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&7. EzENTÚt M§GJHLENŐ
KIADVÁNYAINK KOTVE IS KAPHATÓr

lzLÉ§E§, TARró§, röNyvTÁnuNx DlszE
1O1 Magyar népdal, lűzve . .

Egész vászonkölésben, aranyozva .

Jálékoskönyv l. {úzve
Egész vászonkölésben,

Vad yizeken (Vízből meníés) , lüzve
Egész vászonköíésben, aranyozva . P í.8O
Rendelltink a 34,383 sz. csekklap hátán; olcsóbb, gyorsabb !

V,NAGY-SÁNDoR trrcA6- (csrnrÉszxÁz;

VIII, RÁKÓ Cu Út 67

aranyozva

P
P

P
P

P

1,5o
1.80
1.5o
1.80
1.5o

INRIt{l.NAl{
a kitii nő szollrj csill apítö-
nak, egye[leri kulaósból
serrr szirbad hiáuyozrria.

*

Jót eukrozva iiditő
és egészséges ital,
ruely különösen
hosszabb tírrákrrát
nagy ellenállóké-
pességet kölcsönöz"

*
Kieárólagosan }roni nyers-
anyagokhól gyártja &

FnÁ§ffill[NRllí FlAlnr"
nagykanízsal,és [lo§On-
szeutjánosi hazai gyáraiban



frfrAGyAR c§ERKÉs z
xx. Évrolvnm, zo. gzÁM

ELótEETÉsl D[: EGÉsz ÉvRE 2.s0 p

ecves szÁtt Ánr zs nlÉn

§ZÉRKE§ZT|:

DR. §zTRlLlcH
l9lr. ,uLlU§ l§.

MEGJELENIK A Hó l-Éx És ts-ÉH
cstrcrszÁmu: 3l.,t28

pÁl

ghr& a ti,uzíaaúgé,ú
LORD BADEN-POWELL röavÉtv,vwAGyARÁzeTa

A ,,gentlematf' ncm köpdös; § a, embereknek nem

Az egyik
megundorodtak attól. hogy némelyik
renpetepet könködőtt e fedélzeten.

utas mtlyen
rengetcget köpködótt a

A kapitánynak jó ötlete támadt; az egyik matróznak

A ,,gentlemQll" nem Röpdös;
keII köpködnr1, 1 F,zL a íelírást látju\ egy amgrikai vá-
rosban 1 

- s ugyancsak van egy hasorrló, mely
,^IIa azt a]tarod- hoou aentlcmannnk larlsanak. tu
rosban 1 

- s ugyancsak van egy hasotrló, mely így szól :

,,IIa azt akarod, hogg gentlemaruwk tarlsanak, ru köpködiél."" Lz eevik délamerüai cözösön az aníol utasok gyakran
lmantwk larlsanak, ne köpködiél."
gözösön az angol uta§ok gyakran
v nérnelvik külíöldi utas milven

tüdővészben. Minden nyolc haláieset közül te}ráb egyrrek
tüdőuész az oka.

Kétszézötvenezer ernbert vagyis minderr kéísnáz kóztil-
egy, ebben a betegségbcn szenved,

A tüdővészt gondallaruúgödl. r, a gv turlal lanságllót hti p j a
meg az ernber, úgyt Ogy vagy beléIegzi a baktériuntokat,
vagy megissza tejben.-A következö egyné}rány szabályt lra nregtartod, akkor:
ez elejéL veszi annak, hogy megkapjad:

1. Tartózkodj sokat a szabad lcvegrin l
2. Aludj nyitott ablak mellett l
3. Orron kereszttil lélegezzél l
4, Csak olyan íeieí igyál, mell,ről biztü§an tudod,

hog5, tis;lta.--5. örizct trreg véred egésasó8ben, tortragyakorlatokhal,jo és egyszeú táplúlékkal l
6. Tartrd luk(lsodal tisztán és szellőzteal iól |,

7, Ne fumgugeúi tl l",gg meghilléslíJrf,íii*,nuri 
azt a ké_

pet, antely mutatja. hogl"an j rrt
az ernberekbe a Lürlíjvósz ba-
cillusa, ha csak ncm vigyáz-
nak nragukra t

A tehenek kiizt nag,
szántbarr van br":tttg, ülel5,br.n
a tüdővész kór<lkozó csírája,
baklériuma benne van s eeeket
a baktériurrtrrkat a, tejjel kt-
választják. A tejet telrát
,,sterilizúItti" kell, azaz any-
nyira fel kell melegíteni. hogy
ezek a csírák elpuszt,uljanak,
mielőtt ruegisszuk.

Nag1,on srlk ember van
tele tüd6vészbacillussal. anél-
kül, bogy beteg lenne. Hlőbb-
utólrb rrregbetegednek maJd s
állan<lóan szétszórják a hacil-
lusokat tnitrden köhögéstikkel

- 

;:1;fii*;l§*i15 f, _lfi.l,1"i
rná.s tltttbtrr szájába ós t.iirlejébtr-*-ha az ember ngitott szú!-
iul júr",Ha csak az orrukutt-kertsztiil lélegzenek "*, reméIent,
htlg11 uz ó'.s.yues c.serA,ls: Igg lélegzik keveiebb az eshetősége
arrnak. hog}, .l csírálc a türlőlre jussanak. mivel az rlrrjáratok
nyirkos lryálkahúrtyáján megragadrrak s,orrkifúváskor
isnrét kiküszöböltetnek.

rtek, nrely olyan nrinL ogy nagy szivacs benrted. A t,ticlővész
elpusztítja a türtőirlel,.

A betegségnek un<lok, parányi kórok,ozó csírája a
pisztrkban, nyirkos levegőn ten.yészik, § így ,$óg a l,cg-
egészségesebb embert is eléri a sötét és piszkr;s szrrbában,
ahrrl az ablakol, nem tartják lryitva.

szabarl letlegö, nap|éng és l-iszltlstig ruegiili a csirákat.

kiadta a paranósot, fiogy vegyen kézbe egy--surolórongyot,
s áIlarrclóán kövesse ezeket, bfumerre is merrnek, s ha egy
ilven külfölü utas köpött, a matróz azonnal feltöriilte ;

ídy rövidesen megtanulta mlnrleu külföldt, hogyha a többl
*óhtlemirnhoz hasonlóan vlselkedik és nem köpköd, nincs
§züksége arra, hogy egy inas járjon állandóan a nyomában
törlőronggyal s így csakhamar ab.bahagyták ezt a pisekos
szokást.

Mikor Maííúöcn egy hivatalos középület a gondjaimra
volt bízva. melv körül-éiszaka rnáltai őrség őrködött, csak-

Mikor .}ídllúOan egy nlvalalos KoZ€pUlt
volt bízva, mely körül éjszaka máltai őrség
hamar rájöttem, hogy nem
naqvon kell állandóan körbe- _nagyon
lárnom, hogy lássam : elég ébe-
ren órködnek-e, mert az volt
a szokásuk, hogy állandóan
köpködtek s í5* ntásnap reg-
gel ebből láttam, hogy ébren
voltak-e és hogy lrol állottak,
vagy íel és alá jártak az éj-
szaka folvamán.

Egy -szép napon az egyik
ernber órhelyén egész tisztá-
nak és száraznak találtam a

oajrros.- S ez nemcsak szokás, ntely undorító ruásokra nózven
hunem ueszéIg is egyrittal a következő okok nrlaí[:

Nagyon 
*sok 

e]irbernek van tüdőuésze, lagy tütlóbuia"
amiről Íincs tudomása. Mikor köpnek egyet, 11trrge.teg
bacillust szórnak szét, melyek jóllehet olyan picin5-clt. hrrg.y
nem is táthatók, a levegőbe kerülrrek és más, arra_já,íó cnlber
7smét beléIegzi 

-őket. Á baktériurnoE hintik el__ a bett!-
ségok magíát az egészséges enrberekbe s tüdőbetegekké
teszik őket ls.

Néhánv boldortalan ember szintc ólvezi a vasúti kercsik-
ban való kópktidé§t, Egy ilyen embert nemrégüen rtegyven
oenqóre büntettek meg.' -Azzal mentegetőzÖtt, hogy ,,csúrnyán köhög".

Akármelvik cserkész megrnondta volna neki, hog,y
eltekintve at[óL hocy ez nemósak Inocskos, rrndorító sztt-
kás. eavrlttal niennilre aeszedelmes ís a töD}í ulasra nézae"
ba cgi-ember, aki -rrcsírnyÁn köhög:', ilyen.szokásra adja
*gttjgv-n"itanniában 

évente hatvanezer emlrer hal meg

A túttövészen kívül ugyanígy vagyunk a többi beteg-
sóggel is.

A belegápoló különpróbás cserkész bizto
hat rneghüléses, kanyarós ós mástajta betegek
az orrón át lélegzik. Majdnem mirrden .,ragÉ
ség tlgy terjed, hogy a levegőbt,rr szálló bakt
nak el ecvik eml)crrőI a másihra,

ülönpróbás cserkész biztonságban jár-
yaró§ ós másfajta betegek közt, ha tisak
, Majdnem mirrden .,ragályrrs" beteg-
,, a levcsőbt,n szálló baktériunrok, iut-ség tlgy terjed,

nak el ecvik en
balitéiiunrok jut-

nak el egyik em
A tüclővészA iB"lÜ"Ő;ÜiciiíiÖÜ' b;]i.i" 1 otv a, a tiidő dbe törtlkerl-

?



A sóbónya botrclG.
elótérbeu k&óíval re}ott crillók

§:ólalu Dt§mploín|" Lépctórötel í6rtér.
A meEly€tr€t alatt a "srEdl-

iltÁI3A NIAB,O §I NÍiouAII(
Alig tobosisk hőe kerékprirosaink vépg a íelsuabadí-

ton, Kárpátalján, váratlan p&ranosot taptarn, hogy uüez-
zarn Akaaszlarüinára és vogiyem át a szolgálamt g c§e,hek-
töl. I!ílíricus 19l Yonaton §átoraljarljhelyig, onnan már c§ek
gépkog*in m€beüüíü toltább. Caapon jelentkeatink. Arrrikor
rrre8mondjük a kocsivgzetönek a célh, fel,csillan a. §z€me é§
átlagos 80 km_rel seú§uldunk keletnek. A száguldás ugy&n
néha baue€ró§gí saelídülü merü a káryá,talja keleü róeaét
Trre$zÉ,tló @sn daudár ugyanakkor vonult fel n jó kar-
ban lévö de el€ szúk tlt&kon...

Nasy§üóllő§i8 nem törfiötü veliink §enki. Áaonban
alig högy elhagrytuk a váro§t, civilruhás, kanzalagoe.nem-
zetórök tiibbször íeltartgztattak bennnket és katonai
inieainkat kért{k. Mosolyogvo kö§uiintöttiik €8ymáat ma_
8yenrl és azzsl'i.oválHb.

Dermesztő hidegre, havas üájakre ké§zültünk, pgdig
nindenn€& sernni nyom&. Cs,ak iEen messziröl csillantak
íel a Pop lvón, a Hovtrlg ós a Pieüm§z hóíehór töme8ei.
Iti hallotigm, bogy a ,,Má,ra,maff}§" uév állíüóla§ sörög ere_
detii. Més a róm,oi időkben Pannonüt, Dáciát jriró görög
kere§ü€dflrnck íeltüntek a kósó t&veszig me§§zc várme-
wékbe belefghórlő hegyek. Elnavezték khí.t azokat ,trn,ür-
mf,ro§z", azaz múrványbe8iynek. A rómaiah ,,m;a,rmoru§"-
nak rrrondtók s így moradi raj,üa aa egútz vidéken a Mára-
moros név. Igy ballotüam. Aki nem biezi jórjon utána,"

Aknnszladna.

