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MAGYAR
CS E RKE,S Z

TARTALOM : Noszlopy Aba Tihamér: A magyar tengeten, - Magyar naptár, -Pelikdn PdI: Riííkabilokkaí a Baíatonnel, - Révév F. Eriú.'Balaton. (Vers) - Dr.
Molndr Frigyes: Balatoni tapasztalatok í925, Dr. Vargha György: A szigligeti
csetkésztáborban. - Szathmdry Lajos; Sümeg. - Révész: Tihany, (Vets). - Pályá.
zat. - Szigligettől, - Noszlopy l Táborok emleke. (Vets). Tátika és Rezi váta.

- KróniLa, - Szetkesztői ijzenct, - Vdli: Hogyan teszülk megÍigyelővé?

Mínden cserkész saját boltiában, a Magyar Csetkészek
zetében vásárot.

Tetmelő és Értéí<esító Szövetke-
Láső a boriték utolsó olőalát,

Ánn 5ooo KoRoNA.



ffi lngyen kapod a ,,Magyat Cserhési"-l,
ha 5 úí e|őfizeíőí szetze]rl A,z igazolí et.őíizeíő gyüifőneh ugyanannyi idóre,
minf az álíala szerzelí úi e\őíizeíők előtizeíése, íeliesen ingyen küldiüh a
MAGyAR csrnxÉsz-í. (vidéhre bérmentve).

Ahi máshép nem íudia lapunhaí megszerezni, mosí ragadia meg az alkalmaí, - Az ösz.
szegyüiíöíí előfizeíési diiak egyösszegben uíalandóh áí a hiadóhívaíal cimére, a szelgénY há(.
lapián pedíg felsorolandóh az ttj előfizeíőh, valamíní a,gyüitő olvasha(ó neve és poníos cime.

5,

tcípIáló
oIesó
f nom

í0,15 és 20kg-os postacsomagokat
rizs .és cukor kivételével

bérmentve szállitunk.

I B8HltÍ§ilnB],§fi[ETff[x[T nüiltsilil,lTúJl

NAGY MENYHERT
kaíonai és polgári szabóüzeme

BuDAPE§T, lv.,
Kecsheméíí ucca 9. szám, félemeleí.

Készit katonai és polgáú rwhá| sapkát,
cserkész' és miideuuemű egyenruhót.
Nagy válaszíék szöveíehben és' minden-
íaiía felszerelési cihkehben, Cserhész

vállpáníok állandóan rahíáron.
TELEEoN ; JÓZ§,EE ,o4-2ő.

K é p k e rete lí. üí;,t_';§*T,'#,ff "í,s; ;í.
Mihály Géza

Budapest, Baross_utca 4l. szám.

8{ro8t o8('oo8(,oe(,o
,,Bus ma§7arolt imádsáfa"

Révfy 6 irredenta dala két szólamra.

,,o{ 11a7a rninden elöít" §',1'J,:#:
Cserkégzeknek 10-10 példányonként 60, illetve

100 000 R (25olo engedmény).

Megrende|hetö:
Révíy Béla zeneszerzőnél, KesztheIy.

R ltiaiúhluaíal hllaíalm útál: llíílülnapon[íní ü. u {-l. ís mülötl0lt, $om[aí lluúíslítlsl il. u. {-0, l0l,: lómd 9{-19
\

i
\e[§NTsIK [-,frRENc

könyvlrötészet és albumgyár
Bud,apest IV, Papnövelde u. 6. Tel. J. 161-14

Tan- és szópiroclalmi könyveliet
cserkószeknek a legszolirlabb kötéstől a legdi-
l0o/o engedmény szesebb kiviteIig olcsón készit.

Irógépek, számológépek szakszerü iavitása
és iókarbantartása. Uj,és használt lró_
gépek. Kellékek azösszes rendszerügépekhez

BRE§SÁN TEETvÉnrx
Builapost, YIII. Dugonícs-utea 3. gz.

Telefon: József 84-S4,
l cggrkószeknek

§ p ortb élyegek -] ;ríX,'i:ii|i§lr3;,:;

§Ilkoholmonígs óíígrgm
Budapesí, IV., Kitálul Pál-uíca Z0. l. em.

Az áí:utazó cserhészcsapaíoh
éíkezési helye.

Kaphatók a kiadóhivatalban. Vidékre K 2000 portó. koronásak 1000/0 folárral.



cserkészlelszetelési és spotlcikkek rakláta
Budapest, lV., Egyetem-lI. 2
Cserkészingek (khaki) Iia flanelböl 28. sz. l08.000

I,a molinóból28. sz. 88.000
(29-es számtól felfelé számonként 250C K-val több)
Cserkésznadrágok (rövid, térden felüli)

khaki posztóból 125-165.000
vadászvászonból 98-138 000

Cserkészkörgallórok (khaki) 480-600.000
Nyakkendők zöld szegett 13.500
Cserkésztisztiruhák mérlék szerint l,t50.,1,400.000

Derékszljak :

Ia. 40m|^ széles kézzelvaríott 58.000
Ugyanaz szegecselt 50.000
|a. 35''ín kézzelvarrott ___ 42,000
Ugyanaz szegecselt 37,000

Kalapszljak:
ta. Tiszti ___ 16.000
la. Örsvezetöi --- -__ t4,000
Ia. Cserkész 12.000
Ia. Viharszii 7.000
Nyakkendőgyürü __- 5 000
Footballok I/a. barna tehénbörböl l2 szeletes:

l. számu __ 85.000
2, ú --- t15.000
3. 145.000
4. , -.- 160.000
5. , ___ --- 190.000
5. , t8 szelotes 230.000
5. " 18 , chróm___ -_- 280.000
Varrásvédövet 12 szeletes 220.000

o 18 , -__ 270.000
o 18 , chróm ___ 350.000

Belsü gumnik a legolcsóbb napi árban kaphatók.
Cserkészkések --_ _--' l0:l5-25- 65.100
Conservkések -:- 45-90-95-100-108.000
A kopenháOal versenycsapatnál csajka hefuett clsö-

ranguan bevált kis bogrács ncsajbi":
l8ilmm, átm. kengyellél .-- 14.000
200, , 7 16.000
22o,uJ---l8.0C0

karikás ostor
oo

Lassókötelek
krinolinok

tórgoúr.__ ::_ ___ _:: :__ 133.333
__ 102.000 -289.00050.000 70.000

Csuklóvédö 27.000
No. 3000 fonott nyersbörlassó bivalyszarv

karikával, amerikai --- 800.C00
valódi ,,vulkanfiberí tábori és utazó-

höröndök angol -_- 220.000 K-tól
Kutyahámok, nyakravalók, §zájkosarak, vozetők, kutyakorbáosok.
Luxus lovagló ós koo§lzó 8t€rOlékok l 0azdaságl (lgús) lószer§zámok

Mindennemü, a bőrszakmába vágő munkát,
mérték szerinti börtokokat saiát üzememben

a legjutányosabb áron készitek.
Kérjen árajánlatott

A MAGYAF CSERKÉSZ
ösÉzes k|adványal ltt kaphatók l

GERMANN FRIGYES
óramüvee

Budapest, lV. ker., Apponyi-tér l.

§'L1&'#'áJ"ri 0lillu, ís ufi§í utíhbnn.
óRn;nvtlÁSoK JóTÁLLÁs MELLETT.

A-z

,rHG §Os§
a Kerüleíi Jamboree-n

héíszer megielent hülön hiadás l

kapható harmaOáron!!I
Hogy a vidéhi cserkészekneh ís lehe
íóvé fegyüh, hogy a iövő évi Nemzefi
Camboreera minél iobban felhészül-
hessenek, a íeníi Jamboree számohaí
példányonként 1OOO K-ért
(4OO X porfó hozzáadásával) vidéhre
azonnal megküldiük.
Gsak amig a csekély készlet tart ! l
A pénz postábélyegekben is átutalható.

Kiadóhivatal z IV., Vtici-utca 62
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RADlo
készütékek ós alkatrészek gyári lerakata

oHloN vlLLAMo§sAGl R. T.
Budapest IV, lrányi u. l3. tel. József l48-48.

Akkumulátorok, anódtelepek, villamos
zseb- ús kézilámpák.



d".
a négyféle új levelezólap sorozat.

Ára darabonként K 500
I(itürró kartonpapiron remek nyo-
másslrl - Ezenkivül ktlpható nrég
a ,,NíI rÖnvnNyÜNK? Iev. lap.

ára darabonként K l50

A lVla at cserkész kön vei közüi kaphatók:
3. §ztrillch ór Mócsy: A cserkészse- | 64_67. Koszter_ Atya: A cserkésztábor

gitségnyuitás ki§ kátéia. IV. kiadás 1.50 l _ ___. szinpa.d" .--, ..-- -__. ._;_ _:_. 
.:__gitségnyuitás kis kátéja. IV. kiadás 1.50 | sztnpaoa :,: .:--

l. xitep,esi szabá|yzat. Vált.lV..liid -.8o I 
ur.uy'fil;j;;,'."#,ilfilTá*}..1á.il.,',.:

7-8. Dr. FodorFeronc; Magyarország föld- 
^^ l *, 

'li[:19'J,ffái'.i i ili$:'l_!'"_1"1_ra1za.l,o.próba4nyagII.kiad.l.20|zo.iiii.re'oi.Óseit.os'naplo
9 -13. Major D,: Órsvezetók könyve, A M. l z r -iz.-i-or.tÓr. lty" l Ciitta§siemÚ-iiui.

Cs. Sz. hivatalos kalauza örsveze- l (Szindarabok) ___Cs. Sz. hivatalos kalauzaörsveze- _ l (Szindarabok) ___ l._
tők munkáia részére. ll. kiadás --_ 1.50 l 73-74.'§korka Károly:.Kék égalalt, vers. K 10.000tők munkáia részére. ll. kiadás -__ 1.50 l 73-74. §korka Károly:.Kék égalalt, vers. K 10.000

24-25. Lingauer László és Noszlopy AbaTi_ l 1?. K!9ztgr Aty.r: tlarciék.három kiváns_ága..-.60
- - --' nariér : Cserkészszinpad'' ___ -.80 l 78-78. Temeei : Cserkészkönyy _-- K 20.000

ao. a Ái torvényünk. tl. t<iaoas t._ | !őu;.Zoltán: A^magyar zászló,stb. K 12.600

3t-33. Sztrilich-Mó'csy : Tábori nrunkák l l. 0lacz Péter §,. Ezermester ___ l._3t-33. Sztrilich-Mó'csy , rioóii niúntat | 1. 01a9z péter §. Ezermester ___ t._
JeIentékenyen fovitett ll. kiadás 2._ | Cserkégz_|ovglOzölapokl

34-35. §pi|enborg : A magyar cserkész _ l "A mi ÍÖrvénYÜnk" Ievelezölap--_ -,l0
daloskönvve. Il. böv. kíadás z.- | trtulap (tit'!:l!é'_?l"Iil),_t:_: 9{ -?9daloskÖnyve. Il. bÖv. kíadás 2._ l MuldP \ÁrD LD9rn9D,Planal,, ulu _,,v

36, Csörgey-§zilády dr. Természetismglg1 l UgYanaz, nagy alakban _-- drb -,60--' 
I.;'é"s;trtirnvelunt iriaiviug') -'-' ,.- l "o."n-'":'',1f*lno:__ 

-_ 
__: ::_ ___ :f3-l l vo! \*v...J 9.- l a^ _.50

38 Mócsy-Jaechik: Cserkészkémia lI. kiad. l.. l ruri.s Gdlal'"A töoiiiz iiienl- :__ ___ 1._
39. Kiss: Táborozás II. kiadás ,-- -.60 l ir"uranvi'reiran:-r.lapiusai leventék- ::- i.-59. Kl89] laDoroza§ lt. Klaqa§,__ -.ru I Badványl Kálmán: Napsugár leventék 2.-40-42.Szöllöay:Lovagiasság.----.2._lii';;i.,,rtiivénvmaeyat7zat...

43-46. Dr. Farkas Gyula: Forrongó lelkeh. 2,- | Öreecserkészgzabályzat --- _.30
47. Erczbrucker A.: Erdómellettnem jó __ | tavirO müszerismeret és kapcsolástan

lakni. Cserkészvigiáték l felv. ___ -.50 l egy melléklettel 1.50
48-5l. Farkas Gyula: Hadak utján 2.- | Nógyfele ú| levelezőlap két-két szinben

52, Ruházati szabályzat rt. kiaoas _.40 l darábonké.nt ,___ K 5o0
53. Kiscserkészszabáívzat _.4o l 1000 darab ulán 200/,-os engedmény.
54_56. A Magyar Csertésilatékkönyve 2._ i 9.. ||Rn Gvula:,,c"s.lYf,lr_fjr^\ !9nyl_e._ : 1,72
SZ. XÚionpióÚT s"aualyrai-'*'_:--- _: 

'-___ :.ao l Dr.,Viroszl9k,Glőzö: Utmutatás az letmen

58. Boriiozky: csősz ,,20 | :'"'"'r'"R''Í-Tt'r'j,?r:jl'T_ 
o]'_"':::',iJo, gur5luÁÁr, V§UDZ ,-_- --: :--. _-:- '''|' I az orvos érkezéséig __- -__ K 3].000

59-6l. Öveges J. Idöhatározáe és idö- l n _u"o"". Csorkész. "hiánvoi éviolyamal: 
- --ca-9_I.UvB088 J. loonataroza8 e8 ldo- ^ l n 

"Magyar 
Csorkész. hiányos évfolyamal:

jóslás --- 2.- | " - kaphatók számoni(ént a minden-
62. Harangl L.: A két arabus. (Visj.) l.- | kori példányszám árában.

t y-Ul. UYUgüü J. luulld]dlu.d§ có luu, 
^ l A ,Magy8r Utorl(e3z" nlanyo8 evíOlyamal: ljóslás --- 2,- | " "kaphatók számoni(ént a minden- l

62. Harangl L.: A két arabus. (Visj.) l.- | kori példányszám árában. l
63. Cserkészjelvények és ismertetöjelek -.40 l Szorzószám : 7OOO 

l
llnRilníí n illnlyal 8sgthísl linilí[iunínlí[nn, Builnlg§I, lll. llígi-uí[e 0l. ísl. 0. l



Vl Évr,ölyart. BtrDA.pEsT, lg?3, orlórrn l5. 20. szÁM.

MAGYAR
c§ERl{EsZ

Szerkesztóség ; l., Mrror.utca 17, lll. 2,
Kiadóhlvatal: lV.. VÁci-utca 62. ítz.6,

Me8jolenik mind€n hó l-ón é§ 1ó-én,

A §omogyi part
általában lapos, csak
itt-ott emelkedik ki
belőle egy-egy ala.
csonyabb hegy, igyj 2fonlód.i, aboglári

, hegy, a faluszeru.esi,
száalódi és berénji
d'lmbvonulatok. A
somogyi part talaja
homok, agyag, lősz,
kevés tőzeg és láp-
föld. *

A rnagyar tenger.
,Kedves Cserkésztestvéreiml gőzhajót, melyet a mága kirándulásaihoz
Hány csapat ütötte már fel sátortáborá1 használt

a mi gyönybrü magyar tengerünknek, a Valamikor a Balaton sokkal rlagyobb
Balaton tavának partjain l De hány c§er- terjedelmű volt, hiszen a történelemélőtti
kész járt cserkészszemmel, gonColkodó korban, sőt még ezután is jó ideig egész
íóvel ennek a derüben kéken mosoiygó s Somogy területét a ponlusi, vagy pailr4o-
viharban sötérzöiden, íehér fodrokkal ha- niai leuger boritotta be. Ez a tengei kiszá-
ragvó hatalmas viznek vidékein ? Vajjon radt s a mai Balaton körül vulkánikus
ismerik-e a magyar cserkészek a Balatont jelenségek váItoztatták .meg a felszini
olyan mértékben, amily mértékben ez a viszonyohat. A Balaton terüleie lesülyedt,
természeti csoda megérdemli? Azt hiszem amai zalamegyeioldalon pedig tüzhányó-
nem. Mivel pedig ma beszámolunk a bala. hegyek emelkedtek ki a földből. Ilyen
toni táborozásokról s igen sok csapat volt kiatudt vulkánok a Tikang, Badacsony,
a Balaton kies partjain, engedjétek meg Szigliget, Szentgjlörgjl és Csobánc hegyek.

