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Itta : PrOlutol' S.'C'U.-italt1. 

\ h ústitphiVk :írának rohnmOR eml'lkt-des.· mllll,tt 
m inden "Tra hiyatott tenyl'zö nzon kerrles 1ll1'gllJ(ht�á\'al 
fogIRl km�ik : bogJnn ldwtne a terhcsl'hb fiy,ikRi munk:i.t 
" "g:zö, cic anyllgi javakkal !oiziikun rt'ndelkt,zo l'mh,'rekd 
011-"0 tS ml'gis kl,Hő tápertekkd hiro delml'Zl;"SI'! 1'1-
Irit l l ?  A nagyclbb "nirosokbnn eZen fontos kl'rdt:s Intta"ll 
.dlltt lólllism�szlir ... úkl·k t:S (pngt'ri hul at ál'n�.;)to cSilr
nokok k"ldkt-ztl·k s l'zek a bajon némilt:g <:,'git�·th,k i ... 
dl' :lZ l'lll'n-'7,t>IlYPf, me1ylyt'l ept'n II kist!hb jO\'l',ldmu 
,·mhl·rt·k yj"l'Ltl'tl1(·k a lóhús ..... s a bal inint, alig hHI

j:ik Ipkiizdl·ni. P,',lig a Inlllls köriilbl!liil :�O"n ·kal. a 

kiizl'Pl'S tellgl'n hat :,O oo-hl oll'suhh mjnt a h'ggYl'll
gd,h mttrhulllis. 

\ vidókl'll II 1H'lyztJt meg t'lönytclullebb s ma mnr :l 
t.i ml \ id ..... ken is csak !lZ dhd jutányos aD. ll.kl neln
I.: -Uli Cogyasztu, hunl.-m tl'l"mt:lő i!". 

l�eldH'l l'zd(jtt II caendörsc.'gi ÖNÖkre- nézve Illl'g clo
nynslll'k muhLtkozott II !wrteshizJahis, dl' 1\ 1I1111 sf.>rtús
l'S tl'ngl'ri-Iírllk ml,lldt múr a gllr.cl!i.lkoJÚsnnk ezen egy· 

kor oly S7.(;lll'1l jöwdplme7.ő liga is nagj'OD kt'nh-sl'sSt

vált s II hú)o!lúphi.ll'k majdn'-Ill egyediil :1. b:\ruronm szo

ritkuzik. melynek tt'nyc"zt�se még minIiig jŐH!(h·lmt·zö

lJ d;: Illutlltkozik. 

Itt h,hli,t l'IJrkezhmk azon kc.'rdJsht.'z. hOg)' mjjuu II 

h'll·omfitt.un' I,t('� Im·lh'U II IHlzin�'lIltt'ny(' ... zt(-� ti hús

phí!t>k ,·'r
�
l e hhen Ot'm mutan.ozik,e f,lőnyö�nl,k 'I .B  hr

r! �nl'l is c!,;úsurhan nr. clüitl'h·tl·t lil,1I lt'kü1.!l('ui. 

llelgium l'\"ent.' töbh mint hat miII) ,) kikeszitdt h:i?i

ll,/Iilhört sz.lllit \ngli:lDlll, s t'zl' k teIUtI' ,11'k hti .. n 

I llntl'gy ::!5 loiILió k i lngl'llmlll miml 111. Ilrl'lzagbnn 

l, ,z dfoAynszt\"ll Fntnt'zinors-y.lÍgban e\1.·Dt� :!:j :111 mil, 
Iii·, frnnlirn llt'c�lik ('s[tl, II klllllpkcíS7.itl�slH'z f..IllllsZU,i.1t 

hazillyulszilrt. S ily n'ngl't,'g Ull'nuJiségü :lllal InisIl 

lnilHl oz ur .... zngbnn h'sr. dfoR\'llsztnl. I'úri�blln nnpollta 

10 0110 húzinyul kt'rill \'oÍ.l'liirrn. 
j ll.' l'úrii ,;lők,·Jij \'l'ml,;!!lúinok úthlpjllin il" úllllndúall 

oh alI 1\ , Clljs�I' dl' lih,ts de la.pl' renu d \ agy II ern

quctttH li la Bicll l,lit·u � ,'ll sl'okj !Oem fog .Izon megiitlii1zI1i, 

hogy I'ZI'I.:: 1I1íÚlJ�·t1lbOl kcísziilt c ... emq;ék. 

� ti lui?inynl h'uYl'';1.h.'!<il· t,'l"ln nlindell C", ndt'il",;l·gi 

örs, mely fogy ki� kerltel rO!Dddkf>zik , I(·h�t tt'rmelú 1_; 
fu({',u<:ztú is. 

;\fugIJI;: ti tt'oyl'szketreC7.ek htlrdllkhól. tllka<:zokhól. 
nlt·"ú (leszbkbúl �s h�('zekböl könn.r"o ha1.illl� .,Iólillit. 
)latók ,;" IIllgynn kt'wS helYl· t fúglllJntlk ,-l. S II táplÁ
h·kot nHljun,-m q .. �·eJÜI a kouyha t'i kt'rt hullllJekai 
szolgaltllljllk. Htp:l, hurgonya.. kápo ... zlll, ... ahlta, kl'll\"l't
I11Ul"IHh'kok, rdzd�kt'k, !ó!.lero' fú .. lkll súna, k�,\"t;'i 
zub nl�y arpa. Ez utóbbiak hl',;z�rze"l :_Irli.l mlir It nntI 
holt, C. dt'zi g igy !t IJÚ5 majdnem ing""·u m:ll'ltd. t.: l'Z 
II hús 1) •• ·,01) k,ll ttihh feht-rnyt't tt"'hát fu al'f1u�·llgot tl'(· 
talmflz. mint a StnáDY marhahú." J '."jo ·klll fóbh�t miut 
ft soniuy horju-, serte"- \-agy baromtihu->. s I',�n(l kal 
töbh!'t mint ti lllj"oS;lbh tl'ng"ri lmlak. 

r:;'i ll? dlup \"IlltOZ:llossa.ga h·kiut. td,,'U I� d�g, ha 
(l'lt'lDlih·m. b'lg.\' eg)' kt.'zt·mht"'1l lt·yO ki ... "'Z!tkIlCfikönp· 
:-E! különfClc etei ki',;zit�smót1ját b.lzinyulból sorolj n ft'l. 

hrtl;kl'nek mo�ihlgit il,",ilra még f�lhozuDl. hogy IV. 
ossz,'s, S :-t kgdrágJi.bl, -'zórm"ueruüt'k i ... htilin\'\tl "z,)r
méJPh6t leflzllok hamisitl'll, ho�y ... Últt-lHlI );Hh�Jl"ht 1'''' 
·ú,;.ytlt'\'t'zett h'\"esújr�zövth·kd, k1kl'szitdt hötd,öl ke1.
tyűket, (,1.ipőket I; � kiilőnfell' bórdiszmtiarllk,lt kC''oziten",k, 
I.:sontjnit t·nY' füzl's(l', ganujat kt-rtitr:igy.irlllk haszn:i Ij:!k 
� lJuJ.!r mt�JZ II stra��bllrgi libfillliljpú'Ih'lllIll i� DHgynhb:iru 
II hllzinyul mtijúból ké .. züL Egy ... ?ó"al -& IW"lllOS ki):! 

úllulflHk miookn pur(;zikaJIl f'rkke"itlwtö. 
TIl!lllmao,;Olm sZl�rint II hnn'útnrsz:igi h..!o\"lÍri "'zaklls� 

ör.'H·j rmir e"o·k úta f(lg-llllkúznnk n hazinyulh·n.\'t'sr;
t,\.'s'St'I. IEnltolyben lllár sl.limus úrs tenn;s?l, n h,u:j

Il� uJut.) 
Lassuk mlÍr most nzon d\t'kd. melyekd t'gy ratinalis 

n' ultl'll.n·"'zt .�..; t·rdekcíbl'o szem elott k,·lI tart lDi. 
E1�ö l·h itt Js, II Takareko�:;ag. \' JU sZ'llllld költ...t'!..'o .... 

lll'ft'kktl''is.'1 k,'zlll'ni . ot'm .<-.7.lIbad lll..... fajokat ht: ... ze
n'71Ii, lIll'l.wk \"olt!lk�IWIl sportc;l(;loh.' zolgahlllk. t..Jmt 

dragl!k. kt·o."!'!'. k t;" lil'\"l-sbht> SZ.1!'t1l1i.k : til' tnc" leullo 

111l'gint :IZ l'gt'�Zen apró fajokk:ll fnglulkozni, Uh'rt (,zl'k 
lil'\I'S hústHI.I;: !' ig-y a húzi "ziiko;('gld l'l.l'ljnirll lll'lU 

nlkahnail.ll k. Emdletr ''Z ntóhhÍltkllt ndU Il'lld htro·t'Z

bl'u hutllni � �labudou h·nyt' �?tn 'lok !.:úl'Í nkoznnk 

\ ... oly fujul. k,·r.'sl.fl'ús\·i II It·galkulrulI ... ahbnk, nm a
IJl'k lit killl�rt\mmnú l nIlK\'I,bh süly t UI'Ill t·'rlH'k •. l. mt'rt 
II nngynhbuh n .. ht;zk,'s,'k. lwt ·g;;l;w,kr,· hUJhllltltl"'ltottab-

� ,  'O S E f l  , ... 1 0 S c.áS!"1"l é. kll'al,., ndvlU'l S l .. � . .  
' � � .. "  o.. l" kir. közö. _ h.dl8rll�. 11_ Ul. 
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bah ó. �,·vlÍlI!Jb" /ilzup'mik. A kffiolJh (ajok közül kOIö· 

JUúwn ulknllllllH IIZ ezüxlll!lul, mort olegundó hÚBt Hzol

Wd1fll i·� !Jör.· i"on ';rlókml. Igen alkalmM II /(lIk !J4clii 

(írtá.mf/ul (1- fi kigr.), tQvlÍbbá. Il. (ranczia kOliftyul 

f:, kigr." vésn; li héCJsi 6ritíIJ Ól az ezü'(lnyul kotoRZ
!l·!.I:·�I.!. 

