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A csendőr altiszt viszonya az alé.ren

del tekhez. * 

Ir/n P ... ·� 'ly I .. (Í/·d,,,' i'.lC'1I,/ő,'flJlwdllUflY. 
A Hllé· ll� nlflrendelt.'\llgl \187.00)" ISlllertetése. 

Az aliin'ndelt .. kkel laló Idhmdli és folytonoH \"il'zony
Dllk II jól f,MogoU rlzolglilat éTdpkéb..,n hl,IMo ('rhikk(!l 
Jwll hirnja, mert IIZ ,'Ióljliró - AZ Ö Hl,olRú.lati álhi.i-lá· 
ból en'dó NziikRegtl�OTU bt,rolyó'lú't csak " Zull l'!WtlJl1D 

10fl1. ktilll'S Rllin·ndC'ltjt.'ivl'l Hl':cmlwn n. szolgálat jRYlira 

érvónYl-sitoni. 

Jű. l'IóJjllro Ci! alnnmdelt közötti úNzony n.lllpui! 1I11'g
ilJnwcclw éH holyt'H órtl\lme1.eIW czéljábol tlziikHégeH tudui, 
hogy ..,löljáróna.k azt Dt'Yf'zziik, kit II plU'lUlcsadrts jo�n 

ml'Rilll,t mindazokkal �zomben, kik pflralll'Hwhnz utftl"(l 
Ó� I'zrtltlll llt,ki nhí.rcndclw \"flIlTlal.:. Ez?!'l si!\'mh"1l II 
fI.'R.r'iCTl'H hahl.lolll lit! l'Olwk kt-rl'h'u Ill'liil h·t;tii
h,tiink mimll'll tngjn fiiljí'bbmló minduzokkal tlz�'IIl Lwn, 

kik ugyanoZl111 ,íllolllnn�' ·csoportbll.fI JII"d.lIuil ,utlúhh 

rI,ndfokoj',ll.tllllll úllollok. 
Pl. a n-i örsboli őrml";t,,r-OnlparlllH''lIlOk l'löljlüójn IlZ 

önl\\lll'li milHh-n nJtiHzt-. t':'ll'udör- l; t1 prcihncst·lIdörnl,k. EZl·k 
m,ki abi.rl·ndl,ltjl'i. Följl,hln nlójil. p,,"lig 1\1. jjs�zc� id"J{I'1I 
il.Jotlzl IHyheli pnJbnCHl' ndijr. ctll'mliir, t'til'ndor l'Z, or
lI\l'!oIter. ril-";\'I'zl'ló l'Z, ürlOt'KtI'r I;" 1\ \'t·le I.'Ky,·nlii wlnl

fokozntIl. dl' rt\.lIgll!m Jiatlllnhb, h'stüIt4bt'\i ürm,·stt\11wk. 
l:'őJjl'hb\"nlóJn l'zoll(I'lül II K\'IIJogsctg. II IO'-IlH�lig, n tiizrr
seg, /lZ utá!ol1.Ok, Cl \"8Hut- 1\!oI ili.YirÓl·1.n·d, 111. " f:r!l?�I'/{

iigri- ÓtI \"onll.tcIlllju1.tok ÖSI'1.l'tI HZllkuHZH'Z,'tniul,k. tit.l·ch·
FillilWk, ÖrVl·t.l'Iöin" k "Ii közll'góllyl,ult'k. kik u l'''. I;" kir. 
hafIHC'f('ghun, ,ugy II lll. ki ... ciH l·i-l. kir. hUllll'd'll:iglwu 
RiwlWílullk Mindl'zl'n �l':l·ml,I.rl'k \'I'll' Iizl'mLH'1l �lIll\tt(ls. 
"!H'lonybnn ,tIInnak . •  \ poldlihw l'llllitt,1t ÖI'llh'Ht .... 111.01\
hun .n\lLrend�,lt.-i "iSlIouyhllll lill tliuJjul'ó jlim .. -, �1,1\' 
JUI�'l-, I4zci.rny-, ktlriih.ti .... �th. 11I1l'llJll'''llOkn\uJ l4)wllllw!l 
tt� ullntt"rI.·i úMl.nnyllllu ldl a tnhbi ltIlln!lli.l mU�II"iuhb 
n'lHlr"kmmtu. "11"-" ug)'unnJ.nm rNldfokmwtu. ,II' rlll1�
hUll ifloM'bh l'tI. ,;11 kir. hndl4t'n'g-i, lll. kir. I'S C", kir, 
hOIl,,�dM;g-i t'H 1·1;j'udonll'J.!i t'g-yüIlI'kkl'! /oIp;l'!Ilh" Il. 

• •  .\ t ""mMr 1I11i.�t �wlll'Alntll i' IUIIgAu,'·lt,j,. ('limu IIItl"�L 
•• ('.nk " IUH,UtCMnok. II Ilnrnllcallu"·h"t)l·tI,·� .... 11·,,,1 turu· 

liR/tl ... , (1'1010'11. 

El," !l föh; · lis ahi.C1·nd�,ltl'cgi vih1.ony ti f'·/oX.\'",'r'·i-l !Jutalom 
minlh·n tt'nyll'W'!! tugjára kit,'rjl·d. de kitllrj�d u llzolg-alnti 
ÜHZIJIl�'on ki,-iil dllúkrn, n D)'Ilg:idlownnyl1akrd. hJ\lÍblll'� 
a !lom tt.inyh,J.tt·sekCl' ill akkor, h a  katolIru "zolwilfltt .. -
t,'lr,· hivnUnk jj{' é .. ált».láhau· akkor, hl� katonai 1'8,\"I-n
ruhM ,'üwhll'k. 

A rölc- t;M 1\lúr,1I\dl,lt"é�i \-it-;zony kii Jönbózö k,it,·I(·s
M<'gt'kl\t rO ligy ll/. 1·lólJllrrlTll. mint az nhi.l"tlmlt·ltn' az 
l'symCl!! között rt-nntiJJiJ "zor08 vi"wuyból folyófag. 
T<ülönó)il'1l o. fq��'l'i"lI1nl,k o. hl'I.\"l'H iránylmD tiH fi !'zük· 
"t'g,'s mt'nht.'n v/lló IIlt'gtllrhi";ll érfll,kebl'D kó\ " t.'1! ml'g 
IlZ l'iöljtiró rrs'ltiröl azt, hugy n M:olgli.lat kezeiéHében e� 
Vl'ZI'téscib"n, tflHl-bbci 1\ pltTIlJH'!lOk, r{'ndl,fl,t,-k ll'" HZllbli.
I�'()k v(Ígl't'hH.jtti.sáluUl l'S IIll'J:,'ÍlU'tWhlUl hajthl\t1nn l,rőt 

r\�tHI'n ki Illim'n,h·!tJl'j\,'1 �l(lmbf'n, kikt-t rdtútleu I'ngl" 

,tl'lml·�"'l�grt'. 1"lkiiNml'rdl's kötl,ll· ssi!gtl, lj,· ... itcHCI. nl·wlni. 

szoktntni l'S Si\IIritRni .,Isti es "'gröbh kóh'h'H"rig:(I, 

'l'f'Rtiilt>lünk 11l'1f';ó 1;r1l·k{;IH.k n nov,'Il·,.!· CH mükötletli 
kp,pcHsell:Ílllt'k 1\ rOknl.!l!oi11 könil az Illt.j"l<'.t-clőljurt.'lcu iglTl 

funhll' 1'''1 igl'n Iwh(Í7. kntl,h'';i-l�gl,k húruluAk. m,·lytlht 
Ilhibh rrii'7.I"tf'wi ét-; i ... nwrldni Cogok. 

Az nlnrclllloltelckcl vnló hnlll\�m{"I. 
'L'I'Htíilduukm' l  UZ (lh'iIJllrÓ llltiszt nlci.n1luldtjuilll'k 

Ill>lOCiak pflrfll,,.,m(j�-II, 1t'I/WIII a:ok 1'/':/'/(1)1' f m'/'eMj" 

js I.d/, II0!J!I t"fl!/ell. 1�IUII·k It IlltlJ{lIsztoH iJi\'utchmok 
"'nlt,k"'!tl'n 9zük"l;gt>"i, hn/-:y IlZ It ,·il'zolly. IOl'I�' kÜl'Jtl' és 
Idal'l' IHIt,ltjl'i k6wtt rl'lllH\lI, "d�11 ,;rW,kl'/ birjon : Itln
rl'lllltllljl'iwl \"Rlo ImlllislHódjR f11-dig UIYIlIl h·j:.'J"'D, 101·1)' 
k"p,·1t l11.ok Il,lkcibl'U 1\ mugn intuti hiZldmut, ro"n�zklJ' 
Itcist, HZt'rl'ldl'l l'" hlil'eg.'1 {l,lobn'szt.·ni l'l' óbrpnt,lrlluli. 