A, MAGYAR- CSERKÉSZSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA

í
l,

il,
i

EIófizctór : Negyedévre 30,000, félévre 65.000,,
Egé§z évle 100,000 li. Egyes szám ö000 K.
Postacsekkszámla : 3L,428. Telefoir : J. 94_79.

nekem _ öreg so-
tnogyio bicskás"-nak,

- bogy a legíonto-
sabb foldraizi és tör.
ténelmi utbaigazitá-
sokkal érdekesebl-,é
és tanulságclsabbá te-
gyem az ezévibala-
toni táborozásokról
szóló beszám.llót.

*

Ne gondoljátok,
hogy csak a magyar
c.erkészek s ar ma-
gyar nagyl,iizönség
s,erette a Bllatont. §Iár a rómaiak korában
a Pannoniálran tartó kodó patriciusok szi-
vesen töltötték el idcjüket a Balaton mel.
|ett, Augusttls császár egy§zer nyári üdü.
|ésre egész udvarával a Balaton vidékére
lröltözött. Ekl<or azonban még egészen
lakailan, vadregényes volt a Balaton vicléke.
Partiai - főkép a délr partok
ras ingovánJ,ok kal voltak tele, nrel1 eket
sürü nádasok tettek még járhatatlanab-
bakká, Állandó nyári üdülőhélytil, - tehat
nvaralóhe]yül 1882 óta használják a
Balatón vidékeit. Hwryad1 Imre gróf voi't
az első, aki nyaralóházat (villát) épittetett
Balatonberénl ben. a somogyi parton §
ugyancsak Hunyady gróf épittette az elsö

velósy B. fajza. NézzÜk most már
á táborozásra külö-

nösen alkalmas somog1 i partot és ismer-
kedjünk meg egyes helyeivel. Nyugatról
keletre utalva a délivasut vonalán, az első
jelentéheny hely Balatonberény, Másfélezer
lakója mind római katolikus vallásu. Pos-
tája, távirdája és vasutállomása van. 1733
óta a Hunyady grtilok birtokában van. A
kö vetkező állomás ; Bal.-heresztur. Lakőinak
számá körülbelül 2000 Katolikusok. Pos-
tája, távirdája és vasutállomása van. 1506-
ban a Kereszturi család birtoka volt,
majd törok kézre került, 1660.ban Sárkány
Mitrlósnéé, 1703-ban Festetics Pálé, jelen-
leg Festetics Tasziló herceg birtoka íek-
szik itt. Onkéirtes tüzoltóság is van a
faluban. Fongód.uak is körülbelül nlásíél-

§ ollikla

A Balaton YáZlata.

Fetclós szeikegztő l
TEMESI GYÖZÓ



MAGYAR CSERKESZ

ezer lakóie van, leginkább római kato. A M-r|thén5,i, Jankovich es SzaigY . 
csaiá-

iikusoir. Postája, távirdala, vasut és hajó- dok birtoka vr.llr. }elenleg. gróf Jarrkovich
állomása van. és Szalay Imre örökös€lnek van ltí birtoka.

Régi XII. századbeli neve Sconold és 1848_ban Jellasich horvát bán hada 
" Eiy:

Fono"ld A XVI. században a hires Tórlli ségen vonult át Székesfehérvár felé, Régi
lengyel családé. Erős, bevehetetlen várát temploma t700 körül éptilt. B,alalonszemes.
a r"eitegett, de kegyetlen hős: Nlagyar neh (aze\őtt Faltrszemes) eze|őtt husz évvel
Bálint védelrnezte -évtizedekig a törökök még 840 lakója és 226 háza volt, ír)a már
eilen A íonyódi várat, me§ a hegyen keresett fürdohely, postával, távirdával es
épüIt, minden oldalrói viz vette körÜl-. A vasutállomással. A XY. században az okle-
váraí az id,ő vasíoga örölte ffieg, köveit vélekben Zemes néven szerepel.^A XVIll.
a fonyódi rnocsu.uÉ betömésére ilhord"ák század óta a Hunyádi grófok_ birtoka. l t

s nra 
-már csak egy sáncszerü kőhalom volt 1848-ban Jellasich lőhadiszállása,

jelzi, hogy itt hajdá erős vár állott, me- 1855.ben a kolera a falu lahóinak röbb
iyett t565.Uen 

- Naszuf bég, 1558-ban mint a felét eipusztitotta. Szárszó másÍél-
i[ehruet bég s 1561-ben- az e§yesült török ezer lakója részben katolikus, részben
erők hiábi ostromoltak. Jelenleg Zich1l reíormátus vallásu. Eredeti neve Száros,
Béla gróf-nak van itt nágyobb-birtoka. Aszó volt. Szent László a veszprémi káp-
e fon}oái hegyen a római- kat, kápolna talannak adományozta, majd a tihanyi
1902.ben épüli.- Fonyódon van a balatoni apátsáqé lett, ma a Hunyady család bir.
halászati részvénytáisaság telepe. A tulaj- tókában ran. Református temploma 18l0,
clonképeni ftirdóúlep Béútelep,' ahol rési- ben épült, tehát több mint százéves. GŐz-
ben Zichy gróí, részben |ankovich-Bésán téglagyára is van. Balatonfaldutir a son,o,
Endre giOr- birtgkán éveken át voltak gyi partok legelőkelőbb helye, csaknem
cserkészék. Bal,atonbogldr több mint 3000 Jiemközt fekszik a tihanyi félszigertel.
állandó lakóval és évente igen sok nya- Zamárdi szintén uiabban lendült fel. Husz
ralóval. Népes és forgalmas-hely. Vasut. évvel ezelőtt 150 háza és 958 lakója volt.
állomása, rrájOallomas^] po.r" es iavirda;a, Lakói rónrai katolikusok. Már Szt.-László
több szállodája, kereslIedése van. Lakosai idejében Zamárd néven, később Egyházas,
katolikusok. 

-A XIV. században Boklfu Számárd néven szerepel. A Batthyányak,
néven szerepel. Késóbb a tihanyi apátság Endrődiek, enyingi Törökök birtoka vo)t,
birtoka, mald a }ankovich és a Bárány L726 óta Esterházy birtclk. Siófok szintén
család hezén van, jelenleg gyl1,Iai Gaál rrjabban fejlett fürdő. Hatalmas strandja,
Gasztonnak, a nemzetgyülés volt elnökének siállodái, vasutállomása, bajóállomása és
van itt terjedelmes birtoka. A boglári u. n. számos kereskedése van. Széles homokos
Várkegy tetején egy római korbeli őrház part|áról ryönyörü a kilárás Trlranyra.
nyomaira akadtak s ugyanott cserépedé- Balalonui.lógos és Balalonaliga már egészen
nyelr, vas és bronzeszközök kerültek nap- ujkeletü fürdő. l

viláqra ásatás utján. Siptwlwsz, íRákosi A zalai oldalr<il ezuttal nem emlékezem
Viktor)több nyarat töltött itt és humoreszk- meg, lalán majd alegközelebbi nyári tábor
jeiben többször megemlékezik Boglárról. előit. Csak azt jegyzem még meg hogy
Balatonlelle több mint kétezer katolikus aki közületek Fonyód, Bog|ár, Lelte. vagr
lakossal igen keresett fürdőhely. Postája, Balatonszemes kOitil táboiozik, ne mulasz,
vasuti és hajóállomása van. A XIV. szá- sza el felkeresni a közeli Niktát, ahol
zadban Lellye és Belye néven szerepel az koszorus ódaköltőnk , Berzsenyi Dániel a|asz-
.-'r^'"-r^". '?r' . *""". "r" rr* 

^-".

24, Meghalt Vtrágh Jőtscl, a. gyorstávitó egyik
tcltaláíői., ,90r,

25. |L |ózseí túretml tendclete l78l,
26, Kaplszttáa }ános halrla 1456.
27, Kazllczy Felenc szűlctlk l?59.
28. Báthory Endre 6lbotnokot neggyllkol|ákl599,
29. II. Rátócaí Fercncet ég társait tcmetik

Kassán l906.
30. Káídy Gy6rgy, a biblla magyaí fordítóia

acghaí 1634.
3t. Nagytanízga lőt6k kéuc kctűl t600,

jY(calar JYcptúr.
Október

16. Hadit András gróí gzúletelt Ftrtaton
J7 ,0.

18. Deák Ferenc szl3lelik Sőitőrőn l603.
19, h rig6meze7 csata lratmadik aapja 1448.
20. |.Feterc lózseí cságzát bejeledtí az alkotro,á-

nyos rcndezer vísszatétlét 1860.
2l, Cgete7 Míhály tőrténetiró szülctése 1668.
22, Ataly Jár1,os Íl^aláía lEE2,
23, A, zllatlll aészEtlfu 1848,
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,Bontjrik az,Ezgfm9sterelr baíryakemencé.iét

Riff,ltabilolrlral a Balatonnál.
-- a Rifíkabitok mcgalakuláta. * Katandjaink az
,,Ezermcrter" tlborban - Vihaioc átkelée a tihanyi
révnél. - A leégér, mint olyan. - Vaeárnap a
,,Fellcg" táborban. : Kajakon, gőzhajón, sinautón
a cél felé. - A Bik táborban. - A Riffkabilok
vitorlárt zrákmáriyolnak. - A Riffkabil-örs fog-

tágba elilr. -
Mialatt az, északa|r ikai Rif f -törz sek porlyázva, kis

csopQítokban, azonbaí állandóan hegedülrk a dicsö
franciák nótáját, a déli vasút alagútjában robogó
vasút füIkéjében hat elszánt cserkész tett foga-
dást, hogy szábad riffkabilok niód!ára: íend§Zer,
beielentés s főleg program néikül, végigcseíké§zik
a Balatont.

Egy hétre bucsuztunk.a kulturától. Bucsuzóul el-
olvastuk az aznapi uj§ágot, mikor Ali, riífkabil ne-
vén: Hallgatag Sótartó, erö§en hallgaíni kezdett,
Kiderült, hogy a l{atlgalag Sótartó egy beküldött
cserkészhiren botránkozott meg, meIyben egy csa-
pat csodálatos büszkeséggel, ujságba leszi, hogy
sikerült egy éjszaka a szomszédos táborból a pa-

rancstáblát elemelni s az illetö c§apat a következö
éiszaka senr tudta vis§zalopni, azaz pardon: visz-
szaszerel.ni,

A ltaligatag Sótartó inditványára kimondottuk
ho;y habár ritfkalrilok vagl,unk, nenr fngunk ha-
soriló. dolgokat1 művilni, mcrt v,agy rendes csellrész.
rnunkít végez cgy tábor, akkol a nagy íöbbségnek
éjiel aludni kell s ilyenkor nem vicc bármit is el-
emelni, vagy nem végez rendes cserkészrnun-kát,
akkor azután ráér az éjszakát ilyesmikre felhasz-

Végre nagyot tüttyentett a vonat s kiszálitunk
e'ső állomásunkon, Balatonalígán, hogy a hadi-
játékokról olyan félelmetesen ismert "Ezermesler'
trborban kezdjük meg portyázó utunkat.' Riffkhbil vol,tunk dacára a láborban igen ked-
vesen fogadnak, azonban egy szomoru hirt is kö-
zölnek velünk, mely szerint qyakorothatjuk a nyom-
Ólvasást, mert a tábort már félnapia bontják,

Hát volt is mit,nézni és következtetni: parkiro-
zott erdőrésztetek,lforrásbóÍ a konyha melié veze-

, Riffkabil őrs a 19. VIII. R. táborbarr.

tett vizvezeték, praktikus tejhűtö, nagy banya-
kemerce, szököktit s diszitések kóböl, agyagból és
nádból mutalják, hogy az ,Ezermesterekt( igazán
ezermesterek voltak.

A vacsorát, mely ugyancsak finom, a paranc§.
nokság étkezőhelyén köItjük el, A parancsnok el-
árulja, hogy a banyakemencébertdélre pompás rizs-
kóhot sütöttek. Rögtön hozat koslolónak egy kis
maradékot. Mint riffkabilok a gyanakvás álláspont-
iára helyezkedtünk, azonb"n . k.rence iósáiáról
egy döntőér:v meggyőzött. A küldönc visszajött és
jelentette: nNem maradt egy csepp §€m." Ennél-.]
döntőbb érvet nem lehetett volna produkálni,

Dicső riffkabil mivol{unklroz képest megfeIelő
hajlékot épilünk magunknak l három kétlapos tát-
rat verünk fel, hogy nyugodt álmunk legyen.

Hát pedig nem egészen igy történt a dolog. Ej-,
szaka ugyanis egy rejtéiyes és titokzalos szetlar-
tásnak voltunk tanui. Az történt, hogy kifino-
modott rifí-fü'em valaínilyen §zokatlan zajt hal-
lott az éjszakl c;endjében. Kigombolonr a sátor-
lapot s alig du'gom ki fejemet, mikor két rejtélyes
alakot pillantok nteg, .egy ménkű nag,y karbidIárn-
pávaI.

- Alrá, éjjeli örség lesz - gondolcrm csendben.
e legnagyóbb sürüség felé tartanak, keresgélni

kezdenek a 'földön, .,utána rövid, de izgatott szó.
váltás, majd a két ör között megjelenik egy bö le-
pe be burkolt, jobb-a-balra tántorgó emberi alak,
akil az örök bekis.érnek egy harmincszemélyes sá-
torba. Utána egy'ideig csend. Mald isméi. megjeIe-
nik a két ór, de megint egyedül, megint bentennek.
a .bokrok közé, egy kis csend, majd elfojtott sulto-
gás s a két ör ujra megindul a harmincszemélyes
sátor feté s köztük megint egy tántorgó, felismer-
hetetlen alak.

_ Tyűh, €nnek íele sem tréfa - gondoltam s
óvatosan kimásztam a sátorból, hogy utánanézzek
a reitélyes eselnek.

Óvatos lépésekkel nyomultam előte s csakhamar
ott voltam azon ahelyen,honnanakisértetek életre-
keltek, Némán fülelek, §emmit sem hallok, de látom,
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amint megint clőtünik a kótéjjeliőr a nagykarbid.
lámpával. Egyenesen felém tartanak.

Annyira lelapultam, hogy tényleg nem vettek
észre s igy közvetlen tanuja lehettem a következö
ielent:tnek:

- Itt is van egy, maid oldalba pöccintem

- mondja a nagyobbik éjjeli ör.

- Te, vigyázz, mert megint egy buckát taláIsz
feIébreszteni pöccintéseddel, ahkor aztán véglegesen
lesántulsz, - hallatszik a másik ör hangja.

Rövid mozgá§, majd egy dobbanás r egy pok-
rócba, lepedöbe és hálóingbe burkcjlt alak einelke-
dik fel a íöldről, szemeive| belebámul a kaóiÉ.
lámpába s szája beszédre nyilik:

- Nincs még reggel, hagyjatok békén t

- Kelj fel és hurcolkodj az örség harminc.
személyes sátrába l - mondja a hosszabbik éj-
jeli ör.

- De nekünk a parancsnok ur megengedle, hogy
a szabadban aludjunk, mert a sátrunkat már le-
bontották - válaszolja az álmog hang tulajdonosa.

- Helyes, de zivatar közeledik, igy, hát az
ügyeletes tiszt parancsára mindenkit fel kell költeni
és behurcoIkodtatni.

- Gyere csak no, - biztaliák az éjieli órök a
még félálomban lévó oszabadalvót', segitenek
összeszedni pokrócait s iobbrót-baIról támogatva
az álornittas cserkészt, megindulnak az elöttem
olyan titokzatosnak tünö sátorba.

Hiába, jól szervezett táborba kerültek a riff-
kabilok I Hála az ügyeletes tiszt erélyes intézkedé-
sének, az esö elkerült minkeL

védekczór a rablók cllen.
A másnap este már külön táborunkban ért.
Viharos átkelés után, melynél valamennyien se-

gltenünk kellett a révészeknek, hogy csónakunk a
hullámokkal ég a széllel megbirkózzék, némileg vi-
zesen a íelfröccsenö hulIámoktól, tartolíuk elsö

,tábortüzi 1anácskozásunka| hogyan töltsük az elsö
önátló éjszahát, miután - persze - örséget nern
akaítunk adni, nrert utóvégre riffkabilok lennénk
vagy mi a szösz.

