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_ §zörnyű dclcg törtérrc. Éd*sanya sírva tördeli kezét.
§desapa íígattrf,tan sétál a szobában fel s alá. Csak" aki nriatt
izgatottak * sxül{!k, az fekszik *yugocltan a panrlagcn.
A szóp kis *regeskáfi (§§k a fájdalom nyüma! larszanak.
űazdája cgendes. {}rvosok jönlrck, orvosok mennek. M!nd
a fejér csóvá|Ja" A ba,i ismererlen, Edesanya sírva nreséli
aa ijedt rgkon*l<nak a baj okát. Mikit ellökték az ísko|ában,
és aaóta ncm tudlák rnl van vel*. Rémes fáidalmai lehetnek,
de nent jajgat, nem sír" EgrzasztÓ. A <lokt*r,ok, mivel semmi
külőnosebb balu n*m álíapírottak me§, nem tulajdonítottak
na6y fontosrágot az e§€tnsk.

* Nincs kqmolyabb baj, esak jól megütötte magát
a kisfíú. §yoi"san elmú|ik.

lz8atott napok, átvirragztott éjts;akák jutalmaként
néhány hór: mulva a; areocska kipirasodort" Miki javll *-
újságolták a rokonok. §gy n*pon a beteg klsfiú íel akarc
kelni" Ag *lső 6rrótráikozágnál a borzaln"las fáidalcmtól viss3a-
auhant párnájára, ós nnos|, b*tegsége alatt először" körlny
sxököte a gxemébe. Attól k*zdve egészsége ismót rom!ott,
§ziilei vitték várorró! yárost,a, híres orvosprofesszorokhoe,
}'lind csak a feJét csóválta" A bajt nern tudták megállapítani.

Végre ogy híres gyeimekgyó6yászhoz íordultak, aki
rnegrnc,ndta a tzcrnorú vaióságot.

* A fiúcskának hár*rn évíg gipszágyban kell íeküdnie,
vagy fűzőben Járnia, ki tudia hány esztend*ig"

Amtkpr az ódesanya zokogva tnondta el neki a hailot-
takat, a békerürő fiúcska szt!íden megsímogatta fejét és
csendesen így sxólt;

* Anyukám! Ne sírj! A Jó lsten rendelésébe bele kell
nyugodnunk. §írással nem sokat segítünk, inkább csak imád-
sággal. Panasz nélkül akarom hordani keresxiem*t. Te
pedig lógy *rőr édesanya, mint §zűz l"lária volt"

A követke;ő §§utendöben az iskola udyarán hajlotthátú,
sz*rnüveges, szomorú kis f iúcska sétálgatott a többitől
elkül$rrülv*, Amikor }átékoskedvű vidám társait f;gyelte,
sokszor elsiorult sxíve ég elfcrdulva letörölte szjÁebgt
a kibuggyanó könnyet. D* azért nem €sett kétségbe, Más-
ban lelte szórakozáEát. Kajatlgatott. Olyan sikerült figurák
kerültek kt a k*ze alól, hogy az egésx környék megcsodálta"

Telt, millt az idő. Miklós gimnáziumba került. Betegsége
ellenéne pkos, élgseszü flúeska vált belőíe. Az osztály tisz-
telte, szarette. Ha v*íamire kérték, mindig készségesen
segített, Merte volna csak valaki csúíolni vagy bántani,
Ugyancmk clbántak yoln* vele a többlek.

Az osatály *letében teyékenyen régzt vett. A íiúk kí-
törő örömmel üdv§zölték n§ha, amikar hosszabb hiányzás
után i§mát közéjük ment"

Vasárnaponként, alighogy a fák rügyezni kezdtek,
mise után a cserkészek mentek [*iránrjulni. Vidám nóta;
szóval. sorban, vógig a főutcán. Csakúgy ragy689tt a szemük.

llycnkor, csodálatos, Miklóst nagyon seamorúrrak lát-
ták barát*i, Ae a6yik ilyen verőfényes vasárnap délelőtt
Lackón*k már n*gyo*r íúrta ac oldalát a kíváncsiság. M*8-
kérdezte, tapintscosan, mi ennek a lehangoltságnak az oka.

- Q, te azt nem értheted meg. Barangolni erdőn,
mezőn járni. Haligatnr a madárdalt, meghemperegni a har-
matos fffben, Mindezt én nem tehetem, Őrsi gyűlésekre
járnit cserkészntptóc vezetnI, próbáznl, pedi5 mikor még
egészség*s vottarn, minden úágyarn az volt: cserkósr leszek.
§z sohasem vaiósulhar meg, Te könnyü vagy, tcheted, de
e§geffi lehúr ee !tt, § §uorrlörúan a lűző}ére nézett"

Lacin*k azóta nam yolt nyu§ta" Egyszer auiJtán €lő-
hozakodott vele az őrri gyűlésen. §lmondta a történteket,

' ,,r *ra*, tübb t§la* l0§0 ddrr;aj:- 
S,tr{p, Étlá,zrt, twpt. Hr.

,- ,#lk }öfír*'r* {* ítdnlprn*ill
klrd&.

Án Lötrn 6fi,
(|qót könt .ryútt} ? íll.'

.l,,fi*plr*t* mlrróryr, XOnyvtr*rr*#,i:
k|ffib.o á e ktrdónólr

l*lald tanács*t kért. Mert,
rigye" ez í5y tovább nenr
rne het ? vaiarnit renni kell.
Összedugták a íejiiket. Fet"
mentek a parancsnok úrhoz"

* Parancsnok úr, ké-
ren!. Ugye lehetlre Mik-i
is cserkÉszi Csak éppen
neín nl*n ne kíránd u ln i.
Lega|ább ezzel is könnyí_
tenénk bánatán. Auután
foiytathat cstrkéslmunkáí,
amit csak tud,

Részletes tárgyalás után
a beleegyezésr megkapták.
Másnap közölrók vele. Le-
írhatat}an boldogság tük-
röződött vissza az arcán"
§zülei ug7an kevés megér-
téssel fogadták ál t§rv{:t.
de *mikor látták, hogy
me nn7ire lelkesedik érte ,
ráhagyták. Nugy sz§r§§*
lpmmal kérxült az újonc-
próbára. Egy kis könyör"
géssel rívette édesanyját a
ruhabeszerzésre is,

Mindennel elkészülve
várta az ayatá§t. Az egyik
napcn ágynak esett" Nap-
ról napra fogyott" Kór-
házba száliítoíták, ütt §em
tudtak rajta segíteni. Na-

t{*il$t§[,ft§rnrmtl
H;YF*Y §át{.l

gyon bántotta au avaiá§ i§. t",iút mé5sem teljesülher r€gi
és legforróbb vágyai Nern, nem, úgy iáeszott, nen sikerül-
het a többiekkel egysorban álleni" Laeiék hiába vigasztaiták.
Nem sikerült. Mind gyakrabban iártak el hozzá. Csak. az
tűnt fel, hogy míg az egyik, a ber*gágyánál ült, addig a
másik édesanyával tirokuato§afi beszé|get.

§zek biztosan me6iní t§rik valamiben * fejüket. De
vajjon miben? Az avatásról seó lem lehet. Ugy sern tudok
elmenni. Nincs rnegoldás. §ehogyan §em lehetek cserkész!

Veröfényes rnájusi vasárnapr:n Miki könnnyer szemmel
gondolt boldog társaira.

- Egy'orma ruhában most sorakoznak. lma, Tisztolgár"
Jön a zászló. CInkénytelenül tiszrelgésrc entelkedett íel a
keze. Azután biztosan a,Farancsnok úr, beszé!. Valarnelyikük
kérl felvételűket a c§apaí,be. Én is, én is akarok " . "-Nem
lehet. Lebilincsel az ágy. Emelkedik a zásrló, a fogadalmat
mondják g fiúk. Most m*gy a Parancsnok ilr, kitőzl a íillornot
és *gyenként megcsókoliák a zásziót . . , Es ón nenr lelretek
ott.

"Könnyei csorognak a párnára. Lassan, lassan kiapadnak.
Miki elaludt. Nyílik az alró. Edesanya veleti be ez egyen-
ruhás Parancsnok urar a fiúkkal. §orba állanak az ágy előtt.
Zeng a cserkészinduló" Félálomból íelébredve, felragyog
az ar€á. Va|aki olvassa * cserkésrtörvényt. Azután csend . ".
N''tikiós vézna karját íogadalomra erneíi, s {érfias hangon
mondja az esküt.

Sapka a fején, liíiom a mellén.
Azóta bővült a c§ep§c €8y vidánrkedvű, mosolygós

fiúval, valaki elrnegy az ótthün elött, s onnan vidám dal
sxűrődik ki, rninci}árt tudja:

* Sizto§an l'4iki fesri a bábssinház díszlereit, §lyanok
is azok, mint amilyen jókedvvel csínáíja. Ezérc van *ikerük
a bábszínházasoknakl

Keszthelyi Ferenc ?|}, Koháry lltVán cs.
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Buncl : Mi baia?
Kortsl : Ba]sors verte fr!r-

Knresl: 'I'egnap láttam a szomorú embert.Banilll sok szotnorú cmber iarnraamagyür éÉ alatt!
. Kartel: Ez netn ,,sgk" yag} .,egy'' szÖinorir*ernber,
lr;rnem ,,a" §zomorú einlcr" meit iíyih ranát nince-iue{
eg.,u,, a világon. rnint az övé.

fiú, Ntúrcitrs közepén lctt kor-
márr;,íőtanácsossá.- Megjegy-ze§\ jó solt pdnzébe Fóriiit.
Azonnal beburkolódzott a mél-
tóságos címbel rnindent átóltí-tq!! inagil körül, valósággal
üjJászcn ezte az eg[sz vilár{át.
hogy az úi címc rninól tö}#le-
t_ cse lrbe tI érvérryesüljrin. Már
la§§a}l kialal<ul| az ri.i vilúg,
amelynek l<üzpont,i fón,yforrás*á
a.z ö'lrréltósá§os fensé§e volt,
Ijs puff: itt az úi minisztcri
rendeltt, amely elförli ír cíTne-
ket. Nirrcs a lóremtÉsbcn vesz-
tes, csak ől

Sunyi : L-gv kcil nckil Min-
dig }irclettiik.-hogy lr cínt ,netttértók, csak ctísz. Dc az igazí
íérfinak nincs sziiliséee hanq-
zatos diszítő círnckre;* nem 'ií
Iesz fcnségessé azza], ha tlj címet
kap, iranem ő ad becsú,lctel,
és ragyogást címénck. A mól-
túság és a cbn csak kötele-
zettség.

trlklle: En ismerem e má-
sadik sgám{t scí}nrorú embert.
Antrak is lóg az orra. . . No"
senlcisem kérdezi, hogy ki az ?
Azért is tnegr4ondom. A Bunci.

llunet : En ? Nem vnsyok
ón szomorú! Lesfcliebb áz a
hármas a bizónyitváuyban,
De annak a köveíkezméhvcit
rnár kihevertem.

Forkó l }íAs is elmzlott,
mínt ir brtborék. }Jgy-kétintl-
rrisztertanócs ós egy-,k{t rúllde-
tet kcllett csak }rozzá ó§ ruér*
hetetlerr gazdngság, irtózntus
hatalotrr egy§zerre itgy össze-
otrtlott, rrrint a bombával te}íbc
talátt háa, Jriern rnnradt lrolö}c
más, mitrl cgy jelvriny nrcg eg},
csomó tiintcgszáll{s. J

Józri bít : ],rtóz.atos trngi-
kuma egy n{pneli, arrrely I*Len
átkát kihíü a egyszer a mag* fe-
jére, ús alrrcly nrindctt komoly
íigyelmeztcíós cllenérc scnt
akart alázatosan alá és mclló-
rendc}ődvo gyökeret vcrni, ha-
nem mitr<lt,n egyób íöló emcl-
kerlve. Inagáltak akart tnjlttlcn
földt jót. A vagyorr (,s a }rata-
lom borzasztó íelelősségl X'ör-
ténelnri ds le}kiisnereti felelűs-
ségl AkI czt ncm áIlja, annak
előbb-utóbb íejórc ddl a háza
ós rnint cgy brrme ráng vrig
rissza rá a hataltrtn, antollyel
vissznó}t, } r

(lr.;t: Ifi ismcri Arlyrrnk
,.A bélycges §creg" eíntíi'l,er-
sét? Nem olvas{:át.ok:' lJcnllc
van ntütden svüitentúnvtr ki-
adásban. ElálÍí d lélckletem,
amilror ezt * vallomást elöazór
olvastgm.

§rruyi: -Én ismcrgm. JJr:
azt hitzem, joblr, ha mcfinra-
radrrtrk a történclemnél ís ncnr
megyünk át az irodalom toróre,

§rték ry vagy lom?
í Átt1l szollriia tele Dun (l slllumokkal, Valatneru*ietz

-{)esíen nwradlak s regí s:oÁ,císu.]:ha'É híten |eliönne!: hőfun-
kt':tt! ,,tlly /iís í.ruce:s"á " A beszéIaeté§ iein iaÍŐÍáii", Űit
Átl1tt ilgenkor az éuzúrússal kapcs'olatos munkúlikat biikózik
és_axlnnal .nul.nkúba |ogia az e§ész lúlsasúrlat, Mtp ő az a.sz-
ta.ltuil tt lcanapi }:onfererueia eretl,ménuét dóIgozzalel a liúk
s,zerte a s;ubúban süigölődnek. Sunyi-és aűat a'kőUtgiumi
Röltyutúr kalalógustit tlizsgúIiúk út u legutóbbi rentlelelekahpjin; I"acl:ó ls öcsi ri kéruénuek adaiuit aezetik be eau
retlen!ó nagg könyube; Rarcsi u hész leaeleket ragas:tia ÍŐ;
Iie.r[,ó u,,1lost,alcönguet ue:eti; Bunci a papírkos,irban pihenT
szúz borttékrú.I uagdossa Ie a béIyegeket.' Égyedül Bik|ic nem
ú.slnft/ .§ernrnit, btir ő l(ttszik a leglúzasabban teuékengkedni,
m*rt mindenütt ot,t lú,batlar&orlik é§ núnrle.nktnek tttjdbán uali,
4ty*g l1t;.zbln |olgik a beszélgetés, amelgbe Atycí es a uitá
tlul_gor<i Júzsi bá ié bele-belesűlnai}

Blkílc l Nekerl í§ lógott a3 orrtod, antikclr rr kerivenc*tl,
a bongóJratigri rlalrrrrirrdónii }trlíílrt a seínrladrói ós a vászotr-
ról és újabbarr lnóg rr ráüó sent közvciíti a ]cmezcit, Dc
azúrt.ntnt kcll clpirulnod. Mások is rajongtak értc, nem-
csak tc. §

llrurti : Igenis, ho§i én nent rajongtaml Míndíg morrcl-
tam, atrriI Józsi tlít mondott cgyik gyíiJésürrltün, lrog1,
nein is sztlr, játszttrri sem tttrl, neni is óiÍcnr, nti tcszi alilr-.
uyíra lrépszcr,űvr!. Csqk a rádióbarl szcre[tern hallgatirj
a hangját, mert szép hangin volt.

Banrlí : }Iesit,rséges hírverós tcl.to rrrszá§osan 
'If 

p-
seerűv(,. ){áIurrk is sok fiít bclépeit a ,,nrr4y ká-sok lclrrb-
jába''o t,ictlig azt senr ttrdták, mi az. MÓst Sezzcg seégyen-
keznek !

Józsi bá l Az althangn,ak az órdekes rnpllékzörrgéi
roppant érzéki színezotet atluah, Persze túlzás és szÖn-
velgés tórrklcttlszi, aztn atni a terntészettőt fogva seép"D.., ho.sy: mit éi , n mcsLcrségesen nogJ*ra dágaszt-oit
nep§zcrűs(ig! azt, (|bbcn az esclben is líttjÁtok, ,oL.losz.-Uk, tnittt a hub<lrók,.."

'rd.|. 
JUNlU§ l.



Iucrt, Hkkür nag},orr §Ok furcsaságot kellentl ulegb§$zól-
niink.

Lrrckó l A trjrtérrelnret, urindig r,érrtll írták, és, nriltt
Prrrlrászka niegjegyezte az Hlrrrélkedések,ben, az enrberisóg
lraladása rrrmokon jár, mert tuinclen írjabb írán1 lcrombolja
az clőtte uralkodót, úgy építi íel a rtraga világát. I)e cnnyi
vér és errnyi rotnbolás talárr soha trem volt móg, mint rua-
napság. }Irrvá tog ez vezetni?

Ilunal l Tólünk nem me§sze nyolc házat döntött lc
egy légiakna. Csupa tisztvisclőcsalád laktttt bennüi, és
aá- cgyíh bácsi sirva szedegette össze-a ronok kőzli}. azt
a mÖlimararlt pár törött b?rtrrrt meg trlpett rulrát. És a
íclcsí,Ác cg.yre ázt sirta rrrellette: EÉ_ri ól,et rnurrkájal ltog},
fogjrr[, újrá kezdeni? Elszoruit az emlrtr szíve, amikor hall-
gatta őkct.

liarr:;i l Édesapárn legjobb barátját félőrülten vítték
el a háza rornjai alól; uógy hcl}trn volt ellijrl,e a lába és
cgyitt szemére- mcgvakult. Nógyévts aran},os kis }átt1 a.
altivel ann;,it játszottatrr, tzéLzuzva maradt a kövek alatt,
tsorzasztó voltl

§erkó : Miért engett ilyw szörnyűségeliel az Istett?
Blklia l Ha én a jó Istennek vo}nék . . .
Al}rr: Bikfirrl
I}tktlc l Bocsárratot kérek. Nern aiiartatn.
Atyu: Á jó Isten goudviselő a.karat* fs szeretrltt

rrlt,rlte!-et]etr ürbh, I{i érti az lstent? Ernlékcztck a szép
lllécs-versre" amely az elmaraclt kírárrdulásról szól . . .

§anyl l .,I(i érti Istent? Titkos tcrveit?- §ílért ríkatja nteg kcdycllccit?
I\{ost nillió vetóstrt,k sz<rtnja vati,
gzer erdőnek szrrrrrjas lotrtbja Yan.
sok-sttk szegénynck ketryórgolrdja vrin
s az Istennek mitrdenre gonrlja van . . ."

\l,}u: A bajt, 1rusztulást, }:,áborút, halált l1€t}1, áz
lslt,rr kiiltl,i ránli; Ő csak szabrrdjára cltgt,tli az ctnbe4_ tór-
ti,nrtet. Dr gontlviscló akaratában va[,;n bizonr. Ő az,
aki clhárítjlr á vesztde}meü a fcjenr fölii}, túltlltet borrrbá-
záscrkon, é|ieir tart az összeom}ott tyáz rornjai közt, átsegíi
világhábrlrÍtn, belsö és ltiilső válságokun, és lra ta]álr min-
derrf clvcszít,t,l,tcm, akkor erőt ad hozzá, hog1, újra krlzdjek
mitrdent. Nirrcs a mai világveszedelenrben cgyetlen má§
szilárd prrnt: csak az l§ten.

Kurcsl : Dc Atya kérem, ha mirrden elprrsztul, atui
órték? . - .

Atx,u ; §íirrden nem pusztu} cl, íiarn, KöIlrben is állnak
d,trrcrr naradt lrázak, és Berlinberr meg Miiáttóban is mi}lió-
szánr élrrek tovább €mbexek, é§ a cassinói ostrom szüneté-
bcn öleg nérli vírágot szedegct a szótlőtt lreg;r_rltlalban.
Azt pedig, hogy ml órték és rrri lom, ki montlaná meg?

Öíst : Érték & vílg:yon, a hatalonr, a hír, a. . . Bocsárrat.
Ázt hiszom, ozamár§ágot moncltam. Hiszen éppen arról
beszélgetttink, hogy mindez elmúlik.

Alya l FigyeUétek meg, hogy nrennyire leegyszerű-
sötirrek a háborúbal az ember igényei. Ha egy éjtseakái
zavartalan átaludtunk, hálát adunk értc Istennek. Ha
ria<ló voll, de nem born"báztak, bo}dogan mászrrn]< elö
éjíéi rrtán a pincéből. FIa bombáztak, de mes§ze tőlünk,
vagy bombázlak a közelünkben, de minket megklmélt
a Gorrdl,iselés, milyen íelszabad,ult öröm, hogy ezt is meg-
risztukl I{a megséiülL a h6z, ujjong, akinek épcn tnaradt
a holmija. Ha légi akna szétftijta a házat minrlenestöl és
az óvólielven szoronqók a pusita életükön kívül semmiL
scm mcnihettek nre!, tnic§oda bolondító, ujjorrgó iiröm
az, hog1, élünk, r:gészsógesek vagyttnk s ujra kezdhetfink
tnirrdcnf l Ha könnycn vágy súlyosan sebesültc{, kérdeztek,
Isten ncvét ,mondj'a és kószöni, hogy megmaradt aa ólet,
az élct . . . És ant"ikor égő rornók ÜÓzt rratOoXlókat gyón-
tattum, szcderjcs ajaklial lnondta egyik összcégett enrber,
roncsl Mi]ven ió az Isten, ltogy gyónnotn engedett és örök
üdvösségei ad az én szegény ltdkemnekl " . . Látjátok,
hogy Icógyszerűsödik mitrclen kőriilöttünk ós lrennünk?
Meqnreladirak & csupasz. ií{azi értékek: az élcL s a haUla-
tetrall l'élek. Az emí:erpuszlító háború a lcgnagvobb dog-
matika-tanárl rárlöblrertti az tmbcrt a tiszta, nyer§, Ba8y
tgazságokrt.