E7.I�k II ílljok hot hónapoB korukban pároBíthatók, 

:ifJ nfl.pig hordanak, lega.lú.bb hdromRzor 6Vf�nto ullonok 

8 j'gYHZI'rru hllt fiat 1l1've))Jf3tnj�k. 'febiH evonto 1 8  iVIl

cJ,.kra luhllt Rzámibuii \fjutál\ ll1,onban az 01,,6 iVlldókok 

mlÍ.r 1I1O'UfJIlZOn �vljljll "Jlofwk, így (J X (J = 36 PH l B 
" Af é\'bon I'gy nyujpúrtól :) 1- i nuMkrl1 lehet Rzá.mlto.ni ; 

timi " (D',mk';'lt nt'gy kilogmmmld órtükolve, évente 

2W/ kilngmmJllof ad ;  vllgyiR ogy nógy (öb{U á.lló örsön 

kd MZÍJJyu J �O(J r1npOlJ át ad jó, cgeRzBégf:s és mo.jd

n' m ing'v" Jj hÚHúipMl.jkot. 

J{,!Írt'cz" kh,JZ It hrl�hk,·dó"'1kben oleR" Ilrcirt bCRZHfj'Z

hdő rnku" ... ukuj mgy cBoJnllg-!Jordóknt lolwt IJlitlznúJn i 

• I "I k a fC'd/·1 hl'IYfín liodrou)'Jlld6bóJ kCHZÜ lt Iljtóvnl 

zlirhatók "l. lJL olcsó, úgynlln·zctt nzúlduHzkúklJóJ éa 
I't.llljtlh:zokIJÓJ hlizilug íH l�hot (!moJotcli ketreczfJkot ulő

álJiftUli lj li (f'lHŐ lfotr+"t::wkl1t czeml.·ntburkoJuttlll olJAtni, 

IfOgy .Ii "iz!!!"t k" rrHztúl Ile hatoljon. Egy-ogy kotrucz 
�O cm IJO�lIzu. 70 HzM(!H (j" GO maglJJI J,'gyeD éH ugy 

k,·tr,�c ... b,·u l - l  Il.JJli- vngy a.nyruUlat H legfeJjohh hat 
tifÍkH. IJI'Jy,· ... "ndú .,1 .  Ahol lehlJb4gcR, egy blikl�rít'ltt ki
futó nllfultnllZóllndó. A lJomoHobb fajok nem túrno.k. Ivó
f, ótkl:7.őf'olónyül olyanok haBznulandók , molYf;lkut flll
rlönfení num I"hut. Alomul fi7,ónU, Rr.nhnu, tőzeg llllMz
nuhuuló. " Hg'f�zfll,,;'jI;rübb II htr" C7. f·kl't ('gy zlirt, do ríM.
j:{lJ" ttxiuhlllJ, "ugy íHt.úJ JóIJan tdlll'l)'f"zní, hogy nylÍron IL 
m'll.'g', Ml"Jl a hid,,/{ 1J1lun "édy" legyoDuk. 

fj;tOtVf! fl uyulnk nll.IJontu ::! 3-HZ01' éR mindig egy(orrnlL 
IIdllgoklmn I" i!znl'k li II k'ltrl'czck tisztá.ntnrtwuín kivül 
mÚli JnunklH 111'111 igónYlllnek. 

Oktl;b" r h6tJlln BÓcflhl.'n egy IlngyaTllnyll nl1rm:otközí 
hll.zínyulki6.IIíM"f VIJIt, moly !lZ egész II l.onY(.HztóHHnl, 
lúplálrlfll'ltl. lJuHzno8itli-ftHll1 ÖMIZdüggő anyugot IJBlrlulatlJL 

u. kil'llIítfafJí v{JIld(;�IQh6n kiz!Í.rlJlllg II hli.zinyul hÚHllbóJ 
ki'�zült M'IJ,.k Idt'Jk kil'7.olgáJtulvli. I';gy ily ubl!dl:t végig 
.·tt.·m 8 IIllJnfllllttrlm, hngy flZ II luginytmczfJlJb igénYI'kot 
i. kid " gitJJ"tt." 

A bf�CIIIJjhd}i l'olatl·rf.'r-fók gyár, JOoly u. FI�tingllJ'
klll Jmt)'1I1"jlónyt iH gyártju, /. kiitll íhiHrm rnlJtllHII be , 1 'rimuH . ·nltk /lfIVI'Z .. tt hó.zínyul-trl,plálókó.t, moJyo,,1! 
lIJ/J kilograwlJljlt 20 IWJ"uwíbn kürU!. Az Ő8liZllK Idl\lHtott 
JJ)'lJif,�{ ziild lIípL'tlPkfHl kívül cliukhi f) tfl.PUrlyll/.{ot Iul. _ 

liLk. {)/!f'iZfJf,ít"j,· : IIlOrzHult zab, IJúzu.líHzt, róplt, Ilr(Hn�1t
LJJWII QŐ\I·J].vlik, láfJH6 éH küjj-jnötlUn /l CHOlltképZf:"t (lIj� 
11�8Zt,í lI1J\'Ug'fJk. 

1.1 lI�'j'UJ Ilr",1.f�goJI II h,izill!lll l-I ell !/éJiz/6k IJudalJf'�I(·.illafJ/t'·Y.II1 Ie/I'p':" Iclwl hmyf:Hr.IUlutokh.t bUHzl.rl,/,� j H 
lIf!yunfltl I ,·�z ,,{ü' j.'Oyf:.HZtf;lIi IIltu!íüill iB ku.plmtÓ. 

A bajtársiasság ápolása.* 

Irtn Pr, .. uly l.-4róntl r .. eml6r(lJlladn(J()Y, 
A boJtá.rHII1f!H/Íg fogalma és szl1kH(:geHllége. 

A bo.jtársÍWIBág kutonlli jeUemvomiB, egy hatalmoli ór-
1.';8, melynólfogva. Il csendőrség mindon tagja tCHtült!liillk 
a.ktiv lugjának őrzi magát. A kÖZÖR czólokórt küzdőket 
RzorOfllln egymábboz (űzi, e nemOB viszonyokban �gy(j-
8iti, szeretetben, egymás győngéi irá.nti türolmeBsógboD 
ogyboíorro.8ztjll. 

A közös éluthiva.iál;, a kŐZÖR Bors, az egyenlő jogok 

éH az egyenlő köteltlfl8ógok. a. felottünk urn.Uwdó közös 

törvények éH klltona.i Bzu.bályok egy és ugyanazon beba

tAHok nM. ós holyzetba helyeznek vlLlflmannyiünk'lt eH 
agyarúnt odahatnak, hogy a közöttünk (onnáll6 lIJ1entétek 

elmoHódjilnak, II kűlöJl8égok elonyéfw.Hzcnok, éR ogy 1)(/18:'

IIly{JX ,tH er/hi cfléHzet hozva létre, (lZ emIltui ffrl'éflye

xUlé� 11Icllelt o 1Ul9Y eyJ8znek, {J cl u'ndól'lcHlúlel érde
keinek érmfnyesüMHél Úi hizlosiljo, 

A bajtúrsiflRBlÍg mély 6s ó.ldiuio8 ha.tá8t gyakorol min

dan katona. lolkülf�tóro, vonzó erejévol hatalmába. kerit 
VItIll.mnDnyiünket és megtanit I1.rra, bogy akarll.tunka.t éK 
czóljainka.l miképen egyeztethet jük össze HZ ÓH,IlZ ja.Vll"lll 
�H czóljaÍ\'a.L 

A bll.jtárRillBsi:Íg egyesiti az egyéni érdokokot éR lwlyczí 
a?;okfl.t llZ 6H8z-érdek alá. JI;rojc ápon azért nagy IJerelJ 
ÓH imponáló kifelé, mert nomeH/lk tRtmdörteRtületünkot, 
hunern !lZ CgŐ8z hadsereget, mint egy ' ogYHégcij, bu.rmo
nikuh, öRlimot-arUJz6 ÓH egygyéforrt tömoj:(ut áll itatta bu 
Uí\ ál lam éR II tlÍrHllda.lom DUgy gÓpfJzet.óbc. J nnfin van 
az, húgy It lJ1ljlúrain8f1ág éJtfltö uJumu ós Jr'gcrliBobb Jor
rlV!l� nemcsuk li tr'HtüJotűnkDfJk, JJlHlom II IHldsClrf:gw,k 

iR, mort (elii lomeJkcdvc mín{hlDOkon, kép"H{ volt egy tlÍ
hOl'bllJl tll.rlll.ni !iZ együvé lo.rtozóknt, kŐpOR volt di.lidul
ma'fikodlli II ki· kitörő clomek á.rwlinykodllH!lin éH diadal

!ltUH órvónyoHüll-Hro tudta. Hogituni azl u numes lÖJ'/lkvPld, 
bo(.(: y minden tlgyeH ll. nagy öS8zeRRég órvónY('Hü léHéb"n 
őS holdogu! Jü;(tblln koresijo fi. mugMt. 

