
v. ÉvFoLyAM 6. §zÁM.
i_..

' a-|,;.l-r,, ,',*;'
í924. rUNIUs ,.

,i

!:;.

$,
1,1

,

TARTALOM : (18): Verseny el,őtt a hatvanakhoz. - Csetkészsaemael. - Farkas
Ggu.la: Hadak utján, (Regény). Haczh1l Egon: Cserkészet a tetnészettudományi
ktltatásoí< slolgálatában. -- Á-y, Tavas7" (Vers,) Bartóky József : Csetkész-
legelada, - R*cluá,ryti Rá.lmóu A kis Jézus (ovagjai. - Arad,9 Zsoll:Tavaszi ének,
(Vers,) - Hott Alberi: Gipszöntés. - Könyvek. - Któnika. - Szetkesztői &zeaetek.

- bllvatalos rés?.

Jllti

Minden cserkész saját boltjában

A Magyar Cserkészek
,

Termelő és Ertékesitő szövetkezetében vásárol! 
=
==

! B"d"pest, IV,, Váci,utca 46. Tel.: J.l51-83. V., Szemere,u. l0, Tel,: 136-34. 
=
=

Lásd a boriték 4.-ik oldalát.
=u_=

Ánn 4ooo KoRoNA.



A "MAGyAR csnRnÉ sZ" xöNyvEI
1. tllárkus: Cserkésztábor. (Elíogyott). -.-2. §ohrank : A harcszerü. lI. bóv. kiad. -,543. §ztrillch ór Mócsy: A cserkészse-

g_itségnyuitás kis kátéia. (Elfogyott.) -.-,l. Kiképzési szabályzat. lll.'kiatíás -.50
5-6. Gerő: A térkép. ll bóv.kiadás -.727-8. Dr. Fodor Fergnc: Magyarország föld-

rajza. I. o. próbaanyag __- l..-
9-13. MajorD.: Órsvezetók könyve,A M.

Cs. Sz. hivatalos kalauzaörsveze-
tök rnunkája részére. Il. kiadás ___ l.-

l4-t8. Mindent a hazáért. Regény. (Elfogyott.)
19-23. Gyökössy Endre: Táboroznak apa-

lotai cserkészek. Eredeti magyaí
cserkészregény___ -.90

24-25. Liagaaer László és ír|oszlopy Aba Ti-
hamór : Cserkészszinpad -,54

26-29. Magyar Cserkész Naptára t922 (Elfogyoti.)
30. Á mi törvényünk. _-_ ___ ___ ---25

31-33. §ztrilich Pál és
Tábori munkák

dr. Mócsy Jánot:

34-35. §pilenberg: A magyar cserkész
daloskönyve. Il. böv. kiadás 1.20

36-37. Természetismeret. (Sajtó alatt.)

38. Dr. Mócsy: Cserkészfizika és kémia (S. a,).
39. Kies: Táborozás -.40

43_46. Dr. Farkas Gyula: Forrongó |elkek.

47. Erczbruckgr A. : Erdó mellett nem jó
lakni. Cserkészvigjáték l felv. _-_ -.2648-5l. Farkas Gyula!: Hadak utján ___

ő2. Ruházati szabályzat -.2053. Kiscserkészszabályzat _.n
54-56. A Magyar Cserkész!átékkönyve 1.-
57. Különpróba szabályzat -__ -.€
58. Borsiczky: Csősz --{)59-6t. Övegos l. ldöhatározás és idó-

jóslás _-_ l.-
62. Harangi L.: A két arabus. (Visj.) -,50
- A leánycserkészet utmutatóia. -.5{
- Sik Sándor; A Magyar Cserkész-

vezetók könyve 4 50
famentes pJpiroson kartonboriték 7.-

Crerkéez-levelozőlápok: l2.féle uj levelezó
lap drbonként -.05líl. sorozat: A mí íörvényünk.
Alapára darabonként -.l0

ilűlap (kis cserkészplakát) ___

Ugyanaz, nagy aiakban___ -30_14
_.2ő
,_1.50

Baden-Powell arcképe
, . né ,, -__ --- --- ___ ---

Farkas Gyula: A tábortűz üzen.
A 

"ilagyar Cterkész' előbbi évfolyamal:
I. évf. (hiányzik a 2. szám).__ . 4.-

II. n , az 1. és 2, szám 4.-
III. , teijes 3.-

§ik §.; Cserkészinduló kotta ___ -.20

Figyelem ! Az itt jelzett árak ugynevezett: alapárak. Eze'xetaz, összegeket
meg kell §zorozni jetenleg 6200-al s rrgy kapjuk
meg az egyes könyvek mai árát. Ez a szorző-
szám változhatik a gazdasági viszonyok szerint.

ffnRilalí a llauyír BsgÜÍsl [inilíiliuaínlílnn, ludapst, lil. lláni-uí[e 0l. l§!.0.

H |VATALos,,,:iii::i 
i:liii i:iiii :-::- Lli.V4Is

Stetkeszti: Dr. BORSICZKY SÁNDOR ouz. ellcaőtző aeg6. és FARAGó EDE orrz. íőti*ket,

A mult szám hivatalos rész 14. pontjá-
nak kiegészitéseképen.

. Táborozási igazolványt.a következők je-
lentése kapcsán kell kéini:

Jelentendők:
1. A csapat táborba induló létszáma. Pa.

rancsnok és tisztek névszerint.
2. A táborozás neme, mozgó vagy álló

tábor.
3. A táborozás tervbevett ideje és helye,

illetve utvonala.
4. Részvételidij. Természetben és pénzben,
ó. Az élelmezés biztositott volta. Elelmezési

tervvel.

, Ezer. jelentés az illetékes kerületnek kül-
dendő be, mely azt a kerületi ettenOizO

megbizott véleményével és a saját aiánlá.
sáva| az OTB.nak (ez évben junius i5-ig)
továbbitja.

Táborozási. ti.lalow, Az alsóörsi (Zala m.)
villatelep területén a cserkésztáborozásokat
megtiltom. (Orsz. eln.)

^ 
Nryrt szabadság |, t rt1,"tt ritések. Dr.

Borsiczky Sándoi o. e. á. iunius 6..tóljulius 5.-ig nyári szabadságra-megy, He.
l},ettese ezen ídőre ifj. Biehm Giitircv I.
ker..,ell. Tegb. áz Orsz. Táb. riiroiiiag
_elnökségét erre az időre Schelken Oszkái
lll. ker. ü. e. vette át.

§ Készülíünh a kopenhágai üamboree.ra l %a
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Megjolenik minden hó 1-én.

ben befejezéshez közeledik. Benne van a
főcserkészek gondozó keze, a nagytanács,
mint társadalrni hátvéd. Benne az egész
aggódó szeretetünk az egyetemes magyar
cserkészmozgalom iránt, amely azt sugta :

meg kell mérkőznünk a legjobbakkal, hogy
megmérhessük a magyar cserkészmozgal-
mat, hiszen a jobbtól legyőzetni is csak
tanulsággal jár. A magyar komoly (gravis)
természet. Amit megtanul, azt nagyon
megfogja és abban hasonló körülmények
közt egy nemzet mögött serr marad hátra.
A cserkészetben a komolyságnak, a mélyen
szántásnak ezt a lelki vonását minden
külföldi észrevette. Azt lrisszük, a mun-
kánk is komtlly és mély volt és most ben.
netek mérlegre tesszük értékét. Valahogy
nagyon is érezzük,hogy átlag 16 éveseket
állitunk ugyan a porondra, de mi vezetők
is benne vagyunk a mérkőzésben, hiszen
>amilyen a vezető, olyan a csapat.c Es ez
csak erősiti a tételt, hogy az egész ma-
gyar cserkészet megy Kopenhágába mér.
kőzni. Hát rajra fiúk ! Fogjunk össze és
győzzünk !Ne legyen náp, amelyen előbbre
nem viszitek a Jamboree ügyét. Ne legyen
nap, amelyen magatokat valamiben töké-
letesebbé nem tettétek, hcrgy helytállhas-
satok.

Az a babér, amelyet elnyerhettek, oly
érdernet illet, amilyen csak a legnagyob-
baké le]ret: rij ösvényt törtök a magyar
ifjuság, a magyar jtivő ugarába. Meghait-
juk itt a lobogót a 60 magyar cserkész
előtt, aki március óta minden erőíeszitésé-
vel lrészül a nágy összecsapásra. A kivá-
logatott 80-ból lepattagzott 20 - nem bir.

Eliifizetér: Negyedévre 19000 K.
Egyes szám 4000 K.

Postacsekkszámla : 31.4:]8,

Nagy eredményt még soha senki nem
ért el nagy íáradság nélkül. A nagy ered-
mény fájának mély gyökerei vannak. Arni-
kor nevezésünket elküldtük Dániába, hogy
megjelenjünk a világ szine előtt veletekr
mai nragyar cserkészfiuk, akkor ott lap-
pangott szivünk mélyén a visszaemlékezés
a mi hőskorunkra, a mi nagyotakaró ifiu-
ságunkra. Alrkor nregállapitottuk, hogy mi
is éreztük a korlátlan lehetőségek leheletétr
amikor tizenhat éves korunk íorrongásá-
ban vágytuk, akartuk, kivántuk a mérkő.
zést, a harcot. Es ha mi felnőttel< ma is
tudunli gyerekek lenni közöttetek és vele-
Lek, azt legnagyobbrészt a cserkészet tette.
Ezért szivesen nyujtunk lehetőséget nek-
tek, hogy egy nagy, nemes küzdelemben,
ezuttal először megmutassátok, hogyan
verekszik a magyar fiú, a magyar cser-
kész, ha megszente|t hazájának, kifosztott
édesanyjának hiréről van szó.

De ez még nem lett volna elegendő a
világversenyben való részvételhez. Ott lán_
golt tclllunkon a magyar cserkészet egész
rnultja és íejlődése, amiktlr leirtuk a nagy
szót : benevezzí\k a magyar versenycsapa-
tot ! !-bben a bátor és merész szóban
benne van a kezdeteiberr L4 évre vissza-
nyuló magyar cserkészet minden verejtéke,
tjnérzete és lelkesedése. A háboru előtt
eltelt esztendők gyönyörtiségesen kitartó,
a makacsságig szívós fellángolásai, amilior
annyi lelkes íiatal élén a lelketadó szerve-
zőh : Sik Sándor és Papp Gyula lrüzdöttek.
Az utolsó öt év páratlanul szerény és ön-
íeláldozó vezetögárdájának csendes, mély,
előlről épitő mrrnkája, amely a szervezés_

Verseny elött a hatvanakhoz.

Fcleíős szetkeszlő t

HERMANN GYŐZ.Ö
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ták. Ebből is csak 48 indulhat: még két
hónapi nekikészülés dönt közöttük.

Ti bátor, sasszemü hatvanak! rnost kez-'
dődik a >szigoritott tréning.( A legjobb_
nak, a legügyesebbnek, a leggyorsabbnak.
a legerősebbnek kell lennetek. Az ezer-
éves, szabadságszomjuző magyar mult, a

tizennégyéves magyar cserkészeszme acé-
lozza meg akarástokat, pezsditse meg vé-
reteket, hogy lázba jőjjetek a győzelem
ihletétól. Ne legyen akadály, nehézség,
melyet le nem birtok. Nos - vagyiok ?

Ugy halljátok a győzedelmi dalt:
Fcl a zásrlől, hü csetkés2ek9 íaővl a csapet
A ló harcot mcgíatcolnl g álíal a sarat

Jobbra-balra hull a gyenge, az erős megdll,
Ránk a bátor barcogoknak győzeőelme vár.

(18)

Nc feloilil ol ! Repül a hajtány a szerb
határ felé. A rnagas töltésről messze ellát
a szern. Két oldalt a fekete bánsági föld,
melyet csak egy kicsiny kanyargó patak
szel át keskeny ezüst szalagként.

Pályamunkásokhoz érünk. Mind magyar
emberek. Csendben cserélik a talpfákat s
javitgatják a töltést. Tiszteletteljesen egye_
nesednek fel és leveszilr a báránybőr sü-
veget. Az egyil( oda lép a hajtány mellé
és levett süveggel a kezében beszélni
kezd z

- Tekirrtetes mérnök ur l Karácsony
előtt állunk és ha leesik a hó és befejező.
dik a munka a pályán elbocsátanak ben-
niinket; A pályafelvigyáző ur tudomásunkra
adta. Nagyon kérjük tekintetes urat, hogy
ne bocsássanak el ! Elmegyünk mi akárhová
és akármit dolgozni csak munkánk legyen
és megtudjuk keresni kicsiny gyermekeink-
nek a betevő falatját.