Józst bú: Milyen érelekes: egy polítikai fordulat, egy
háborús lépés köpclebb a veszetlelerulrcz, és hogyan átér-
téketödjk minden az emberbetr s az entber höriilt , . "

(A" beszélgetés íohlik luvúbll, de u: ajló becsukóelolt és
mi ntm hallunk többé stumút belőlc,)

Kosztor üt-v.l

,l

Xisbardlam, aki valahol a Mába erdeiben, Balaton plart-
iún, Ba},ong rcngetegében, ErdéIg uagu a Feluídék bércei k,l-
zött ülöttetl |cI tunyódat, hozzád szdl ma ürenetünk.

Az gtthon., a kisaserkésret üzen ma neked. . . , álrcggr
ttl a kopogó lrógép melletí ülóJ* s magam eIé nézek, azln gon-
dotkodua, hogy mit ts írJak neked, lttpzeletem tükrében cso-
dás képeket lútok áletrekelni. . .

Ldtlak teged, kisbatútom, mosolggó képpel, csíIlogó sl.ent"
mel jarod az erdöl s egy örcg anuókának eegíled vd,Ilura u
rőzseköleget . . . Ldlom, amint nagyapó kertjében szorgoskodsl,
kiskapúddal ggomldlva az út mentén butjúnzó gazl . . , De
Iútom azl í.s, ominí naponta szorgalmasan hajolsz lüzeted ídIé,
hogg a tunltó búcslnak megigétt napi munkúl eluégezd . . !
Uguancsak rrid ismerek, amint kezedben rtcis /cosdrral szalaclsz
ó.l az úlon, hogg édesanyddna}t segíts0gére légy, maid pedíg
kislesluérkédnek |ogod meg |éltön a ltezét, mídőn sétfua indulsz
uele az uduarcn, hogy a pipiket - ahogg ő mond.ja - meg-
mutasd neki. . . Ilyen uagg le, ilgennek képzellek én léged és
ilgennek is akatlak látní, néutelen maguar klscserkészem! Iltert
tudom, hogy megérted az idők komolg szauát, ludod,, hogy hol,
mikor tudsz segíleni, rózsát üllelni, szioet slmogatni, hogg
szebb, boldogabb leggen q íöId, , .

Ezért h(lt nem is üzennt akarak tna neked,, esak megsro-
rítani q kezedet t raila kereszlüI mlnden magaar kiscserkész
kezét, igaz eserkészmódra, azutún pedig a szemed,be nér,nl, ió
erősen s aat mondant: Testuérkéím, klknek a §zúve |öIött szerte
az országban otl raggog lríscser&Csz-liliom, leggétek meg min-
dig, ami tőletek telilt! S tudont, hagg túwl tőlünk sem hoztoh
széggent a kiscserkész neuére, A hostztl szüntdő végén pedtg
megízmosoclolt, napbatnílotl, cslllogószemü kis|iúual nérek
maid szembe, akí a maga kis ereiéhez mérlcn meglelle a köle-
lességét.

Most pedig, amikor elősz§r ueszed keredbe a *Iaggar
Cserkészek lupidt s meglalúIod benne a neked szóIó sorotcí,
csak arru kérünk, |ogadd el a |eléd ngllitott kezünkel t légy a
mi /tis munkatársunk, Időnként |ogd meg tehút a tollat s trj
nekünh! Ird le ngárl élméngeidet, megíigaeléseidet. trIinden-
rőI trhatszn anzi neked kedues, Ird meg tehdt kópéstlgaitlat is!
A lap mindngúiunké, ezért a te segthégedte is szükségünk
aan! (Mttggar Cserkész *urkesztősége: Budapest, Y, Nagv
Súndor-utca 6.)

BtJcstlzóul még esak arra szeretnélek |iggelmerietni, hogg
sohuse teledkezz meg anól: a írlscser*dsr nem lsmeri a hara-
gol, keduetlenséget. Lé.gg tehát míndig, munkúdban, tútékodban
lelt uldúmsúggal, napsugtlttal. Kucag| eggütl patt(lsaiddal,
szuladl versengt a széllel, üukeli u madarakkal s ne telcits
cI soha : méIlónak matadni a kiscserkész néuhez!

Irásaitakat pdrua, Ictudn lgaz, ió mw]tát uewtőilek neaé*
}en is " n rzgrkosatö l[lgykópú

ülgn*í ü
a$TÍslsa §n$y§r
[§cmrlí&ntt"..
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Körmölte t Csqpalü

Fényes, ígazi taouszi reggelre ébred,lem.
A iom.pús reggelt el|oggaszttisútg jól ís ment minden . . ,

Dt ekkőr oáratlcnúl történt" valami! -Mqszólalt a tele|an !
Ki. zauatíwl llg hainalban, gottdoltam magannban, mikóz,
-ben az óramutaló a tircs szóm |elé baktutott. .. 'Iünődésem*
.böl szerelett Naggkópém hangja rázott |el: ,,Jó munkót,
Csupaíül! IVlunkóra- |eI! . . ," ,,MitőI uan 8zó" . .. ngögtem
ki,'a'megilletődéstől i a torkomon akadt utolsó oajaskenyér-
lalattól alig hebegue . . . ,,Amint ludod, egg cikkem még
hlánuzík s'rád. gondoltqm" ,.. Ráám,,. uágtam közbe há-
pogv;a " , . De kédves Nagakópé, én nem uaggok tró , , . ngö--gzőriigtem. ,,Hq nem uagg, majd leszel!" zárta Ie a aitdt s
nuomban hozzá Is tette!-,,a cikk címe pedig ilgesmi lehet:
Kiscserkészeink ngomdban" . . . Igen, sóhalto.ttam, míkö_zben
homlokomon gaönguöznl kezdett a hirleg uereiték , .. ,,DéIuldn
nlou órára v&ítali-a kész cikkel" szó[t méi btlcstlzóul s mút
kiűant is a kaguló, jelezve a beszéIgetés iégét.

KimcrüItű Úskadlam le a leiközeleblii treg karosszék,
.be! Hai-iai, mi lesz ill, keseregtem. . . IVIinden híába . , .
á partinbs-Darancs. uésre liell haitanil' Tizeneőu kölLl úliak is indultam. IVIiuel Budán lakunk,
a leokazeteőői kiscserkészolthont. a szent Bernátok otthonút
uetteín célba. Hamu elértem az'otthont s uégső elkesereüsem,
ben heguesre íaragotl ceruzamal tőr gganúnt szorcngatua, be-
csenaetiém az' otthon aitajún. . . Csengeltem eguszer, kétszer,
ítzszbr. Semmi eredméiw! I|[úr-múr a kétségbeesés lett furd
railam. midőn eauszer csalt a h(ltam mögijtt uidám kuncogúst
ndttoUám. A méÍ;gtőI elképedve |ordultcm hátru, hogg mcgnéz,
zan s menten íelnÚúrsaliatn a zái okozójdt, Neuelőr,vidfun l1íq,
tiú nézett ueldm farkasizemet . .'. Mit neuetsz hékás, motdul,
iam rú! Miért tetszik annait csenlletní, kérdezte huncut képpel.
.Mert be akuok iutnil - lelel,iem dühöngue , . . Hút akkor
lessék taldn dolvásni az ailón Iéuő t{lblát . , . mandta d mosí
,múr kacaopa Most'karltam t:sak észbe! A íeiem íelett
uauanis Íau túblácska litueútt a kövelkező szöueggel., ,,Kds-
c§Őr *észeki "G 

u üIései nket síeída. cs ütör tök és szombálon &- 6-ig
tartiuk! ...""Tuű. az órauéluíátl Ezt iól eltalúltamt Hiszen
ma'Mtíő uan! ,-. .' Most*Űit csináIlak? . . . Egu kiscserkészt
migis 'c§ak talóltaml Mondd, komúm - szpgeztem is már
neÉl az első kérdést -- te mtt lcetesel itt? - En paguak a kis,
cserkész-hdznaga, telelte a kópé büszkén, (Magamban mélgen
meahaíoltaln naous(taa előtt.) - Szóual le uagu a húznagu.
Éi Űst miért Ídttt{az otthoűba, íaggaltam toaú-bb . , . Néhúig
klscserkésszel ldbdáznt meggünk s íít adunk taldlkozót. Yégre
cau halvónu retnénusulúrl , . , Ega szó, mint száz, mlst múr

, Ű- otthonb-an uoltűn \ elkeatheitám a komolg léngkedése-
met a cikk érdekében, BEtdtunk, a kiscserkész leült az író-
aszta]haz s amint lúttam, ar lróaiztaI-on |ekvő M, G, legújabb
szúmúba lemetltezett beld , . , Most köuetkezem én, gondoltam
t múr meg ls szólaltam: - Kisücsém, hogy hlunak? Eluégre,
először isinerkednünk kcll. A kópé telemelte buksí |eiét, rúm,
néreű s mondta: Misinelc, Hm,' szép néu. Azt(tn szereted,e a
Maguar Cscrkészt? Hű. igen, . , -s ísmút beletemetkezett az
alsá{ba, Ha szereted, hát §egtts nekünk, böktem hi, Miben

sealttptnék én, kerúezle mosí rnrír kíaríncsian s leleíírl kteébőt
a-lapol, Nézd, [iggelj cso/c jot ide , szólallarn meg lonloskodt,l.
Az-M, Cs"-ben eca úi roual, Q kiscserkészck rouala itldu|
meq a naplkbut, Ez q rouat neklck szóI, rólalok beszól s a ti
tr[suítoktit hozza. Szükségünk uolna lehelt mindiarl az első

. számban - rnosí egg naggot ngellem --* tőled egg kis ngúI,
tarkú cikkre ,, . Batútocskám képc kipirult egg kicsit, én
bedíg qondolalban m(tr saiát aúIlatnat ueregellem,- míkor meg,
baűtt- a lurkó : s miérl á.ppen én lriuk cikket! I,Im, ngellent
eouet s méroesen csaplant hrú : merl , . . merl nem találtam
áás triscseriészt! Ja, vagli ttgg, mondta ő s múr ismét bele,
mélaedt az ulságba... Nc, ezt megcsindlJcm / § mosl va,
rúaiiat törtónil Yarázslat bizong, mert rsebkendőmmel eggütt
eult kis mcskót ís halászlqm elő a zsebemből. Benne htlrom
síám cukor rabaskodotl. Meguan! Hirtelen rneg*zolaltcm:
dcs/tób. ha megírod" a cikket - mondlqm most már |öIéngu
Innanémben. L kapsz aalamit, , . Az öcskös fejét |elkapua
kérdezte : niW Cu[rrot l Hdt ió. meglrom. Naggszerű ! oidi,
tattam szilaj keduemben s mfu tollam is eléie u íu papirosl,
hoztam az-tróasdalról a tíntál és a lallal. De mit írja};,
kérdezte a nebuló s segthéget kérően |ordult lalém, Nézd, tri
eau leuelet az M, Cs,-nek, meglrua benne, mit szeretnéI olaasni
Ő-kiscserkész-roaatban. Bafitunk egg ideig ősi diákmótlra
rúaes(rlta a tollat, maid nekí ls kezdett: Keducs Maggar
Cs'erkészl , . . Ugg, nyilgött ega nagaot s tljra rúgni kezdle_ a
tollat. Ráqta, rdgta reidületlenüI, Puííl Ega hirtelen mozdu-
Iatára teldűIi a{intatartó s a íelki(tllóJel uttln egy kís íauacsA,a
csiltoqó tükrében tüItöződölt'ulssza rémüIt képem. . . Sebai,
monőla naqu lelkinuusalonuul a koma s uiiúbal múr vissza
ís ter elte a' Í akoncáilan ti ntazuhatagot az üuegb e. N o I olg tusd,
biztattam őkelmét. Misi uissza is üIt az asztalhuz s múr kezébe
vctte a tollat, mikor hírtelen megszólalt u csengő! iulisi |elugrott
s kínuilotta az aitót. Eúrom ktplrull képű, uirgonc llis|itl itgrott
be az- aitón, Jai. éreztem, ilt bége leszmosl mirulennek! YaIó,
ban uéőe is lelt,'meú az'ettalk kape, ri Pístl névre hallgatott,
hirteleá messzóiatt: Misi,-gaere'aionnal a rétre! Még ega
íitl hiúnuzik a halos labdóhozl Rúd uót az egész tdrsasdg . . .
'On az Ű ritkozott labda! szlsregtem logaim tetesrein keresztüI,
És Misi, az én nagg teméngekre iogosító cikktróm, _ellűnt,
mint u kúmlar! Yolt, ni-ncst Oltmuradl az üres asztal, rujla
a hatalmas 

'nacúktóI éktelenhedő leuéI , ., Néhúnu perc muluc
halkan bec§uktam az ollhon altaiút s csendbcn, hogg még
lé.nteimet is alig lehttett hallanl,' eltüntem a körng&ről . , .

Xiég. messziről ís hallottcm u rét |előI hallall*ó oidúm kaca-
gást, . ,

Mpndanam sem kell, cl cíkk nem készüIí el! Nem ké-
szüIt el s én }orrts képpel áIlílottam be déIutún u Nagykópé,
hoz, Hogg mill1en ké'pbt udghatlatn, nem keII külön ecselel-
nem, a Nauukőpé elúíult.a, mid,őn neuetue meguóIalt: Csulttt-
íül, oluan ÚÚga, mínt egg úzoll madúrliesztő! Mlt uúgsz olgatt
íancsali képetl Hoggne vdgük, n!]ögtem én egy székre leros-
kadua s előadtam e§etemel c Á,iscser/réssr,el ..,

Hogu mit mtlndlam a Naggkópénak? Nem Ludom, csak
azt, hoill mikor be|eieztem az elbeszéIést, ő |elúIlt, nrcguüe,
gelte a-Ú(r\ülut, riíközben dünngögte : ,,Meglútad CsupatüI.
milgen ió cikk lesz ebbőI!" Ebböőll Hüledeztem én s kitámt,
Igogtam az aitón,..
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coorkógz-lrtdaluü versony
A MaEvar Cserkészmozgalom Országos Palallc§Iroksága cserkósz-

irodalmi vóisenvt rendoz. A-Magyar Cserkész Jrlnius l-novenber 1

[OzOti mJsieleiró mindelr száriÁlan 4 köIlenéng-rcszlelot találunk,
a magyar Eodatom tegkil,álóbb költóinek müvdból.

A wrsenu résztuetlőlnek a ícladata. : annak a költunénynek és szer,
úléndc a tiqneouése, alnclljbőI az ldézcll ucrsazakaaz szórmazik.
(Ét.: PgtOtt §Ándor: Egy góndolat bÁnt cngemot...)

A versenv az oddls htrdetett pályázatokkal $rembcn ncm
eggeúin tóiáaqi mogoldÁ§ából ,á]I, halrenr co,roraíoc munkábó], ,11l9l!

KI Lm§z A GTŐurn§? ii,J§J,í-,t"i,f}"jf;Élmlltrl 
Ávé*erednrénytfiilo.'e-'ber, l:i,i

diersenv (vózte§o az lgsz, aki a legtöbb helyes n
tg a trtrrtus-Í-november 1 között megJelen6 költsmé

megíejtést külö
tény-részletekból.

A versetrv díiai:
l, }rel.yezett; 5U,-_ I,,

lI. helyezett : ,lü.- P,
IIL helyczett : 30.,* P.
IY. helyezett :'20,-- P,

. V. }relyezett : 10.,-*, P,

}lagyu Cgerk&sz §ztrke*ztős$gt

Júnirrg l-i verscnytéíel
1 . ]li,

t?,"i:tr,:i-,['. 
jií:Tii,*i§ri.,,.",fr i_lk*:lÍ{;f ii$í"**A tlntós,üv§!8i pedi. hová Bábfi&i-ói i;{iaúi;-'Dugí? vltúrs{íibt lópnúr,Bclg Mlndonc}nit 0lr adntlr.

*rbótio hótsó r§ebibe, !!dq! ,nlni, |ó_§óty$ot
Amlní mondom, l§bút|e rsebibf.', $fiíl,n;#lí jtiih"".,

Ürtói; Á-"virienv egiyes'tételolnok hetyes mégíeJté§ét mittd|s a
&Óvotkozó lvíagyai Cserkósa köz]í.

A végercüű&gl a téIhawnként Pu+*Iúötl meg|c$éseWl. dlla-
nlttui ÁŐa. A {ersou,iszer0,tóg kedvéért a M. Cs. Jrllius t,
buáusztuu -1, czeptcmbór 1, olilóber 1, november 1. §zámaiban
tiaitittitt< á v'erscni ,.plltamtnyi óllását";'vag}ts az öt elsó helyezctt
bui{usztut -1, czeptcmbor 1, o
körlrlük a verscnÍ ,,plllauntnyi
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A meqtcltóseket legkésóbb 10 nappal a lap megiolenése utírn
ÉekütÖeni, (Tehát*a Jrlnlus t. sz.-mcgfeitóseit június 11-19),
)i t§ kuldlétÖk bo moÉícitéselteket, ha n6m tu4iátolr miud a

ketl riekút&iiii, ttel,nt'a Jrlnlus t. sz.-mcgfeitóseit irinius 1l-ig),
Akkor ts küldlétek bo mogícjtéselteket, ha n6m tuqiáloK milrd _a

4 költepónvt 
- belyesen m€gbatározni, mert lehet, bogy a _ré6_zlet_

oredménye[el össáesítle, abban az 9se!!_e1 te {ely-qést _órtek €l, ha
4 körióón!/i nátvu*ón útgüatározni,'mert lehet, bógy a _rés_zlet-
eredménve[el össáesítve. abban az osetben le helyezést órtek €l, ha
á tBtierfrenveknek csak blzonyos szÁze_lékát tuüát_ok holyesen peg_

II.

,,Gytr{e l.§lán §úbill,
Yórrol buzíó }óhslt,
Akt lótju óo nom úr,
Élú httlOl gz nom blr.*,

Iv.
.,&lódelnlnel bstnoll Lönííl§ó{
§ nyoly{l ,rst$[váu, lút ldeaeirl e*r
A n§nrsl 6rlel$t lbpoalsr
GydrB§bl blt puba t.ívc tóíay*""
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ffiLrxí{,t:í':r,fti,;;li:i
nle11 ntrgbtcsüIni az iptltosmunkút ! $gget azonban aJdnlok;
azliuas(tsrdl se teledkezz meg ! Errc is szü&ség uan, Szerezz
egu púr lr!ékes, ió l,ön1loet (,s naponla szúnj td legakibb egg
arfu-t (ttu nem ucllnfl köngued, lrd meg ós küldö/rl: l)

A mullheli rcapatgyíllésen míndenkí leírla egy céQulfua,
miucl |oglalltazik n- szünelben és mi a nnpirend je ? Érdekes
uolt. n uúIaszokat tiltanultllányozní, össtrhosonlíluti, I!.úrom
asnporlba lchel e:ek alapiún Ő líúkat osztani: 1. akik péru-
kerbrctk,l iúró íaglttlkuzást, tnunkút utlllallak és uígcznek. 2.
Ákik adahaza, a hér köritl teszík httsutassd magukat, a, Á.ktk
ippett tlgy uakltcióznuk, mintha u rettdes békebelí 8-*8 hón,upas
siiittidőbeu ildegilnének . . . ]ltinden így*ezetünlt most az,
hligy tt 3, csopart mtnél előbb tl|agg jan é* legal-úhbia a I.- csa-
porlba ,,llpfen elő".

K{rdezed, mí lesr a túbarral ? Lrglt kószillünk rti, mint
múskor, örír a .soÁ", tlitléken ta,ló:kadó tiú mcaszeraczése nehe-
zebb lcsr,, A közeliliuőben l:ötl.eui|.Iben tiértleyünk meg ninderr
k,il, szúmtlhcttunk-c a részaél,elére ? Lthet, hog1-1 a létszúnt
a szoktl|tnúl i,íseDü lcsr. de el, nem bai : a kís létszdmű túbor-
nak snk ol1;alr i,*dut*iége aan, alniÍ egg nagg, ngolcuanas
lúbor például nem nguilhat. ]idd míndenuebe sz(lmltok,
hlszt:n nílltüleet tt ltihor llelmeúse llaglJolL hidngos volna !
(No, agért ne bíztl eI nagarl, ktktlbb tanu|i eggnóhúng eggszerü
rls ,,korsrrrű" élell ! )

lldesaryt(ltltll tislttleltel i:tisrónídm, testutreidde.l eg11ütt
szeretetlct' ülel

Fnrnncsüolroü
t/, i, Tegna1; tlsle Édcsttpátld,al tallúIkaztam ; eg|ll]tt

.s;irlíurrJi Tlged t Ncnz csttklotltil ?

gUfiIIfll üíöír g4 őrn?
A régl lrd§szEk, rmlkgr a zcgbóra rltka madár volt, tenyerülot

harrnálták órául, El az érdekos, néml gyakorlatt*l eléggó pontor óra
a kövotkoró. Vcgyünk 10-2§ cm hosali szalma vagy íűsrálat, esetlo3
vákony egy*n§s vcsszőt. Tartsuk kiegyonesítvo tcnyerünket vlz.
srlniesen. Hüvslykuiiunk olső porcóvol troríteuk a vwszőcrkét, tljyhogy
-a ttnyéren átvonuló |e&horsrabb brrárdánál {élctvonal) helyaeked|ók
ol a mut*tóut|unklrox" Font§§ E függőlogee állá§, A mut*tóul rrolgáló
v*srző vagy sralmasxál" mintegy l§ em.rol íolftté állion ki. Dál§lótt
a |obb-, délután * balkozünket használluk, 9élrlótt tahát a |obbkolct
uj|ai hegyével §apnyugat íolé tartiuk, tehát g dól e klrem llőtt
van. Ha a pálrika árnyék a mutatóul] h*gyéra eslk, 6 óra kiitül járunk.
A középuJi 7 órát mutat, A gyűrűsuij hegyén 8 órát, a kirui| clrö por.
dnok kó*opén 9 órát, *r rlrő ha}l*ban l0 órát, a harm*dlk ha|l{rban
l l órát mutlt, 12 órakor ar *rnyók össze*rik r pálcika irdnyával.