A hllj l ársi őrzÓR 158 a. bujtár;;i viszony fbpolástím kü
löllő8un II f'Hf'lJdőrHÓf,rllól nugy 8zükHóg VIUl, mN1 t,'Joitü
lf1tii uk "J"ZI;H éH g(JTJdolko(�ás lukinl ntMJUn ,'gyr/Hi.loJlml 
lumyím l�lIonlfitf'H IIJomeit, orkölcRi (olfoglíHban 68 j�lIoJ.Q· 
vihigllltTJ IIIITJ'yint kiJIijnböző tflKÍUi! ez 11r. úrr.óH, oí\ 
II ríHZfJJl'y (OI·J'UHztjU. IL logur6HOlJbrJJl egym/lHhor., ('Z II 
ViHZOJJ.Y OJ{YfJHiti Ur.(]'II/Ju.zon cHzményi lJo.jtu 1'1i-\'iJoiv.on.\' 
közöHHl':gélul. Köú1H czéloJ,órt I<üzd(j, közöR czMulmt 
Hzolt�Aló, J'ŐZÜII (ÍJcthi vu.tn.st IwtöJlő 1Jfl:jtártmt látunk IJILj
t(�r"ltiJlldJl1n, v,Jt/ zóduIJk ogyrnll�JJOz h'Htvór módrll és 
HrJlJ1.IfWm It Rzét(PHZitií, lut.n"m mindig CSIi!' /lZ ÖKHZ.J-
111',1,Ó, ÖfI"Z(Jtl.l,rtó Hr.tÍlll.knf ígyol(lIziink nlf'J(tu llillli "blwlI 
It }lUtltj�nll" fJrZI!Hhun, az OHHZClfl'Tto:'f/fldríHd(f órZf'./iI;!Jen. 
Jjjf, flY. '�rz6H " lncl (III mindunnyillnlfllt Jllflj;{IHW.tUH eHt'nu' 

�J I · :) no tétovár.zók, hanom a a7 a le7e b."nliljo. "zo.n.l Beretvás-pastillát l Z-T J' " ' "  
mely 10 1I.,ro% al.l� a l�rn"kII.lJlabb migraint �I r�·jr'j" I I ' v � III fl mu 891.t 8 _ • K�)l.zfti Ht'rf,Lv(iw Til nu'\,.. gyóR'yflZflr6111. Ti:I"" f, tÁ ' O 

j , Á rA. re 1.20, - Kapható rolndoD gy6gytArban. fl '"' m. rvolok Illtal ajllnlvn. DAlom doboznAI ingy. )loatrl.1 8zt..lIlti\�. 
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óth.hatásunk lll'ml'�t'bh I1wgisIUlIfi,,,ebe. eDnek fUI \;r7.t\�· 

nek s�'gdyewl tudjuk ös:-;zecgn�ztdDi lliillden nlg,nm· 
kat, tÖll.:hesl'inkd. örömiinkt't es bn.llntul1kl\t, l-S tudunk 

·nül�d\"t�. ferth\5flD, ft, bajtársiRsság érzete liltftl llwgt>rö

Foit,,,,. önfehilclilf"óan kllzdtmi tí.'rült>tüuk énlt.·ktli�rt. 

Ez II knpoc"', " hnjtfl.r:;.in.:;só.g kdl. hogy átfogjA flZ 

egész csendórlegúuysegl't es ennt'k a fl'l1Segt's órzéslwk 

birtokilban kell keresnie (ll. eg"í6s11ek bohloguhisnbllll n 

tcshiletüllk dórejut:ísút cs IDt·gerösitesót. 

A csellllör dl,tl'ben is bntnlmuf:! és últdó érzl-s t\ 

bnjhi.rsiu!ltság, lllert csuplln ".'Dnck segito cti.'jó"el tud 

uralJ.:odni II magn önző Wrt'kvesl'ill. 
Ennek II fl']eull'lő, hntaLmas �rön""k ilpohlsn, gondo· 

2.U-'8 cS (ejlc�zt.,.'"e ké}lt'ZZe milld�D cSlllldör Deme� l'zel· 

ját; tl' Kye n.zt cgó ... zen II sajlítjá.TIl. '\'OD1.Zo. é .. "zoritsn 

l'Zt a nl'ml'� erl.e�t cge,;z slwret...tév�l magához és nl' 

w .. zi .... e d l'zt az t'rtékes kincset l'ge .. Z éll,tén át ! 

A bllj(flr� jogai �S kötelef'�énei. 

A hajtl.lr-:iR" ... ág. llZ ös ... z(.tartoza.ndú"ag érz('!'(' mind· 
annyiunk ös .. zetartÚ�8 Ei .. egy l'zel fi..,le tön'kH'",l', 1\ köz· 
l'izellt'mm,k ro; cgyctérh�soek i.. n lénYl'gl'. Ez pl'dig 
egyesiti I\Z l'Tökl't ; az l'róben Tl�jlik a hatalom, l'S 
amel)' t.':.tüh,tLJ\'o anulIk tagjai egyesült l'rón'l dolgtlz. 
oak Rt ö"",zl,o;ség ja'fIiTll., ott rt legneht'zebb fehulntok is 
köony�n megoldhatók. 

A blljtIiNiat'�ágoak talán egy katonai te>itlikthen sincR 
olya.n nemos jelleg,,", fl, bajtars jogai t'� köteltJssl'sei 
oem olyan szépok, nem olynn nrtgyok ef! komolyak, 
mint rt cSllndór"égnél ! 

Azt a neml'S hi'\'atást, amd} egy nég)··öt tllghól álló 
cSl'ndörörflre 'flir, a hajtlirtiiasRág, DZ összetnrt6zRlldt:Nlg 
érzete Ileikül nom iR lehl,tnc méltóan betölteni c'S ered· 
ménJe .. an fizolgálni Annak a nehimy emhl'rlll,k ('.,.ok 
akkor URS)' 87. l'rkrill'''\i sulya cs nz tJrkölcl'ü tlrejt', ba 
ös<;zl'iul, ho Hi'.iúikl,t'n n bajtó.r"insslig fcszkel. hu bir. 
jlik e�yDlIis "zl'retet�t es egymás hl'c!'liilr:"t't. 

A bfljtársin'-stigrn st'hol SillCl"i olJan nngy szükst'g, 
annak sl'ilOl sincs olyan nl'mCS reoddt",tt!st', mint h'shi
letüoknél. Ez teszi 1\ t"endőrökt't tl'stverl'kk(', ml'rt 
m�' g� .. �.

h
.
a t'g:\"mli", között II sZl'retetet, mego!4ztjnk II 

nelkuloze" ... ket, II f{uallalmakat. .. őt fiZ tiHontlu clelno
Bzélyt iH, ÉK ÚPl'Il ez n folytonos ólctvei:lzély moly 
között lt'�

,
lik életüket -- köti ök!.!t olyau szul'osa�. 

olyan tllrto!'.t\O, olyan bl'usőleg l'gJmúshoz. 
. A �njhlrsillRBngnak oomcHuk II hnflonló Tt'lHlfokm�lllllnk �B ra�bruH.k között .��U meglennie, haoom lll'. clöljlir6k 
cs 

,
n�nr�'ndelh'k, a folJPhbvalók cs nhmto�llk között iH. 

BaJtuNI R
,
sslig 

.. 
t�kil1!t.tében \"áluszfalak es korhi. tok tlom 

o�koth�tok kozoUuuk, A ,iszonyn::ak olyaunuk kl'l 11m. 
OlI', mmt l'g)' csalúdbau ft J"ó tl'stYérl,k ko··, · 't· 

. , ' .O� I 'flH1.01ly. 
nak. A hatalabh ragaszkodjék az idö�pbl,bcz nl' f l , l

' 

h t 't "  t á 
I O lIJl', 

ogy 80l lI"ttlrn, an CHal.rn. t(l.Inogatásllrn "ok " . . .� " Sr,Or rl\· 
szorulhat ; fogatlJ8. azokat kŐRzöuettl,l ; n!wlh s,, 'k 'I _ It b . . . . .  « H U 
Se J J I\JtnrsnJ JrllDt illö tÚizttJldtvl és lir.n." I . o., l' ml'i'o"«AAI'1 ; 

1\1. lilhű ... zkc!'>égl\t gY01.Zt1 le e� hajoljou Illeg 111. ört'gt'bb 

dött ; nl' El1.l;g'I"dj(', bogy ö II fintnlnhb l'� tnpll�ztall\t_ 

lallllbb ; i�n1t'rjl\ d oz idosl'bbt'k l\lójogait. hnjoljon Illcg 

nzok tilcttnpRsztnlata dött ; l'mlll'ri gynrlóBúglüvnl 8Zl\m-

1ll'1l h".wn .. okszor L'lnezó é� türdmL'� és ,izsgálja azt o, 
i�, hogy o1l'lyik idóst'bb bll.jtÚJ'l� lllagottutlisll olyrlD, 

aml.lyd ti p&hlnkcpeu állithat mngn lIli'. lIa 'll'. idÖSt'bb 

IJlljtlirsnk között OIYIlIloknt (I'd�z (lll. )";1\ nz éllltl,t kellö 

komolysággnl r�lfogni lll'ID köpesek, nkik l11l·g:bizhntll\. 

nok C>" könuyehuiiek ezckkl'l Bzembl'D hár ridegeu nlml 

kdl l,lzlirkúzDi. do Ó,'ot05 tartózkodtÍ�r(l vnn szük�ég" 
Az idösl'h.b bnjtárs "iszont púrtfogoljn II fiah\lnub,ü, 