Öt órai mtranás uhirr mngrillanüottuk az el,só akna_
tornyot" Tefuit otthon vagyunk Még néhány perc és meg-
,állunk a Ferenc,bánya kapuiánál. §lagyar \tiszönté§
fogad: ,,Adjon Isten jó saerenesétl" Kirrdzzuk tágieink-
ból a morevsóget, kapjuk a háiizsákunkat és ve?,ettetjük
mngunkat a bányaigazgatocióx felé, Percek alnüt elérjük
a ba,rátságos, do most ka,üonnsrágtól. hemzsegó há.zat" &
kapu fölött va&:natúj ma,§yar címer. Monxljá.k, hogy az
ngyik jó kezü magyar firl íestetie buszonnégy óra alatt,
p€rsze titokban, mert a, csoh o§endórök í8y is mogonontot-
trik ós keresték mindeníelé a ,,bűnjeleü".

Bemutatkoar{e, tár8yalós, tójé,koádáe. A vezetó ruszin
.mérnök" }ifo8ársüelanul beszél ma€farut. Vele könuyen
boldoenrlunk. Neki kösaürhető, hogy az üz€mgkben, épúle-
ü€lü€n minden o belyén mara,dL Nem vittek el a csébek
e8y rajzszöget §€üL Pgdig egyr€ezúk mó8 idejében ót-
szökött Máramarcssrigetre.

Áz alrla&unkból áttátDi szigetre. Nincs má§íól kilo,
móternyire. Kdzöttünk csok a Tisaa. De n€m & szolnoki
vagy sáegedi na8y viz. Hanem ofíále na8yobb patak. Szíset
fölé-masoslik l-Szataván. Onnan fisyelik a mmánok, ho,
syan v&zik visve a magyarok a ezom§uédsócüi q haj{a4i
§iiivete,égestől. I8§zi hegy-eXet e8üébkéítt csek Királyhó?ó,
tól kezdie tátun-k. Azü -i8 

c*ak a Tisza fiilsó pertjón. De
oti mesigÉzöen szóp, változatos hegyvidék, gyijnyörködi,eti

a cserkésaember szívóL Micsode kiráadulr{sok| }íicsoda
táborhegyek! Micsoda uorzbzó alkalmakl }íilyen Lá,r, ho8y
- od,aáJi Ya.n!

Megltep, hogy §zlatinÁn trgysailván mindenki magya_
rul beszól! Kí§§é különt}§ a saójónísuk, feltúnóen nyújtják
a rrro8ánhangzókat, de egyé{bként kifogástalan & nra8yar-
ságuk. Pedig névezcrint alig van lsöátttü magl-ar. Y,an
T?áxler, HÚber, I,mlauor, Yaeaisata, Schreiner. azutáin
Ivájsuuk tb Togyeriskq Hacskajlo é9 Petenylio, vao Holcz.
berger ris Ruvznyák. Berszán ée Álb: egls,zóval nrsain-
német román keverék lrrJrosság. Ds legjobban magryarul
tudnak. A liatalság a kiiaépiskolában tanult rusginul,
ukrá.nul, csehül áq ma8yarul is, merü mindeu tanár a sa-
iát nvelvén adott elő, de a mag}"art, az alyanl,elvet nem
ielejtritte el együiik seul Soli szria eves tellepitésból szár-
rnazit az iüteni népessó8i. De mert a bínyaiizem csak ma-
gyar iskolát tartott íenr\ rövidesen me8ma85,arogdott
rrrindenki.

§zlatina tul,ajdonképpen ikerközség. Akna§ülati-Da, a,

bányotetep részben mór a dombon fekszit, mig Falu,
szlaiina i tisza partja íeló ny{rtik tL Jórészt ruoráno&,
no mes §aliciai isidók lakiák. Ezek közirtt alig ballani
mesyai szót. Hiszen a, kig8yerekek is jiddigil íogócskára-
naÉ.- Falu§yzlatinárot felemáe híd vezel áL M§anaros-
szice.tre. Aa innensó résaü óvekkel err.lílt elsodort8 a Tieza,
azóia ideiglenes fabid v€&ei o. folyó köepóig, Azon túl vag
híd ívei körótt ,áll a román bahfu6r,

A sóbánya"

Aiknaszlatinán jfirri é§ sóbányát oem lóüni - képt*,
lenség! Jelenleg két bárrya va,n ii,zerrriban: a Fercnc, és a
Laioiakna, Mind e kettóü meg kell nézni, mert a Bú§e_
iéii nrOdiuk különbözó. Az plőbbinek f6 nevezetessége a
irO m. áagas (vagy mély?) csarnolt" Hatalmas dótn.,
ámeivnek Üomor'ezúike sóíalaira csak a urennyezeten égő
villarivlampák vetnds nómi fényt. Alultól nézve kis sz€nt-
iánosliosarbknak véli a,?. ember. Ebben & nagy c€&r_
irokban*mrir nem dolgozrr,ak, hanem mesleleló rasts8-
sá,cú -Dódimentum" mó8ha8yása u,tá^n alatia kezdte*, új
..szfntel"'. Érdekes. lro8y a szállitá§t vegz6 gőraép mé8 &
i:ogi maivar időkből siármazik. Fel is ttívjuk rá a nem-
reámn i[t iárt japán ezredes íigyelmét: ,,Kachelm&nn,
Vi"nnvÚ' a svoifos ireve rajta, (Vihnye §elmecbánya mel,
lett van).

Laiosbányón .,c§ak" 3&J0 méüer ma8as fóc§alítokok
vannati eivúns aiatt. Párhúzam&§á,n kettólrettó. F'zeket
ozüionlr móilékcsarnokokkal kötik ös§ze, közben halelmas
s",oittOretret bagyván ki a menny€z,et hiztosíhisára. Itt
frŐ,rrj*ii niúa"rÖ szirttitOsep hozza fól a sót, és viszi le é_s

tel a munkásokat, illetve luttogatokot A hinya legmélyebb
szintje ezirlősuerint 160 m.
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No,gry tuin, nritul a kéi, brinl,tirrak a, só és a. víz öröktőt
l'íJ§\,íl v,a,l{i ktttyll-ttt,;tc--kir ibrr rrá,fi*iií{ir. l]nriatt ugyani§ á. ha,,i,.llittt:l*, kli. l9{)() trr" }rtlsszít ó-{ X{i{}.{}tl{'} ili9 tr.iterjctlésű s{it{de-
11rl1 ltí}l!\,í)ltlll vi:+vilrlrlktlzési 1,1irilk!illl ó$ vízaknirkka,| kell
liril,tilvtltiri,;,r,ttttllvclrttek n. hóxzitrisll ós ítltrrrl,*r"táJsí]., ü, viz
iiIirxrtlil §Ziv;:l,tiYilzíisli ]}, l.+rrrttl!írsi ki:ltsegokttck rrrj.riócgy
'i(}9i,,u,1,,,*"'"

]\1í ituJrlri r,llllrrkt:zii ttilrlszl,rdóssl:l §zelílben dz i§,az§ág az,
l;rlg"v .'\li tra.szla.iinrr ktit. ós iél-.z,tlt" a,n.uyi stit turl terrnel,ni,
1l}i.Il1 il lt,{.]ltll1,irq hlrzii lr'linlrli sziiksóg{. vi.l1!. r\ lrr,r:grtövoke-
t,itri1 i\,Iag.1,1it,,;l,sr:il8tr:rk ug"lirtris évi 12.t§í) vagon (off,pi 4())
kiili,lrrfóli,,slifli tii.ti >r"íilr,qílgr,, rrrig ll lr,é,i. szlá,tinlri akíla. n€t,-

irr'tttkr:rl-t,i,,ikli,l !ti(| \,ti!"{)lli is tlllltlli lrtlttt. ílrrg}, ttrí}dílig, ilzI
iritjos tttL,3ri.rttttrll;tti. t}xlt,,{.. ltisriltr ;i, rri[elclr rrrenrryisógÍ:1
útrtptltt a.e. i]stji,jtl* f(ritiilíi vizrrk rrrinil. rtctrr lr,lhr.tí.cl;l. furiis§a,]
trtcgttxirni. Áttn,,-t lt.zlltlL[t;ttl lriz,lttttls,. lrrrgy ii. ,ii00 lszttrr.cleig
kiibit'jrik. ttirlg;"r,|i,titlt, is, lir.r íl(!lrillij,B illá-s ilrírn_vá,rrk nr.lrrt is
lttlríilttl vis§zil.

\ril,tl az"lrtrlrltt,r triil*ik b;rjtrrrk is;r, xfil:i1,]1 
'l(ir,;ilyhri.zu, fcliit

jrlvr:t, a vll.st!t 'í'l titl:}itjt- ul,rirr ;l.i,ll}{)§y rr. 'l'iszír,tr, lt,;gy Hrlse-
s?írnl{lzótr kalr:sz{.iil il{itt,it,rtt;trrlssz.igpt1,1: ka.ll1,a'rTxljók, Igttll,
;iln, tll'. ;1 t"tlllilittttit rlg.r,,rtlt'itrr lllzár1,1t.k li hiil,tirukat ós errnek
kiiv+llltcr,l.ótrr,rl: lllllílv;lt,r,rlttaíttt] 1rt)ln índ!hci}|lrk'fara,cltöz"rról
1;<lr.rilrb, (I§,nz, l.rlrgl, r,islt;trl, iik s+,int utazltrtl;rttrli ll];lrackózl.ól
"fisz,arrjlrrl<ig). :\ srilrli,rryítk19 vl}2ető ilta,nli,rgiirtl,rtkll1, tcirri,t,
{r}l{!lysk §zigr:tknrrrn,rírn,ri.l hl1,lrolnirk helo,r §zi8,0ti fő_
v*n{1,1ta., t}to§t §ell]nlií,o §er_rt birszrr,álfr,a,tjuk. ,A sÓ,i }rRltalnrirs
tqhcpau tók pzrillit ják rr. vasrjti á llonrá,sig, rrtí, ír,trakj ák vasilti
kocsiklrn és írgy vjszi,k }n a.% or!iuá8ba,, ,Iiu llol,§zc! sr.lk
]]{irtuhe kerül , ".

A halotrí bfinya.

Á két ,,glev*il" hátr}á, mellel,t. ytrn §ul&tinának e8y ha,-
tott bárryalja is: irz tlgykori l{uni§trnrlir-bítrtya, anr{:ly ,az

;rl,*ltatrtos vizrlk tátrrailás*, k,övEíktlztilben, nrég l.t)tili-barr be-
üít,l|Ol,L (]stxlával ha,lrtrtrg, hogy tkkor épperr *euki senr vo}t
orlalent é* n kiiaNlrett. Áltitólag t}$,!, l,orn,án er"lrheir miil, az
trrrlá,s xz(rléről ktlptlsz"kotlott ki a ,,gzri,t,azföttlre", tle a
*tr,tláj,n ilrá,r h,Olee§ett il rnclysógbe. Deh,rrgy is tnettt vcllna
tl í ilt lil !

,fizt a, Krtnigünd,íi-bán},ót a' c§ehek $ie8pr,óbáltá,k üj
tiltltr* kriteni, §errgetog mutrká.val rlx költséggel, hatal-
milir ktrtr"ílgópekkel lehord*ttál* a. sot fertöi'földréteget,
t!s sok }relytxi §za,rlfl.ddá l,et,ték a i9ót, a,fil§lyet, ft,.lszírri fej-
tóssel szántlókozttrk kitbányrísz.ni. Ea fi .illtlnka, azon-
fial lélbtlrrlaradl, érr a, bát"ryrrtemeiő erös, §ul:se§ srrd,
r()nyk$r:jlÓ$_!tgl, köriilvóve, továbtr,a.lu§sza, á,lmá,t. Csak a,

.szrltl:szédo§+ íalv*k rrmá.njlí}j l<rpakutlnrrk he éj,szakánkint
t,gy ki* sír szerué*ére, }rú!ir é}N:r {§í}n(lór§é8{inkilek. kevés.
*ikelrcl.