Az Ezermester tábolban tapasztaltak alapján
megállapodtunk egy kisérteties sipjelben, melyre a
két szélsö sátor a keskeny tisztás be. és kijáratá1
szállja meg, a középsö .sátor két embere pedig
rögtön elkezdi a "puculást'. A hangulatra jellemzö,
hogy őrsünk csecsemője, a Bömbi, azt a javaslalot
tette, hogy antennyiben bárki, bármikor, bárminó
okból közelünkben ólálkodik, azt elöször tneglas-
sózzuk, a száiát betömjük, harmadszor íarkas-
gtizsba kötjük, negyedszer reggelig ugy hagyjuk,
ötödször reggel bocsánatot kérünk: "Mert nem is
sejthettük, hogy nem rabló tetszik lenni,''

E javaslat azonban nem ment halározalba. Köz-
beiött ugyanis néhány sürgös egyéb probléma. lgy
példáuI: nli Iesz az ösgzerakott gumivászon csó-
nakkal, vagy a sátorból illatossági, szempontokból
kihelyezett karbidlámpával ? Mi lesz, ha a csóna-
kot vagy a karbidlámpát egy jótékony lélek nmeg-

fúrja'? A nyornát fogiuk-e gúzsbaköt. i vrgy a he-
lyét? stb., stb.

Mínt ezek a problémák mulalják, nem is olyan
könnyü egy félvad törzs fónökértek lenni s riífkabil
életet élni.

Végre bölcs intézkedéseimmel sikerült a hangu-,
latot blzakodóvá tennem, tudniillik az alábbi két
parancsot adtam ki:

- Elöször is a karbidlámpára egy kétméteres
zsineg erösitendó, mclynek vége csúszóhurokkal
ráeró§ilendö a Lyukas Vizes Nyolcas jobb lábának
a nagyujjára, aki húzáskor szomszédját, Bömbit
oldalba bökvén, az visitani kezd, mire én elíúiom
a riadó sipjeIet.

- Másodszor az ötméter hosszu kajak orráról és
íaráról egy-egy zsineg szereltetik, lehetőleg rejtve
a íöld alatt, a két szélsó sátor középrúdjának alsó
széléhez, melyek a csónak elemelési kisérleiekor az
alája helyezett cövekröl lecsúszván, a sáior össze-
döl s a kiáramló levegö pedig a §átor c§úcsában
a középrúd mellé beszerelt két cserkészsipot míi-
ködésbe hozván, a tábor riadóztatik.

Ennyi elóvigyázatosság után nyugodtan neki
láttunk az ágyazásnak. A puha homokot kis ásóval
még jobban felpuhitottuk s alkalmazásba vettük
Baden-Powell könyvében leirt iáborozási kényelmet :

a derék alatt végzenrtö lukásást.
A nagy alapitó iránti tiszteletből annak kezdö.

betüirőt Bípívölgynek nevezlük el ezeket a lukakat.
Kélnapos tihanyi táborunk alatt mindegyikünkBipl
völgye annyira alkalmazkoCott gazdáia alakiához,
hogy messziröl meg lehetett ismerni a völgyröl a
gazd,át, Rossznrájuak szerint olyan éle|húek voltak,
hogy csaknent megszólaltak.

A leégér, nrint otyan.

Hála Allahnak, az éiszaka csendb€n telt el, csak
reggel felé kezdtek el a vizi madarak éltelenül ri-
koltozni. Kedves szomszédom, az Eldugult Pipaszár
is felébredt tá s soká vitatkoztunk, hogy a legeró-
sebben hallható tikácsolás vadkac§ának vagy vad-
libánakahangjae? Végre megunva a hosszas
vitát, széllebbentellük a sálrat s konstatáltuk, hogy
a máslk vesztette el a fogadást, mert nem vad.
kacsa volt, nem vadliba volt, hanem - sirály.

Szontoruan kezdödött a nap, mikor már reggel
négykor ilyen csúfosan leég az ember. Kiváncsiak
voltunk, vajion a többi sáior követi-e az l. sátrat,
esz-e nrég leégés a nap folyarrán'más sátornál is?

Hát Allah nagy! Más is leégett a szomszéd sá-
torban. Miután a Lyukas Vizes Nyolcas kikecmer-
gett a karbidlánrpa vészféhjéból, vállalkozott, hogy
friss vizet hoz a kajakkal. Kezébe velte a vászon-
vödröt, beszállt s gyoí§an evezgi kezdett befelé.

Ha m'ost regényiró volnék, biztosan megirnám,
hogy milyen kalandokon esett át derék Vizes NyoI-
cas barátunk, hogyan íedezett fel a Balatonban
kristátyliszta forrást, hogyan bukkant |e a viz-.
fenékre a vödröt megtölteni, hogyan viaskodott...
stb., de sajnos, én csak beszámo]ót irok a nMagyar
Cserkész' olvasóinak, igy hát be kell vallani, hogy
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A rifikabil hajók viharban,

c§ak közön§ége§ Bdlatonvizze| lérl meg Vizes Nyol-
ca§unk vagy húszpercnyi evezé§ ulán.

- Ilyen tiszta vizet még nem ittatok ! - har-
§ogta már me§§ziröl a vizi szakértö § amint kilép
a c§ónakbóI, a vödör felborul, a viz bent c§obog a
csónak ülópárnái és az elsülyedés meggát!ására be-
helyezett biztonsági, de illaios disznóhólyagok közt.

Meg van tehát a 2. sz. sátor leégése is.
Hátra van még a 3. sátor. Jó kilátásaink vannak,
mert ók ma a napo§ak. "Legkésöbb 

ll2z"re készen
kell lenni a paprikás krumplinak" - kapják meg
9 kor a parancsot. - uMi, többiek, pedig el_
megyünk Tihany felé cserkészni."

Alig tudunk betelni a gyönyörü vidékke|, s ép-
pen egy hegycsúcs felé tartunk, mikor az egyik
csúcson egy khaki-ruhás alakot látunk ülni.

- Kenguru vagy fehér ember - mondja az El-
dugult Pipaszár.

_ Kalapta nincsen, tehát vagy levente, vagy
vadc8erké§z - véleményezi a találékony Bömbi.

Felérve kiderül, hogy az egyik közelben táborozó
budapesti csapatnak reggel négy óraóta hadijátékozó
tagja. Elbeszélgettünk s egyik indiszkrét riffkabil
megkérdezi: miért nincsen cserkészkalapjuk? Avá.
lasz gyorsan meg van: oVan kalapunk, de olyan
rossz állapotban van, hogy inkább nem hordjuk',
De az indiszkrét rifíkabilkának is lejiebb lohad a
razziázó kedve, mikbr észreyeszi, hogy a nagy
hegymászásban letört kalapjáról a cserkészjelvény,
most ö is ovadcserkész".

Ugy tizenkettöfelé iárt az idö, mikor a táborunkat
környezó bokrokban kikukcoltunk s lebegö oír-
cimpáinkkal szivtuk alevegöt: ovan-e kozma'?

Nem érezhettünk azonban semmit, mert a krumpli
hámozatlanul, a két szakácj pedig kajakozva várta
a végzet közeledését.

Kimélellen érdeklödésünkre kijelentették, hogy
egyelőre tizenkét óra van, akkor lesz csak jogunk
szólni, ha fél kettó óra lesz s még nem lesz ebéd.

Különben is, ahol olyan kitünő ember a fö-
szakács, mint a Hallgatag Sótartó, egy félóra alatt
elkészül az olyan egyszerü étel, mint a paprikás-
krumpli.

A 4. sz. Bik. lellei tábora reggelizik.

A rendreutasitást kénytelenek voltunk z§ebre:
dugní, de minden csepp vérünk bosszut forralt s
amint a tábori órák középideje elhaladt a 1fil óra
ielzés mellett, mind a négyen leültünk a tűzhely
mellé sakét szakács fülébe kezdtülr énekelni: oAz
ebédünk miért késik !? . . ,"

Iinekeltünk. Aztáó megint énekeltünk. Végre fél
kettö helyett fél négyre (olv. fél négyre) kész lett
az ebéd § a nóta mes§ze harsogta: ,Fél két óra
elmult régen, sirhattok a leégésení.

A következö napot a 12. gz. VIII. R; ,felleg-
táborában" töltöttük. Fellegtábornak azértneveztük
€l, mert amint van vár és fellegvár, van egy-
szerü tábor és fellegtábor is: ez legalább az volt
60 garádicsával, ötletes kötélpályájával s azzal a
tulajdonsággal, hogy a fellegek a tábort naponkint
ötször végigmosták.

Nagyon kedvesen fogadtak s az éppen Pestre
utazott parancsnok tizszernélyes sáttába szállásol
tak be.

A tábor kitünó felépitésére vall, hogy dacárá öt
zápornak, semminemü baj §em történt, c§upán a
hatvan lépcsö lett olyan sikos, hogyha valaki .le-
jött" rajta, már mehetett is a Balatonba mosa-
kodni, esetleg íürödni.

A tábor kitünö §zervezettségét mutatja az is
hogyha nem tudtuk volna, nem is vettük volna
észre, hogy hiányzik a paranc§nok. Nem hiába volt
kint a csapat több cserkésze a dániai világversenyen.

Másnap kora reggel elgyalogoltunk a tihanyi
révhez. A rév nem közlekedett, A hullámok a part
mellett elsülyesztették a révészek csónakját, amely-
lyel a multkor átjötlünk s a legkisebb tizszemélyes
csónakkal nem mertek ilyen nagy hullámok mellelt
átkelni.
, Mi azonban estére a BalatonlelIe melletti 4. sz.
Bik táborban akartunk lenni, igy hát mindenféle
közlekedési eszköz íelhasználásával, hajóval, vasút-
tal igyekeztünk a cél felé, Egészen sötét volt, mi-
kor a Lyukas Vizes Nyolcassal egy nagy jegenye
mögött kuksoltunk, hogy szemrevélelezzük a tábort,
vajjon be lehete még állitani a békés riffkabilok-
nak, vagy külön kell tábort verni.
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vitofláson a riffkabilok !

-. Ezek észrevettek * áltapitom meg a me§§ze-
látón keresztül, mert a tábor tele van sötét ár-
nyakkal, akik mind felém tekintenek,

- Cléza, stop, 1 üvölti, egy hang, s örömmel
álllapitom meg, hogy nem minket , vettek é§zre,
hanem éjieli hadijáték folyik.

Ugyis volt; a csapat egy része támadta a tábort,
rnindenki ébren volt s testvéri, szerétettel rögtön
helyet is kináItak a szersátornak szolgáló harminc-
személyesben, ahol tiz német cserkésszel vagyunk
együtt.

Sok kedves iambori§ta isrneröst találtunk, igy
Pieró órsvezelö barátunkat, kinek sátrát minden,

féle pápua-fegyverzet, disziii, Koncz Pislát, aki a
multkor mentelte ki a Dunából egyik bajtársát, aki-
vel együtf ült a felfordult cserkészcsónakban s

aki nem tudott jói úszni, na meg az atlétatermetü
Kurz Janit, a dániai famászó bajnokot.

György Vilmos, a tábor parancsnoka, mindent
megmutat, mindenüvé betekintést enged. A sok
cseikészkultura elégedett morgást vált ki derék
riffjeimből. Különösen tetszett a tábor közepére
ásott köralaku asztal, mely a tábortüzeknek is helye,
íeltünt, hogy a kürtösök igen jól tudnak íújni. (Az
egyik Budán lakó riffkabil állitá§a szerint acsapat-
otthon környékén lakók már dallamosan sziszegnek,
annyira szorgalmasan gyakoroltak a kürtösök,) Ki,
magaslott a szép ének, a németek visZont csapni-
va|óan énekeltek.

A dételött folyamán , egy nyalka .vitorlás laviro-
rozott a tábor mellé, a kormánynál Marci segéd.
tiszlünk, kinek rögtön dijmentesen a Púpos Bumm
nevet adományoztuk.

Egy hirtelen. lendülettel behurcotkodtunk avitor,
lás a, ,a, csinos ,Fretly"-re ,s a hajóthadizsákmány,
nak nyilvánitiuk; A Púpos Bqmm, , miilt gályarab
volt kénytelen a hat riffkabilt ide-oda szállitgatni.

A másnapi táborhelyünk megkeresésé-re, melyet
Balatonszemes lombos lái közt ter,veztünk, eien a

vitorláson indulíunk el, s neln is sgjtetlük, milyen

veszélyek fenyegették a riífkabil-örs önállóságát és
függetlenségét.

Arnint a vitorlásunk elegáns fordulattal befutolt
a srémesi nrólóba, ott várt a Púpos Buntnr -édes-

anyja, aki kijelentette, hogy az egész örs - killön-
ben örök harag *- vendége, ]

Hát bizony meg is szenvedlünk, Mert 'milyen

rómés dolog, ha egy.riffkábilnak{öldig hajló ringló-
tákat kelt taheímellte§iteni, vagy például tizeriö1

darab- íasirozottat kell megenni vacsorára, (Mint
nekem.)

S a két napi fogság, ez a . rettenetes kinzás,
csodálatos átalailrrlást végzttt szegény riífjein ctt
A marcona, portyázó harcosokbóI visszavedlettek
közö,nséqes cserkészekké, akik szive§én éÉ'tucat-
számra kebelezik be a ringlókal, akiknek sen,trri

kiío§ásulr'sincsen a íiapi':ötszöri étkezés ellen, De-
mokratikus tirannusa voltan a riffkabil őrsnek,
mif tehettem mást, én is megadtam rnagamat s én

is tele torokkal kiabáltam a többivel együtt: "El-
ien a Púpos Bumm mamája, éljen a Magda néni!"

pelikdn pdl,

Balaton.
Szép vagy Balaton, kék magyat temget,

Ha napsugatas tavaszi rcggel
Szeliően tingnak hallámaid, ]),

Ragyogó rrapíény sziktázva csókoí,
Eaüst haboí<on vitotía bOí<oI

S vigan teplesnek sitályaiő.

N"gy vihat játja dahodtltt táncát,

- Leláncolt órjás tépi a táncát -
Yihatmaőát vijjog a (égben;

Lázadő őacca| dulő tetméstet,
Tomboló, dötgő istenitélet , ]

Hatsogja vaő harcát a (égben,

Szép vagy, ha alkony bibottüz€ben
Lángoí az égbolt, bucsuzva éppea

A Ienyugvó nap Tihaar7 heg:Jén. ,

Halk suhanással"kls csónalr 1endal "

S "gy 
halilszLegény nőtája csendöí , j-

líul!ámző Balaton tetején. . . ,

Lis ha az este kíbontja íatylat
Égnek a platton százszinű lámpáh
Mít ,btivös -tünőérkér gyújt vagy oIt,

De íegszebb vagy, ha habiaiő arian

- Mint csoőaféflyes dtága szivárválr *
Eaüstös hiáar épit a hold. i,] ,',

Révás.z F, Erick.

Éí.iffi
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Balatoni tapasztalatok 1 925.
Sok clerkész azt híszi, hogy a Szövet-

ség központja csak arra való, hogy a sze-
gény' csapatok nyakába rengeteg munkát
varrjon (évenkint 1 óvi jelentés, 1 tábor-
megszálló jelentés, 1 táborbontó jelentés).
Egyebekben nagyon kevéssé van tisztá.
ban sok cserkész azzal, hogy a szövetség
vezetősége más vonatkozásban is törődik
cserkészeivel. Ennek a törődésnek egyik
kis jele, hogy a vezetőség az idei táboro.
zási évad folyamán a táborok meglátoga_
tását vette programba, Ezt, keresztül is
vitte és ma van is álta|ános képünk arról,
hogy a legtöbb csapat miként táborozott.

Magam 14 nap alatt 34 balatonmenti
tábort láttam.