§élután r ba|kerct yGrtem g ar uijalm hagyót kolctro íordh
tom. Ekkor a klc uji harmadik hailata l óra. Közópró parcl 2 óra, har-
madik perco 3 óra. A gyűr{iruji he6ye.* óra, a kölópséuJ| hegyr ú ón
telré,rénck íclel me3.

Jól harrnálható t íc|íordírva vír,szintasen tartott kalapunk lr. He
m*gílgyrl|ük, ,dálbon art logJuk látnl, hogy a nap'pontorsn a kalrpunk
§*lse|ónek folft rüti, A má*ik ícle árnyékban van. Ha rnír rnort ponto"
r*n iáró óra uún megflgyeliük, mennyit hr{ad az árnyék egy ór* alatt"
czt kis cérnxrállal mogJolöljük, tűrhetó pontossággal kellö gyakorlatot
glóíeltótclczvc, mex tudiuk mondani, hány óra van.

(lzalkő Fwletlch Fíí gróí *scrk*szt|rrt 
*,,Terrnóst*t!árás" 

cirnű,
sajtó alrtr irltó érdek*s könyvóbél.}

lNN§N-ONNAh|'i,-'*
,4 nagyattidi I55. sz, NAI' cscs, küldönc-, helyreállitó,

elsősegélynyujtó nrunkában vesa róaat.
A nngyncrclsi 950, sz. Szent Gellért büsböh cscs. egész-

sé8,ügyi és mentőjárőrtzolgálatot vé8ez, A crapat otthoná-
ban központi segélyhelyet rendeztck be, a 15 éven íelüli
cserkészek itt teljesitenck szolgálatot, Gyüjtést inűtottak a
hósi halottuk hazzátartozilinak javára.

Á Pannonhalmi 629, sz. §zent Mártan csr.r. mcr6gazda-
sági segltőmunkában vcsz résat.

Á véxtői 674, sz. Kíss Bólínt cscr, figycl6rzolgálatrlt
teljesít,- /6, sg, Lóczy Laios cs. c"r. 8 cscrkérze a Fcrcncvárosi"
pályaudvar kőrnyéhéi több napon keresatül a romeltaka-
rításnál scgédkezett.

26. sz. Magyar |öaő cs. cs, egyik őr,se a Marczibárryi-
téri iskolában lévö *egóIyhelyen teijerít rzolgálatot,

Á hécsi47. sz. P. C. F. cs. cs,20 főbő! álló rnentőrajt
szervezett. A raj tagjai szakszerű kiképzeat nyeruek.

A keszthelyi 9. sz. Gr, Festetics cs. cr. Türoltd,tanfolya-
mot rendezett a csnpat tagiai taámÉra.

A rnakói 92. sz. Csunúrl cs. cs. L *s Il. csoportjának i<i-

képzése ezintén folyamatban van,- A csePeli 96, i:. §őlyom c§, fJ. tagjai, mint légoltalmi
sególynyujtók a községben cgy körzetet látnak'cL

A d,unaíöldvfui I05, si. cs. í§. tagjai a hatótági 1óg-
oltalrni munkában vesznek részt (tüzoltó, mentő, cjtőerrryős
elbárító, riasztó szolgálaíban).

A salgótarjáui ]53, sz. Mútra c.l. cs, tagjai a követ-
keá szolgálatokat végzilr: házcsoportparancsnok 4 cserk{,sz,
üzemi tüzolió 6 cstrke§z, egészségügyi szolgálatban 7 emr-
kész. műszaki helyreállít$ 651rprtrt 8 r:serkésr, gáevÉdelmi
osztagban 7 cserkesz, kilfigyeló á cserk&z. küldönc szolg|-
latban 12 cserkesz, Az I. korcsoportbeli cscrkészelr a,z eset-
leges bombakárok utárr, felíllítondó tömegétkeztetű-konyhá-
kon ío5nak szolgálafot teljesíteni.

A hi.shőrösi 25l. sz, Pe,Iő|i cs. cs, 16 tagja a helybeli
légó.paraneenOkságnál jelcntkezett szolgálatra. Elsősegély-
nyujtfuban vesznek részt, Különleges megbiz.itásuk is van,
A kiscserká§zeket kiildöncseol5á,latra és hírviyő"szolgalaira
osztották bc.'A ráhasPalolai 26t. sz, Zrínyi Jánrl: cs, 6,r. 3{i tagiu
a MÁV istvántelkí íőmühelyérrek ló6oltalnri segélyalakulir-
tainal van ireosatva. !í] cserkészt a rákclspalotni levcirte-
parancsnokság képzett ki kárfigyelővé és ir légolíalnri szer-
veknél teljesít szolgálatot, A csapat 6 tagia a rákospalotui
caerkésrparancsnokság áltai f§látlíiott scgítőmunkában vesa
részt.

Á sza,moseiivári 386. sz, Cset: Iúnrss u. c.r, tűzre*dégzeti
figyeló, liírvivíi, távbeszélö szolg;ilatot teljesít.

A soProni ,390. sz. §:t. Gl,örgy cs, c.i. tagjai a hatÓ_
oági légó.küldöncszolgálatban vcsznek I.éset,

Á kísgyúnbónya.i 482. sz. Szentislaún5,i Gyuln c$. í.í. a
gyóni-bakonyvidéki Egyesült Kőseénbínya Rt. hadiüzcmtt-
ben a riasztó,,hírvivő, küldönc, clsősególynyujtó, tüaoltó &s

szociáiis munkában !9 cstrkésszel kapcsolótiott be"
A szegedí 552, sz, Prtncházy Dfui,l cs. cs. tagjai mező-

gau da§á§i munklibarr sel:ódkeenck,
, A dunarertlahel.y,i 113. sz. §renl {ilrörgy cs. rs, ta§jai

kiildöncszolgálatot taljcsitenck.
A festszentántei 820, sz. Bacshay lstuún cs, cs" ntenti!,

figyelő és romeltakarító szolgálatot teljesít.-' Á uagyhátni 906. sz. Ilunyatli l.áslQ rs.' cs tlg,iai *
nagykátai tüzoltóságnál teljes{tenek srolgálatot.

A szentendrei 914, st, §zmt Erldre cs. er, ds tz §02. st,,

TomPa Mihdly c,r. rs. kerókpáros híryivii szol,gál.rtot teljesit.
Á széhesíehérváyi uukészeh egy része öirzekötó szolgá-

latot teliesít a katonai parancsriolaágokon, A szolgálaiban
120 cserkész vegz részt, három helyen. A töblli cserkéoa ;r vj_
ror légotrtnlnri paranctnolrsásának kór,ésére szintén öt heiytn
tcljesít szalgólatot a bombakárp§uütak ellátá§ár$.

(Falytatiuk)

;t
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váíosl bqrdusúra..l Ady

A mescbell negénpaasrong, amikar a fla eltndul a nagu üra.
íarteznbdt késztl gzámdra éa leletakiu úttaualóua!, ,,hamuban güIl
Dalácaánal", hagtJ tquen mit elósted,egetní úlkö:ben a mesék Msének,'Mbd. q,mtkor oótosalnk légt uea:éIpezetlsége míatt sok cserkéstnpk
lalwa keil köuöEnie, mí §cIn akarunk elengedni bcrutíleket ütes tatítz-
nuáaal * ralcunJt bele egppát olyan tótanftuot, amire aztlkségetek
l.ts,t, lalun.'Ea kicsít kény,lzerhelgret ls et, a faluta aaló köIlüzét, soíc crertCsz-
nek. akinek máskillönbcn lem oolt lehelődlga a |alusi élet m?gismeré-
sérá. aztnle ilmuk bttcltcscdésének sz(tmtt, 0tüItwk, hogy oit hagvlldt-
lúk'a aáros kőrrngelegél, a ,Áöu! emberek éIclmódiü", s kixit telsza-
buduluu. mcqprób&Ihdt|ák a ,,tetmészet kebelén" é16 ember temlszete-
sebb úlétmúáiét" Áki luluta akat meuú, annak azanban iamernie
kelt a íalut. ha u:t akarla, hogg ne étJék meglepútsek, Sokan hlzongúta
m.fu ftrldk talun ismcrúselk nll, uagg cstrkészk i rú n dulásak. táboroúsok
alka{mdunl'ísnerkedlek uele. Yun,

Á lalusi embeftel ualó cguütléIégbcn, a ldtsal kalákáB munkdknü.
népszukasoknál, audd cl§ a -cserkéElmeoliaaelí 

ltéEzséoed,ct éc ltmeil,
meg őket igtt:ábut. Meglátod, mald, meniii-Ertékes mag-lat tul.aídorudn
t,an ezekben a, emberekbcn. a htbók melklt naauon *ok étlákes m.ailrlaí
erlnu is u szemedbe ötlik,'Jó lenne, la e*kbőt minll többet maláthq,
s:lonál. ncmultenéd, uele önmaaadd!. Mealdlod, mennutle eaé{zeéae-
sebb ui élelsaunléletí,tk. kíequtisllluozottaÉb az' élelluk.' mlnl- naaűon
sok udrosi embelne]í.'I|Iegi|s|mc.red,' alutún mald, a ÚM$l,geher- fu,

úrnnvp'Ló A FAtuRA í{ötröző ü§§RxÉsenruvrx
púig nelttruguszlrodlw|gr.ak a ktoeMnuddnak tc, Ycguctek rétzt a túp-
cztkdaakban ls, arutúünnepen, kendcrdörzlöléacn, ktfior lcaf aczldsan sib.

K*csebb szúl|1.Iékbutt étnek í alun t parasok, kareskeük, lc pkeuaebb
szúlntt(han Wditl u |alu ueze!űsége, a pup, luníló, iegg:l, oruos sílr.

íIasI riru ionalku*iíttg sterelnék tandcsol ain!, hogg mif is csí-
náliatok lulun, .4;l nem szcrelntm, Iw uatkotnűok, dr: uzt lti*eru,
e:,'miuet'rúltltok, cstrkészekrőI aan sü, nrm is történhetik rneg, Akínek
Ielhe l,un,.t níri s:errli d le"m.'lzetel, s a íermésztl meg{liító légkörébcn,

,lisztt]il s i.gtttí iitümük ulún udggik, üI nem unatkothatik falun, Ha
kistafutrluliutttok a rároaok kőrengctegeíb,jl, adtálok ü magalokai egé-
s.cR u-l igazi, a tcrmészetes életnek. Kapuolód.latok bele a |alusí ember-
níl,: ai ?iletmód!ó.ba, tlegaetek rfuzl a munkdíban, szokúaaiban, Ncm
hís:enr, hottu ic örömmel ueregelnéd maid, meg' a klsuikó ngakát,
simorlalnú{ metl a kisbuei.t| ni m(g maid ktíeleiteltp.m, al lesz taldn
lennásvqbb őrömüil, h,l eqapdt nguszlt betelrcsztcl a ketrecbe, s azoknuk
te- hoidul nwld a zöId lucerndt és te gondozod óket. Eailhalod, mald
a lgnat is, ha'a luttótba szekerezlck kI|eIé, gtuluram bizongára odqadla
a aytplőt oesrilulclcttcbb lte|peken... A marokszedésben ts részluehelsz,
az'ts'ak dícsdreledre pálik, A paraszlembu az oIpan legénut értékell,
aki nun |éI tt dologlöI, az ió tcl az ő clemdben, ln úrl urtl ls legéng
n ttl|lún és mrg ís meri |ogni a dolog aégét, A oaslagabb dongáltnk
eeetlir kasrd! la katllwlmk - peílíe olgat, uwlgiknek nem kát, hrt
cltüri'lt is -- Cs ,,kdsíolralinlldk" a kal*tlást. Csépiésknr a klschbck
h*ú}nliák a uizet az tmbtre[:nek, uagy lörckct és pelyuát, a naggobbak

az elese{l, sngénysorsÜ emberelc küzd,elmes" nthél éIetlt...- &d/drr;,
houu bizonu nem tttllús az u .^duluás ublakdía nüa{I kín't * .imlrilhogy birong nem tttkús az u ,,gull1ás ubla]tdig nüa6 kín't * dmtrii
§jn]ta .íslpdn strdagáI az eatí sz(ínuoaol+kal. . . Ha érzóIelhü. ioaá
cserkész 0o1J!J, a |l.[elősségárzet teléb|Íeá a lelked.ben, atwl tttt)t;z, inút
l's *egíleez - s külőrujsen kunéng elhalurozás két élelre a lelked.ben,is segíleez - s &ülőruísen kunéNl elhalurozás kél élelre a lelkeilben,

W:.:,í::"t!!zd!í*tőt^r,!!::r{:fl !,^!::p.lt1,:!,r,:J!:k::#-Y*:rrIagu mínd,cn töled teIhetőt megteszcl mald, hagu a nelté:ségek elmt llanak,
hogy ne le.ggenek iI!,s.e ,,eúsahbaJc a könngili", s.a: igarl, egásr,ségesebb
núglJal laüö mégu(lqlrlll hllsson.

Leg|ontosabb céI talőn az Ie*:
u számodl,d, hogy nemucdtéI mu-
ggarságodbatt. d |uttuí áIeled m!n-
d,en alkalamndl jobb alkalom lcsz
cnndc a megualósítdsúra, h(sz az
lgozt, hatnlsttallan maggarsdgot
múr csak a: tttusLn elduaott klt
iíllukbun laldlJa meg a: embe4 ahol
se mozl, se t&llt) n|ncs még, s lgg
a selrdlües ldegen szellemű kullílru
1n!g nóm lerlőzhetle meg dsí rom-
latlanságdí, Az1 hlszem,- azokíót az
emberektőI nuugodtan lanulhataz,
aklk apítrúI-|iúra, ezff éuen ketux-
líll niegőriiték hapyomdnllaltlk.at
g lrléket.nket, TöItlk meglanulhalsl
maJd igaún magyarul besr{lni, a:,
Igazí parusilcmbcrtdl netn hallasl
tlgesnúket, hogp: _,,el |ogok nennt,
eI lesl ulue stb" Oa! Ir,ét és ramd/-

Kloánom, hosu munkátokat síker katanú:za, s ehlnz a ió Ialen
dltIását is k{rcm. Ezcket k!lánta larlsznuúlakbq roJtni {ltraua|úttl

t{ovfias Knr*i
}áil,át,otr

I{HRH§D rffi A C§f;RKÉ§Z§ÁTRÁT

ffiWr§i,#r##iffi Í*r#Íffi 
'ffi*---ryffii :#"íí tWí !; ;,#,1!r' í f,árixr,r,a "i,6r,1,,j F,lr r, ffi i: s";,, 

"ilr "-,
és poulk Iníorloslhb rlieqéí, s ultlk-
neti Ís e t tei' í o q l nt É kut k ia nn a k, s em t e l tüle nül meg o e te ndő k. Il alu n tö b b
u; ős-raniltltlitis(tabtltt ékj ember, mltú uároson. ahol a sehéIgcs, ldegcn
s:ellcmű kultúm 

-lu.ttásúbten él nag1lon sok ember. Faluta iú.utusodnáI
latúos, hoglt tisztábun lt:gy mttvlerektr,el, helyu tdlékozódutlstlggal indulj
d. il lclkid íuu hamarnbb üsszenvlegs:ik azoknalt al embueknek u
Ilikével "Ií* r-,,.writJs:-sliuoel, rser&Csi-szereletet sugűtzó létekke| índulsz

ttú§londst llb.' VégüI mé§ egu kérésetn aan
lazzüok * e:í íuttt kércnt. mín! a lalusl cscrlclsrc{ orsz. eldadóla.
auüiIséttk ijsstl""o íalu' kis me:Ittábns hnénlett. lsmel*ed|etek.

klk éue L ]7 17 B er ké§r-§íllürlé{, f§eafieíi-§zaleuull $u§ irla uMRRe,I lruIulg8
útnt*, kedvts fogu"dlalúsru íaldl*;, s kedaes és ébntngekkel tdies lcaz
űr 4!tlé!ed,

Gyüitsétek ö§sae*-a |alu kís mclltlábas legénuelt, tunerkedtelbk,
b_grálkoz;atolt uetirk s aía*{ísaíolc belíIük kis csetkes:küzlísséget,
Ok ts *zrrelik tt tiús tórsr:"ldgot, uu|]anúgg vággnak mindarra,
aníI rl cserkészet lurl nguJtutí, miní li, csinállatok kis cserkéclössze.
iöDetekkct, klrdndulósokai ltb, Rülönösert a talura í+eríjlf cserkdsr.
aezetök, űrsuczetók slb. teklntsélt ut a munkdt'szllügpüknek, rle nrirt.
d.en lalpraesell cccrÁ,ds; s,:eroc:hct íJuen kís uoportol" Ezeltbíl a kis
aopurlokbóI nnnek azulúti maid kt ii lalusi uerkélzcsaputok, A íi{tk
között taldllok nujd escrkészveielíknek a!}ealmas legéngeket * alkalam-
adtán belúuíuk niald Ekal ue:et$kéazi t(tborba. s lau ha nektek att ir
kell maíd haggnl d Jljs csor,orloí, nem maradiwk őizelő néIktll, toullhb
élhalík önállóan az éIetiiket, Ez:eI ka|lcsoIatban allil kérlek hcnnetekct,
erróI a munk(llokróI ltüIdletek identést a ()serlústmorgalom arst, pa-
rancsnok_súqúnak, s közöllétek bcntc a uezetőltttak alkairnas |alusi
legérylck'ruaeít ís. A legszebb eredméngekeí elár6 cscrkéazeket megtutal-
mazzuk.

MnfiynR ilö[lYüilnp
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HAJNALí §ÉrA
S:óp íaposrf ruggel. Iíortin keliem, hagg körlllnúzzek egg

l,,rssé aa ébrcdü ternttslelbett. í|íire megérkeztem aí erdő szé-
lére, (Dpen |elkell a nap. Il[íttl ttlrosÍ |iú, először kerüItem
tauasszal lallra és mínden érdekelt, alnt a lerm.észetbett tör-
ténik, híszen eddig tlem uolt alkalmam lútni.

Éppen §oruIolkorni kezdlem, hogg mit lehet cgg erdőben
lauaszi"'reggéI talúIni, amikor meglútlam al uían egy siető
hanglilit. Ez keIl lte/cern. gondollam s rögíött tiggelní kedlem_"
1lgii6n lwlttí, merre síet a |t}rge kis úIIat,

Alig szaladt pár métert. s mút meglútom a róIiát, eg11

löIdből kiemetkedő 8-10 cm magas s körülbelüI 30 cm álmé-
iőjű dombocskát. Sima töIdhdnyds, eggpdr apró lpuk lútható
csak, Ez g, hansaúk lakúsa, a boltt, Amint iobban mel\nézem,megnézem,
rolu aomaocgffar. §tmfi lotírnanuas, egupur
csak, Ez a hanggúk lakúsa, a boly, Amint
lúlom. holu att már nu|7zsöa az élet. A blúlom, hogg att- mór ngllzsög al élet. A bolg leteién nlltltls.
előtte üI egy hangga, Eggszer csak a ngtlúsbóI előlünik eg11
karcsú- kisteíft é,i auorsmozaósú áIlat- Az őt meanlozaalía
előtte üI egy hangga, Eggszer csak a rrytlúsbóI előlünik eg11

ltcrcsú, kísíeift és ggorsmorgóst| áIlat. Az ör megntozgatia
tsó.pjait, mbc a karcbú hangga vísszahtlzódik. Most mdr éle-
ltcrcsú, kísíeift és ggorsmorgóst| áIlat. Az ör megntozgati
tsó.pjait, mbc a karcbú hangga vísszahtlzódik. Most mdr élt
sen |iggelcm, oaijon mi lesz ebbőI.

tőiük hítlelen megloil)an olt, ahol eip6k talpúnak nyama
tüúrelette fúradságo:i mutkdval megépttelt inűpüket, I{ét-
íeIé utllik 'a 

esopbrt, Eggrészük néhíiny naggobb hangga
bezeté.se meílett hihetetlen üggességgel cipeli a por$zemecskéket
ás íapltia az ulat.' A'naguabb csoporl louáhb megg. Ilt-ott kiudlík egg-egg
kisebb csob-ort s uégüI teljesen szétoszlanak. Áz eggik kls
küIöntlnúng úriúban egy eihullott légg fekszi(c" A. csoportban
uarutak uaag hatan, Nem !útom mit csínáInok, de a légg
megmozdul-'és elírulul a bolg |elé, La,ssan lépésrőI,|épésre
köieledik a ,,műú!hoz"" Feluonszoltúk a ,,műllt" közepére
és otthaaulált.

Füíőe, karcsú kís hangyúk szaladnak a légghcz, néggen
|elemeliA: ís ktinngedén sletnlk a bolg |eló, c kíépítelt, síma
úton.

Mosl eau lutó íelhő tirnuéka uonul dt a bolu napsütötte
oldalútt. Láiíam. hőgu a búiok őrel rladtan szaladiák kötül
az őrizetükre btzőtt toiásokai TáuolróI megzördül az ég, A bdbok
hiileten leueaőbe emeikeilnek és síetnek be a lakásttkba. A han,
iia* Uzitt ár. eső közeledését _ gondolom - és núnden oldal,
"rát síetnek a nédett otthonba. Iiíost llorullnak be az útépttők
és érkeznek a beiúratrlkhoz eggmúsután az eleségcipelő kit
csooorlolc. amínt a naqu Iorgalomban meg tudom ílggeínl.
Náou csénrlekben hulliiií'keid tu eső. Hírle.Ien megszűník
a iiüzsais'a boluan s mínden kíntleuő hanglga hdram kíiárat
leté"Iordulua síet belelé, Uga lúIszik a többtt bez{trtók.' 'Esí/c a.z eső, ,Ib az el"eőégcípelők nem leszílt Ie a zsúk,
mónuukat. azzal'sieln.el; íoudbb,' Zuhogni kezdell, mikor a:
utolű hágga |elszaladt a bolg teteiéig s a boly őréuel eltűnt
ctthonúba,

Hazúig szaladtcm a zuhagö e*íben, , .