A Tlsr-n és a FcJórpníak völgy6ben.

Nonr, szórakozni és kirándulni, hanerrr, dolgozni küldö,tt
itle a fc,lrsőtltxége.nr, ezöIt eddig csak kevéssé nézhe,ttern
kiitül a környéken, Akkor i§ inkább csak $pkoc§i& hiva,-
talos útorr, A szcrnenr &zonba/n c§erké§,z-§zem maradt és
í10.()()0 nl&gyar cserkész trelyett i§ kigyönyörktitltem m,egepl
tl lá,tnivalókjban. Á, Tisza Nagybocskótól fölfelé gyönyöni
s?"ol,oson h&lad k€resz.tül" Partján kilométer hclssaat ott he-
vel: a kóü éven keresztül kitsrme]t, rle le rrem szállithaüo
i.iizifá. A lonránok nem. cngodtók meg a tutajozást * a
víz *od:rtin,ak a fele má,r lomán határba esik * § emiett
sok szegény lu§uin n}&radt kereset nélküt. Tutajozni pedig
r:silk ill"ya,rrkor lohet, arrrikor §ok ?íz van 6, folyóba,L Ecól,-
ix)l a, kig:bb patak()k Yizét hatalma§ duzz§,§ztókba,rr gyüj-
ti,lr ii§sztl. n rrr{}§ti}r§éges tavakrrn egybeállítják {i {,utajokü,t
ós a,rrtik<rr az intlulás rrrinden etőfeltritele megvil.n. nregrryi.í-jítk a $lil, kapujál, és a tutajosclk inrátlk,ozvrl *iktan.ak,
\iagyi§ ilüábh zuhnnnak a ka.vel§ó, rtrlranri rtta<l,rrtba, A
la_ssatt szrllitliil<í pntaktlk yizét nsilipekltel el"elfogják fü_
l{sz- vílg,.y da,r,lrrnalntok lrrr.j,l,risirra, &nrelyeknek tielupelóse
cgyb*ngri trtuzsikával ,töl.ti ,be &? ordőlx}rította, --%iik vól-
gyeket,

.íiahótól ószakra t*,liáltkozilt ir Felketc. és a ,F'ctrórti,sza"
Két; "iiilrhfa,jta ptrtak, fölö{Je í{trrrrn<lahítl, Ázorrtril már
kiseélesctlih a, Tntár-hágó ítiló karlyarrrrló -n-(il{ay;. .Kó-
r,ösrn$ző (ruszinrrl Jaszirrja) házai kilorrróttrrtlken keresztül,
1lsil.tlrva §ze{délyezik az ut*t, npr.o kulttrr:ica- eí9 lhurgonye-
fólrlekrrn' hegyolrla,lba telepított ki§ker:tekeng smar.rrgrl*ítl
ltr§cliikön, rtralkodva. Br.refelé rnég a, tenrplcrmok is- fábót
ópülnek és büszkén nutatja fl, ru§uin, hoá,y nirrcs ablran
setnminernű vag: utánozhatatlan su"nkér,telnnmol foragja,
c§a,pozz(l, ögsze minden 6pítményét Kárpát"alj,a fejszós'ia,-
krr3"*iig,11.

A Fejérpatnk völgye Terebestól keletre fúrja btrle ma*
8á.t a,z 10{0 méteres Pop Ivánt környező hegyek közé.
(F'éltuérüeeek dl,kerüló,.se végett: kibb Pop lr,árr rrevű hegy
va,n prrefelé!) Hogy rniért tehér patak, azt a fónyképfelvé-
ttrlek éltesen bizonyitják. tlgyszólv,án ntintlen ó0 iépésnyirc
tehtitel) tajtékzó, kavargó kis zuhatagok szakíij,ák mgg apntak fctlyásá,t hatalmas szjktáknt ostromolvfl"

,l.

Csorkészvorr,atkoásban igen vonzó, gyönyörű vi,dék ez
az ótt ílj lrazám. Háta legyen órrte a,z tJrnnk! A Nagyságos
Fejctleletn }rír,séges ruszin népe mtrgét,dernli, hogy aa irle-
gelrfot,galont révén valarn,ivel feljavítsa *zűkre*zabott ke_
nyér,kéjét, vagy éppen putiszkáját. Cserkógz" arnennyire
t,őled lclik, lógy tittörője euuok a vendégj,ór,risn&k, írpo§tola,
Kárpátaljtin*k! Mrrzgritólrorr:zók! Irtiny: északkelet!

í lt.tltl,trl:tllt;t. krlltt19611,

,I)nr'l§tirk)§},

Tjclrlara}rolifrtr lt tlllamos kirrlíp
cs íriróilépekkel Ptrepe§zt,Ftt íótailubókcí. két Ti§ra t8lálkorá§a.
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vÁRo§ Épülr FEI., ÉS ÉGEl*|,
" tE TI7, PERC ALATT
,\ htttlrtpcsll tscrkírszkcrület üuucpsógl rr §ípl11otllrlrr

Ist,ett szeret minkc,l., cserkészekel. -\legntul a1 ta t,1,1,

uzzal. htlg1. a j(tnius 4-i kertilet,i cserkészna1l<)rl gliillvi)l,í]
időt bocsátott a }iépligetre, a népilgeti I{ISOli sportt,c}cllrr.
alrrrl ruintegy hatezer cserkész, az egész budalrcsti (t,lsli ,

c-sc.rkt!szkeriilet tartotta szokásos ér,enkénti Cserkt|sznallitil,
Három óra tájban gr;ülekezett már a közönség, lrrrgl

lrrdyrl, tu rljon trragának biztosít,ani a nagyszerti tinnellstigrr,,
lIúromrrcgved háronr sincsen (ls az cgész közöttség cg},iit1
van rtlítr,, itiégy óra előtd pát, pcrccel érkczett Tcle/il l'li1
gról rrlirlisztcrelrtök, kísérctével. Itt volt lJarthtt liárolr
lrortvéclt,ltni minisztcr, l)cnlt Gusztáv altábornagy, r,it.tlz_

1rarÁ,o.s lrercnc veztirkari ezrcdes, a Ludovika Ak;ttltlmilr
patarrcstrrllt*. A nrirtiszterelniik pírlrolya mcrll,ctI ot.t lírt,l.ul.;
l'inír'r .Itltríí l,anker:tileti liőigazgatót, a kult,usztxitriszler liti1l"
visclr:l.t(lrt,tl tnegjelent 1.'úrauy Felicíies 1,1rlnrr'ln rtrirrisztct,i
osztirIvfiínökiit, l)tt7ltrt Antalt és Pofi1 Sártrlrrrt. Iiassa r,ítrr..
polgártrrestcr(,t.

;\, liiiz(instig clhelyezkerlett ; s cserkészlronlossággai trrcg"
keztlőr]tit.1. a tnilsrlr. Nóg.r órakor felharsant n Jral.togó intlrrlr'l
a {jartz-csapat ztlnekarának lrangszerein s nlegkezr]i5rliitt az
első cserkószkeriilct cserkészcirrck, minte95, hat,ezer íiúnilk
íelvonulása. [.)g.,;mástltátrban vonultak t,l a ketületi tlnlili-
sóg et{ítt a Szent Inrre városn l(riszt.ina,város. Iiszakbirdai
keriilct. 1}olviiros, N_vugati-pályautlvar liörnyék, Zuglí,,,
Erzsélltltvílrtls. .l<izscfváros, I.cre ncváros és a NépIigcl,
körnl,ók csnpatai. tjtánuk a kisfitik, elől aprCldok, majll a

farkasktilykiik jiit-tek. A mcnetet a.l3.3-as §zent l}crtr:il
farkaslratl lrároln pomirás falkája zárta be. A ntenctht:tr
résztvti,tl.elc a I'luriapcsterr éltí lcngyel cserktlszt'esl.vérek is.
akiliel" a. k(iziinst!51 lratahrr$,s óvációval és tapssal íogarlcrtt.,

lJgvenes soroklratr, patlo6ri dísziépéssel, péltlás ít,gl,e-
}emlrctr sorakozt.ak helr.iikrt a c§apatok, A zászlók az elsö
vonalba kerii]tek ; s mtigöt,tü'lr a sorok eg},ene§en húzíldtali
a pálya t,rllsó széltlig, ahol még sitrűn tilt a ltözönség ; nramák.
papá|<. isrnerősiik, érdekl{ítlők. akiket - rrrintcgy iitezrct , -

i.p§;.
'l@' 
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icltlvtinzott- v, nn igaz.i;.tr szépnek. trtt1kcsrrtrk és Ércltklsntlk
lgérk+zö krrralt.ytiri délután.

A csapatrtk tllhell,ezkedtek s teljesrrn bctiiltíit.l-tlk er.l
* lralalntas,tnodtrrrt sptrrtl.crtl;, atnely az *llió iíjúsági sport-
teJepe az rrrszrlgnrlk. Fonrllás fclsz;crtll(,s. fiirrlők, (itl.aizők.
s kiváló g§(.I)e§ pályn ált itt az ifjrlsfrgi s;lor:l,rllr'rk. rrltltlclkt-
zésére. Felhartgzik rr I{intttusz, nrajd a ltákóczi^lrrrlrrlri" ;\
hatalmas tőtrieg, mint eg"v llnlbcr" ítlsz.es vi§t,ázrbrill íill§ü
hallgatj* az itná,l,. A Hlikóczi-ltlrirrlrl paltogti lrrrrrgjai elhrrn-
goz\,ánn Pirouszky Lajrrs kertileti elniili lt\retl. rl nlikrriírin
eló t tart.rrtt,t llt(l§ iielvüzlö beszódét. ktisz,iirrtve rr íiivrirosi
cscrkészck nt\:{bttt an lmnág trrin<lett cscrlrész,flái.. § hr,rg.v
harrgja ne rrtarratljirn pusztáb* kililt,ol,t seri csulliin, száz
nreg száz galarrrlr rőppetlt fel beszórltl §égéli ezzel az iize-
nettel. l'írops:lty l.alas beszórléberr rr kiiveíkrlz6ktlt nrttttr.ltlttli :

".-- 6(XXl ll10§ol},§ó§ art:úo tííztlssz.crrríi ífjri t,eliirr{, táln}i
az firónfi zöl<l szőrryegóról. {iO{}fi c§tt,hósz; cg},§(r§f§ st,rrge á}|

el{itteiek. rle nettr, ünncplósre, hutrt,ttt il t:ser}itr§z jri ntrrttkrl
<licsőltésére . A rrrag.l,ar eserkésztrek tttíttrlctr sziirlrl htll.k'iz-
nalr illrncpllir tlir:sőiilt ha jó lrrutrkát vtlgtz.

l"lg1 tij t)rtlg},ür krrr új ifjitság* aill it.t, ttrrrrrklirit cliíttc-
tek, nrnely nlóg a 'l]rittrttrtt ta|ajából triitt, ki, ílt, ütntlll,
szeblr rrragyar jövtnrlií éltető lcvtlgőjélrerr li,ir r:líirc tz: iiriik
mag\llll cél ír:lé. A nrai na51, idö heydlrerr nreglrcélnsodtak
iznraink- ntt,gstrltszorrtzódott az §kitr&t,, tt §itartlrs, a t,etl ,

rlt, a tiitltlr is tt rtrag.var íaj szerrterJésttlltttt ttregtltlzett lr(isó.
gcs (.s visszalérí ftllvirléki cstrkész,tcsl.r'éreinkkel"

- Ma lttrlrtlilt a válatzfal óre6 ós firrtal. gazdag {§ §re.
§énlr k;ir;i't'. l}lert :r tiizes szemek. hcr,ítil lelk.ek. fosriilő
izrn<rk eggl,é ol.t,asztatrak min<lent és minrltnkit, aki nrag3,ar.
I,)z a sereg a |cggelem §erege, amel_v alártlrrdtli tt,slet. lelk*:t.
akar*rtol- tr(ít. nrunkát a nagy* szent r:élltak, í:s llrrell,et
csak tlgy hatírrozoí,t paran(§ vezényel : (lse,rk€szct l ljlrTrc
Ist,errérl fs.[-lazílr!r1, íljrl a §ereg á munlcu §üelle : kil hllvrr
állíl a Srrrs, a l-'lazáoakáráziskola parljaibatrn:tkár u nliilrclr,,
gyár fiistii§ htlyiségólren, vá§}, a hivrrtalbatt. }íitrrlrlrriitl
jri rriunkírt végez, Az úldozalkészsíg §ercg(], anrtll1, lttrl. rlt,
de rrkar is rilrlozaf,lrt lrlrzrri a szentisí,váni nlaÉ},ar fi)lrlúrt.
És nragyirr arryák és apák, u, lnag,§ar nlni,nryek ús /tlí stlrlgtl
{"z. § ncni álcrtrtlrrvagrrk,táhrrra, tnllfl ttti.lriiliíli nn rit,rlprk
t,enttrttvól. lrilí,l- valr'lsá§gá fllgjult lrtllrlcstrltti.