Minden cserkész el tudja képze|ni, azt
a nagyszerü élvezetet, melyet e két hetes
ut a magyar tenger körül, vonaton, hajón,
kocsin, gyalog szerezhetett. Hiszen min-
den együtt volt: a gyönyörű környezet,
ragyogó napsütés és főleg száz, meg száz
mosolygós cserkészarc, melyek külön-külön
de együtt véve is képesek egy lágyszivü
megbizott szivét megpuhitani és jó kedvre
hangolni.

Balatoníüredtől Keszthelyen át Aligáig
tartott az utam és mindenütt a legnagyobb
szivélyességgel fogadtak. Kivétel csak egy
csapat volt, Számát nem irom ki és a
következőkben sem irom meg a számokat.
Az illetők magukra ismernek, a többiek
pedig okulianak belőle. Itt most csak
affa szeretném felhasználni az alkalmat,
hogy hálás köszönetet mondjak minden
csapatnak azért a szivélyességért, mellyel
fogadtak és azért a cserkészszerüségért,
mellyel a vezetők ott a helyszinén adott
tanácsaimai és megjegyzéseimet íogadták,
még akkor is, ha azok nem voltak kelle_
mesek és hizelgők. De az volt éppen az
utam célja, hogy a táborban hivjam íel a
figyelmet olyan körülményekre, melyeket
a kivülálló talán észre vesz, de az, aki
benne éI, nem.

Néhány mulatságos élményem volt a
táborok megkeresése körül. A csapatok
nagyrésze ugyanis tévesen érte|mezi azt
a szabályt, hogy a megszálló jelentéshez
a tábor vázlata is mellékelendő. Nagyon
érdekes az, hogy hány lépésnyire van a
konyha a bejárattóI, azonban ha nincsen
rajta dz, hogy miképen lehet eljutni a leg-
közelebbi faluba vagy vasuti állomásra,
akkor annak, aki nem él a táborban, kissé
nehéz rajta eligazodni. Tehát a jOvőben
kisebb léptéket és nagyobb területet raj.
zoljunk.

A Baiaton mente rengeteg alkalmas
táborhelyet nyujt. Még akkor is, ha az
nem közvetlenül a vasut mellett, vagy egy
fürdőtelep közepén van. Azt hiszem, min-
den jó cserkész inkább fogja kissé mesz-
szebbről cipelni a íőzni valót, mint hogy
azt a íúrdőző hölgyközönség állanctó jó
tanácsai mellett legyen kérl5,telen tőzni. A
tábor higiéniája és tisztasága is könnyeb-
ben oldható meg, ha az messzebb van.
A látogatók nagyrésze u. i. nem lévén

' c§erkész, a maguk részérő| mindenféle
szinü papiros eldobálásával és cigarelta-
végek szétszórásával igyekeznek a tábor
diszitéséhez hozzájáru ni. A tábortisztoga-
tás azonban semrniképen sem oldható meg
ugy, hogy a szemetet egyszerüen áthaji-
gáljuk a szomszéd vi|la kertjébe l

A tábor ne legyen az ,relőkelő közönség
találkozóhelye". Ha történetesen a kedves
mamák és hozzátartozók ugyanabban a
községben nyaralnák, ugy hivjuk íel b
figyelmüket aíra, hogy vannak látogatási
napok és órák és azok nem éijel-nappal
vannalr.

Minden 1ábornak van valamilyen cser_
készprogramja. Hamás nem, hát a legjobb
alkalom arra, hogy a gyakorlati pontokban
a különböző próbákhoz készülhessünk és
próbázhassunk. Viszont az egész napos
fürdés, mint tábori program, Iegfeljebb a
tizedik cserkésztörvény tulzott félrema-
gyarázása,

A iátékokat ne azért szeressük, mert
akkor ,olyan jól lehet verekedni", hanem
azért, mert azokat meg lehet minden vere-
kedés nélkül, de rengeteg cserkészügyes-
ség íelhasználásával is játszani. Orvende-
tesen állapithatclm meg, hogy a legtöbb
tábor milyen nagy gondot fordit a tábor
külső csinjára. Ez azonban nehezen egyez.
tethető össze pl. piszkos főzőedényekkel.
Azt is hajlandó vagyok elismerni, hogy a
legkényelmesebb tábori egyenruha az
uszóruha, azonban a tisztelet érzése tiltja,
hogy a reggeli-esti imánál, zászlótisztel-
gésnél és parancskiadásnál is már vagy
még abban jelenjünk meg. Ezek az ese-
mények pedig ugyebár elengedhetetlen
kellékei a jó cserkésztábornak ?

Utamon több ol),an táborban jártam,
ahol az u. n. tábori sapka örvendett nagy
kedveltségnek, ugy a tábor területén, mint
főkép azon kivül. Az egész különbség az
egyes táborok között csak az volt, hogy
egynémely táborban (vadcserkésztáborban)
nem is volt kalapjuk, mig a többiben volt,
de nem hordták. A végén már én sem
tudtam, hogy melyik az igazi cserkész.
Ez csak nem lehet a tábori sapka célja ?
A táboron kiuül tekát járjunk mi,udig eglpn-
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ruhábanl Ahhoz pedig a kalap hozzálar-
tozik. (Esetleg a vállra akasztva.) Az egyen-
ruha csínos, egyszerü és célszerü, Annak
megállapitásán a legöregebb rókák törték
a íejtiket. Ne akarjunk ujrtásokat kitalálni.

Minden egyes helynek nemcsak vtzrajza,
hanem íőldrajza, flórája, íaunája és törté
nelme is van. Szenteljtink ezeknek is egy
kis figyelmet és meglátiátok, sok olyan
érdekes dologra fogtok rájönni, rnelyeket
ismerve, táborotckat Iobban fogjátok é!.
vezni tudni. Bámulatos, hogy öreg parasz,
tok estefelé, pipaszó mellett, millen érde-
kes dolgclkat tudnak mesélnit Csak pró-
báljátok meg.

I\[iután a cserkész célja az, hogy egész
magyar hazánkat megismerje, azok, akik
az idén voltak a Balaton mellett, ugy§em
fognak jövőre ismét odamenni ugyanarra
a helyre. Amiket mondtam, talán másutt
is fel'tudják használni. Akiri pedig a jövő-
ben jönnek, annál inkább.

Y"^""*- '' "YiW;,r^
Pályázat. Mi a hiba ?

Sümeg vÁra.

Sümeg.

Ha a közvetten ba|atonmenti látnivalók sorából
kissé ki is esik, Kisfaludy Sándor városának meg-
tekintését azért mégse hagyjuk ki programunkból,
A tapolca- ukki vicinális egy óra alatt Sümegen
crem velünk. Bazalíbányás, erdös hegyek után
egy§zerre csak kiszélesedik elöttünk a völgy, mely,
nek közepén mint egy csonka kup, ugy emelkedik
ki a sümegi várhegy. Peremét köröskörül keriti a

maga§, omladékos várfal. Kapuján ott van még a
köbevésett cimer. A balalonmenti várrornok között
ez a legnagyobb, lgaz, a legkevésbé regényes is.
Tiszlára kopasz, csupasz. Mind a vátból, mind a
völgy parlját képezö ,,Fehér kövek"-nek nevezett
sziklafalról - mely telve'van megkövesedett csi-
gákkal - hatalmas kilátás nyilik a vidékre. Balfelöl
,a Balaton csillan meg, Csobánc és Szigliget kék-
tenek, 

elöttünk Sümeget, messzebb Tátika és Rezi
romjait láthatjuk, jobbra pedig Somló meredezik a
homályban.

Maga a városka a várhegy lábánál terül el,
A várból lejövet elsö dolgunk megtekinteni a
Darnay-muzeumot, melyben a Kisfaludy-relikviák
mellett igen érdekes régészeti és etnográfiai anyag
van felhalmozva, Ez is egyike azoknak a viciná|is_
jellegü, de országos érdekü muzeumoknak (Keszt-
hely ! Debrecen l), melyeknek az a hivatásuk, hogy
csak a maguk vidékének őskori leleteit és csak a
saját környékük speciális népraizi anyagát foglalják
magukban. A muzeum eredetileg egyetlen embernek,
Darnay urnak magángyüjteménye volt. Nincs me§sze
a temető. Látogassunk ki oda is. Mindjárt a kapu
mellett ott leljük Kisfaludy Sándornak, a szerelmes
Hi mfynek, márványsirenlékét.

Sümegröl egy napi gyaloglls árán, Tátika és
Rezi romjainak érintésével, nagyon kellemes uton
Hévizre, illetve Keszthelyre juthatunk.

Szathmdry Lajos
l5, Bethlgn csi t.

i
l

a
I. Egy széles körben elterjedt cserkész,

könyvbén a tájékozódás rovatban a kö-
vetkező áll:

"Ha látjuk a napot, zsebórdnkról olvashatjuk le
az észak-déli irányi. Az órát kis mptatóiával a nap
felé tartiuk és a j2-es számmal tiezár{ távolságát
rnegfeleziük. A napirány (kis mutató) és l2 között
mutat a képzeletbeli vonal Dél felé, az őra lap,
középpontián át való meghosszabbitásában pedig
Eszak fe!é,'

Egy olvasónk azonban azt irja, hogy
ez hlbás, mert van ol1,an i4"oont, amikor
a fenti módon nem lehet a világtájakat
megállapitani.

A kérdés az, mikor nem lehet a fenti
leirás szerint az őrával való tájékozódást
alkalmazni s hogyan kellene az utasitást
megfogalmazni, hogy ezt a hibát kiküszö-
böljük ?

II. Egy közkeletü és különben igen ügyes
cserkés}könyvben az életmentés rovatban
a következő áll:
Elrázoláct alkalmával az első segélynyujlás módját
§rinGn az eset természete halátozza meg. Minden,
esetre legiobb az elgázolást elháriíani. Ha tehát
mesbokróiodott foeátot lálunk. e|sösorban íéfte az
útb"ól gyerekekkel,-öregekkel.' A robogő lovak elé
állani -tisztelenség, csik oldaIról helyes elkap_ni
epvik kézzel az istrángot, másikkal a gyeplöt. De
eii is csak lóval bánni tudó tegye: mást elgázo|-
nak a megvadult lovak. Még a leghelyesebb hátul-
ról felugráni a kocsira s azután valami falnak neki,
hajtani a lovakat.

Van-e ebben hibá, mi az és miért hiba ?

Dijak: 30, 2b, 20.000 K.
Határidő: November 5.
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Badacsonyi panofáma Szigligeiről.

I

SzigligetrőI.
Táborhelyünk Szigliget a|att az Öregerdöben

volt a dombtetón. Oyönyörü kilálása felértéke|-
hetetlen. Délfelé nézve a pompázó Bataton látszott,
legmagasabb csucsra felmenve az egész Badacsony-
hegységet láttuk, mig északnak fordulva elöiiünk
állt,a még mai napokban ls impozáns §zigliget
vára. Leindulva táborhelyünkröl Szigliget községen
keresztül iuthatunk a várba. A táborhe|yröl nézve
a falut egy gyönyörü virágcsokorhoz lehetne haeon-
litani a vár tövében. Kicsiny, fehér házaival, lonrbos
fáival igazán festöi látvány. Rövid tekergés ulán
csak kiér az ember a bozótból s egyszerre teljes
fenségében pillantja meg Szigliget ,vátát éezak
oldaláról. Hatalmas, igen vaslag, égnek meredezö
falak őszinte tiszteletet ébresztenek a szemlélöben.
Rövid kapaszkodás után fe|jut az ember a vár leg-
felsö részéhez, ahonnan aztán isteni panoráma
terül eI a szemlélö elött, a Badacsony"hegy teljes
pompájában, a Szentgyörgy-hegy, a csillogó Balaton,
a györöki hegyek, mindmegannyi csodája a haial_
mas teremtönek.

Több mint két órai szemlélódés és gyönyörködés
után az ember még egy utolsó pillantást vet a fel-
ségesen szép alkonyodó szigligeti öbölre és a lát-
vány soha nem muló emlékeivel hagyja el az öreg
romokat és a kilálást.

Medzny Béla
15. Bethlen s._tiszt.

Táborolr emlélre.
'lrta :,Norzlopy Aba Tihqmór.

Magyar tenger partján,
Széles Duna mentén,
Az alíöldi rónán,
A Tisza füzesén,
Sárgul a falevéI, a lomb is lehull már,
Tisza füzesében,
Hortobágy ölében,
Balaton fövenyén,
Nagy, Duna mentében
Beszédes emléket, .nyolnot hagyott a nyár.

Sátrak árkolását, cserkészek münkáját,
Boldog nyári napok kedéIyes íarr5,áj61

Hulló fák lombjai csendben eltakarják,
Vidám életüket,
Kedves jókedvüket,
Dalos játékukat,
Hangos éneküket

Járókelő népek nem látják, nem hallják.

Hüvös őszi estén dudál a hideg szél,
Kopaszodó íákkal szomoruan beszél
Boldog gyermekekről,
Kis magyar seregről,
Hangos kürtszaváról,
Sok cserkészmókáról,
,A takarodóról, szép cserkésznóláról,
Muz.lilrától hangos kis tábortüzekrő|,

Csendes otthonokban, ha folyik a munk ,

Mikor összebujtok csendben, súgva-búgr,,r,
Gondoltok-e néha a nyári lanyára,.
Az árnyas erdőre, tiszta levegőre,
A takarodóra, hangos ébresztőre,
Madarak dalára, lris harang szavára?Szlgliget az öre8 erdő felő!,



880 MAGYAR CSERKÉSZ

A szigligeti cserlrésztáborban.
Két turigtadiák ballag fel a Ranolder-lépcsön a

Badaceony telejére. Már egy heie járják a Balaton
vidékét.

* Te, Gyuri ! mikor lesz már vége ennek a
kegyetlen utnak ? - kérdí Gábor.

- Türelem, barátom l Lálod, már ritkulnak a
hqgyoldalban elóttünk a íák, nemcsak a teteiüknél
tál;ut az eget, már a törzsek közt is átcsillámlik
a lég kéksége. Mindiárt fenn leszünk.

_ Pár perc alatt a lapos telöre értek, amelyen á
kék je|zés vezetett a nagy ,,Kökereszt"-hez. Ot

állott a bazaltorzlopok tetején, a mély szakaclék
szélén vagy 30] m, magasban a tó tükre felett.

Legszebb volt innen a kilátás, Alig gyözlek ellelni
a szépségévcl. A kékeszöld tavon apró hullámok
hosgzu sorai szép szabályos rendben kergették
egymást. A gyengc reggeli fuvallat pár csónak
vitorláját duzzasztotla. A somogyi parton a íonyód;
ketló§ hcgy kékesibolyás konturjai látszotlak, aliuk,
ban egy-egy fehér folt csillámlott meg, a napnak a

villák fatáról visszavert fénye. Keletcn a nap már
jó magasan álIott a tihanyi íétsziget fetett, mig

nyugatra a párás tevegö egész tengerré varázsolta
a tavat. Az erdöböl madárdal csengett íülünkbe,
alulról pedig a tomali harang hangiát hozta felénk
a szeltó. Templomi áhitat íogta el a két fiu szivét,

Már ió ideie átltak némá csendben, mikor Gábor
megszólal. Paitás t Ennél föIségesebb képet, azt

hisiem, sehol ie fogunk tátni! Mityen jó volna itt

tölteni az egész napot, de még ma nagy ut áll
elöttünk.

Vessünk még egy pitlantást hát a ióra § men-

iünk a tördemici bazaltbánya íelé.
Ösvény vezetett a bozótos erdón át a bánya

feleó széléig. Szögea drót zárta el utjukat, nehogy

valaki a köfej(öbe zuhanjon. Pár lépésnyire az
ösvény fo|ytatódott lefelé. A két fiu óvatosan buit
át az akadályon s szikláról-sziklára ereszkedtek aIá

a köfejtö 
'allaUa.

Elnézik, mint törik,a munkások szép kockaala,
kuvá a köveket s mint futnak a keskeny sineken a

kóhordó kiskocsik. Majd leülnek a kőfejtö szélére.
Közben megindul a kötélpálya is s apró függö

,kocsik szállitják ezünlelen a követ a nemesiörde-
mici vasuti állomásra. Az állomás mellett apró
bányászházak vöröstetejü törnege látszott. Jobbra
a falu. Templomtornya merészen tör íel az ég felé.