Es a kemény, vihartól edzett maqyar
férfi szemében meqielentek a könnvek. . .

cserkésztestvérkéim ! Nem markol á telke-
Iekbe ? l

Es ezeket az embereket karácsclny előtti
napon el lrellett bocsátani, mert nem volt
munka.

Ertitek, hogy azok a könnyek mit be-
széltek ?

Azt mor,dták kedves Testvérkéim, hogyha
Ti felnőttök és a jó Isten ád néktek sokat
és vezetőhelyre állit, ugy gondoljatok
azokra a ínagyár testvéreitehre, kiknek
könny ragyog a szemében, mert családjukt
nak nem tudnak kenyeret adni ! A mi fel-
adatunk az, hogy minden dolgozni akaró
magyar ember megtalálja a maga htlyé-
és megtudja keresni családja ennivalóját
és ruháját' * f. k.

Néhol divatosak az erőltetett gyalogolások.
Baden-Powell ezt mondja: Ho§szu, l0 km.en felüIi
menetelések károsak a fiukra. Helytelen elv az
edzés; sokkal fontosabb a fiu táplálása és erejé-
nek gyarapitása, hogy alapot teremtsünk a késöbbi
korban való edzésre. 

{.

Egy ui tanonccsapat fogadalomtételén nyolc
testvér csapat kiküldötte üdvözölle az uj cserké-
szeket. A kérgeskezü munkásszülőkre móIy hatást
tett a nrás társadalmi osztályok ifjuságának szere-
tetnyilvánitása. Ne feledjül< soha§e, hogy a cser.
készet a szeretet fegyverével tudja nregoldani a
társadalmi kérdéseket; nrinden cserkésztisztnek
szent magyar kötelessége, hogy e gyönyörü fegy-
verrel minél többször éljen.

*l

Kicsi vidéki városkában látogattam meg
a még tiszti vizsgát nem tett, de már sziv.
ve1.1élekkel cserkész tanár ur mühelyét.
Boldog örömmel mutogat meg mindÖnt.
Szeme oly simogatva jár a gyalupadján
meg a szerszámain. Es megjegyzi: ,,Ha én
megöregedve nyugdijba vonulok én nem
fogok unatkozni !"

Hát Ti Testvérkéim ? Hogy rendezitek
be Ti az életeteket ? Mi az értékes előtte.
tek ? (fk.) 

{.

Cserkészjótett, Zimmermann Nácinak
megesett a szive egyik inastársán, aki ar.
inasiskolália rendszerint kisirt arccal ment.
Midőn megtudta szánalmas sorsát, irt a fiú
gazdájának >Egy emberbarát< aláirással
levelet, amelyben íigyelmezteti,,,hog.yha
eddigi üzelmeit folytatja akkor a fiú szá-
mára a, hatóságnál keres oltalmat. Az inas
is ember, akit állatként kezelni nenr lehet,
Pékinasnak azért megy el valaki, hogy a
pékséget tanulja, nem pedíg azért, hogy
az összes kerti és földmives munlrát vele
végeztesse gazdája" hangzott a megokolás.

Az inas két hét mulva örömmel mondja
el Nácinak: oNem tudom mi lelte a gaz-
dát ! Még csak goromba szót sem mond, a
krumplis föIdjére napszámost fogadott.'' Ó
meg már állandóan a pékmesterségben dol.
gozik. Es midőn másoktól értesül Náci leve-
léröl, megöleli őt és egy könl,csepp perdül
le arcán . . . Hamarosan cserkész lett ő is l

64. "Szt. Ásztrik, cs, jótetteibőt. Sopron,
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a falu egyetlen diákja. Az arca kerek és
piros _volt, a szeme csupa pajkosság és vi.
dámság.

]- .lulis azt mondja, hogy még itt van-
nak a tiizoltó diákok ! Hcrl vannali i -- tet-
kendezett.

A gazda mosolyogva mutatott Laciékra.
A íiu hitetlenkedve csóválta meg a fe-

jét, hisz ez egy parasztfiu, a *aÉik. a,
még inkább megíelelne. De aztán hamar
összebarátkoztak és a fiuknak jól esett,
hogy hosszu idő után megint esv haso.r.
szőrű pajtásra akadtak. "

Wffiee§ffiffi&&W

_ Téged is Zoltánnak hivnak ? - mo-
lol_ygott_K_álmán, amikor megtudta, hogy
Fekete Zoltán a neve.

___ 
Esy Zo|tánna| már ta'ákoztunk,

csakhogy ennek Kor,ács volt a neve.

- Hisz azt ismelem, istókzicsi ismerem,
Baj_9sról,_ ugy-e ? Komáromba jár ő is, a
a IV_. B-be, é_n meg a IlI. A ba ! De hogy
lerültetek vele össze ? És honnan jOttOii?
És hol szereztétek ezt a ruhát ? *1 Csatr
ugy áradt csacsogó szájából a kér<lés
zuhatag és az óvatos titokzatosság, amibe
Laci feleleteit burkoha, csak meg iobban
felcsigázta érdeklődését. Nrgy, -izgalmas
kalandokat sejtett meg a hei-i,ánctórdiak
életében,,.amilyenekről ő is mindig álma-
dozott. O voit e falusi parasztgyerekek
kapitánya amint lassánkint klsült _
és kisded csapatjával más sulyos harcokat
vivott meg. Cserkészkedett anelkil, hogv
tudta volna,, mi az a cserkészet. És Li'Ói
beszélt neki róla; tágranyilt szemekkel
hallgattá, mig.csak nerri-iotí ;utis a .szi.
goru parancsal:_ A ténsur azt izeni, jöjjön rögtön
haza vacsorázni.

Nehezen szakadt el és még az ajtóból
is visszaszólt:

- Aztán irjatok ám Pozsonyból ! . . .
Másnap kora _hajnaiban v.igan zötyögtek,

a gazda szelierén Szerdahely íelé.- D.-ráva
kilógó nyelvvel loholt mellelttik. A bizto.
sitó intézet előtt leugrottak s mig Gyurka
tartotta a lovakat, a gazda mes*űtutta
nekik a Pozsony felé vezető utat]

13. Az uj örsi zdszló.
Mi{.or. elhagyták volna a várost, még

megálltak a templom előtt._ Régi gótikus épitménv - magvarázta
Laci, aki jártas volt- a stilÜsokban.-"

(Folytatás)

s á szomszédból sorban szállinsóztakaz emberek, akiknek a gazda tiókban
megsúgta, |,osy még itt'' vannak ám a
a, 

.. 
vendégei. _ Mindeáki, aki az éjjel

ütött, egyet. Lacin, most boldog volt,"Íra
Kezet szorlthatott ve]e. Az asztalon pedig
!_^ln*t" nőtt a magukhal hozott .ot'rotai
Jó: kolbász, kalács. gyümölcs.

. Mégís megreszketú mindis. ha nvitt az
z,jtó. .Most nagy robajjal tört"be vaiaki, atanltó tizenhárom éves gimnázista fia,
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- Nézzük meg belülről is ! - Beléptek"
a templom hűvös volt, a padokban egy.
két öregasszony mormolta íélhangosan a
rózsaíűzért s a íestett áblakokon halvá-
nyan szúrődött be a nappali fény. Csön-
des áhitat fogta el őket és önkéntelenül
összekulcsolták kezüket.

- Istenem, engedd, hogy elérjük célun-
kat, - fohászkodottllaci.

- Istenem, engedd, hogy szerencsésen
hazaiussak anyuskámhoz ! sóhajtott
fel Kálmán.

Azután körüljárták a templomot és Kál-
mán az oldalhajóban, magasan fenn a
falon felíedezett egy évszámot: 151B.

- De sok időt rnegéÉ már ez a tem.
plom ! Ilyen szornorut azonban még bi-
zonnyal nem.

A jó országírton frissen léptek ki. Jól
esett a menetelés a hosszu pihenés és a
rökögő szekerezés után, csalr Laci érezte
magát íurcsán uj ruhájában. A csizma is
szokatlan volt, no és a hátizsákja sem
nyomtá soha még ennyire. Meg is álltak
többször, hogy könnyitsenek rajta és bő-
séges lakmározást csaptak az rrtszéli íák
alatt.

- Tyű, de nehéz ez a csiztna l - emel-
gette Laci a lábát. Mennyivel jobb a
a mi cserkészruhánk: szabad nyak, sza-
bad térd. Ezen minden olyan feszes, hogy
szinte ünnepi hangulátban érzern íDá-
gamat.

Kálmánnak hirtelen megakadt a kalács
a torkán:_ Te Laci - mondta bűnbánóan -Gyurka nagyon sajnálta a ruháját, aztán
én azt mondtam neki, hogy, Pozsonyból
visszaküldjük. Persze azétt, hogy meg-
vigasztaljam !

_ Oh, Kálmán _ nevetett íei Laci -hát én meztelenül szaladgáljak Pozsony
utcáin ? Különben, ha megigérted - foly-
tatta komolyra vált hangon meg is
kell tennünk. A cserkész szava íel' ér az
eslrüvel ! * Ebbe a szép mondásba egy
kicsit beleizgu|t, mert eszébe jutott, hogy
parancsnolrával szemben ő is rnegszegte
már az elsö törvényt.

Kálmán azonban megrémült: - De lrisz
az lehetetlen én nem gondoltam komolyan.
M"g aztán én igértem, a ruha pedig a
tied s igy az igéret rád nem kötelező t

- Haha t Te valóságos pról<áto. loug5i
még hozzá a. ros§zabb fajtábOl, amolyan
kis szofista. En vagy te, az rnindegy, rrri
most egyek vagyunk s mindegyikünknek
helyt kell állni a másikért. Hogy mint
csináljuk, azon még korai volna törni a
fejünkeí, majd Pozsonybah elválik !

Ebben Kálmán is megnyugodott é's

megint vigan folytatták utjukat. Egy falut
óvatosan kikerültek, aztán sokáig csak
messziről láttak egy-egy templomtornyot
vagy uri lakot. Az országut néptelen volt,
néhány kerékpáros száguldott el meilet-
tük és lassu szekerek íröcskölték rájuk a
sarat. Egy négyes bivalyfogatot hosszan
megbámuItak, majd szederlevelet szedő
gyerekekre akadtak. Lógtak a fákon s
közben lakmároztak a könnyen hulló kék
gyümölcsből. Arcuk, kezük olyan masza-
tos volt már, míntha tintában mosakodtak
volna. Megálltak, és beszédbe elegyedtek
velük. A gyerekek összekuncogva nézték
őket és csalr egy nyiltképii kis íiu volt
hajlandó íeleleteket adni. A közeli íaltrból
valók voltak és a leveleket selyemlreryóik
számára szedték. Elő is kotorászott az
egyik zsebéből pár gubót és büszkén mrr-
togatta nekik. Egy rossznézésü kamasz ki-
ütötte a kezéből:

- N,lit hencegsz ? Az enyémeli kétszer
elikorák !

Kis hija, hogy birokra nem került a
sor, de Laci kibékitette őket. Kálmán ez-
alatt már az egyik fa tetején kurjongatott.
Laci leoldotla a hátizsákját és felmászott
utánna. Egyik kezükkel leveleket -szedtek

a gyerekek számára, a másikkal szedret a
szájukba s hamarosan nem sokat külön-
böztek szinben kis tár§aiktól.
il Észre sem vették, hogy az égre terlres
íelhők gyülekeztek és csak akkor szálltak
leia megkoppa§ztott fákról, amikor nagy
cseppekben megeredt az eső. A!paraszt-
fiuk sietve szedelőzködtek, sajnálkozva
bucsuztak ; már épen összebarátkoztak.
Kálmán, aki nemrég még szenvedélyes
selyemhernyó-tenyésztő volt, nagyszerü
tanácsokkal látta el őket,'de most ők_is

felhajtották a gallérjukat és rohamlépés-
ben megindultak'

Az eső mind erősebben szakadt a nya.
kukba. |ó lenne valahová beállani, ig'en,
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de hová ? Amerre elláttak mindenütt kopár
tarlók és zöldelö rétek vesztek bele az
eső egyforma szürkeségébe. S az eső már
valóságos záporrá rugaszkodott. Kálmi
csuromviz volt, persze Laci magas csizmá-
jábán lrönnyen nevetett rajta.

- Cserkészmenet! -'adta ki a jelszót
és tutásnak eredtek.

Csurgott róluk áz izzadtság, amikor
Kálman fekiáltott igy, hogy : Föld !