- .Jr.itrirrs .,i l tlrr'lríattolt hírilt ttlórrk l 'l'ríanritr, ittltei\--
ntllc 2ti évtls falrin összrll it tlicsiíségcs ltrirg}"{r lttrttrtitlt,k is lt

trti srrrsttnk irárrvítrii rrísl iií,iilltik. (}lt kiir,lliill llrll,rttldktrttt
n lrlgelső trta!(}lllr §sct,kósz, 'l'tllrki Fál grrif ttriniszlt,relltr'ik ítt: is,

--- }'őcselkész'L'r l Dzllk aziíjtk lcltrr:krlszsógc, nkitr:ttil.
lrazaszercl,rte ezt a rÉsl t)tt:gtra§}rrllllítjlr, l(.rliinti tt lttitr
ingarlrlzti fnla]<at. ..\ trragvar tserkész l iszlir ltlllirl. llírtr-lr
szíve. ogészsttges izttta, lángol<i:izt,ttltl Irsz az ilz. rij 1rilltir,
antcl},rr írj falaliat, az ](X)(l t!§tls haz.a bást3,riil ctltcljiik,

,*,- ;\ bullalrtrsl.i t:serkriszek szrrt,,t,t,tévrll liiisziitrliint nzrt-
kat, ahik rua irltrjiit{tlt *rz ifjfiság liizt1llii} {íiltlktlr.rti. lrliih
l apasztalatol., ltuzrlítiist, hozl ak 1.álrrlrttttkllit. liiisz,iirltiitlt a
lr!a$t,ar arrl,rikal és apírknt is. ahiL ii tllilí\,ilt ,,*,,.;,,i529}ilrr,
tl!aH\';{r lr.lkr,t l,,ht,ll ck.

*-. S ntrrsl sz:illjrrtl r,rz rlrsz§g szír,t!lriil al ttllt,íó §iil. ílí
iíjriság íiztltltlttl ae orsr-ág tltirrrlcn rószí,ltt, ir lralárrrlt ittttrtt tls
lril. lrogl, az ú.i nrag1,1rr é]clneh : az r,glsrrg. l'rlgvrlttti. jri
tnttttka, hazasz.crrlrt n rtritlrtcltrtn;li ki:ttt,rr+. \'igr"ótrk
rl1!lg.\,ar galalrrlr<rk rl httrlalltlsli t,srrk(,szck iizcrrcltl1, í,sztrh.
rirll. kcIcl tls ttlltgál írlri : nragl,ar rlscrkr!szr,k" nragyur ifjak
tnrlsírt.tlk tríist:tt kcz.tlí.clilltrr.liliolrtlrs zászlrinlial, és rttasirrrz,
zalrrk li,t,isztr.tssltl a *zeltlr ós }rol<logalrlr rtls§},nr jiirű íettt i

,i
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ilr§ §I\trIRBÁtT SZÁRNYAK
BLA|NE AND
DUPONT M|LLER
NOVFLLÁJA A
BoYs LlFE-BŐL

§

L* T'arts ki! Milt csak a bukferrc. abtlhó
a harr,vattrepülós virn h;itra.

"P'i\r .]l"]riill §irlrly" §iivitó sclressiiigel
,r,alósággal lclvillarrt eT- i:gholtll, hc,gy

Iiár vígasztirlii! hit§óÉe§ kisóriijót, tsobot
rrrirjtlricrn szétvctette a ttrt,rtg- Ptdig a nlp
irll,r bb örömünnep lehetett volna. Egyóvi
rarki vcszteglés után a Denveí cirkáló fel-
szedte horgonyát, Ugyanckkor azonban a
tiszti szcmólyzet a rcpiiló orvoskiképzóból
kikerült fiatal orvossal, Davis-szel 5yara-
podott, aki kísérleteket és megfigyeléseket
óhajtott végczni a különbözö éghajlati vi-
szonyok között állomásozó és dblgozó rc-
pülókón. Tele volt munka- és tettvággya|
és ennek ók itták meg a levét,

A gép ismét pörögni kez<lett s Bob írgy
éreztc, hogy szaggatástó| gyötört fcje va-
lahol elmaradt a levegóben. Nemróg lábtllt
ki srllyos meghüléséböl § most fülében
újra dobolni kezdett a vér, Heteken ke-
resztül tÜzérsógi gvakorlatokon vett részt,
ez is megviselte és bármennyire is gyakor-
lott pilóta volt, olyan betegnek érezte ma-
gát, amilyen betegnek Ajax látszott.

* No móg a hanyatt-repülós! - bíz-
tatta Ajaxot írjólag s gyakorlatát befe-
jezve. lassan a távoli szigct fclé kormá-
nyozla a gópet. A sziget mellett kicsiny.
barna pont látszott, a Dcuver, s egyik jril
fütött, kényelmesen berendezett fülkéjében
tróaolt a doktor. bizonyára kisórletcibe el-
mcrúlve. Wakefield a végletekig clkesc-
redve csapta le a gép{t a vlzre.

A fedélzetre érve megbiztatta mechani-
kusát.

- Gyorsan, gyor§an a doktorhoz, hogy
tne§viz§gálha§son minket! - sürgctte, de
6 maga §zíntelen arccal támaszkodott az
ajtófélfának, Néhány pillanat mulva azon-
bán mégis levárrszorgótt a doktor. szobá-
jába s A,jaxot elóretolva. félrehtleóelott a
sarokba. Remélte, hogy amíg a doktor vé*
gez kísórójével, addigra kicsit magához
tér.

Davis rcpüliiol l,,,t kiv;ittcsiatr
pislantott Bobra.

felelte:

- Viharedzett tcngerészek mesólhetnó-
nek erról, Doc. ldóközönként még óket is
leveri lábukról a tengeri betegség,

- Uuugy?! - nyujtotta a kérdést két-
kedóen a doktor.

- Usy, úgyl Azt hiszem, leszakad a íe_
jem és a fülem dobja majd kihasad -dünnyögte Bob keservesen.

A vöröshajri, tettrevágyó fiatal orvos
tudomást vevően biccentett fejével és Bob
karjára csavarta a vérnyomásmérót. Na-
gyon szerette volna megtalálni, amit előre
elképzelt rrragában. Az egyetemen csak el-
méletileg foglalkozhatott ezekkel a kérdé-
sekkel, de most éló embereken kísérletez-
hetett és ez gyönyörúséggel töltötie e[.
HomIokát összeráncolva komolyan mondta:

* Nagytrn rossz lrórbeo r.an- Wakefield.
Szokott sportolni?

Bob mélyen elpirult. Holtrafáradva,
minden porcikája pihenés után áhítozott-
de igyekezett csendesen megfelelni:

* Doktor Davis, tisztázzuk a dolgokat,
Most fejezödött be a nagy tűzérségi 5ya_
korlat és fáradt vagyok. Meghűlésemból
még nem láboltam ki egészen s maga
mégis felküldött, ezért fáj a íejem és a
fülem. Ha még azt sem tudja, hogy ilyen-
kor nem vagyunk ,,levegóképesek", kár
volt a sok tanulásért"

utána ugyanilycn hirtclcrr csiikkcrrtsc a ro-
hanást. A repülógép testc clóször megre-
:nregett az erős ;lróbatételtől, majd a fe-
szltő huzalok fütyülése elcsendesült s a
mótor kipulfogása is cgyhangú dörmögéssé
cnyhült. Bob Wakeficld, a pilótahadnagy,
a következó pillanatban máris merész for-
dulóba dóntötte a 5ópet. A tökéletes épl-
tésü szcrkezet búgva rajzo[t szárnyaival
fólkörívct a levegőbc, aztán pörögve sik-
lott egy dugóhúzóba. majd másodszor is.
tizcdszer is megismótcltc a bravúrt. A gép
ali8-alig rcpiili vízszilltcsen, vagy nyíl-
cgycnesen a magasba rohant, vagy lefelé
zuhant.

A másodiilésben Ajax, a rnechanikus,
aggo<la}masan §zólt bele a telefónba:-* 

Cudar munka, haduagy rlr! Hogy tet-
,szik a gyomrának?

Bob íélig hátrafordult ós gyor§an
Ajaxra pillantott. A na5y szemüvcg és
sapka alól kikandikáló arca betcgesen zól-
des volt. az ajka tcljesen vértelen.

* Jó. öres Ajax - töpren§ett Bob ma-
gában. - Ait hiszem, ö sincs sokkal job-
6an jómagamnál s mógis mennyire törő-
dik velem. - A készülékbe azonban csak
btlemorg<ltt: - §emmi baj! Hamarosan
ósszegzedem magam.

Azonban rrem így törtónt. Noha Bob azt
óreztc. hogy a fcji mcnten szótreped, újra
benyomta á korrnínyt, hogy most jobbfelé
ít,ráulva sz-ámol_ia a számtalan dugóhúzót.
Aiax rcrsszalóan ingatta íejót. Zúgott. sus,
toisott kiirülöttük a lcvcgÁ. majd felcsen-
diill a, hadnagr biztatása,
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Seattle-bc érkezünk, fe -

lülvizsgálatra jclent-
r&. kezel.

3b,

A doktor éles pillantással nézctt föl
szerszámjairól:

- Oktatni óhajt engem?! Figyelnreztc-
tem, Rumble kapitány azt mondta. hogy
tetszésem szerint rendelkezhetem a Dcn-
ver gépeivel.

Noha Bob vérnyomása a kívánt maga§-
ságot nem érte el, sz{vverése egész bizo-
nyosan több v<llt a kelleténél.

- Egy pilótának tisztában kell lennie,
mikor tud dolgozni. Az, amit maga csinál
Doc, mcró ostobaság, ha szabad vélemónyt
mondanom,

- Csakhogy én nem kérdeztcm! :- vá-
gott vissza a doktor és újra munkája fölé
hajolt. . . _ K,öszönöm, már nincs szük-
.ségem önökre!

Késó délután azonban egyszerre betop-
pant a repülőtisztek szobájába. Látszoit,
hogy valami fontosabb montlanivalója van
és néh,ány pillanatnyi tétovázás után egyc-
Desen a dolog közepébe vágott:_ Wakeficld, nem töródöm a teljesít_
ményeivel és kénytelcn leszek nélkülözni
magát. Jelentettem a kapitárrynak, hogy
cgészségügyi okokból töröltem a repülók
jegyzékéból.

Bob igyekczett felülni ágvában. de visz-
szahanyatlott.