álljon oldl1l!l mt."llh·tt. mint nomcslelkü, jóiudulntu lm· 
rút ; tanitso, \'�zcsst', ne\'eljl' o jón\. ; SZllfl'SBt\ mint jó 
testvér a mlisikllt ; őrizze öt Il1l'g minden l'súhibis, min· 

d�1l huj éH főként mimll\u wt'zélytöl még nhkor is, ha 
ö magn Yl'szelybt'n forognD. Az idöSl\hh bl\jtúrfi töre " 

kedjék h�� n.'Zl'ttli II fiatnlabbllt n�m csupán ft cHt)ll(lör· 

"Izoigulat kött'lmeillek li:-; azok mikóuti helyes ft'ljl'sité
st'nek isml'rdl'illt', hant·lU II derék csencIor l'gész elet· 
módjlibll . .Járjon mindig jó péJcltivnl utól. bogy til'. a 
fiatalabb n;sz�r(' öllztöny.{;siil 8zolglUhasson ; igyl'kl1zzók 
őt ml'�OYlli mindazon kisl;rti'stlktöl, m",IYl'k az t.')l\tbl'U, 
(öh'g ti kt'WSd tapusztaltnkl'" mindnutnlan lc:wlkl'llnl,k ; 
fi�ydjc ifjubb bnjtár"ánok t;ll,tmódj,U, l'sl.jlí.nbát éR gou· 
tlolkod,ismódjlü, erkölcsi felCoglisli.t Ú� jollulUyilugút ; 
kisérje figyl'll' mmol Rzolasllit, hnnl tllit és 11Ilt'titnöit, túr
sndnhni e!l pénzügyi üS7.onyllit. s hn nzt tnllnsztululi, 
hOb')' WSZdYl'S 'agy siknmlóll útnl tt'WIU. (cirfin� nyilt· 
snggul, bajtliJ'si t:lzerl'Ít'ttt,l (j)'jll l;S vl;dj .. meg őt� Az 
itllluzns, II könn,)"t'lmii flcló�slig('sillÚhis, II I\lirtyi\, IlZ IlflZ· 
SlOU)' mát' �ok hnjbirsunknt korg�td1 o sirbn OH l'g..\' 
derék bnjtnJ"lmnk önz<,t1cn. l'ID'l'nl'�. I.h'l'sült'h·s (is ide· 
jében Yllló fl'lIt'pésl' sok l,ltlhl'lyedt>tt hnjtli.nmt udott 
mllr , il'szn R t(' stüll,tnl'k Cli nz öh,tul.' k. 

Bujtánmuknl úrt olölt'-ptl'tcioi, u}öny, aie�l;n't (08 kitün· 
tdÚli f"lett csnk örülniink hB, iIig-.n,kul'k Ul'lI1 sznhllll 
ll'ooünk, �l'm Itmilltt kit'sin:',es uns8zllIlkodlú,t b\phHni 
mngunkhnn ; nRzollt a snjM AZOJlll'I.rÜllklh,1 s1.omlwll 
l.lfogulhlknnk "agy dbizHkodoUnknnk NOID Illik lonnünk, 
mert nz önzc!:!, az irig:vsóg. n góg Yag-y ioinjlít c>rlt\küuk 
hillwcsüle!il' Ill'llltelen I'lllb,'ri tullljclomlliguk. 

J,j/Z}Tl'lll'slt,lkü8�g, nyiltszi,' ÜHeg "t'Z('!'IsGn bllunünkl,t 
miudt'nkoron bujtársuinkknl RzemlJllIl. mtlrl n7. lunttollluH
sng, II rosHzindl1lnt, II köszivüt:lég, a nlszvét ltlOség 110m 
lIIeltóli. ('Kr kOlnoly }m.tonl\.hoz. 

Elöfordulhllt, hogy ('g)' hnjfl'lrs segitségüukrl', gynk
r�ll póllzhl·li �wgitségiiukrc f!7.0rul. Előhhi Otmtlltl!l bo.j· 
lIlrsunkon foltt;tb'oül sl'gilt\ulinlt 1<011, mert 111. nekünk 
Ill'CHitll'hinkn, \'lilik, péuzbdi tlimoglltás l'tlj'C>iW O';lItl1U 
nzonbnn jól gondoljuk meg, hogy ti\l1yll'g tlzüklit'Stl 
\ an-e arra {OA ntl hov.zUllk IlldtH�lltol ott �hol l'gy kÓJlY· 
uY{Ilmű '·IIm> arrn '1 ' ·  ' . " • • 

, !!I.' nt'm mt.' tu ullJtálll pén ... uuh tllll1oga' 
tft�u valmlllg09 könnyelmi.itlóg" lIn biztoNnk \"ugyl.lnk 
ll.bhun, bug.." egy hRjtúrsnnk nrrn num méltó, hoA'Y öt 
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penr:.zd <;('gitsük, tlzt - iiajnruatunk kifejt'!e�a m(lllett 

hoz.zuk Deki tndomAwa. 

Ha ('gy hajtAnmnk pénzbt.'li �egit .. éwl támogatt\.· 

sunkra 'folt. el;;ő. h'gCóhb. feltétlt'll t>;; becsüldh .. ·li köte· 

h;� ... t'günknl·k j"llll'rjük azt, hogy tlzt'tfsbeli igi-n:hinl..-n<,k 

dt'gd h·gyüDk. amint c"'ilk módunkban úll. fizt'��ük 

yi""za Dl'ki ft köh:;;öukert és kölcsöuknpott ö�"Zt'gd . 

.- Dehogy jó tett hclJdlc rtl:-slnt kőn.::,."ünk el. jtÍ!'óugllert 

plmg bah\tlanslis.:,<Tfil fi7.l·�;;ünk 
Ht\ bajt:irtounli.at öröm t'ri, osz<:mk Ilzt ll1l'g �l'il'. dl' 

Dl'! b�g:'t-jllk mng'lrft különösI'" ukkor. hll hnll'7.t,ft'ucM' 

"Ilg..· ('"npús sUjtjll. l\:iilőllÖSt>n co7. utóbhi " .. dben 110 

hagyjuk magllrn, lllert t'�' ;;1.OIllorusúghn lwriilt I'mbt'r· 

Dt'k tl hgnllgrobb sziiks .. igl' VOll fi ,igRSZnl. Il n's?'

n';!rt.' (>S 1\ :<Zl'rdetrc. U:n..n c"ctt'kb�'u mt.>g olynllkur 

is Cd kdl út ,ign"ztüló, hütontó �s �'rö�it6 sorn.inkklll 

kt'r.:sui. ha toll\ tin-olabb "ugyunk. 
B8jtár�t\k között ba mgyullk. tartózkolijuuk OIJlIll 

dolgok íargyaltis,itól, mdy bántllafnri 'f;l�' !<rrihl'tné 

('gy mö..,ik bnjtarsnnknnk flz erzek('Dy�égt>t Yilgy n !<Zl'
mdyet. Ez �('m tinom ... i\g, St'm ngyelmt· .... :<ég. sem ta

piDtlltO)o,�lig nem '\'"oIno tölünk. Épen úR'\'" került'odó 
más Ceg)-rt'rnl'mbdi rdtisv.Ít·k 'fag)" legényscg dott az 
olyan nyilntkozatok trt(,It.'. md,r ökt" kicsinyit4'nt.>. E1.1.t'1 IlZ 
l'mber U('lllC ... tlI. mugliunk IÍrt, ml'rt ront jn wh. (l snjlit 
tt.'killteIJ�t, hllDt\m a7. iI;WD llll':;!goodolRtIan�líg a kstü
let i szelll'mfl' és nnnok igllZ"llgOS elhil'nltistirn is knros 
és hittranyos Idll' t. ITa nU\�!'1l1 yalaruibl'o ",lll'ntütp" 

alláspontm keriilhink, legyünk tnriózkodóak itriletiink 

megadlis-Liblln és tllrt"uk tiszh,h'lbl'll Dlli'lJlllk II Yélt'lUf:' 
nyét C� mt'g�::Jözódt:,�ét, aDi>lkül nzonban, hol-.'3' a W!l
gunkét CdndnlÍ.nk. 

A szolglUnton kh üli crintkezésoknel az elözékonység, 
a tapintatossIlg, a ju modor, a Rzi'felycsscg "zl'rúk 
ml'g Cg biztosit ják 8zt'ununkra fiatalabb bajtllrsnink rll
gaszkodlislit és az idö!iebb bsjtársnink b4'csüll;!-Iét eg sze
retettit. 

Ha {'gy örsön idegl;ln örsbeli vagy fegywrlH·mhel i al
tiszt 'fagy ('j:.�Ddör fordulna ml'g, azokat tiszh.l .. ttt>-l kelJ 
Cogadni R ha az Őrsön több időt töltl·nl.k, nndégsz{'rl'
tőknek kell Hllük fizembl'n hmm. Ez jó bl'nJoml\�t kelt 
azok b('n"ójébf1n, nlkalomudhln iparkodni fognnk figyt'l
ml'ssegünktt viRzonozni, a körünkhen töltött időm

' 
és 

8zt'mélylinkre Pl'dig mindenkor kL'dws �fI k{\lll'ml'� l'mlé
kl'}�é!itloI fognak goudolni. 

Az nltisztt,\k es R. h'góny/ol�g közötti jó, bajh'arl'linB d
szany f1lö(oltétele az, bogy az alti"zt ne nó1.zo ll' II 
bajhirl'int, do \ 11'I7.ont n ll'gónyflt>g se tnlttljon oz nhiszt 
bajtársias magn.tarhbábnn l'� IpC'rtszkedc!'lobl'n jogot II t�ZtI'11l1h.� hizfllmaskoditsra. Nem !:lzubad feledni , hogy 
tl"ztelct hBztd"ttlt, hizaJom bizalmat szül. 

Az igazi uajtnTl'iiasságot HZ 'Ilgy sziv, egy léh .• k,.hl 
jelölbt:!t'm meg. HK he1yc,:cn rogjuk (L.I, ha jogIlit és 
kötde�s�geit átért jük es litérezzük, mindenesoue meg-

sZl'n:uük s!ánnmkra bajttirsaink szeretetét és becsüló 
!:lét, nön�lni fogjuk testiiletünkben a. kÖllszollem es egyet
értes erejét és ellzel emelni fogjuk testiiletünk tekintélyét. 

ÁLTALÁNOS ISME RETEK. 

.Klállihlsolr. 