A falu mögött a vizenyös réten tehéncsordák lege-
lésztek a kövér füben. A rét mögött emelkedik a

táj. Szántófötdek tarlói hosszan nyulnak el. Felettük
lombos erdök fedik a hegyek oldalát. Az egyik
hegy leteién SzígIiget romián akad meg a gzemünk.

Gábor hirtelen felugrik.

- Nézd, Oyuri, cserkészek tartanak oit Szigliget
felé t Három kocsi is megy egymásután, elóttük is,

utánuk is fiuk katonás rendben haladnak. Biztosan
Szigliget alá mennek táborozásra.

Közben az egész karaván íelkanyarodik az erdő

széléhez s megáll.

- Gyere, Gábor, meniünk oda, nézzük meg,

hogyan ütik lel a tábort. Még ugy sem lóttam

cserkésztábort.
Már is talpra ugrottak s ió lélóra mulva a

nyüzsgö cserkésztábor közelébe jutottak el.

- Te, Gáborl azt a szemüveges íiut ismerem,

az a Lali Budapestrót, ott laknak valahol az Üllői
ut végén. §okat íürödtünk együtt tavaly a Dunában,

Györben ismerkedtem meg vele. Már táborozott itt

Szigligeten. Sokat beszélt erról.

- Szervugz, Lali t Milyen véIetlen, hogy talál,
kozunk. Emlékszet,e rám l

- Hogyne, paitás t Sokszor gondoltam a Duna
íövenyes partjára s Te mindig eszembe iutotlál,

- Ez az én iskolatársam ég utiiÁrsam. Oáborral
együtt járiuk be a Balatont. Éppen ió alkalom,

megnézzük, hogy készül el tábortok. De jó volna,
ha itt maradhatnánk egy napra nálatok.

- Talán lehet - vágott közbe Lali -, szólok
a parancsnoknak. Várjalok csak egy keveset.

kis idó mulva vidám arccal' ezalad vissza Lali,

- Örömhir l Jelentkezzetek a parancsnoknál és

kéréstek teljesedik.

A fiuk íeszesen megállanak, bemutatkozttak és

elöadiák kérésüket

- Jól van, fiuk ! Holnap reggelig vendégünk
legztek. Velünk is étkeztek, de segitsetek a töb-

bieknek.
Eközben a három kocsit lepakkoliák a cserké,

szek. Gyuri ég Gábor ig a többi hátzsákhoz rakiák
az övéiket.

- Munkára fel t - szól a parancsnok. _ A

Fecskerai tábort ver. ttt lesz a konyhasátor,

aíilott a sátortábor. A tüzhelyet ott készitgétek et,
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A három örs kezdje el a munkát, a negyedik meg-,
az erdóbe megy, száraz galyat szed, hogy ebédet
főzhessünk.

Gyuri és Gábor a sátorkészitök közé állott.
Sáncot ásnak az egész tábornak. Azután benne
négy kisebbet a hálósátraknak. A négyszög sarkára
cölöpöt vernek le, a közepébe egy maga§at. Eló-
szedik a ponyvákat, rákötik a cölöpökre. A tetö-
ponyvát is ráteszrk, jól meglruzzák a köteleket és
feszesen áll a sátor. Szénát hintenek az aljára és,
erre rakják nlajd a §zalmazsákokat, ha a faluból a

kocsik kihozzák.

- Jöjjetek, nézzük meg a tüzhel5csináIókat is

-- szól Lali,
Ott a fiuk 20,25 cm.j mély négyszögü gödröt

ásnak. Az oldalát téglával meg kóvel kirakják Az-
után a réseket cementtel kitapasztják, csak két nyi,
lást hagynak meg. Egyiknél a tüzet éleszttk,,ittrak-
nak fát is a tüzre. A másikba könyökcsövet tésznek,
hogy a füstnek legyen kijárása. Két íiu cipeli a

tüzhely fedelét. Eppen reá illik. Fózéshez kész a
tüzhely.

A szát azga|ygyüjtök is megérkeznek. Elóket ülnek
a nagy lábosok. Két fiú zsáköt húz oda és elkez-
dik hámozni a krumplit, Más kettó már megjött a

faluból és hozza a birkahust, mert ma gulyás lesz
az ebéd. Panton Marci a szakács. Ö parancsol a

kuktáknak. Vigan pattog már a tüz, a szakácsmeg-
kezdte tisztjét.

Közbe rnegjöttek a szalmazsákok is. A sátrakba
elosztják. ] A parancsnok kijelöli mtndegyik helyét,
A kisebb Fecskék az egyik, a nagyobbak a másik
§átorba kerülnek, ltt kapott szállást a mi két uta-

" sunk is. Mindenki elrakja csomagját a helyére, A
tábor elkészült.

: Akinek nincs dolga a konyhánál - szólt a
parancsnok, - ebédidöig lemehet fürödni a Bala-
toIrba.

Nagy öröm lett egy§zeíre. Elökerülnek a fürdő-
ruhák s.pár perc alatt a vizben lubickolnak.

- Milyen kóves itt a vizpart, s kényesen
lépdel Gábor a vizben. - Bjzony Zalában ilyen
a Balalon - felel rá La|i, - Ahol meg nem köves,
ott iszapos, zsombékos. Ha odaniennénk a nádas-
hoz, térdig is sütyednénk az iszapba. De túl So-
.fiogyban puha, sely.mes homok a tópart, meg a
fenék,'melegebb is ott aviz.De én itt is boldog
vagyok.
, A íiuk megfürödtek, maid a parton kifeküdtek
a napía. Egyszerre trombitaszó hallatszoit. Marci
a §zakác§ ebédre hivja a,tábott, Egy-kettőí€ filá-
gukra kapkodják a ruhát s futn4k a " táborba, A
.hosszú aszlalhoz ülnek a fiuk. A kukták hozzá.k
:az illatos : gulyást s mindenhi a saját sajkájában
megkapja az ételt. Ebéd közben megérkeznek a

:" Jó rlo}t.az]ebéd - §zólt. I;ali, - csak ne
volna mosogatás. No de essünk azon, i§ át !

Ebéd után a cserkészek .egyik része, a,§átrakba
,,,ment pihenni, a máoik .c§oport az eídöszélen ját.

szott. Néhányan az. öreg vadkörtefa árnyában hu-

zódnak,.m,9g alnap forró sugarai elöl. Itt láljuk
Lali társaságában Gyurit és Gábort. LaIi viszi a
szót.

- A mult évben négy ,hétig vollam ,itt, Ott
táborozlunk a Lengyel család ösi kaslélya tövében.
Övék vol{ egykoron a vár. s az a s-ok fálu, anlelyct
errefelé láttok; Elpusatultak, kihaltak. .Elpuszlult a

vár is. Nézzétek ott szembe a törzs,fa|akat, a leon.t-

lott_tornyokat. A bedölt.ablakok és,ajtók ;nyilásán
a nap§ugár siklik át. Ba,g|yok, és denevérek tenyész
nek romjai.ltözött. Sokat gyönyörköűenr ez, alatt a

körtefa alatt a ,szép iájban. , Milyen el]ragadó innen
a ,Palaton s a, s4igligeti öböl;, melyet itt,Játtok elöt-
tetek, Túkre sima, mint az üveg. Ki göndolná,
hogyha ha,ragszik a tó, hutJámai fenékig korbácsol-
ier tet a vizet s szürkés-kék szlne piszkos zölddé
{esz. Hány éleiet oltolt ki mér§ében. hány halász.
csónak és, vitorlás vált áldozatává. van e szebb
keret a Balatonhoz, mint ez a sok szép vulkáni
kup. Az óriás'közt'Úk á Badacsony;mint a_piramis
emelkedili ki, a tapolcai sikból a Tóti he!y. Balra
CsobánC emelkedik, teteién jóJ látszanak a Gyulaffyak
várának romjai; Haláp mellétt, ott nyugaton a §a-
rokban, Szent-György .bazaltsziklái is kikandikál-
nak. Tavaly .feníi'voltunk a Badac§ony és a Cso-
bánc tetején. Gonabtjátok, mikor a lankás oldalon
a szötők közt.,blér..tük a, meredek sziklaoldalt s az
agyago§ rés2,':ütán á'sziklák közé értünk, a bokros
oldal tele voÍt,orgonabokorfal,' vadop, nyilt a piros
és fehér szegfü,l á,levegö . tele volt levendula és
zsálya illatával.

- Jól mondtad, Lali, - szólalt meg mögöttük
a parancsnok. - Elmondtrnr_ e.zekl9k'é .vadvitá-
goknak a. történetét, Gyulaffyéké volt a vái. Kuruc
legények voltak valamen,nyíe.á.,,Hüséges ember€i
Rákóczi Ferencnek, a nagy fejedelemnek. S elbu-
kott a szabadság. Osztrák hadak szállották meg a
várakat. Ir,ott volt a pará,ncs.: 

"Le 
kell rombolni a

várakat, mért ezek.fészkeia magyar siabadságnak.F
üira t<iiOrt avulkán, Vége lett,Csob{nCnak' is. Éget!
a vár,, felrobbantak a várfa|akl megg!,ulladt azerdő,
feltörték a labanc katonák ai ulaka1, kihányták a

holtakat. Gyulaffy Rózá virágos kertjét'ietapo'sták,
de emlékét kipu'sztitani nem tudták Kertjének vi-
rágai ma is ott nyilnak a Várhegy otdalán Tán na,

porrta Visszaiö szelleme s megöntözi nylló virágait
böséges harryptcséppekk"l;, .' ,, , ,',. ,', 

'.- Sok rege á itt a nép ajakán s há4y várregét
énekclt ,meg kisfaiFdy sápdor, kinek szöllőie ot!

volt a Badacsopy {Qli, oldalán,,Akarto\,e.esqlkész,
jálékot !átszani ? Szigliget várát vesszük be.

Uijongoti á cserkészseleg, sapkák lódultak a

levegőbe, megPlénkült az egQsz tábor, Maid foly-
taita a parancsnok:

- Az első és a harmadlk:örs lent marad; Ezek
tesznek a támadók. A másik kettö felmqgy .a ro,
mokhoz;,és védi,a íehér zászlót, * adja ki a ren-
deletet a paranc§_nok * A rrédök.piros,karszalaggal
párosak, a,támadók meg kékkel páratlan számuak.

ló negyedóra mulva megiEdult.attámadés, A
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íiuk fától fáig buiva kusznak elóre. A védök egy.
lrésze lejött eléiük kivédeni a támadást.

- Százhuszonkilenc, §lop t - kiált Lali ég el.
találta A nhalotto baIlag felíelé.

- kétszáztizenkettes l

- Hatszázhuszonegy !

A fiuk kusznak eIöre, c§attognak a számok, hul_
a nak a küzdók.

-,§;

;6-

Rohanr, a támadók felértek!

_ Elöre kékekl Ott a hegytetől Azonnal fent_
lesz.ünkl - buzditiák egyrnást a támadók.

Ebben a pillanatban találják eI Gábort, Majd
üdvrivalgás hallatszik. Roham, a támadók felértek.
A kürt megszólal, a küzdelem végei ért. Nincs már
ellenfél, csupa jóbarát mindegyik.

Közben a nap már nyugvóra hanyatlott, ,végsö
sugarai bearanyozták az erdöt, a romokat. Tükör_
képe végíg szántja a Balatont egész a somogy
partokig, mint egy aranyhid.

A cserkészek ho§szan gyönyörködnek a leáldozó
napban, amint az a hegyek között lassan eltünik
8 azután a táborba sietnek.

Már pöfög a tejbe fött rizs, hozzák a kukták a
csokoládéport. Kész a vac§oía.

A íáradt caapat a sátrak kis nyilásán nyugovóra
tér, csak az órök vigyáznak éberül.

A nap már jó ideje felbukkant Tihany felelt,
míkor mínt a hangyaboly megmozdult egy§zerre a
tábor. Gyuri és Gábor is kibujtak a sátorból. Nem
tudtak eléggé hálálkodni, mily iól töltötték az idől
a táborban. Megreggeliztek. Megköszönik a parancs-
nok urnak a vendéglátást, sorra elbucsuznak a
fiuktól, Lalit kétszer is megölelik.
, Hármas,,Huj,huj-hajrá!" rengetí meg a levegöt,

mikor a két fiu lekanyarodik az országulra 8 meg-
indul Keszthely felé. Dr. Vargha György.

*_)
:)

4,J

Tihany.
Bűszke hegyormon, meséló faí< koz<itt

ÁI1 egy koíostor. Ódon falaít
Belepte zöíd moha. Tornyai föíött

SüvöIt a sz(L bús uzenetet hozva
A távol Oceánról Lenn a tó
A seírtfokot dörögve ostromoíja

Dacos haragga!, ötökújta vátva
Egy nagy viharta. Mé|y a holtak áIma

Es a viharban vijjog egy sfuály , , .

Egykoton ette iátt egy töttszivi khály.
Réaész F. Eticlt,.

A 7l. Zrinyi crapat táborozára.

A zalaegerszegi Deák Ferenc-reálgimnázium ?l.
sz. Zrinyi cserkészcsapata idei negyedik táborát a
vasmegyei rábagyarmati erdóben tartotta. Félórá-
nyira a sebesvizü Rába kanyargott, ahová fürdeni
járt le a csapat. A háromheles tábor számos ki-
rándulásra adott alkalrnat; igy két izben idózöit a
csapat Szentgotthárdon, ahol a ciszterciekhatalmas
rendházát, értékes könyvtátát tekintette meg, a hi_
res kaszagyárat, selyemgyárat és szalaggyárat. Volt
Kószegen, felment Csonka-Dunántúl legmagasabb
hegycsrlcsára, az lrollkőre. Egy izben, Sigray Antal
gróí szives vendéglátása folytán, az ivánci kastély-
nak volt vendége, ahol cserkészjálékokat és dalo-
kat mutatott be a cserkészbarát grófi családnak.
A vasárnapi délutánokat arra használta íel a csa-
pat, hogy az érdeklödö rábagyarmatiakat bevezesse
a cserkészek birodalmába. lgy három izben Jól si-
került cserkészdélutánt rendezetl, egy este pedig
árnyképekkel lepte meg a közönséget a nagysátor-
ból átalakilott "szinházbann. A táborozás végén
meleg ünneplésben részesitetteacsapat szives ven-
déglátó házigazdáiát, Geiszlinger Béla esperest,
ugyszintén a csapat parancsnokát, Murdnyi László
hittanárt. A nagytábor után a csapatból egy válo-
gatott őrs. ifj. Bődy Zo|tán cserkésztiszt vezetésé-
vel nagyobb kirándulásra indult. Voltak Keszlhelyen,
Hévizen, Egregyen a római siroknál. A Zrinyiek
azzal a szent elhatározással és reménységgel fejez-
ték be idei nagytáborukat, hogy ezzel a lesti és
lelki erövel, amít a táborban gyüjtöttek, gazda.
gabbá tegyenek egy évet és bizakodóbbá egy 8ze-
rencsétlen országot.

Baden-Powell }i.lj§jlxÉ*".-,,.,,t ;rf"'j,xl:i';í!!}í,f]ll;I::r#:l''"i":i"li,t§I"a'íui,,:
icgyeztctltt, s cctén&lot olndcl tátom&odáséft egy.cgy lancgó vluct öntöttc& a búnósöL iogs|iába.



fu 
:-

[ilevln "csERKfi§Z Bs|

Tátika ér Rezi vara.
A Sümeg melletti ,,Fehér kövek"-

ről az éles szenr jó idöben egész
tiszián kiveheti a dél felé elterüló
hegységben Tátika várát. A íom,
mely haidan rabló lovagvár volt, a
környéket uraló magassági ponton
fekszik s igy gyönyörü kilátásnyi-
lik róla nentcsak Sümegre és a
környékezö hegyekre, hanem Rezi
várára is. Maga a vár meglehetö-
sen rongált állapotban van s már
csak néhány oldal áll, melyek
képünkön is láthatók.

Ha Tátikát hátunk ruögött hagy-
va dél felé megyünk, egy óra murva
elérjük Rezi várát. E rom csak va-
lami kisebb várkastély lehetett.
Most már csak egy félköralaku
falból álI, melynek egyik ablakából
szép kilálás nyílik Tátikára.