- Törölt?! Ne beszéljcn bolondokat|
Nem tudja mit tesz!

- Hogyne tudnám! - mondta a doktor
szárazon, kinyitva az ajtót. Lehet,
hogy gyengesége csak idóleges, én azonban
azt ajánlom, hogy egy ideig ne repüljön.
Maradjon ágyban... Megfigyelő szolgála_
tot fog teljesiteni.

Bob reményve§ztetten temette kezébe a
fejét. Törölték a névsorból... Nagyon jól
tudta, milyen súlyosan esik latba á repúla
orvo§ szava. Talán soha többé az éleiben
nem kerülhet gépre.

Két nappal később a Denver már messze
maga mögött hagyta az Aleuti szigetcso_
poítot s már a viharmadarak is visszatór-
tek íedélzctéról sziklás íészkükbe. Bob
egykedvüen rótta a fedélzetet. Ügyeletes
volt s egyhangú elfoglaltsága k<iz6en rá-
i,rt, hogy gondjain rágódjók,
_ Amikor Rumble kapitányhoz, az Ureg
Dör,mögóhöz ícllebbezeit, az öregúr sze,
llden csitította:

- Bob, az ón véleményem is az. hogy
e2 merő ostobaság. Mindazon-

által, a doktornak joga van

- De én nem szeretnéln, ha a minösí-
tési lapomon szcrcpelne, hogy ilycn h<lsszú
ideig ncm rcpűlhettcm - cllenkczett Boh,

- Tudom - ingatta mcg ícji,t Dör -
mögó kapitány. - Csak várj sorodra, \la
lami történhet időközben.

A fedélzeten megjclent a navigátor, sex_
tánssal, a kezében, hogy a hajó hclyzctót
megállapítsa. Szorosan a sarkában a fedél_
zetmest€r, óráját kezében tartva, tle min-
den igyekezetük kudarcot vallott. A nap
makacsuI elbrljt a fclhók mögé. Csakha-
mar Rumble kapitány is csatlakozott rsa
lódott tisztjeihez. I

- Mós egy pillanatra sem láttam a na-
pot. amióta clindultunk - morgoit a na-
vigátor.

- De helyünk azóri van elóg. . . * csi-
titotta a kapitány, Megraztán ott vannak
a rádiójelcntósck. E<ldig rendben meg
kapta, úgy-e?

- Hála Marconinak, meg...! Már sok.
szor törtem a fejcmet. hogyan állapitottal
meg a hclyzetüket azelőtt a ha.iósok enól.
kül a nagy scgítség nélkül?
_ Nehéz idók voltak! - bólintott a ka_

pitány. - Inkább csak órcztük, mint tud-
tuk az irányt. § ha a tenger nagyon htrl-
lámos volt, lecresztettük a horgonyt s
mcgvártuk a csen<lesebb, hajózhatóbb idől

Bob szolgálatát befejezvén, az cbédló-
ben fogyasztotta éppen elkésett ebéd,iét,
amikor Happ)n, a másodpilóia rárontott az
ujsággal:

r Hallottad, Bob, hogy Flintstone rádií:
megfigyclő állomás valamennyi emtrerr:
megbetegedett?

- Hiszen még tizenkettőkor jelentést
várt tölük a navigátor!

- De ez a jelentés nem érkezett rneg.'
A kérdezóskódésre az volt a felelet. hogy
valamcnnyien annyira bctcgek, ncrr, tu{1
nak lábra állni.

- Nos és mit mond az öregünk?

- Kórte a betegség tüncteinek a leírását
és Doc' Davis arra következtet, hogy hús-
mórgezésük van,a

* Hüb, szegény 6yerekek, egy elhagyott
szi6eten. többszáz métföldnyirc mirrden
<loktortól - szisszent fel Bob.

Happy alig fcjezte be a baj ecsetelósót,
amikor egy matróz bekopogott Bohórt az-
zal, hogy a kapitány várja.

Dörmögó kapitány elótt nagy tórkép fe-
küdt kiterítve.

- Hallottad a Flinstone állomás ba|át:'

- Hallottam!* Doktor Davis azt állítja, hogy a l,.'"
írt túnetekból itólvc, a betegség élót ,,i-

ilyen rendelkezésre. Ha



lytrs, T'crmószcteBen a flotta 5ond,"lt v,isel
rrlintlcn cmbcrórc, ís már irárryt is váltoa-
tattunk Flintsioqe f e ltil Azonban rrggcl
clírtt rrcm érhetiink oda. Mit tud ttljel;ítr:ni
a gúpcrl. Bclb?

- körülbelíil bárom óra alatt orlaórhc-
ttk. tle ntn sok hasznomat vennék. trcm
i,rtek a bctcgsd:gck. gylrgyitásáhcrz.

- A doktorral még trem heseéltcm
rrgyan, dc azt hiszcm, elmenne o<la.

Bob dühösrn iisszeszoritott íoggal szúrte
a szót:* A dcllrtt,r törölt engem a listáról ...

A kapitány nóhíny pillanatig csörrdben
nóze5ette Bobtrt hozontbs szcmóldiikc alól
\ cscnde§erl nsak annyit jegyzett mcg,

- Most rnegíogjuk a saját rcrmóben , . .

Magához kérctte a doktort s riividen vá-
zolta nek.i a tcívet.

- Ha idót nycrünk, Óletct nl,erúnk| -,
bólintott a dollor komolyan.

- Ha nem tóvedck, eit úgy érthetem,
hogy szívesen odarcpül?

- Tcrmészctescn! -- válaszolt készsége-
ren a doktor. Lát§rott rajta, hog1, nagyon
komolvan értelmezi hivatását.

- hkkor. Wakefield, lótlrrlj s készíts
cló mindenti

Doktor Davis fülig pirult és rpegíontol,
tarr nregjcgyezte:

- wakefieldet töróltem a listáról, ka-
pitány rlr, nem repülhet. Ht,lyctte Parker
pilótát kérem!

Bob arca kifürkészhetetlen volt, bár bc-
1úl nlindcn idege remcgctt a várakozástól.
A kapitány horkanva ütöttc fel fejót:

_. Doktor. drtse meg. hogv a hadsereg,
ben mi nagyra értókeljük a tapasztalatot,
Ee vcsrélytr vállalkozás és Wakcfielrl had"
nagy a legjobb pilótánk.

Lehetséges uram, de nem bízom
Wakefield ha<lnagy testi crejóben. Az a
tiszteletteljcs ajánlatom, hogy maracljon (i

továbbra is a töröltek listáján,
Bob mást nem tcbetctt, hát csak hallga-

tott. Hátha a kapitányt meggyózi a dólc -

tor érvelése? Hátha ez a könyvmoly hát-
térhe szorit,ia az öreg, tapa§ztalt, gyakor
lati embert s tórölteti a rcpülök köziil?

A kapitánv csak a fejét iázta,
- Talán, ha akkor történik ilycn eset.

amikor wakefieltt a haióra került, elis_
mertem volna az i6azát. Doktor. Akkor
azt hittem, hogy játókszernek valók. sót
határozottan rrtáltam a repúlőket, De
axőla mcgtanultam hecsiilni ókct. Üreg
róka ó s tudom, mit tud rryujtani. Ncnr
bocsáthatok rcpfrlógépet rendelkrzésére
chhez a vállalkozáshoz- csak ha kiprúhá,lt,
öreg pilótám vezeti.
. Á dtlktor tctótól.,talpig vógigrnérte Bn-
hot s fejet lrajtva, megjegvezte:._ Rendbcn varr! Hajlandó uagyok az
ön klvánságúra, kapitány. időlegeión fel_
íüggeszteni- a tiirlési,

,|obb kÉzben már nem is lehetne,
íiamI

Bob még minrlig nem tudott napircnrlrc
tórni a rlolog fölött. Hát a doktor mócis
heleúl a gépbe, ha ó vezeti?

Miközben cllátta gyakorlati tanácrokkal
utasát, Bob teljes Űdatában volt annak,
!o_§y q csatát _nem nycrte meg, crak hala-
dékot kapott. Ha a doktor toiábbra is ra..
gaszkodik meggy6z6déséhez. ó utoliára
fogja a kormányt. Enyhe kárörömöt- ér-
zett, hiszen a tloktor rirég soha sem ült
vetószerker.ettel kilótt repúlőgépen. Ez sok-kal nagyobb mcgrázkódtatással iár,
mintha cgyszcr{len a Töldról szállna fei a
góp. ,,Rr:mólem -. fűzte tovább Bob gon-
dolalát - ez egy kicsit mcgismcrtcti az
t,lmtileti r:mbert a gvakorlattal!"

A hirtelcn siivítíst Bob j,it(,1ff3n 6rr6-

kcltc. rnegszokott doltrg volt neki ós ószin-
tón kívánta, hogy Davis-rrck akadjon cl
tölc a lélegzete. Az indulás után azcnnai
belcmcrültek a kódbe, ahtr6v a mega§-
ságba irárrvította a gépet.

lláromezer ínótert mutatott a nragasság-
nórő. amikor tiszta légkórbe kerülttk. A
késó d{,lutáni nap ragyogva szántolta vé-
gig a láthatár szóléig tcrjelrgó ködöt, Ilob
c(ljuk irányába kormányozta a pépet ós
megkér<lezte :* Ho§t, ízlik, doktor?

Davis nehczen lólegzett, arca kis;é ki-
pirult:

- Il1,tt móg ncm pipáltam eddig!
Kft ilrai repülés kövctkezett. alnit csak

néha tctt vállozatossá a felhóhegyek és
völgyck íelbukkanára. Nemsokára azonban
íeltÜntck a hóval borított hegyvonal csri-
csai.

- Át kell repülnünk fqlötte! -- ordltott
Bob a doktornak, - Fogóctzék meg jól,
hamarosan trll leszünk a nehezén!

Bob sikcrcren keresztültört az ormótlan
felhőrétegen. erósen figyclve a múszerekcl.
Hárome zér móter magasságban azután
újra mcgállapítva helyét"' megint iránvha
igazodtltt.

Tud ja, Wakef ie ld, hogy hol r,a
gyrrnk? *- érdeklódött a doktor.

- Már amennyire cbben az idöben tá-
jékozódni lehet, igen - mosolygott Bob.

- Ámbár inkribb érzcm az irányt és az
utat. semmint tudom. Alaska körnl,ékén
cgész más a repülési technika, mint a íölC
bármely pontján.

A szi,l most már vcsze<le|mesen erósö-
dött, <ie Bob rendIthetetlen nyugalommal
vezette a gépet. Félórai repiilés után újra
felvéve a helyzctet, megpillantották
Flintstone-t. Bob most már megértette,
hogy rniért nevqzték el ezt a kicsin} sli-
tetet ,,Gránitsziklának", Nem is volt
egyéb. Scnrmi élet nem látszott rajta, egyc-
dül a kis fchi,r rádiómcgf igyelóállomás
utalt arra, hog,v enrberek is sz<lktak tar,
tóehodni a szigcten, f)e a mótc,rzörgósrc
senki scm jcientkezctt.

A rzél tgészerl fchí.r tajtékba burkolta a
sziget északi oltlalát. míg a déli felón egy
kis öbölftlc hajlat nrutatkozoit, ami ii.
kalmasnak látszott a kikötérre" De a ten-
ger annyira viharos. a szél olyarr erós volt.
hogy semmi rcmónyünk ncm lehctctt a le-
szállásra. S ha v{zre is kerülnek. partra
már nem tudrrak krcmeregni se5itség nél-
kül

Bob hátranézett. A doktor állva k{,nr_
lelte a szigctet, teljescn elfcledkezve arról,
hog1, repülílgépbcn van. Minden idegszálá_
val segitségnyrljtásra kószült s égett a
vágytól; hogv czt mentül hamarabb "ó8rris hajthassa.* Ha leszállok és balul sikerül. sem,
mit sem segítettűnk § a gép is használha-
tatlan lcsz..|obb lcnne viiszatórni a ha-
jóra és veliik együtt idejönni.
. * Telje scn ll.bctctlen ! -- rázta mcg a

doktor tagarlrian a fejót. -* [Ia nem trrilok
most sc,gíteni rajtuk, talán nem Érik mcg
a re5gelt.* Követnó aa érr utasitásaimat? * kér..
dezte Bob.