Vámogs_v r,qtván ilr.

Kedves Fttlk l
I{ossztl a nvÁrl szünet, mosL lgazón ráérünk élnl a

tí]z töii,;"nyt. ttrií á -tu"mészóiszeretetit, élni az állatvédel,
fret.-ij. 

"".'csaX 
etjUt<, amit látunk és megismertink,. Bru.lt

meafigvelünk és ezépnek taláLlunk a körn}-ezo, altatutag
életlbŐ. azt adjuk i3 át egymásnak, írjuk ,lt pl. a ,,Hal,
nali §éiá"-hoz hasonlóan. § ha neflt §ajnáUuli _a íáro{t*
3áíot beküldenl a mi lapunkhg4l sokan^]át}tatjátok Yi§zont
mÜveteket nvomtatásbarr _a jVíagyar t;§crxfsz fia§áD]alrr,
Á loittetrra frjatotr rá: ,,Állatvédelem".

A esoreboíf,r hrsanosít&§áról ballottunk órdekes tl&
adási- a-ia-a-iOTran e5yik vasárnap délulárr, Idén isntét

lrffim*n-l:gl**,nlt"iiffi '"xff",",,}""-ttríh§ii;
iá-iíáiéX. 

--§iöaiut 
zsaTőa a csercbogarat, forrázzuk le s

,T-n"m'ód;n-megölt á'tlatot seárltsuk tneg, _ I{iszrlradás
utan bórra kell töini vagy örölni és téüre_gazdag íenórjc-
tartalirrrl kivátó macláreledelt adhatunk belöle énekesmaoa-
rainknak.

Az EntEaICAl§A bnltársl egyesület hlvatalos, Iapl&nak
6. eáma Barátosi József toltából ,nAssisi _Szellt l.ef€nc,
az állatvédelem védőszentje" cítnmcl órdelre§ r§mcrtftöu
ÜÓzof 

' ai L'Úoiie^na coip,rrhtiók állatvédelmi_munk áj árrak
kiíeilesztésérö]. Ugyancnnek a lapnak _a_'/, sz{tln$nán
iliŐ"'ti.i-n niag}ÍÍ Cscrkészmozg4lom. állatvéclö bizol l -

láiB',i*f 
--oerver,o"th 

is. Ennek a kö-zlésnek eredrnén_ylkópen
Ü3;-'Öi.'iaÍ_ Ái"at érkezctt az Emericánára való hivatlt1,1_

zással.
A ltlaoyar Ornltholoítusok Szüvetségónek t_urlonrán5,os

.rar.ioliO-iri'in, * }iO"ríg" már öt év:fol;tamban mcgjc-

l-*,**§i*l#l'ii.,F,i,.-1,'fl f il*i,nffi,--itií"ul"§i3i
értc,sít. Írow tíz peniő clőz,ctes beküjdése melletl az crl(l§e§
*li.,iÜ;i fiűzúít'-iiúvci azonnal rnegkiildi a kiadólriva-
tal.

t."l.fál!,i3 
yT 

ff fti:9,"#"í$}i"iT-,tl1l;ii'i, n',,-;ll,Ífl ,iÍ;';
ilid;it;;ilrÜu J l*iiótai nt 1+l +i 1 ll. 16flcr t ál ial- és 

"rr 
íir,ény-

védelméröl. I,)gyben azt a kCrelmci_ ter.icszt,etLc í"lt.l, ll]vJa
i*iÍ',iiriir"i;Í"ti az'iisszes !gko!á§.at, Fog__.r u tanrriókat
nreprüvitlitclt tanév rrá[."Íe"tl iiiójg," i.-'ibglaIkozlassáh
iji]?,ri#,i? 

"n"e 
ijiitá.löi"inoí öiiiöiiiggő gr ji<nrlati tevé_

kenysegckkel,
.rz Űrszúgos Áltatt-6rlö t.tgn nqgy b.rrzgósíggaj ntit-lriiűk, l{ér_el-

múr,: l, rör.rlnítncre.ugyi i"i,iis.""t""lüírJttniin di,Áttattoríatrni I(iiz_
il;;i"Ü il"ey'"i'átrurdr. -ii'ÍiirT.'"üiii"ti,ltLrietr_*',i;'q,lllll\l$1\;
Á-iiiri.lllilfr; rtriniiz,t+iirrnr a LiFa állatmencrl{kházl §zámí]r;i fnlD(tl
iii,,il;;;;; ";íil;üiii"i,-Ti*it"i, litiíi xi. ,t beiü.6,r.,tninisrt+rt , kéri*,
ilt,,jt l, 11:1tknc, i'( íiltt}l, ,n,,-g.;'.riÍ' 

-lll"i"lur 
17,"1'1i11,;,;;;, ,r i:Igt {!pa

}:,.,:, l', ,i,i,, .r l,.í".ki]lIl{,}}hi tlt,i}jí:, {ií rh"7

IIítlelen megmazdul az egéar bolg, Többé nent ludom
§rúmonturtaní a hanggákat, csak egg-egu kiiúratot, egg-eglt
kb mozranatot l(ltok a bolu életéből. A nuiltlsokon naouleíü
hanggák búlnalc elő és meghtlnak a kiJúrai előtt, HossitÍ'sőr-
ban köoelik a kiste.iű kansú hanggúk, s;úlukban bábokat Inz-
ngk és guorsan sza|adnak lakóhelgük napsütiltte oldalóra,
A bdbokat óuatosan heluezík a lankús donú oldatdra^ hoau
be ne outulianak és firt áünak mellette. Hirteten tetuettém e|ű
bdbat." Az íitzője kétségbeesellen tohanl Ie a bolg ÍaWaa es líÍ-
resní kerdt.e eluuzett /<,incsCí. Megsajndltam slegéng kís sza-
ladó áliatot, Ieleltem eléle a bdbiÖt.' Bottlogan -ltafrta 

|ot as
roh.anl uele a lrcIpére,

A bolg teteién még míndíg oft lll a hangga s a kíjőuőkel
irúnyltia. l|Iindeggiknek lntegetett a csúpjáual, azok előre-
ttuttolldk cstlpiukat és elmentek.

Az árng&os old,alon nggll ^cloport. hangga síet elő és
szép katonós rendben elindul. Eruleh,el, hogg houd. mennek.
.I|-Iost oes:em csuk ésrre, hogg a hanggáknaA: klépttett műútialk
a&nntk a balg körngétién,-bzen siÖ( toua, a klé csapat, Vcze-

,rÍ.o*<r,i,+ni #ire§íío'
!íi'ist lgíiti:y:.'il:|llll. ilIr, l



l-i,,''.J:,i.:'1,i:,
']]:i.;. :rj: ;.
)',,:,,?.:;;,

::: .,

*.,;W**M,

, --=#wT**
:,l§-*_

l

li
n

_* 
*,F



&Weffiffi$W&M &Wffiffiffi#effi-
Í+-fu f3-4r};* {§*,ro* ily

(A regény eddlg kö?ölt rósr,lel:Ének rövld tnrtelrnát a május
rí.l szótubup közóltuk !)

* Erdebes: Szekaesnek hívjáh. Sőt, a hííutónik i, o,
a neae. Iga:gató uram néwokonaí, Érdekcs uéletlen . . .

* Hm! Fényhépüh aan-e? A nyiluántartó számára.

- Most csináltatnak a hözelí műterernben.
, - Ittmnn! |ól aan, ántéző úr! ReméIiiik, hogy betál-

nah. S;abad, a feluételi. jegyehet?
Áz osztályaezető átnyujtotta az irattartót, attulyben

í,astag itatőslapoh hözött feh?idtck az alúírúsra uáró tisztá-
zntok. Az itatóslaPok hözellén herek lyuk aolt s így látni Ic-
hetett, hogy atn-ó a laPoh hözött leaél uagy setrl.

Áttzint Szeheres a két utolsó felaételi jegyre billantoitt
- fhert átaluasás nélkül semmü sern ít,i alá, _ a tollat
lartó heze megrándtút, megdörzsölte a honzlohát, höhintett
lagy hettőt, de uégiil is eréIyes uonásohhal orlahunyarítatta
a netét a hét iare és az irnttartót aísszaadta a gondo,|a-
tahba merüIten előtte álló osztáIyvezetőneh.

* Látni akarom ezt a hét új embet t! HoInaP reggel
f él nyolchar jelenthezzeneh,

* Fe],hazom őhet, igazgató u.ram!
* Ne fárad,jan, intéző úr! Tanuljanah meg rögtön c

elején a maguh lábán járni"
* ?a,rancsára! 

,*

Eközben a két újonnnn. fclvett alka|mazott Mártan bá-
csiaal tanácskozott, a Bortásfíilhében. Lahás iránt érdehlőcl-
teh, me.rt hút ők ism-er'etleneh itt, Fehért,árott.

-- Al,tán mineh pettéh fel magukat a gyár|zoz?
* Engem segédhönyvelőneh,

- Engem háfutrinak a. közPonti. írodtiha.

- Igen? Annah a léhútő ?,o[inah a hell,ébe? N'o csah
ne gbecsíiltl m agarl, gy erch!

A ,,gyerek'' hírtelen felknPta. a íeiót, de ugyanolyan
hirtelery ismét le ís horgasztotta, nyelt, egyet és igen cseüe-
.$en azt mondta:

* Ibarhod.ni. ahartlh. bortás úr, hérem...

- frtrinmcg ,,Pottás'Úr"! Micsoda beszéd. ez? Márton
bácsi s azzal aége. Megúrtetted?* Igenis rneg!* Ázért moúrJom! Hát maga, fíataluram? _ |ord.ult
ctz ádősebbihhez. - Nem erőltetám ugyan, d,e amnndó aa-
gyok, hogy ha renrles, tiszta s széB szobát ahar, nézze rug
az én his aítyillónban, Eddás smki sent. Iahott benne. J,tem
szon1.\tam ró a laháskiadásra. Pedíg h,ertre nóző és ió káIyha
is uan benne, Széh vüúgos, akár tanulószobának ás úeg-
felelne . . .

_ Látatlanba ás elíogadum, Múrton bócsí, ha szabad.
tuhem ös így szólítanom, Úár mint házigazdámat. Feltéve,
ha az árban rneg twdunk egyezní, Még netn tudom, metm3yit
kaPok, rnint kezdő. ",* Ábbcn netn lesz híba, bár az árat az ünyiükotft
uabja tneg, rneú hát ő takarít, ő mos majd rá. De annah
aajsziue aan. Ha meghldja, hogy gyárbeli és az {ljah kö:iil
ualő, úgy fogadjc, mínt az éd-es íMt , . . Hiszen igaz is:
ekkol,a lehetett az én Palhórn is, amőhor beaonult I§í7-ben"
ünhént, az abia után., . Artán. , , haza se jött többet, aa-
lalrcl Krasznoiarszhban Parlad,oznak a csontjai , ,, a jó Is-
ten nyugosztalja!* Engern is PáInak kíanak, Márton báe§!

- Csahugyan? Iliszen akkor szüret! * aídutt fel, a
már-már búruih ereszkedí öreg. * Ah,hor rnsg éPPenséggel

hirályi d,alga lesz núIu,nlt. J[o, hogyha amttgy egy&bhént
rendes, otthonülő fiatulember.

-* Hát számom,ra ltem tu.rl valami kis hul"laházat. bd-
csi? - hérdezte a hífutó, alat ma.id alfelcjtettalÍ u nagy be^
szélgetésben,

- _ Jt{ekcd? Persze , hiszen te ás itt uagy! Hrrum! aoha
hely a HanráhéhnáI, de ott kót uúsott hölyöh tan. Azt nenl
ajánlom, Áztrín,., a í)asicsehné, az igen rcnd,es fcjérneP,
a szobdcskája ös rendes, de nehi hét nagy lánya aan, Alígha
fogad be íi,úf éIét . . .* Ensem nern bdehclnek a lányoh!

- Szőnuir uagy te még ahhoz, íűm! _ Ieeyintclt Jódí
uram és kemény barackot flyomott a fiú kobaki&ra. - Ha-
nem tudod, mít? Ellakhatsz te ás minálunk. Rint a honyllá-
ban. l'élen jó meleg uan. ott és egy összehajtható uasűgytan
aan fent a Pad.an. Az elíh éjtszahára a szögletben - "Mo,míl nézel olyan bambafélén? Tiszttt, ió hely-at! Mert Ánna
nónéd igen szigorú- az ilyesmi,ben. Mit tud böröIní cgy his
PiPahamumt! Ha segítesz nehi cgy hicsit a ház höriil, még
uarsarád, is ahatl. Szegóny gyerehehneh nagy szó az, tni?
Tátod a szádat? Talún nem {etszik?

- Nehem ígenis nagyon tetszik, Mbton bácsí, hérem,
de talún. .. a hányaelő trIrnak uan ellene hí.fagűsá? Hosi
egy hifutőual . . . ngy fedól alatt . ..

_ Esy |edéI alatt! Hallottak rnár ől.yet? Szólian mút
hozzá, fiataluram! Hát mi közöd aan nehed a h.önyutlő úr-
hoz? ó bent a tiszta szobóbaft, te rneg hint a kanyhában! Á
s:ente eIé se heriilsz hétszámban, triie?

- Persze, csak költözz te ís ada, ill,etue . . , csah kiilmz-
z.é.P oda nylgodtan, Meglcszűnh béhességben. Hogy ós hía-
jáh magát?

- Szekeres Béla a *eaem! * felalte a fi,ú, de úgy,
míntha qgy szilaásgambócot, nyelt aolna ugyanakhor.

Helyes! De micsoda aélcllen! Eniem h Szeheres-
nek híanah,- Szeh.eres Pálnah.

- /[o lám, szében összeíllenek. É,s az édesabhlk. édcs-
anyjuh nyugodt lel*t afíclől, hogy rcnd,es helyiá kcrüttek,
A matyőjuk merre aan?_ Az úllomáson hagytuk. Mast érte megyünk, ió?

- Helyesen teszih. Estefelé azutltn iöiicnek errefelé.
Aitdigr.a.ét;pen dudálnak és 

'együtt 
megyűnÍÍ hcza. Nai I*

ten, aelüh!
A hét úionc kiléleu a kabun. Ámint aag^l tíz lébést

haladtah, a hifutó könyöhévet bldalba löhte irl\íellb láisát::
1 Te, PaIi, ebből baj lesz! Eddig is alig bírtam vissza-

tartaná a nerletést.
A fiatq] tigztviselő illő tzkintéUyel rászőlt:_ Kü,ldönt! J,te bizalrnashodiúE!

. Szekeres ígazga,tó
gyázzban átló íiatalohry'r'I 

tehintett az előlte fcszes ai-

A.felu_ételi jegyühet ugyan aláírtam tegnaP, d.e ai-
halmazlatásuhhoz feltételt szabók, Mind a kettei téIbeszahi-tották tanulruinyaihat. Az ohok, nen, tartoznah ráin, de nem
szeretek .féIbennaradt emberekhcl tlolpoztti, Csah ahhor
uéglegesílnn maguhat, ha erről az éaiől isholai bi.zontít-
ványt mutatnab ?,!id fel, Természetesen a szolgúlateí aíért
ltiúnytalaruü eI hell látnioh. Ha nem bíriáh, őíszel tlhagy-
iák a aállalatot! Elmehetnek!

A segédkönyaelő és a hífutő ugyanabban a billantíu-
ban koppantotta összt: a bohrúitk és é-g,rszerre rsinúltah sza-
bályizerű ,,hátra arc!"-tlt, Múr az ájtőnál aoltah, amihor
szekeres utánuk szólt:

!::]__:.F1€!i:!
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- Ábródok!
aröÁtiJl csíl,tagó szemmel íordutt uíssza a hét fitl ás

egy ltívó hózmozdú,latra odarahantak az - édesaPjuhhoz.
Az clőbb meghatva i)lelte magához, majd kíssé eltolta ma-
gűtól őket:

- Eleínte haragud.ní ahailam rátok! É,d,esanyátok eI-
eftg(delt benneleket?* Nem! Engedély nélhüI jöttünh el!

Hogyan? Anyu még nem is tudja? Élctlcn gyere-
heh..-

- I)e, tudja! Megírtuh, }tagy most édesaPánh n"ellett
érezzíih a hclyűnhet.* É,s tz ásholu?* Parancsnnb atya elintázte.

- fto ió! A helyzetem nehéz! Számítok rátok, d,e soha
senki sem tudhatia tneg, hogy a íiaim uagytoh, Különben
hár a kométliáert, Megértettéteh?

- Megértettiih, igazgatő úr hérem!
Szekerés Palla mosolyogaa nyujtotta jobbját nagyobbih

fiánah, míktjzbcn balifulal a zláIlára ülött:

- APrődammú fogatllah! A ielszavad: Alagút!
Pű gyanásan fénylő szemmel felelte:* ("tállaltatl! ÁIlon is becsülettel, EdesaPámért és u

:laitámírt,
ívíost Béla került sorra.

_ T, ÁPródommá |agadlah! A jelszaaad: Bors! Mert a
bors kirsi, de erős.,.

&éla vitmros kércsókot nyornatt a feléje nytijtott
héffs:

- §des, büszke lesz a fidra!
Szelrllrcs ünnebéIyes mo:dulattal egy-eg^) kís keresztet

rajzolt a |iuk lzomlohára, íry szohtúh Siőneiásftnat a szűtői
,á|,dó-tt adní, a gyerekellneh- rninden komolynfu$ alhalorumal,* Ilrerlietek háí a ió ísten nerében! Ltgyetek, ris*n!
Á jelsző?

_ Alagút!* Bnrs!* Elmehettek!
Áz el.őszabáben már csah két úidonsíilt a],halmazatt

megíliatődött táaorusát lútlmtta Regína hísasszony, A ki-
,u66i7 ydzlariasan ajtót nyított a másihnah, Pált Fodor in-
téző úr a hönyvelőségbe uezette. Bemutatta az ott dolgozó
régi tíszt.uíselühneh ós a főhön.yuelőnek |igyghn[6e aján-
lalta. F nnyar udaariassággal f ogadták,

Béla ezalatt t,egye§ lrzelmel*hel álldopátrt a íalyosón.
Az tíj, semtrú.héPlen sem barátságos hörnyazet és a magára-
hagl,atotlság ráirchtlzerletl a lnellí:re, S;erencsc. hogy még a
lrczón érezle az édesafia s;orítását, mert talán elsírt,a aolna
magát titokban., De a-bors crős! Ki|utő lett? SOhűt kell maid
nyelnie n régiektől? Sebaj! ai.szant szabad j&,ása-helése
lesz a telePan, a. hözségben. Niucs ítóaszlalhoz hQtve, mint a
hát;ja. Tehát löI)bet látlrut. No, meg,lússuh!

- Te Pcilig - szólílotta meg nz ajtón hiléPő intéző úr
eredj íel a titkarni hisasszonyhoz, iclenthezz nála

illendőkéPPen és hrrj tűle munkút.,. Egyelőrc főhéPPen a
Po_síára jársz a leuelekhel. I_farkolj yyorsah megismcrni a
telcPet. A: öreg lódi ős segílségedre lesz.

Anólur eluítltak, BóIa szörnyűséges nyúIPofát uágott,
ncm a. intéző felé, hancm a saját sorsa |eIó, Ezzel le is
tázta aa untlotod,ást, és fiityörés:ae ru,hant fel a láfusőhötu

- Ugyan sziaesebben mentem aalnu a btin.yába, mint
nhhoz a naskarához. De Ps*! Minden minúegy, a,hors m.in-
r)e*ütt erős!

Illed,elmes en kaPogolt, benyított :* Kezét csókolom. .En aagyoh at úi hi,futó! Bóla. " .
'í essék aelem rendelhgznt,

Regina kisasszony jéghídcgen végignéztc :

--Hút csa,k szedje öisze magátl Siegény Zoli. ah't h'-
doblah, múr mindent tud.ott. semmi heduem sincs előlről
hezdeni a beoktatást. Remélem. hog,",l tud írni? N-n-n-na!
Egyelőre ezeket a leaelehct árlá be"á hönyuhe és uigyr le ,t

boslára, . ,

Ebben a Píllanatban hcttőt brummogott a uillamos
jelzőhészüléh a-,;lezér" hfu frítozott aitaia íöIött,* Ugarjon! Magána[ szól! ^ niandta a aúllán he-
resztiil Regina khasszony, BéIa kalogott és bement,

- Büa! Az első slámú tito{: isah azt a leaelet lehct
|tastóra adni, amellnek a horítéhján, itt a cégnéa IvI betűié-
ben, lent, Ponta.tan közéPiitt egy his Pont uan, lint:accruzá-
üaL Mínden mds leaéI észrevétlenül at asztalomra heriil,
atnáhor itt aagyoh. Egyébhént a lahfuzabfunba, Értettíih?

- Igenis!

- Elmehet! Hozzott nehem maid hét zsemlyét tíz-
óraha a kantinból,. ,

Béla a folyosótl, lcvő kis aszlalhoz meftt, egyet íohász-
lodott és előaette a BostaWjnyvet, aégignézte a levelcket.
aahmennyin rajta uolt a tithos jel Azonl{ll ís escményte-
leniil telt el a nafja, de alág tárta az este hat órál. Holt-
fáradt aalt,

Márton bácsiaal haJlgatagon ba}lagtah hazafelé, Orla,
haza Anna neni egy böire teict és kenyeret tett elű|t n
viaszasaászonnal boiitott hon.yhaosztalra, Béla azelőtt mtg
nem itta uolna o rneleg tejet semmi Bén.rért, Most h(zct (§ú-
holt az usslonyságtlak - s:íucsen telta, mert jósógns níztsii.
tíszta öltözetű a)sszony aolt ás örömtnel nyahalla a bögt.
tartalmát, Amíhar elkésfilt uele, meghérdczte:

* Elmoshatom a bögtét..^ néni hórern?