Azoknak a cserkégzeknek, kik
Sümegen megfordulnak, aiánlom a
sümeg-keszthelyi utat, Tátika,
Rezi -és Héviz érintésével (30-
35 km). Posewitz A. Guidó

15. Bethlen őrsv. Részlet Rezi vátáből,

A Ganz-villanygyári 307-erek eleő tábora.
Hazaérke-

A füzéri vÁr kápolnatornya,
melyet a 307-esek f€lmértek.

zésünk alkal.
mávaI olvas-
tuk a Magyar
cserkészben
É,rv Emil O.
T.'B. fötitkár
tájékoztatóját
Legyen reá
válasz e rö-
vid, elözetes
beszámolónk.

Előkészi-
téskor ezek
voltak ielsza-
vaink; ne csi-
náljunk gyer-
mek nyaralta-
tási akciót l

- végezzünk
munkát a ma-
gyar kultura
érdekében !
tanuljon nrin-
den fiu ön-

Muzeum állattárának irányitásai szerint. A váríél_
mérés eredménye e párját ritkitó finomságu XV.
századbeli me§lermú rögzilése s talán elsö lépés
az újiáépités íelé, lepkegyüjtésünk sikereinek pedig
legszebbiei a Nymphalida- és Satirida-cqa}ád élet-
vi§zonyainak mégfigyelése és a déloroszorszá'gi
Argynnis Laodicé -élőtoídulásának megálIapitása
volt. Próbálkozások terén maradtak az egyéb állatok
és növények, valamint a meteorologiai rnegfigyelé-
sek csoportjai,

Résztetes beszámolónkat ősszel álliljuk össze:
az eredményeket és hiányokat egyaránt.

állóságot l Károlyi László gróf v. b. t. t. birtokán,
a hegyaljai Semsővölgybelr állt a tábor 24 részt-
vevövel. Pontosan beíartott, nyugodt napirend,
böséges és izletes élelmezés, vállozatos szellemi és
testi szórakozások adták a keretet. Teljes sikerrel
járt a föszakács-nélküli váltogató élelmezési rend-
szer. A nedves itlójárást meguszluk (néha bizony
csakugyan uszlunk; fö|eg a kakukörs). Környékbeli
kirándulásainknak (füzéri vár, regéci vár, hollóházai
porcellángyár, radványi kastély, Te|kibánya, Sátor-
aljaujhely) történelmi keretbe illesztése nyujtotía a
honmegismerés Iegszebb módját, szivbemarkoló
demarkációmenti fogadalomtételünk a íüzéri vár-
romon méltó pária vblt husvéti dévényi elsö foga-
dalomtételünknek. lvlegtigyeléseink és külön mun-
káink két csoportra o.rzlanak: befeiezett, artékesit-
hetö munkák és kisérlett<épen, tapogatózva,kezdett
próbálkozások. Elsö csoportba tar,tozik a íüzéri
várrom kápolnájának felmérése a Míiemlékek
Országos Bizottságának támogatásával, valamint a
hegyaljai lepkevilíg rendgzere§ gyüjtésg a Nemzeti Nviregvházai ág. h. ev. főE. 88. Szabolcs cs. c§apata 4z új

sZerkocsival.-Pnok : Kozák l§t\,án. -
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__ A l5. Bethlen Gábor cserkészc§apat szept26-án d. u. íél 6 órai kezdetlel iói;lk;;Űl;'iáÜoribemutatóünnepéJyt rendezett. Müsoron ri.i.p.lt.tlasso- es krlnolinmutatványok, ,,Cigán1 ok a iábor-
,9i"" :.. t,lgiáték, gyors tábbrverés.'A.';ié.; l;g-kIemelkedobb porrrja a .csapat .vonószen-ekarának
sZereplese es aZ t tána rendezett tábortÜz.

,.,.A.cs_lpat október hó végén ünnepli ötéves fen-allajat tényes keretek kÖZölt. Az ünnepségre nrárczuton is szercteltel rneghivjuk kedvei c-..ir,eri-testvéreinket. - b;,;-::::';.:, Palgnc$nokstig,

. §ÁrospataEon_ a két cserkészcsapaí, a 
-Helv-.

a |al ero es a IL l(ákóczi Feienc, október hó 6-7niinneplly-esj]fo9ádalnia! lett Bléneiiy ianos c.err<i# ,, . ,
pJranc§nq,!!: elött. iA parancsnok 'niély gondolrtr, l , ",,
hlrzditó b"eszédiére a c'serr<éJiiüi 6ii'iár.J á"i".

f 
',íifii;j,:'i,'l,''dili*i.ffi{ÉtiFíiili;idi 

i*ii:i:És'l-#"it#íx$]'ll*l-:.",tj:ixfillTA közönség rnincerr-iaejilhi;ü;i;i"t"iJ'.,*;'_ 
i!lil3i-i!.,iT:ilfi,9:.-rfiÍ:i,r"#:i:"r''*:-. i.:t,

Í.'"'.',S.";!'fi'JÍrl:iiÍ,l";3i hangulatot a Fii§zekegy b,u;:,-§,ó;;;;",fáiá;i;,";k_k;T,,ö;áiii maradtunk

;,;;'i.T"-."r",il;á.{'í,"lt,},ru:rn*:,xo"i!,j,. jj *P#'jn:§.3íb;'.n" 
szeretrret< i], , bss íiiiiőőii

Í i"i,,ir.ái. -ÖdÍ;iji;6"Íi,"i,"'Ő"á"i§il;;Í"I'."rffi: 
_ f 9^6..__.,._p_áth.gry c..erkészcsapat (sopron)

reera ,készül, még pedig , elso"sorb"n,";-;r'.;il;;;_ :_,].9^,I91il ..akaratálan megnyugodvá, fiiÜr;Ó
iJ'íJ,i*lxl.";ji $ll1r,"rXi"# ,§fi,íií,l;slll;i,: ;í',"u'o"J"',];"l':nX"H{,í!,1i{"oJl|1";i:,uu,zsegédtiszt
meg .es a c§erl(észversenytábort, Es volt lákón is; ;Egü;gy;;'ö"ú;."d. müemlék mestekintésére. L KERÜLET,
A c,serkésztudá.s fejles4ésére tanfolyamtiiJ rináe_ l:-Tisztigyülés okt. 2t-én d. u. 6 órakor a VII.z4t azake|őa{O.tt<lt. Minden ceerkész *egsrereiie \.9r. ThököiY uii felsöker. iskola toinitermeoen,a. mo§t Pegielent ,,Cserkészkönyv"-et é"s ennek Tárgy: l. Elnöki jelentések.2. A kiállitás. 3. lam-alaPián vataínqnnyien,,tehát még a próbát tettek i§, bcree tanulságok. 4. Nérrrzeti JamuoreÓ. s.'fi.áii
i'IfjílfuÍ,í.gé5z 

anyagot és rendes próbát tarta- iirii.u".r.'u' 
tanfolyam. 6. Csérkészház, 7.lnd,ii-

Brrd*Pést. A ?. szd'mii'Eró§§i§ziáy csérkész. ̂ ' .Í,.23-án, p,ín!gke_n, d. u. 5 órakor tisztipróba,ctaPat külföldi csónakosrnozgótáborát 1uúuJi-iol 6 órakot |el-L B. üjés. melyre 
"r,iiiár 

is megrriv;,{26igrendezteaDunánPassáutóleuaa'peiiigxuiiazérdeke|teketazelnökség.,
.t-.1r|,1t 

cs9rkésztis.zt parancsnoksága araitl Á m'orgo- , 3.. A kerületi P9 v!!etí ciapatok figyelmét ezulotI
la9.or.on .a .c§aPat öregcserkészei szép számfial is felhivjuk az okl. l8-iki Jamboree-íijm bemutató-vctteK resztt lanusásot téve annak az ősmagyar jára és.a. verselydijak.kiosztására. IVlinden csapat
:]l.lr1l.J:I, islzsjq!ó,t,^lq§.y .,;öreg-;,"-bii-i'.; igjtsen ki. minél na§yobu própágrna'ái. l.gyiÉ'u,vén ember|.. A csapat 26-iki érkezé.-sének hirére l. ker. titkári hivatJában minitei déIutári 4-6 óra
!T4l j.óv4t a ielölt id'ö etött si}záil-iá, ;;;;' ,i;ii;i.: kozött kaphátók.-

nyékét:'Az_ünnepélyes togaoiaiiöri ; c;H;i';;;é_ III. KERüLET.
hen dr, MárkuB Miklós kÖszÖntötte az érl<ezaket, A kerület hivatalos helyisége a Vármegye ll ikakik a csáPatinduló eléneklésével szitttat pirtül .rói.i. á.'-r);ü;j;ili ;"d::"0: .;";;'d; költözöttA mozgótáborbn a linzi ;,8t, Georg'í ciói[esr'ciapat §zombatheli. n nn. Berzsenyi és az 52. Attila
[iiÉTffi:r;T"lídii,*i'li.atTt maiá"-eri- őgv tu,,ie","öái §;1;; űg;._;;;i,iu)"otái.g ,, ui

.R l.;;r,fru- Eiö;&rrii'u]ÖJirr.e.r.sapat belfi-- -. cserkészévet. Tervbe vették e.gy munkásifju-raj- éÉ
állótábörát,a heve§meg,
saíói-kö,iég, iliöü]iÉie1gj-Éliilli§',f8.:ü :áif,:l*'9gli1TJtiT*ltfufi-i,Ti.'"i*tiitrrdr. Márkus Miklós oaiancsnok és Kri§ztá eá Ö...r: ;rüiö;.";;;;iitáborozásra. A nagyíábori beszá_
LlTlL,"x l?19i,1,,,1;!1ii'íJl".,g.,t *í,li:l$:,,i*"" ,1ir,ii f i';'ii:éi''t',",;?,'á1'lfrrt !frÜfi(*,i.oii.t
nyék intelIigenciáiánát<, ezámos tmia ,vett re:söí ti;"d.i fi"á,ti,irÍá!,8'ÓÖ u[i*nr*,1Í366,400 K volt,
A két'ünnepély kiizül különösen e-,iliteiii, ,nertá ,., Az 5l. ti8y9lő_ csapat nagytábori beszámo-

íá óiP:i,i,';l"it'-át ".xsHffii[íT; i,T.,iülJ"iffii Í3lÉr:í:TT"fJ.Í?-'"l, ."á,liíi."§,*ff}l,í&xf ";
eJíl l{anonok, rniskolci cserkészkertileti eln8li.'nem_ laD.orDan.. _A_ csa.paí agi|is parancsnoka, Rastner
z.eigyülés.i kéPviselő,vezetésével vett resii, Ái iinnó- t(_ó_be_rt.,,álhelyezés folytán liénytelen mégvátni a
pelYe_l.1. dr. Márkus Miklós és .lészenszkv Ferenc c§aPaIlo|.
segédtiszt 'üdvöz'ő ezavaira a li.rUreii eiirOr. ui'is A 48. Rákóczi csapat ui .parancsnokának:
felszólalt; A csapat .augusztus hó ts.-e"-i;áétiitei Fa.rkas Ferencnek mar,áÍJ-orá'aríoI -i.irö* iili-
;':"Ti$:._"."lt^_a_kerületi,elnök urnak, aki- a haza- Tg1y.. munkájával szép jövőnek néz eréuÓ, I_eg_tero lluKal POmPáS ebéddel bucsuztatta el. ulób.b me,gszervezíe_ a_,c."abat a kiscserkészraji is,A 160: száúu Mátyá9 F{áty csériészcsapat ameIy nag:y letsiamanat-}Ó!"; ;"k Ü;;; cserkészloktÁ.ber l8,án délután fél:6 óíi<oí 

"v7ii:]aÖirÍ.o' 
tog á, iJfiórái csapatot<nar<*nevelni. 
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i#:f.'í,Íiü:H:€" , 

rendez 
,a 

lulanÍ,l-Útcii-óre,i,i 
._§;.,",tl:1íl",1i:fJi.'' 

-,unr,a.ir;u 
cserkész_



MAGYAR CSERKE§Z óöD

Sz.entgotthár4 Al 59. Árpád cserkészcsapat
cserkészei l9.en letelték a hó- elején ünnepélyes
keretek között a II. o. próbát. A próbáztató Üizótt-
ságot a szervezötestületi tagok alkották. A próba
nagyon szépen síkerült.

V. KERÜLET,
_ §.zeged. A 82. sz. Zrinyi csapat parancsnokságát
Erczbrucker Aladár áthelyezése foiytán Gregorich
lzidor dr, velte át. - A l83. sz. Kinizsi csa-pat ui
parancsnoka vitéz Máriaföldy Mátton dr. lemo;dá§á
folytán: Virág §{ld_or. - Ai 550. sz. Sziráky csapat
parancsnokságáról Csaba Jenö lemondott. "- Pir.
noki munkát vállalt Katoná Miklós (555. sz. cs.). -Ui tiszt: J(unert _István ,(552. sz. cs ) - Uj se!éa.
tisztpk: Denk József (82. sz c§.), Gyárfáó Zo-iíán
(t83. sz cs.), Lovász Tibor és Kunert-Sándor (552.
sz. cs.), Für lstván (555. sz. cs.).

Ix. KERÜLET.
Debrecen. A t6?. Törekvés cserkészcsapat

tagjai szeptember l6-án a közelfekvö Nagvcserére
rándultak ki, ahol egyuttal megtartották--alakuló
összeiövetelüket. Az elöörs Somoijai László parnok
vezetésével, a csapat.pedig. dr. Veress Istvái igaz-
gató és Szemes Károly tanár vezetésével indulT et.
Utközben harcászati játékot iátszottak. Az etöörs
tagiai az egyik erdörészleiben megbuitak, az uló-
rész pedig a támadó csapat volt. -Kiérve, Szemes
Károly tanár a csapatnak a gombákról tartott érlé-
kes és érdekes elöadást. Cserkészjátékok után az
iskolába mentek, hol megbeszélést íartottak s ajövö évi munkakör vázlatát álIapitották mes és
Srmorjai László parancsnok irányelveket muTatott
a g§.apatnak, melynek elérésére_ törekedjék, hogy
értékes és hasznos cserkészmunkát végeihesseneli.
Az alkony beálltával vidám nótaszóval Ö a természet
gyönyörüségeitől betelve hazagyalogoltak.

x. KERÜLET.
A kerület legközelebbi l. B. ülése október l8-án,

vasárnap d. u.3 órakor Ujpesten lesz. A részletekei
a meghivóban közöljük.

A kerület.veze,tö,sége köz|i az összes csapalokltal,
hogy november 8-án kerüIeti matinét rendez Kis-
pesten a helybeli csapatok közremüködéséveI és a
kerületi jamboree-film bemutatásával kapcsolatban.
Matiné után tisztigyülés és tisztipróbáztalás. A tiszti-
syülé§en való megielenést minden tiszttóI elváriuk.
Kéri mindazon. vidéki parancsnok urakat és c§apa_
tokat, kik megielenésükkel a matiné fényét emélni
akariák, szándékukat legalább nyolc nappal előbb
a X. ker..titkári hivatalában (lV, Váci utca 62. sz,)
beielentsék hogy elszállásukróI gondoskodni tud_
iunk. Tájékozótt_4s szempontjából közöljük, hogy
tervbe vettük a íilmnek bemutatását a kérüiet ná-
gyobb városaiban. A matinéról részlete§ műsort
küldünk a csapatoknak.

sor keretében '-kerül bemutatásra, a leg-
3jaU9 bájos cserkészfilnr is: ,,Pista Sólyc,nr
lesz."

A csapatok íigyelmébe a követlrező.dol-
gokat ajánljuk:

1. Minden c§apat zászlóküldöttsége iont1/zIO-kor gy,üTekezik a Corvin-térnél,^;l,'oll
a ker. veze,tő§égénél jelentlrezik, Az e|ő-
adás e]őtt a téren. c§erké§zzenekai,,játszik.