A doktor kissé zavarodottan tekintett
kÖrűl, meri eszébe jutott, rnit mondott a
kapitánynál. De csak egy piltanatig tar-
tott habozása, . Gyóztdelmcskedett jobhilt
énie i,s igennel válaszolt.

Bob rljia körülrepülte a szigetet, de
megint csak a hailai főlött kezttett |e-
begni.* Megpróbálok arra a kis sima felü-
lttre lr crcszkedni, ott. a hul!ánrtirró mii-
götti

A sóp siivőltvc vágódott a vílrr. a7."ll
ban hirielen lósrohani oldalt liikte és Btrh-
nak minclcn eiílfcszítésóre sziikségt,,olt.
hogv egycncsbe kormányoza a gépet. Ez
a megrázkór|tatás azonban idó elótt csapta
vízrc-ós tgy hullárn a balszárnya ponton-
ját elszakította. Bár a propcllr:r cróscn
húzott. mógis lchctetlcn vrrlt a paíto,
megköze lítr:niök.

- Nirrcs más hátra. vissza kell kerül-
núnk a Denverrc! * harsogta Bob isnrót
a doktornak.* Nem, nem, lehetetlen! - vágott visz-
sza a <loktor, - Nem hagyhatom ezcket a

bctegeket! Ir{rlndja. Wakefield- hngvan kcl!
az" eitöernvől,cl bánni?

Bdb meÁlepetésében majdnem kóvó ynr,

redt. Ezt i mcgoltlást móg álmáhan scr,
merte volna az orvosnak ajánlani.

A <loktor lázasan folytatta:

- M*8 kell vallanom, hogy rettenetesen
fólck a haláltól" de nem hagyhatom á
szenvedóket! (iyorsanI

Bob sietve elmagyarázta, hogva,n kezc-
lik az erny6t és mcgint felfeló irán,vította
a 8Ópet.
, -- Ha veeényelek, fejjel elóte, azonnaj
rrgorjék ki! * intette végiil.'Dávis 

remegő kézzel igazította meg az
eitócrnyót g nyitotta ki a biztonsági ilv
ciatiát,' Bob Óég cgyct húzott a kórmá-
nvon s intett a doktoroak:

- Most! Szerencae le !

A doktor fejeit u8rott az Útbc,
Bob figyelemmel nézett utána és meg-

könnycbbülve látta, hogy az ern!,ó kinyilt,
De a szél még erósebb volt mint vélték és
a doktor a szikla szakadékos szélén ért
földet. A szél bclekapaszkodott a nyított
ernyóbe és lagsan, dc biztosan von§zolta
a rajta lógó férfir a meredekhez. Ha ott
tczuhan, ai öruónylö v{zben menthetet!e-
niil odavész.

- Bújj ki ae ernyöböl! - ordította iz-
galmában Bob. bár a földön küszködó em_
ber meg sem hallhatta kiáltozását.

A doktor végül is megvetette lábát egv
kiálló sziklattimbben éo teljes ercjóból a
szél sodró ereje c,|lcn feszült, Bob hamar
számot vctett a hclyzettel, Beállította a
gópet, hogy hozzávetólegesen elérhetó he.
lyen érjen vizre s maga is ícjjel elóre ki-
ugrott. Szercncsósen földet éit és sikere-
een mcgpzabadulva az ernyótól, rohanva
közele<lett a még mindig a széllel harcoló
dnktor felé Késével elvágta a köteIeket.

Fétórával később Bob már a rádióállo_
más kis konyhájában fözte a vacsorát s
megterítette az asztalt is. I)oktor Davis
ptdig elégedett arccal boterkált ki a bete,
gek szobájából,* ílála Wakcíieldnelr és a Sitálynak.
óppen idejébcn érkeztünk, §{ost mát c§ak
pihenésrc van rziikségük.
, "_ l)sré!. 8óp! * stihajtott Bob mcr-
könnvchbülten.

-'És még tlcrekabb pilótal - nyújtotta
kezét a doktor. _ Bob. ma délután meg-
tanultam a különbséget az elmélet ós a
5yakorlat közótt. Most mát tudom, hogy
még sem vagy olyan rossz b6rben, mint
gondoltam. Sajnálom, hogy meg akartam
nvirbálni szárnyaidat és kérlek. Íelejtsd el,
, Bob erósen megragadta a feléje nyrljtott
kezet:

A dicsőség a doktoré! Én biaony
nem mertem volna elsóre. viharban uerani.
Százszor rneggondoltam volna. . . Áhtar.
ha mások étctér6l vaa sz6. isazad van.
Doc', ncm sokat teketóriázik ai cmberl --
majd m_osolyo.gva hozáfűzte. * Ugy sej,
tem. a ílotta bennc.l, doktororn, 

"at"ah; 
pi_

lótaorvcrrt. _nl,ert . , ,, Mert a repülósnól
nincs gzebb!!

10 Olvasd el a Magyar Cserké*z jrín- l§.i *zámában a ,rHei regö reita.í*cikket !
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vERKLr§zó Az UDVARoN,
ava8y:

fúzfapoézis a reklámban
... Jók le-gye-tek gye-re-kek:
Franckot, Knei-ppet ve-gve-lek:
§o-ha mást ne e-gye-tek:
Te-Ie lesz a bc.gyc-tch!...

nÜvtgzl rÉp
ll norrn§t ttÉprnrl
§ toln ofiiloll DltlB

no§§zT§I}tjLATU RDT§G§ÉG
Boka Tónti Rossz lndulntú volt

a bctegs6getl ?

B ezzeg Ba ndl : Bettenetqen.
Ípp , vlxga el6tt gyógputtem mcg"

Egg tábort naplóhóI., *,Písta első-
rangír szakáes volt, * a saját ki|elcn-
tésC szerlnt. Ml más véleményen vrrl-
tunk.

Elsó nap rlzskochot készített, emlt
nem lehetett, ruegennl, de diszkosz-
doMink ezzel gyakorolták magukat.

Márnapra elsőrangrl lánío§t ígért.
Ennek a szólci remekül kunkorodtali
íelfelé, de rnég vésó ée kalapAcesal senr
tudtuk tzétszedni. -- de hamutáleának
lreváltak.

IVíivel főztjével berendeztük az eg*se
tábort, -.* letettük a mdltósá;ról."

Panqhapada?
Kérie - dí|talanul küld|ük a 82. sz.
nagy, képes, l28 oldalas ár|egyzéket
a 83. sz. alkalml vételek llstáJával.

Amat6rmunka-kldolgoás beküldé-
lére - 6 fllléres portóval küldhetó !

- dí|talan borítékot küldünk. Vldékl
megrendelétt aznap lntézünk el.
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_/^- l)tl iíraz.íltt akkor lcsztttk lrarlitlilrl<, szóp,

\.'r sógiikei nkkol túrják c|i,lrk. ha tncgi§tlrcr-
,.]-, -\, ke<lilrrk vclük. r\lit,.sorlrl llnrilt lcrtnc az, ltki-
\ - \, nck tlcvót scnr tutlotn ? l{ogynn lát,nlitrr

,.l " ( n,eg a tcretnl.ós gazrlag,s/rgát.b^trrniik, ha

.\ r,iirttsi ettrIler nlig várja nr/rr. hngv lttl
r,í,gttn lrz elsó k ilrrrl l iltlt .)rg(}ltnl,tigr ziilrl
sz.llrtit tn<,gllisra, llvcttkor jtllrllntt _trttg-
rrózzilk ae rrltrri fr'rkat is ús egvszrrre í!§zro-
rcs§ziiki lrrlgy trcnt csttllil tttti,tlttrlts nkllc
§uf§ély('zi ílZ ul(ltlkirl.

Á tlurlnpcsti lnktrs is találhat srrk tirrltlkcs
flrl a vlirrls utt:rtrin.

.\ btttliri l)tttrallnrt vaA§ n trclvl'trtlsi
liccskttndti ulclt ktlrlin ícslő ponrp/rs varl-
gcszItln3.,tli ttllír91, kcrlvtsck szttltiitlktrck,
inint lr' |jrttrttciek tcrótt it szilfák tttg.r, tt

Jrizscf kiiríttr)ll ilz (ll\,:lsíiliik. A 1lrizcuttr
kairlit()n lrll,íí lt:irsflikitl szintt, tnlir csltk
rtkktlt vt,ssziilt i,sztt,, rnikot illlrtrrkklrl liiltilt
rncg lr kiirtrl,ólit,t.,\ lrclvlirosi 1llitl:itttrlirril
az,itrl,ntt iisizr:l, sőt trilctt is kttttl,itlttrtlk
\,;rrll,ttttk l lI(l()nlílsl t t,tltti. nttl,t i:z"k i\

zsilll,rrg,i vcrt!llll:rrl [Ó lillltIii,
lg*ztttr vilIltrz.tt(os. órrlt,krls vilirgrlt il

\-rir]rrsliget, ll),ujt k<lrlt iavaszltil ki,só
rlszig.

lii l"rn.,. (,llt§z(,t, ltt,ittrsitlt n nltizcttttrok,
ki:'rtlítisok. "zi,llr,,k. 

sztit,lt|irtziisi lr:lrtlóstt-
gek kclllrrlirt lrr:járlri. ltritrt,ttr stltliltti kittl,

izórt, lrrrg1, l)rcí{í\l}tí,l,jilli, hl)l{v tltc.llll},i

isrnt,rt. kcvi;sll(, i*tttt,t,l, sr'it cgvctlt,stltt rilk;t-
s:igsz:ltrtl>* trrtttő í:it talírlltntlttrk lrctrtrt,

A frik rtz cnr}rtr lrtt,rltrli" Á r,ilttrzi,tttls,
sílgnali nticsortrr sz<!1lstigt:it l,{1rcl}ll(,t1,1 lllcij
:rz ['r. ;\l;is ris ntás tiirzsiik. lrllrl<jrrli, }cYt!l,
(li5ziik. virrigzít§uk ús lcrttttlsi'tk, \lillc11
szi,;tck fclíl:lri tttcredti rigltik ptrltlr. lrril,al
lrot]itl,tr. }lil.r,en soha mt,g ltellr ílttri csrlda
!avaszi liiítsld,stil<, l<rrnlljrrkttrtk clsíí tiritt-
lctlt,n lrisscstigc vilgy ttr,ári tcljt,s 1rrrrrrlliljil
ós tlricstlrta szittt,kt,l atltrah lz ósz,i ht,rva-
rltisllttr,

1 (. rlcrrt figvclnónr isnlcrletójcleikct ? j

(il,criirrk. Séláljrrrrk cE;vszer vúgig. a
\.lirirsligctcrt. 1rrribáljunk i,strrcrkecltli, lra-
rlrlktlzni a firkknl,

FIa a ltílsiik tetén ilttlultrttk cl rr tír hal-
rll<|ltl;itt, §z()n)()rtiíiizek (SaIis llltllilrltricir)
sor:it tlrllil,iuk, cz1 trlitt<letrki isnlr:ri, tttttl
szitl<séges killiin l)0nltll litk(iztlilIk, l )t 1l

["'ór,árrlsi 1rirlilIrttt klizc|élreit luiir k,ól hr'-

ÉRDEKES FAK
l;-t.rr is találunk cgv kliliinIt,gcs tífdt:kcs-
sé gtlt,

A vasfírt ((iynrnotllnr'lus cnnadcll§is. l,)
íclltletcs snrxnű valatrri akitcfélónck í,ar-
l nn{, tle lra jollbnrt ntrrgttózr.ilk, látjttk.
lttlg}, lcvttlzt,I c t<til,sz<lr szálllJ,lllt. ltlittl hl

"*,ik 
rz nkár,nrtl< tttitttlttt lcvtrlktt.ie ltcllclt

etrv c4(ís7. lerir:lcs írg állnit, ;letszt cz- uztúti

"iii,nti .,i§lln ttngl,. hrl95, ctlttt,k a lit;r,
,rik kit".it.tt kt:Ilós olrlrrláll ncm íd,rtlc

cl.
..\ fcn1,6csrrlrort mö*iitt végzctfa (Clcro-

den<lrrrtt" 2,i rill tüskós Arnlia llokrrrkkal-
A rtzg(l lrl.-rlrf/rkrti (l)tllrttlus, 3.) is nrirrdenki
trrrljrr ntilyrrrck, íchórhálír lcl,clcik a leg,
kisclrb sztlltírl,e is táltcoltlirk, lrrcrt a ltrvól-
nvcItrk olrlall lnllítollak, ígt aziátt trctn
csrrrl;r. ltrrgl, r,illrlgri czlisltrek lritszik loIlrb-
i tr li. li iizt, l iikllclt ;r ;tltllirrtst,llt:ríii k Itut i }}rrrtts-sorretiir) kt,Il nlrgistltrrketriink. llárlottvtls
levtltt,ikl<tll t(rtttrc|i ftll, íisszcl ptlrlig skarl:it-
szírr{r ki)liilliis tlllt,rttlrrtósiikkel.