A kiállítások, melyeknek az 8 czeljuk, bogy 1\ @zellemi 

(os gazdAsági élet ttlrmékei� es
. 
IllllnkasságtU kösszemlére 

C� kösbirAlll fnak ttlgye kl, Ujabb kelt:túek. 

Az Iltóni Naukrntisz különös ltgyik müvébon leir egy 

( .... oyes ünnt,\pséget, melyet Krisztus 
,. 

elátt II ?ltis�odl� 
�záz8dban Ptol�meuu rendtlfett. A z  l1UnOpl1n Cenyuzésl 
czikkektlt, fóleg egyiptomi rubát , bútort, órtéktls l'dényt, 

drága ktllmét mntattak bo, teht\t inkább n b iuság tzél· 
z :ltával rtmdczték és semmi nevcló \'0&.'1' oktAtó bah\SI\ 

Dl'm volt, s6t a múipar tökelütesitt'se néz6poDijából !:lem 
nyujtott  ttlnul6sgot. De mi\'el ez 011 első gyüjtew

.
cny, 

mely (l, szemléleti módszert szolgá.lta s melyet nyilvá· 
nos �szemlértl tetttlk, �zt ItIbet a kié.llitások östlként emlit mi. 

A késöbbi idókben II vulenczei kAlmá.rok kirakodó
'fnsárjni, m�lyekut nagy üunepsegek alkal mt\\'al rondez
tek s melyeknek hasonló czel!o.tuk volt, tlmlitbelc5k, 
mint kiállitRsi kisérletek. 

A középkorban ft nagyvásaroknak nintén olyan jel
It'glik volt, bogy rajtuk egy ország vagy villek külön
h'ges tt\rmékei, gyártwAnyai ismertekké és kedveltekkó 
lfilbattnk. 

Érdemes megemHteni. hogy XI. Laj os (ranozia király 
kó� bankár t küldött Londonba. bogy 1\ kivl\lóbb (I'anollia 
ruüt4rgyakból, gazdasági és ipari termókekb61 elndó 
l'z�lzRttal kiállítást renc1tlzzenl1k. 

Az elsö \'nlósngos kió,llitnst a (raneziák rondedék a 
XVII. században. Ez ft franozil\ f�stészeti :ós szobrá
szati nkadémiának a Palais Roynl l1clvtlrnn és (olyosó
jt\n 1673·ban rendl3zett kiAllitása volt, melyet azután 
évonkint megújitoltak. 

1 793-ban 929 rószLvevóval szintén II Crnnoziá.k ren· 
deztak 8zepmüvészüti kiállítást 8. Louvrtl termeiben. 

Mez6gnzdasngi, ipari és kerldskedtllmi kiállittíst, IdZ 
Ágak szervezetlenségtl, a közltlkudés biá.nya s ft. bizony
tulan otlmzetközi helyzet miatt a (rancziák csak 1 798 bl\n 
rl.lndsztek először e ekkor is nom�eti érzüll.ltrű kellett 
támaszkodniok. A (ölszólitás ugyanis igy RZÓIt : 

- A francziU bámulatba ujtutték F} urópát barozi 
sikertlikkol es mo!)t kell, bogy basonló buzgalml\t mutns
s8nnk II tmmolés, ipar es köruskedelt>m torón n. béku 
nugy művében. 

Az tlIs6 n�mzetközi kiáli ltnst szintpn II Cranczink 
Rkartnk rendezni lS18-baD, de n politikai viszonyok és a 
blÍhoru� idők "illBl'ai m i a.tt n. terv dugt\.bll (Idlt 
. Az elaő nemzotköz� kiállítást ftZ nnRoI kirtilyi müvészuti, 
Ipar· és ktm�qked(!l m l társn��g ezernyolozRzázölventlgyben 
r�ndu�te Londonhnn A kJállitá"rn rliplomnoziui óton 
tizenhat orFizágot hivtak mug. A Jdó.lIitók sztÍmB. tizon�ét�z6r, A. ló.togatókÓ bat millió volt. Az ÖSZ8Z0S bovólol 
hzennyolcz millióra, a

, 
tiszta nyeroség öt milliól'll r�4 

�ott: Hazánk obben az ld6ben súlyos ga.zdasági és poh
hkal Df\poka.

.
L élt és csak boraival keHolt némi fö!tünést, 

A fraDolllák ,I 855·ben, Napoleon horoztlg elnöklé4 
sóvel ronde,tek kiAlIitásL MBsy.ro"'6gból .s.k • gyujtó, 

B U T O R 
ké*lpéotfrt v, rénletfiteténe legjuta°l0.abb árOD 
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vonta magára a látogatók figy.lmé� d. •• is mini 
os!trák talá.lmány szerepelt. 

lu. 1 862·iki londoni ki�JJitás ulán a Irancúák 1867·b.n 
fényes nemzetközi küUlftást rendeztek, melynek összes 
költsége huszonhárom és fél millió frank volt. Az ural· 
kodók közül megjelentek : királyunk, az orosz czár, � 
porosz király, a szultán, ft. belga, bajor. württem.bergl, 
svéd, portugál, görög, holland királyok, ft, vel SZl her
czeg, az olasz és japán trónörökös, az egyiptomi alkirály. 

_ lu. !867·iki világkiállítás m.leor volt, tündöklő, 
de múlékony egy olyan égboJton, mely leborulhat s 
melyet megtéphetntlk a viharok - mondja egy egy· 
kori leirás. 

hfRgyarország itt s�m vett részt hivatalosan, do göz
mal mi liszt jével, kenderével és boraival fö!tünést keltett. 

Az oktató.8� és nevelósügy először az 1873-iki bécsi 
kitUlitáaon szerepalt. Itt a negyvenkétezer kiá11itó közi 
háromezer magyar is szerepelt, kiknak több mint fele, 
kitünt�téElben részesült. A kiállítás fölemésztett huszon
kilencz milliót, míg a. bevéttll csak öt millió volt, tehá.t 
súlyos d>\ticúttel járt. Látogat6inak 8ZR.ma bét millió volt 

IS71 -b�n Il.Z északBmerikai Egyesült-Államok, t 78·ban 
p�dig ismét a. (rancziak rendeztek kiállítást ; a meg
hivott barminczhat sUam közöl csak Németország nem 
vutt rószt. A kiál1ftás ölvE'nöt millió költségéval szemben 
a be_étel huszonbárom millió frank volt, a látogatók 
száma pedig tizenhat millió. Mll.gyarország mint állam 
ezen a kiállításon sz(>repHlt először, de Ausztriával közös 
területet kapott, melyet ft kvóta. arányában osztottIlk (öl. 

Az elsó spanyol világkiállítás 188S-ban volt, tizenegy 
millió költséggtll, 25 á.llam részvételével. 

Az 1 889·iki franczia kiállítás, mivel a forradalom száz
éves evfordulójára rtlndezték, hivatalosan inkább a köz
társaságok kiállitÁ.!la volt. Ekkor építettek az Eiffel
tornyot. 

1 900-ban negyven állam részvételével ismót viJágkiál
Iítást rendeztek a francziák. Ezen Magyarország meg
fulel6 módon szerepelt. Kiállítói számára nézve s har· 
madik belyen állott és Ausztriával körülbelül egyenld 
területet fogl�lt el.. A zeüri talPa.i közt ötven magyar 
8Zereptllt. KlállitólDk 1431 kitüntetést hoztak haza 
melyek közül Grand Prix 1 6 1, A.ranyérem 264, ezüst� 
érem 390, bronzerem 366, elismerő oklevél 250 volt. 

Azót� a kilHHtá�ek száma csak szaporodott s jófor
mÁn DlDCS olyan lparág és foglalkozási kör a melynek 
kiálHta�ai De lettek volna.. 

' 

• • •  
A lllesterséges drágakő_ 

E
,
gy (ran�zia 

.,
Vl1gyész, Moisson volt az ulsö, II kinek I S!H·ban 8lkl'rult vegytiszta szén és vas eluktromos k.eroenczéhen vnló összcol,asztá.sa és fl megolvaRztott tömeg nagy .n.yom:aa alatt való birtelen Icbfitose után apró c;zumc8oJu, ahg fél milliméter D.tmérőjü valódi gyé�á.ntot. e16állitanJ. Legújabban RoHonnak ttlljestln új uton slk�rult a gyémánt mesturaéges döó.lJitáaa. . Bolto� már hOb8zaLb idő előtt I\zt észlelto, bogy n blg8nygöz�k �ebatá�a alatt o. szénbidrátok, a milyen 

�éldául a vJlngllógáz, alkotórészuikre, hidrogenre és vegy-uszta szánné bomla.nak és ez ft, szén m·k k 'k kél f' l' k . I rosz Opl us cse y eny v 1latályok�8n kiválik, a melyek a va.lódi g:rémánUa..l azonos tulaJdons8.gua.k. Az ilyen .módon kiváló J,matAly mElnnyiBége azonba.n oly csekély, bogy 

vegyolemezni nem lehetett. A kristályosodó anyagoknak 
tudVft,levlien az ft tulajdon!IÓ,ga, hogy az úgynevezett 
Ilnyakriatá.lyon to�á.bb nőnek. Bolton ezen II módon 
megkísérelte t\ krlstályok nagyobb számban való te
nyésztését. E ezéIból negyven cZ6ntiméter hosszú és 
két ozentiméter átmérőjü, alul zárt üvegbengerbe. fl mely
nek belső ralát hig!loll vizüvegoldaltsl b.kente éa • 

melyre rendkivül finom valódi gyémántport hintett, csekély 
mennyiségű nátrium-amalgámot hozott. A gyémá,ntpor 
oly finomságu volt, bogy még G8-szoros mikroszkopikus 
nagyíhis mellett is alig volt jobba.n észlelhető. Bolton 
Qpj Ily módon előkészített üvegbengert négy hét tartama 
alatt 100 (ok hömérsékletü vizhirclőben kezelttl és a 
ná.trium-amalgám fdultltéig érő üvegc8övön nt állandóan 
lassan áramló nedves viló'gítógázt vozetett llZ üveghen
gerba. Erre II gyémántport az üveg faláról lekllrczolta, 
alllposan megtieztította és a gyémántkristáJyokat újra 
68-szoros nagyítás alatt megvizsgá..lta. Az oredmény fol
tünö volt, mivel kezdetben a kristály talan gyémantpor 
a nátrium-amaJgá.mból kiváló higanygdz behatáSA alatt 
fényes krislályokká változott, A melyek súlya azonban 
alig volt egy mílligramm. A kristályok '\'egyelemzése 
tehát ismét lehetetlen volt. Az ily módon elihíllitotl kris
tályok mindIldltal tényleg valódi gyémántok. Ennek t 
bizonyítékául szolgál, hogy a leirt módon nyert gyémánt
kristályok áramló oxigén ben hevítve, vagy pedig szódá
val öaszeolvasztva nyomtlllanul olWnnek. Ez a tulaj
donsága csakis a valódi gyémántnak van. 