2, Az előadást a kitüzött időben pon-
tosan kezdjük, tetrintettel a szinhá2- dél:

3. A diiak átvételére a versenyzö csa.
patok jetöljenek ki lrét, esetleg 

-,3. ,iigye-
sebb és- nagyobb cserkészt, ki, á csapat
nevének emlitésekor azonna,L átveszi a:di.
ját. Tanácso§ volna, ha ezt a parancsnok
végezné. Minden csapat képvi§elteg§e. ma-
gát, n,l_e,rt a kerület a ki nem osztott dijak
élszá.llitásáról már nem fog rende|keznÍ. '

4, Azok a, csapatok, amelyek jegyet még
nem vettek (vannaIr ilyenek még vérsenyző
csapatok is), igyekezzenck minél elóbb
beszerezní azt, mert jegy már csak lror.

'*-"rr 
.rurb". U",

kerületi Jamboree matiné.
Az I. és X, kerület október 18.án (v"sár

nap) délelőtt 10 és IlrI2 őrakor az ujpesti
Jamboree film bemuiatóját és a cserkész-
versenyek tiszteletdilának kiosztását. A
nagy és ünnepélyes keretek között lefol5,ó
előadásnak előreláthatólag nagJ/ sikere
lesz. Az előadáson jelen lesz Józseí Fe-
renc kir. herceg, valamint a lradügy, helügy
és kultuszminiszterium képviselőie és szá.
mos előkelőség. Tekintetlel a diiak soka-
ságára, a kiosztást mego§ztva, valószinü-
leg mindkét e'!őadáson e.zközöljük. A mii.

Kérjük az összes csrpatokat, amelyek tábori
beszámolóval, a táborról szóló képpel, iajzzal stb.
megtisztelni kivánnak, sziveskedjériek az- anyagot
nov. l.-ig beküldeni, mert a tábori. beszámolókat
november t5..i számunkban befeiezzük. - lll. }c-
rü]el. Szombalhely. Eglik csapai a íelá]titardó fu-
vó§zenekarnak eladná nagy B Heliconiát má§fél
millióért. Kalonai zenek'ari lipus. ;*. 25. §zt lmr e
c8. Bpest. Köszöniük a két napos }iránduláaról
küldött üdvözlést. - ,Kivetkezö tiámunkban íökép a
külföldi.tapasatalalokat dolgozzuk fel, Minlhogy
nálunk á|landó anyagtorlódás van, ne vegyék rossz
néven cikkiró cserkészteslvéreink. ha irásaik nenr
látnak napvilágot a legközelebbi számban. Min_
den ir,ásra válaszolunk. Néha a szám összhangja
késztet arra, hogy,,egy-egy közleményt kihagyiuiit._ K. M, Tehetség, de csiszolatlan. A történétvaló-,
ban élt lelkében, egy,§zeíü, közvetlen mondalaival
azt el is hileti."A kifejezés eszközei,fölölt qzonbanl
még nenr rendelkezik. ezérl ez,t még nem közöl.
heljük. Ellekintve a bec§uszott helye§irási hibáklól,
ez a szcrttintentalitás meghathatla munkaiársunkat,
aki a tíszta és tevőlegeí hazafiasság ragyogásái
érezle a sorok és szavak mögöít, de ez nem félel,már
meg a mai irodalmi izlésnek. Próbália megfélakkolal
terjedelemben ujra megirnlr.talán siketül Margilka
és nemcsak a szerkesztőt, hánem a, közöp,aéget is.
megfogja. - A klisókészitővégzetes tévrOeae tÖtytan
az elhunyt Galbos János cs. tiszt képét kicseréllék.
Elnézést kérünk. Pótolni íogjuk , ..,,

----Kía J i a : A Magyar Csctkéazszív etsé g lírdóvállatata
Nyomta r Frátcr b Tálsl Lóayvnyomd^ll

Yctclél,éú íclclűll Frátcr. Dáalgl.,
Bud.p rt. VIl.. Atlcíl-.tceí3. Tel. |őzlcí l0ó-2C.
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Hogyan leszünk megfigyel ő,vé?'
- A mcgfigyelér clomi irkolája. -

I. Előbb intézzetek kérdéseket önmagatokhoz,
hogy vajjon miben vagytok erősek és miben ,vagy-
tok gyöngék. Példák:

l. Milyen,szinü volt X ur nyakkendöje, mikor
vele ma délelőtt. találkoztam ?

2. Milyen volt Y-né kelapja ?
3, Mi|yen Sándor unokafivéfem szobájában a

tapéta ?
4. Mi van Takách füszerkereskedö kirakatában ?
5. Fölirni sorrendben emlékdzetböl valame.ly

utcában lévő összes üzleteket.
II. Kezdetben egye§ csoportokat kell megfigyelni.

Séta közben elhatározzuk, hogy megfigyeljük:
l. Az urak nyakkendójét.
2. A hölgyek cipöiét.
3. Az autókat (gyártmány, jelzés),
4. Mindeníéle egyebet: botokat, esernyöket stb.
Azután a következöket állapitjuk meg megfigye_

léseink alapján:
Melyik az uralkodó szin a nyakkendök között?
Milyen fajta cipöt viselnek leginkább ?
A iárókelök hány százalékának volt esernyöje ?
IlI. Igyekeznünk kell figyelmünket minél inkább

egy tárgyra forditani. Vegyünk pl. egy kis.vázát,
egy virágot, egy bekötött könyvet, egy kulcsot stb.
kezünkbc és vizsgáljuk meg türelme§en é5 íend.
s/-ere§en, azzal az elhatározással, hogy seJnmit nem
felejtünk ki. Tegyük föl magunknak a következö,
de még §ok más kérdést is:

l. Mi a nagysága és sulya a tárgynak ?
2. Hányféle különbözó anyagot tafialmaz? Me_

lyek azok ?
3. Ui vagy régi dologgal állunk szemben? Van.e

valami iel arra nézve, hogy használták már ? Hol ?
: Hogyan keletkezett ez ?

4. Mely különös tulaidonságok különböztetik meg
egy hasonló tárgytól ?

okosan tesszük, ha mind eme é§zrevételeinket
föliriuk. Ki lehet számitani, hogy mennyi ideig tar-
tott, mig mindent megláttunk.

lV. Végezetül különösen hasznos dolog, ha le_
rajzoljuk, amit láttunk. A cserkész tud raizolni,
gyakran iobban, mint irni. A raiza számára nélkülöz_
hetetlen. Ime, itt van egy pár,példa, amit végig kell
csinálntrnk, ha haladni akarunk ezen a téren:

t. Ké§zitünk skiccet a megíígyelt dolgokról.
2. Gyors rujzot egy üzlet kirakatáról.
3. Yázraizol egy utcáíól, a házak sorrendjét

Dontosan feltüntetve.' 4. Skiccet virágról, tevélröl, fáról stb,
5. Nyomokről {aizot, egy vagy két teljes nagy-

ságut á legkisebb részleteklrel és egy általános
raizot a csapásról.

Mindezt azonban ggy vagy legföljebb két cser-
kész végezheti (és csak akkor, ha a két cserkész
erósen elhatáíozaa, ho1y nem engedi íigyelmét el,
vonni). Órs, az sok, Raj . . . óh !,akkor miért nem
mindiárt az egégz kerület ? l

, A ,,Journal des Éclaireurs" bőt foíditotta
Vtili Eerenc.

A ilagyar Cberkósz§zövot§óg: 0rszágon
Központja (itkári, gazdasági, e|lenőtző,,
táborozási hiv_atal stb.) október 20.ikán
uj helyiségbo:"
V!. Révai utca |O. ll. em.

alá költözködik.
Kérjük a csapatokat, hog;l levelezésüket

a jelzett naplól erre,a cimre irányitsák.

A szept. lS;i számunkban közölt
ceerkész-keresztrejtvény megf ejtés e.

- Vizszinles sorok.
23. Ló 76. Ais
24. É,k ?7. Elöfi2etésre
37. Jó munkát 78, Ilu

" 38. Arok. ?9.Ezermesterek
39. Aeneas 80. Irt
4c. A. b. 8l. Zsák

l. Tó
2, Keíe
3. só
4. Sár
5. Jáv
6. ol
7. Mozeótábor 4l. Zeke 82. lvl. D.
8. Üres" 42. Farkaskölyök 83. Vé
9. Árkövi 43. Bab 84. Dut

10. T P 44. Csimborasszó 85. Si
ll. Áru 45. Rém 101, Ob
12. Óra 46. Vizi l02. Ede
13. Ir a7. Ács 103. Ut
l4. Aloe
t5. York
t6. Diva
l7, Vakit
l8, Mi.
19. Pá
20. Es
2l. Ford

l04. Kát
l05. Ma
106. Deus.
107. R. t.
108. Mü

48. Pe
49. On
50. Frz
5l. El
52 Ars
72. Winnetou" 109. Ima
73. Drótos ll0. Na
74, Krim lll. Rug

22 Nem,nemsoha75. Thea
Eüggöleges sorok.

t. Te 46. !én 79. Erdély
2. Kór 5l. Es 86. No
3. Sáv 53. Ok 87. N. s.
4. Sál 54. Na 88 Ok
5. Tormav 55. Ke 89. Ra
8. Ürgék " 56. Án 90. Hiu
9. Azóri 57. Te 9l. Rie

19. Pó 58. Az 92. Azs
2í. Fa 59."Mac 93. {rk
23. Lé 60. Bör ' 94. Or
25. Oíf (-sid) 6l. Kar 95. qt
26. Ela 62, Ebédel 96. Er
27. Pro 63. R. s. 97. As
28. Uri 64. Am 98. Kés
29. Narál 65. La 99. Ad
30. Ólom 66. Ös t00. Ut
3t. Sváda 67. lr l05. Mer
32. lbike 68. Üz l(,8. Ma
33. Ovis 69. Ocskay l09. ln
34. Ár 70. Mez ll2. Dur
35. Dr 7l, Ri ll3. Et
36. Ok 72. 1tlo t 14. Ili
37. |ó 73. Des tt5. Aut
38. §ó 75. Tállya tl6. !,lar
40. Akó 7d, Ida ll7. Ag

Elveszett
a ker. Jamboreen egy drapszinü, sötétbarna minlás

GYAPJ UTAKARÓ.
Meetalálót fetkérem, sziveskedjék Éergtír Fmilnek

a Szövetségben átadni.



GERMANN FRIGYES
óramúves

Budapest, lV. ken,, Apponyi-tér l.

§&i&,#'áJ"ri ilfillry: ís sffi§l ítíh[an.
óRa;evtr,ÁspK JóTÁLLÁs MELLETT.

cserkészíelszetelésl és sporlcikkek taklára
Budape§t, lV., Egyetem -u, 2
Cserkészingek (khaki) Iia flanelből 28. sz. t08.000

I,a molinóból 28. sz, 88.000
(29-es számtól felfelé számonként 2500 K-val több)
Cserkésznadrágok (rövid, térden felüli)

khaki posztóból 125-165.000
vadászvászonból 98-138 000

Cserkészkörgailérok (khaki) 480-600.000
Nyakkendök zöld szegett 13.500
Cserkésztisztiruhák méríék szerint 1,150- -t,400.000

Derékszijak:
Ia. 40mt^ széles kízze|varrott 58,000
Ugyanaz szegecselt 50.000
|a. 35''í- kézzelvarrott --- 42,000
Ugyanaz szegecselt 37,000

Kalapszijak :

la. Tiszti --_ 16.000
Ia, Órsvezetöi -_- 14.000
Ia. Cserkész 12.000
Ia. Viharszii 7.000
Nyakkendőgyürü -_- 5 000
Footballok lla. barna tehénbörböl l2 szeletes:

l. számu -- 85.000
2, ü --- 115.000
3. D ___ 145.000
4. t60.000
5. , __- --- t90.000
5. n t8 szeletes 230.000
5. o 18 " chróm___ --- 280.000
Varrásvédövel t2 szeletes 220,000

o t8 , ___ 270,000
o 18 o chróm ___ 350.000

Belsö gummik a legolcsóbb napi árban kaphaiók.
Cserkészkések __, --_' l0:t5-25- 65.C00
Conservkések --_ 45-90-95-100:l08.000
A kopenhágal veí§enycsapatnál csajka hefuett elsö-' 

ranguan bevált kis bogrács ncsajbi":
l80 mm, átm. kengyellél ___ t4.00020o",
220, n

Karikás ostor __

! , forgóval
Lassókötelek _-_

krinolinok

16.000
J ___ l8.0C0

l35.000

-1-Z

,rHG HCs§
. a Kerüleíi Jamboree-n

héíszer megielent hülön hiadás !

kapható harma0áronI!I
Hogy a vidéhí cserkészehnek is lehe
íövé íegyüh, hogy a íövő évi Nemzeíi
Jamboreera minél iobban felhészül-
hesseneh, a feníi íamboree számoka{
példányonként í OOO K-ért
(4oo x poríó hozzáadásával) vidéhre
azonnal meghüldiüh.
Csak amig a csekély készlet tart ! !

A pénz postabélyegekben is átutalható.

Kiadóhivatal: IV., Vtici-utca 62

l02.000 _289.000
50.000 70.000

Csuklóvédö 27.000
No. 3000 íonott nyersbörlassó bivatyszarv

karikával, amerikai --- 800.C00
valódí ,,vulkanfiberí tábori és utazó-

höröndök angol --- 220.000 K-tól
Kutyahámok, nyakravalók, 8zájkosarak, vezetök, kutyakorbáosok.
Luxug tovagló ós koc§izó szorolékek í Gazdasági(i0ás' lószer§zámok ;l

Mindennemü, a börszakmába vágő munkát,
mérték szerinti börtokokat saiát üzememben

a legjutányosabb áron készitek.
Kérjen árajánlatotl

A MAGYAB CSERKÉSZ
ösézes kiadványal |tt kaphatók l

1

I

lj
l
{

fuI)
tcr€

*

,,

RADIo
"U"ru

oRloN vlLLAMo§sAGl R. T.
Budapest IV, Irányi u. l3. rer. József 148-48.

Ákkumulátorok, anódtetepek, villamos
zseb- ós kézilámpák.



888 MAGYAR CSERKÉSZ

le grégióó

és lagelíorjadíaúó

magyar aporíIap !

megjelenik kectcÍ és

minden

o1z amatőr

i: namzaíi sporí
orgdnuma ! !

péníek ktaeíe[eael

nap

á

!§á.eÍ

Gserkósz rOOatdt
llllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll

minden egerkésznek

I

Jfioaía lo s láítamozőa s al
ó e ícal da íí e s or ká a z hir e íGi
diimoníoaen ícazal!

Gaorícés z cs apaíoícnaíc

előfizotési ícedoezmíng ! !



MÁGYAR CSERKÉSZ :t?9
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t{nuynr üsnltínlllt Tltmllű fu Ííííltl§iíű §nüufiltgníg
A r}lagyar Cserkészszövetség hlvatalos szállitója.

poRT- És RUnÁznrl oszTÁLy.
Ré9zletf izetésre|.il,1?l;r":í,íi,i|;:rT},;.xt.,:i}::f ,.';*T.T-ffixHl1
testüloti, illetve egyesületi irásos jótállás nrellett a'le§finonrabb lrazai és lrülföldi ruhaszö-
*"nt 

Ju'Üliiilr* készült elsórendü minőségü tetszésszerinti fagonban luxus- vagy
sportcipőt 350.000 koronáért 3 havi rész,letfizetésro szálliturrk.

Részletfizetésnél az árak nem drágábbak, nrint készpénzvásárlásnál és nleg npm
feleló árut visszaveszünk.

lliuú íulslltulísuk lnullu!fi nltsú ítlnll. - tllinűsíuútí ltülün smuníO§§ígOí uiillnlnnh.

A KIEoEZ, ELőIRÁsa EZERINT;
Tornadres§z. l. minőség. 8. szám 30.000 horona, minden íovábbi

kéí számonhéníi nagyság 2000 koronával drágább. - l. hülön-
legesség 8 szám 40000 horona, minden íovábbi kéí számon-
kéníi nagyság 25OO horonával drágább. A 8. számu írihó 8 éves
fiunah való, íovábbi nagyságszám a megfetelő éleíkorral egyenlő.

J_qta-talpu tornacipő nrinden nagyságban egy pár 40.0OO K.