- (rsy, úsy! Csah úondd itgy, hogy Anna ní,ni! Ha^
nem űz élmosást azt m,ü§arn végzetn, Nent, bírom a íiú-
mosogatásban, Hanem eredj n kamráIla, ho:z be kít öIrt
ualó'Íát, töItsd mcg a hannát és a ucdret kint a rsaPnúi,
Részítsd eI az ágyadat és a mosdóaizedet, nrcrt regge| öt^

har íölkelés van!_ athor? Brrr!

- De nrm is n^lolchor! Hat előtt már nt/ h,ell lenned
a gyfuban. És ha elítb a lűzhclybg is te g,l,ujhsz bc. fát is
í.e hasoqalsz, rec,Ecli,t ás kabhatsz.

-"Meglc.st',-'Annrt 
nénÍ. mcglesz! Csnh rleinle le,sz szn-

hatlm,.,.
Behozta a fát ós a úzehet. szőtnyilotta az ágyil,. a sa,

rohban Iéaő his szekrénl,hen elrendeitc a nlotyúiút. Á !<i,t

öres árd.ehlfirlvc nézte.-'* IIát az a soh könyt, mbtek egy hifulőnolt?

- Félbehagytam aI isholút. nrra gandoltan, htilhu íu,
mllhatoh kö:be-bőzbe.

* Azt hajosan! Bár lúswn esíinkint l,ehetne .., , a uil,-
lanyt ángyen adja a gYár. 

(Folata$uk}

A rémhírterjesztéssel áIlít§d §Eembe a jóhírteriesutést !
(}



li'iit§úrki!§züsk rrólrrilry lTót út,a a itnrc-
tdrcrr vd§cz jó mrtnkát l ]tfinclcrt mllgyür
cscr|rdszinládsága és büszkc szcretctc kísérl,

§zép ílvúhelysuentolG§l tinttep6ly szl,riltelyc
volt :r I X., Lónyay,1. 43. sz. ttá* óvóhelyc.
Gecső Flugó cserkdszcsapatliszt lelkes kcz-
dcményezé*sére a ház ld8optLrancsnokával
cgl,üttrnüködlc, gyöllyöffi oltárt kdszí-
tcttck ttz óvólrclyon. Az ór,óhelyszcntclést
.Szontbathclyi László atya, a 430. sz, §zen[
Asárik cscrké§zc§ápat patartcsnoka vtiscztc.
,í.ászló etya az ór,óhclyszerttclét jeluntüsó-
É(.L l,i)\,i(l, magáhaszállásra kisztetó lrcszéd-
Lren móltatta. Az ürrrrepségrreii jclcntűs

l{aíylr Cgerkész víltale. A llt. §s. t§42
decetuber l-i §záInábúl öt póldánlt szcrettre
vcnni Botszéki Réla s.* öv.. -Brttlauest.
M4rtonhcgyi-uí 6. §zabó I), 

-í]rtta. 
Éács_

almá5,6.r*ételrc kdri a kiirclkcző M.
Cs.-kct: XII. évf. 7, !2, 7:3, 10, xI x,
évf. í?.

cserkószek a boDtbnkúfofiüll,ak lavúrn,
szerte az országban íoti,nak n cscrkészcsa-
patok §yüj tÉ§ei a ló§itámodlr sok áldoz ataittrt.
Május r7-ig bcérkezett JelenLósck szcrittt
335 pengó 36 íillért g_vüjiiittok. A gyüjttls
tovÁbb folyik l

KöNYv§AP 1s4.t JUNrü§ t, e, s.
szellemi és anyagi életltnk mind,etr cróíc-

szítését n hábonl slkeres befeiezésóre össz-
pontosltju}, hogy Lizlosítsuk -kultrlránli 

és
nemzetl élctünk fennmaradísát ós tovább-
fejlódését. Kellemcs örönl sz}'rlnünkrn ai-a
hír, hogy g könyv szokdsos isi üntrepc. tr
könyvnap idén is felsorakoztatia ncinieti
irodalnunk kttáIóságaít. És m95[, arnilior a
háborús crófcszítéseink tnirtimunrrá csölikcn-
tlk kulturális megnyi]atkozásunkat, kűlörrös
öröm számunkra, hoÉy kcdves barátunk. u
könyv, idéIl is hirdeti országszcrto szcllcrni
élctünk íejleltségét, Járl öröinnlct a sáLrak
között, kercsd íel a cscikószkönyvek sátrátls, most beszerezltctcd azokaL n köIrv-
r-cket, amiket régóí,u mcg szcrctnúl venrti's
ii ön5,r"t/rradbúl lrünyozni!r,

Cserkészllút va8:- leíttl,t nlkainrlzrrék
kötszerüzletetnbcnl Pcskay EtIc, \:I., Teróz-
körúü 24b.

t'jra mcglelent o Lurkó ós n Fu|gnr l
Kosztcr atl,a két izgaltttas regéllyc, a Lurkó
ós a F"ulgur rljra tnegjeletrt a Zászlónk_
könvvek sorozatábalr, Ámióto ez a kót
naglszerű rcgóily fol},{atásokb.rn nregJelent
a l,íagyar Cscrkószbcn, állandónn érdeklótl_
tck n/rlurr-li, hogy htll lchctnc beszercztti ,-
n)ost öfömtncl adjuk mcg a válaszl l

Júniur l_t §zámunk cínllapja Vizkelety
I.ászló felvótclc,

Cserkúezmtrnkn n Gyermakn{pon. Á Ma-
g5ar Cserkósznloz§alom G},ertneIulapi sát-
ráü az cddigi évek szokásá}oz hasónlónrr,a Blaha L-ujza-téren, 0 Ncnrzeti §ztrr-
ltáz e}6tt rtllítottúk í0l. A syüjtós vód-
nöksCgdt F!ícscrkttszütrk hltvcsc vállalta,
lrciycltcse ür5, l_itrtillrd lolt, orszúgtrs pa.

ratrcsnokunk ltittesc, A gytijiósbtlrr ntozsal-
munk országos vezctóitrck, ds a cscrkdsz-
tlszteknek lritvesci, válolnilrt n t:serktl*zköz-
porlt tisztvisclónői tettek rCszt. A g},üjtÓ-
srltrrr környékdt cg},ctlruhds cscrkdszoli jltr-
ták bc és perscllycl §},üjlött(,k n járókt!ók
között. A gyüjtós l,tiglcrerlntónlc: 11,84ü P.

nliy§t{i §redmdnye volt: a hoÚlbakáro§ultflk
dszdre a ház lakót által az dvóhelt szerrieldsáltal az dvóhel.},szerriel6s

tött 325 p,ból 125 p_tcmllikérc ti§§ue§yüjtött 325 P,ból 125 P-t,

j

i
n sítlr-.os borrr}raliárosrrlást szcnvedctt 430.
rz, Szcnt Ásztrik cscrké.szt,scpat kárútrtrk
lnr Ilíttl:tli"e ;rj,irrtottíili fc,I.

\,'..i_.{i
'; i,i
,n./\* *( §-.,

§i 
, #**',

'* l+! |i,,,. cd
, i -Y\ff

i

á
:,!

],i',l-íi +"

N Átil'PÁPÁ: Tttdotl,.,. |inrsl;,útlt, llolslt
ntiért lrr:l lií a cltir,/ir a. tajtiabó!!

i_i§Ofi]á; í}ittns<ttt. tt7íirl., t*t:rI íéI, }u,lay
őt,is hel.r.Itieik.

Vcístírol1 0 c§cík{á§í§ átarban! ?átmőrry"tér.
íVlagyar könyunap t944 fűniu§ t, 2, 3

estrkú*zkIipolrrn, A lrudcpc.;ti Ndprzigr,-
ltti it rrt;il,i ídószakbnn 1$3tt tiut l1rűlitidili.r
fiudapeitl Cscrliősz Kíir Szcnt C;l,örg5, liír-
F,,]t)ir]n, riqcrkészeJ< fillrlrc!lrűl t,sct,littszcL,
ipiifti(lk. oitárát csr:rk(,szlnűr,risz tcr\,ci
,ricrin1 cst,rkt'szt}. horí|.r,! {írk ll sztlil rlag1,1tr
íar:agásc,lil<il}. r\z r.rltár szobrir is r:serkórz-
nrli lrísa alL,)t/isn, I}eltrutl,!. j r;k a kir,L ílptrltil
fdr;:,kipé1 

"

1{}

{ l,h,, ]{ultínszka llrnű lclo.}



Ml ÉnD§K§t?
ügerk&r.envenruhóról. (§zabó Srindor.
lgvt OrOi,l-it cnerkészegyinruha visclisélNngykórös.) A cnerkészegyenruha vi§clésé,

nek litalmát letoldotta 9z orszÁgo§ pArBnc§-
noksál. A víztcserkészsapka viselését ncnl
§zütrtdtték bc. f,serkdsiegyetrruhát c§ak

iago§ pBIanc§-
vilelésdt nent

izok a c§etkd§zek kaphatrink, aklk cleget
t€ttek ronÉybegzolEáltátási kótelezcttségílk,
nek_ klvótóIt kéneinek azok. aklk clfogad-nek. kivótÓIt képeinek azok, aklk clíogad-
ható rnódon btzohyltjá}, hogy nen} vchettekhotó rrródon btatmyttják, hogy nent vehettck
részt a rollgygyüJté§ben.

Mono-kói-itlteic. (I(ováes Jántls, Keszt-
ha-lv_l Pl'llntratnvlleg kaoható g Cserkész-hely.) Pillattatnyilag kapható a
mliban ntorse-kés, ára 4 penglmliban ntorse-kés,- ára -4 pengó 70 flllér.
Ytzi órstezetöi sapka neín kapható anyag-

xt*i,zELÉDlK A TÁBon

hlánv mlatt.
MFTR. stolnúlat. (K. J,, Heszthely.)

MFTR.-szolsáldtra jelerrtkezni lehet a Ma-
avar Ktráli,l Folyhm- és Tengerhajózási
Ht. tcazsat"ó§ágánál, Budapett, V,, híária
Yalérla-u. 11í. Haíósttsztt szolgólothoz
étettsént szttksd§es; natfór§zolgálatra je_
lentkez,het né8y közdplskoIát \-égrett, 1E
ér,rrél nom llatalabb lerfi.

tlnovrr tenoeróerotl Íolyólrnt l Kereske-
delmi"Tcngerd,izet" kiadja- a Mogyar Ten-
gerésztisztek Egy'esülete, tsudapest, lV.,
Eskü-tér 3,

üz:tt A MAoyAn §§§nKÉ§:z
V. Kdzm6r, 8l0. ,,Yoga az intézetbcn"

c, kls lrósod azt mutstja, bogy ügyes író,
,ió trtegflgycl6 t,agy. Ez az írásod még rtcm
lelcnhcíett Irreg, dé hiszcm, ho8y fo8juk tné8
valamilr-etr lraconló tréfás tárg} ú írásodat
nvolntatásban látni,'F" DGla, KunszentmlhI6r,,,Tavaszébredés"
+. versed blzon.r- mds nem érctt arra, hog5,

, közöljük. Ha minden áron t,agaszkodsz
ahhoi, ho$y jr5 r,ersckct írj, nagyott sokat
kell még tnnulnod, képeznetl ds gyakorolnod
magad. Kérdés, érdetnes-e enn1,i cnetgiát
ebb-e az irányba beállítanrrrl "l

t'. t,dgzló, g47, Peglczonllfllrlnc. I\íé8
ntárciusban behüldött két szép clbeszÉlése<l
közül a ,,Cserkész volt" clnrűt a közletrdólt
csoportjába sorolluk. Mcgjelenésdnek idő.
pontját azonbun lnóg hozzál,etőleg sem tud-
iuk tne§nronclan,i, Jó nrunkát l" T. Jhíse1,78ö. tl6te. ,,A son<lor" címil érde-
kcs. kcdves törtétrctedet a k0zlendők cs<i-
ooúiá},a sortrltuk. lVIiveI azonbqn er6sell
iéIi "hallgulatll történct, majd csak oz ér
vége feldkertrl rá a sor. IrJ ntáskor ls ilyes-
fdlüket t

ll. lindre, tlS. Egsr. Beküldőtt két ver-
§cd eí{yil{ét's€m kiizóljük, b{r mtnd a kettó-
trerr sók a nzcp gondolirt ds kéts6stelc,l, hogJ
van tehetséÉcd a tcrsclésbcn, (A poctikát
azolrbalr nrÉg sokat kellene tnnrtlntón},oz-
nod l) Vcrseid főbibája, hosy tíü hosszrlak
ds hossarlságuk rlem ÁJl arányban a mottdnni-
vtrlódclal. r'fóbáld rövidcn, tömörcn kifc-
iczni Eottdolntrrldnt.' U. ,lrpárl, Talabínyn. ,,Édesan1,/rm napja"
clm{í vtrrsod ketlveso rnclegszír,ú kisér]et :
de sajnos, slkcrtclclr kísCrlcl. Azt hiszcln,
sokkal szcbbcn tttdtarI y6lrrx tnggírnl;r
nlontianlvnló<lnt T}rózábnn !

rd. K. !stt,ín.- lJekü{rJött tréfáld sajuos
tntig ltem o]yanrrk, ho$y közölllelIrőh. Az
ecyiket rrem llkerült mÓ-gdrtcni, n mitsikolr
meg crósen látszik nz,,i<le§erl halás". A
r;r,izot nte§ Éyahrtrold lr§g:,()n §ol{nt !

F. l|óta, Sí7. Knporllír. ",A vdszharang"
c. versed nléÉ nenl o}yan, bo{y lrözöIni
iehelne, McíiChct{tscn hevesel lnnttrl és
rlmtlóse ls cvcttqe. §zcretcttel ölel{1rlk l

P. Sánrlor, .í7B. 6yair. ,,Jövő fial va6x,unk"
c, verscd hizon.r, gyclrgí:cske. A három
vtttsszult júfol,mári ugi,rnnzt tsrn4111, a rímck
hibóslrh. ])e varr itt na§\,ot}b bnj is : ltatli-
1Abon álisz a helycsbással. filóbb ezzel
barútkozz" m(,É : a i,crslrásstrl nrtlg akknr.ls
rátlrsz l Nclu ífir|ú,l[ }ajotrrk it l)oriltlílzát-
kor,? Soknt gnntlo]trrrrk rátok !

llj, l). l"orele, Szado. }lúsr,é|i círrtlnptcc,
vcd nettt lrrlú.;trlh:rtntt l)leg. lítclt bár lio-
rtltlhtrz ké}lcst cl(iA iig},.,\ rajzolr)nali lá{szrtl.
n !í. Cs. cínrlapiliirrlrk a szlrlt,ntrlllil,il lltt;i.{
messz{.\,iln i\'í,il,t c|í a M, (l:. pclri;,rr,r,trll;tI
és lléz,z sze tnhc vllük. ;\zl{rn Ncrtrl rr ]iezcrlet
1 5xirr4,6fllr ds -, adj i§araI ttlklln, l;1llct-i

hcn : |ájz,,li, llllil;;i. u. "rk:n olj r:. lt}i1.or
lljrc|. ir,rr{'. l!o't.k it,itl1,1t ll {r, r rltij;I1,3llrt,l
jo'iltt,t{i rtltrl rl §'!, Y,.s. val*liir.l,, i!; szll;tl*.

§zlNHÁz, F|LM
Ltllomfí. A Nemzetí §zlnbÁz felújitotta

Sztcllneti Edének (1814*78) 6 mult §zózad
köztsmert népszlnm{lt,ójának ví&látékát, a
Ltltomfit. A föbb nrlnt 100 §zlgli§eti-daTab
közü oz a lecslkerülteb§. lna ls elevenen,
kedveserr hat." ha a színészek tól játsszAk.
A darab tréíÁln érezzük ugyalr, hog.v még
a mult száza{' bunorá}ról fakadnuk, de azért
ml is lót nevetünk raltuk. A szórakoeáson
íelül,k"ilön érdekességrit nyujt, he összeha-
sonlllluk a darabot a mi korunk szellctnével,
ízlésóvet. Irodnlmllag pedlg a magvar szilr,
mfiirodalonr lejló<Iésének eg},jk, állomását
kell látnunk bcnne. Unqvári (Lillotníi) Tríak-
Iári. Patakl .Ienó iól játszott. V. K.

lbltrn. Bárhi megndzbeti, de e problémáta
clsósirhan a íelrtőtt c§erkészeket érdt}ll :
lilnuádira! a uáIds ellen, Valóban itt az id'eJe,
hogv a háznssásti)tóst elón}-ösen íelíuntetó és
a 'iiá,tá=t nrini egyetlen 

-józan 
megoldást

belnu{ató íilmek után, cz a tilm ls ntr:gszü-
lessen t Dc egy lecske tnég nem csináI tryarat.
Szeretnénk. ha n filrtr nem kivételcs lelcn,
ség lenne fi magyar film8yártás történctében,
hincm mlnt égy tisztúltabb szeuem elsó
hírnökc. A filln'ineséje }.'ranciaország cgyik
tartolná rrvúbarr játszódik, az cIsó viiághÁborfi
előtti évókbcn" amlkor a bittantanltással
cÉ\,üí.t nz tstent is kl akarták az iskolábril
ói'az iliúsóg lclkéből zArlri. K{r, htlgy az
eseménriekeü ebberr a filmben is mindig a
vóletlcri viszi előre a kibonta]<ozás feló.i ]§lrgYtrn snjnáltuk, bogy a magyar vilÁgtól
távoli ts lrltllen légkörben já,tszórlik a film,
úedis salnos'a rrri törtenclmünkból is kí-
irálkózrra- hasorrló tóma l gorrdotjunk csak o,

liberális szellemü évtizedekre va§y arrst
}logt a vdlások vlláSstaíisrtikájában csak,
ncií elsó }relyen állt n trianoni I\íagl,ar-
nrszág... V. X.

Vlharbrlqárl. Hdborfis íilnr .- cgy kis
élzc] rrtessílúqel, valúszlttútlt,tt, csakncm Éyef e-
kes részletólikel, tiihbperces verckcdési jele-
rttltlel. hrr! t{,rln(isueté6. hoi crólt,etett hu-
ntrll,rnj és IniDdanlclIrtt elttg jd}zan és becsü-
letes légkörrel, Az a ben1'omlrsunji, hog.v
a filnl i nag\ liil}tcBcknek kdszült: elsős<rr-
ban azoknák, ahiknck _ 

rrincstrrrek h_rrn},cs

KöNYvl§MíRTETÉ§

Xll., }Ielnrich íslváu^út lj{r. V; X.
Képes üá;ral írzoll titrtán {Nemz"al Könr-

táf.) Áre t P. A Hokonnépek Intójrelérleí k§g-
déméníezó§ér€ értóktx könyvben g}-üjtólte óssze
a Nernz.eii Kön]ryláf é te,§tvór ó§rt lrodaloít)
&8szebb daraójait. A, köry,v beve?etójélrsn Kéne§
6óza örszeírrgl,alja az 8:ztek tórténelméne,k íOn-
tosabb nlarzffneíait ó§ résrlelos l§ílerleté§t ad ez
é§zt irodálOmról és szel}rmi élctük &ilejlödó§é-
ról. Ebból az isrnertelósb6l }ül§nóson É? fagadj§
me$ fi*yelmü*kct, ho[}. milyen sok keserít na-
l}$t l*toti tu é§rt nóp, mllyerr sokszor volt rab-
ságb.rn, l*igázva" A betezetó után §zeme]véniek
következrre} az ószt irrr<la}omból: vrrsok, elbc,
srélések, regónyrószlelek, §án .{ladár, Kéíres
0éaa és íirányi lilemér fordllásaiban. Na§yohb
részlelcket kalr a* olvasó nz észt nemucli ópo.§z-

ból, a l{ale1,iporxhö]. Értékru irr>rlalnri. g$ile-
rn$ny, nr8y hián},t pót0l1 V. §"

Körrnötzl l,óezló; A tóhjátékos lrls}önlte,
Exodus klirdús. .4ra *.8O P, A bÁbjíríík több
csolkószc$nD8lnnlr Iett szí\-itgye. Sok hclycq
szén ercdménve}ct órlck tll velc. I1z i kön)-f
clsdsorban s - kczdő báblÁt(,kosokn;r]< lrórlott.
rle jólnnácsnlnnk ;r lap:rszialtnbbali is ha§znál
vc§iik. Ré§zl(llts mei!,arrlzalokal, pont05 mó-
relekkcl. adrrtuLkaI szrrtl;iló le{rrisoklrt tttlIilttrrk
bónttc a-bátriálszás leí{í6hh kellókcifő1: a háblt,
rí], a sz|nrnáró!, n dl'izktekrn!, a mósorrdl. Fel,
rorol a könyv számos ol1,an nólltnerít lrs törtó-
notct, omit nnsron Jó 'letretna bálriútóhríl alka]-
nlgzni. r'ifiyelenlraméltó. amlt a báltjóték nópi
pretleltlről montl : ,,A bAbjátrilr nópművószet(lnk
tÉg| kinc§e, §zutmrircseké, L()ngJ,eltóti, 1'iszq-
cséc.se beílchttrtctei ma ls hribu}ikrrl nrutaí,jírk
}rc karricsonvtiiit sZ ünlrcT, tört(,nétót. IlcIlchc-
mcs szekrtiri'yírÍ( bábszlnr;n(L hihuih ólre L lir!,
ltlnccnl, trí,fis szóvnl a pósztrlrol< örrimiinlloPó
nek. lt téIböl litTa§zra írlrdrr|ó ujllnil,l hirrröiienroit. airik'nern várnak a filmtól lrrűvészi