A Sz.ótlrcnyi-tiitl|ó lue llr,,lt 1xrrrikrrfirt (Crl-

titrrrs; tallilrrtrli. rlilg.\,, kr:rtl< Irltllr:il ósszcl,
anrikl,t, !{},iitrtiiríi sárgririt. \,iirii§r{. r,ál,
nak rlíszcsclkot,liútri sztlkt lili, árulni í|r
rtl l,:itr-

1ltllctlt, ítlÉ\ ill |)irnnli\rrk (l,igtrslrunr) áll,
ttllk. l(t,t,ttlkllt,rl gl,aktrri lttllttlr r,7. lris, llchór
fel;illti lirágfiirtjtli rrkkor kt,ztlt,tlrk cl nl,ilni,
ntihot, ntllr :lz í}rH(}llátli|k r,ége r,;ttr. Sir.ili1-

s:igosatt kt,dves, <lc lttnt crlis il|;.rt uk t*:rtt,

rrtátra 1rerlig fcl<clc lrrrgytíl htlz.tl:tk. [)elsztl,
tninrlt,zt csak akkrtr. lltr szillxl(lotr h?tg\,,
jlili rr{ini és trtttn nylrjrlk niakzltlt,á. mint
it t..

l\tagno|iákat is tnlrl|unk it.l. tr'o§t ug),nn
ntár trerú látszik nreg egvszcrft lonrbjukon.
hog1, tavaiszal a leglronrpAs:lbb cserjc. llóg

"*,iD,,.z 
áglit ririrlsi fchíir lllgJ, rózsaszítl

ill:rios virágtlk lloríIjrik. l\ fenl,óí(,]ttkhez
lirrtozr'l, cle alnlsonr- t.erlntll ú 'r,irgittirri, bo-
róka (.luniperuri l,irí{init:a) és kírrli ,ti,]

(.Iunipcrus clrincnsis) vatr rnóg rr ftirrlii
nlclIr: lt.

A szlnkör közclében órdekcs fen1,,ócsoport
áll. \lindenki ismeri a szépsóges eztlstfetl,ót
(l'icerr) rtlszkertekból, dc már kevcscn a

ielvcnifenyót (l'intts strobrrs), nrelvlrek
hrli_*zri, selymes, szinl t hajpuhas{gú lrr-
csürrgó tűi vanntk ds tolrozli is potnlrllsak,

1i, arr,szrr3,i lrosszítra illcgl}őllck. Ált:iprus

Beléptél*á; e c3€rkász Rcgös Rendbe?



((,ltarttt:.vllrrt,ill) i§ r,att itt, tnel,r, §zill1.él1
1ltrttrlliis ltiilst{il ía.

llttlcll a tcilroz visszatór\le, az ut;at japrirr
rlkic (Sophora 4,) szegélyczi, ljtrntdt icvclci
lrt,gl,csek, kenrényebbck, siiléle}lbck, lrrirrt,
az akác, lrág},, felfcltl álló fürtös virtigtr j<ival
kósóbb uyílik, utárta pcrlig körrrry{i fcl-
istncrni felfujt róvid, zöld hiivell,ciról.

Á lrúváros1 pavillonnal szetnlrctt }iilülö-
§elr érdekc§ íát találunk, a §ingkót (5.).
§z az Égyctlen fáuk, nt§ly a íen_vófúlttklrez
tartozik, nrégis trctrl tűlcvelű, llltrcnr legycző-
szcríl, lctttezcs levele van. összel egd.szelr
aranl,szhtbe öltőzik. anri rnóg jobbarr kicrrreli
küönös karcsú tertnetét.

§ötét tiszafák is vanltak ítt, Levélzcte
olyarr, ntlnt e jegenycfcnyőé, de tűi nerrr
ketnények, lranetrr egószerr lágyak és siitét-
zöldek. Htisos t,obozkái ógő \,tirö§ bogytikhoz
hasonlllanak. Sok szép maí]yar vidtikerl
volt óshorros fa ez, tle ópp azért pusztították
nagyorr ki, mert fája ponrllás faragóía,
mitrdeníóle dlsztárgy készül belóle,'ltlvábtr
á tó nellett nlegiüt parókaíák, \Iagrroliirk
és gtngkók vatrnak sorbatr,

A Műcsarnok rnellttt juharlaíélúk (Acer)
<liszletrek. Jellegzetes kótszÁrnyúr ziild ter-
nréscikról könnyú megisnlcnri, dc hányan
figyeltétek vaijo|r nlár meg, hogy mikor
lehullik ez a tet[rés, igazi propellerszárnyak-
ként pergetí a lor,e§óberr és viszi ítj ólct-
lehetósógek felé a közéjült zárt nragot ?
Egy különlages ía is áll itt, a kalifrrrniaí
<ltófeny6 ('l'orleya, 6.),

Á tejcsarnolt nrtlllei,t pl&tánliget varr (?.).
Egyike lcgszclrtr fáinknak a plat,án. Na§.r*,
világrrszöltl juharttíle lev€lci. §zlrtte aranyo§-
zöld világos'lonlbkoronát adrrak. A szln-
lratást crrreli. lrogy törzse is világos és köny-
nyen íelismelüetővé teszi jellegzeto§sége,
lrogy síma kérge tcn_vórn1,,i ltagy tlarabokbarr'szokott lehullarri róla. I3oglárfáuak is
nevezik, mert terntése olyan, mint a régi
nrag},rr élisacr, a boglór, kót-hárrrrn, egymás
alatt függó szrlrós kis gömböcske.

A Stefirnia ú,t túl§(') íelén t tó közclóben
a Xanthocerast kcrcssük meg, lltellctte a
vasía ds ezüstjuhar rnéltó a tttegentlítésrc,
A Vilnla királynó úttal szernbetli körtcrct
,szintén platátrok veszili körül, beltll tölgyek
vannak (8,) és tiszafák. l)e van köztük
vérbükk (!'§gu§, 9.) is. Pompás, vöröses-
barna lonrbja már nyáron is ószí színíoltot
ad a többi zöldeló fa között. Itt. találunk
Japáncseresnyót is (Hisecura). Illirrt lómbosía
nem mrrtat sokat, de tava§§zal mesebclien
prrmpás, mikor csupasz ágai elóször égó
piros birn}lólikal varutak lrorltva, aztán
lassan kiíejló<lik egósz rózsaszlrr pompája.
.Kópzeljük el a legszeblr virágzó cseresny,ét,
,do ricm fehéren, ltanern ragyogri rr'lzsaszítr-
bcn és csupa kettósvirággal. Perszc, nz.tár,

igilzi rl!szírr|ir,!trt az fihr:rvtldl viri|§í!()í}}l]iit
rtcltt kiivc!i ÍÍ!l(,l}l (,s|reslitl' rltjlrr. rrtitlt
u tni szcr(,tt.l,tlltli, ric hil§7ittlSlll}l} íáitrkrlrl.
A tIrlrsili tlldltltltr ii,1.1}lll()t,ti lriiltl<fílt talIilutrk,
lilóg szrrl;lrtlrrlr liitvárry lcglrriszlirJ,blr firrdtltt,
a ketttótr1,. firlsúgcs. fónl,cslert lű lrültköt il1"err
ltajlott llrltozrttlrirtr ttóztri. ]\lr:llltlt: órdcli.<ls
tncgistlrcrkedtti az attturi 1laraí:ivltl (l)hcl-
lotltrnrlrott, 10.i,'fulitlíníát (Siritrtlerttirrrrr.
1l.) is látunk itt. }Icssziííl a platátrrrrti
cscróltrúrtk összc" I)c kiizclrót lnosllritjuk
levolrlí cgúsecn különlcgcs lira alakjill, (irrrrtlti
a rrevc is) ós ziiltl-traralltlsszítr tuliltltltviriig-
ját. A tündttrr<izsás nrcrlctrcc rntllltltt dísz-
alma írll, g másik fclén tlatrturi pluafa tis
§zárDyf a (Ptcrocarya), dióíaszcriietr szártr_val l
levclekkel. A §tefirnia rlt ruollett 10(} évos
gyönyöríi szilfrik (Ulrrrus, 12.), tlruírik csrr-
portjához érülrk ; cz uttibbit is j<i| isrrrerjúk,
ltiszen alig van 1rirrk, alrová tll, ültettr(,k czt
a szó;l, söttit, nálurrk ciprusttak ttcvczctt
fttyóíélcsdgct. Intretl dlszalrnák ós cí{.r,
ktilöttösert sztt;r íajta, aprólcvelü akiic, a

nrinrrrzaltlvelrl akrlc hísór az lrorlírig.
A ticrt-hiállítá§ tertllctc lrrcllctl'cl hrtl u rlr,:l,

íckcle fclr1,{lk (l)irrus) esoptlrtjához ót,ünk.
aztán a Stcfírnia írt olvastiíái ('Ccllis. li].)
filtrtt áthalá(lva a ];óviirosi }lítzcunt tncl-
lctt megirrt fcnyócsoprrrt kövtltkcz.ik. anri,
ből szépcrr válrrak ki a íclttlrtiirzsü n),írflik
(tletula, 14.) A Gcrbcaq(-1illülct elótl szú1l,
íekete dió áll {Juglans rrigra).

Érdenters n Líczerr-§,taycr sélán_r..ttri át
elhaladlrurrk az lparcs:ttrok ír:ló, rncrt t(rI
rajtn talá|juk az cg.vik lcg(:rrlckescllb irit,
a nrocsárfctlyót (Taxodiunr). }'rrha tíli csillke,
szcrűen íínom lontbkorotrát, a|kotnak.'|'iirzst,
kiirül a íölrlból ítllítlé nör,ő. lélegzó gl,ökctek
állnak ki, A tózsucstr1lortott át lcir}rtrtiilrli
a Zichy l!íihitly útra, hog1. rr lrővárosi jlíír.
zeutn közcldbctr is lrt*gkerossiik a gírrgkri{ tls
rréhárry ecetíát (Ilhus), §zárrr.valt lcvclc :tz.

aliácéuál nagyobb ds lrcgycs, llyáron toboz-
forma, piros torzsavirágzata van. Az cgósz
ligetsarkot nragyar hársak ('I'ilia) srrla ztlrja
körül. !]z a szép hárs nemcs*lt illatos virt'rgai
tömegévcl vonzó, hattent btirs<ltl1,,rls ftlhd.l-
hátti, lcvclei is nrcgkliliirlböztt,t.ik a líilr
bitól,

lne, vógigjártuk a \Iárosligctcl. I{i hittt,
volna, hogy cnnyi ritkán ]áthatti faórr|r,,kes-
ségc van onnek & régi parlinak 1 Íit<lcltrcs
egy§zcr a pompás virágágyak pazrrr kó;tc
mcllett ezeket a kotnoly szépstlgckot is
megkcre§ni.