Ll'/{\'I'll hUIlli.!oIIOUlljll t,J.;üi-lorbllu j!l(I:'1tÍ!lQ,�, khát II 
IIll.nn.ú!"l' Hzigtllll, 0l" 'n l.HInyiru lIu�ltlln)"n" is. 

Lt'g'�-"I\ bllnnHmolljtl Ilulsod,.;orhnn jóllknraltt. tdlltt 
1It'1Il dnnll. IWIIl;zkt' I'_� kuu}lIrlt'lt'I1, hUDl1m tllrclllll"", 

l,mIJtlrJolI;g:I'S I'S Illyni. 
L''J.tYl'll búnn!<lnOllju hurll1Rd8lll"bnn kÓI'l'lk,·::l'It'.�, toh!lt 

'·E::."rOIIlHÚI "I7.igol"lI 1''\ l'g)'nnint uH.ltltn)"n" ; llI'Ul SJ1!I·.":I:l·

Jyt,t'!knl,i. IWIIl ul'mtiIY" Hk.·,ló, IHlm n:'szcl,IUljló, lwm 
117.�'lnl·dliJl'·.,k'·llfI .... m " nll'" II'gYI'1l lIlilllll'u b" ll'g-I'S idt· 

l-(1'Hkl'dI'"WI. 
.\.1. tI)""1l !·rl,·!t·mbl'll f,' lf0f:0tt l;� Klnkorolt blllllltllllU,1 

1I,'Clll' ul, nlgn .. zkntl1'llll k .. ]t ('II IWJ.!), ,'rköktli t.-kintjil�·t 
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biztosit az t.'hilj:iró sznnuil1l. dc fenntartj n egy nlosz

taJymil n bensö eg.\"l>llslllyt e,; megtt'rt'Dlti az llhiren

rlcltck !'Ozin'bl'll az elóijáró r� ... ?"n· az iránt fl �rzott 

megbeesiil"'snek. CclttHlt.>n {'ngt'delmt'sségnek es rendit

betetlen bi7.alűmuak nzt az alnpjnt, mely SI. 118MJ pilln

natúbnn SClJl \"eszti {Il l'Tt'jét és batrumlÍt. 

Az nyen érlelt-miu,," felfogott es gmkol"o)f hlinn.<;mod 

mellett 
'
módjziban áll nz e!óljároDllk a parancsnoksáRll 

alatt álló alosztáh-llál megteremtt'ui es állandósitani 

azt II fegyelmet. �c1y II felethink :i.llo katonai törvp

DS'l·k �S 'szaMlyok szigoru megtarflisabau. Il úselldör

szoJglllntrn yonatkozó ulnsitások .ls rendeleh·k ltllkiiJS

mereh .. 's beh\.rtAsában l;S v(igruhnjtllsában nyilTllllul meg. 

És erre a fCSj'I..lcmre épen testületünknek llagy szfili

sége ,"illI, mert nélkiilözJletetleu alapját ké)czi annak. 

Egy kikiilönitn:l le,-ö altiszti-alosztály, tuhat pl. egy 
magli.ra hagyott ön. tekintbetö jól fegyelmezettnek, h3 

annak minden egyes t..'Igja kötelességeit minden köriil

nuinwk között, tehát akkor is. ha Dem koll clleuörzés

től tartani, pOIlIQ!I:al/, jól ,� hiicll teljesiti. Es ebben 
az t:löljliró altisztnl.'k jó JH�ldáY8] kdll elöljárnia, mert 
II jó péMa ar. ahir.;-nd('ltekrtJ mindig nemesitóleg es 
�·rköh .. ,.,i1eg rdl!meJócn bat. Leg..-en épen azert 8Z altiszt 
IlhiremleltJci swmébt:n maga a megteste1ffilt szabli.lyzat. 
.!.nntik tudasa és bctartli,-"Il., az abban yaló föleDY, ne
mes gOTldolkodli'jll1ód. egyenes jellem és szh-jósúg. -
l'zek azok. a ml'!)'ekkt·l cgy allü;zt az allirendelt.j(li 
feletti U11l.hnat elnYl'rlwti, 

Az alún·ndeltl·kkel bánni 'ralóbnn mli,'é.��e1, 
Ez a mü\'cSlwt mindenekdött ismeretet. t.udtist, tcluít 

szelll'mi főlényt kövewl. �-;
eltudás, felületes kepzettség 

I:'i félmÜn"Jt.Reg nem feleDlf.'Iö, b·m,,,m lcnyügözö hll.tást 
gY8knrolnnk az altÍ.fl'lIdelt-l·krd. Ezért fontos köwtelmoll,\', 
bOK" 111. ulti"z\ nct'iuk fi azolgúln.t legkist'bb nh,zlet.ei
hen bjt>kolott h'gYL·lI. hanf<lU últalános müwlt'!cgével, 
,'melkl1ddtebh gondolkoc1.ásávll.l cs szolgúla.ti hűségéve} 
imponó.lni (h·kinttil,\i jp'akorolni) is tudjon. Akkor labet 
a !ozolgtllat kön'\elu, lt<bet szigora, rIe feltétlenül hirni 
roroa alúreorldtjei ragu,-'izkodaMI. tiszt�ldét éti magához 
tudjll hilincsel..Ili azok becsüle"t!1. 

Az nhhcnlleltek nevelé!.e. 
Az "!r:iljúr6nuli lt"g:-.z,·bb es h'glllug:ru;ztoliubb hinitú'JR. 

IIZ, hOg)' Ahir,.nd,'ltjl'l Ill','!,I':,,('wl é,., k(i.pzc,�é"eJ behn
tóan CogllllkfJr.zék. s,,'rumi I;NIl !t'h"t rea anuyifll ful
,'mcitI, nngyotJb hÜl-\zh"'!gg:,.j sommi f;(j/u töltl:eti ol a 
h:lkt-t, nÜllt az II tndl1t. Itogy ö fl gÚlUljnira bizott olf\.
r,'f},I,'l1+'knI'K hli h'zetöje t:1! gondOl! nC\-dlöj" ,"olt, 

Ha tlJflmi.k !dti",ztj" ink, ho[\' mennyire fontOIi tlzol
glllntQt le�Zllck II'lItüJ,'lulIkn"k az alUrulllh,Jtok nl�V('-
1t-,of,,�l, akkor hizon)tllrR komol" hl'el>vilgYR'yIlI OH igazi 
1" lk .. ,.,dl;"'�I·l t;z-+'Illo:.lni'k lIliucic;, illejiiket c magüS1,tos 
f.·llIdl;l.t telj, �itj.�I'Tt'. 

Szililt,l 11I" /.(Jt,-ózo"lc j'm IIZ, hog')" IlZ ulúrondu!tck 

mikéuti 1ll'\'t .. 'lcsebcll Js képzésében nyiln 'mul Illeg az 

l'ióljáró sZl.l1l\mi tud{um és erkölcsi eroje, �hnél többet 

foghllkozik nl. döljaró olúrundeltjei n��veJósé\'�1, nD

util inkább megIntszik rajtuk a vezetés es II ne'-elés 

n\'OIUI\, . 
\ lelkes parancsnok hefol'ylisa núm yúlthat ld lll/ist. 

mint Idkes Illnn'lmszllretetet es kötelességtmltíst nlá.ren

dC'ltjl·iböl. Foltétlen odnodtissa\ ta}mdnak a személyólwz, 

mint vIlRj)ori:>lZ.ornck a mágneshez. öszint� szeretettot, 

kdtózött fig.\'ul�lIllllel . fogják dllosni szavu it, mozduhltnit, 

tllouhmiuyozni minden cselekedotét és pRroncsllokulc 

�gyeniségenok hatása nlntt. hasznos es derék tngjllivá 

válnok intézmenyiinknek. 
Az emberi torrnés?et alá Wil rendeh'e ll. novelós t.ör

vtinyónok cS a ne\'elés különböző hahlsanu.k foka vonja 
meg a h'géll's�\bb ellenteteket az egyes Clmbtm:k között. 