élnr(inyt. íest,ói tájíel,r:te]ekeíl vagy a ldlek
mé1yéi§ ható jelltltrt-
raizoi. Azokrrak való
ez ri fjirrr, akik pu§i-
íóp szorctlco:ni men-
rrck a nroziba. Il.ycrr
szetnszögb6l ttózve -nrcgir]lia a helyét l
Kedl,es, tlc ttirsze-
gónv ttleqc, e$y§zcí{l
.jrl)Irtrckrú], (\-égre
c§\, liim, arilei!ik
neirl a ,,ilénz}rcli fclső
tla:zr r:k" ka i:r r rdi a!t
perHeti :)

Slrrr1}' szti]ten tiirc,
lrel, l{it }larryi [r

.krlrcrtnai óllckr:stt{i
szerclxit iril nr:glril ,

tlí)itá : 1,aliiitarri ,\,isz-
szahsz1l.i'i llrlt.."
l:}crr] v l_tr:]la iln(ltLfi j!

jlrl,qriri|-'\';ii]óud t
11i|Fr7r,Lrrl| .)l]';tllln
\r{,i,t,l ],: ir t"'rrr]| j,,
rl;|l. \. l{.
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Á töró§ rltltl hrtrrgylr órlri*l hrrrrgynlr*lyt cgy lttxrmlrrtrÉl c&löl)cn. .{lnktei,lilcte 17 méter

béaítják mcg 6ket, mltrt eu eddid táígya|t:
fajok ós netn lr hurco[Ak el. A hcntyó to-
vább végzi élettcvékenysrlselt, táplírlkoeü
és növekcdik. l(öáen uzonban a fürkész_
álcák kikolnek ét a gqzdqállat testében
vígan gyarapodnak. A hemyó szervei és
bőro kil,ótclével, aíEelyot,,arát érdckílkbcn
ncln bántanah, lassnnként elszlvják, íel_
epló§utik az állat oÉ4sz tcstét" Kít,{llról
legt0bbszür ;eírulli nyoülü sitlcr anuak,
htlgy a hcrnyótest ttug5,oblrik rérzdt kl{cv6
zsliózövct helyét ou- álcák íoglalják €l,
idóvel tcljes egdszúbcn Birorryor tdó
mulva clérlk (s valanennytcu ezlnto nlon
órdban) kilellódds{iket, átfurako<luttk q ber-
nl,ú b6rén ds rögtörr bebáboz.ódrrak. Lcglöbb
az előbb tnúg egészséÉesnek látszó herufd
hclyén cgy nq§y c{olító pondrót (ílletvg
búbot} ds kovés tr.l,álkán bórrttararlvúnyt
találurrk, 4nnak bilouysÁgíul, hogy a hcrnyó
csupltt cleven zgákul sziligált az álcó}mali
s czck {rgyszólvrltr egész belseJét föletuórz.-
tették. FeItíinű azonban, lrogy mintl,eddig
a hernyó cl lrctn pusztrtlt, de cz azérl" van,
mel,| * milll rnondot,tuk -- lcAÍontorabb
szerveit az áIcák érilrte1,lcnül lrugvták. A
lelrt íol_1-amat íürkdszíduk ezcririI ktlllin-
böz6. Nóhn a lrcru:"ó a bcbÁbozódáot is
olért és csnk nz.után jónnck eló a íürkósrck.

Nagyobbtcrntctü iürkdszfajok ternrósee-
tesen csak cgy-egy potivel fertózlk meg
a hcrnyókat, hogy nz álcának §zílk§éges
tnennyiség& táplrlJéltot blatosítsanák. Sok
fürkószíaj a lcpkc kétz búbJót íe[t,úzi me§
pctóivel. [Iások vi§lonI ncm hernyók,
lcpkebábok, hanent ntlrstt!]c lovarkák éle-
tánck árán niivekednek íel. Talrnuk, íajok,
arnelyek a hern3,óktrn ,lellt tojóc§őv(l rakjálr
a pcldkct, hancm csdi a bórlelíIlr.t,re llclye-
zik s maguklól ftrrakorlrrak bc iiztán u
pondrók- E fürkészclrcrr kívttl rnég a |íltklsz-
legtgek tesznek így. Tudttun} kell ttg1,;tnls,
hogy a ldgyíéldlt ktizül is számosan íoglnl-
koznak a lrrcgélhctcsnek ezzcl uz nlatlotrros
faitiriával"

Íirdckcs dolog, hoff], ké,[ adag íiirkószálcát
vagy kót küIönbózó t,alílL cgg hcrnyribnn
soliásem taldlunk. A íürkósz.darázi m§g
tudia ál]aoítnni. h$qv áldozato már fcÉóz.ve,
van'-e vag_'Y ninónen.-'Ez annál is kírldnöschb,
mcrL 9 -iert6zöttsdgneJg. Iegtöbbs:ör (f.őlgq,
eIeinte) semtni jelc §cm §zoltott lentrl. li
kópess6g okq ntr3g nlncs egész.cn lrlduyítsc
A szaglóóraékéról gyan{tJó"k. hogy cl,íl
szolHálua,

A-fürhészclc izcrepc a tcrmdszet lrázíur-
l"ásábnn (ós rnezljgazdnnágl szempolrlhrll Jt)
rendkílii! /olrla"-. A tírlságosan clrznlrorodti
hcrn5,]}g1 ugyalrls főleg Ők szorítják lc
kellű mértékrc.

.A fürkószíajok szám* Ma§yarrrrsz{§att
e;rcn íelúl rltn.

r\íinkct nost rnegíig,elds §zcu]pontjáí,ól
érdekclrlck. Kóttlt}etr tltócítlnkbrrr vun fítr
]<ósszc! fcrtőz()1l lrclrrl,óknt mcgfiglclttl. A
lcgtiib}r olynll hcrtrl,ri, íuncly a kcltrs hrlz.ah
lalárl ícIlrríszi|t" ccntíszerlllt irállozrirJtri ki-
szül t|s íl4crt sokrznt, kiícjtűdril L ílí,ákl\t í5
lrorrToz nraí{l'tlritrr. lilcjiet lr lrl;ibi: i5l1|llrt(,.
tett terráriÜrnha fo§jirlt lre (s lr}cgfi{\t,llIf!-
júk ól:ct. A b,librIzrid{tst, cls ar {}eák 11rnqirir-
tróst1| ltattr,ttosulr rtszic'!ht,l jül1, ]'f,f,"zt: il:1 l \|,-

.&,il
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azon}an a (tudvalevden §zámyatlan) dol-
goztikna.li ez a szgrepe mé§ nirtcs elé.88ó
kiderítvc. VaIószínüIog azotlh4n u néhe -
kéhez hasortló elvck szetlnt történhetik.
Me§állapitottá§ hogy néhÁuy ndstényl a
rajzás ulrin a dolgozók vlssznclpelnek, ho§y
a boll, dlctét tli peterakássai fDnntartsák.
A hangyaboly"ban a mélrcsaláddal ellenlétbctr,
áJlqndóatr l,übb anya ya]r.

A hurrg}ák között élósködók is ClneJr,
továbbá úgynevezett bangyavend{g boga-
hak, amelyclcnek killönlcgcs váladdkait a
rqní{]lák fclhasználják,

§-hártyaszárnyúak közül regadozó 6lct-
nrúdot folytainqk a raDiódarazsdk, a, lwrngó-
ö16 is póküIő tlurazsak. Ezek küönbözó
rovqroknt, <le fólc§ hernyót, pókut szrlrá-
strkltal rncgbúnítva (qkír a kürtőstlarázs)
rr íijldbcn Üagy mÁsutt, lcv6 íCsal<1ikbc rej-
tcltck, orla]tclyczett, pctój{il( számára. r\
m,{ítldLkas rrcl,íi rablódará29 crro u cdlra
fókdp a hilzjntúhct vadíssza. Yill1rrngyot,s:rtr
nregildnílj;r, ,nie[őtt s méh a íullánkj:it irrsz-
rrá]ui trrrllri (,lleu(r dj fúszkdbe repfii zstik-
rnittt,vítvltl,

A kiiliinfi:lc ílttbarsokdí a liis quDrlcsdr.rrn-
:snl, .tk,lzz,',,li, íűk,ópporL. (Raj! rrlt li]:\,iil gu-
llqí,\h(.gtch okoznak gulrat:sot.} Pctt!l_kot
nz ct;tíszrógrs lovéisziiíclbc frrgjLtk, :rnreIy
kiiriil:tztlilr n gtthncs Jiifcj{ii(lili, ttterl a
;relt,. ilielvl, a ltikci/i ;ilca ir scitc'lic|. izgrtl.i;r.
Az liIt,a;1 qr1[;1g5}1riI rr,vcri IripI:rlil,;;i1 . 

^ 
$r,

h4cs .rlrtkj:r tlitrrizs-
f:lioli szr:ritlt rrtús rls
nlás, A gttlr;rcst|r.rl -

zstrliról a 'Nl. (]s. iilvir
szjrmlrban is o[vl..
sunk cjkke[ T. §tulxr
§ltdrúlóI.

A ;lclcrlardls is pi
rilr5,ti jrisp/rg.'frlj:i.
sail, icpklllt rlc1 tlillc
rakja. ()lyan ltir.:sin}".
lrogt cgr' lep}rt,trti,l*.
b4n t,íz rlal,ázs is lii
trrtl fejlődni. Strj;
frjir vnll.

ílrndAtuiil íiwr-
?unrutólíd lr külütt-
ltijz/i i:*i: j;'rcttilrblt r:so-
pürlosí{.ii1 !'/tirAr|s:-
iurtl:stzíi é|út:, l:;r,rk
!ir:l íi !;c!, i'tisrcr{i 1 ojrll ,

lsi]r irL- st,gii ltii:tlr,cl
ítt,t"tr \ lili]llt (ii.:tt,tr.
1,1-oL lt/rllrrh}trt) lllijáli
ili:lr.,,dltrtt:1llii-r,ttt:ltt

1 l,".t)l.i íll\ l1.1nt\.1l,irill!ttiil llillllt!( lrc1,1szltrlntct.zt,!t ll1l|y|!1,1. .tItj1lIi.1-
tr,}i ,,,;ljl, i.,;iii. JmIl],a]. Lüziil lll':rttelr<,k rtt,lúsórcJ Ítr4ll1lkoznilii, íntl,{,h

lli:rli§ il- lt,ra itot t pa; r.4\ kt,," vesrik giontl ja:iit !:*

ilf6hek, lrnngták, rla,ra,z§a,k . . o
IIITA NYlttl (iYÓItGY

A darázsfdlék Álcáiltat többnyire nrórszer{i
anyaggal táplÁljrlk, nórqely laj. rnirrt. pl.
a lódarúr,s tovarokk4l. A fe'lnőtt darrlzsak
azonban mlrrderrevók és roppant tor}iosak.
A föId alatt ítlszkeló közünségcs vag5 &ecs/ce-
dard;s, valamlrlt a írancladard:§ a gyür4ülcs-
fák, gJ*ümolc§boltok ds a kotr5,lrák állandó
kcllenlctlen vcndógei. A fr4nciadarázs lész-
kót gyakran talúljuk mcg házerc§zek, ablal+
párkányok alntt, tovdlrbá a Iradláson, a
rlyitcrtt padltlsalrlali közclében.'föbh ro-
konfajult van, czckkel rithlibban t!Iálko-
zuttk. 1l1cgíigyelésitkben rragyon ilvatosak
lcgl'Üttlr, nlert, hlszen rrcm is kell t,ovttrtudo-
nál}il},al foglalkozrri nrtnak bizonl,ítá§ítrll,
mi§zeriut dar{asfészekbe nyúhri vt:szetlcl-
rrtcs. Ázon}ran a lcrnóseetlrinyliépczés szír-
tnárír itt Cs &llalában a [ár*asóltrtú hártyás-
szá rrly úahnír l nil gy szerii l clrct ő srlg tr1, ili k,
_ Neuezeles cslpot,! l hunlyák csuldúitt"
Filc t tnó{i rr k. alrrp voná saib4n J rasonlít á1,1 tti bc-
kéhcz. l,épat vqgy 1rasonlól ter;lrószr:lcsen
nenl ópl|.clíck. Triillálil<u} Icg joblrurr R rrtdzcs
art5,46oklt szct,ctik,, főlcg lr ]evíltcllck
cukt,os t,lrlndéktit. I]zt kötrtrl,ctr }ncgfig.},1,1-
ltctj iilt, fóleg gl,úniü lcsöskcfi }relr.,\ f Jszililtr:
voItszolt tálrllilCkot m{rsékell_ Cgöv [;lj;ri lrerrr
ltqlnrtzzák ícl, lnint ilhogv a ,küzlu(lill ozt
téve;e.ll vóli, hanrto §lindjárl, ctlogyaszl jrit"
Az álc:rklrt lt <lcrlí{lzólr a iz.lijultbrii liig1 rirr-
győző l'.l.el ileírr t;ipl;ilt(kkal cl,cli,k. illalal,ar-
orsziigolr j*Ir" 06 hnng; li4j tll. .\ {ajoii
Lühhsúgrt íiildhen, lrlásci[< knrharlri lLrtl:rtr
építik fttszkükct, A uürös rdei írunql;u g:tlly-
Lijl,tltr:lé,l<ből iplL n}tiLcnllilllls f úsz]ti:I il
fettl,vcscrdülillcn s a lro}1, n'Ilal,ut1 :tIatl rt
fiilrll,rcn tn(.g lr;rglrrlrb Lct,r:1 toglll cl,

A llttng,ytilít,úl rnirrriclr !eírásnúl t,übbet
trtrrtt11 szcrrtélycs mc5íigycli§ük, Íipíi{il,e\í-
lt,ett),sltHiikcl rltittden t:só utlin lrrcgligl,cl-
}tetjiik. Il),ctlltor lz uőylz olil,rl o ionl,
llolírst. eltöm.őr[értlrc15'rc kcll lrrrz.rtiilk, cz(:t,t
li;'ll\ ll!t]ut'ylsígir fültl,t:t Jtnrrlllnitl,: };i jirrl,r-
taiitbúl. I)g,t :rrtt,rlik,rrlrgíigycllrctjük lsáp_
ju}iL:rI rairi jcllrrllislililtt. ; a lr:l,+1ltt,trt*,,kt,l
\;t|(i lnf;1,1lJ(ll|,srigul<irt ; a rlrjz:is{ rIll.

Nrllt,i ..illiurtr;rl ,lh itlciítt viiIt a tlílnA.}.il(
1;rjzil.1r. li\,(.l.ttiiil' i llrlj.\lrittr ]tit{;tlnt,ts rttiizl
sé§ t ípaiixl§lhatti, ,A birllnkbói szlitttva.li
!ríll,ili, ri,, trőrltirr5ck l..]tr.li tii crr]i ili,.i
r 1l\,(: il,tH_\ |litt, \2Álnlltll, rtilillr,r,l, l.i it l)iil\'-
lrrrI iij r,s:ti;',tJr,li,lt l1}lrlrilltti. li;,jz,il trl"rIt
l-z:lt't:; r-tt'h ;1t. *lll ir lla.ii ;ik.

A;r iij brrl5 ttl*pilírrlilllk .kiit,ijllrltrrrylil
}nif, 1f111.Ir, tr;Iiiltti,iiten. ltirntliíl, íildi,
l.it t r,l. rlp(;irrís il ll,i.I]l,kl!(1| |1,,3r 1i,1l,;i,71i|.
Iiil,,1111. lr {<irlliz,i plil.rlli:r1.,,1 l]il,t,,i,!,]',!iil;ii
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,tek nagy rószében c§e§r§ég§§ lepkék kikelé-
lldt ls íosjuk látni, am1 szintén érdeken és
latruls4Éos.

Á hfirtyás*eár§,úek ronüénok eorrend-
ben utolsó csaláöa! a szelídebb óletmódÉ
.leaildahlzsak, Nélnely fsj álcáI íÁk belsejé-
lren dlnek, do nagyobb'ré§Eítk tevetekkel
tÁplÁlkozü, bprnyók módJára. Atatrjuk ts
rendes hernyóalak, tarkaszínüek ós sok lóbuk
vatl, nrlg azöelzes, eddig tárgyalt álr.ák szln-
telEíL lÁbaüan nyüvoE voltsk. Mindamellett
rroklan elütngk azlgaá bernyó&,tól, í6lcg sb-
}ralt, hogy 8 pÁrnól több lábuk van 6 cu íó
tnsf;különböztétó Jelük. Egyébként dlier-
ttuliktutk lg nevezlk óket, Leggya}Jabban tl-
f,yelbetünlr Íleg 4lhGrnyót ti hortl rózs{n
v{gy a vadtóísún, ahol ndba c§apstostul
legclérz a sfugászöld, íekotén pontdzott ól-
hernyó. 'TerráIiumba is beíogliatjuk, A Jú-
Ilu§lrnu botrÁbozódott álhernyóból már
augu§ztu§bAn nregkapJuk a lcvéldaraz§at.

Turülwn kédítéae. Jól meeílgyelhotjük
rov§raltr-kat, lra terrÁrirrrnban tdrtj uk őket.
Letrjuk a legegyszerúblr torrÁriumot ós a
velo yaló kísérietcket. yoíyünk egy ubor-
kdsüvcget, ennek blÁrr,yábqn valami Itagyobb,
hasonló üv§g8t. Tcsyünk az aljara kBrtt íöl-
det laz{n, kb. négyujjnyi rótegbetr. (§ok her-
nyó ugyaní§ a íöldben bábozódü be.) A föl-
elet hagyjuk klszÁradnl, mielőtt Állatokat
teszünk &z üvBgbB, rnert költnyen ,pené§,
képzódhetik rejta. Növélryeket tlyen ktg
terrártumba ne telopítaünk, azonbBÁ te8yünk
belo szóraz gaüyakat ét (le8íeljebb e§y-két)
száraz lgvelet is. Sokat no t8gyünk o8yíkbóI
getn, mert auryira bcburkoliák magukat a
bábok tzekkcl, hogy nam tudjuk mefiíigyelni
ókct. Egy kevésre azorrban miut lótnl fogjuk,

. §zükségük van. Az üveg szffAra lemezpnpír-
ból ds sürú dróth{lóból vBgY tüllból szclíóző
tptőt ké§eltünk, Ebben r Hs terráriumbatr
eikerrel flgyelhettlnk mBg hortlyókat, álcá-
kat ds b/tbokat. I{ifejlődütt rovart aeonban,
íőleg §zárÁ}ssRt, nem drdomee bonne tar-

tírlri, mert eeek nem btrjrlk ilyen szük he-
lyen a íogságot. NemcssJr kiíejl6dött, va8y

'ürl,ésr8yanú§ 
hertryót, bsn6m tertürrtunk

8 t8rrÁríumban növén},en tápláIt, €8é§z§é-
gegnek lát§zó hernyót ls, (Ez ügyanc§aü fil-
bat b{ibozódás elótt. varrv lehet ítlrkésszel
íerűzve.} üyenlor ázon§án üplálni ts kell
a berByót, aml nsm nebéz feladbt: Tegyünk
a terrádumbB egiy vízacl telt kicsi üveget
(lo8lobb egy tintásüve8) ói ebbe ál]lttuttk
olyan növényt vsgy Agrrc§k{t, atuÉlyen l§ge-
Iészve találtuk a hornvót. Mlkor a növónv
hervadni kezd, rö8tön-másiklal kell pótolnÍ.
Ha nem növónyen táláltuk a bornyóü, atkor
lr próbálju* me8 tfu)lÁld, mert hem blzo-
nyo§. hogp kiinletloúü bábozódfu €lótt áil.
Ekkor cíc,kóró (cickaía*) uovü növéuy le_
velót, vaíy kúlöntűe 8yümölcsíalevelet
adutü nekl a leírt módon. Ha nem eeák és
néMny nap alatt érzrevehetógn klsobbedni
kerd, no tartsuk tovÁbb, mert elpu§ztul. H6
azonban nem kl§ebbedüi, akkor jrettkorr1 a
bernyó ós valóuínüe§ elszánJa magÁt a be-
bábozódósra. (Vagyis a íürkészálcAk mog-
Jelgnését észlellrtjük röüdescn.) A bÁbot
belyzetében nÉ bolygas§uk, mort különben,
ba egétzséges volt ís, nem kel ki, vagy nyo-
morék állat lesz belóIe. A Jtlnlus vógétg tör-
tdnó bobáboródÁsok mé8 -a nyár lolyamÁn
tzoktak klkelnt, a késóbbiek azonban rel}d-
szgrint csak a Jövó tavasszal. Á bábokból is
rÁszbon íürkészdarázsat, íürkészlagyet ío-
gunk kapnl. (A l§rkészrlleák bábJai szintén
eeetle§ Csak Jövő tavasszal kelnek hl,)

!ítnt mondottuk, il3,eir szükségtorrÁrium-
ban csak herny(rt, bÁbot én lészcBel együtt
bazahozott Álcákat órdemes tartanl, de ha
valakinek nagy üvcgt{blák á[nek retrdel-
kezésóre, akkor míndeu rovar számÁra mog-
íelelő terráriumot készíthet. Ebbe növényc-
ket is lehct telepítenl, de a.lr}or az egéEzct
állandóan napos helyen kell tarlanunk, rncrt
kü]önbcn a potrész tanyÁt üt bentre. A terrá-
rium egy kísebb rdszében Állzuldó árnyékot

idgi nagy rlünet§t
nom plhonétl§; tíÓ-
rrkorárr' rdták.
Dol3ozz, t*nuli §r
§lv.t§ mlnól több

ló tünyret!

M A §YAR
KUNYvNAP
|únlur 1.1.3. Crrrkórz-
rótor r ?ízmlny*órsn

mm
keII blziosítarri deszlralapo}Jcal vagy va§tag
parrlrrn], ho8[y s rovarolnak nlÓ{jukbalr le-
gybn elhúzódni a rdjuk nózve erósnek érzelt
nhoí€nv clől. íVanirg} rov&rok. rnelye"ii a
na'rrrénvtót róAiön etpusztulnak,' rnÉ§ók bi-
zoiyoc-tdelg vagy m6rtékig türlk csak, ame-
lypt a terlnégzotbetr módjukban van megví-
lásztani,) A terrÁriutnban egy kis lapos
edónvben állandóan kell mdg iyóvizet í§ tar-
taüi,-Dzf tdónkélrt tscréIni liell, hügy bB ne
cítrúsödiCtr ég mas rre rono[ék.

A cikk tárgyköréból valú, vagy más ter-
mészctrajzi tárgyú kirdÉ§eitékre szltesen
válaszolutk a 1,1. Cs, üzenct§i köuütt va§y
l cvdllrert.
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Narrr koll félttiök
l:rrc kell nrcnni Nógrúdaerőcérc ?

erre, csak a íardulónál uiguózza.lok,
ngolc turisla zulwnl u szakadékbu,
|éIlsen bennünket a bticsi, Miuelünk

miért nem.
mert mt csak ketlul uagaunk.

t,
iÉ"i: ,

ilana ís .Peti lesz{t|,|nak a uailalrdl.
fuIann., -* aJ is |clejteüem megnánú,

ítljús héidt fl uon$tban, Iliilasan a 7larllc'iru
Peti: *^ Ó, Iwm, a.nuukű, nem d,obtaüt
It{ama : * IItlí. hapú tetted ?

Pt:ti: *- A. s;tunspéel bticsí zsebtibe.
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houa dablad
szetntlellil,
le.

1§



tÉ § oIrT.nL oM VIGYÁ z?.|
tudhatja. hogy robbanótöltettel ellá-
tott bombáról van-e szó, minden gyuj-
tóhasábot csak íedezék (kémények, |e-
tógcrendák, §tb.) mögött szabad meg-
kö?e}tteni s a robbanás bekövetkeztéig
(illetve az elsó 5 pcrcbctt, vagy a bomba
teljes szétolvadásáig) igen óvatosan
kell eljárni,

A 1a.6 kg-os olektrotrtermlt syu|tó-
bomba

Alakra trll,an. tnint a szokásos re-
pulőrloirra*Ó.'Átütőtópcssége igen
iracv, A lrornbateslben elhelvczett és
egÍÓnként kb. 0.7 kg sulyú [ermi|ko-

Kerlves Cserkésztestvóreim! Mosta-
rrában gyakrarr nregszakítja a rádití bi-
zonytalan időne műsorát, Jönnek az el-
lcnséges bumbázógépek }llagyarország
fölé, szórják a bombáka[, hullanak a
rom"boló és a gyújtóbombák,..

'l'udjátok-e, vajjon hogyan vérlekez,
zctck ellenük? Tudjátok-e egyáltalán,
hánvfóle alakban használtrak már
g},uítogatá§l,n vegyi anyagtrkat? Milye-
nek a gyujtóbombák? Ha nettr turltá-
tok volna, hát most gyolsan tauuljátok
meg. mert csak ezek ismeretével tud-
toli'segíteni, ha ketl és tudjátok roko-
naitokat, ismerőseiteket felvilágosítani
clőre, hogy ők is védekczhessenek elle-
niik.

A gyujtóbombafélék és más, repiilő-
gépcn- szállított gyujtóeszközök leírá-
óát a Lésoltglttü Liga kiatlásábau meg-
jelenL,,ÉÍogyau oltsúnk tüzet" című fii-
Zetből idézém. A legiobb lenne, ha ezt a
íüzetel minden csapat legaldbb egy pél,
d.dnybun maguenné : kapható a Rtadó
szerkesztőségében Budapest, Y I, Musso,
ltní-lét I.

Idózem az eredeti szövegrészeke.t:

Ar nngol gyu|tóhaeób

Köriilbelül 55 cm hossztl, hatszüg-
letű hasáb fonnájú, szürkeszínü, alul
több pilos csíkkal me8telölt elektron-
test. Gvuitóanvaí& termit. Súlva: 1.7
ka. Az tte-trtrorite§t felsó barmaóát bá-
dÖs burkolja. A bomba íeje acélból ké-
szült, e8yrészt a kedvezó súlypont el-
osztás, másrészt az átütőképes§ég fo-
kozása végett. A gyujtóhasáb gyakran
2-3 íödémel ir átüt, czért nemcsak a
padlóstérben, da az alsó emeletek laká-
iaibarr is fel kell készüIni védekezésre.

A gyujtóhasábok egy részét (azok
$-*n%-aq a gyujtóanyagon kíl,til
robbanótöltettel is szerelik, hogy ezzel
az o]tás munkáját megnchezíU{Ó, a ta-
kosságot a bomba megközclltósétől el-
rlassák. A rpbbanótöltet az acélfej-
ben van elhelyezve és a becsapódást
követó 4-5 perc multán feltétlenül
robbarr. A már trijesen szétolvadt bom-
ba veszóIytelen. Miután a lakosság nom

*ltj+
.{. 15 kg-o§ tosz[oros gyujtófolyadókkal töltött

bornba

Az utgol gyu|tó!ád&

Az angol gyujtólátta az egységcsctr
i§tnert olájoskannákhoz hasonló, gyuj-
tófolyadékkal töttött szerkezet, amely-
nek mérete 24x24x42 qm, Súlya kb.
23 kg. Gyujtótöltete azono§ a 15
kg-os -gyujtóíolyadékkal töltött bont-
bávaI.

A ltt} kg-os angol gyultóbonb*

A bombatest ürlartalma kb. ö5
liter, gyujtóanyaga benzolos oldósaer-
ból és ez utóbbiban o]rlott műgyan-
tákból á1l. Ma már ritkábban alkal-
mazzák.

],i

§
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A 12.5 kg-os elcktrontermil *}ujtúb{rínbü

rongokat (számszerint hetct) egy lökő-
töltet egymásután bajítja ki a bomba-
testből, néha 60-80 méter lávolságra
is. Gyujtóhatása nem veszcrlelmes; ma
már rltkán alkalmazzák.

A tú kü-os, toszíoros g3rritóíolyndéh-
ket töItött bomba

A legnagyobb gyujtóhatású és a
gyujtóhasáb után a legnagyobb meny-
nyiségben alkahnazott angol gyujtó-
fegyver. A nagy magassághól ledobott
bomba több födém átütésére képes.
4.5 kg srilyrl gyujtótöltete cgyrBszt
benzinből, nycrsgumiból és foszfor-
ból álló kb. 4 kg stllyr1, szürke szlnü,
kocsonyás-ragac§o§ anyag, másrészt
kb. 0.5 kg sulytí, sárgás-zöld hígfolyós,
foszíorból, kénből és fosdortrioxiilból
álló oldat, mely a leye8ővel érintkezve
azonnal megg}ullad. A gyujtóanyagot
a löportöItet erös sugár alakjában löki
ki a bombateetböl; a kilövelt íolyadék
és kocsonyás gyultóanyag falakra.
mennyezetre, b(ttorokra stb. odatapad
ós azonnal lángralobbanva hevesen ég.

Miután a 15 kg-os gyujtófolyadókkal
töltött bomba gyujtóanyaga tektntó_
lyes mennyiségű foszíort is- tartalmaz,
az oltásnál gázálalcot kell basználni.
Gázálarc hiányÁban az otí-, llletve
szájnyüás eIé kötött nedves kendővel
kell védekezni. Figyelnt kell arra is.
hogy foszforrészecskók a bőrre vagy
ruházatra ne kerüljenek.

Áz augol gyuJtóláda

Gyu|tdlnpok
Az art§ol gyujtólapok többfóle nagy-

sácúak és színíiek. A négvzetalakú
hfrocskák nagysága + x 4 cm]t'ől t0 x 10
cm_ig terjed, Ujabban köralakú gyujtó-
lapokat is szórtak. Színü]< tiveíszcrűen
áltatszó, zöld, zöldessárga, sáÍEa stb"
azért, hogy így a környezetbé beol-
vadva, el tudják kerülni az emberek
íigyelmét és fuialmatlanná tételtü
nehezebben történhessók meg. A gyuj-
tólapocskák közepén egy, vagy -ná-
gyobb gyujl"óIapoknál esetleg'-több,
kerekalakú nyílás van. A nyílást fchér
gyapotszövetbe (gézbe) csomagolt fosz.-
fordarabka végzi a celluloid felgyujtásÁt.A foszíornak ugyanis az a tulajdon-
sága, hogy bizonyos hőíokon önmasá-
tól, öngyulladás következtében lánsra-
lobban és meggyuJtJa a könnyen §ul-

1{
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l*dó celluloidot is. li;l a hőítlk igetl ala-
c§ony ; már 16-on bekör,t,tkezik a losz.
íor öngyulladása. A foszfortól lángra
lobbantott celluloid azutátt meggyujtje
a közvet]err környezetben lévő-6záxaz"
gabonát, szalmát, tarlót, nádtetös lráz
tntejét, §záTaz füvet ós lehu]lott leve-
lel*et (avart) stb.

A gyutúópürüsr

Az rijabb gyujtogatóeszközök küzul
a legvesz_edelmesebbeknek és leghatá-
sosalrbnali : a gyujlóanyag 1Jernielfzé.
§e. A repülőgép seárnyára erősílut,r
tartáiyból égó folyadék hull iefclú. s
íLmerrc a géir elrepül, trtt * gonrlol-
junli érett gabonatáblára, vag} uárl-
fedeles házakból álló falura -* tüz-
tenger keletkezik utána. Maga a gyuj-
tóaúyag foszíoros.

Á sy§Jíó§öüdl

_ AIttr:iye t trcmcsak 5yujlóarry uggal,
&anem rc.rbbqnónnyaggal tollve is szok-
tak szórni. Eppen ezérL az ellene való
védekezés testí épségUnkre is veszélyt A lt3 k8-ú§ rurgol gyuJ[ül;otttlrir

jelenthet, meri soJrasem tudbatjuk,
hogy az clöttünk ]évő g;,ujtógr;mb
gyujtó..e, vagy robbanó terrnészet,ű.

A gyuil,ótotás
Ugl,ancsak foszíoros gyiijtóarryag rr

gyttjtóttijás is. Ez fekete, ir briketlhcz
hasorrló préselt test, amcIy kedve zi;
körüInrények között, foszfortartalrná-
nál fogva gyullacl és gyujt,

I\1ind a gyujtóhasáb, mind a többi
gyujtóbornba megközelítését óvatosatt,
nrindet fedezékct felhasználva végee-
ziltk, készen arra, hogy robbanó tölt,cl
is lelrct bonne. Oltásukra az.onbatr
fel kell készülnünk, rnert ha irJejóberl
kezdjük az o}tást, a kczdőtlő kicsi
tüzet segítség nélkül ís elolthatju}i"
de ha időt hagyunk rá, hogy a tűz
eltcrjedjen, kérdés, lesz-e, aki clolt,,ia ?

Cserkészek t Légoltalmi munkátok-ról küldjetek jelentést, az Országos
Para_ncsnokságnak és végezzcüek jr1

muukát l Brrrátosl Jóe*ef

( As úhúkat u Ríladó kiailósúban mcgíclan.I.
,, Ir og p an oltsu nk lü zet ?" c, í üze lbő l kü zü l í ük 
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Tíczíogo§§ünh, cclczol§accunnl
Az angol a ,snégpedig" |ogalom jelzésére letria u ,,ulz"

röuidítést, ez azt röuldítl, htlgy ,,uideliie!", ami azul.ón úgg
mondandó ki, hogy ,,nalnelg" (olu. nómli), Art hiszed,'{e
sohasem köuetsz el llgen ngelaí csodabogarat? Xút amíkor
letrod a 

',ccfl" 
rötlítlilést, gandolsz a ,,köIüIbelüI"-re és ió

idegenességgel úgg nondod ki,hogy ,,köEéi". Maradi csak núg
a |ó maggar szótt(tl és röuiclltésénél, írd. le a ,',kb,"-t és mondcl
a ,,körülbelül"-l ! .

,,AF orvo$ a3lgt helgezetl a ritka, uagaslati leuegőre."
No ak/tor u a ritka leuegő u súly alalt lliulnyara összc,-

sürűsödött !
Yalamiliur suk jó sz(tt haszntlllunk e logulomra, csak éppen

ezt aa egget nem, ,,stllgt hell1ezünk reú", Csak természetes,-hogy
a ilddischnek e kedtle|lt kl|ejezése kíszorítalta a többieket, Van
még, aki érez ualami ldegenszerílséget mügölíe, az azl mondia:
,,ttllgt uet reá", Lehet, hogu a stllpueté§ sportszerübb a stlly-
helyézésnél, d,e semmí bsetí{aem mőguar,,sább ndla.

Ennek az élősdí kitejezésnek a'i.iirthatdsa aégelt lússunk
egy púr maggarltó példtit:
_ ._ :_,,§_dlüí llelgez a kibéküIésre" magyarul : ,,íontos neki a
klbékülés."

,,Stllyt helgez rd, !p7U mielőbb letegge a próbúl", rnagyarul :
,,aEon LlQ,n, hogg mielőbb lelegge a prt|búl".

,,Naga allgt helgez aüa, hogg liszta jeles bizottgttw.inyu
leggen", m.qqgarul : ,,|ütétlenüI tiszta ieles bizoiytlvúngl
akar kapni'".

EggúItaldbun az ,,akQI", ,,kíudn", ,.rugaszkodik ahhaz"
igékkel s esetleg hozrú meg|elelő halórozókkctl, nlnt ,,minden
úron", ,,okve.llenül" stb. mindig pótolhaljuk a súIuheluezés
btrkózóbajnokí idegen l z m u s d t. Azl pedíg, hugg- ,,cl- §zéíl
írdsra helgezell stllgt", eggszerűen, maglurún úga -montljuk' 

:
,,a,|4p bds uolt |ontos nekí" DQga ,,a szép írúsl íléIle |onlos.
nak".

Amenngire é.klli a magaü beszédel e7u-ega szemléltlles
kép (erre igen szép péIdúkat mutat a székelgek ngebc), anngiru
ronljdk, a sok mús ngeluben egész szépen elkélő p ó z o l ó
ki|eteztseh,. Ezelcet húl kerüld !

,,Téluíz" n.em u tetet lelJnti ; ttépünk sokkal akastLbll,
semhogg akkorra mondana vizet, wnikor iég van ! A ,,téIuíz
ideie" akkor uan, umikar a téI, azaz a hó és tég aízzé aólik.
Azaz tauasz kezdetckor, Szép szemltíIeles ki|eiezés ez, kúr
eted.eti értelnéből kl|orgulní s egéuen Eaualos Iogalomlténthaszndlni' 

*lláthy György
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H^§J R§GÖ RA]Tf;,!
ft{űgwu népí, érftk#,

A crerkésrek u,ámára kiirt t*i" és népkutató pélyá.
ítton elilnrerélt nyert munka

A tnag5,g1" né;li siitt!s-iíjz*s ffjllirr[lrl,ri,-liL íiírt.elrr hi
célornnak táborba, intlulisiitlr:, "Jtil {.riilla,rrr, trogv t ,fltll.tsi
nél"r eg_v,szt,rütn (őz. .l§v riií:{tön ..rrta g,rrrrlultJ1,1l. ill,,ji\,(|z(rk("t
91 tlg.t,_sz.tr,Íi rlélri dl.ult:Lcl, kirl,'irróst,ri a rnui ,,liúlitriii, },-clrr.1 -
lrán" lchctnr, jtl} lraszn,,si{ittti,

Ae l)sszr.,g.r,ii.itiití í.tt,lr,l,(,t. ái,{[t}lgozt*nr. .\ uélri t,á.1-
§zn vali3f, aetrn}iari nrt gha61,|anl a hir!-irtgozr-r|t rrrrrni.,ál,t ir.
Az Ótclektrt há,r,or:t t:s,.,1lrriibu oszItitl.,atrrj í. A. *.igi, ttttilii^
|élbctt.loitlíi úlcJl'riiláli, il, 

^ ft,lr.ttltu Iii:lnlí). cytji:tru. tlt
tápláló it c)elt. l l l. t! tttibrstli ttllin' főzhetó tilele.k, czcli}rtlz
sok zsír" és tejlcl kell,

I.
A sauólt,ue,s r:ílgi úlcl, főképrlcn périItlrett tózl,úit. t.{a

sar'Ólel'esl" l'Őzt,cl<, rrl}ror a máilk 
''(,{iás 

lúl,rjs írís:lrr r,lll.
(ryóJl,l,_]}- csrrlírtrrlil titi,g ttllr is í(!zLt"k-'ilr,ct .\cslrlllrtrr,i lil-
készítórrel Á tr'r,róbril hil'ult,ó sar,ó| lcsziiliiilr *t fi;lic;sztika 1ítz.l,c, Itllli(l .§;í./l)úrrr í§úfrúrrr ) lra{vrn"át tcsz.ünl< llcle,
lVtikol, frlrr. iitir,s t.t,ljcl t erraUurjút. ilÜliaLlar.ás ut,áll sót és
cltkt,{)[ l,t,sziinl, llcie, Ii,rg5,,.nyalr'rs;rbll" i!..gycrr. tigl.el
frrrl,tti _lrirgl,jtt]; t;s Je.r,cssziil.i a'Iiier{il. [(rln.r.cr.t,i r.ngtlaiÜnIi
és 1úróvnl cg5 iitt, lrt:icszt'rljtrk a lr,r,cs}rt. tidz.,t t,l js 'Íiiisziilt.

A .t;ttlatltjs szjttlíln ila§}."öri régi ét.el. ,A nag.l,húí airrl.t
sütö1l.rtk legirrk:ilrb. _l.]ikúsz,ir rtsr: Órv Iaztlkbali' r.ozs,lt ós
brlzál ttlseül,rk ds rizet őntíirrlt rá. j'rilgv cllct.lic. Pár nauice fal.úíi])an hrrg1 juk, Iníg .iril nrcg<lááad. F;i<kor a rl!rii
lcszűrjiik é5 a }rítgJ,, itlctvc jól- rni,gduzzÍl(lt szemciit,I
deszháril tcsseük. EzuLátr tnittdcrr nali- lattgyos, de lreln
meleg {ltlgjobb az ,,átlot,t") vízzel lticsoliÜÜ. Étlcv sárcg
csírája, lcgl,crr, A r:sír.ánalt azotlban ncrtr sinbird kiiöldclrii.
(Ez kb. t,gy lrélig tarl .) I:zutárt mozsítrlra tessz(ik r-rs össec-
!$jUk. }íajd lairgyos yízl]c raltjuk és kicsavariuk. Méq
§,ét§zel ncglőrjük i,s mé§ lcdtszór lansvos vízbé tcsszüfiés újra klcsnr,ar.Irrk, 'fcliát.összesett á]szor töriúk lrrcs
és "hfuorrrsz.or csavar.iirk ki. A megtörés után mindlg ug.l,ilnl
abba a vlzbc rakiuk ds upynrraüha a vízbe csaváiitit t<i.
Most vesziitrk roisligzfct ö§ belt,l csszúk a lanBvos"l,íz]rc.
amllren llicsnvartrrk az össztrttir:| keveréket. Tizt össze-
lreverjülr" l{crirórrységc lilr, rr rtohtrr]lirrál prrhrtrbb. Össze-
8evtlrús u{,árr tcpsibc It,sszük i.s rrrtlgstiíjül<,.-Nag1,otr filrortr.

. II"
Á most kövci.|iező éLelckct: r}rég mn is l'őzik" l\ A-runtnli.-

leu u e k l<cttél,- i,i fitlu rr tn,úg h ötl tiljt ll 
-licszerezhctő li. Éra.Íi *r,

ho.6y nógyfri.Je krtrruplilcücs vitír: 1. Rt?tiitt ttrumptiíiiiÍ.
FöltcssziiLk a vizet és összerágoit zűlít§é§et. tesziirík bele.
Ránbást t*inálunk, c}lbtr 1ratliiliáL tcszúT:k" nzatitt ti,irr
a vís. Mo§t, a rántásl ftrlereizÍjú]i ,.t vll.r-el tís l"ovább fol.rirl-j$..4 fdle_rcsztdg _lrideg vízzei tört(,nik. Á krunt11-üt iisszrl-
vágjuk, beletesszük ésfözeük. Visvázrrnle. lrow'..szaliká''
ne {űjjön. A sót aaouban ne feieiiCük ki.2. TÖ'Íes'i.rumnli-
{epes ., fellesszük n vizet. Ztil4§ég"helyett azonbhrr krurrril]it
teszünk belc_, arnikor íon, Míg á krtinrplí cl nent ,,szakilt''addlg bele kell öntt,ni a tclót, §woÉ íorrni lrzrsi,iuk ós
Ievcssziik. Sót ís tesziinh bcte. S."-Teitetes Á,raniólileu,ls,
kevós 

_ z.sírb.Rtr ha6ymát,,dirtszlclitnk'i,' pal:rikát.'ttiszünk
bele. Vizzcl íelerelatjük és íorrni haciidk.' íInlrzdr kanírl-lal leszedjük a lrabiát. Belet,esszíik "á-'krrrmtllit. I.]zaIaLt
!ejfölbe_ egypfu íőiőirnnrllnyi lisztct t.t,sziif k és összc-
habarjttk, majd bcleörrtjük, Hgv lievds ecettlt és sót tesziilrk
bele, ízlés szbrint. 4. §züz iiumnlilepes.. több has\.rnát
aprítuttk, tlgv mirtt a pörkőItne§, Poprjkát ttsziiuli'belc
óo ,,pirll"jttlr'', Mo§l,_apr-óra vágott krwnplit tcszitnk bt,le,
9gy csöpp víect ,,aláju" és trrcgforgaljuk. llabórlcvclt,1: éi
köményt is szórtrnk bele. Dzt fcdö aiátf íőzziik, Ila már íÉüp
íöt,l, felüntjük vízzcl,és tovÁbb íőzzílk, Sót is [r.szürrlr bcle]

}Iásik fogísnak íőkCnt ku,lioricábrJl késztilt ótelcket
tála]nok. Ilyerick : kukoricamáIó. krtrrrrplistcrc és a3 i§l"erc.
I{ uL,or{ camáIC ., .§ ltu lioricnlisztct, estc l'eíorrázzrrl<, reggcligíedó a]aLt lrtg1,,iuli, Jó keménv lior,ász trcménvatÁűrÖ
syúrjuk vlzzel. llcggct lerlslbe öútiük ús lrrcgstitiiik. 