T!u!!l!í l il#ill1i1i,-3iiil';:?ilf-;§ 3i;,jű l loüti ;","#'i:"?,,;,,,ffi
Reithoffer.cipő'l pár 28 *34-ig 7o.()OO, -, 35 -42-ig 85,0OO,--

"{i{lir_teso§.ég, virh^ e1-13gJ,ságl31 egy pár |O0.0OO K.
Torl"anadrág 36, 40, 45,0OO kor., Szoknya 120 OOO kor.

Ng, sajnálja a fáradságot! i"*l,r":"*;g
Tekintse meg gazdagon felszerelt ruházati és
sport áruházurrkat lV. Váci utca 46,_ sz. alatt.

i

}!
,,

Na$y váIaszték van uri és női
jeszteni

divatcikkekben. Egyszeri próbavásárlás után On is ter-
fogja a cserkész-bolt hirnevét.

Football cikkek: Football jelzösip

I barna tehénbör 12 szeletes 1 PUnlPo 3ó'000

|_és szánru labda 80.000 !a,ssó.. 160,000

2-es u . rro.ÖÖÖ [lj]9|: ___,,,^_ ,, --, ?0 000

3_as *l,,.ööö Turista, vadász lábszárvédö különf, szinü 65 000

1-.:. 160 000 §átor ügy l

Nemzetközi méret 12 szeleles 2l000o Z5O 600.000
|Jgyanaz 18 szelétes _:_ ___ 2ü0000 Orsi sátor _-_ &,000.000

Varrásvédővel l2 szeletes 30.000 l , i.,,-. Gserkésztrlkók (khaki szinü). Sportolók és
D 18 " 35.0,Jo i K-val oragaDD. turistákishasználhaliák.Rendkivülpraktikusviselei:

Belsö gumik. |. angol lönrlókr ,6, szám l0 éve§ fiú nagyság, l drb 80,000

i§íffi 

T :' -,,, 
;lífr i?,,,l,,,,ii*,l,.";";,",:,.i., ;,, frfifl

Football cipük mirrden nagyságban ?ó0.000 Metter kalapács zsebben hordhaló, átalakit-
Fület labda 300.000 ható furó, vésö, csavarhuzó stb. , :_: 66,000

Rágógumi luristák és sportolók részére___ 2á00 6000-?0O0, tagszirozó gÉFtfiíistáknak és sporlolóknak nélkülözhetetlen _-- l üveg 16.000 K

Sapkd" öv, monogramm nagy választékban',hihltetlen olcsó árban kapható.

ül, túüli íl hornllya úrió§l tlílil§llg[bnn. IilinihííOn §[Otlltol IülOn ru[ílnll ís lllsllrulúsi tlltltlt ltnlhal0lt.
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illnlym Bllilíuilt Tnmilf, m ÍnnHlliíű §ffiuuíllllilu
A Ma3yar Cccrkérzgzövctrég hivatalor ezállitója.

[V. Váci-utca 46. Budapest, II. Corvin-tér 7.
íel. Józseí 151-83 Postalakarókpénztári csekkszámla: 47827. Teleton t36-34

Központi lroda ós áruraktár: ll., Gorvln-161 7. Rendeléseket ós leveleket kérjük lde cimgzni.

l,dé!i_!9l{99lnk. Hanoya szövetkezetek : Pécs, Gyíír, Debrecen, Mátág

Budafok, - Cserkógzkerületek: tll. ker. §zombathely, Y. ker. §zeged.

Cserkószlng (khaki liliomos gombbal)
l/a. flanelból 28. szám 10ó.000
I a. molino 28-as szám 8ó.000

29-es sz-tól felfelé számonként2500 K-val drágább
Flanel (khaki) métere 10-30-40.000
Köpper 1khaki) ___ 4ó.000
Cserkószkalap l. 80-120.000, II. 60.000
Tisztikllap l.a. 1ó0.000, angol mintáju l80.000
Nyakkendö zöId szegett ___ 14.000
Tábori sapkr vászonból ___ 26.000
Bocskay sapka ___ 3ó 000
§ip ___ ó-O-r2 - 2ó.000
, eredeti angol gyártmány.__ 20-86-30.0{,}0

Sipzsinór fehér, zöld és barira 8.000
lránytü rögzithetö 82-45.000Cserkéezbot 18.000
Tiszti bot (égcsucsos heggyel) 30-66.0ü0
Köiött lábszárvédö 60.000
Derök§zii I/a. cserkész 40.000

tigzti ___ ó0.000
Nyakkendő karika bór vagy csontbóI ___ 6.000
Tiszti kahpszli lla. ___ ___ 16.000
0rsvezotöi kalapszii I/a, ___ l4.0(l0
Cserkész kalapszlj 

-íla. 
12.000

Viharszij ?.000
Ceerkószkóg lla. í2-26-80_4ő_66_70 - 90.000
Málha szij _-_ 12.000
Tigzti és parancsnoki kés ___ ó0-60-120000
Krnál-villa (összecsukható) nickelezett r0.(,00
Nadrág vászonból 90-100-116-12ó-t8ó.000

, khaki szövetböl 120-160.000
Vadászvászon l40 cm. l méter 100.000
Tiszti :,uhaazövgt(loden) l40 cm 160-240 - 800.000
Tlszti paszomány (arany) métere 24.000
Vállpánt felgombolható ___ 12.000
Paszomány (vörös) --- 18.000
Suitás (elóirásos zöldes-barna) métere 4.000
xáiizsái ió minÖség hevederrel ___ ?6 000

. l. igen erös --_ 160-250.000
, l. vizhatlan 1m-260-2Có.000

Gvanlunokróc___ ___100-200-240-800.000
siaÍúazsár _-- ?8-96.000
Számok 1.000
Turistacipü (legfin, anyagbó}) 35-38. sz. 8m.000

39-46. " 860 000
Tábori ágó ___

iiÜ;;i i.rl;i táii,miniuriii
Thgrmos Vr l. 60.000, '|,

, nikkel burkolatu

Leánycserkósz ruhaanyag t méter 30.000
, nyakkondö -_- 14-20,000

§ipzsinór 8.000
Kalap _-- __ 80-120.000
Cscrkósztiszti ruha mandzsettás térdnadrággal
mérték szerint részletre t öltöny1.000- 1,4|J0.000
Gserkész|elvények :

3000
ll. o. l800

l-|I. o. u 6000
Fém kiscserkészjelvény 8000
Különpróbajelvény többféle ___ 8000
Oregcserkészjelvény 6000

Cs. jelvényeketcsak igazolt cseíkésznek aJunk ki.
Alumlnlum áruk:
Tábori fölö állvánnyal 200.000
_Becord" fözö két edénnyel 100,000
Élelmiszer doboz 45_70]90-t00- l25-t30.000
Étsthordó 80 ,\i0
Kulac§ huzattal .__ l00 000
Zsebföző 1/o literes t0.000
Utazó főző í/, literes lr0.0 00

40- i0.000
30-40-5,c.000
18_30_36{l00

l0-12.000
7.000

l5.0 0 0
l3.000

t 0 _ 13.000
villamo8 zseblámpák: száraz elem___ t2.000

ltző ---
viriaiioJ meiiinvzsetlá,np;- :::

Akasztóg zseb|ámpa tok
F hangu szózadkürl
kürt zsinór
iibori-tái".o trásznitt, áttairi vet.l

5.500
25.000

16-85 - 45.000
350.000

35-65.000
l50.000
E0.000

- . 1lz l. ovál -- 226.000
Éiet thermos (piknik) _:- __- 800-560.000

Cserkészszgbrr ___

Flgyelem.
l. Meg nem íeleló árut visszavcszünk.
2. cseikészticzti ruhát mérték szerint rógzletro

ie gzállitunk.

3. Árainkban a forgalmi adó beníogtaltatik.
4. BendcIórekct kérjük ll. Corvin-tór 7. rzám alá

clmezni.

Részleílizníéshez a sze§lezí íes{üleí irásbeli ióíáIlása szühséges.

Atiegyzék.

l0.00o
8ó.Oü)

l. óó000 l t.100.000
'/, literes __- 90.000

Fémcserkészjelvény (liliom) ---I o. próbajelvény (vászon) 4000,

zalka, Kalocsa, Wckorletelep,

lrrör lr latrr. tald.l!
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MAGYAR CSERKÉSZ

Cipóüzemünkben készült elsórondü minóségü tetszésszerinti fagonban
sportcipőt 350.000 koronáért 3 havi részletfizotésre szállitunk.

Részlotfizotésnél az árak nom drágábbak, mint kószpénzvásárlásnál
feleló árut visszavoszünk.

ltl n uynt huiltí sl u[ 
Jlt!11lq","{! 

", 

jílltgllíü 
" 

§lü ufi lt n il u

Sport- és ruházata osztály.
Részletfizetésre hat havi beosztással cserkésztiszteknok és csorkészeknek

előzetesen a szervézőtestülot irásbeli jótállását hozzánk beküldik. (Szövetmintákat kiván-
ságra küldünk.)

luxus- vagy

és, meg nem

A kísosz előirása szeúní:
Tornadressz. l. mínőség. 8. szám 50.000 korona, minden íovábbi

kéí számonhéníi nagyság 2000 koronával drágább. - l. küIön-
legesség 8. szám 40,000 korona, minden íovábbi héí számon-
kéníi nagyság 2500 horonával. drágább. A 8. számu írihó 8 éves
fiunak való, íovábbi nagy3ágszám a megfelelő éleíkorral egyenlő.

Juta-talpu tornacipő minden nagyságban egy pár 40.0OO K.
Tornacipő szürhe, fehér, vagy fekeíe, varroíí gummiíalppal

28-34, számig 70,0OO,- 35-4t. számíg 80.0OO,-
42-45. számig 90,0OO,-

Reithoffer-cipő 
' 

pár 28-34-is 70,0OO,-, 35-42-ig 85,0OO,--
hülönlegesség vizhaílan lahkszegéllyel minden nagyságban

egy pár í O0.0OO K.
Tornanadrág, szokny.a, sapka, öv,

hihetetlen olcsó

Football clkkek:
I barna tehénbőr 12 szeletes

monografim nagy választékban
árban kapható.

Footbalt cipök minden nagyságban
Fiiles labda

80.000 Football ielzösip

250.0í,0
36().000

Bó.000
t-es számu labda
2-es
3-as
4"es ', : '.-- 

:__ _:- ---5.ös , ,
5-ös szám 18 szeleles ---
Nemzetközi méret 12 szeletes
Ugyanaz 18 szeletes

tiátor ügy l

39.000
3{ 000
ll(i ()0n

Zsebfürész (mellényzsebben hord
t " 40,0 }0

lható) l drb 1i.000
Ezenkivül az összes aluminiurri turisia, utazó é§

sport felszerelések kaphatók,
2600 - 6000-7000

100,000,
l2(|.000
l40 0()0
l rl0 000
20{).000
200,000
9ó0.000

, pumpa

] Varrásvédővel t2 szeletes 3C.(, 18 ,q.J33 } x-var drágább,

, Belső gumik. I. angol tömlők l
l-es szám -__ ] ___ 10.0(0
2-es szám 1s.0(l|l
3-as szám 10.000

!.B::ii* _: _: , _ _: . ii:333
Rágógumi turisták és sporlolók részére
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IV. Váci-utca 46.
Tel. Józseí l51-a3

Gserkészlng (khaki liliomos gombbal)
l/a. flanelböl 28. szám 110.000
I a. molino 28-as szám 90.000

29-es sz-tól íelfelé számonként2500 K-val drágább
Flanel (khaki) métere 80 -40.000
Köpper (khaki) ___ 4ó.000
CserkészkaIap I. teljes börözéssel 120.000

l. vászon szalaggal 100.000lI. , , 80.000
Tisztikalep Ila, 160.000, angol mintáju l80.000
Nyakkendő zöld szegett ___ ___ 14.000
Tábori sapka vászonból ___ 26.000
Levente sapka 46.000
Sip ___ 6-0-12-26.000
, eredeti angol gyártmány _. 20-26-80.000

Slpzsinór fehér, zöld és barna

Tiszti boi (jégcsucsos heggyel) 30-G5.000
Kötött lábszárvédó 6ó.000
Dorókszij I/a. cserkész _:_ ___ 40.000

tiszti ___ 60.000
Nyakkendö krrika bör vagy csontból ___ 6.000
Tiszti kalapszlj r/a. ___ 16.000
Őrsvezetöi kalapszii I/a. -__ 14.000
Cgerkész kalapsrlj í/a. 12,000

Cgerkószkóe lla, 12-2ő- 80-4ó-G5-?0 - 90.000
tltá|ha szij ___ ___ 12.000
Tigzti ós parancsnoki kós ___ _ 60-60-120000
Krnál-vitla (összecsukható) nickelezett r0.000
lladrág vászonból 100-1l0-:120_130-t40,000
Vadászvászon l,$ cm. l méter 100.000
Tlszii ruhalzövei(loden) l40 cm 160-240 - m0.0O0
Tlszti paszomány (arany) méteíe 24.000
Vállpánt felgombolható -__ , .__ 12,000
Paszomány (vörös) ___ t2,000
§u|tás (elöirásos zöldes-barna) métere 4.000
Hátizsák jó minöség hevederrel __. ?ó 000

, l. igen erós ___ ró0-276.000
, I. vizhatlan ___ 180-295.000

Gyapjupokróc --- -__ l00 200-240-800.000
§zalmazrák ___ ?8_96.000
Számok 1.000

Turistacipö (legíin. anyagból) 35-38. sz. 800.000
39_46. , 87ó 000

illnlym [llilíuil Tmmilí m ÍnnHg§ilű §lüuilltffiOít

{Özpontl lroda és áruraktár: ll., Corvln-161 7. Bendoléseket ós leveleket kór|ük ldo címgznl.

Atjegyzék.

A Magyar Crorkérzezövctrég hivatalor azállitója.

Budapest,
Postaiakarókpénztári csekks zámla : 47827.

II. Corvin-tér 7.
Teleíon 136-34

Tábori ásó -__ 10.000
Táborl kulacs (aluminium) 36.000
Thgrmoe % l. 60.000, '/, l. óó-7ó.000
Leánycserkósz ruhaanyag l méter 30,000

. nyakkendö ___ 14-20.000
§ipzsinór 8.000
Kalap -__ _ 80-120.000
Csgrkósztiszti ruha mandzsettás térdnadrágga|
mérték szerint részletre l öltönyl.150-1,400.000
Alumlnlum áruk:
Tábori főzö állvánnyal 200 000

"Becord" főzö két edónnyel 100.000
Életmiszor dgboz 45-70-90-tO0- t 25-130.000
Étglhordó 80.000
Kulacs huzattal ___ 100.000
Zsebföző 1Á liteíes
Utazó föző ']r litere§
Alum|nium csajka

50.000
60.0 00

40-ó0.000

7.000
t 5.000
l3.000

Vajtartó üvegbetóttol __- 30-40-50.000
Mélytányér.-- 16-18-30-35.000
Vajagkenyórtartó 30.000
Szappantarió 10-t6.000
Csavarmeneteg doboz _: --- 7-9-12-15.000
Citromprés -__ t0.000
§ó- ós paprikatartó __- 10.000
Konyhabögrc 10-12.000
Tojáotartó ---
Lapor ivópohár fogóval
. n fogó nélkül

Ölrzecsukható pohár __ 10-13.000
Yillamos zsoblámpák: száraz elem___ t2.000

izző --- 5.500
Villamos mellényzseblámpa

Akasztós zaeblámpa tok 16-85 * 45.000
F hangu szózadkürt 350.000
kürt zsinór 35 - 65.000
Tábori takaró használt, alkalmi vétel l50.000

F!gyelem.
l. Meg nem fele|ó árut visszaveszünk.
2. cserkésztiszti ruhát rnérték szerint részletre

ie szálliiunk,
3. Árainkban a íorgalmi adó benfoglaltatik.
4. Bendelóseket kórjük ll. Corvin.tér 7. szán alá

c!mezni.

Cserhészielvényeheí csakis a szöveíségnél leheí beszereznl.
Részleífizeíéshez a szewező íesíüleí írásbeli ióíállása szühséges.

l

ltrra!.r a. Tlrrr. Tolotoa:


