táborozás sem lrasonlit a mi_
enklrez. Nincs állandó tiibcrrhelyük, lranem
vándorolnal<. Ahol nregtetszik a vidék, ott
letelepszeneli. Ha jól esik, tovább mennek.
Nem is visznek magukkal valami nagy
felszerelést; ennivalót se sokat. Hust egész
táborozás alatt nem esznek (s mégis mily
erősek s mily jó szinben vannak). lv!ás_

fajta cserkészet, mint a mienk, de vég_
eredményben mégis csak egy.

Az utolsó estén, amit egyiitt töltöt_
tünli, elvittek egy hegy tete.lére s órillsi
tábortüzet gyujtoiiák. I\lagas nagy sziklák
között, a tármészet hatalmas kulisszái előtt
íölcsapott a lángnyelv, körülötte_ germán
fiuk énekeltek, áIniodoztak multról és jövő,
ről. . . Eszembe jutottak az Alföld és Du,
nántul tábortüze] a magyar fiuklial. S e

tábortűzek lelkemben egybeolvadtalr egy
nagy egységben Két lralálra itélt
neinzet fiai, jövő reménysége, ifju nemze-
cléke egy nagy hatalmas kilrben ült l(örü-
lötte. Igy kapcsolódik össze. a német és
magyar 

-Cserkéiz lelke. I{ert abban min-
denisetre egyek vagyunk, hogy mint a
magvar c§erkész a magyaí jOvőnek. úgy
a német cserkész a német jövőnek lrarcosa,
höse, ha kell: vértanuja !.. .

Müller Ferenc cs. t. (Regn, M.)
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külföldi lrrónilra.
1924. mátcius.

A táborozás a mult évben ehbglalta méltó
helyét a cserkészetben. A németeknek is
voltak állótáboraik. Az nerdei egyetem-
nek", az angol Gillwell-Park vezetőképző
tábori főiskolájának nyomán, egyre-másra
alakulnak a kontinens ,cserkésztiszti isko-
lái." Az idén nálunk is meg lesz !

A gyakorlati cserkészetben ma a világ
legelső tekintélye a volt gillrvelli parancs-
nok, Gidney kapitány, aki a mult év íelét
Amerikában töltötte. Találó külügyi íőtit-
kárunk megjegyzése:

- Ha Baden-Powell a világ legjobb
cserkészvezetője, akkor Gidney a le*jobb
cserkésze.

.|ellemzőül csak egy mondását idézem :

,Nem azza| neveliük a fiut, arnit mondtrnlr,
hanem azza|, amit teszünk !"

A ,,Boys Life", az amerikai cserkészlap,
a világ legnagyobb és legszebb ifiusági
lapja, legutóbb külön 100000 dolldros Gzá-
mitsátok ál fiuk t) adományt kapott arra,
hogy még szebb és nag5,obb legyen.

A muli év nagy eseménye a megrenditő
japdni |öldrengés. Az elsók között kapta a
londoni cserkésziroda a táviratot : ,,l\íinden
elpusztult, nincs semmink." - Angliában,
Amerikában, Svájcban megindult a gyüités,
amely ma is folyik, E szomoru alkalomból
vegyük kissé szemtigyre a japán cserké,
szetet.

Nogt tábornok, az orosz-japán háboru
lrőse, Aneliában cserkészcsapatok fölött
szemlét tartott 1908 ban Flazatérve, l-ra-
sonlt'l mozgalmat inditott meg, de csak
anrikrtr, - N<lgi l<aral<irije tltán - a japán
nagyvítrrrstrlr eurillrai ílai kezcltelr cserkósz-
csapattlkbl tiimöriilni, al<l<or nyilt fel a
japán szem. A kormány alig győzte a fel-
lobbanó lelkesedést megíeleló szervezettel
kielégiteni. 1922 tavaszÁn az angcrl trtin
várontánytrsát, az ifitr Walesi fiicserkészt
Tokióbetn 33 ezer iapán cserkész fogadta.
A rtlrrrllaclt'ílt ország cserltészeinelt szánra
l<íjz.el ítilrnilliCr. A ja;,lán cserl<észlapolt
gvakran lrtjzlik a ,Magy:tr Cserl<ész" l<épeit.

Brazilia rnás<l<]ik cserkész lrrlngresszusát
tartotta a nl,áron. Huszezernél több cser-
kész él szétsz<irtan a véqtelen panrpákon

. és hegylánc<llr kiiziitt. Óriási lelkesedóssel
és érdeml<ereszttel fogadták azl a néhány
fiut, alrik Rio Grande do Norte államból
óserdőkön, íolyamokon át $ ezet kilomé-
tert gyalogoltal<, hogy résztvehessenek
Rio de Janeiro-ban anemzeti ,,Jamboreeo-n.

Belgiumon átutazott nemrég egy ameri-
kai öregcserkész, aki fogaciásból Ford-' autón járja a világot a legközelebbi világ_
kiallitásig, amelynek időpontja még nincs
megállapitva. 1920 őszén indult Atianta
városából.

Rudyard Kipling, a ,,Kim3' és dzsungel
könyveinek és angol cserkészek ,,Orsi da.
lának" világhires irója, Strassburgban fel-
kereste az ottani írancia kiscserkészeket.
Örömmel látta, hisz ő maga is cserkész-
megbizott, mennyire átélik a kis fiuk az ö
regén.vhőseinek életét, számtalan tanáccsa,l
látta el őket. Legrrtóbb külön könyvet
adott ki: ,Szárazföldi és vizi e|beszélések
cserkészfiuk és lányok számára.u

A svájci cserkészek lázasan készülnek a

,,famboree'-re. t920-ban Londonban kikap-
tát< a dánoktól kötélhtrzásban. Most ől<

akarják elvinni az ezüst kupát. De a dánok
is pályáznak ám a babérra - aházigazda
jogán. Talán csal< mi is beleszólunk a vi-
tába ? Joe.
l!tlltlllllllnlll]lllltlnlllllllllllnlttl]lllllll1lllllllnllllllllllllllllllltlllnttlllnll

,,t trültu $Ilttl ur§lóun [0lí !"

E cimnrel küldött C. L. van der Graaf,
a }rollandiai Lltrec]rt egl,ik cserkészcsapa-
tának parancsnoka körlevelet |,1ozzán|<,
mel,vnek főbb gondolatai a következők:

* Az iíjuságnak. mely nagy lelkesedés-
sel még keresztes háboruval is megpró-
báIta eg.ykor a Seentföldet visszafoglalni,
a világbéhe elérésében óriási szerepe lesz.
I\{ár pedig minderr nemzet ifjuságánal< elit
képviselíii a cserkészel<, al<ili gyal<clrlatban
értcrrel< lloz,z,á. }rrlgyan l<ell nagy célolrat
rendelkezósiikrc állr'l estl<iizz,c| tltcgvalirsi-
tani; telrát a világbéke kérdése elsősorban
rajtuk fog mulni. Az elsii feladat. hogy
minden ország cserkészete ipark<ldjék min-
nél lratalrnasabl;á lcnni, a rnásodik lépés a
soviniztrrussal, irnperializnrussel frlglall<tlzó
nelnzeteket rrtegeyijzrri álláspont,jul< lrely-
telenségíikríí l, lt arnra cl il< |iiivetel rlr ón1,, }r<rgy
a kiilijnböz(í országok cserl<észei rninél
többször iisszejöi_ieneli s iparl<odjanak egy-
mást megisInerni, negyedszer pedig prri.
báljuk me§r lrogy a véres világlráboru
egyetlen eredmén1,!1, _ á Népszi'lvetséget
_ ismertessiilr a cserkészel< liiizött : -.rnittett eddig s mit kell rnég a világbéke ér-
te|mében tenni, lrogy a cserltészel< támo_
gatását megérdemelje. - Föl világ cser_
készei, uj lreresztcs hál;orura, az áldott
bé|<e országáért.

ffiF Készülíünk a kopenhágai aamboree-ra I i,%e
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A magyar légmadaralr
első esztendejének eredménye vi|ágosan
igazolta az aviatikára való rátermettségün-
ket. A mostoha viszonyok között feléledt
magyar aviatika gyors szárnyrakapá.át a
jövendőjébe vetett bizodalmunk, (lásd:
,,Magyar Cserkész" IV. évf. 1. és 4. szá-
nrait) erősitette meg. A tiz magyar válla-
lati repülőgéppel végzett séta repülések,
vidéki légi utak elég nagy száma társa-
dalmunk érdeklődését, a nemzetközi viszony-
lat kedvező' adatai pedig hazánknak a világ
légi hálózatában való kitünő helyzetét bizo-
nyitják.

A magyar kereskedelmi repüIés vég|eges
kialakulásának első évében két vállalat
inditotta meg a légi utazásokat.

,,Nlagyar Aero express rt." Junkers tipusu
szárazíölrdi és vizi íémrepülőgépeivel rnár
januárban megkezdette propaganda repü-
léseit, Péter.Pál napján megindult a Bpest-
Balatoni és a Balaton körüli járat, julius
16 ától rrrár l}pest-Wierr kijztitt is reptiitek
gépei. A rep(ilésel{et szcpteínber vógén, a
ködös idók beálltaval szakitottál< meg -tavaszig.

Tiz hónap alatt 213 sétarepülést végez.
tek, 7b+ utassal. A Balatoni felszállások
száma l55 volt, 474 vendéggel. A Bpest-
wien vonalon l31l ínegtett ut alkalmával
30tj ut{ist és 559 kg. árut szállitottak.
Egyéb repülés 2'* szer volt, összesen 109
légi utas,sal, A Magyar Aero Express rt.
repülőgépei tehat 526 felsztílldsndl I643
utast 1titlag 3,12) vittek magukkal.

A lWagyar Légiforgalmi rt_ ápr. 3-án a
N{agyar Cserkész Szövetség l0 éves év-
íordulójának ünnepéll,én kezdette meg re.
piiléseit. Budapest,Wien liözijtti menet-
rendszerü légijáratait j"l. 16 án rrl,itotta
meg. Október 20-ig - ünnepnapok kivé-
telével minden nap § legtöbbnyire
,,megtelt" Fokker gépek szelték át a 230
lim.es távolságot. Sétarepülések száma: 256,
utas volt: 9B5. Nlenetrer,rdszerÜ ut : t51,
uta§: 369 áru: 2880 kg. (ebben van
l00.834 drb rrjság). Egyéb ut volt 19 alka_
lommal 78 utassal. A ,,Magyar Légiforg,
rl, eszerint 426 repüIést végzelt 1432 atas.
sal (dtlag 3,J6,1. Gépei összesen éppen 500
üzemórát repüItek és 60.000 kmt. repültek
be. Atlag,-rs menetidő Bpest-Wien között
]. óra 54.6".

Mindkét tdrsasdg gépei összesen gí2.szer
repültek 3075 utassal 343B kg. druval

A vállalatok elődje - s most már ver-

senytársa - a nFrancia-Román Légi íor-
galmi Társaság- Budapest-Wien és Belgrád
között (Fáris-Konstantinápolyi légiut sza,
kasza) tavaly 9ö8 ut alkalmával 892 utast
és 30.526 kg. árut röpitett. Egyéb íelszál.
lás volt 59-szer, 36 utassal. Gépeinek
száma:. 24,

A szárazfőidi repüIőgépeknek a mátyás,
földi repülőáilomás volt a fel. s leszálló-
helye. A íelsorolt repülésekből itt 1643 fel-
rlletve leszállás történt, utasforgalma 2688
volt. A vizigépek a Ferenc }ózsef,hid budai
hidíőiénél és a balatoni - főképen a sió-
foki *- íürdőtelepeknél lrötöttek ki. Ezek
forgalma 426 ut, 1315 utassal.

Á tretyi s vidéki repiiléseknél az utasok
ugyszólván csak magyarok voltak. A me,
néirendi utak utasaibó| 447 volt magyar,
253 írancia, 153 osztrák, 85 angol, 69
amerikai, 67 szerb, 49 román, stb.

E szár'az statisztikai adatolrból láthatjuk,
hogy mennyire törekszik a . repülőgép
eltóglalni helyét a közlekedési eszközök
sclrában. Az idén még fokozottabb fel}rasz-
nálására törekszenek s valószinü, lrogy il
fokozódó követelrnényeknek megíelelően
nálunk is bevezetik - mint Páris-l-oridon,
Belgrád-Bulrarest között - az éjje}i jára-
tokat. .lt

tJj magassdgi rekord. Sadi Lecointe <;kt.

30"án egy francia repülőtéren 340 lóerős
Hisparó-Suiza motoros Nieuport-Delage
géppel 11.1/r5 m-es magassági rekordot
áttrtóttat íel. Rekord teljesitményét másfél
óra alatt érte el.

A legnagyobb magasság, amit léggönrb,
bel eléitek, l0.B00 m. volt. ltepülőgéppel
évenkint elért magassági rekordok a lrövet-
kezők voltak: 1908 augusztus 29-én Lat,
lram 155, 1909 augusztus 18-án de Lambert
900, 19l0 december 19.én Legagneux 3l00,
191t október &-én Garros 4900, 19L2
decenrber 11 én Garros 5610, 1913 decem-
ber 28.án Legagneux 6120, t914-1918"ig
nem lritelesitették az eredményeket. 19t9
junius 14-én Casale 9520, t920 február
27.én Schröder 10.093, I\12I szeptember
28-án Mac Ready 10.5t8, 1923 október
30 án Sadi Lecointe LI.t46.

Sadi Lecointe elérte a világür végtelen,
ségének birodalmát. 11.000 méterig terjed
az é|et, eddig nyilvánulnal< meg a fö!d, az
általunk ismert természet miíködései, erői,
Ezt a tt kilométeres légréteget troposzfé-
rának nevezik. Sadi Lecotnte volt az elsö,
aki a stratoszférába hatolt, a repülőgép ezt
is lehetővé tette.

Készülíünk a nyári íáborozásra l Felszerelésí beszerezni l
Elelmíszerí, pénzt gyüiíeni l
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n ilnlili{úlg nsilnliltus unluanumíígt.
A galvánométer egé-

szen gyönge áramok
jelzésére alkalmas mű-
szer. Nagyon sokféle
galvanométer van
használatban. Ezek
közül a Nobili.félét
irom le.

Ezamüszerate-
kercses galvanométe-
rekhez tartozik, mű-
ködésük azan alap.
szik, hogy az áramot
vezetö drót körül ke-
|etkező mágneses tér-
ben a mágnestű kitér
az észak-déli irányá-
bó1, Igy természete-

sen a mágnestíi a Föld mágnessége iránt
nagyon érzékeny. Helyette az ugynevezett
a§ztatikus tűpárt alkalmazzuk. Ez két egy.
más fölé erősitett mágnestűből áll (j, j,,),
de ezek ugy vannak elbelyezve, hogy a
különnevií sarliok esnek egy oldalra. Erre
a ttipárra a Föld mágnessége nem hat, de
a tekercs mágnessége igen.

A tűl{et házilag is elkészitlretjül<, még
pedig ugy, hogy egy elektromágnesből a
vásmagot kivéve, helyébe a kötőtűkből
már megfelelő hosszura kivágott acéldró-
tokat tesszül< és a tekercsen áramot bo-
csátva át (lehet váltó áram is), a tíil<et
mágnesel<l<é tesszük.

N{ost meghatiirozzuk a tűk sarkait ugy,
hogy iránl,tti kiizelébe téve az egynevíi
sarl<oknak taszitani, kiilönnevüeknek von-
zaniok kell egl,mást. A túiket legegysze-
rübben kis clarab íával erösirjük össze felüi
kis kampót és egy nrutatót is (ir) erősitünk
rézből.

A tekercsek az e falap kivágásaiban
nyugodnak. A használandó drót átmérője
kb. 0.5 mm. Két rétegben feküsznek egy-
más fölött. Az ábra szerint a tíipár úgy
van elhelyezve, hogy az alső tii (rr), a te-
kercs alsó része fölött, a felső tíi (|r) a
tekercs íelső része felett, a mtltató (jn) pe-
dig ;t trrtttat<ilap íelett mozog és a lalr be.
osztás/rn lt nl,rrglrlmi ;lor-rttól valr'.l elítlrdtr.
]ást ft-rkolrlran rrrtrtatja. A két tekercsben
(í) az áram utja ellentétes legyen.

A íűh nyugaluci helgzete ne legletl, pári
hrr,zaulos á Űhercsek lÍossztengelyZuet, irÁ
ekkor a tűk nem fordu.th.atnak el. i

A készülék összeállitásánál vigyázzun\:,
arra, bogy a tűpár a tel<ercset vag.r, *i

mutatólapot sehol 
-se 

érintse, Az l csavali
ral a k szál hossztrságát, egyuttal a tűltil,
magasságát is szabályozhatjuk. A tíiprl
egyensúlyára is legyen gondunk

A mutató a műszerek csak egy bizonyt*,
helyzetében áll a nullpontra. Ezért_kész{l,'
lékünknek a tudományos míiszerekhez hll
sonlóan báromágú állványt készitünk, mel1,,,

nek az ágaiba alkalmazott csavarokk,l]
mindig a kellő helyzetbe hozhatjuk a gai,

va.nométert.
Óvjuk' készülélrünket az

l

erős áramtól | ;

Falua1l László ]

Eróss Gusztáv cí17.

Órségen.
I.

A. tőzseláng lobog;
Túzes zsarátnot<ok
Yercitékezve égaek,
Mercngve, kúszva ját,
A méla holdsugár
Csiltaghime zte paplanán az éjnek,

Együtt ülünÍ< a vér- fatörzsökön,
El-elttinOdv e hangtalan,
Csetkésztestvétem és magam.

Odébb a néma, ősi íák alatt
Halí<an pihegve szendeteg
Harminc alvó cserkész, gyerck.

A rózseíáng lobog;
Tüzes zsatátnokok
Yetejtékezve égnek-
Suhogva szátnytakél
A lomha éji szél,

. Mi szent lüzét őtizziik
Egy maroknyi népneí<.

(Eger) Ta,káIs LászI,ó
2I3. Kohdry cs. örsy.

A,MAGYA-::.:Jíffí; 
C S E R K E S ZV=ZETŐ i

Minden tíszt és segédtiszt járassa

Ára számonként 1200.- korona,

a maga képzése érdekében.

negyedéVre 3500.- korona"
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{4 MAGYAR C§ERKÉSZ

I{oNfaVEI{.
A Magyar Crerkérz új könyvei.
Örörnmel tudatjuk, hogy kiadói tevé_

ken5ls§.rtlnft ujabb eredményei a következő
ííizetek, amelyek e hónapban hagyták el
a sajtót:

30. A mi törvényünk (II. kiadás).
57. Különpróba szabályzat.
58. (Dr, Borsiczky Sándor) Csősz.
59-61. (Öveges Józseí) Időhatározás

és ldiijtislás (megj. márc. Iiözepén).
62. ([{arangi t-ászló) A lrét arabus.

(Cserl<észvigj Alapárn l"l0 fillér. tr,íegjelent
febr. 28-án).

E,lőliészités alatt van rij kiadás a 3,7-
t], :l{i _-:}7, :l8. fiizetbiil, egy l (lserkósz-
kiinyv< az alapismeretek összefoglalására
és > Magyarország története< I. o. pr.
allyag.

Isten képe a terméczetben, (§zení Isívdn
Tdrsulat l924'.)Ez a cinte Waller ldnos dr. kegyes-
rendi tatrár és teológus leguiabban megielent kötly_
vének. Igen könnyü clolgunk van, amikor ezen a
hclven ismcrtctiiik czt a könyvet. F.gyszerüen azl
moírtlhatnánk, h'ogy segédkönvv a ll, és l. osztályu
próba természetismeret pontiához. Meglanuljuk be-
iőle a füszálat nézni, a troqárkát csodálni, a pa-
cslrtaszót hallgatni. cserkégzszemntel, cgerkész_
télckkel: az lsten müvészi alkotásai után a .Leg_
nasvobb Müvész" arcára küvetkeztetni. Elibénk
ho'ii.a a szerr,ö a természet apró mestereinek, a
lenkének. póknak, rnéhnek leheletfinoman kifejlö-
OOtt, t<itetetes, szinpompás müvészetét, tevezet a
tenserfenék fantaszlikus, de nrindig csodálatos rend_
szeibe íoglalhaió világába. majd a nrindennapi élet
szátttos hlheteilenílt tiikóletes alkolásának isnreríe-
tósével z,cndilí n|cg a7. Ur tlicsórctónck harnroniá,
iát. Az enrber csodálatosan nregkonslruált lesie, a
ina is mép sok titknt nragába záró vérkeringés, a
növénvek'iánlálkozása és* szaporodása és a világ_
egyetenr napiyszerü számai és íörvényei nlind "hir-déti nagy keze alkotásail'.

Látiuk Walter lános drl a Bakony-erdei cser-
késztáborokban hállgatagon, szemlélödve élni a
szabad természet ölé*n a-3zabad cserkészetet. Több
fejezet talán itt fogamzolt meg fejében:__az Assisi
szrnt Fcrenc lcrmészetszeretelét kiivclö sz,erzeles
kiesésziti a tcrrnészet nagy titkait ktltatri iudóst';
és 

'doraiban 
lnintha ércznénk az igazi nagy cser_

késztáborok - kirándulások levegöiét: nyitott szem,
*d'"vitoti Iélekiel élni az tsleri'céodasiép világál,
Ez a tiörttlmény ketlós kötelességünkké _teszi,. hogy
mindert cserkéizkönyvlár polcán helyet foglaljon ez
a könyv. (ch,)

Repütés. A Magyar Aero Szövetség és a ker.

min, légiforgalrrri szakosztályának hivalalos Iapja.

Szcrkeszti ; Lanpich Árpód. Februáriusi lI. száma
a rilagyar aviatikáról, a repí'ilörekorclokról, a Buda-
pest-Angora légiutról hoz illuszlrált cikkeket. Azon-
kivül nagyértékti szakcikkek emelik szinvonalát,
Cim: I. Horthy Miklóg-ut 15.

RRON1
A Magyar Cserkész

lsmertetése angol és né_
met nyelven. Sok gondot
okozott az a kéí haiáb, a
melyet e célra akartunk ál-
dozni. Tekintettel a nyomasztó
kéz.irattorlódásra, úgy hatá_
roztunk, hogv negyedívenként
adunk tájékoztatóí a külföld
sz-ántára. A Ieqköze|ebbi ösz_
szcfoglalás tehátáprilisi szii-
munkban jön.

A "Magyar Cserlrész"
2000 korona szímcrnként,
A villamosiegy 2000 korona, mit tehettünk ? A ne-
svedévi elöfizetés 60C0 korona ntárcius l-töl. Az
ij szotzószánr ma 4600,a bizományi kedveznrények
fennmaradnak. Elöfiz,etóink terntészete§en a régi
áron kapják a lapot.

Á cserkész siftttók eretlmérryel annak elle-
nére is nagyon sz.épek, hogy sem a felnötlek sport-
lapjai, sem az ifjuságé seltogyscnt akatiák ezt a
körülményt észrevenni, Az itiír."ági bainokság Il.
l7-én volt és lrelyezettjei föleg.. a piarisla és Ver-
bócz-y tg. cserkószei ([)rrckcr 0., Bencdek l'rigycs,
Stichleitner R. stb.), Söt rendeztii (Zsembery Gyula
dr. és Szabó Zoltán) szintén a nlieink. Az országos
bainokság ugyanekkor vrrlt, a nrelycn a sportiapok
középiskolásoknak tiintetlel< fel olyan versenyzóket,
kik rég kinótiek belóle, de cserkésztiszljei és se,
gédtisit,iei az illetö sl,etvező testiiletek csapataitlak.
A bainok llinríczy I''rnö 2. ílK(.}. slisz1, a csapat-
verseny nyertese a 7. Eróss C. csalrat. a 2. sz.
nKG, Ösapát, A műversenyt nyerle Gundrunl R.
piarista Öserkész, a csapaiversenyt a piarista csa-
bat. Gimnazístáknak tiinleítek fel ol1, parancsnoko,
i<at is, mint Bárdos Lajos (7. Eróss- G ), söt Sztri-
lich Pál is, akit igazán nem kelt cserkészként be-
mutainunk (rnűverseny 4. dij). Mindezt csak az
igazságért mondjuk , .-. (/&)

öregcserkészek farsnngla. Febr. 3-án a Keg.
és a Turul, 4-én a Regntrnr Pelikán Cltrb|a, 9-én
a l-ócz,v, t4-érl a Cltotnoky, 22-én az Eróss (j,
2|l-én á Sz.l. lIrrre ; ez cgak szép sor ? Mineleníilt
tánc, a tegtöbbjén hangversenyck. Hát nég, a v,idé-
kiek'! Nagyon- örülünk ennek a térhóditásnak és
azt a kornoly szót ííjzzhk hozzá, hogv. ez maía-
dancló hatásÍ legyen a íársaclalonrhan részleteiben
is keresztülviít CCerkészszerírsóge álial l Mindelnek
megvan a közönsége és minden öregcserkészcsa-
pal'azért ren<lezie, hogy a cserkósz-eknek iullassa.
Védnökük minden(i(t a cserkészet és a csapat elö,
ketóségei voltak. Egy csapat a Magyar Cserkész-
nek is-juttatolt jövódclnréböl, de ez a borsodná-
dascli volt . .

A nylregyh§rzl 89. tz, Turul cserkészcsapat
íarsangi táhécal egybekötött míisoros teacstélyt
rendezett,
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MAGYAR CSERKÉSZ 1ó

A KEG. öregcser-
készcsapat február 3-án
jól sikerült zártkörü lánc-
eslélyt rendezett a Gellért
szál|ó márványtermében.
A fűcserkész úr ónréItó-
sága is - nrint fóvédnök
- nlcgtisztclte estélvün-ket nregiclenésévet.- A
védrrökök a cserkészpa-
pák, lanárok és sz.övelségi
urak voltak, a háziasszo-
nyok tisztét a k. cserkész-
ntamák vállaliák. A nru-
latság, nIely cserkésznivó-
ját ntindvégig ntegőrizte,
a legjobb hangu|atban
fo|yt le s nréltó párja volt
a multévi elsö ,,cserkész-
bál'-nak. A táncrendeket
9artha Ferenc és Velóssy
Béla rajzolták. A rende-
zésben a 2. BKC.,3, R,t,
és 7. Eröss G. csapatból
vo|tak segitségünkre,

kész az ebéd l

A 6t. Szt. Asztrik csapat (soproni bencés fö-
g_imn )_a téli hónapokban az-önművélés progranrnr-
jának keresztülvitelén fár,adozik. Osszeiöveteleinl<en
értékes felolvasdsok szerepelnek. (Az Ónfeláldozás,
A bizalom szükségessége a cserkészéIetben, Az én
ióbarálont,_ A kőszegi Jurisich és a mi csapaléletünk
megegyező_ és elütö voná§ai, stb.) Osszejöveteleink
megbeszéléseít huvi dolgozatba foglaljuk, ill. ezek
alapján alakitjuk ki a csapat szellenlet. (A cserkész
a szülói házb_an, iskoláhan. társai között, nrint az
erkő,lcs öre, Hcrgyarl állhatom meg helyeniet azélet-
ben? Az önnevelés nródjai nálanr, stb.)

Fontosabb dátumaink z okt.27, Rákosi Jenöt(inté_zelünk nagynevü v. növendékét) fogacituk, okt.
28, Rákosi enrléktáblájának leIeplezése-alkalnrával
rendezett ünnepéIyen teljesitettünk szolqálatot. Dec.
23 karácsonyi ünnepély, főszánra: dr. Révész
Anladé: A kézbesithetetlen levél c. 2 felvonásos
darabja, Hungária élókép, melodráma, zene, Csigó
örsvez-etónek a karácsonyfa alatt rnondott szép
beszéde. ]an.27. Edócs Pál, c§apatunk legrégibb
és legérdemesebb tagjának csapattiszlté-töitént
kinevezése aIkaImával családi íinnepély, nlelyen
parancsnokunk az uj csapattiszt éleléból vett pél-
dák alapján eIénk rajzolta az ideális gondolkoiásu
és ntinden álrlozatra kész cserkésznek lelkiisnrere-
tes munkásságát. A csapat gyakorlati vezeté§ét
azóta ó végzi. Febr, 7. Albíecht fóherceg tisztele-
térc a rtregyeházán rendezett ünnepélven múködtünk
közre. Febr. 10. zászlószentelésünk évfordulóján
közösen járultunk a szentáldozáshoz. Tagfelvétel
(7) márcirrsban lesz, A becsületbiróság 3 cserkészt
lörölt (hanyagság niatt) sorainliból és egyet az elsö
félév végén lefokozott. (h"e.)

§zomoru tenretés voll január havában Zala-
eger§zegen. Schnatter József nyonldá§ztanoncot, a
81), sz. ..Csány' c§erkészcsapat ]8 éves tagját kisér-
ték utolsó utiára. a fiatal cserkészhalott timetésén,
aki a csapat egyik legkiválóbb tagja voll, nlegie-
lent a hárortr egerszegi cserkészcsapat, Pásiior
lntre ntegyei cserkész-főtitkár, az iparle§tiil(t, stb.
A gyászbeszédet a sirnál ifj, BöLly Zoltán lgg-es
csapattiszt, öregcserkész mondotta.

A 20. sz. Erőrli Cselkészcsapat február hó-
ban ünnepelte nregalakulásának negyedik évfordu_
lóját, Az ünnepségeket nivós kiállítás vezeile be,
rrrelyet február 3-án d. e. l l Órakor nyitott meg
Witz Béla dr., a Magyar Cserkészszöveíség elnöke
lendületes §zavakkal. A kiá|litá§ rendezésén Bartos

Mátis Kálmán (t26. veszprémi cs.) rajza.

Géza tanár c§erkésztiszljelölt fáradozott. Legszor-
galmasabb kiálIitó Dóczi József s. órsv. volt, aki
több nrint harminc tárgyat és számos rajzot állitott
ki. Bende lmre rajvezetó szép bórmunkáival kellelt
feltünést. Ugyes volt Mészáros Ferenc cégvezetö
}ombfürészmunkája, Rohrbacher Ferenc, Bóday Inrre
és Bóday István asztalosnrunkája, Deák Ferenc Fe-
renczy MiháIy és Misik József vasnrunkája. (20.)

Lőczy öreg cserkészbál. Február 9 én a
Bakács-téri társaskör zsufolt ternlében volt a ntü-
soros táncestély, mellyel az öregek bemutatkozlak.
A íuvós 2 uj rlarabja, az énekkar 2 szánta, Molntir
]mre dr, és Bodor Aiadár, valamint a Ddmlt-
Sammer fuvósnégyes, §zavalat, elóadás és Korpas
Ferenc szerv. teslületi elnök beszédevolt müiioron.
Utána táncreggelig az öregcserkész zenekaí jáléka
mellett. Az iskola (lX, k. Fáy fg.; segitöegyesülete
löbb százezer koronát kapott.

ll éves a 40. éves ,,Szekszárdl Cserhé.
szeh" csapata. Néhány nap mulva, ntárcius 9-én
lesz a ,Szekszárdi Cserkészek' fennállásának lt-ik
évfordulója. A magyar cserkészmozgalonr egyik
legrégibb és legelsö vidék csapata nrár l l éves
küzdelentteljes, de mindanrellett szép ntultra tekiltt
vissza, nrely idő alatt cserkészei sok helyen nreg-
fordultak és rrlindenhol megéttő barálokal szercztck
a cserkészmozgalornnak. A 11 évi munka ered_
ményer a csapat§zervez.et teljes kiépitése, 8 nagy
táborozás (3 álló és 5 mozgó) meg számos kisebb,
köztük 6 propagandatábor, valanrint egy cserkész_
tisztképzötábor rendezése. Az elsö évlizcd nehéz-
ségeinek leküzdése ulán nlost nrár könnyebb uton
halad a l l év óta parancsnok Eri Enril vezetésével
a csapat, a magyaí cseíké§zideál megvalósitása felé.

l03, sz. R. 1lt. S. T. cserkészc§apatok Borsos-
nádasd. A folyó hónap l7 én tarlott cserkészhang-
veí§enyen begyüll adonlányokból l00.000 koronát
a nriskolczi lt. csetkészkerülelntk a kerületi admi-
nisztrác ió.

l00.0C0 koronát a Alagyar Cserliész Szövelség-
nek az országo§ admini§ztíáció vitelé.Itez yaló hozzá.
járulás cimén.

l00.000 koronát a IVagyal Ceerkész és lársvállaI-
kozásai erósíté§ére

Herntann Győzö szerkesztö ur szabad rendelke-
zésére bocsátva a megíelelö cinrekre a mai napon
elküldöltük.

cserkész tiszlelettel :

Benedek Béla csapalparancgnok.
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Másnap az illetó belehalt a nagy égési sebektre. A
közben megérkezö vidéki tiizolt(>knak igyekeztünk
aztáíl segitení. Lovakat kifogni, vizet keresni, íecs-
kendöket leszerelni és lrrúkötlésbe hozni a cseikó-
szeknek c§ak egy pillanat ntüve volt. Majd vógií:
iárttrk az égó utcasort, hog1, ott legviirrk. ahol se,
gitségre vatl sz.iikstig. Ery ltelven c§tlpa as§i.ctl]\,
huzta a fecskendót. Fellaltottrrk iiket s adtlig tlttl,
goztunk, nrig férfiak nenr jóttek. Ejjel lI tira íclÓ
sikerí,ilt lokalizáini a tüzet. í!li is nvugcdt lélekktl
tórtiink haza, ntert nregtettük a kötelességiinket, A
c§apat vagyonának gyarapilása céljábol gyilgynt\
vényt. makkot, vasat cs csonlol gl,üjtött, czenkiviiI
a környező falvakban szirtielöadásokat is rendeznck
A kö7.elmultban vell fel ielöllekel a csapat, akik
nentsokára fogadalrrrat is tesznek.

6{l sz. Baross Gábor csapat szorosarr egviill
míikötlik a 68. Klauzál csapattal. Októberben ujon.
coztak, mely alkalotttmal a Baross csapatba l2 je-
|öltet vettek fel. karácsonvkor kiállilást rendezlck,
mely szépen sikeriilt. A 69. csapat "Cserkesz-fiti'cinlnleI havonkénl nlegjelenö litografált csapallapol
ad ki.

IIJ hivatalos lrelyiség, A kerület hivatalos
helyiségét a lörvényszékröt a vármegyelrázála le|le
át. Levelek a j(ivöben a követxezij cinrre kí,ilden-
dók: Várrrlcgyeháza ll. enrelet l. sz-. 2. ajtó. Fliva.
talos óra nlrnden hétíön és pénteken dut.5-7
óráig van. Ugyanakkor tart htl;alalos órát a Vas.
várnregyei Fötrtkárság is.

Vármegyei Fótitkárságok átszerrezése.
A vártneg),ei fiititkárságok átszervezdse lll(,st vail
foiyanlatban. bitltjig a Vasv:irnlcgyei Fóiitkár ság
átszcrvtlzése nvert beíejez-c§t a lóvetkr zökcpJ,et;:
e|nök Szij Céza nvtrg. csendöí czre(les, följlkár
lrrlszc/ Elck. elI. nregblzott Scltalken Lajos, pénz;á-
ros Klein Ede, int, biz, tagok: dr. NiedernrajcL
GeIlérf, dr. Boross lstván, Nressner Alldár, Tulak
Józ,sef, dr. Maróthy Lász-ló, Farkas Qéza, Tóth Kal-
nlán és Róh Ferenc, Mosani fg1l|kdh^lqnál : elrlök
Frrtrek K. aiezretics, várttl, tcsltlevole§i lallác§ elrr(ikc,
elniik lrt,tr t,tcs t)ci si\ Lipi,t kir. t.rn{ciiillelo, i(\tit-
k.\r illts., tik J r,llt\, i rtl. t.rg'rtk. \',rlrl.r Kitttr.rtt, SktlltttY
tr\rliios, rlr. l(Irirtrt l t,t,\ttt. S;t\r,rts liicl.trr\ tr
lirtIi,\rrrltrt ,\ s(\|\l(tllt ltrtrll,,\t5,1t: 1,1l\i\l.(, rll, Sittrrrrt
tlctrrt,r. íiltitkl\r l'tit,ltr,.lr Yt|.tot,,'ltl,rt li,irtl,.tr:,,\|l
átszcIvcr('stl ttrtig e,,rttci1 ll§|ll l(itl('trt tlltl,,.

_ _ Álrlillttll lr,r.lrr,|.t,r. lt. A lir,rlllr,I rizttri1,|11tl|,1
fclrrrr;rl lrri i{i. |'/. ',!(l'-;ln h,,t|;t :,,tintr n lrrillrrrlr,ii
sztnltirtljan llatlvírryi l(ílltriirr irrctlt,trl;t szirrlrriit.ll
a?, l 
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Á baJal fóglmnázlum l5?. ,,DamJanlch..c§aptrta l92l. év öszén alakult. Kétszer szállt
táborba azóta, ottlronát felszerelte és a meqvei tisz-t-
viselókar l922-b,:n zászlóval ajándékoz-ta-'nleg. A
mu]t év szepterrrberóben ui álszeryezés alá keriilt.
Ekkor az, örsvezetök hián_va nliatt az egész.73
cserkészból álló csapat c§rrpán 6 örsre-oszlott
kót rai keretéhen. E beosztás nreg is felelt a csa-
pat ószi és téli proeramnr|ának, trne]v 

csupán a
kiképzésre és a próbázásra ieriecl ki E,z voli a cél
és nreg is valósult, mert azóta csaktteItt minden
cs_crkész egy,próbával elóbbre van, A nyilvánosság
elótt csupán kót i,,ben volt a csapat: el'őször nov.
18-án, a irajai kathclik[l3 napon, 

-mint 
az eucharisz.-

tikus körnrenet diszőrsége, -nráso<lszor 
dec. 8-án,

mint a Mária kongregációk iinnepélyének rendezóje.
Á székesfetrérvári 125. sz, Szent István

ip;ri,()§ cscrkészcsapat ]923. évi cserkész-
nrükiidésról. Csontha László hittanáí parancsno-
kttnk vezelése alatt csapatunk ugy számban, mirtt
cserkószszellemben erósödtitt, tovibu feilódöit. van
4 fogatlalrnas ós 3 ujonc örsünk, Varga'|enővasuti
hiva_l;tlnok a segédtrsztünk és Mágli 

'Islván 
keres-

keclósccéd a raivezetőnk, ()rthonunk az ipariskolá-
halt van, hol lrétköznapnkon este 7-9-ie szoktunk
irsszeiörtrti. lIétfón vezetőségi ülést, szeidán csapat
összeji)velelt, cstitörtökön Ós pénteken órsi órái<at
tartun,k. Vasárnap_,délután 2- 5-ig nrindig csapat
összeiövetcl vatl. Ha jti időjárás ván, krnresvünk a
szabadha, roscz időjárás eselén az ipariskola'torna-
ternr:bcn vagvurtk, nrelyet Zavaros Istr,án iparisko]ai
lga. gató a szervezö testíi]et eInöke. rendelkezé-
sürrkre bocsájtolt.

Míiködé_"ürrk a cserkésznlunka nrinden ápát fel-
öIeli,. vrlt rneltó leleforr és tíizoltó örsiirrk. 'Horthy
1,1iklris korrrránvzo Ur Ofiirnéltós;iga előtt is bentu-
taltttk 1iizoltógyakorlaítrnkat. Nyiltrtrtlnk órsvezető
kikópzó tanfolyanrot. l92l. évi 'noventbcr hó 4-ón
belekapcso]ódtunk az ipariskotában nregalakult ke-
reszlén1, \1trrrkásifiek Országos Szövetségónek szé-
kestelte,r'ári csop/)rtiába, rrrelvnek igazqatÖla Csrrntha
Llsz,o 11ltt,rnltr. ptrancsnoktrnk le,.1. Az enllek kt,be-
lé'ren rrre,ialakrr]t l.etente csi]l\.\l::rli r.kllrtt\iti a nti
örsvezetóink lesz,nek, akik rrroi( ela§lra)l tltttfo]l anrr.t
iár n ak.

. .2 fogalomtételünk volt, fetr.rtrár hó 1].á.n 7 leliilt
l1'!_ | : r .cserkr_iszf oga tiat,,,,lt ós iicci.n, Ü.,i j,Ó Lr.lnzl-en kap|ak tncg a r:s.crkószliltrrttlrl|. l(;tt;tt.:irlttl,t;ta Munkásifjakkafszép. t.iiói",,yr.' iirr.p..ai., r..-dezltink. l70 nrunkásifiu kapott ájándÓkoi, 

.^"

__ Hossz.abb láborozást sainos Úm .err,lczhcttiilrk,az. anyagi eszközök rrianya miart.'nrcii' sti'rurr zrzöen kirándulást tenn
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mo§t lépett be a szervezö bizotlságba és második
tisztje a csapatnak. A könyvkötészet Boros llezó
segédti§zt vtjzeté§e alatt áll, Jelenleg l parancsnok,
l tiszt, l §egédti§zt, 30 felavatott cserkész múködik,
azonkivüi l2jelölt van kiképzés alatt.

V, KEIiÜLET.
Az V. ker. cserkésztisztjei íolyó évi febr, hó l7.én

Hódrnezővásárhelyen tartottak rneg a 2. vándor-
értekezletüket, nrelyen faragó Ede orsz. fótifkár is
negjelent. A cserkész tnunka egyöntetüségének biz-
tosilása mellett főleg a pürrkösdi ker. cserkész-
napok programInjának tttegvitgtá§a volt a felaclat.
Határozatb.r lnent, hogy ptinkösd két napján §ze-
geden a kerület összes csapatáinak bevonásával
kiállitást, rrratirrét és nagy propaganda délutánt
rentlez.,

Ezerrkivül aL V. ker(ilct a nrásoclik cserkész-
törvényhez ,,A cserkész, ahol tud, §cgit", hiven
magáévá lette e Letenycy ezredes ur által nleg-
inditott ,,Mentsük meg hazánkat" rtrcrzgaltnat. Egy-
hangulag határozatba ment az elnök javaslata,
nelvnek értelmébcn u vezetők fizetésük 5 százalé-
kát,- a fiuk megiakaíitott,péIIzük l0 százalékátmeg-
ajanlják a naLa megn]entésére. Határozatba ment
hogy tartanak űnnepélyeket s azok jövedelnlét fel,
ajánlják; ha kell, lemondanak a táborozásról is.

Ix. KERÜLET,
Á kerülot 1923 dec. 9-én tartotta höz.

r,vülcset Debrecenben. Ebből az alkalomból
Í"ktizpontból Faragó Etle orsz. főtitkár, Dr. Bor-
siczky Sándor orsz, ellenórzó nregbizott és lspa-
novrts Sándor, az. I. ker, elnöke utazott le,A vitléki
csapatok 1larattcsttokai csakneln telies számbatl nleg-
jelentek. Králner Gytrla ker. elrrök rrlcgnyitó tleszé-
riében nreleg szavakkal köszöntötte a szövetségi
képviselőkct, ltangsulyozla, hogy az egész IX. ke-
rüict rcndltllctctlcIr triiséggel áll az egységes lVlagyar
Cserkészszövetség rnellett. - A részleges tisztulitás
során ügyv. elnökké Wallisch Oszkárt, fólitkarrá
Török l'ibort válazz|otlák Illeg, kik itieiglelrcscn
hasottló rrrinóségben rrrüködtek az utóbbi hónapok-
ban. Kiegészitelték az i. l].-t is. Uj tagok lettek : ,

Cxapó lsivárr, a bereltyóujfalui l64 sz. Bocskay-
csapat, Tamáska Dezsö, a nyiregyházai l8J sz
Beth|en Gábor-csapat, Mezei Béla, a debreceni
23I sz. Méliusz-csapat parancsnokai,

Török Tibor gondolatokban gazdag fötitkári je-
lentése nagy tets7ést váltott ki a jelenIevókbó l.

A tözgyúIés végeztével a szövetségi _képviselök
tiszti konÍerenciát tartottak, nrelyen Faragó Ede
orsz. fótitkár nyári táborozási lapasz|alatairól tar-
tott értékes és ianulságos előatlást. Utána Dr. Bor-
siczkv sandor orsz. ellenőrzó nlb. istrlertette az
erdó-- és rrlezórerrdóri törvényeket s lelkes, igazi
cserkészlélekböl lakadó szavakkal szólt a cserkész-
munkáról, a vezetö egyéniségéról. Mindkettójüket
ntelegen ünnepelie a népes tisztigviilés.

Eiután a §zövetségi krküldöttek megszenrlélték
a debreceni csapatokat.

Az I]zerrnesterclr Debrcccnberr itlőztek
tlcc. 8 9-ctt .cllrank Ede paralrcsntrk vezc|ésével.
r\lctlckintellék a város ltcvezelcsségcit s részt,
vetiek a l67 ,Törekvés' (Ilcí. tarritóképzó) rettdez.tc
tearlélutánon, mely§n nrinden debreceni csapat kép_
viseltette ntagát. Pompás fegyelnrez.ettségükkel, sok-
oldaluságukkal. lalpraesett szánraikkal többet meg-
érdenrelteh volna annál a háromszoros huj, huj,
hajránál, rnelyben a debreceniek részesitették öket.

ParancsnokvÁltozások. A nyiregyházai 89
sz. ,Turul" parancsnokságát Kollonay Zoltán tanár,
a mátészalkai 23L sz ,Kölcsey' c§apat parancs-
nok§ágát Trilsch Péter vette át.

A debreceni m. kir. gazdaságl akarlémián
is nregalakult a cserkészcsapal. Az Orsz, lnt. IJiz,
.8. ö. sz. gróf Széchenyi István' névvel igazoita.
Parancsnoka Erdey János gazd. akad. taIrársegécl,
gépésznrérnök.

Á karcag1 176. sz,,Nagykun(( (Ref. főgimn.)
ntintegy két évi szünetelés után ujra megkezdte a
munkát. Parancsnoka Dr. Soós Adorján larrár.
l923 nov. ll-én fogadalmat tettek Jausz Béla ker.
int. biz. tag elött.

A nyiregyházai 89. sz. Turul 1923, nov.
24-én togadalnri iinnepélyt taltott. A kerületet Ta-
ntáska Dezsö inl biz. tag képviselte.

A rryiregylrázal 88, sz. §zabolcs uj cser-
készei l923.'clec, 23-án tetlek fogadalnlat, Az ün-
neoi beszédet Debreczeni Ferenc ker. e|lenőrzó
nrdgbiz-ott tartoíla. Ó ve ttc ki a fogatlalrlrat ís,

A dcbrccclli 43. sz. Mulllra l92ll. clec. 2l-L,lr
szép karácstlrryía-i.irlrrepólyI rettdez.ctl, ttttllyett a íiuk
rrlaguk készitette játékot adtak át a s?eí]cny 8Yct,-
nlekeknek, kiket vacsorával is tllegvendégeItek.

A debreccni l00. rz. Egyetértés cserkészei
l923. dec. 23.án szépen sikeriilt hangulatos iinne-
pély keretében ajándékozták meg saiát készitésü
játékoxkal a 

^1. 
A. V. nrühelyi munkások gyer-

mekeit.
A nagykállói l82- sz. Uhu csapat parancs-

noka, Siiivási János ker, int biz tag, megvált a
csapattól, nrert á kisváltlai áll. lőgirnnáziunrhoz
helyezték át. Ott nyomban megkezdte a cserkészet
megszervezését.

LEÁNYCSERKÉSZET.
Leánycserlrészelr Mikulás- és karácsonyl

ünnepélyei. A csapatokban fol.yó munka _legfóbil
célja égynrást §zeretó, önzetlen nlagyar lelkek ne-
velése s a célt szolgálja ntinden olyan alkalrlnt,
nlelV a testvéri érzésben közelebb hozza egymás-
hoz-a csapat tagjait. Ilyenek azok a ben:óséges
házi ünnepélyek, nre|yeket a csapalok Mikulás ttap-

ián és karácscrttykor rendeztck.
]|z l. L. Ltlrántffy Zsuzsáuna cscrkószcsa_

pat Miku|ás estéjét a csapaí kiscscrkószei retttlt,z
iek, kiknek ragyogó szeméből a ntunka §zerelele,
a lélek tisztasáls- ragyogott s egy boldogabb jö,
vendöre vetette fényét az az öröm, melyet önzetlen
nunkáiuk sikerén érezlek, A csapat karácsonyi ün.
nepéll,e egyuttal táborozási beszámoló is volt.

A papnövelde-uicai tailoncisli ola leárry-
cserké§z csapata karácsonyi ürrnelréIyétr szomoru
rabságban sinylóciő nlagyar testvéreinkröl_, az clsza-
kitott-országrészekröl ernlékezett meg fájó, de biza-
kodó szivvel, Karácsonyi örönret vitt egy szegény
nyonrorék asszonynak és csaIácljának, rnegtakaritott
pénzéből.

A |8, L. Szlláqyt Erzsébet cs. csapat tagjai,
tehetősebb tanulótársaikat a gyüjtésbe bevonva,
pénzt és élelnriszert gyüjtött a Tanitónok 0ttlt"ná-
ban takó nelrány idós és ntinden jöveclelenl ,nélkül
álló lanitónő siámára. Telték ezt lelkük ószinte
jóirr<lulatából, azzal a vágygval_ sz.iviik_hen,.. hogy
brörnet s7eíezzenek olyanoknak, kik az élettól ntár
nagyon kcvesct várnak s akik konroly, bccsüleles
rIrrrrrklival ellöllöll évek utátr a tll()slarli nclllzedék
lráláját kiérderrtellék.

A l5. L. Zthyl llona kisIeány csIrkészcsapat
karácsonyát széppé tette az a legnemesebb. örönr,
melyet akkor ér'eiiint<, ntikor erónltet, telretségünket
má§ok boldogitására használjuk. l00 nrenekült
egyetemi hallgátó és l00 hadrárva gyernlek szive
niélesedett fel annak a karácsonyfának raglogó
sveriúái InelIett. rnelvet a kiscserkészek áldozatía
iiés, inagyar leike, dolgos kis keze segitett felálli-
teni.
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MAGYAR CSERKESZ

Nachricht.
. In Folge des grossen l\[aterialandranges

sind wir leider gezwungen un§ere ÁU-
sicht aufzu.geben - monailich eine lrurze
deutsche Ubersicht. zu geben trnd wird
dies vierteljáhrlich geschehen.

A fasorl cserkéazek uJoncavató ünnepe.
Meghatd lélekemeló keretben tartotta meg febrúár
l7-én a l6. számu cv. íögimnázium cserkész cra_
pata ujoncavató ünnepét, Az intézet disztermét eIó-
keló közönség töltötte meg. Dr. Bogsch Sándor
felügyelótanár üdvözló szavai után a csapat a foga-
dalomtételhez állott fel. Erös várunk hangjai m-el-
lett Barcza lmre parancsnok kezébe tették le foga.
dalmukat, ma|d Kemény La.ios ev. lelkész imája
íejezte be az ünnepi aktust. -Az ui cserkészekhéz
elöször a parancsnok intézett buzditó szavakat s a
nap emlékére himzett selyem szalagot kötött a csa-
pat zász|aiára. Az intézet nevében dr. Klamczay
Sándor, a magyar cserkész szövetség nevébeir
dr. Hampel Antal államtilkár üdvözölték a nentes
cél harcosait § Btrcza lmre parancsnok felolvasása
nyomán a nagycenki táborozás emlékei elevened.
lek fel. Dr. Serédi Lajos tanár kedves, derültséget
keltó módon mondta el tábori látogatásának tapasz-
talatait. Végül dr. Rempolt Elek tanár Tinódi lan-
tos Sebestyén nyelvén humoros költeményétolva§ta
fel a nagyóenki 

- 
táborról. Az ünnepély á himnusz

hangjaival fejezödött be.

Notiee.
Great quantities oí material oblige

to stop our monthly indexes in. In future
short index shall appear quarterly.

SZERKESZTÓI Üzr,nBtrx.
Tüz. Rögtön irtam az elnök urnak. Ha

nem megy, velünk jössz. A vers mind szép
bensősépes. esvet kivá|asztottam. köszönet a ielbensőséges, egyet kiválasztottam. Köszönet a jel
tésért és a levélért. Tovább. - 74. Nagykanil
Rendelést továbbito{tuk, A Cs, V. programja egr

A Jamboreo ver§enycsapatra örsöt vagy
egyes cserkósz.t jelölni szándékozó btrclapesli csa-
palok ntárc. l5-ig irásban a szerk. cimére jelent-
sék (l, 2, 3, 4,5, lB,25, l23, 174, megvan).

Bizományo§ainlrhoz l
L szorzószám rohamos, ugyszólván he.

tenkénti emelkedésére való tekintettel, a
szorzószámváltozásról t. bizománvosainkat
kellő időben értesiteni nem tudiuk. Tekin-
tettel e nekünk sulyos anyagi károkat
okQző körüiményre ezuton kértük a t. bi-
zományosainkat, hogy a szorzószám vál-
toziis íelől a helybeli könyvkereskedőktől
érdelrlődve a bizományosi számadást (kii-
lön értesités nélkül is) minden szorzószám
változáskor sziveskedjenek lezárni és az
elszirmo]ást hozzánk baladéktalanul bekül_
deni.

Egyben van szerencsénk . bejelentetri,
hogy a Nl. Cs. februári számában közöIt
[elsztilitásttnl< értelmében, a február 2í,,l-ig
lre rtettt t{íildi')tt elszámolásol<at (eg5,e|filg)
a 1líiO0-as szorzószáttrtnal íebruár 25 én
átértekelrük. Ugl ancsalt itt jelenrjük be,
hogy a januári és februári számaink t e 1-jesen eltogytak 

kiadóhivatal.

zík, A 4 törvénymagyarázalot átdolgozásra elktt
iük-e? Jónak tartjuk, ahogy van. Köszönetl A l

feiezés kb. májusra kellene, hogy füzetben iöh
§en. - Tiszteletdijai sem versétt, sem prózárt,
rajzért nincs módunkban fizeíni. - K. J. T
Csak teljes névaláirásu levélre válaszolhatunk
D. L, Hunok. Már megielent verset, sajná|alunkl
nem közölhetünk. - Cserkészfiu, Rákosli0ei. Olel

nagy, n kézirat rendelkezésre áll l'5-ig. - S
Baja. A nagyon kedves levélért köszönet. Tudraa|i. A nagyon kedves levélért köszönet. Tudrl
tás iön. epizód ió, felhasználtuk más lapban, antás jön, ep jó, felhasználtuk más lapban, antás jön, eprzód Jó, telna§znaltuk má§ lapban,
nek örülni fogsz, ha majd egyszer megsu
melyikben. Tovább !

Ho:;i;ze 80, széless(ige 2ü] cm, ílangja ,krau-krau". Dól-
eurripa laktija. Aldr]nai ürdcinkb.n is íószkcl. Kü|iiníó]c enrló-
lrjl,!r,l És ntadarakkal, dt- lcginkább iirg4kkcl iáplálllozik.

A Magyar Földrajzi lntézet Rt.-
Budapert V., Rudolf-tér (Mergithid

kaplrató: 80 féle szincs madárképes leve,
lezőlap a fenti ttlinta szerint drtrja 600 K
Koronázási jelvényelr, 8 szín nyornalri:
plakát 10000 I{, lemezre vonva 20.000 H.

A próbákra való előkészületrrél egy csapal
sem nélkülözhetil

Parlagi sas. - Aqulla melanaötus L.

i
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7, A csapatok tiltul 1923. november 1-1őI
1924. februdr hó l ig adminisztrativ költsé-
gekhez hozzajdruIds cimén beküldött összegek :

7. Eróss Gusztáv 30.000 K. 250. Hangya
25.000 K, 32. Levente 21.000 K, 2t7, Gr.
Tisza István 18.000 K, 92. Csanád 15.000
K, 152. Szittya l2.000 K, 91. 'Iurul, 1.

BIiKIE. (3-szor), 18. Lóczy (2-er) 2.:líl, Ráday,
231. il. Rákóczi l,-erenc, l84. Csaba. 35.

}edlik Árry,;s, 7. Erőss Gusztáv (Z,szer),24,
Alrarat l0.000-t0.000 K, 74. Törel<vés,
184 Csaba,2ir2. Kiss J'ózsef (2,sze{ 5000-
5000 K, 236. Marótlry 3000 K-t,

A fenti csapattllr támogat/rsát ezúrton
köszi)njiik rneg. Kiilörr is ktjszörletet trlon-
clttrr|< ;r'l()jl. sz. Ii. N{. S. '|-. bt.rrs<ldlrádasdi
cs;t1-1ltltral< trgl,arrt:sali ir Sz(ivetsi,í{ táttro-
g;,tliis;it,it lriiltliitt | 0().000 li s lteltllttltrll,órt.

l\,lilr,l.,tr l:itttrl1,,ltt,is rri,lltiil, it ttt.t;.1ttttli
lll l l l l lr ;l s),;i;,,i'll rril lrrl:;, r"l r ri l,,1,,1,t:rr t"st,1-1, í::iz_

|,l.,i.1.1llltlllllllt. (( ). li.)
lt í)l,,.,tIl1tt.;'l tlttttttl:,l,;i lil.,ttll:;tl!: tttt,11ltl

,:ttltl:,tl l\/ l1);Ii !1,1|,|,||t,,r,l., t,,,,1,||,ll,,,/,t|,
lrltl,rlrrtl. 1t t. |. lt, ll,.];l, ll ll ) |lrl:|,tt llll
|\/, V,|, l lllt ,l li:I l,,t. Ii.

ll ..l t,;t,l1,1il. l1,1l,till |,r,Á l's Itltllllttttltrt 1t,

l|l,,,ll1.1llllll 1,1,,(li,l1,1,1,,.,t,ttlltt,tl,t /,],;l1ll)/ |1|.lll
Vl|. lt Nl, ,z l llti1.1lll ,tl,rlr;;ttt lllrll (,,t

lit,ll t,l1,rrrrt. r\ lrltltlr:lr t,ll,,ttrrtuit tttt,1,.lrl-
zrrlltt rl. .t lrr t lllr,| í,ltlíilil, ,lll,Il |,ttl,ttrt,rz,rll
l( 1,1,1r.llll, .,,,rl,r1,Ijill lll tll,,l, lr,,, t,,tt,l"t lt,tl,-l-
ti,'ll, (,l(rl1 ittrltlittrtl(} ll|(,i,. irz t,l1,ir,t:;,'l',tltttl.
tlcvei, iilii r:s trcl1, l,;lt(irrlt:lt:ttr.]tlli, §lirtclr-:tt
lratóság cl(itt tett tcljelerrtésri>I az ()rszá-
gos eIlerríirzö trrcgbizottnllk ielentés líül,
dendő. O. E, Ní )

lO. Cserkészjelvény megrendclés. A Ganz,
gyát e|őzéken1, 1{11111o2tasa ftrlytán a Szö,
vétség gazdasági és pénzügyi szakosztá-
lya róvid idiin belül nagyobb mennyiségü
Óserkészjelvény birtolrába jrrt. A csapatok
által igérryelt merrnyiséget a kerületek rész,
letes jegyzék kiséretében az ellenérték
(eziclijsze}int darebonkint B00 K) egyidejü
Ücliiildc,sc mellett 11]cgrendelhetik. (O. G. H.)

||. .luulnrt,t lröIls[gri, A -|;tlttbtrrccra 
ic_

|6111[11:zíi liltrrg;rtirlr llill{y sz;jtltt;it,,t, Ús it

szi'iv. t:l;cliúly irtr1,1t;li e tc|út,c virló tcliirrte t,

tcl v,r1,1szirrillt,li ;r il ;rrrllrl| írrttltts rrliliiilt-
l,i,i, r,,,;tli,, v,,,,,,,,tt1,,,s;tlritl i;tlij;ririr ;ill lt,lrtr.

A l,tlr,;1,rlr'llrrr,rlr t,zt]ll 1,1iy ,| ,|,ir ílrltlrrli

lrirllr,, ;,ti,,I l,,ll ,,l,itrt,,ltttrrli_ /\ l )r,t,tr,rlr"r

1rrrttt t,1,1tli tt,trl rrl,rll lr1,1 ll),,tll t'tltrl t'rt

iutiilitrt, itztrttll;ttt lll ell,c Vrtltltllirrzt'r tar,
gyalások folyamatbzrn vannak. (K. F'.)

'72. Jamboree, Kézügyességi páIyázatra
beküldótt tárgyak ;közül Ulmann István,
a t23. sz. VItl. lier. fóreáliskolai csapat
őrsvezetőie áltaI kiildött famunka és Lo-
zsovo István, a [íÁV istvántelki főnríihely
Zrinyí János csapat cserkésze által bekül-
dOtt-Iies kerül liilrüldésre. (Kül. Főt.)

13. A Magyaí Cserkészek Takarék és Er-
tékesitő Szövetkezetének tagjai figyelnúbe,
szövetkezetünk üzletrészeinc]i névértékét
5000 koronára ernelte íel oly módon, hogy
a nem cserkésztagok a régi és új névér-
ték közötti különbséget tartoznak utána
fizetni, ellenben a cserkész és cserkészcsa-
pat tagok régi névértékü üzletrészeit után-
lizetés nélkül, tehát ingyen cseréli ki 5000
koronás i-izletrészelrre. A szövetkezet igaz-
gatósága kéri tagjait, }logy régi üzletré-
szeiiret velgy tagsági könyveiket rnielőbb
küldiék be, hoey az új üzletrészeket ci-
rrrükre lrreg}iüldlresse. Postacirn: V. l<er.,
Szenlcre-tttea l0. 1Sztiv. ig, és felügy. lliz.
iilés l \l24. lI/22.') r\ trl. Cs. T'crttr. i,s Ért.
Sz<ivetl<czct igazg,:tttisiiglrrlirli ús ícliig-l,cló-
lliztrttságitrtali csct'litisz tirg iiri : 13r lrsiczlry
S;itttlrrt, tlt-,, l'-rrt1,1t' Iit,t,cttc tlt',, SztI rlit:lr
|'lil, /\,l,rjrlr |)r,zrii tll., l';t;,1r (i.l,rll;rtll., lr';t-
t,.tsz l\tl,,t,l, \lI|iIrrt A1,.rrstrrlt tlr. (Sz,rt,.
l.iill,.\,ttlrl,; |'ll:ii, l l/|ll.)

l l 'l'tlllttt ll. tl,,i ,,lttli:,; ltl,tt ll)''.l t lil ! ) ,,

lill.]|i,,ll l1,1 t,il,,rtttttlt vrrll, i,1,1,,,l l1'i{ ,rIl,',
lrilr,,t (l{:l'l//(l), ilíl rrt,,/l.(',|.|||trr ( l'l"7l,); lll'r
tr,i1,1, ltr lllt rtIttl 1ltlt Il|,,), ll{ trr11,1,ltltlrr lr litl
( l l tl|t/, ), ,rr iil!,/1 l illlll;l|1,ItllIlll (i|.lil'/,, ll
l,r,rIlt tr lr,rl lrtl,rtt l,rt lr tttttll , r,|,, tt i\ z ,,,;
,111.:t lrtl,,,t lrtt,tl,tlll t .,r,I lt,i,tir,Il ltl, ll: Il|,/
]l/,1,1l r ,r,tl.r,l,zl ll :l1| l,"l,} ir lriil,,t1,1ltrlntr
,t,,,tl,,,,z, |,|,,r|,Ilt Ijt i,,, ll l'lll\l,, ll,i,,, lrl,,,l
i l, l"i,,, l'ilr,;.r ,r,rli,,,z1,1,1,,,l )il :]."',,, { .a l

|1(^57 1 is z.l<,lr llr ll l'ill'l/rr v(,l l l i,:il l l,t l rr rt oz,l1.1,,ltl.
|"cltlszllrttat,r11 j} |11lltlr,] lcg111|1,,1 t:l.jilils
irrdtrlt 10 szerrréIy c]lcrr. (()t,sz. Tzib. I]iz.
1924. IIi 11.)

1-c, A ruhdzati és felsz. szabalyzot 7. lap
8 pont trlerttőszelirérrynél ti'r(jltclik ;1 uIrö-
te|ező t?|rlaloul(, (O. l. B. hlrtárclzat l{}2í.
Il23-ről.)

t6. A Nlagyar Cserlrészsziivetség l. ke-
riilete 5-ilr tisztí gl,íilését 'l 92 í,. rrriircitrs
27-én 18 óraktlr tartja rrreg. Flely: licrt-
tenbiller.u. 20-22, (Kath. Legényegyiet.)

l7, 1924, március 14-én 18 óralror ke,
líiltlli intézóbizotts/rgi iiiés.

l|i. l1ll1,, llliil,cill}i 2lJ.iirr l7 rlt,ltlitll, llc-
r(ileli tiszti 1rrrilla.

A li,,r,s,,l lii,:,z l lt ( )ltti,lt,'rsit;,.l li;l1,1t'ilr )ll}'l

itl,tttrll li,rl ll("|'{'/,l1 |1l rtl!\/l'j,l,IlI rt lr rlr,ll,l lt,'|

lttttlr rtltlv,ttrl,rtlrrll r lrrll,,r,li, l1ril,,rlr,t|||,tlt

lr lrttrijt Ir,'l lIir r rt i llrllllIr,tltll,, Al r llrttl,Iirll

liiirryvcli e rte lic 2l1tjO-irs §l/,(|l z()\zillIllIlitl sil"t-

mitva 98ó.320 kororta, arnihez 60.800 kororta
poSIaköltség járul. kiadóhivatal.

Ktadia r A Magyal Csetkéczszővetség Kiadóvállalata

Nyomta r Frátet és Tátsa kónyvnyomdáia
Yezelésért íelelőgt Frátcr Dániel,

Budapcst, VII- Akácfa,utca |3.Tel, Józsct 106-20
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IV.
Tel

Budapest, V. Szemere-utca 10.
Telefon 136- 34

filnuynr ffinrilínrnil Tnrntnlfi ís ÉrííItf,§iífi finíiuníltf;tilífi
Váci_utca 46.
József í51 - 83

kor.

Cserkészing (l<haki ílaneil)
28-35 szám 90.000
36-42 ,) ___ 95,000

Flanell (khaki) métere 32.000
Vászoning (khaki) 28-3C szám 70.000
Iiöpper khaki métere ___ 36.000
Yászon (khaki) métere 32.000
Cserl<észkalap 35.000-50.000-60.000
Tiszti kalap ___ _ 90.000- 160.000
Nvakkendő zöld (szegett) ___ 14.000
Sip
Sipzsin ór, (nyakbaakasztható)

fehér,,

Bot
'fiszti bot (vastag, szöges véggel)
kötött lábszátvédő
Dcrékszij
N},akkcntlő karika (liliornnlal) ___

1'iszti l<alaprszij (kiváló fintlrn) ___

(jrsvezetői kalapszij (" " ) ___

Cserl<észkalapszij ( , ,, )___
Viharszij
I\,lálhaszij

Villa (erős Dtrránia)
I(aná1 villa (összecsul<ható)

Cipő (leglin. arryagból) fekete,
3ő-37. szánt __-

38-40. D ___

41-4i> l __-

Bakancs (sárga) 35-37. szánig
n , 38_40. ,l

,, ,, 4í*4ő, ,,

Tiszti paszomány (arany) métere
Paszomány (vörös) trrétere
Sujtás (előirásos, zöldes barna)

métere ___

Számok
Tcrnrosz (félliteres)

" (egy literes, nikkelezett)
Alutllirritrrltcsaj l<a, fetlővel ___

,, kulacs, huzattal___

,, ,, sln)a

,, prlhár, lapos

,,Cutidor" cipőragasztó l tubus

Az alanti árjegyzéket tájékoztatásul közöljük, minclen kijtelezettség nélkül

Atiegyzék.

7000
52,000
26,000

3200
12.o0o

9000
5000
4000

kor.

15.000
50c0-6()00

3000
3000
5000

4000
l 500

220.00o
240.000
260.000
220,000
240.000
260.000

6000
2000

40.000
70 000
35 000
72oao
50.000
6.000
4000

2000
B00

llárrinsilnn llaly l{llln[§Uí§írI i,i,ll*:,"."#Íil:i11'-!í$rP,*it oi" l[ m il

Árainkban a íorgalnriadó benfoglaltatík.

Értesités l Cserl<észtagjainknak lénycges keclvezményt csak tigy nyujthatunk, ha a
cserkészfelszerelési cikkeket saját tőkénkből első kézből szerezzűl< be. Felkérjük cser-
késztestvéreinket, hogy minclen megrendelés alkalmával jegyezzenek 5000 K névértékii
iizletrészt (5000+l00/o tagdij). Üz|etrészeink 100/e készpénz osztalékon felül vásárlási
visszatéritést és további ingyen üzletrészt jövedelmezhetnek,

kérjül< cserlrésztagiainkat, hogy a tulaidonulrban levő ftgiűzlet-
tészeiket mennél elóbb küldíék be Budapest, V. Szemere-utca 10. szám
alatti központi írodankba, hogy azokat a legutóbb i közgyülés határo-
zata éúelmében íngyen, mínde n úÍízetés nélktil úi 5000 koronás név-
értékü üzlettészte kicserélhessük.

Fróter óa Tórea Budepet