Ha megfigyelj ük nz embereket, mint f1i.rso.s lényeket. 
lútni fogj uk lIat, hOR\' pl. egy jó társaság jótékony ha
hist gyakorol annnk minden egyes tn.gjárn ;  rell rClgnnk 
jönui arra, hogy nz Ijgyes társnságokbau uralgó szellem 
es fl társn'lng egyes tagjrunak egyénisege között bizo
nyos hnsonlo.tossflg vnn, hogy 6 ketló bizonyos ,'onli
sokban egyezik. Ebból pedig az kö.etkozik, bogy n. 
tarsas életnek rendki,üli nll.gy 8 haili"a az Gmberre és 
hogy anoak jö 'agy rObZ irányzata felemelő 'rag)' rom
boló l�het egész egyéniségére, 

Az ember képesitve van arra, hogy mfl.gát jó \'il gy 
rosEIz irúllyban nevelje es ópen fi társu.lás teszi azt 
lehetö.e, A tnrsu]llsban, fl.Z embori tnnflS óletbon kull 
tehát kOl'esn ünk !17. erkölcsi élet különböző megnyilni.
nUilÍ.sninRk okait, 

A juhasz ember, ki az ó nyájával egyedül hnrnugol, 
l'mb�\rrel fl,üg-alig jőn össze, egyhangu életet él. 

Az Ö foglalkozns6. t.eljesen alkalmatlan arn\, ho&.,'Y az 
önncvelósóvel foglalkozbassék_ 6 n termeszet Bzolgójn.. 
:8ó.la open úgy megvannnk a szükséges kellékek (n? osz, 

nz értelem Rtb.) ahhoz, hogy művelődhessúk, csak az 
olkalom hiányúk erre, :Megmarad egyszeru, egycno� 
lelkiJ bec-sülcteB I�mbornek. 

MúskfoP nil a hol)'7.et azoknál az embereknél, kik 
már foglolkozó"'llknál fogva is túrauIá-ara vannak utn.lvn. 

Ez a táranló.s minden egyes embernél jó vagy rOSB? 
hatásokat vált ki, egyéniségén nyomot és bélyeg:et hagy. 

Azért fontos tohnt az a környezot, fl melyhen ól, 
főleg nz olyan egyónnél, kinek egyénisége móg nam 
forrott ki éli ft kirl! épen ez ol;:l>ól az öt körn'yQZÖ ,-i1ág 
ltúrtékony hatással is luhet. 

Milyen ��tlrope vnn teb/a az emberek áloMban II ne
velésne.k 'I 

�fieJött e kéruósrG feloletet adnók, t iazhí.znndónak tn.r
tok egy körhhnenyt. 'rlldjuk ugyanis, hogy az amhornok 
ktitömböző lulki tlH ÓH testi lehetségoi vannak éB hogy o 
tl!lJot�ógl\k búr már II Mzületéskor mcgvannnk, do nl'Ul 
fllj lödten jönnl.k IIZ ombonol o viUigro, 'J'abát cBak csi-

I 
, 

� 
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rájukLan vunnuk ml'g s ha magukra hagyatnak, \
:
�g� kl 

r "lo"dnek ,-agy elkorctioflult8D marnrlua.k, tokelet-
scm t'J ' . . . 
hmül C>:.<jlödnl·\;. Fgy \-an ez az t"mbt1rL'knel. mmt n. 

növ�nyúllÍgban. Jo:�- \-lnígnAk szóp feJliidt')Ól' �cmc ... ak II 

magi ól, dl" a föld, a viz, a leyegő. a villigo�stl.g, II me

leg stb. hatásától is függ. 

Ezt ft ha.ttbt av. �mbcrekn�1 nevelesllek hiVjuk. Nt'w 

nU\.8 ez mint nz, hogy fi kicsit, a Cejh,tJt'ut kinöwljiik, 

utlgyra
' 
nőveBszük. Innen 1\ nl" '�' is. Dlt\ly a II

.
U 

.
lgl'jéiül 

crt'd. IlYl'n i-rtdembell neveljük az alla tot, a "lJ"ag�t t>t�. 

A maghól c'-tlmotet. a cscmetéhöl fát. A gyönge fnt l�ro� 
siijük ad(lig, mig életkepes nem lesz. 

Ha most már (1 nevelés fogrumtit 1'}fIfJt'ri !!(I/I(/II'-',:.ri, .. � 

ball akarjuk meghatározllI, nem más :lZ, mint fl tehe-

tt:thm, testileg (0;<; lelkileg meg gyenge g.nl'lut.'ket tuda

los 1/�l'I'k;se{ üllállrJslÍgra :-;e!Ji/eni; elóst'git-t'ni, láma

gatni abhaD. bogy tehet;;;égeilm�k bf.>IYl's iránybaD vnló 
H:iCt'jh�szt,"�l'n fúrndQzbas.-iBDak, végü l flí':OD flkadáIY\lknf, 

meln·k ezek utjnhaD állanak, gondosan e-Iháritam rs 
tft\',; , tartani mindaddig, mig az egyén Ul. ,;Iet küzdt.'J� 

Illpibl'n ne-ID tamaf:lzkodbatik tdjesen II �BjÓ.t ert'jért', 

.ról meg1:ölömhözfeten,lö ettől a természe/,'/!' {I'jf,it!/::-;, 
A gyermek a mint korban nö. testileg ét; lelkilog is bizo

n,voö (íljJödésen megy at, melynek foIyalllllta alatt €-szltll. 

IDtlgHgj'el. követkoztat, ereí':, gondolkozik ",tb. El, a. ter· 

mfl5-Zctes fejiölle ... képl"zi a tnlaj donkópeni nt)\,c}(;!:j alap
ját. Az idöRtlhb(lk magfigyelik a flato.labhaknál ezek mtlg� 
nyilvánulásait és előnyös befolyásukat e8t.'tröl�t·l:!etre 

ú,,·enve8iti�. 
A �evelésre llemcsuk fl gyermekeknél van 6Zoüksóg �s 

IlDnak nemcsak ti. gyl' rmekekrc van előnyös hatá!!1I, ba
ut'm El. felnott{lkrf' ü,. mert hi�zen hány, dl' hún,\' ember
n�l han)'agoltn1ott el mlir a nwők mgy a l'lÓaltid réttze
röl ft ne\'eléA ; há.ny l'ruller uélkülözte tiatalab\) IwrliLan 
azt az cgészAege� kört, a melybl'D jgfcnat.ltn t6h�ts�gtlj 
jó irányban fejlődh�ltek volna ; hón}' l'mlJl�r l'An olyan. 
II ki c"El.k rérh korában ebred a magn szellemi é� crkrill'tli 
�rt\jénl'k. éldfeladatának és életcz&ljíinek tuc1a.tártl. 'l 

�O!-\ tehát itt ős ilyen esetekben vár nemes hil'átás 
azol�ra., kikd hivo.táskörük erre kijt'löl. Tes/lilelünk/H:' 
fJ jWrUlIciHio!:okra! Xem-e ma�IlSztoK hhn.Liq It;.: emher
Il OI igazi, erkölt!<i lIJappal biró emb(ort nevf'lni, 8 fiata
Ia.bb, meg tamogahisrn szoruló ü!lÍreutIt<ltj,'in)thöt pe(ll,:r 
ttlHl'rös, munkaképes é·� I�lkes csen(lörök",t :' 

• 

}'Iagánü.k fl. Jll--velp!:-nek it; az II czálju, hogy IlZ flmtJf'rt. 
rendelttlti·!jÍ'Mk. hivatáslinak méltó 1,(Otöltfsérl' nlludmRilfuí 
tllgyC, 1'e�lllf('tfillk,j,,;/ 1,('lIig ,,� alúreJlt.idfcl, 11(" 'f'lá:,'",'''' 
IIZ If kiilrJ/ul.'1 !':",'Ija, hogy a uel/müe .... :.,ul/ll lladó 11'1,rlSI:fll!k h t'l'kM"llt erlÍk {cjl('s::tés l' é .... IIlü"elt""/yü!cnlJk rokflzd�(1 II/rllefl iik"t let>liildüllh ér/él. f's é. ha.;:'IIf1.'4 
ragjail'á k';p" z-:.M" 

Tgy ken fél(Ogoi az �161járók Uémc� hivutáHllt ! '1'ur
mé�zett'''en l"hh{'z tllap éR rátel1Dl.'tt"lóg kell ; m�rt akinuk 
nincs. az neru adhat : a ki nem iud, 87. nem taníthat R 
ki muga ül arra lizom\. az nem nel'elhd. 

Az altisztek becs,,8.gyát tehát RZ képe7.ze, ho� nemes 

rendllltetésüktőJ á.thatva, a sajá.t képességük fejlesz-tés"� 
Hs miiveltségiik fokozú,,& mellett (·:I:UWJ"lOIi n('tJc/flt 
h'gy(>nek alá.rt<ndeltjeiknek. " ,. 

XChlj�nek ehiősorLan iqa:.i fit/bNt a.hirt1ndeltJelkbol, 

tehat megtisztit\'a őket m inden emueri gyarlóBú.gh�1 ered.ö 

)olalnl..iól. reá,ezetni az iga::i u/röl,·:.;i_em/)er meglsmere

Rl;re, 3 jó és a uaml's CRelekedpkk áIlancló gyakorlfis
,
ára. 

)Jásorlszor fejleszteni kalI fiZ alárendeltokben az alla

lá,w.� mÚtIClfsl:fli?t, tehát az ismeretE-k gyampitúsával fog� 

lfl..lkoztatni <lZ agynL és az erte.lmet B a. j(j gyakol'lásál'"a 

nomesitl'lli fi szivet. Felóbreszteni benne az önmih'elél 

es öllkép1.e8r� VIllo törekyéa ösztönét és allDok szük

�égét. 
Harmadsorban kell c�ak nzután jó ('$('lIdflrl neveln 

he]ölük, tehat testiiletünk fontos rendoltetéHeof.>k ismer

ll'tósa mellett az ő nemes hivatá:sát is eléje rajzolnj ; reá 

szoktatni öket arra. hogy törekedjenek uo testüliltiinknek 

élni : ne d.lj anal. Imuak szégyenéTl' eR kániro, bant'm 

hnszmíra éR dics(jgégere : legyenek derék katonák, szol

griJják hii�eggel il- királyt, il- hnül,t és annak polgárait. 

;\ nevelés á.ltalában kél /oO,.;zlril."Ta 08:1"(/t6 rs pedig 
o (''.'1ti neve!,rsre ,'s (l lelki I/I'VflWSI'e, Amunnyiben az 
t'lőhbivel külön fojezetben foglalkozom, eZllttal il- lelki 
nl'velésről fogok egyet-mást ide iktatni. 

Mikónt a festi ne,'elósnél js megkülöm böztetüllk nö
rés-( és fejlődést, és mikent az előbbit a lúplálkozlls. Qz 
utóhbit pedig a gyakorlat növeli, úgy a szeUemiek terén 
iR bizonyos növést és fejlódést külörnhözt�tünk meg, 
mely(ok közül az elöbbinek 9.JnpjAt nz INJlJl'relszt'rz(;s, a 

másiknak alapját pedig a;.: t':rl-elelll 1r/ !lt1eltÍ.'ie képezi. 
Az ismeretaz�rzcs anyagát minda.z képezi, a mit SZtl

münkkel látni, fülünkkel mtlghallnni éH egyéb erzékeink 

útjtin me,!!figyelni, Ce]fogni és megert(·ni tuclunk. Az ér
telem azutau Celdolgozza ezt az öRslegyüjtött llnyagot. Mmél több fi reldolgozandó anyag, anntIl inkább r.jlődik 
az értelem és minél {ejlődötttlbb valakinél az értoll'lm, 
annn.I magasabb II mün.1t5é�e. 

Értelmet, (.szt nem i6het a.dni seukinuk, ele igenis 
solmt tehet a nevE'les, mert ré-�zére anya.got gyiijt, Bel'
kenti és fL'h'J't-llmezi 8í':t. 

Az i8merl:'t�zer2:ésnek is mogvnnllnk fl. mngn módjai 
(pL fl m('gfigye-les, a tnpagztoJat. !lZ ol"f\;!ás stb.), ('suk 
ezekre is reú hll n�zetni a;.: l\lúr�ndHlteklJt. 

J{at,mai NMmpoutból az előljá.rónllk 0.7, uhlr('ndeltflk 
lléyelóFit:'hen fősúlyt aZ értPlt'YU ut.veIéRér(' kell forditani. 
ti1hát U? alat(·nd.�1t�k szellemi orejéhez mérte-n El. lassu 
baladá" és a fokozatosság elv(.t betart,·11. ' gyarapitn.ni 
ltzok ilSm(-retki)rót, izmoBita.ni ős fejleRztt'ni �rtdlmét. �anjt�lIk meg alá.rijnddt�inklJt arra, hogy figyelm 
tudjanak, vagyis mind !lZt. fl, mi körülöttünk történik, 
tehát 8. hi.tott, ha.Jlott dolgok (olett elYDlIdollUJdni ÚR 
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;;rmlélridni tudjanak e!! képest!k legyenek Bzt megértImi 

e .. az e",llke:eluklJclI me,fJ(wi:II;. 

Oktatlisok alkalmá,al különösen kell ii,q)'elni ano, 

hogy BZ alárendeltt'k figyelmI' I:'brt'D tartfl"'Bék ris az ki 
Dtl lliTR"z18<1sék. \rínd"n Illti�1.t tflpa .. ztalbatta. hogy leg

inkiLbb ft gyengébb 8lkllemi krpe��r;güek Jl€j"l.lmt· nft�'on 

hamBr kimtortiJ, szint� t lal"zllJlsk t:löadtisok IlJlltl Ennek 
egyr;Z('rü magyarázata önmagában fl �zellcmi kf-pe"spgek 

korlátoll"'sRQbaD es {ejlt·t1"'n!'I;gében V8D . . h ilyen alá

rt'odeJtekkel r'zembt'D belytelen dolog a ug)"clmet ft'Il�'l'

St:'tésFd ebrentarlaui, bunt'm ha azt lspa .. zta1Dn az elöl

járó, bogy egyes aláTl'nddtjt'inek Jlgyelme hamur merul 

ki, má .. tárgyra ,aló áttl·rl:.�!'íel ,'agy csekély piht'nö arlá

siha!. vagy !!zsbad levt'gon \a16 idótölt��sf'1 kell fil1.'d

mét dt-nkeLb munkára �l'rkt·DteDi. 

Az t-r'telmi ne\'eIC:!lnek mRsik fonto� t':>zkoze (I� ell/
lik,,:d IIPt,ele�e, HIgyi!' nz, bOg)' alárendelt.·inket rt·á 

tudjuk vezetni ana, b(l�y azt. a mit t'gyszer ml·gti&,.vt·l
tek. IlZt agyukban m"gro�liteni f!� idönkent ahhan fcJ
f'levenitenj tudják. Az emJekezut ne'eJ�sót olykppen flj
le>lzthetjilk, ha gyakrnn idézünk fel olyan dolgokat, II 
melyekröl a mult han már volt I;ZÓ II igy te<;z�zük pró

bára alárcndt'Jtjeink l,hbdi készségét. Hn rdt·dék!'nYHég
nek jövünk a nyomára. támpontokat kell Dt'kik nyuj
tani abboz, bogy mikent leh,·t szilárdabban ml'görízni 
1'IllI"hZl'iÜllkLI:J1 !IZ !'�y!!:1 ballott tI.; látQtt dolgokat. 

Forditsunk killóncis gondot arra, hos.v alárendl.lh .. in
ht !IOmlotkl)(lni I(/I/il/wk II/I'g. A gonclolkodli.s D{'1I1 mlÍ.�, 
mint II. látott tb hallott, tehát t;rtclmiink liltal f,'lfogott 
dol.Q:ok elemzéSt" rt·o;7.eHre "aló hontása és azokban hizo
nyo� igazságok kerl's�"e. 

A gondolatunk kiMp <.,dt'kl'f!sl'kl,en n)'ilvdn11l, Hl,:!yifl 
rt'nd ... z,·rint azt It',;z�zuk, amit agyunkban mnT ,.IÚZl·h·�t'n 
""g,V pillanatllyilaR' ,·Igondoltunk. A gomlolkCldni tudó 
egy,'npk rl:nd<;zerint lartalma8 1-8 értl�kcs ,·mher.·k. .\ m"�
�ondQIt�ál1: mar hiZtJn�'o8 !'lI tlml'nye ti goodnlkoMlImllk 
ell bizonyo," roku m"l(lIlIapodOllsúg-ol jelf'ot l:l0mlnlo.l �s 
f'rie�Yilágunkban. 

Az �rtt,Jt'm f,:jl!'�zh;f«'1I �Í\ ul kCJmol\, tOfl,k'ft;flUnkt'l 
k.'p' nl' 'l.lárt·mlt.lljl·ink fl/;"ratel /'jhlf' i. WI'"I.;,r \7 
' mhulwn urfllkodó vlÍJl'Ynk. hlljlllTDnk. ó�llo llOk ,;" indu. 
latokoak ö8"zha.nqla�bull kell It'nni �lIn,lolllt· é� t·r1.{>� 
\ Iláj,(unkkal. "őt alA hll rt·od.·h!· Il'Dmok l'rtdmnnknl'k 
Ha II Y8J!Ssk. f\ hajlamuk, az o .. 7.t;lIIok ('II 1OIIIII010k 
11/'011(11.1 az !,rt.·lt-om,·k 8 ha "1. lu.1J:I CL'g')t'hnt 7ni 111.<" 
kat akkor " zl (J!,-fJ/'alllfll, n" '·'·zzuk. 'Ii tdull 117 ukllrn l ?  
:St"m 'IU'fb, mint " 10  önmngunkklll fll'·IIII,..n nllmlmll
zott uely, ho�} t J. IIzI. limit 1·luzf'1'·�" 1I ,'IJ.!uOIlulllluk 

aJ,(y I·lIlHtáro1.lunk. un v"gr" i Lajt uk. KflrmUfI)'z/JJII 
vaf(Jalllk�llk. llrn j'rz' IlIll'inkn,'k, H'f1:r..lwjtóJII IIZ t �I. 
parflncasmak ,,� fék, Zoj" b'f1V' ,ld'-"lOkm'k , tra.lrn, mk 
nak t<K \á�aJnknl:lk 1-f\tf/'lt ml'n� tonll'gtl fI�. akttrul but ja rI ndben, 81 ukarB! fCKyelmcl.i. 

.-\1: '''ual nt· .. I,'··, HÚ·rt fllntf) m"rt hiK1-tn ft1: alu. 

rendelklk nevulesenek fóczéljR. mcgtallilani öket arra, 
hogy derek omberek és még dorekabb c);endőrök legye· 
nek, vagyis, hogy magukat ft hulyee irán.vhnn képezzék 
és mindig jót t'ilclekcdjentlk. 

Csel(,kvio:'wink nz nkará1'lsal állanak �zor08 és HZtJn'j 
knpcsolathan. nz akarat pedig az érzelmekkel, , ágyak
kaI. illllulalokkal !'Itb. ; ohbö! pedig nz kö\'ctkl'zik, bogy 
ha erŐR az akal1lt, mi !;tlm állja utját annnk, bogy az 

l'mber - és iKY al. Blá.renrl!'1t is lOaglU n helyes 

irányban IlL'H!Jni kt>pes Il'ID'M. 
A tt'stiiletLinkh/.n uralgó fegyull'm is \'alllmennyiiink 

nkaraft:n'jerB ttimn�zko(lik, abból UlphUkozik, II magn
!-;abb vrkölc!'Ii nevelt'l"giioknek is nz k"Pl'zi ügyik kiin· 
duló pontját. 

A fegyelt'm Ilz1 követeli, kogy a bl.'nnünk lappan pó 
rORSZ hdyéhe n katonai �ren)'ekel ülh.·s!'Iük ; 1\ mAga.'Iabb 
erkölcsi müwltBég pcdig megkivllnja, hogy éT1.l>ki \'ti�Jain
kal. ö!izlönl,inktlt stb. Jebütve, anl1l\k helye Ll az l'rl' nyt 

ll- ti8zta�étl!:ot, az erkölcsöt stb, ülh·�sük. 

Az aJárandflltek erkölcsi Dl'velMw n'lldíl1.C'rint akkor 

vegye csak kezdt'let, ha 8. fcgyelemórzHt mnr gyökeret 

\-crt HZ alárendt·ltek lolkóblln. l�zt pttdig !lZ alárendeltek 

szokfalrisa. az rllf)t'dclmesség. (1 J iMri, az nkl"lci.�, lIZ 
il/tr.«, CI U1eg{etldéll, (I dicserft é.� fl blÍlltflé:-; segítik dö. 

8:oJ.:la,a.� által \'I.'zt:tjük ahi.rendl'ih:inket a rtJndre, A 

ti!.ztaságrn, 8. pontoflRa.gra, a mértékl..tc�!!i·gr(l. R. szorga
Jomra. )!agának II tanitusnak Ü, II lizoktnhis jel h'géwl 
kell hirnia, fi{'\'ezeteSl'n nem pusz.tao nz ism{'rt'll'k köz· 

Ir�ért' kell rt'kt •• toi n f6sulyt. hanem hizon)'oB orkölcsi 
jdlembl'1i stb. Azokií!-lok f'18ajntitáslirn iB. Szoktatui kali 

I\Z alón' nde!t(!t a jóm, a npmL'!-Ire, hogy mllrarlllndó \'0-
ná�8, ms!;odik i" l'm6:<!zeh- It'gYI'D IIZ ,·t.ekru \"Illó állandó 
tön,hr�t' 

Az f'i/getldtnf'�"';!1 Ilpoh\"lival tl'�zszuli lebl,tö\'e azt. 
hogy ahirenddtjeink II "lljlÜ aklirnluht t/·shi).·tunk 
:<!zabályfli l;� tJlöljitruik nkamta alü rt'lHlclni tIIrIjál.:. Az 
!'ngl·d.·lm!'Mj�� g!'rinc1.t· II fCIQ'el,·mnt.k ús ill)' az igazi 
kntonnb61 nem hiliJJyozhal Arra )wll törl'kedni, hogy llZ 
l'ngL"rl" loH'HsúU IH.' 8zolj,{ui 1" ID'l.'Il, hnllcrn hlflnt'ls, i'IIJkr"n: 

j!)\'Ö i·� lll' R\'on�it(j(l AZ ulitnmddl Ill').\ I.d,,1 /; :-1 jl'lh'm et, 
huncm l'rólilt"p, Jnl,gtil'ztilHa PS n·á H·Z�, .. N' IIrm IIZ órők 
lermé"7.di liir\(;I1) fl', hog.\' n ro·enJ..:ebhnt'k IIZ II(()I' ..tötl , 
ll. tllps'I7.tnlulluHlJak fl tupll�zt8lt I JóH, It lintlllllhhnllk Al. 
oregl·bb ,lolt m! J( kell hujolniu. I�y It- t. n �·.tllHIÓr jel· 
lempl1ck " Kl iH !l7.ilk�l·j,{I II " !J  1"f{"zl·Lb Hlllil�U uz 1'013" ,ld· 
m"sH'·g. 

A padl/llllti"'"f1/, jl·ll'ntoK IIZUfIlP!' VltIl n n" \'I'I('lIlIé1. 
SlIjálO!l \'oná�1I lll'. tllnhPrDl'k mnr gy!·rm!·I. knróhnn il' 
uz utáD1:o�. fO\ lÍg.\ unk \ ulamit rllgy \aJnkit ullluozni, 
uminlhoJ.!) jlÍnu, III'!<tl·llil ü, ntónt.ú� ut jUli IUllulunk nwg. 
.\ p,·hln �nlóJl()!:I • ri.iwl ingl'rli HZ l'mlll'rek! t flz ulun
ZIIMru. A ItmitáM vajmi IlUhl'1.llll hol'. önmll�.i.lmll !'rcrl
mlH.vt, IlZ I'lvonl. Cli/tk KI.,·lIemi !.IGlldA .. kiiJönO!whL!'n 
!lom ing/lrli flZ. uló.rnnddtok ürl(lklőM�ót, ri!, IL pcldn, II 

BU TOR EHBIRTREU ES FUCHS TESTvtBEKNÉL B U T O R BUDAPEST. VC., TEREZ.KORUT 8 SZ 

k, Z�OII rt ,. re dallizat� ra Itgjul'n1o�l.bh árOD 
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roely minh'gy mt.'gtestMiti. flzem1élbí'töve te�zi ad, II 

mit elóadunk, igy l'g)'szHn' több érzékünket is foglal

koztatja. hatalma;; nl'H'I(·�i erón'l bir. A képit-tes okto

tR�ok t8rl8 ... at Bzrrt i� 8y.orgalma.zzák annyira maga ... 

l'lo1jén:,ink. 
. .\z altil'ztrf' � téren js "úr hivatás vtir. Az ahi..· 

rt ndl.'ltl' knl'k d!i(j�orb8n nekik kell jó példa! nyuj

tani, az f) pCldájuk !lokAt épit, d� sokat ront I .... A hol 

n paranc�nokok n'nd{,� embl·n.k, peldasan fdelnek m,,� 

hil"8hl'luknak. ott cSt'kély ki\'"étclld pt-Idll.;uk az aJánlo

ddtek i. .. ; II boi Pl·dig megbomlil pl. ft ft,ftY61t'm, vagy 

hanyatlik {'!tV 11losztúly. ott t'lcg-oDdö egy pillantás II 

parancsnokra t'S tiszta.ban lehetünk hamarosan II bom· 

iti .. oká"1l1. A mi II példaadást illeti, ft magam reszeről 

ch.gendónek tartom, ha egy aloHztri.lynlil a parancsnok
bllD katona8 �zellt-m uralkodik, legyen toni.bbá. rend
tartó ... � "l.iguru, de igaz"H.go� i:,. a fegyelem kezel�slH 
l'81amint lU ahtrt'ndeltek neyslé!'.ét l'gycsit"l' !'.zl'reh:ttel. 
y t'gye t.;ZT/' az alart:nddt. bogy javIit a'karjuk, nl'm ('sak 
kön:to.löok, de adunk is neki. Ha ezt tapasztalni (ogja, 
meg...aD Wi a jó példa. la.. .. sankint simulni fog boz
zánk, hűsége,. tagja ll'�z tt"tüMünkDek 8 a ntUunk 
uralgó �zigorubL fl'g:yelmtlt nem fogja túrbetetlennek 
tartani. 

Az oh/lilás �t·gits�gé,"d azt a ezelt érjük el. hogy 
alilrendl.ltj.·ink elót! egye;; ,Utaluk kellően nem is
mf'rt dolStokat, tt;n)·�kct. I'zabalyokat, igazságokat stb. 
megvilágitunk. III tudja l:.gJ alárendelt \'alamclyik uta
tiitásunk egyik -át, az oktató pedig megmagyarázza. 
neki azt, bogy miképl'o kell azt hl!lyeRsn erlelmezni és 
a gy�korlatb8n annak rondelkezésl·it vegrehajtani. Az 
nktatás h·hlü nem má:., mint közli:�c annak II tudásne.k, 
1\ mely egyt.'s szolgálati csdekmén)'ek v�grebl\.jtá�ához 
"Zuksl:se�. A t8nit8'\t61 h.nyeg(>!len kiilömLözik az okta
tás, IDI·rt 87. oktatá..,ról ol·m adunk altaláno," pamocso-
ht, baoem (:KY' " az oktat.ú8unk körében vá.gó 
,s.A,·k fdl'mlitüe mdktt 1 .. �llÍtá.,ra. ml'W�rt':"'fI', tájéko
zo<lasru. hírjuk alttr,·udelt,·inkt-t. A m�yaru7.atunkot pr
nkhl, J.a:p,·k. p,··Mllk, h8�onlatok "th, illtal tt'�z;;zük vilu
gnt�a\l)m , I'·er. "zklllunk mind"n pgye" ft hlrt'nllroltünk 
cl'zmtkorllh·7., '·rtelmi mÚ\'I'lh{>géht'l, ': az ul. boz Ul/·rt 
Nl1-.ÖllIJ..kel PI\ m6c1on tiin'KsziJnk riket bizon vo .. h-n,,·k 

IG8zsá!.:lIk f.,I,,1 m'llllyol.ni ,� hpl'l!�e to·nn; iík{·t Hrru, 
bog\' "ktuté./lunkftl f.,lrfl�é.k A/. oktatá�llak - e1tálil'll 
8 taflitá�tó) nt'm h·1l ,'tőSla};oltnn}; 1.'nol. .\kkor 
IIkta lilik, IInikor \'aJ() vnlami épt'n Illlialmllau ,.JófordnIl 
" k  azt /.uttl W'Il'!;" tf'",.i, \'u!!:y Lll i·� ,· Z II joh), 
l;,:vlk :l1ar" nil" hunk InHIi:U hr rl'l\ ihi..'I;ollitil81 Er. utóhbi 
é 'IJ' Il nÜJ(\·'Ibl, i'\ HZ /·r,!,·klr,,!t-jjC e'i a. kivnncsj..,aufl. "K 111\87110 .ItIJ a/. oktuh'\ "r('llml·lJ.n·, m.·rt fogúkclTJyuh" Ul. i: 1. \ nnd�l. '·mdkllli fnl)'tflllol oktatá!!, II f" htIJn O M 
'pr/"hkJt.lá I tnmllltja HZ Hlútl·nlh·lh· k fogi' kon;'Bágflt, 
un'JttH. valik, kfJzumt.o �I'j.(,·l Cll "lfá"ulú�t idpl. elö. 

(\" JI''' kov. 

ÁLTALÁNOS ISMERETEK. 
Az emberi élelem ára. 

Matbuzsélem korában o. patriárkális egysttlrüségii élet
rend mellett az akkori emberek nem igen ismerték a 
lakmározás gyönyörüségeit s nem erezték az eleImi
szerek drágaságá.t. Matbuzsélem bát egész élete lllJ1U 
nt'm nagy ertékü ételmennyiséget fogyasztott el. Am 
ha Matbuzsálem manapság élne - így írja ezt egy 
amerikai világla.p . há.:>liasszonyának csak a kosz tért 
lenne kamatok számitás6 nélkül egy millió dol1ó.ron 
jóval feliil adósa. 

Ha egész adósságát pontosan ki akBJ'nánk számítani, 
több körülményt kellene tekintetbe vennünk. Az 11 9G9 
esztendeje a rtmdes átlagon meglehetősen túllép. JIa 
ö köztünk élno s mintegy 500 év előtt született volna 
most épen élete delén lehetne. Korábbi eletében tohát 
élvezhette volna az elmult pár évszázad bőséges és 
olcsó világát, a mikor a munkának értoke még alig 
.olt s a mit egy ember megevett, annak úgyszólván 
nem is volt pénzbeli értéke. A későbbi évszázadokban 
azonban, a mikor már az étTágya is meglehetósen ki· 
(ejlődött s a modern inyenczségekkel is megismerkedett, 
bizonyára. nem lenne olyan igénytelen ; a koszt ja, kü· 
lönösen ha az emelkedő drá.gaságokat is tekintetbe vesz
szük, egy óriási vagyont emésztene (el. 

SzAmitásunknál azonban szem elött kell tartanunk 
azt a módot, a hogyan Mathuzsruem élni szokott. Te
kintve, hogy iS az egyetlen embere koranAk, II kit fl 
Bzentirás emHtéBro méltat. joggal lehet feltételezni, hogy 
iS korának egy legelőkelőbb (érfia volt. Rendkivüli olő
kelő származására és társadalmi helyzetére való tokin
ttittel ma bizonyára nem élne olyan egyszerű patriár
kti.lis módon, sem pedig nem menns el valami egys1,erű 
burdosbózba kosztra, hanem alkalmasint a legelőkelöbh 
száUodában űt né (el szálltisát. 

Malbuzsálem nGg el:lztendos lévén, összesen 354. 16IJ 
no.pot ált és ezalatt 1,IHd.::iOR ebédet és vacsorát vett 
magáb oz. nem számítva természetesen - pedig mo. 
t'nélkül iS so tudna meglenni - a Bzinházutáni kedo· 
lycB vacsoró.kat m(>g az uzsonnákat. Élotének első tiz 
évét persze számítAsba se Eirdemes venni. TizcvCR ko· 
rlltól 81.onban iS lenne a koszto80k c8illaga.. Élettörté· 
nl't<oLől azt a rl.!lte\'ést m(\rítjiik, hogy iS 18;:; éves ko· 
rállan nŐ'IUH. 

IIázasliága után valós1.inüleg a fl:!lest-ge veZL'tttl a házat, 
há.r az is ml"Rlehel, hogy v81ahol közösen egyűtt bur
doltak. Rrrp vona.tkozólag hiányzanak a közelebbi ada
tok. Al

: 
ön'U �r valószinüleg túlélto ftJl�l:Iég6t egy pár 

l·sr.lendóvel II kozbt talán ujra megnősült, mlOdtln sdz 
"lIztl'ndöbcn f·gyllz(.r vagy kétszer. Hozzávctölt'gcs 8zámí
táMosul lHhát mcghizha.tó adatok hi{myábfln fl következő 
i'rrll'kt'fI l'rcdmi>nyre jutunk : Föltévt." hogy :Mo.thuZBó,llIm 
rolytatnil IIzer!'·ny patriárkális életmódjó.t 8 ulőkulő sdr· 
rnndllll i'i ran�1l dnczó.rn olcsó hulyekl.'n Azert'zné hu 
tápJó.léknl, pompásan kijönne RO czentböl l'(O' mip. 
IIy/·n éll:ltmó,1 mellett \fathuzsá.lom \'Sész élete o.lntt 
mind<.isllzl' :!H3,3:ifJ.iiO dollár arát on no föl. 'l'ohát nyil· 
vn.nvll16, hogy Matbuzlló,lom ilyen fI'i'Jt<róoy k08zltul n�1D 
oJ(.gf'dnék m'·g. 

'I'öhh mint valóflzinú, bogy fl'gguluit, ebé<1t.it, vl\cHorá.ít. 
II 1�.gl·J6keI6bb vondégl6k

. 
allztalainó,l költtmé ol. Reg· 

gohJót l dollárra, lunchalt 75 czentrtl s vac80ráit I dol-

• 
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hir 50 ezentre becsülve, felette mérsékelten 8 a borra
valók hozzáadása nélkül, kiderül, hogy Mister Matbu
zsá.lom elIátásIl 1 , 1 8 1 .050.88 dollárba kerülne. Ha. az 
egész család ellátási költségeit, a mai viszonyokat véve 
alapul, nk(troók kiszámitani, elrémítő összeget kapnánk. 
Az egész csa.Iád vagyona régen II C8ődtömeg gondnoka 
kezébe került volna és kénytelenek lennének vagy az 
életmódjukon változtatoi, vagy megfelelő jövedelmi for
rán6l gondoskodni. 

• 

A forró étel veszélyei. 

Felette fontos, hogy úgy az ételeket, mint az italo
ht megfelelő h6méreéklet mellett fogyasszuk el. Álta
lánosságban áH a szabály, hogy kellö hőmérséklotü 8-Z 
az étel, fl. maly megk-özeHti a ver temperaturáját, 
vagyis a 37- 38 Celsius {okot. Az ital pedig 10-12 
fok mellett mondbató kellő bömérsékletünek. Elbirja 
ugyan fl, gyomor még a 7 fokos hideg vizet, meg az 
55 fokos forró levest is, de ez a két temperamra már 
olyan szélső határ, a melyet nem tanácsos megköze
líteni. 

Különösen a pépes ételeket nem szabad forrón enni, 
mert ezek nagyon lassan bülnek le. Legjobb azonban, 
ha 37-4::! fok az ilyen pépes éteL A sült és főtt h\Ís 
ia akkor a legmegfelelőbb, ha a. vér hómérsékletet 
kevéssel mulja fölül. Semmi csetre se szabad ötven fo
kon túl élvezni az ilyen tömör ételt, mert ha ennél 
forróbb, már bántja a szájat, akadályozza a tökélet-es 
elrágást és sietve lenyeli az ember. Kettős bajt okoz 
tehát : megégeti a gyomrot és megneheziti az emésztést. 
Azonban káros a masik véglet is. Ha az ételek tempera
tnrtíja a.lacsonyabb (L vér h6mersékleténél, akkor viszont 
nehezen emészthető. 

Az italok kellő hőmérséklete különböző az egyes ita
loknál. Az ivóviz legmegfelelőbb temperatnrti.ja a 12'5 C 
fok. Ilyen hőmérséklem "íz izLik a legjobba.n, hüsit és 
felfrissít. Az alacsonyabb teroperaturá.ju ivóvizet már 
nagyon hidegnek érezzük. A 2 1  foknál melogebb víz 
pedig már kellemetlen ízü. A szénsavas viz:ket, tehát 
a szódavizet is, ha 12'5 fokosak, sokkal hldegebbnek 
érePlzük, mint a közönséges ivóvizet. Ennek a vizből 
kiBzo.baduló szensa" az oka. nyen vizek tehát ne legye
nek bidegebbek 1·1--1 G foknál. Bört nem tanácsos hide· 
gebbet inni, mint 1 5  fokosat. A bor megfelelő hőmér
séklete változó o. bor minőségo si'.erint Leghidegebben 
issr.ák ft pezsgőt, onnek a temperaturó.js., ha jégen tart-
ják, 9 fokra iB lesi'.fl.ll. . 

Mégsem hűti le erősen fl. gyomrot és tájékát, azért, 
mert n benne levő sok alkohol megint meloglt6en hat. 
Hic1egebben 8-tO foknA! még sem tanácsos a. pe:asg6t 

inni. Nehéz feber bort t O  fokra lehet lehűteni, a köny
nyü fehér bor ne legyen hidegebb 15 fokná.l, mert 

amabban több, ebben kevesebb a melegítő. szesz. A vörös

bornak nomcsak az egészség, ho.nem ai'. lzletesség szom

pontjából ia fi Jogmegfele16bb tempera�urájfl. a l
.
8-Hl fok 

A toj ép úgy, mint a szón8
.
avas ttlllo�J b)(le�eb�nok 

tetszik, mint a:a ivóvíz, olyan �ldcge.n, mmt. a
�
z lVÓ\:zot, 

It. tojet azórt nom tanácsos ipOl. Legjobbn..n iZlil, IL hideg 

t ' b 16-18 fokos. A frissen fejt tej természetos �J�leg: 3,1 .. -35 fok. Ily�n
. 

m�logen It le�obbnu .t\iri a 

omor és a legjobban IZ lik lS. A melogltett tej tomgy 
t ó,'ÓJlak leg8?Jélsőbb ha.tAra "·5 fok. Ennél forrob-

perll. ur J 
b d ' 

. b k '  
bR.n o. tej et csnk nkkor sza fl. WOl, a mog fi nr lZ-

zo.dni o.z ombor. 
A leves kollő melege 37-.1-5 fok. Ha forrobb, loforráz-

zuk vele e. szánka.t és gyomrunkat, ha hidegebb, nem 
izlik és megolvad a benne lévő zsiradék. A kávét és a 
teát legtöbbon túlságosan forrón iszszák. A (riBsen fOtt 
kávé, ba tejet és czukrot is tesznek bele, még mindig 
60 fokOl\! fo"óbb szokott lenni. A tea hőmérséklete 
rendesen nagyobb : G5-75 Cok, az ilyen forró italok 
idővel tönkreteszik a gyOilll"ot. Azért a kllvét és a teát 
8ohaso igyuk 40-·15 foknáI melegebben. 

A forró ételek eS italok élvezésenek káros hatása 
lehet. A gyomor nyálkahártyáján ngyanis, ha forró étel 
vagy ital éri, nem hólyag keletkezik, mint a börön 
"agy a szájban, hanem seb. Ez a seb nem gyógyul be 
hamar, mert nem engedi behegedni a gyomor emesztő
nedve. A:!, emésztónedv folyton marja a sebet, azért 
idlSvel nehezen gyógyuló fekély lesz belőle. Ez a leg
gyakoribb keletkezési módja a gyomorfekélynek nevezett 
sUlyos betegeégnek. nyen fekély igen heves rájdalmat 
szokott okozni, különösen akkor, ba eszik vagy iszik !IZ 
ember. A fá.jdalom sokszor túrhetetlen és a beteg 
inkább nem eszik, csak faj dalma ne legyen. Már ez 
is gyöngíti a beteget, de sokkal jobban gyöngíti fl, gya
kori vérvesztés, mely ezzel a bajjal rendesen jár. A fe
kélyhől ngyanis gyakran indul meg II ver, hol erőseb
ben, hol gyöngébben. A gyakori "érzésnek folyton növe
kedő vérszegénység, ennek pedig általános elgyengülés 
o. következménye. A vérzés néha oly óriási, hogy fl, be
teg rövid idő alatt teljesen elvérzík 8 meghal. A gyo
zp.orfekély tehát, mint látható, igen komoly betegség. 
Evekig elkinozza az embert, sokszor elkeseríti tis nem 
egyszer veszélyezteti is az életét. 