Laci megbrrtlott egy kőben és hosszá_
ban elterült a pocsolyában. Oh ha Gyuri
most látta volna íéltett ünneplőjét ! De
Laci nem sokat törődött vele, felugrott
és ezuttal kálmánon volt a nevetés sora.

A falu szélén cigányputrik lapultak a
a íöldhöz és a íüstölgő aitónyiláson félig
meztelen alakok kukucskáltak ki. Itt nem
volt bátorságos megállni. Beljebb az utcán
össze.vissza álltak a házak, libahadal< me-
nekültek előlük gágogva és csak ltagy
ugrásokkal tudfak előrejutni á sártenger-
ben. Emberi lén5lt nem leltetett semerre
sem látni,
_ Egy emeletes házhoz értek, mely kakuk-
fiókként terpeszkedett szét az apró pa-
rasztházak között. Arnolyan falusi urilak
volt: ablakait szeszélyes rendszertelen-
séggel vágta be az épitőmester és a ía-
Iakról nagy darabokban hullott le a va-
kolat. Magas kőkerités övezte, de a kapu
tárva_nyitva volt s be lehetett látni az ld-
varba, melynek pocsolyáiban maiacok íür-
döstek, A két fiu befordult. Az istállóból
épen akkor lépett ki a kocsis s Laci meg-
szólitotta:

- Kérem a gazdával szeretnénk be_
szélni. Itthon van ?

A kocsis félvállról végignézte őket. a
pipajá!. sem vette ki a szajaból, sőt meg
sem állt, ugy íelelt :

- Az úr ? A verandán van, de ilyenkor
már alig lehet vele beszélni. - Gunyosan
vigyorgott és eltünt a cselédházban.-

Tanácstalanut néztek körül. Olyan el-
hagyott volt ez a ház, mintha nem is la.
kottlvolna benne senki. A betöredezett abla.
kok mögül nem hallatszott emberi hang, de
hát az eső még mindig zuhogott s az éjjeli
szállást csak nem tagadják meg tőlük ?

- Keressük meg a verandát ! - szedte
végre össze magát Laci.

A íélig ledüledezett palánkon csirkék
jártak át a kertbe, bizonyára arra lesz,
Benyitottak: a nagy üveges veranda a
ház hátulsó részéhez épült és egy kís
lépcső vezetett fel rá. Egész butbrzáta
egy kerek kerti asztal volt, ott ült a ház
ura. Csak hatalmas hátát látták meg duz-
zadt vörös nyakát, fejét két tenyerébe
hajtotta, mintlra aludnék. Hosszúnyakú

borosüveg,állt előtte, melyben már alig
volt bor. Egyszerre megértették a kocsii
vigyorgását. Kálmán legjobban szeretett
volna visszafordulnl, de Laci már hango.
§an köszöntött. Semmi válasz. Megisrné-
telte a köszöntést, még har,gosabban, erre
a férfr felvetette a fejét és élmosódott te-
kintettel nézett rájuk. A szemei vörösbe
borultak; italtól-e vagy sirástól, nem tud,
ták hamarjában megállapitani, de olyan
mélységes szomoruság tükröződött ben-
nük, hogy Laci megilletődve kezdett meg.
szokott mondókájába: l -

- ltz eső elői ide menekültünk, mesz,
sziről jövürrk. Éjjeli szállást kérünk vala-
hol, az istállóban vagy a pajtában l

A férfi lassu vontatott mozdulattal ki.
tőltötte a maradék bort, lehörpintette, az-
tán fáradtan intett:

- Menjetek a párasztokhoz, van azok.
nál hely. elég ! - mondta nehéz, akadozó
hangon.

Persze ez is parasztfiuknak nézi őket,
vagy hontalan csavargóknak ! Kálmánban
ágaskodni kezdett az ari önérzet:

--: De kérem, mi diákok vagyunk . . . !

Nem tudta tovább folytatni; a férfi a
diák-szóra hirtelen feléje fordult, rámeresz-
tette a szemét, mintha kisértetet látna
s az ajkai remegni kezdt€k. ,Majd felállt,
egészen közellépett hozzá és csak nézte-
néztq mig szemeibe ki nem üItek a lröny-
nyek. Aztán levetette magát a székére és
öklével ütni kezdte az aszla|t:

- Margit ! Margit ! - tort ki az ajkán
orditva a kiáItás.

A két fiu megbabonázva, földbe gyöke-
zett lábakkal állt ott, azt hitték, hogy
az eszét vesztette és nem tudták, mit
csináIlanak. Siető lépések hangzottak és
az ajtón iiedten nyitott be két nó. Az
egyik feketébe volt öltözve, gyönge, töré-
keny asszonyka, őszes hajjal, szenvedő
arccal. A másik karcsu és fiatal, különben
hű képmása, bizonyára leánya. A fiukat
észre sem vették, egyenesen a férfrhez
mentek.

- Ernő, mi bajod van ? kérdezte
az idősebbik.

Az szónélkül rnutatott Kálmánra, aztán
Iehajtotta fejét az asztalra és keserves
zokogás tázta meg testét. Borzasztó volt
ezt a nagy erős férfit sirni hallani, a szi_
vük görcsösen huzódott össze. A két nő
meglepődve nézett rájuk.

- Kik maguk ? Hogy kerültek ide ? -kérdezte az idősebbik izgatottan.
Laci sietve magyarázkodott,
A lány hirtelen megfogta anyja karját:

, ; irry.os, nézd, hogy hasonlit szegény
tmrenBre l (Folyhtjuk.)



86 MAGYAR C§ERKÉSZ

1, línil
sj:g_ ? e,

) q^bb +rálí"

A 7. Eröss Gusztáv csapatinótáiból. (Pályanunka.)

Cserlrészet a természettudományi lrutatásolr szolgálatában.
Itt a tavasz, örömtől repes a cserkész

szive, hogy ujra kivonulhat a természet
csodás világába.

Röviden reá akarok mutatni néhány do-
logra, melyet a jó cserkészszem meglát-
hat a természetben, amellyel látókörét
szélesitheti, hazánknak és kulturájának
hasznára lehet.

Különösen táborozások alkalmával tág
tere van az ásvány, kőzet, őskori állat-
csont maradvány gyűjtésének ; ami által
természetraj zi, íö|drajzi ismeretek gyara-
pitásán kivül a városok muzeumainak, a
Nemzeti Muzeum esetleg a M. Kir. Föld.
taniintézet-nek tehetnének nagybecsü szol-
gálatokat.

Néhány gyakorlati példát emlitek arra
vonatkozólag, hogy éber cserkészszemmel
mit és hol lehet találni.

Majdnem minden község környékén van
hauicsbá,nya vagy rnint általában nevezik
rkavicsgödör<, amelyben nagyon gyakran
muzeális értékü leletek hevernek. Leg_
szembetünőbb a sok szinü és kavicsféle-
ség. Nem ritkán Jaspist, grafitot és találni,
sőt az ugynevezett >löszbaba< (konkréció)
mely homok., mészkőből és vasércből
állhat. Lelhetni továbbá u. n. csörgőkövet
vagyis limonit konkréciót, amely belül
üres s nehány limonit golyó van bennük.
Ezek megrázva hangot adnak innen a
nevük. Megkövesedett fatörzs és ágdara-
bokat, tengeri csiga és kagylókövületeket,
vizözönelőtti (harmadkorrl) ősemlős csont-
maradványokat lehet még ilyen helyen
találni; nem különben talán a történelem
előtti korból való edénydarabokat, kő- és
bronzeszközöket, csontmaradványokat. Az
utóbb emlitettek előfordulnak tőzegkiter.
melő helyeken is.

Gyakori lelöhely pl. a kőfejtő, mely
anyagát illetőleg lehet vulkanikus vagy
neptuniku§. A vulkanikus kőállományú
fejtőkben kvarc, csillám és földpátból álló
grafit kőzetet lelhetünk, viztiszta hegyi-
kristályt, íöldpátkristályt, csillámpikkelye.

ket. Nemkülönben trachitban obsidián s
opálféleségeket. A bazaltban u. n. vulkáni
bombákat (különösen Nagysomlón Vesz-
prém vmben) lávaféleségeket, olivinokat
sárgás vagy fűzöld árnyalatbarr, Azonkivül
me§kövesedett állati és növényi maradvá-
nyokat, grafit, steatit, serpentin, hegyi ér-
ceket.

A neptunikus vagy üledékes kőzet a
mészkő és honrokkő. A kőfejtők tulnyomó
részét a homokkő képezi ilyen féleség a
kristályos calcit, az aragonit, cseppkő,
fluorit, sulypát (baryt) és a markazit, a
kövü]etek közül a kagylóféleségek (pecte_
nek), tengerisünök (echinodermaták), rák-
félék.

A mészkőfejtőkben márványféleségeket
elég gyakran lehet találni, ezeket azonban
gyakorlott szem is nehezen veheti észre.
Könyebben ismerhetők fe| az ammonitok,
amelyek megkövesedett csigákhoz hason-
litanak s amelyekből oly óriási példányok
találhatók, mint pl. a müncheni nruzeumban
levő 1 és fél méter átmérőjü, van azonban
borsónagyságú is. A Bakrnyban egy va-
suti töltés épitése közben találtak, Csernye
község közelében, talicskakerék nagyságu
példányokat, melyek a M. Kir. Foldtani-
Intézet-ben láthatók.

A homokkőben növényi és állati ma-
radványokat találh4tni mint pl. a Sopron
melletti Rákoson őskoru cápaícgakat talál-
tak. Az Erdős kárpátokban borostyánkő
fordul elő. Nem ritka lelőhely a gyors-,
folyásu patak, a folyómeder, ahol a he-
gyekből legörgetett kavicsok ásványdara-
bok legkülönbözőbb fajai találhatók. A
Hernád medrében Kassa táján nagymennyi-
ségű jaspist lehet találni.

Im egy pár példa, amelyből látható,
hogy a természetben mily sok érték hever
anélkül, hogy erre talán gondoltunk volna.
Ezeknek kutatásával, gyűjtésével pedig
nagy szolgálatot teszünk szegény hazánk,
nak, amint az jó cserkészhez méltó.

Haczkjl Egon,
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Cserlrész-legenda.
Irta: Bartóky József.

Egyszer, egy őszi reggelen,
öten üldögéItek a merryország
kapuja előtt a lócán s igy vár-
ták, hogy Szent Péter rrlaid csak
megnyitj,t a liaput. J<i ideig vár-,
tak, várakr;ztak békességesen,
de aztán egyik-másik nrár türel-
metlenlredni lrezdett.

Talán zörgetni kellene ? !

- kezdte az az ur, aki a földön
nem igen szolrta meg, lrogy vára-
koztassálr.

- Hát zörgessen be maga !* mordult fól egy munkásíéle
ember a várakozók közül.
Ugy látszik, maga azt szeretné,
hogy még itt is kiszolgálja valaki.

szerencsére tovább nem folvtathatták
a beszélgetést, rnert megnyilt, nd* u nagy-
kapu, lranem a kiskapu, és előjött Szent
Péter._ Nr, - szőlt Szent Péter _ hadd lá-
tom, kik vagytok s mlk vagytok ? !

* tín - szólt, akit elsőnek kérdezett -gazdag ember voltam a fóldön s urasan
éltem ott is. Senlrit meg nem loptam, sen-
kit meg nem csaltam.

Szent Péter közbevágott i

* Iuj, atyafi, ez netn elég a dicsőségre l

Az a kérdés, hogy mi minden jót tettél?

- Oi} uram, - hebegett a gazdag ari-
ember - én igazán jólelkü és jószivü
ember voltam, de annyi nyomoruság 'van
a íöldön, hogy egymagam ugy sem segit-
hettem volna mindenkin, aztán meg olyan
sok szélhámo§ van a világon, hogy min-
dig attól féltem, hogy válaki visizaélhet
az én jóságommal! Azt terveztem, bát
egész életemben, hog5l rnajd a végrendele-
temben teszek valami nagy alapitványt,
azonban olyan váratlanul ütött meg a guta,
hogy nem csinálhattam végrendeletet. . .

Szent Péter r;regcsóválta a fejét s aztán
igy szólt:

- No, sok g.azdag embert ismerek, aki
különb nálad ! Allj hát oda hátrább s várj
a sorodra l Majd megnézern még, hogy mit
mond a nagy könyv rólad s azután majd
én is megmondom, amit még mondani
akarok l ...

szent péter azatán a munkásembert
vette elő. Íiz igen keményen kezdte:

._ En gyermekkoromtól kezdve folyvást"
dolgoztam, de sohasem kerestem annyit,
hogy mással jót tehettem volna . .

szent péter itt közbe szólt:

Horthy korInányzó ur fogadtatása a diszelőadáson. Jelíy Gy. felv,

- No, no, fiám, ha szombat este s va-
sárnap egy-egy pohár borral kevesebbet
ittál volna, taláir te is tehettél volna valaruri
jót ? ! Aztán mond csak, valami öreg asz-
szonyt, kis gyereket, vagy rokkant kato-
nat, ha annak a sok kocsi között át kel-
lett mennie a tulsó oldalra valaha átveze-
tél-e az uton ? Ez nem került volna pénzbe.
Az se került volna pénzbe, hogy a villá-
moson helyet adj annák, aki őreg törődött,
beteg . .

- Magam is olyan fáradt voltam min-
dig, mint valami haiszolt állat, _ dörmögte
a munkás.

- A,zt mondod, mint valami haiszolt
állat ? csodálkozott szent péter.
Hát te nem találtál örömet a munkában ?
Soha sem érezted azt, arr,lit minden iga-
zán derék munkás érez, hogy: nincs íel-
ségesebb gyönyörüség, mint a munka,
melyet bármily körben, családja, hazája s
embertársainak jóvoltára akár íejjel, akár
kézze| végez az ember?|. Sohasem gon-
doltál arra, hogy áz önként vállalt s be-
csülettel teljesitett munka tesz emberré az
embert ? !

A munkát én mindig utált íobotnak
néztem, - dünnyögte a, munkás,

Szent Péter erre igy szólt:
- Hát állj oda hátrább te is s várj so-

roira. Négyszemközt majd neked is meg-
mondom, amit még mondani akarok l . . .

Az' a szántóvető, aki ezután került sorra,
nehogy őt is balkéz felé, hátra állitsa Szent
Péter, nagy ügyesen mindjárt a munka
dicséretével állott elő:

- Ó szentsége§ szent Atyám, én világ-
életemben mindig dolgos ember voltam,
de nem is törtem magamat hiába; meg-
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volt nekem mindig mindenem és sohase
szorultam másra l

szent péter közbeszólt:

- Nos és ha valaki rád szorult, meg-
segitetted_e ?

A, gazda pislogott egy kicsit, aztán igy
kertelt volna:

- Nenrigen kért én tőlem senki segit-
séget. ..

- Nem ám, - szólt Szent Péter * mert
nyilván tudták rólad, hogy te nep a jo-
lelkü, derék szántóvetők, hanem azokközé
a szőrös-szivüek közé tartoztál, akik ha
valaki segitséget kér tőlük, azzal utásitják
el, hogy: kaparj kurta, neked is lesz !

Erre a gazda nem tudott mit íelelni, le-
sütötte a szemét, nagyokat nyelt s hallga-
tott. Szent Péter még tovább folytatta:

- Hátha ilyeníéle ember voltál odalent,
akkor meg §em kérdezem. hogy a kalen-
dáriumon s az adókönyvön kivül volt-e
valaha valami másféle könyv a kezedben ?
Azt sem kérdezem meg, hogy gyönyör-
k6dtél-e valaha a pacsirta énekében, a
rrlezők tarka virágaiban s Isten teremtett
világának csodálatos más szépségeiben ?

A gazda makogott:

- Uram, én csak dolgoztam s azt gon-
doltam, hogy ez csak elég ? !

- Hiába nriveled a földedet, - szólt
Szent Péter, - ha a lelkedet parlagon ha-
gyod ! Allj csak ide te is balkéz felé, meg-
nézem majd mi van a rovásodon s aztán
neked is megmondom négyszemközt, amit
még mondani akarok!...

Az a kereskedőféIe ember, aki a szántó-
vető után következett, jóformán megsem
várta, hogy §zent Péter kérdezzen- tőle
valamit, hanem mindjárt elkezdte:

- Oh. szent Atyám. én száz könvvet is
elolvastám, szinháiba ió jartam ! Es Éogy a
lelkem parlagon ne maradjon, csak ktil_
földi irók könyveit bujtam s csak a francia
szerzők _szindarabjait néztem meg ! Hiába,
a művelt nyugat s általában a külíöld . . .

- Talán a portékád is mind külíöldi
volt ? - kérdezte Szent Pétei.

- Hát lJram, * hebegte a kereskedő.

- ha valaki bejött a boltomba s valami
angol vagy francia gyártmányt kért, hát
csak nem mondhattam neki, hogy bizony
a mit én a boltomban tartok, ai'-Ujpesten
készült t Utóvégre a vevő latta. hogy mit
tettem elébe, ha _pedig nem értett a áolog.
h.oz, ugy is mindegy volt neki, hogy pá-
rJsl vagy ulpesti gyártmányt kapott-e.
Aztán nem is iarja, -liogy kü[földi árukra
vesse magát a közönség !

Síent Péter megcsóválta a íejét s igy
szólt:

- lis te azt hitted magadról, hogy tisz-
tességes kereskedők közé tartozol?

Uram, - mentegette magát a boltos,

- tessék elhinni, olyan nagy a verseny,
hogy az ember kénytelen ugy segiteni
magán, a hogy tud !

szent péter erre már nem szólt semmit
csak intett a kezével a boltosnak. hogy' menjen oda hátra, azok nrellé, a kiket
már félre áIlitott.

Utoljára egy diák lépett Szent Péter
elébe, aki szeliden mosolyogva kérdezte
meg a kis daliát:

- Nos íiam, hát te ki vagy, mi vagy ?

A diákgyerek illedelmesen íelelt:
Magyar cserkész vagyok, szent

Atvám !

Szent Péter erre közelebb lépett a diák_
hoz, szeretettel megveregette a vállát s
ezt mondta:

- No. édes fiam, nem is kérdezek én
tőIed többet l Ennyiből is tudom, hogy a
mig a Mindenhátó ide rende]t: milyen
ember voltál odalent !

Szent Péter aztán intett a kapuőrző an-
gyaloknak, azolt nagyhirtelen kitárták a
ragyogó csillagokkal ékes nagykapunak
mind a két szárnyát, megszólaltak a szé-
pen zengő égi harsonák s a hozsannázó
ángyalőrség tisztelgő soríala között a
magyar cserkész szépen belépdelt a meny-
országba.

T avasz,
Kemény akla telben szötnyern megtépázva
Fagyos tiőeg hőban csontígr telklg tázva
Május csókja éfie
Magyat etda ébted,
Koronáiát dacosan a íelhlk f.elé úzva.
Tavas? íavalmáta messzi íelhak zúgnak1
Stignak, búgnak, magyil égte minő-mind
Mennyet elboútva,
Búsan összebajaak, '

[megindulnak

Könnyeik a őacos etda iistakéte hullnak,
Örcg eÁa búsan, vén íejét tehajtia,
A nap feíírOk í<önnyét í.elszátitja nita
Rokkant bérra tötzsek,
Kinéznek a tétte,
Ho gy a íald isíeltámaő- e, htszen ma gy at taita!
Ráncos szemilk csíílog z élet van a íOldben
Zald takatón íiIlom íehetlik a völgyben.
Gyenge tÁiomszál,
Magyar ető őkle,
Fakassz tayaszt mi bcnnünk ís

a sok odvas tölgyben! Á-1.

l
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A szövetség elnöks§ge érkezik. Jelfy Gyula felvételei a diszelőadásrál. A íőcserkészek íogadása.

A kis Jézus lovagjai.
* Mutatvány Radványi Kálnrán oNapsugár leventéko cimü kötetéböl. - Berlin t924. Ludvig Voggenreiter

tnagyar osztáIyának kiadása. *

|ancsi arcán keserü nrosoly vibrált.
Eszébe jutott az a sok ajándék, amit évek
hosszu során át karácsonykor kapott.

Ezeket mind eladták és kenyeret vettek
a pénzen, Einyelte a szomoruság a szép
hintalovaf, kisgyermekkora kedves szenzá-
cióját, a körvasutat, az épitőkockák tarka'
pompáját, a képeskönyveket, a korcso-
lyát . . . Amit a Jézuska lrozott, azt elvitte
a rryomoruság.

Fölsóhajtott:

- Soha ilyen szomoru karácsonyt !

*

Hat cserkész vonul őrsmenetben a fehér
utcákon végig. Sajátságos látvány: az
emberek megállnak és szeretettel néznek
utánuk.

Hová. mehetnek ? Széleskarimáju, vihar-
szijjas kalapjuk mellett fenyőgally zöldel,
hátukat előre görnyeszti a sulyos hátizsák.
Hegyes botjukat belevágják a hóba s kipi-
rult arccal sietnek előre. Nem néznek se
jobbra, se balra: a szemük, a lelkük, a gon-
dolatuk egy irányba feszül. Az egyiknek
a hátizsákjához fenyőfa van erősitve: azt
cipeli,

Befordulnak a Galámb-utcába. Márkus
Ervin,_ az őrsvezető nézi a házszámokat:

- trtt vagyunk l

.. Megtörli a homlokát és megvárja a többit.
Osszemosolyognak. A kis Garai Kati meg-
szólaIt:

- Hogy fog csodálkozni a Jancsi, ha
igy beállitunk hozzájuk. Majd én előre_
megyek, jó ?

S megindult a szük, sötét lépcsőházban
íölfelé, a harmadik emeletre egyenesen
Szabó |ancsiékhoz.

§zabó Jancsiék nerr| igen várták a
karácsonyt.

Az as§zony lázas arcát rátámasztotta
sovány karjára s kiszólt az ágyból:

- }ancsi fiam, rakj a Iűzre! F'ázclm.
Jancsi fölkelt a könyv mellől, odament

édesanyjához s gyöngéden megigazitotta
takaróját.

*,, Elfogyott a fánk, édesanyám !
Egy ideig kinos csend iilt a szoba lllara-

dék- butoráira. Fölébreilt Böske is, Jancsi
kis huga, aki az ágy sarkában aludt és
sirni kezdett.

Jancsi arcán átvonaglott a kin s meg,
szólalt:

*- El kellene adni valamit.

- Igen, de mit ?

Jancsi nem tüdott felelni. Mindent íö1-
evett az elhagyatott csalad. Míóta édesap,
jok halálhirét meghozta a szibériai levél,
élettiX örökös bucsuzás volt a kényelem
apró eszkö zeitő|. Minden második, harma-
dik nap bucsuztak valamitől: előbb az
ékszerek surrantak kí az ajtón lopva, szé-
gyenlősen, aztán a fehérnemü, az ebédlrő
í-inom porcellánjai, az evőeszközők nagy
része, á ruhaszekrény féltett kincsei, a
szőnyegek, a kisebb butorok s végüI az
emléktárgyak, amelyeket a szivekről kellett
leszakitani. S ez volt a legnehezebb.

|ancsi az ab|akfá|1,oz támasztotta fejét és
kinézett, A tél fehér puha prémmel takarta
be a házakat, az utcát s a város'fölé ma-
gasló Ó-tregy szikláit. A íriss hó szeme
szikrázott a nap mosolyától.

Lz utcán autók, kocsik futkoztak s vidám
szemü emberek siettek haza, hogy ottho-
nukat előkészitsék a kis Jézus befogadá-
sára, aki ma este hordja szét ajándékait.
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Jamboree csaPat egY örse mentőgY'uo"u'3lir,,,.n 
a,

Becsöngetett. |ancsi jött ajtót nyitni. Csak
elbámult mikor Kati után még öt osztály-
társa tódul be a lronyhába.

ltt van Novák Frici, aki pedig sohase
volt valami jóbarátia, Márkus Ervin, }[ar-
ján Gyuszi, Wisner Laci s még Takács
Béla is, az osztál,y esze.

Uram Isten, mit akarnak ezek !

A cserkészek pedig - mintha otthon
volnának - Ierakják a hátizsákot, botot,
kalapot s vidáman, hangosan, a §zeretet
közvetlenségével bementek a szobába.

Szabóné föllrönyökö|t az ágyon s rájuk
csodálkclzik:

- Kik ezek?
Ervin előlép és haptákba vágja magát:

- Mi a karácsonyi kis Jézus lovagiai
vagyunk. Ne tessék meglepődni, ha -mi
most íölforgatjuk a lakást. Tetszik tudni,
az a mi karácsonyi föladatunk, mi erre
fogadalmat tettünk.

_ Sz_ab9 }ancsi zav.artan nézte őket. Végre
is odafordult Garaihoz:

. -_ Mit akartok, miért jöttetek ? De ilyen
hirtelen . . .

Ervin ,rászól:
_ Most nincs idő beszélgetésre t Te is

állj be a munkába. Egy.kettő, Kati, Béla,
fikkom adta, elő ázokkal az izékke|!