A gyémánt mulJetl alsösorban a J'ubioDak és zafir
Dak van nagy értéku. Ezuk a korundcsoportba tartoz
nak, mely csoport összes tagjainak vl'gyi összetétele az 
alapanyagra való tekintettel teljesen megegyezö, murt 
valamennyi átlMszó krislályos agyagröldből áJI, lehál 
ugyanolyan anyagból, mint a melybdl s cserépedény 
kÓszÍlI. Az agyagföld nem átlátszó alakban is kristá
lyosodik, fl m�ly alakját korundna,k novezik, ezzel szem
ben II rubin és zafir nemeskorund név alatt ismere
tes. Az abszolut vegytiszta nemes-korund szintelen 
mint a gyémánt, II szép szineket tulajdonképpen tisztá� 
talans�goknak �öszönheti. Néha. a gyémánt is aMfor· 
dul szmcs IllakJában, de s mi a gyómántnál kivet�l, az 
a nem�skorund�ál úp'szó�ván szabály. De minthogy 
�Z a s��n� 

a �?laJdo.nkepPoD1 vegyi összetételtól nem függ, 
Igen kulonboző szmezésben fordul eId mely szinozósek 
viszont a kövek váltakozó árát okozzÁk. 

.Ez idő szerint csak a rubin szinezddését okozó anyag 
m�banlé!éröl vagyunk teljes biztosságban. Kékos.vörös 
sZlDét Igen csekély króm-oxid okozza. A króm-oxid 
króm�ak 6s oxigénnek vegyülete, ez A. vegyület azon
ban hszti\n ne.m fordul �ld. Azt hiszik, hogy a többi 
nemes-korund IS, de különösen a szines zafir szinü
ket fé�vcg!iilettlknek köszönhotik ; biztr/sll.t nzonban még 
nem Blkerult mogállapítani. 

Ezuk ismerúte után nem volt nehéz a. rubinnllk moster8ég�8 úlon 
. 
való . eldállitása. Agyagfii Jdet mugolvRsztunk, kevés krom- oxldot adunk hozza. és II megolvRsztott 

a�yagol kriEltályosltjuk. Ez fl föladn! hítBzóon sokkal 
konnYI'�ben volt elérhető, mint a gyémAnlnok mester
séges uton vllló előállítÁsa, mtlrt oz agyagföJd ma: ezer foknái olvad és már az clsö kisérI et is sibcrülnl 
l�tszo�t.

. 
Az �1��BZtott anyag krómoxid bozzáadásll után 

sőtétvör�s SZIllU lett éa kristályosodott is. Csakhogy II 
ny.rl krJ.slályok homályosak t.hál közönsóg.s korundok 
voltak. ' 

Ez els6 eredményes kiaérleteket a sévres-i porezellén· • ';;1;;.:-O=L-:G:7Á:R=-=S-A7'· -N-O-O-R--,'l!!-·-... 
-
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gyár igazgatója, Edelmann 1 848-baD végIJzte k' k 
sikerült valóságos Tubinokat előá.llitani 8Zonba� 

il. 
lD;b rubin el6állitásnt czéJz6 kisérletei Beh�gysem si:a���ek. Végre J 880- ban egyszerre csak SvAjczhól igen 

rubinok,at hozlak forgalomba, meJyekröl 8z8kemb��� 
B�t álht.ottá..�1 hogy me�tersége8 kövek. Csak sokkal 
kesöbb 8l k'3Tult ezt az óJhtást be is bizonyítani a mik iB megi8m�1 ték az eJjár�8t is, mellyel azokat �löál1ito�� 
ták .

. 
Az eljárás abban allt, hogy kis rubinhullac1ékokat platIDB-c.;éezében mt'!golvBsztottak, II mikor is II bulla

dék�k egy�eolvndt81{ és igy nagy, úgynevezett Ttlkan-
8tr��lt rubmt nyert�k . . Ez�ket természetesuD nem DtiVOZhetJuk mesterséges rubmnak és ámbár Bzépsegük sohasem kifogástalan még ma. is nagy mennyiségben hoz� 
zák forga.lomba. Az egyes hulladékok sohasem egyunIó alapszintiek, ezért a kövek zavaroaak és (elhösek a mi ertéküket nagyon csökkenti. ' 

KÉPEINKHEZ. 

Képelt a szel'uek által Illegszállott Onrazz6l>ól. 
Lapunk egyik közeli sZllmúban már megemlékeztünk 

arról, hogS fi szerbek fi. törökök elleni hadjárat során 
Dm'nzzót, Alhlinin eID'ik kikötö vllros..'it is elfoglaltAk és 
be is rendezkedtek ott mindjárt ottbonosan. 

Amint fi jelen számunkban közölt képek mutatják, 
fi luibOl'us vüu'Ionyok által mcgzavnrt durazzói lakosság 
ml'lr teljeson bclt-'éJte magM az uj helyzetbe, (oly tat ja 
rendes foglnlkozásid. Az t.>llanséges szerbekkal pedig. ha 

helsö érzésükben tllltiU liem is rokonszenveznek. de a 
külső érintkazéHbon, legalább hHszólag, szépon meg� 
egyeznek. Különben is nokik most hnllgatuiol{ koll , Il�m 
tiltakozhntnak summi ellen, mert mint legyőzött, meg
hódított nepnek csnk Rnnyi jognik vannak, amonuyit II 
gyöztc:!! szerb st-�res hozznjárulúsil:ml érvcnyesithetnok, 

A flÍl'a:-lztó luiboruBlwdús miatt tolje!!en kimerült sz�r

bek pedig, nz időközben megkötött feg)'verl'zünot Illeg

nyugtató hnh'tsll. ulatt, s.yözedelmes babérnikon pihenYt'. 
zanuinlauuJ Cl\'fJzik az édes semmittevés gyönyöreit ; 

séhilnnk, szórakozn nk Durazzó utczliin, felkt1ro!:lik !l. kii

lönfólu üzletokot B bizon"llm sZlÍmos c,lurnzzói omlók

táJ'gyat viszUt\k majd mtlSulik!l.1 haza, ba II londoni kon
(croncília hntározntn órtelméhen ellt'ltleg el kell hug,rniok fl, 

kék Adria purtjait. 

HIREK 

Erzsébet FranczÍska. f6herczegnö czime. A hon
v�dolll1i miniH ... ttw úr I f  H 2, évi 1 1 82� oln. Hy.I�m!1 r�n
dt.loto !!zerint Ő c�u'tl:ly.lil'i és npostoh klJ'áI.p It elHl'ge 

folyó lívi szuptombor hó I G-Iln kelt legfelsőbb elllllttíl'O
z!Í�II\'ul h'glwgyolll1osublwll elrendelni méltó�t!lt?tt, ,I�O�� 

ll�l'zln\bl'l Frllllt'zi!!ka fóhorczcgnö CI C�flRZttrl es kll"liI) I 
FUllséget ft, gróf\V Illdburg-Zt-,il� Lustenilu��ohenems GY,org)' 
f�httdllllg)'gyal kötött hflzl\!�slÍgábiU1 Hl a csn'lzn.n Js 
királyi Fen Rég ozim"'ÓH illeti meg. " , , 

Értesités. llorvMh Endl'o, n .Holyo!ilr�:u 8zotán flZl�� 
kt-IHztŐjC l\rtcRiti ft joJzott mil mcgr�ndolOlt. ho�' fl szo
tnr IlZ igért időro nyomdai technikai okok miatt �1lI� 
jelonhutott ml'S, hanem az 1913 január havában o ve -
leniil H?tillittatn i fog, 

,Me�adott csendőr. Fekete Feronc? kiHkunhalasi . p�t1óldomltóo�ztálybeli csendőrl deczember L j-cn eRte 
Klflkunhala�on Bondri Mlós ötödmngtlvnl mcgt<imndtn, A me�,á�adott cHcndör támadói dltln karddal vcdekP?'vt-'. azok 

.kozul Bondri Ferenczct ft�E'n vágyo, slilvosan meg-
Rl'hcHltcttC. . 

EllenszegtUlis. " 11'1 LajoR Önl'ft'Zt'tő ez, Örml'Rter, 
d,,:czcmber l'-)-e� Boz!illr kra�só-s7.örénynH'gyt'i köz/olrghen �ll\uzur LnJoH ottani l akos eUcnHzegütŐVl.l BZl\mben 
IlDnak könnJii sérülésévd végződő kardfcgYVf'rt haHzmílt. 