-i{á-
posztalevélberr is trri,g leJrdt stitni. lin uombócilt fÖrrrrálunkés ezl vlzes leviltbtrr sütjük, 'Itntűplísterc; Ilátnozott
krumplit fózünk vízlrco é§ rr vizct, les'zűriük. ha nuha a
krumplí. A megsózotl krutnllliI főzölianállal iól' össze-
z,úzzuk. Ezalatt hag:ymút sütiiirk zsírban. A lábai fenckére

1ő

írag_rmát, nrajd krumpllt, ós crre iijra lragymá,i teszilnL}'
'.tűzön melegílvc nagytrrr ízes ótt]l. fi(l. "l.§íerrj; (}3írzagánca).
Lá}:asbrr iiszíei. tr:szünk ó* nrcgsózlis ulán t{ízön melegítve
1lirítjuh. [(r:r,erjük, liog_r, cg,r,ettlr.tcs, r,jiágos itartra színe
lcg; tllr. J;orró vízztlJ rircsztj'ük lt.! tls ltli,ri,Irl, hevcrjük,
}'orrri zsírral lciintjiiti ils, evől<anállai jól összr:vagtlaljult"
&lelegi:rr izlttcsel,rb, rlrinl hidegr:n,

IIt.
.ljlrrrrrnahb és jól z§i!,ozot{., írtcir,it: a kuliuicagambóclliit-i &. u ltttliarirl]lrisza, ,l\lást,rlj k. íogásrra,k táIalják,

.\ttt,irtl lúl,,ittlt" mintlket,t,rj ktthr.rt,icíl},riil ktíszult. !(ukorica-
grllttl-rri* t,e.jjct (ararrvqLrrnbóc, cziistIttvcl; kótharmarlrész
h ukil rical i szt ct Cs cgyh artttitr_lt,i,sz t_lúza]i szl,: t, összckevet,ünk
(is lneg§(izzuk. Ezt lobttgós íorró vízzcl kr:rrl4nyr* írrrrázzuk.
}'íosl. gilrrt,llócokirt íormálrtirlr" f orrázát ul-íTrr zsíTral is
kevt:l*ittjtili. "4, gtlmbócokai farró ví.zlren főzztik" §löző-
lrg a belso,iélrc ttgyíirrlt píriloil hagymát. :l gonrbócokat
lr,i-!tlltc t,úvt tír,lat.ilik fcJ. A tcj-lú kéttrarnrádrd§z tejbői.
cgr ltartlratl rész sózolt vízbíjl ál1. Uzt lr ]tcrcrólttt fel-
:ftlrl,aljulr-. és tlclr:|esszitk a §omJ)ócokat, Kttlraricaprósza :
!,|gv etlÉrr3,}rtri .lz *lőli}r leírl- kcverél<et ktiszíljük cl ltuko-J,!g\, {](iclr},fr(íi ,lz t}lolill l9í11- E(tvLlIcl(et l.i:esytt.JüK cl t{uHo-
rir::t al§ búz;tliszíbiil sózva" h|,zL forr:r'l t*iic!, forrázzulr" I{b'ric§ ai§ lril2irli§zilbiil sózva. h,zL ítirrti Lejjcl forrázzulr" I{lr'
slrtaliri (pcizr'lzirtliri} hcrrrórr.r,stlgíi lt,§\,rrrt. Hzl. zsírral kever*jiiti. ljerliir.t,l erv lit,li lrtssz*rli ltl{cliiiilr- rrrairl iól zsírrrz{rtt
slrtaliri (pcizr'lzirtliri} hcrri{n.vsilgii lll§],íllr. §zL zsírral kever*jiiti. ljerliir.t,l egy lit,* lrgssz*rlt l*fuijiilr. maj(t jól zsír.ozott
tcuri,bl: ijn{-iiilt í|t:l(l|, *iet sp,i'lp tűr"tll1ltltcsre sirrrítirrk éstcpri,bl: iin{_jiilt íit:l(l|, iiet szi'lp §s.§(|ll]ctc§re sirrtítjrrk és
cttl.ruzr,ti. ttrírko{ itejjcl k,ttrlt} teszíink a tt-tejébc, Hrrecttl.ruz,r,t i. ttrítko{ (tejjc1 lrttrt,t] teszíink. a. ttrtejébc, §rre
ráüttt jir ii l ttlizl ir rttlisili ítIÉt is ntcgstitjiik.

l,izcke,t az titcltlkct, a csct,lrészcsarratok ki{:{lnően íól-az titcltlkr:t a cserké*zc.sápatbk ki{:{lnően íól-
k a títlltlrzás]:*n, .Lilkóslítósük nag;von könüyfihrl_*zuírli:a{ iák a tír lltlrzás]:*n, .Lilkóslítósük nag.von könnyfi

íl .t,§l,sgrríi. Á, ktll1ékek seintdrr künlryen besecrr:zhetók,
Kirholit:aiiszttt 1rotlig a falusi rit,almoli áil_nak el,

,r\z rlttl,|,r:k ]círását, Árvai ;\tn]rrusué 5? dves a.csalagi
la}l ostrál gltiijttití 111rr" lt*ruóny"í Antnl ,íS0- cs. t.

§oKoLDA,Lu NÉPRArzl PÁLYÁZAToT H|nDETTÜ§K

N É pnAJzl LEY§LErőIAPoK
A soprotri 36.{. Tinór|t Lantos §clrcstvén rcpai§had veze-

tő,le, ifj. -Lovas G;,ula nd.prajzi gl,íijtrlsétrOt ;OtsttrcrUlt nép-
rajzi levelezőlapsorozatot kÉszltct,t. ]'öbb lcvelcz6lap ádalii
parasztltázaka[ mut,at be, az. egvik tapon pertip áiifalvi
díszíttísektlt látunk. A, rcgöshad {Órvbev'ctte á tcÜete#,tap_
sorozat sohszr:rosítását.

ffi

lbtelv ligr,iütttl.

Ilj. Lovas Gylrh §§iijíósébűl rts{i§pt)rtyún, Ágítlvrr (§ioprou §c$ye}

Üriilnénk, ha többen íelbuzdrrlnótok a soproni regö$ök
pélrlój.án *s hason]ó_ módon óvnátok a pusztufástól íalirtok,
mogyétck nópi értékeit.

Ar Olr:l1ol Tclrkl Portyütóvrnünrt ld{n lr mrt-
rrndul rr Orr*i[3or krrnclnakrlg, ü{lrül|rtrk É t
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{KóhÉái 8ndr* 1gli},1

A cikóriát ré6óta irmerik, de Rern sokan tudják,
hogy ebből a növényből, helyesebben *nnek a
gyökeréből készül több rnint l00 esrrendeje a

mlndenki által jólísrnert

F,RAN ü K
Ü § KÜRIAKAVE
Mindennapi kávénkban napönta asutalunkrc
k*rül, n*m árt tehát, ha megismerjük magát *
növényt is s foglaikozunk annak terrnelésével, Miéft
m*ndjuk, hogy aranyat ér a gaxdának a cikória l

Mert

A clKÓRlA T§RM§LÉs§ A GAZDÁNÁK MINDEN-
KoR HA§ZN§T HAJTöTT

és pedig arórt, mert : '

l. jó rerméseket ad s
őssxel mindenkor
gazda kezébe,

jó beváltási ára rnellett
korno[y össxeg kerül a

2. a kiszedett gyökérről lev*gott fei és cikória
levélrete értókes tak*rmány és minde n
állat szíyesen megeszi,

3. a cikória }ó elóveteménye a búzának és
árpának,

4, miután kapás növény, hozzásegíti a galdát
ahhor, hogy talaJából a gyomot irt§a,

§. általában nlncsen sern áliat|, sem növényi
kártevője, tehát a termelése mindenkor
blztos,

ó. miután szereődés alapjálr termeli a gazda,
beváltási ára mindenkor etőre rneghatáro-
zott § így a leszállításkor nem érilc meg-
lepetések a gazdát,

7. termelóse nenr |ár nagyobb munkával, mint
bármelyik kapás növény terrn*lése.

T§RMELJÜNK TEHÁT ctKÓnlÁT!
l"lindenki, akit érdekcl, kérjett termelésl útmutatót !

Csupán egy levelezőlapot keil írnla a köve,rktző
clrnre:

FRANcK KÁvÉ§uÉRMÜV§K RT,
TER}4ELÉ§l CIszTÁLYA
BuDAP§§T lt3, PO§TAFIÓK §

s azonnal rnegkiildjük képes termelési ritmutatónk*t*

A cikória veté§éhez a vetőmagot mérsékelt áron
adiuk, vetőgépet és vetőembert dí|mentesen kül-
dünk. Megmunkáló szet,számok kölcsönadásával is
igyelazünk segíteni az§n a gardán, rkinek arrt

szüksége van, illetve, aki llyent tőlünk kór,

ÁRvÁ§§KÁK

J\ ,\ílrfyflr csilrkérzluozg;rIom lriv, lrrpja. Mcgjelt'ílik llRYOnta l(ót\Zcf. Kindj3 a
,htuíyái Csi.rkószmozgalotn. .,\ szerteczttisútt ós o ldadrlsí,rt N*meíe Jrinos rlr,

, íe}cl.
A Magyar Qgerkász el$fl;otécN {ra4§0 pengö.(€gyö*-
rzegben küldondö be l} Yáll*latokn*k, iogl czsmÉlyoknok agy- évre ,|0 peng6. Eg7et *{.m ár* §0 flllár.
A rrostataklrí,kp. csokkrzdnrla xáma : 31,438. Sz.crlresztrisóg is kltdó}rtvatal :

ttúttapost, V; N-agy-Sáutlor-u" 6. Cserhószlráz; telcfon: 11t*23.1 és 116*726.

Forrás Nyomdei tt§lntézet óg Kladóvállalat R-.T. métynyomása,' 
Fudapcrt, Vll, Doh{ny.utga l2.

a
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Á hely*l ntcgrllil:i*riltttt l ilüvtit*
iloaö líntrr.l lciilü*rr.k: .,Mrtgyar
{]l*tl**s:r" r*Jtlriny*, l}rrúnltorl, Y.,
NflÉr" §dlidllr-§irrt t}, l{r; tl Julfilnlt:
hits:cfi}llf§í!s(} larka'}jolr n moglcJi.l'i"
trlrnÉl. A:l ]rizlril: hrr $?{rrgiil},fi{l$
vfiHy ó$ rúti{irflend.}dt §l€§ l§ {§ii$il
kal!|}i !

1'}t];itlrl,é*i lrattlrirlr.i l í94{ jt)*

nius 1á.

Flilyen rÉltvAnyske8 küldiütit
bo lrözlég céliából í

j. {}tltllpx, ftJt,Zú,íü }üi!yí§,
il, Ji'rtlrkes, r..1,.1iilr:d DDl!'liíibl"

vrltrrtt lt*rzilsuL.
J. }tl.Jtllrlt} {,lílli l,irgl,riL íiilcg n

nl.Ill\.itl. í.ltll}i;li Il llllte1l,f l.üí.
tól1, l|nrb1,1 es íliltlr,rlrhól 1,!,.
ü\,úk, }llll{i(,l1ckt1,1t l lrtliinlik ri.
iii. t,erllg u }rirlfülcitli,l foly'lrl-
lro,*zttnk,

J, §íúr§k§?l.ii{.ik* sppolt {iiiifl !!L,
tíünr*teztk l*§"vcr!{ili 1

5, iir.í{í*jtd* §öílr§n r.i§uljlr!*{, i§
]:djilp.

ti" ,! f{,i,!ií§I{ r$l${l Yütrtlkörfir]lí il
hc[tiltI.,JLi,érl},0kr{r i§t llt :í ffl
ll]ttl ni,* nl llir ht,d.f fl rf il \,(:ni'
*r*s (1cltÓt §zóYeílr{,)hlüI Tll.i/úl,
;t lrt,iinrtl;ti nrlkszry,rr,itís t,r,{j.ihril
Irltiul ltrtlz.ltLr,tli ki ris it lri,lrt,"
tlrcknlririlt lrerti* 2 {li{,llő1 p,:t-
clírt,yllrttt rrllllokr,ljflek. .\ l.nz-
!i,srt lrtbü1,1ütl, hó!}íl"lirnitl}l,kcl
ugyarrcrirk tü§§al kó§í.it§ól"ek .,l.

Tudniv*l§k;
-['l kurttkotkotl} 1tóu;rzt I, n rr§ás$rrl,

triljltl. ],]z ráíl lő volrtltkO?ikl erlrl,
:r ler:cllzólapo§ bcktrldötL r}lcir-
íejlé*círlut íogullJuk ttl. (ll*ttzt,
1rrrplrt Cs burli*lkoI tulitiltltrs7 luck
ozálltrl.)

trt(,6t;jiil§OkLi lölrlt alairrrsslrl, pi.
íil,í l,ti $}" rnj nrrvcllcIillti lr lt tÉ.l ül lr}ii
cl, nli,ríít.nki ig},,kczzck Énj,\l Il)atsx
lrl{.rJfíJlrtlj H rÉJtr,é!l!,rhtL ú§ {É$atri-
lc§ btlkirldpni l!c*t*t.

I'clPslt.ficJt l reJtvóuyek nercil,
círueít vug5, rnü§út ir fúJt,t,ólI},t
tllt,ÉlHrnétl}tri, Iilegeutló k(rlüiui a
.rfltvrilry Bzlmnl, á§ o,ullü tueg-
IcjtÉxi,i. lllgyr^lnIcrt kiriit lln*yJuk
uzi,k nregfejtrlsét, kik a 'lal! nl(,8-
crookitrlxdvul lÉl,cx kir,ágotl ríl
srrkct ktitrd*il§k lri}.

&r l}{{ m*iw l§"í l{agy*r
ürerkárg r§itvónyslfi*k m§8.

?" §l]it}.!l:i§.lii§
l§?: lli i{:i.(í
.íít,ti/_{ :\i {R|{
t]lJ,.t,rlil 1lr,
§,I JlÁ}i§§ .i'1
'f i.!§],tl_:§ }jjl,

lr{'I',i§ /\;\§,li
.il }{{}.1 II}li,}í
§ld lllj.{1,1i
!i;\1'| ll'J'i§Z]:]}{
_L]§LL}ii;{}1"l,!a

l- §ll§ntét§§ talány
liltrll ;lr, .i}lIllt| \7;lvnl ltrt,!i,1 l,r,ll,

r.llt.nttlll s jt,), liIisi,!. lli,lJtl .,/t,}i,\r :l

ní&\r4,kltL lrr^l;i1-_r rrli.lr'rirl}}ri r:l]ir.lr,
t kez;íii}rtltílilr ;js§z§iik,n5itr*íi itll-!u
{,í:y $T {!fi}"] , l,iirus irllytil kr:pluli ;

l1lt|,,,l]
§ }'i l'
li{ll,,lsl,|il..j .. ., ..
]::]1.§i!lIJTt'i. .. ". ",llt:r,])í,|í,t
] ) \,l( lS
i}lrl-Á
r{tiV]r:S

3, hlín dolgoelle §e iu §§b€r i

3. Kérdgzlsk * íeleli i
1, ilit}ől iill u tte l}

2. }ii {u|áltrr fr,I ir lrllzjrir i;lllirt .'
13. lini tcrtretl,rik cI Girbrl,.ll,.ltt :'
4, I]Iot t.}$uli Jirjrósi §.§Orir.r

$Átrdol ?
5. ilelyik í*lt'ri j!, illasy*í §njtt:t ?
{i, }{elyik ;l }*tinliktig !i?ék{:!r§ig

riztEl hc}yt} ?
7. iil vrirlolrrrcaí* DtÉ§{",l,§ r.irj:i ?
8, 1ír.l5,íh u ,lttrcs szr;Ittll,í{,irti

hirleg szíl ?
{l. ltct6fi §á-tritiltl gycrlril.Ir*t hoíry

hil,tiik ?
ll,i" }lit! irín§lr l"trzli],klilr :r r!r!)lir?
11. I(i voll §ziltiByi lirrsói:cl. íitl.?
t2, |ii rr,lt i, ,,ii!tlli[jí,§ liit;il1'',)"
r). llortlr1" líili'l,dl l,tit{)|, r;t-

litsztntlílL korrulitryzrirti i'
l.O. O11 o 3róu ?
lij. uikoí jui(,t l llrlült l,iir{i|i

Iie?rt} 'l

'|. Xiről van ,ró i
1,

11 tnilE},;lf szttlr*tlsiglrltrc lrgt.n-
rltir híni ltltrlrczére vrll[. }dagr.lt
lirszjgitúl Jirtt lttrlzltnk s mR$i\\ lll
hnzirt u lznbttrlt;ig tsemriJól, t:zért
lturcolt Mugl"arorrzrlgon is, §trk
r_llrrrlnlt, rllcsrisÉgel sztrÉelt íl ,u:l-

tir ;i íii§qőir:;,1el ,i., ,11. ,.Jrarli,
lrihlltíilg$p" sor"rtk l ií. ;\r íllózol

r,!sil ri,cl,,, l"}. (,.r,rlr,rlr,J ii i,r.tú
ít,Icsllx,.it. jl, liri szri: 1I, I11 kt,t i,§...
{cr}1: íi}}liili( itl ir Ir,rtt],,r1l, "l. .[ttt,-
hulri 1irr. 5. .\, tj. ü. l.,\.zi,fr7.1ií!l.
?" §Iezoi rillaljla|rli* nr!ítitlsr,p, $,
G;\Slt. B. l{ót szri; "filtri ;lzól §lrt-
ül ilr liifilJ_\j t l,íl, '! 1. I{rs },r[ú!
li,,\Lrrc" 1i. ,flr|:ir:, lT. lii,zcpkorr
titó7, í|l, l.trÉo>i 'lirrrilt I,|gr-},,t.
ir, \i;t ii,c,,tlt,r,. :l:t, 1li',7i 11lltllll.
2!, ltr rrl/,.rú, i;{rlr Ir,,'i;is, iirif,iis
b 1!gil1.1liliJ n. il- ltlillttí,r,i. ;|'J. ]\
spo1,itl!ó iÉ lri;ilt_ri" :}:i, Iditrr-
szitsi iii,,,Lá-lril]li {ók. hinilrj. ljr.
§iit nt l': r : ltllit i t;rzói,','l U. örrki,iri" t tl,:-
nül lt,i]cil, J,]. ]rűvírrosj {}ritíi r-*-
verce). 4ij, Vódi'r, ,l§, Iiis . ,. rill
Il Ilu8! l)uJll! U-}futtll(,ll íkr:rr.rtt).
irt.. -\zou,,; l]lllgúnhllltÉ{7{ili. a!'l,
.^ 10o(,\ ]llil§úrlliiingzók. 3?, Sól;r

rnlls:rrlítangzól, íld,. Orel nr*6ril-
ltrtt4l,r,i.

|iz_*ztnlrl §rrfsk: 2, ,\7 itlé!,,at
nlásirt1lli részt. 1{l, Fiit§ü}. 1*,
llíI.r fü}lr,tIIi$la |[iüDt.b, vr,ll, Jit,j:Lcl-,,tl,,l s,lüll!l1tit,s niillru]rs, 1,t.
......1, I,1rri rrrhr, lti. 1\sztiluli,
l§, Filsls2iif;i {9, d.lsli 161 J,lt{ijc
fcl*r.róllrr,,l0, trlagiiIt.rtk:rinlrzo[,
tl|k (}t§;/i|:{lts l,tirto*ltrr trt!r;zclr,,
2l. 'f . . , .] . ." r,artt,.,ít,r,. ] l, !.'fnr,
?:j, t.§i,. Jri" Én -- lrr!ir,tl" it7.
§:lenlí}r,r,s ír{vr!r{i§. iá, l4rdétt{
},íthír}_r.-, 

-liü" h,§§§t, ilíjpif${§}, 3i1,-
Jirlrd.,tzt'r, J'.,\/ .Il,;j,ll} r'triljnlr'.
1l?- 'l\;ll1 1u,lirl- liS.'í(r,t. srú: l:r.
rlrll5,i lol1,rr; lictrl btllll. .l!. Á il|i/.i"
lrl lri t, .l_r.,.l,riitikrlzl,;r l,il! hitF!rLt" 4i!.
,\}t§, 46. {)buti L,:r],,;" .t,?.,}erli
nugrilrlr;Ingzói. ,l8. tiói ltcy, {s,
Ií:g(,{z. 5;}. Nuiiuk L,ttűí Lcr üxr,r,.

*},ill,, ll,i$l!(.'l(.,\ vili'r{rr+i lc§},vfr-
lc{.,l,.t Ltl:irt 1[i,lt'lli|,r./nÉbIt tlh,l]t-
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