Ami ezután történt, az ugy tünt föl
Szabóné és a kis Böske előtt, mint egy
szép álom.

A hat cserkész napsugaras lelke,jókedvel
egészsége fénnyel átasztotta el a szobát.

A hátizsákok tartalmá kifordult a padló-
ra és az asztalra.

Novák Frici hátizsákjából liszt, zsir, cu-
kor, hus, turó, egy csomag kávé, friss ka-
lács bújt elő,

Márkus Ervin és Takács Béla hatalmas
kátonai hátizsákjukat a padlóra ürítették
ki; szén és ía volt bpnnük.

A versenycsapat egy örse sátorvcrést gyakorot.
íelvételei.

Garai Kata lecsatolta hátáról a íenyöfát
és fölállitotta az asztalra, alrr_ll már }ralomba
lrevert a többi hátizsál< tartalma: karácsony-
fa-diszek, gyertyák, aranyozott alma, dió,
rengeteg mákospeigli, Böskének flanell-
ruha, Jancsinak téli sapka, könyv . .

Böske az ágy sarkából kerek tekintettel
szótlanul nézi, mint lesz a karácsonyfa
mindig csillogóbb, fényesebb; lám, már az
angyal haj is ráomlik a szent fára. Cso-
dálkozó szeme rávetődik édesanyjára,
mintha' kérdezné :

- Édesanyám, melyik közöttük a Jé-
zuska? Aki a karácsonyíáthozta?

Milyen furcsa, hogy az angyalok cser-
készruhában járnak l

Mialatt Kati és Gyuszi a karácsonyfát
diszitik, Ervin íölgyüri ingujját s tüzet rak
a kályhában. A piros lángok vidáman ku-
kucskáInak ki a fekete ajtó résein.

Béla meg a konyhában rak túzeL Ő az
őrs szakácsa s Lacival együtt ő főzi meg
a karácsonyi szeretet vaÖ§oráját.

Negyedóra mulva süstörög a serpenyő,
forr a viz, puhul a hus. A készülö ételek
jó illata átcsap a szobába is.

Hát Novák Frici ? Az meg valami kár.
bolos ládikát bontogat s komoly pózza|
áll meg az ágy előtt:
, - Most megfogom gyógyitani a nénit.
En vagyok az őrs mentője, van gyógy-
szertáram is. Legyen szives megmondani,
mennyi a |áza és mije fá|? Vagy nincs is
lázmérőjük? Nem tesz semmit, nekem van,
tessék megmérni a lázát. Ha nagyobb baja
van a néninek, ákkor a papát is elküldöm
ide, mert ő igazi orvos . . .

Bizony, Szabó néninek nehéz már a lé-
lekzete, ide igazi orvos kell.

De azért Fricinek is akad dolga. Elma-
gyarázzá, mint kell az egészségre vigyázni,
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Sorea ,

A 7. Erőss'.Gusztáv nótáiból.

lrogyan kell sze|lőztetni. Aztán kitesz az
éijeli szekrényre egy doboz aszpirint, hype.
rolt, chinintl e8} kis üveg jódot:

_ Ezt itt hagyom, mert ennek mindig
lrasznát lehet venni. Tessék, néni, még
több orvosságot is adok, mert bizony a
néninek ilyenekre nincs pénze Nem igaz ?

Marján Gyuszi boldog örömmel végig-
néz a kósz karácsonyíán, aztán hátizsák-
jából elővesz egy könyvet s odaül az ágy
mellé. A szobában ünnepies csend hallgat.
Gyuszi fölnyitja könyvét és olvasni kezdz

- Azon a szent esten az Ur angyala
mondá a pásztoroknak : Találtok egy kis-
dedet pólyákba takarva, jászolba íektetve.
É,s ez lesz a jel. Igen, ez |esz a jel: A
jászol, a szalma, a szegény körn5ezet, a
hideg elhagyatottság. Ha cimert, zászlót,
kardot, koronát, íé.nyes palotát kerestek,
rrern taláItok el az Udvözitőhöz . .

Gyuszi meleg hangja betölti a szobát.
A cserkészek ott ülnek és állnak az ágy
körül, Szabó Jáncsi ráborul az ágyra és
harrrgtalanul zokog. szabóné magához
öleli a csodálkozó boldog Böskét s ugy
hallgatja a karácsonyi beke igéit. Gyuszi
olvas és szavai nyomán a szent éjvarázsa
rájuk teriti fátyolát. Leszáll közéjük Krisz-
tus, a szenvedők, a szegények Krisztusa,
aki jászolban született és szalmán pihent.

Béla jelenti, hogy készen van a va-
csora.

Behordták á konyhából a jóíéle sok
cserkész-ételt s lerakták az aszta|ra.

Ervin vezényelt:

- Fiuk, vigyázz ! Mi most hazamegyünk:
kiki a saját otthonába fogia vinni ennek
a délutánnak az emlékét. Meg vagyok
győződve, hogy a kis }ézus veletek megy.

Aztán szabónéhoz íordult:

- Isten vele, néni! Itt hagyiuk az órs
nevében a karácsonyfát, akalácsot, a cser-
készkonyha egyszerü produktumait és
mindent, amit általunk a kis Jézus küldött.

l/a"L! R.
"{7Át,,

Szabó |ancsi
íogta a kezét
nézett:.

(Pályamunka,)

odament Ervinhez, meg-
és könnyes szemmel á-

. - De, édes Ervinkém, hogyan köszön-
Jem m€g ezt nektek ? illiért éppen hozzánk
jöttetek ?

. - Avér! vagyunk jó cserkészek, hogy
lrutassuk, hová kell menni. Különben -fu
mi a lris }ézus lovagjai vagyunk, ő vezé-
nyelt ki bennünket.

Yigyázz ! Tisztelegj ! Jobbra át ! Indulj !*)

*) Anglia azzal ilicsekszik, hogy több mint busz-
ezer cserkész teljesit ,missioners qorLí.ot Eaek
fölkeresik London nyomortanyáit és segitik a sze.
gényeket, ápolják a betegeket, Az angol társadalom
szociális betegségei megszülték a eserkészek misz-
sziós-örseit. Náluuk a karácsony állitotta munkába
a kis Jézus lovagjainak elsó örsét.

2. Erdő mellett kanyarog el a patak,'
maga§ra van dagadva

Üstök, kannák, cserkészek és kanalak
. garqadája dagasztia
Kristály tiszta vizébő}

Hej ! mi nem lett szegényből !

Üstök, kannák, cserkészek és kanalak
garmadája dagasztja.

t,
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Gipszöntés.
Gipszből égyrészt képeknek megíelelő

keretet tudunk késziteni, másrészt csinos
dombormunkákat állithatunk eló.

Ismeretes a gipsznek az a ta|ajdonságá,
hogy ha vizzel keverjük s utána egy idéig
állni hagyjuk, megkeményszik, Ezen alap-
szik a gipszöntés. Ehhez közönséges gipsz
port ha§ználunk, amely íesték kereskedés_
ben kapható. Ara jelenleg (március elején)
kilónkint 2000 K. Negyedkiló gipsz elég
5-6 gipsztárgy elkészítéséhez.

Először a gipszből való keretelrről lesz
szó. Miután a képet, amit be akarunk
keretezni, lriválasztottuk, mindenekelőtt
gipsz pépet készitünk. Ez 2ll, rész viznek
és l rész gipsznek a lreveréke. Ezután
előveszünk egy kistányért, felületét meg.
nedvesitjük s szinével lefelé ráhelyezzük
a kiválasztott képet. Brre ráöntjük a gipsz
pépet s száradni hagyjuk. Mikor már félig
kemény, a tetején egy lyukat furunk, hogy
legyen hol felakasztani. 20-25 perc alatt
tökéletesen megszárad. Ekkor leíeszitjük a
tányérról, a széleit egyenletesen levágjuk
vagy késsel vagy lombíürésszel, a lukon
egy kis szalagot fúzünk keresztül s már
kész is van.

Mire kell ennél figyelni ?
1. A gipszpép ne legyen csomós. 2. A

tányért erősen vizezzij.k meg, mert külön-
ben a gipsz odaragad. 3. }elöljük meg,
hogy hol van a kép teteje, mert itt kell
majd átlukasztanunk. 4. Lehetőleg olyan
képet válásszunk, amin nincs sok ciráda,
hanem négyszög, vagy ovális stb. alakba
van foglalva. Ilyeneket levelező-lapból
könnyen ki lehet vágni.

A másik módja a 
-gipszöntésnek az, mi-

kor gipszből domboru tárgyakat állitunk elő.
E célbóI a mintát, mely nagyobb, gipsz_

ből való dombormű, pénz vagy érem lehet,
fektessük egy deszkalapra, széleit pedig
csavarjuk körül kartonpapirossal, melyet
a végén leragasztunk, ugy hogy ez két_
három centiméterrel a minta széle föIé
emelkedjék. A tárgy felületét kenjük be
olajjal (viz itt már nem elég) és öntsük rá
a gipsz pépet (l. fönt). Ha megszáradt, a
minta negativ, azaz befelé domborodó
(homoru) képét íogjuk kapni, amiből
hasonló eliárással készithetjtik a mintának
pozitiv, azaz kife|é domborodó atánzatát,
Száradás után az olajat langyos vizze|
mossuk le a tárgyról.

Lz igy elkészitett tárgyakat azután
különíéle módon csinosithatjuk is. PéIclául
a széleit körülvesszük selyemszalaggal s
ennél íogva ,akasztjuk íel stb. Rengeteg
mód kinálkozik itt az ügyesség és találé-

konyság fejlesztésére, amelyeknelr kitalá-
lását azonban, helyszüke miatt a cserkész
kobakgkra bizom.

|egyezzűk meg még aztrhagy csak annyi
gipszet keverjünk, amennyi szükséges, a
fölösleget ugyanis ki kell dobnunk, mert
megkeményszik és hasznavehetetlenné válik,
Az edényeket a használat után azonnal
mossuk el, különben a gipsz rászárad s igy
a tisztitás sokkal több munkába és fárad-
ságba kerül.

Ha a gipszöntést rnár eléggé elsajáti-
tottuk, ügyes cserkészeklrel kis mübelyt
rendezhetünk be, ahol egyrészt saiát hasz,
nálatunkra, másrészt eladásra is készithe-
tünk gipsz tárgyakat. Az alábbiakban egy
ilyen mühelynek célszerü fölszerelését
íogom adni: 1. Néhány kiló gipsz, fogyasz_
tásra. 2. Edények a gipsz pép keveresére.
3. Tányérok, deszkalap, kartonpapir, olló,
ragasztó, 4. Egy-kéí deci olaj, fogyasztásra.
ő. Yizrartő. 6. Gyorsforraló" 7. Kavarópál-
cikák. 8. Képek és nrinták. 9. Kés, esetleg
lombfűrész. 10. Néhány kötény,

Megpróbáltam itt elmondani egy kis
kézügyességet (ami különben alkalmas lehet
ipari munkának is) és azzal a jó érzéssel
zárom soraimat, hogy szolgálatot tehettem
cserkésztestvéreimnek.

HolI Albert.
_-\*Jrz<\-

A hernyózó olló praktikus készitése.
Gyakran megesik a cserkészekke| az az

igen egyszerü dolog, hogy megbizzák őket
válarnely kertnek a lehernyózásával. Ez a
íeladat az ügyesebb cserkészek előtt igen
könnyünek látszik, mivel egy pillanat alatt
felfuthatnak akár a fa legtelejére is. De
egyfelől |ehet az a fa olyan sürü, galyas,
vékony és magas, hogy egyáltalában nem
megmászható, másfelől .pedig maguk a
cserkészek ákariák magukat megkiméini
az esetleges mászásoktól. Ekkor elő veszünk
egy rendes kertészollót. Az egyik szárát
odadrítozzak a cserkészbotunk végére,
mig az olló szabádon ]évő részére egy
olyan nagyságu spárgát kötünk, mint a
cserkészbot : ezzel a íeladatot megolclottuk.

, Berecz Géza
2l3, Koháry cs. Eger.

A iltszelóatláson bemutatott 70 iltapozittv
rendelkezésére áll a csapatoknák, esetleg kerületek-
nek olymódon, hogy az eredeti elöadó, Dr. Hermann
Gyóző, rnint a Jamboree csapat pnoka személyesen
tart előadást bárhol, ha a versenycsapat szegény-
sorsu cserkészei részére a jövedelem egyrészéL de
legalább egymillió koronát íelajánlanak. Személyi
költségeit maga viseli.
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A Tourist Trophy-n.
A Kir. Magy. Automobil
Club rendezésében I924.
máj. 4.én megtartott mo_
torkerékpár v6Tsenyen a
bp.-i csapatok kordon-,
mentő-, telefon és külalünc
szolgálatot végeztek.

Kora reggel még kissé álmos §zemmel
vonulnak ki a csapatok a gyönyörű fek-
vésü Szarvaslroz. Hüvös reggeli szél íuj a
hegyekről, lassan szemezni kezd az eső,
de a fiuk hangulatát ez nem rontja. Ren.
dithetetlenül látják el teendőiket és lrelyez-
kedneli el szakaszukon. a Normaía lejtőlén
végig huzódó Mátyáskirály uton. Talán
még növeli önbizalmukat, hogy az esőben,
ily ,,sulyos" kőrülmények között kell helyt
állaniuk.

A csápat kis Bangicája Orömtől sugárző
arccal jeIenti, hogy sikeriilt magávalhozott
ennivalóját biztonságba helyeznie. Egy pad
alatt kis piros_kék kendője alól kandikálnalr
ki a féltve őrzött kincsek.

Tábori telefonon hallani a Himnusz hang-
jait, ami a verseny kezdetét jelenti s ííég
el sem halnak nagy imádságunk utolsó
hangjai, - mintha egy hadsereg összes
géppuskája kezdene pokoli koncertbe, -megindulnak lent a startnál a versenyző
nrotorkerékpárok. Alig egy-két perc és az
ut kanyarulata mögül dübörögve vágtat.
nak elő a modern idOk panceltestü paripái.
Széditő sebességgel rohannak el előttünk,
egy másodperc és már a következő uthaj-
latnál tünnek el vakmerő kányarrrlattal.
Csak egy másodperc, de a fiuknak elég,
lrogy rngg{llapitsák máris kedvenceiliet. hz
azert válik kedvenccé, mert magyar, az
azért mert szép felrete bőrnadrágja van .. .

stb.

Közben a versenyzők szorgalmasan róják
köreiIret és a_fiuk óríjsen drukkolnak kivá-
lasztottjaiknak. Órával a kezükben jegyzik
az időket, de valamennyi kedvence kegy-
vesztetté lesz, amikor egyik fiu az egyik
versenvző bőrsisakián cserkészliliomot fe,
dez fől. Ettől reiclve csak öt biztatják,
csillogó szemmel lesik minden másodperc
előnyét és nagy a szomoruság mikor

motordefektus miatt kénytelen a verseny,
ből kiállani.

Erős napsütéses délután lesz mire az
utolsó motorkerékpár is lerriorzsolja embert
és gépet alaposan próbára tevő nehéz
köreit. A fiuk a széditően száguldó gépek
sebességétől és a kipuífogócsövek dübör,
gésétől kábán, de a iól végzett munka
boldogságától áthatva kapaszkodnak ormót-
lan teherautóikra. F'áradtalr, de szemük
vágyón tekint a zöldüIő hegyoldalba s
nérnelyek hangosan is kifejdzést adnak
mindnyájuk gondolatánálr: 

"Paranc§nokurl De jó le'nne egy kis harcs}erűl"
Csnpor Lajos cs. t. (I74)

A |2. nemzetközt tornaverseny Flrenzé-
ben. Az évenkint rendezett nemzetközi lornaverse-
nyek az idén Firenzében folynak le az olasz nem-
zéti tornaszövetség rendezésében. A tiz napig tartó
versenyeken, melyekre a legtöbb kultur_ nemzet be-
nevezelt, szerepélnek speclális cserkészversenyek
is, melyek részint tornagyakorlatokat, részint cser-
készügyességi versenyeket íoglalnak nlagu,kban, s a
nenrzetközi óserkésziioda és az olasz fócserkész
védnöksége alatt fognak lefotyni.

Budapest cserkésztlszt!et Vlsegráilon. Má-
ius 29,-én, áldozócsütörtökön az I. budapesti cser,
készkerület tisztikara értekezIettel egybekötött egy-
napos kirándulást rendezett Visegrádra.

Zászl.úavatás Rókospalotán. A rákospalolai
l98. sz. cs. csapat máius 29.-én d. e. l0 órakor a
Kcissuth-utcai ref. ténrplomban íogadalomtéiellel
egybekötött zászlóavatási ünnepélyt rendezelt melyen
a beszédet dr. kovács lstván iheól, akadénriai tanár
mondta, d. u.4órakor az ottani Vigadó nagytermé-
ben változato§ prografirnlal cserkészünnepély volt,
melyen a rnegnyitóbeszédet Rákospalota polgármes,
tere dr. Csefba Elemér mondla.

Budapest székeslóváros a poIgári fiu- és
leányiskolák részvételével a Ferencvárogi Torna
Cluti pályáján iskolai, torna-i §port- és iátékünnepet
rendezett a polgári fiuiskoláknak május hó 25-én,
a polgári leányiskoláknak május hó 29-én. Az íin,
nep téljesen eiérte kettös célját. Egyrészt a_tanulók-
nak és szüleiknek sok örömet szerzett. nrásrészt a
székesfővárosi testnevelési oktatás szinvonalát elö-
nyösen mutatta be. Az a ktváló gárda, amely a
fóvárosi teslnevelést intézi, élén a testnevelési igaz-
gatóval, mindkét napon teljes sikert aralott.

A föcserkészek és elókelöségek Albrecht

íölrerceget váriák. Jelfy Gyula felv,
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Sz.-hez fordulni sziveskedienek. Barcza Imre.

§sérkésznap NagyL,antzsán. A nagykanizsai
cserkészcsapatok (74., 75' 77. sz.) f. hó 25.-én az
ottani sportpályán fogadalomtételel egybekötötl ün-
nepélyt rendeztek. Az ünnepély lefolyása: d. u.
4 órakor a csapatok felvonulása zene mellett. A
cserkészfóhatóságok érkezése és díszszenrte, Foga-
delmi szertartás íogadalomujitás, Tizenegy szám-
ból álló elöadás a szabadban, szavalatok, cserkész-
vigiáték, szabadgyakorlatok, szabadgyakorlatok
szászlóval, kötélhuzás, filzérgyakorlatok, kéziIabda-
mérkózés, stb. A gyakorlatok a honvédzenekar ki-
séretével. A kiválóan sikerült cserkésznap iöve-
delme a nagykanizsai csapatok táborozási alapiának
növelésére szolgál.

Zőt sz|ő av atás KtrúJ sz áll őzon. A ki su jszállási
203. sz, Bocskay c§. c§apat mái" 25.-én avatta fel
ui diszes zászlajál, melyet a Magyar Asszonyok
Nemzeti Szövetsége-nek kisuiszállási csoportja
aiándékozott a csapatnak. A zászlót Török Imre
ref. esperes áldotta meg, s az ünnepi beszédet
Faragó Ede szövetségi fötitkár mondotta.

Cserkésztáborozó helyek. Nagy elfoglalt-
ságom miatt a cgetkészmunkától tetjesen vis§za-
vonultam, kérem, hogy cserkésztáborozóhelyek ke-
resésének kérelmével ezentul egyene§en a M. Cs.

A Várost Sztnházt diszelőadásról Jelfy
Gyula fotoriporter kitünő felvételeket készitettl
amelyekröl fényképlevonatokat készitett 4 rendezö-
bizottság, 1-1 fénykép (tevelezőlap) 5000koronáért
vásárolható a gazdasági hivatalban. kaphatók : a)
zászlők gyütekezése, b) a föcserkészek érkezése,
c) a szövetségi elnökség a zászlők között, d) a fö-
c§erké§z ur szemlén, e) az elókelöségek Albrecht
föherceget várják, f) a kormányző ur érkezése. A
képek mindegyike történelmi emléke a magyaí
cserkészmozgalomnak.

Csapatavatás és fogadalom. A 270. számu
Hajnal cs. cs. jun. t.-én tartja csapatavató és foga-
dalomtételi ünnepélyét. D. e. l0 órakor az avalás
alkalmából ünnepélyes istentisztelet lesz a Vilnra
királynő-uti református templonrban.

A 64. .Szt. Asztrih' csapat (soptoni berrcés
fögimn.; lontosabb dátumai (febr.-iun). Febr, 28. án
a másodík (Xll. 17 után) szülöi értekezlet, (A parnok
és cserkészeinek viszonya; hibák és eredmények;
cimen Horváth Detre parnok a szülök páratlan éídek;
lödése mellett értekezett.) Márc. 9.-én Prohászka
püspök ur fogadásán és este a Szt. Tamás Akadé-
mia vallásos ünnepélyén, márc. l5-{n a Fíanken-
burg lrodalnri Kör által rendezett hazafias ünnepé-
lyen, mái. ll-én a Kisdedovó és Bölcsöde Egyesü-
lót ünnepélyén múködtünk közre. - Megalakuldsunk
negyedik évfordulójút a szokott ünnepi keretekben,
tagTelvétellcl ültük m€g márc 21-én. Parnokunk ün-
nepi beszédében a lelkiismeretes munkaban jelö|Ie
nrég a cseIkészet továbbfejlödósének lehetöségét a
nagyszánru cserkészbarátok (főispán, polgárrnester
stb.) és a cserkészszüIők elótl. Noszlopy A. Tiha-
mér: Feltámadunk ! c. cserkészdarabja és a hasonló
tárgyu ének-, zeneszánrok és szavalatok nagy hatást
érték eI. A férfiszereplök mellett (Balogh-Kovács
László, Zitta, Nénreth Gyula stb ) a iót öllözött nö,
szereplők (Zimmerman Náci és Pinenik Jenö) arat-
tak zajos tapsokat.

A föcserkész ur ajándé.kát az egyéni versenyek
6 legjobbja kapta móg. Ápr. 27-éÁ'a Soc-Missió
Szöveíségnek az elsö áldozó mtrnkásgyernrekek meg"
vendégelése alkalmával rendezett szorákoztattó dél-
utánján ének-, szavalatszámokkal és egy szindarab-
bal szerepeltiink. - Máj, 6-án Pubszky Ernö \66
Báthory) iíjumunkás cserkész temelésén gyászpom-
pával vettünk részt. Máj. l4-én a Turul örs a hollan-
diai gyermeknyaraltatás hivatalos blankettáit állitotta
ki a föispáni hivatalban. Mái. 25-én az összes sop-
roni csapatok összgyakorlata az Angeron Friedrich
fötitkár vezetése nrellett, Máj. 29-én a 62-es és jun,
l5.én a 67-es csapat zászlószentelésén vettünk részt.
Nagytábori helynézés máj. l1-én volt. Táborhelyünk;
Kissitke (Vasm ); idö : jun. 29 - jul. l7-ig.

A 3/ R. M. ,,Turul,' csapat t924. április hó
április hó 22-én Wilz parancsnok ur névnapja al.
kalmából husvéti előadást rentlezett. Az ünnepély
családi jellegü volt, amennyiben löleg a cserkészek
szülei és hozzátartozói ielentek nteg, hogy a cser.
készszülők közötti kapcsolatot ezáltal is szorosabbra
lflzze. A változatos és gazdag nlüsor pontjai között
szerepettek Harangi László,,Százéves cserkész
iubileum" cimü vigiátéka, §ajó Sándor versei, zene-
számok és cserkészdalok. Unnepélyünk jelentös
erkölcsi és anyagi sikerrel zárult,

A 5. sz, R. M. Daru csapata ápr. t7-én és
májul ll,-én elóadást tartott, melynek 9 számból
álló műsorán dalok, jelenetek és monológok szere-
peltek.

A 18. Lóczy Lalos csapat (lX ker. áll. Fáy
fg.) máius l8,-án zászlószentelést, jelöltavatást és
íogadalomujitást tartott. Dólután műsor, este tea
volt. A müsoron a vonós:, fuvószenekarok, ének_
kar, öreg cserkészek cigányzenekara, szava|atok,
beszédek és a ,,Két arabus' is szerepeltek.

A .Átler Képes Családt Lapu_la budapesti
kiadóhivatalával oly megegyezésre jutotlunk, hogy
a magyaí cserkészek és azok közvetlen hozzátarla-
zói részére az elsö negyedévnél kedvezményes elő-
tizetést nyuit. Az előfizetési dij a rendes 75000 K.
hetyett 52.500 korona.

t hiilnltilú mnuyn iliusnui ila§L il,ö^Yiönnyen
ifian Mi 1ávasszal cserkészjátékot szoktunk ren-
l0üÜ. aerni. ez könnv"r, i"." összeköthető a

kopenlrágai versenyek alap;án cserkészversenyekkel. A Magyarkopenhágai versenyek alap;án cserkészversenyekkel. A Magyar Jövő dalosversenyt ren.
dez, a főigazgatóság tudományos és művészi versenyeket, a BKAC atlétikai versenye-
ket. Mi lenne, mi volna, ha ezeket űgy egyesitenénk? Egy heti országos tavaszi olimpiász !heti országos tavaszi olimpiász !

sv nem feledkezünk mes róla.Felvetjük a gondolatot,'de egyszer§miná bejelentjük, liogy nem fáedkezünk meg róla.
A budapesti tank. íőigazgatóság már jelzett országos tudományos versen},ei

május 26-én rendben lebonyolódtak. Pintér Jenő főigazgató ragyogó gondolatának
diadala az a 83 tanuló (köztük 1 leány), aki 8 tárgyból máí az elsö átnézés után is
kitünően dolgozott. Eredményt csak június közepén hirdetnek.