K6relem. SZÜC!i .János, Sáros Illegye l\urima kÖz�l'ghen állomáHozó csendőr cz. őrmester, kéri fl \'1. sztimu 
cHon�lö�'korülct állományába tarto7.o Uídeg lJajoH c/itmdőr 
cz. OI'Dlt'stert. kivel októbl�r clején Hudn.pcfdt'n fl, 1-\:,. HZ. 
rondőrörHzob:ín 'Volt �lhlJlye7."e, hogy czimét fontos okból ,'ole közölje, 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A könny. A könny róalkatresze a viz, E viz azonban 

nébány századrész sztlrves alkotmtinyt, tovább n. konyha
sót, foszforlillVaS meszet és natront is tartalmaz. lIa a 
könnycsepp megszárad, alkatreszek maradnak. melyek 
nagyitó alatt hosszú keresztbe helyezett vonalak haló. 
zattU mutatjá.k. A könnyat egy mirigy választja kl, a 
könnymirigy. E mirigyböl hat-hét rend ldvül finom CBa
torna nyúlik ki. Er.ek a cSAtornák azok, melyek n könny
nedvet a szembo vezetik. A könny nemcsak bizonyos 
alkalmakkor s bizonyos körülmények kőzött folyik. 
A sztlmnedv egész nnp és egesz éjjel, jóllebtlt alvás köz
ben kevésbé bőven, csöndesen szivá.rog vekony vizreke
szeib61, s (ény16n terül el ft pupilla. és o. szemgolyó 
Cölilletén, melynek azt a fénylő olvadékony és tiszta. 
szint kölcsönzi, mely az egészségnek legjullumz6bb 
ismertetöje. A könnynedv szabályos elömlésót n sZl;Im
pillnk eszközlik, melyek folyton összehúzódoak. A könoy� 
nek nemcsak azert kuli azűnttlltloill folynia, mert ft könny
nedv igen hamar ulpárolog, hanem azért is, mert kót 
vékony csó, az úgynevezett könnypontok, melyuk a szem
nek o.z orr fdlé 6SÓ szögluteben vannak, a könnynedvet 
elvezetik 8 fl. sZt'm fénytelen leone, Minden könny
CStlpp, miuhin a Bzempillákal elhagyta o. hátsó orr
lyukba folyik, A könny haszna az I\llatokra nén(l, 
különösen azokra, mtllY"k a pornak ki vannak tévo, 
mint példá.ul a, madarak, igen kónnytln érthtltó. ha 
ml!ggondoljuk, hogy a szem tisztátalan és , homályos 
Itlnne, mint a rossz ablaküveg. ba a ttlrmeszet nem 
gondo!:.kodnek n�dvröl, mely a _ sl,eonyet 1t'.moBsa. üt 
Ísmót hnmnlbatJuk az ember tokeleitls testi btlruode
l':ésél, mert azt tapasztaljuk, hogy ua valamely zavar 
vflgy sórülés miatt a aztlmgolyónak {öbb vizre van szak
sPgo, bogy me�tisztuljon, a természü\ bőségeB könn) for
rásboz nyúl. Ha tehá.t porszem vagy bogár ktlrül n. 
sztllDbe, a szem IDlJgltlJlik könnyel, mely szétfolyik, a 
fájdulmat oSlllRpítja, Bót, ha a targy kicsiny, a levezetd 
csatornán át el is távolítja. Ugyanez történik füst, erös 
feny, nagy hideg hatására. A k önnyot nóha erkölcsí 
vagy fizikai ok jdézi alő. Ha a vér hirtelen tódul , s. 
fojbe, vagy idegilIgalom lép (ol, a könny iB megjeltlDlk. 
Ez utóbbi eBet különösen ft nőknel és gyermtlktlknél 
szokoU előfordulni. Az ideges vagy vérmes férfi slintén 

könnyebben sir, mint a nyogodt epés vórmórsékletü ; 
ez utóbbiaknál nagy megindultság kell, hogy könnyre 

fakadjanak. Szinészek, kik bizonyos helylle�ekbe képzel�k 
magukat, szintén sunak. tgy Raohel, 8 Jeles frs.nozlB 
mtlvósllnt'l oly szenvedeImesen sirt, hogy ÖSBzes ball 

._ -�--
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gatóit sírásra fakasztotta. DOBO, Elc0:z;tórnn szin,tén meg
figyeltek, hogy annyira beleélt magat 8zerep�lbe, hogy 
ft sirást oem maszkirozz&, hanem valóságos konoy csil-
lan meg szemán. . _ .  . ' . 

Czipö - suszter nélkül. A . dró�n�lk.uh tavIr6 �ll�
tlúira van máT suszter nélküh CZlpO IB - Ludolllhk 
01;ao czipö, fl melynek sarkát, talpát_ k�DyelmeB�n �ebet 
kicserélnl. susztsr sogit.sége nélkül. Külonleg�8 eljársssal 
végtelenül ellenálló és vizmentess6 preparálják .n fe�Bö
b � t talpat meg a sarkot perug akkor cserél lk ln, a ;i��l'

a 
épen tetszik. S6t kicserélés közbe�. felesleges 

levetni ft ozipót B ilyen m6d?D ft ?ó,1terembol nyugodt 
lélekkel lehet hegymászásra mdulDl. 

. . q Ezeket fi, különleges czipőket Londonban mans 
-:,
0,000 

ember vieeli és kisérletei5nek vele a hadseregben IS. �a 
8. tahUmány beválik akkor a czipó�z�kségl�t felé�e cBok
ken és egyúttal hanyatlanak a cZlpoárak IS S vogképen 
vége a szegény suszteroknak. 

A világ legmagasabb városai, Az , emberek alkal
mazkodó képessége a különböző égbsJlati VIszonyok
hoz szinte csodálatraméltó. Az új vil�gba.n . vannak 
olyan városok ti melyek nébány ezer meternyi ma�as
ságban feküs�nek a ten?er s�i.ne fölö�t. Husnmscu 
Boliviában 4100 méternyI. POttBI 4000 es Orcro 3800 
méternyi magasságban fekszik. A Jegmag�sabb . város, fL 
13 OOO lakosságu Cerro de Pasca 4350 meternyi magas
ságban fekszik a tenger szine fölött. Peruban Bok város 
1500-3500 méter magassagban és a 30,000 lakosságú 
eu.ió 3500 méter magasságban fekszik, A 100,000 
lakosságú S.nta-Fé 2645 és a 300,000 la,kosságú MeXIkó 
2300 méternyire fekszik a tenger SZIDe folott. AfrIkában 
és pedig Absssziniában 3 vá.ros : Aksum 2300, Gondor 
2�73 es Amober �500 méternyi magasságban fekszik. 
Európában Graubündenben van egy Ginf nevü község, 
mely 21 1 3  méternyi magasságban fekszik. 

A legtökéletesebb férj, Egy ohiói lap . világ leg· 
tökéletesebb férjét keresi és nagy díjat tözött kl . annak 
a nőnek részére a ki ezt a mintaférjet be forua mu
tatni. A lap sze;kesztöje, a ki a dijat kitűzte, azt irj�1 
bogy a dijat csak azért merte ilyen nagyra szabni, 
mert meg van róla győződve, bogy a" egész világo.n iS 
a legtökéletesebb férj, a mit azonban felesége nem Igel! 
akart elbinni és így a pályázattal ép ezt szeretne nekI 
bebizonyítani. J. P. Pearson asszony, egy James Pearson 
nen amerikai milliomosnak a felesége azonban a díjat 
most magának követeli, mert szerinte, neki van a vilá.g 
legtökéletesebb férje. Férjének leginká.bb kiemelkedő tulajdonsé.gai ft. következők : önzeUeD, bú, nom féltékeny, 
állhatatos, bMor, szive tiszta, jókedvü, engedékeny, okos 
é8 munka8zerető. Pear.son asszony 1 5  év óta van férj
nél és ez idő alatt férje sohasem dohányzott, se nem ivott, 
se nem kártyázott. Nem ismeri n. féltékenységet, semmitől és senkitiH nem fél és valóságos mintn,képe [l házastársi hüségnek. Mindezek ala.pján Penrson asszony igényt tart a dijra és ba minden úgy is van, a. bogy előadja, hát meg iB érdemli. 

Ingyen utasok. Az Egyeaült·ÁUamok földjének nagy méretei igen sok embert csabítanak arra, hogy ezt a széles területet keresztöl·kasul bejárják. A kóborlók, angol néven a hobók túlnyomó része földhöz ragadt szegóny ember a ki gyalogszerrel vandorol. A kóborló azonban ba csak szerét teheti, kiveszi a részót a vasúti utazásból is, és mivel jegyét megfizetni nem tudja, n. legleleményesebb módon segit magán. Volt már eset arra, hogy a hobó a vasúti kerekek között fekvő rugók közé deszká.t dugott és azon ülve robogott tovább. Más atka-

I " szekapcsoh Bzemélykocsik közötti réSzen lomma az os b A l It O·sen kényelmetlen helyzet en. z az eset, opu meg er , 
, . t h k ' t t " , nes utazó ft. vasutI e er OCSI e eJen hogy az lDgye 

áb t ' 
I mindenna.pi történetek SOT a. uto zik. lApU meg, • 

' t ókk I A vosutn,k tehetetlenek ezekkel az mgyenes u. az a 
b de ku"lo··nben is szemet hunynak rSJta., mert szem en, 

k '  h fi I ' a hobó rendesen becsületes ember, ft, I, a ze n� nem 
tud, de Juirt sem okoz, sőt adott esetekben . sZIvesen 

it 't' alkalmazottaknak. Ezek az utóbbI utasok, �e�ik a. aV���e�díjat szolgálattal rójják 
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E -II A' llamoknak mert más e yu ri a ese , az 1 gyesu - ' .  . 
hogy vaLaki ilyen módon akarJon utaznI. 