Egy röpke gondolatot áldozlratunk azok-
nak a kertészcknek, akik parkokat tclvcz.-
nek. csctrtclóket ül[cIIrek, drl illltgrrk ulig
érik rneg clgondolásaik kifcjlődiitt bt-
telJesülését.

Csak önzetlpn ember lud a jövódrt clní.
Dr í].s. l'.
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Á rínra§uürlllrnl,i
trsgrlrészek úört6rrcúe

1913 június hó 10-én és kövgtkező rrapjain a rimaszotn-
bati egycsüIt protestáns főgimnáziunrban- érettségizteik- a
nagy diákok Egy csapat alsóosztálybeli fiír a természetrrrjz
tanárral : Horvátlr Zoltánnal, a gömöri lregyeket másztl,
A Felsőrirnavölgy rnár alattunk volt, átellenben az Osztra;
kaptattunk a Balog forrásvidéke felé, a Trsztye-cstlcs
nyugati peremén. S ahol az erdő véget ért, ott vertünk déli
tanyát. S mikor visszacsomóztuk a hátizsákokat, egyhangú
lclkesedéssel elhatároztuk, hogy megalakítjuk a rima_
szombati cserkószcsapatot Horvátlr Zoltán tanár rir paranc§-
noksága alatt. Alighanem ez volt a legelsö ilyen elhatározás
a magyar Fclvidéken.

Az akkori rirnaszombati cliákok nregöregedtek és a
cserkészparancsnolc: Horváth ZolLált, kiérdemült nyug.
tanár, 1939 január 4-én élte 73-ik évében elhrtrryt. Az ő
emlékének szentelem e sorokat és elnrondok néhárryat azok-
ból a diákkirándulásokból amelyeket ő rendezett és íelejt-
hetetlenbk maradnak.

A Magas-l'átra, a Kriván, a Kárpátok l Mily, felséges
vidékek t A természet itt csak szépet és magasztosat nyújt.
üyógyulást a betegeknek és ezerféle szórakozást az egész,
ségeseknek. Betekintettünk Lőcsére és csodálkoztunk a sok-
tornyú városházán, mely kétsógkivül a középkori reneseansz
építkezésének egyik remeke. A második emeletén van a
Szepesi Múzeutn, telesteli rógnult idők emlékével.

Nagyjelen|őségű épület a Szent Jakab tenlplom is;
Jőékességei a pompás szárnyasoltárok, amelyek közül a
lcgért_ékesebb 18 méter magas és 1508-ban atkották.

Erdekes históríája a vfuosnak a Lőcsei fehér asszony
legerrdáJa. Berozsdásodott rácsok mögött, megfakult színei-
vel a vátos egykori íalának íenyőfából készült kapuján ma
is integef. szép fehér köntösében, vállára vetett bibor kö-
penyegében, égő szőke hajával az egykori lőcsei polgárutes-
ternek szomorú sorsra jutott leánya. A ,,Lőcsei fehér asz-
§zony" küejezés Jókai }íórtól származik, aki regényében a
nóp ajakán élő legendát dolgozta íeI és sztnezte ki a regény-
írrl utánozhatatlan fantáziájávat. Á történetnek írott emléke
níncsen, csak a lőcseiek ajkán élt a monda, hogy Kclrponai
János hitvese, Ghéczy Julianna, egy éjszaka meguyitrttta a
titkos kaput és ezetr keresztül engecltc be a városba Löfíel-
holz labanc generális seregét. . . A mese még ma is él, hogy
éjszakának idején aíalak körül kóborol alőcsei felrér asszony
szelleme ds Ghéczy Julianna, * akinek késóbb Győrött
fejót vette a hóhér, -- klsértetkezeivel megkopogtatja a régi
kapu rozsdás kilirrcséL , . ,

Lőcséröt elmentúrtk XOrirra.rru, ahol az egé§z iltaga§-
'I'átra panorárnája elérrk tárult. A szép város legtrregkapóbb
,kópe a 200 esztetrdős evangelihrrs tatemplom, Közadakozás
útján gyüjttitték rá a költségeket és 171?-ben szentelték fel.
A Brandcnburgi herceg, Dánia királya és XI. Károly svéd
király, lelkcs okmányokban bívták íel alattvalóikat, lrogy
anyagilag és erkölcsileg támogassák a késmárki evangeliku-
sokat templomuk felépítésében. A templom tervrajzát egy
stockholml hajóépítő me§ter készítette el díjmentesen.
A párját ritkító szép tcmplomot az idők viszonteg§ágai
nagyon megviselték s íIt§t újabb rcstaurálásra szorul.

Dobslnárq rr tégburhnghoz
Az öt kilométeres, vaüegényes Szracenai völgyön kercsz-

lül vettük utunkat. Nem győztük egy nap alatt és arnint
egy augusztusi derüs napon ránk esteledett, egy kies szlovák
íaiu előtt §átrakat vertünk. Tábortűzü,nk maga§alr lobogott
és fölharsant a magyar dal. Hát egy§zelTe csak körúlöttünk
áll a falu iíjtlsága § megbarátkozva velürrk, ők is dalra
gyujtottak. A találkozásnak ke]lemes emlékei nraradtak
:Fényképező gépünket erősen i6énybe vettük és rajztörrr'
bünkbo sok kópet festettünk.

§átorfánkat tovább vittük.
A Ducsa hegy északi oldalán vagyunk, 9íjg trléterre a
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háza és
a Szt.:trl

Jakall
ternplom.

tenger seírrc 1ölött. Vizszirrtes lrttsilrl(,k t.áLollg rtiuk a szilila-
fal aljából. Fölöttc vastáblán a következő sorok olvas-
hatók: ,,E jégbarlang felfedezóinek; Rutfinyi Jenó, }téga
Errclre és Láng Gusztávnak clismerésül a városi közönség.
Felfedeztetett 1870. julius 15,"

Harrnincnyolcl falépcsőrr kr.rpogunk lele}é" A barlang
főúregóbe órünk, a Jégtcrembe, ntelynek nagassága tiibb
mint 10 néter, kiterjedóse perlig miltteg,v 4644 négyzet,_
méter. Itt rendezték a nrult s,eázar), uto}stj éveiben a, lríres
nyári korcsolyaversenyeket.

Tovább haladunk, 10 méter széies és hdt. méter maga§
oszlop lóg le a mennyezcttőI, cz a \'ízzulratag" Tőlc balr"a
állnak a Sírkövek. Yilágoskókbe játszó testük gyön_vórűbb,
mint a legszebb ttrárvárry. Nyolc méter ruagas jégfal nrellett
jutunk a Nagytercn-rbe. Füszálak, bojtok, sarlók, legyezők,
virágok képződtek ki jégből a 8--1 1- méter tnagas jégoszl,o1l
íelületén. Ilozzátálnaszkodik egy ítlrdc jéglap § alkotja velc
a Bedrrin sátort. A barlang fe]sö ettreletéről lejuturrk az
alsóba. Húsz rnéter naga§ jégfa} alatt állunk. A falon lát-
hatók az éyszázadok alatt egymásra rakódr:tt rétegek.

A dobslnaiak őshazáta
Dobsina német lakrisságánah eredete, kik kizárólag

llányászattal íoglalkoznak, a nrult lromályába vész, szárrna-
zására nézve pedig sok eltérő vélemény vatr. Sokan azt tart-
ják, hogy a dobsinaiak a quádoknak maradványai.tijabbarr
l.ux Gyula kolozsvári tanítóképzőintézeti tarrár, Dolrsiua
szúlöttje, fáradozik Dobsína őstörténetének kikutatásán.
Marburgból írja egyik földijének: ,,Itt vagyok a nag-y
Sprachatlasznál, hogy fölferlezzem a dobsinaiak őshazáját.
Három napí kutatásom nérni eredtuénnyel járt: a Ficlrtel-
gebirge és Erzgebirge között tnég ma ís megvatrtrak azok a
nyelvi sajátságok. amel.vek a mieinket jellemzik.

Dobsinának a legrégibtl időkből két pecsétnyornója
rnaradt. Az első körirata : §igill rler Bergstadt Topsclratt,
1585.

A urásik pecsétuyotnt! 1769-bő1 vaió. Kórirata : Sigillutn
privilegiati oppidi mclrrtani Dobschina.

1584. okt. ]..l-óil r,éres tJr.;t Oota, volt l)obsinán s ezt
hatalrnas tnárr,átrytábla jelzi az ottatri ágostai hitr,. evarr-
gélikus tenlplolnbatr latin és néttleí. nl,elven.
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Ruhánkat és sátrunkat nem féltjük sem esőtől, sem naptól, mert tndanthren-
hogy az
és idő-

;*{

festésűek s így azoknak sem eső, §em nap nem árt, köztudomású,
Indanthren-festésű anyagok felúlmulhatatlanul moshatók, szintartók, járásnak ellentállók"
ÁMa3yurL..íke§/-s/í;\etsdlHiv.rt:riortlr1lja.Elólizctési1rrr.g1,-':vrc:iir"lli.iSÜ{illér.iltnel}--

Ki*,Jju a }láÉ§rtr c§tíhdsz*iíil,*t§óts,
HYometott Tolnei NYondri Mfrintózct ds,Kiedóvállalat R.;T. mr§lynyomó ködorxó5épcin, Budapcrt. yll, Dohíny utt: lZ.



MIT K§pTAK

§syet}en fíú előtt s§m elérhetettren többÓ. " - Mindenkinek
tre§et saíát uipásía, a megya§ ifjúság róseére szerkgsztett

MI"§,§YAR §§§H,Kffisx
Áx iskolai *vben havonta kétsxer jel*nik rne§.

Á 4fát,&

Á mult nyárcn
KALtrVü üKa,LA strorni (finn) *ssrkász, ég

KüMÁN B§L& eseterg*mi cserkósz ingyc:n
résxtvettek a M*syar üserké*x negy

§§üFn (FINNoRszÁGI)
Ssnn§xx §}tpfr§I§lö3Ág§.

A kót nyertest pályázat alapján választotta
a Magyar Cserkész, teilát aa ő megajándé-
kozásuk a N[agyar fiserkósz valamennyi elő*
fiz*tőj ónok és olvasój ának a megaj ándólrozása,

MCIRVÁY Z§LTÁN budapesti cserkásznek,
a ,§t}rös Köru* pályázat főnyertesónek és a
,,V. K.*o többi nyeitesének öröme mindnyá-
iunk örtinre volt. Együtt izguitunk, eqyütt
tettetttik a M" Cg. §ierkesztóségót a \. K.
ánnánykodásai ellen. Yégro most ix győaött
az igaiság: bolrlogan fizettük ki n

yífr Rüp§Gó§ §uSu§§T,
u, HX§§ §§N§Őt

Morvay Zt,tLáritlilk, a Vörös Körjályá-
zat, első 

-rtija[ nyert résztvevőjének.

blinden ffi?e§ryar cserkásx ffi§ffi§sn§§*§f;&m&; § } -4ffi &
Adí pclstára m{lg fita f,.$$-at a ,,Mcgyar Cserkósz Bp. "t;.,J,28" §u. clScl*kseá.lrrlára.
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