A Magyr Jöaő 3, dalosversenyét ugyancsak máius 26-én, 2 budapesti és 16
vidéki középiskola látogatta. $,z összes dijakat vidékiek nyerték; első helven a kapos_
vári áll. fg. énekkara végzett. Felttinő a íővárosi iskolák távolmaradása: nem monda.
nátok meg, miért volt ez ?



ihAcYAn csERKE§z 9B

(],:, crh*ils, e pa.!atsze tc i e5 lQezoí *haci a,| 5!ef sefiq

Háias Muki versenycsapa{,a treniroz.

Leánycserkészet. A Leánycserkész lnl. Eiz,
t923. dec. 27.-én tartott ülésén eihatározíaaLeány-
cserkész Szövetség megalakitását s a Szövetség
elnökévé az Int, Biz. eddigi elnökét Lindenmeyer
Antónia leánygtnin. tanárt választotta meg. Az lnt.
Biz. ianuár é§ február hónapokban az alapszabá-
lyok és a azeívezet megtárgyalásával foglalkozott s
igy most az alapszabályok a Magyar Cserkész
Siö vetsé g hozzáiát ul ásával f el terj es zté s aI att va nnak.
A szövetséggé alakulás nagy fejlödést jelent a leány-
cserkészet életében, mert bár ezután is a régi nyo-
nrokbn fog haladni, de kikerülve az öt életrehivó
M. Cs. Sz. keretéböl, teliesen önállóan kell mun-
káiát folytatnia. A l'eánycserkészet különvátásának
kül§ö jele a ielvény és egyenruha megváltoztaiása.
A már forgalomban levő uj ietvény a magyar nem-
zet cimerére hailó liliomot ábrázol. Az egyenruha
anyagát a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége,
-- ill. a Turán háziipari szöv. késziti. Leánycser.
készet ezáltal a Szövetségtöl szervezetében és a
küIsöségekben elváltan dblgozik a közös cél :
MagyarÖrszágnak egy testben- és lélekben erös ui
nomzedéke által való ujiáteremtése érdekében. -A Leánycserkész Szöv, t<özli, hogy hivatalos helyi-
§ége az aréna-uti polg" leányiskolában van. A Szöv.
tagiai minden §zerdán 6- 8-ig megbeszélést larta-
nak. Csapatalakitások, igazolási kérelmek itt jelen-
tendők be. Leánycserkészcsapat c§ak a Szövetség
előzetes hozzájátulásával alakitható, Régi ielvények
a Szövetség helyiségéberr becserélendök a leány.
cserkészet jelvényére.

lv. KERÜLET.
Közli: Pötz Edgdr, a IV. ker. §ajtóreferen§e.

Ker. Közgyúlés. A negyedik kerület máius
l8,-án d. e. ll órakor tartotta harmadik közgyülé-
sét Tatána piarista gimnázium disztermében. Málrai
Rudolf lendületes elnöki rnegnyitója után Takácsy
Nagy József terjesztette elő nagy körültekintéssel
megszérkesztett titkári jelentését, Majd Horváth
Endre, a 227, paraacsnoka számolt be a tiszfi tá-
tlorban szerzett tapasztalatairól. A beszámolót igen
alapos eszmecserg követte, Végül a junius 22-én
Győrött rendezendö ker. cserkésznap részleteit be-

Zso[dos Beraő raiza.

szélték meg a ré§ztvevök. Az ünnepség lelke Foj_
tényi Emil, győrmegyei főtitkár, aki bejelentette,
hogy a ker. napon megfog jelenni a magyar fő-
cserkész ur i§. - A közgyűlés Bencsik Gergelyt a
l 42. cserkészcsapat parantsnokát, győrmegyei ellen-
örzö megbizottá választotta.

A IV, ker. köszönetet mond a talai kegyesrendi
társháznak, elsö§orban Magas Mihály igazgató ur-
nak és Varanics József paranc§nok urnak, akik
vendégszeretetükkel lehetövé tették, hogy az idei
közgyülést Tatán tartsuk meg.

V. KERÜLET.
A szegeill államt KlauzáI Gábor fógim,

názium l83. sz ,Kinizsi" csapatában serényen
folyik a munka. A fölavatott cserkészek a Il. o.
illetve az L o. próbára, az ujoncok pedig íogada-
lomtétclre készülnek, Dr. Alayer Márton paranc§-
nok vezetésével. Minden héten van egy csapat és
egy-egy örsi összejövetel.

Tizennyolc c§eíkészünk telefon.távirdász, öt
cserké§zíink pedig raffia- gyékényfonó lanfolyamra
iár. Van a csapatnak nyultenyészete és l50 négy.
szögöles konyhakertje, mely megtermi a nagytábor
zöldségszükségletét.

Nagyban készül a csapat a iunius 8_9-iki ker.
ünnepélyre, mely alkalomkor a csapat zászlóját is
felfogják szentelni.

Az idei nagytábor, Diósgyőr környékén lesz.
, Vll. KERÜLET.

Rözli: Ltíszczik Ldszló, aVIl. ker. sajtórefense.
A ker&let Pécsre helyezése óta a főtitkárság-

nál serény munka folyik a fötitkárság megszilár-
ditása érdekében ; a melyet Baumgarlner AIán dr.
vezetésével két titkár végez. A m. kir. Erzsébet
tudományegyetem Pécsett való elhelyezkedésére
való különös íekintettel öreg cserkészcsapat meg-
szervezését tervezi, hogy a középiskolákból az
egyetemre sereglett cserkészeket összetartsa.

l4l. sz. pécsl kereskedelmi iskolai cserkész-
csapat felett (a város mellett fekvö Telye romok-
nál) a fötitkár szemlél tartott. A csapat togadja és
és vezeti a várog megtekintésére érkező dunaföld-

lílyímíunF.. w:tr:uÉn:;:rí:'!;:|'ui"í!^;2:l.T::oűl-X:-?:#"R?,ő§,l'§!;l?i
Ieszórt elehtrontos töltésü homokszelnehhel szétoszlatták a felhőket és kényszeritették csapa-
dékuk leejtésére (mű-eső !). Ez sohase telt tiz percuél több időbe, sokszor azonban már
öt perc alatt lökéletesen ellünt a felhő. Htrrráh ! Nincs többé záportól szétlocsolt tábori
iinnepély. Megvan a kormányozható cumulus, stratus vagy ködszerűíelhő (nimbus,
cumulo-nimbusnál még nem hat!). A kisérletek néha hózivatart zúditottak a térre.".

Irók és poéták énekeljétek meg e nagyszerü találmány várható halását a
cserkészéletben. Terjedelem, forma tetszés szerint: jutalom --- egy dollár pénzben vagy
könyvben. Határidő június 22.
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vári polg. fiuiskola május 23..án érkező cserkész.
csapatát. Má!us 25.-én pedig Mohácson propaganda
na.pot tartJ Brandt Ede mohácsi polg. i§k. igizgató
pártfogásával.

Barcson f. évi május l l.-én a csurgói cser.
ké_szcsapat rendezésével cgerkésznap voll. Áz ünne-
pélyen Faragó Ede orsz, lőtitkár s' a kerület szá_
rnos cserkésze is részt vett.

l|.. sz, pécsl zirci főgimnázium csapata lelke_
sen készül Yl. 22-én tartandó zászlósáentelésére,
amely alkalomrnal dr. Révész Anradé zirc,i r, tanáí
kiscserkészparancsnok törlénelml tárevu szin-
darabját fogiák a gimnázium cserkészÖÍ elöadni.
A csapalnál_ujabban Szabó Pál Zoltán is csapa!
tiszti szolgálatot teljesit.

47. sz. pécsi reáliskolai cserkészcsanat már
régóta, kitartássa{ dolgozik, hogy csapatotthont
épitsen; erre a célra,a várostól iu-iánvos 

'áron 
tet_

ket kapott. A kis cserkészek párancinokuk veze-
tésével hangyaszorgalommal gyiiltit össze az oít-
honhoz szükséges anyagot.

lx. KERÜLET.
A, volt Julián tanoncotlhon ifju nrunkás

cserkészcsapata ismét munkához látÖtt Klárics
György.József ker. titkár, egyetemi hallgató közre.
múküdésével. .A csapat nralÚ6 4 -én Moh]ácsra rán_
dult s megtekintette a sélyemgyárat, a temetöt, s
a mohá.csi muzeumot, azonkivül a DÚnán vizi gya-
korlatokat végeztek.

^^ 4^197, sz. ,Törekvés( 18. cserkésze ápr.23-29-ig az igazán szeszélyes időiárás mellett'is
sátortáborozást tartott Ti§zalök ÓeIlett Somorjai
László prnok vezetésével, A táborhelv kiéoitésén
és a rendes napi {oglalkozáson kivül -külön'ösen 

a
hidász és árkászmunkát gyakorolták. Tiszatök ven-
dégszerető közönségéneli' ismertetö előadást tar-
tottak, melyen a cserkészet gyakortati részét is
igyekeztek bemutatni.

A 273. gr. Széchenyi tstván öreg cserkész-
csapat (pallagi gazdasági akadémia) máius l8.-án
tartotta első fogadalonrtételét a tanári- kar s az
akad. .ha_llgatók s mintegy i51] .debreceni cserkészjelenlétében. A fogada|mit Krámer Gyula ker.elnök
kezébe tették le, ki hatásos beszédbén emelte ki
azt _az önzetlenséget és lelkesedést, mellvel a
mindennapi főiskolai életben magasabli és e"szmé-
nyibb.célok.szolgálatába szegődtik a pallagi öreg
cserkészek, bár könnyebben és vidámatjban js tött]
hették volna idejüket. Erdey |ános prnok. akad.
tanársegéd beszédén kivül -a- 

megieient clapaíokgzavalattal, énelrszámmal stb. eg&;itették ii u,
ünnepélyt. melynek egyik legkedve-sebb száma- volt
rimáry Mária. .leánycserkéki (7/l. csoport) éneke,
melyet maga kisért hegedün. Az ünnep'élv isv erre
az alkalornrá felállilott táborban folyt'te,"
.ffúvlrt- tt tyttlt tt ttBü.tttú tYtllt t t

SZERKESZTÓI ÜzENntBx.
. !. T: rajv. 213..Eger. Helyes cikk, de nrindhogy
hosszabb idóre ellátlak ezzei a faitávaI. őszip lü_
relmet kérünk. - B. G. 2|3 Eger.' Xr;Iiai-tCiet< akifotrás utján, .kiizdelenr, a forrnával. Ked"es vóisek,
de .m_éLnem etég mélyek. A prózát refuáJrnáilur,._.l4l. Tlrul, Póú. A Lingauer'tlariU Ói8utrasálsat
bejelentéshez van kötve, v]álasz nem sziir."r"""' _.
H. !.. §opron. Levelet átadtlk, t2 pontoi-inásnap
elintézlük. Rendtartás megjött i vissiaterünk';i.-'

I{OI{)rVEI"(.
Dr. Tóth Tihamór: A müvelt ífiu, Bu-

dapest. Szerző kia<lása. Ára 15.U0"0 K. (?)
238 o. A ,Levelel< diákjairnhoz" lV.
könyve.

Régi ismerőst üdvözlünk a szerzőberr,
kinek minden ujabb könyve rnélyebbre
hatol és ujabb hivekkel bőviti olvasótábcl-
rát. A jelen könyv három felezete a nrü-
velt, a tanuló és az érett il.juról szól. Egy
jól átgclndolt teljes pedagógiának tovább-
épitése, amely íőleg a 1íJ-20 évesekrtel<
szól. A való életre épiti fel szerencsésen
beosztott fejtegetéseit, am,elyek igy nem-
csak vonzók, lranem oly érdekesek és le-
bilincselőek, hogy a vége előtt nem lelret
letenni a könyvet. Egy isteni hivatásu ve-
zetőnek odaadása szól biztatólag minden
sorából, L Márton Lajos művészi rajzaiva|
ékes könyvet rnelegen ajánljuk.