Cselédbajok Amerikában, Az amerik.i C'.�édb.j ok. 
ról már több izben jött bir, de mlDdent ftllulmulnak 
II most nyilvánossá.gra került hivatalos jelentés adatai. 
A jellmtést, mint Newyorkból jelentik, Robinso

.
n new

yorki iparfelügyelö terjesztette Gaynor polga.rmeste� 
ele s ezzel kezdődik : Kerestetik százezer cseléd haVI 
száz márka bérrel. Mindent meg tesznek ft cselédszerzés 
dolgában, de még azt sem tndjá.k elérni, hogy a leg
szerényebb igényü Dewyorki házias8zonyok kérésének 
eleget tegyenek. A középosztályhoz tartoz? va�amenn�i 
urinö kénytelen ma a saját kezével elvegeznl a házl
munkát, meri még heti bél-nyolcz dollár fi.elésért Sem 
kap cselédet. Hogy az amerikai leányok zömti miért 
menekül, mint ők mondják, a konyha börtönében a 
gyári múhelyekbe, arról RO'binson ezt irja : A cseléd 
nem tarthat udvarJót s a hol megtürik, ott is ferde 
szemmel néznek a derék if jura. A cseléd munkájának 
soha sem szakad vége s nincs szabad ideje. A gyttri 
miíhelyekben fL. leányok munkaközben összeűlhetnek és 
éookelhetnek. Ezek aztán a házimunkát megvetik és 
lealacsonyitóna.k tartják. Az a leány, nr ki gyárban vagy 
egyebütt dolgozik, az lady ; ft. háznál csak egy lady va.n, 
a bá.ziasszony, a többi cseléd. Robinson jelentése végén 
kijelenti, hogy a cseJédmizériát csak abbon az esetben 
lehet enyhít�ni, ha a házíasszony a oseládját csak 
néhány órára szerződteti és aztán sza.badon ereszti 
Hogy vajjon ebbe belemennek-e a ladyk, az igen fo
gas kérdés. Alig hisszük. 

Vörös macskák. Az a,ngol Nemzeti Maoska Egylet 
a napokban nyitotta meg ez évi macska-kiálJítását (l, 
londoni kristálypalotá.ban. A kiállitó.s szenzáoziós, a 
mennyiben benne néhány vörös szinü macska is szer�
pel, szakértők szerint a világ leggyönyörübb állataI. 
Gazdájuk H. Cook kisasszony, a ki megtagnd minden 
felvilágosítást anól, hogy ezek a m acska-drágaságok 
minő kereszlezésből származtak Annyi bizonyos, hogy fl. kiállítás minden látogatója el van rngndtlltvfl. ft. vöröS 
macská.któl, a melyek mellett IlZ orosz fajú kék mao�
kák, ft, milliomos hölgyek eddigi kedvenczei _ elbúJ
hatnak. A jury elnöke, Lom s Wain kijelentette, hogy 
soba életében ezeknél remekebb macskákat nem ló.tott. 
Szinük tüzvörös és sötétvörös keverve, minden máeszinü 
sáv vegy folt nélkül, a farkuk szintén vörös, bosszú és 
bozontos, ft, szemük mintha izzó fényt 1öveln6 szót. Az 
elsli díja.t fogják megnyerni a. ba.rna sziá.mi és kék or0815 angora-cziczák előtt. Hogy kinek o. birtokába. korüln�k, 
ezt nem tudni még, mert a-z angol főúri hölgyek őrült módon versengenek értük. 
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Szerkesztői üzenetek. 
A szerkesztőség ft szolgálattal kapcsolatos kérdé-

6ekre 6s névtelen levelekre oem vá.laszol, kéziratot 
vis..;za neDl acl. levélben pedig cBak igen kivételes oly 
<csetekben válaszol, ha n vé.lasz _ kényeS8égénél fOI!Va. - nyilvánosan meg nem adJlató. Kérjnk ennél
fogva olvasóinkat, hogy levcicikkel bélyeget ne klHcl_ 
jenek. 

S. csendlSr. 1. Nom viselhet. t1gyenruhát. 2. Igen. A helyo. 
geket lapunk jn.\"urn bevétoloztük. 

Nagymaros. Ha losIlOrel, Dem vihot magthal sommit. J OOO. Nézotünk szerint nem kötolozhotö, 
N. E. Miután n testüiotot nom hagyhatja ol, kérdóse nom 

időszerü. 

JtÓZSIl. J .  Igen, 2. Nem tudju"k még. 3. Nom, 
G. J. Budll.post, VII. ker., István·ut 67. 
R. L. Nézetünk szorint igell. Az eset olbirálllsn azonban a 

'birósAg folfogúsától függ. 
'rudnivAgyó, Nagykoru, igy szülői boleegyozó8re nincs 

:szükség. 
I Juoa lu"J6s. 1. A darabszámtól függ. 2. B06Z!:lmit. 3. Nózze 

meg n zsobkönY\'ol 4. Ő8 5, Katonai tit.ok. 
l{ií"ln.na. Olvassa ol az H107. évi 2., W. �s 49., nz 1908. évi. 

111., nr. 1909. óvi 2. és 48. sznmu lapunknak hasontárgyu üzenoteit. 
�zo]nokt csendőr. A vonatcfiapatnál nincs ilyen rondCoko

'Zstn egyén. 
'l'i szaparti. A \'oz6nylést elrondeló boliigyminiszteri rendelet 

jntézkedik. 
,'mU ltmentL PostnszlIobátyok gyüjteményc a. rész, 50-2. oldal, 

.d) pont ; tovll!lbú 6. pont, aj és b) alpontok. 
S. J. 1886. OIvBssa ol az 1908, óvi. 23. és 29. számu lapunk· 

-nak hnsoutárgyu üzenotoit. 
C$. L. csendőr. Kérhot.i, de .hogy felvesúk'e, nem tudjuk. 
Kn]cs{t.l'. Eh'I'l.llnlt tlzolgfl.Jati kötelozettsége oMtt Dem MJl-

hot ki. 
L. őrrucslcr. KÓrdésBe rnndolot esnk uz lI!czni elál'Llsitlisra 

onatkov,ik, 
Hava"t csendőr. Csak polgári (leTrel lehet scgitoni. 
J .. lptói csendőr. Nem " eheti mog. 
Gy. J. A lll, kir. holúgyminiszter ur intézkedni fog. 
63. A csaJndi pótlék illetékes, 
]\[osÓ. Kórdóses §-bnn nincs csak polgári rendjolokről szó I 

A hivntah'oBztósrc itélt egyén elvesziti fl kntonaságm\1 8Z0fl�ott 
rendfokozatát, vnlnmin t fl katoDai rondjeloit is!  

] 884. I. Csnk n logközolebbi hotckbon losz idÓS1.erü. 2. Nom 
.köteles fize�ni, morL nem Imagánügybon., hanom .cgés1.sógi 
tokintotbfllo "nn sznbtulsngon, 

Uarnl\.. I. Nom járhatunk utánn. 2. Miubíll nlkalmtlsint cenk 

.íl.Z időll lett Ormostor, ninc8 016jegyoz\'c. 
31. IllotókcSllok Ifl.ts�ik. 

HIVATALOS RÉSZ. 
SZEMÉLYI ÜGYEK. 

Elóléptettek , 

t 91 2 deczember hó l-ével : 

a m, kir. vm. számu csendórkerület állomtinyában ; 

Nagy József, Miklós János és Beke Sa.ndor örsvozetö 
ez. örmesterek, órmesterekké; 

Czindor Jn.nos, Marosi Mihály, Pálfalvi Péter, Gőz 

István, Szikler Ferenez, Szabó Antnl, Szabolcsi �fihály 

és Jllksa Istvá.n csendőr ez. or.<lVezető ez. örmesterckké. 

Katonai szolgálati jellel elláttattak , 

A Il osztályu legénységi ka.tonai szolgruati jellel el· 

Játtatoll , 

a m. kir. IL számu csendörkerület állományába,n: 

Mihály Uihály csendőr, 1 9 1 2  deczember S-án ; 

a m. kir, vm. sza.mu csendőrkerwet állományában : 

Jaksfl István örsvozetö ez. őrmester, 1912 llo\"cmbtlr 

2 1 -én. 

Lovaglási jutalomdij. 

A m. kir, II. szám n csendőrkerület áJlományábnll : 

Szabó Sándor 1. csendőr ez, ormester, 3 drb., Nagy 
Kfiltnlln csondőr 2 drb. i továbbn 

ft. m. kir. VIII. számu csendőrkerület allományában : 

Knrsai Andrtis örsvezetö ez. őrmester és Polgúr JÓZStlC 
csenddr 5-5 drl,., Mátxás Albert csendőr cr.. őrmester 

és Mttgó Pá,l csendőr 3-3 drb., Anik János jániső,r
mester es Boda Mtklós örsvczető ez. őrmester 2-g drb. 
tO-1O koronás arnnyból dUó lovaglási juhtlomdijlmn 

rószesitteUok. 

Magyar Köztisztviselők és Állami Alkalmazottak Takarékpénztára 
Köztisztviselői kölosönök 

törlesztésre. 

Előlegek értékpapirokra. 

Családi házak és telepek 
létesitése. 

r é s z v é n y t á r s a s á g  
Budapest, VII., Erzsébet.körut 12. 

= Telefon 153-44. szám. = 

Alaptöke 1.000,000 korona. 

Kölesönök lakbérletiltás 
ellenében. 

Külfóldi pénznemek vt\. 
tele és eladós .. 

EIGleoot nyuftunk érlékpaplrokra, sorsjegyellre, vid4!kI !.nM
:tetek r��;t\,ellyeire. 

SzolUólyl h.ölc�ou()kol folyOsitunk kneue!,: meUett I'ogy Jel
l61ogos bbtosikk ellenében, jutányos kamntlélel mellett. 

Ulnlvl\nyok, Inléz'"tin�.-ok és chequok b08zed68él elvillaJJuk 
iRtI! mén>ékell költségek fel,uAmilásávo.1. 

Ve8zünk 68 elndllOk érlékpupirokut, idegen pénzeket 
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