Die §pur" A német neupfadfinderek havi lapjának
rnárciusi száma a nyáron nálunk iárt Karl S-eidel-
mann tanitó szerkesztésében jelent meg. Már az
elsö oldala sokat nrond. Szerkesztik Langerringen-
ben (Augsburg mellett), nyontiák az ifiu cserkészek
főfészkében, Regensburgban, kiadja- a o Weisse
Ritter' vállalat Berlinben (Ct9. Alte Leipzigerslr.
l0) A lap a teljes szétromboltságból óvatosán-épitő,
erósödó nérnet cserkészet szócsöve. cserkészértékü
közletnényei inkább átvett dolgok, igy sokat merit
a mienkből, miként azt nrár megemliteltük. Követ-
kező számában a magyar-nérnet cseretáborozás
feldolgoz.4_sál igéri. - (Ara számonkénl 20 pfcnnig
egyerrlő 40U0 magyar kórona).

Bovering. lly cimen t, é, márc. 22.-én jelent meg
az első szánla az angol öregcserkészek- lapjánakl
A. _M, Cs. nagyságában, 24 szóveg és 8 hiróetési
oldalIal, szines boritékkal mutatkozik be, elsö
száma 13,anqol kutyafajt ábtázoló bájos miimellék-
letet ls ad. Ára számonként 2 penny (kb. 3400 K)
f]gy szellem_énél,.mint változatod tartalmánál fogva
_ajáltiuk. Előfiz.elési hely : Grill könyvkereskedts,
V. Dorottya u. 2.
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Induig llnullntfiílt llttlau I{ngynt 0lilólyínii| i
Berlin, C. 19, Alte Leipziger Strasse l0

Kapható:

9t:"_at Lászlől A BÁNYÁsZ Énrrr. (Vcrseír,)
Sziklay Fctcnc: HANGZATKA. (Regenv.i

KLASSZIKUS rÖNyvtÁR:l. Petöfí,
2. Vőrősmatty, az embel
3. A ma !őltői.

IFJUSÁGI REGENYTÁR:
Radványi K. : NAPSUGÁn.lrvnNrÉr.
Lá6án A.: MAGYAR REGEK.
Radványí K.: HOROGH ET COMP.
Fartas Gy.: FoRRoNcÓ LELKEK. |Jj kladás.

csERKEszrÖivvvtÁR :
l. Sz trili ch-M 9::z, r4n_9R t. M UNK ÁK .,6 4 k é p p cl.2. M_ó_csy-Szttiíích l CSERKÉszsEGlTSÉc- ''

NYUJTAS, E képpel.
3. Farkas Gy,l A rÁÉonrÚz Úzrru_
4. Gerő L. s TÉRKEPoIívAsÁs. 24-kéooe1,
5. Bucakó ,. E.: TöRvÉruvÚÁcvIR-Á2'Ái-.

Kladia l A Magyat Csetkészszlvetség Kledóvátíaíata
Nyomta; Fráter ée T,á§a kónyvnyomdáia

Yczetégétt íclelőg l Ftátct Dáliel.
Brrdlpcrt, VII., Atácía-gtce t3. Tel. Jőzscí l0ó*20



Cserkészielvények és ismertetőlelek.
1. §. A cserkészjelvények és ismertető-

ielek öt csoportba sorolhatók:
a) Az igéiet, illetve fogadalorn je|ei,
b) A cserkészpróbákon tanusitott elő-

haladás íokát jelző jelvények.
c) A hovátartozást feltüntető jelvények.
d) A megbizatási jelzések.
e) A cserkészkitüntetések.
2. §, a) Az igéretet tett kiscserkész jel.

vénye a fehérli]iom, az előírtjelölt- illetve
öregcserkészpróbát tett fogadaltnas cser-
késá, illetve tisztipróbát tett cserkésztiszt
jelvénye a sárga fémből domboritott és a
szent koronával ékesitett magyár cserkész-
liliom. Mindkettő cserkészruhában a kalap
elejére tüzve hordandó ugy, hogy a liliom
alsó része a kalapszij felső szélét épen
érintse. Nem cserkész ruházatban a jelvény
a kabát bal kihajtásába tüzendő, kivétel a
tisztipróbát tett cserkésztiszt, aki tölgy és
babérággal diszitett jelvényt visel a kabátján.

ú) A teljes IL o. próbál tett cserkész jel-
vénye téglaalakú, khaki alapra aranysárgá-
val himzett ,Légy Résen" felirású szalag
(a szövetségi jelvény alsó része).

Könyök és váll között a bal ingujjon
viselendő. A te§es I.o.próbát tett cserkész
jelvénye a kihegyezett khaki alapra arany-
sárgával himezett teljes szövetségi jelvény:
a magyar cserkészliliom a ,rLégy réseno
feliratu szalaggal. Könyök és váll között
viseljük.

A kiilönpróbák je|vényei az illető külön-
próba anyagának ismeretét, illetőleg ez
ismeret beigazolását tanusitják. Rajzukat a
különpróbaszabályzat batározza meg. A
iobbinguj,ion viselhetők egymás alatt.

Táborozó próbák jelvénye barna alapon
aran) kör, rnelya jobb ingujjon viselendő.
Ennek négy íokozajl vaT.: Az aranykör
annyi cm. sugaru, a hányadik fokozatnak a
jelvénze. Próbák jelvényeit tisztek és segéd-
tisztek nem viselhetik.

Az a) és ó) pontokban emlitett jelvények
a Szövetség titkári hivatalában szerzen-
dők be.

3. §. Houatartozásl feltüutető jelvények:
A r,éncserkész jelzése aranysárgával sze.

gett barna szövetpaizson aranysárga ko-
§zoru, mely a bal karon 3 cm.-re a váll
aiatt viselendő.

Az öregcserkész jelzése aranysárgával
§zegett barna szövetlapra himzett, ugyan-
ug_r l,iselendő aranysárga O betü.

A szervezőtestület számát a kalap bal
oldalán viselendő fémből való Illz cíil. trtá-
gas számok jelzik.

A szervezőtestülétnek, illetőieg a csapatá.
nak zászlaját a szervezőtestüler határozza
m€g.

A rajzászló 6őX4b c[t.:€§ nemzeti zász|ő
egyik oldalán a teljes szövetségi jelr,ény.
nyel, a másikon a csapat számával, jetvé.
nyóvel vagy monogrammiával. Kivánatos,
hogy a központ utián szereztessék be. Raj
és csapatzászló használata nem kötelező,
ellenben őrsi zászló elő van irt,a minden
őrs részére.

Az őrsi zászlő 40X25 cm. hosszukás
háromszögü botra köthető zászlócska (a
háromszög 2 hosszu oldala kifelé ivelt),
melynek egyik oldala a csapatjelet (mint
íent), másika az örsi állatot mutatja. ivtind-
két oldalát 1 cm. széles nemzetiszinü szalag
felezi trosszában. Az örsi zászlók szine kis-
őrsökné! kék, fiuknál fehér, öreg- és vén.
cserkészeknél .felső felében piros, az alsó-
ban zöld, a rája himzett rajz lehet szines,
de ahol nem a rajzo|t alak természetes
szinei alkalmaztatnak (egyszinű árnyképek,
monogramok stb.), ott az uralkodó szine
legyen kiscserkészeknél fehér, fiuknál vörös
öreg és véncserkészeknél fehér.

Az őrsi zász|őnak a rud mellé kerülö
szegélye lehet 3 cm. széles szines csik is
(őrsi szin).

A csapat szervezőtestületének jogában
áll csapatjelvényt megállapitani (monog.
ram, betű, stb.), mely jóváhagyás végett
az országos titkári hivatalnál az illetékes
kerii}et utján beterjesztendő. Ha ez az in-
gen (vállon, zseb felett, stb.) viselendő jel.
vény nem a]kalmas más, elismert más jel.
vénnyel való összetévesztésre, a főtitkár
azt vagy engedél5lezi vagy a legközelebbi
OIB határozatát kéri ki, ellenkező esetben
megtagadja az engedélyt.

4. §. A megbizatási jelzések a követke-
zők: Segédőrsvezető ielzése (ha az illető
legalább II. p. cserkész) 1 cm. széles vörös
sáv.

Örsvezető jelzése (ha az illető az őts.
vezetői próbát letette) két 1-1 cm. széles,
egymástól 1 cm.-nyire levő két vörös sáv.

A rajvezető jele (ha az őrsvezetői pró-
bát letette) ugyanily_en három sáv.

Kiscserkészőrsvezetők két kék sáv (ha
legalább I. o. cserkészek), ha nem azok és
kiscserkész segédőrsvezetők (segédkisőrs.
vezető) egy kék sáv.

A cserkészsegédtiszt jelzése ugyanilyen
arany sáv.

A cserkésztiszté ugyanilyen két sáv.
A csapatparancsnoké egy harmadik sáv.

Vége következik.

Készüliünh a nyárí íáborozásral Eelszerelésí beszereznil
Élehísz eú, pénzt syüiíent l



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

illnuynr hlrltíllult Tnmilú m ÍrÍgng§iíű §fiufiltgffiíu
IV. Váci,utca 46.
Tel. József t51-83

Az alanli árjegyzéket tájékoztatásul közöljük, minden kötelezettség nélkül.

Atjegyzék.

" ) ___ 21.000
i 1.000

lvlálhaszij 40c0
Cserkészkés 6-8-t5-28-80.000
Kanái-villa (összecsukható) 5000
Cipő (legfin. anyagból) feketen

3ő-37. szám --- ___ 360.000
38-40. , --- --- 380.000
41_4ő a --- _-- 400.000

Cserkésznadrág, rövid, vadász-
vászonból ___ 140-160.000

Tábori összecsukható szék 40.000
Bakancs (sárga) 3ó-37. számig 300,000

n , 38-40. ,, 340.000

,, ,l 11_4ő. ,, 380.000
Tiszti paszÖmány (arany) métere

kor.
Oserkészing (khaki flaneil)

28-30 szám -_- 120.000

31_33 ,, -__ ___ 125.000
34_37 ,. _ --_ i30,000
38_4c ,, --- _-- 135.000
4|_42 ,, ___ -_ 140.000

Flanell (khaki) métere 36.000
Köpper'khaki métere 32.000
Cserkészkalap 65.000-95.000-140.000
Tiszti kalap___ -__ 120-180,000
Nyakkendő zöld (szegett) ___ i4.000
Sip 7500

Sipzsinór, (nyakbaakasztható) 5000

,, n fehér 5000
Bot 16.000
Tiszti bot(vastag,szöges véggei) 14-18.000
Kötöit lábszárvédő 70.000-80,000
Derékszij 55.000-70,00C
Nyakkendő karika 7000
Tiszti kalapszij (kiváló finom) _-- 27.00a
Őrsvezetői kalapszij (" , ) __- 23,000

kor.
Paszomány (vörös) métere
Sujtas (eiőirásos, zöldes barna)

métere 4000
Számok 1000
Termosz (féliiteres) --_ 66-90-100.000

,, (egy literes, nikkelezett)
Aluminiumcsajka, fedővel ___

,,

,,

l)

Tea tojás
Hátizsák,

kulacs, huzattal___

,, sin1a
pohár, lapos

hevecieres ---
bőrhordszijjai
hordkészlet nélkül

7,

,,

), ---
Tábori főzőkészlet, i tányéros

o
$rr4ll

Szappantartó--_ --_ 8000-9500
Villamos zseblám pák (zsebaccumulátorrai)
1zző 4800
Nikkeiezett accumulátor-tok 24000
Sima ,,},!etal" tok 28.000
Akasztós ,,Níetai" tok 30.000
Zsebakumutator (töltve) ___ 24.00a

zsebaccumulaíoroh íölíéséí
2500 koronáérí vállaliuh,

íölíé sre érdeklődő cserhés zekel
kiokíafunk.

Pokróc (120X180) ___ 150.000

,, (130X190) -_- 250.000

,, (l35X190) --- 320.000

Szalmazsák (1 12X192) 65-78-96.000
A pokrócok és szalmazsákok árai takarék-

korona l32-es' kurzusa mellett értendők. Ame_
nyiben a takarékkorona emelkedik, ugyanolyan
arányban fognak emelkedni a papirkoronában
megadott egységárak is.

50.000
l20 000
85.000
12.000

65CI0

75.000
100.000
50.000

200.000
l60 000
t90,000

Cserkészkalapszij ( ,,

Viharszij

\
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Árainkban a forgalmiadó benfoglaltatik.

sróter és Társa Budapoiü