Jó lesz azért ügyelni arra, hogy az étel mindig 
csak olyan melegen jusson a gyomorba, bogy a gyomor 
nyálkaht\rtyáját le ne forrázhass8. Ha egyszer-mássaor 
mégis nagyon forrón jut a táplálék a szánkba, ne gyllt
jiik azt mindjá.rt le. Inkább hadd égjen meg a száj, 
mint II gyomor nyálkahártyája. A szn.j égési sebe pár 
nap alatt beheged, a. gyomor égési sobe csak évek muh'B 
gyógyul meg, ha egyáltalán meggyógyul. 

Egy orvos az italok kellő hómersékletér/Sl o. következ6 
reozeptet állította össze : 

Ivóvíz _ _ _ 12'5 C 
Beltersz- és szódaviz 10 -J 6 • 
Sör _ _ 1 -\--16 

Vörös bor 17-HI • 
Gyenge feher bor l ti 
Erős fehér bor 10 • 
Pezsgöbor S-I O • 
Kávé és tea _ _ �3-'::?6 • 
U�anezek a szomjuság cs.il-

lapitására _ _ 10-18 • 
Húsleves 37-52 • 
'fej _ 16-18 

Frissen fejt tej _ 9·t-S5 

Egyébként Wiel, illO egészséges gyomor apostola, azt 
tartja, hogy oz ételek és italok bőmérséklet6re legalább 
is IWnyi gondot kalI CordítflJli, mint It min6ségek meg· 
választására. 

KÉPEINKHEZ. 
A budai királyi palota. 

Szándékosan haszná.ljuk ezt az oIUOVt'sIÍSt. mert II kd 
tostvór-vnrosnak egyesüléso óto oly kevés idö tolt még 
el, hogy ti- nevezetesebb müomlékek, intésott,.\k es epti-
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It tel;. elneYeú�(' ul,tll ml"g ';"00 ,'áltozbatott I'" roPI; 
mJDdil! (l re� Dl'\,;n ismt'rt:tb, ti külőnL�'1l is il. reJ::'i 

.\qoiDl'Um rflmjain épült Boda \'olt a r .. jeddmi lilkó
beh mindig. mllr o bUDok idejébt'D i�. KI!-sóbb 8. magyar 
liirAh"ok nraJkodu-ö8 HIatt. 8 Xfl-ik 8zázadbsD mnr tör
t':'neimileg i� i�mE'rt kinilyi palola ,"olt Badán ,; a ma

grar királynk kt'H'!I ki"rittdld mind Hadán laktak 
A kapeink egyiken. bl'mutatott mostani királyt palo

tát '[!irio. 'f'.·ré1.18 klrálynó ('pit h-tic 174�I-tul l7iJ -ig. 

Azóta h·rml;�7.et.'�,'n -ok változtatll", j.niuis é ... di"'zites 
történt rajta. TiJbh mint ;.!OO "zapa lIlD ebbt'n a győ 
nyöri.! palotában, am,.(Yl'k közül O rehegtl hl.kosztá.lyu 
a pU)otll df.1i reszen. 8Z ,·lNJ t'lDdt'ten mD. l"gya.ncsak 
az clI<ö l'mclckn, dl' It középrt:�zen TaDnak ft di"zh .. r
ml·k, közt i1k II képeink másikán bemutatott kiballgatá .. i 
terem, ,alamint a Dagy szertarw."Ii-, táncz- cs étt .. rem. 

Ezek miDde;;"'Jik1' hirnl.'n!s (cstömű,ti"zeink jeles mti· 

H.ivI·I \'8noak di .. zihl'. Thndjári ft hemencti nagy t·ló
tt'remben ott \"IlU Engert tansrnak a zentai nalZ\' csatát 

abro..r:oló hires (t: .. lmenyt:, u Hab;;bnrg·ten·mb�n Lotz 
Kátoly frt:"koja �tL .. lilb. 

.A kini.lyi palota t.>gyik fónevl.'zete�ségl' a franczia "tihi 
II tirnyékos íatiltetwnYt'kkcl ellátott nagy terrllSzt k�pezó 

,9.rkert, t:lótertbl.'n a zentai hő;; ; Savoyai .JenŐ fdbl'r, 
czeg /-U"öoyörü IO\""(l.s"zobriYBL B Tárkcrt;t g,vönyörii ar
kád"zeru bazárok hoss.zu sora �zegel�-ezi, fölöttök ter
ra�z�1.a1 �9 ola.�z folyondárokkal. Ezek közepétől kttfelr' 
k.imagll�ló pS\'ilIonok diszelegnek. amel)"l·k egyikében az 
II feljáró lépcsözet \an elbdyezH.'. amely ft királyi nlr· 
palotát a JJnnaparttal o�'izeköti. 

"Iár RonIiI II körülmpnyn�l fogYtl is, bogy bllZ;tnk 
... zékesrö\ tlro�ba.n ,lin I'·� kuroná,; királvunk l.Ilká.sll ez 
a palota, elso bdy illeti ml'g történeimi jeh:ntO!-.Í'gü 
épületeink között. lJli ehlO belyre prerlesztinálja épite
t<zdi jeh'3�ége {'lJ föként páratlan f�hé,;e is. 

A több mint �OfJ meh'r magas Vtirh�y déli rcszt:n, 
fi ré� "ár fA!uitól köritTe, tigy.-.zúl\'án uralkodik n Dunán 
AI uleUH�7.ö tl'stTt-r·"árO>lok é .. környéke felett, H oly 
f('nH'ge� kilátá'!l nyujt nemc'lllk az alatta hömpölygŐ 
IJun8.ra Í's II ktiröltt' dh'rüló fó\'ó.ro� minden r""zére, 
banem jö darahOD a fÓ\"BroS batár-.i.n túl kezdödő ma
:.!yar alföld r, ia. amilyenn d Earópaoak fogV.'t1po fl'jl'-
del!lli 18kja j-.·m dicliekedhdik. 

-

. . J:: \ enk" �� .
tobb.�1.�r. tie különö,;cn Szent Il-iháo-nllp 

taj�ll. 8 k(JlO?� J:!: l'l m .. j., ... ekintbl·ti a palota �'gyes ré
hzeJl I:'i Cd I" htldználjs mindenki, akinek {'sak módjá
l,an \""an, (ozt 11 ritka alkalmat. hogy belülről i'l Ié.tba�sa 
1\ magyar királ.,," melJ�zl.' fólrlr;n hire .. bndai \·árpalotájfi.t. 

IDREK. 
A�o"?-ányok. A Iétt>i:littmdő c'I.,ndön!égi interntitUIi 

alapja Ja��ra o. kiJldkcző
. 
tijahb 

.
adományok folytak he : 

fk. déz· •. ·TI Jtu.lnyánlizky Titusz fÓ8zolgabirótól, Aranyo!'!. 
�a�ótról, "� V. ad.mu cl'undórkt-rüld utján :!5 koron R, 
SV€l1u",.r Mnr kercsKerliitöl GalglLgutAról :2 K i'l! az t'KZ
tl'rl-(om1 sztirnyV,I, ft Franklin-'rár�nla.t illtal adományo-
7Qtt ki'l darab . Vl.lzi,rfonlll a rcndőrkutys idomita.�á.bou 
tzunu köny\' i·rtl;ke8itélO(jból 5 K. mely Öi!ilzI'gt:kkel Ilt: 
alap v8J{,oua z8,IOG K J I fillért(· emelkedett 

Az új nyugdijtorvény életbeléptetése. Az állami 
a�I� H.7.Qttak, valamint azok ö1.yegyli'inr·k efoi ar\"llillnk 
,U8hH!6.r�1 'Iz616 I!H2. (,vi LXY. tönényczikk, md)' n 
l·"tmdÖrSI'K rangol\zllllyha mm' "orozott ha\idijal'lIira fil 
egényaégl·r. i� .k1terjl'lf.7.h·ll..'tt 8 amely(·t főbb vonásaiban 
apunk mult éVI .\.ú. l17.ámában ismf<rtetlünk volt, Ő t8á. 

�lHiri óa apo!-toli kinilyi F .. l.sége által, 1 9  J � deczl'mbl'r 
;!S'llll .�Zt·Ilh-.. itl,·h.·tt e .. az or,;zágo� törn�nytBrban t 9 1 �  

deci'l'mb('r 31 -�n-1 ki is birrlettt!tt:tt. Minélfogm ez�n 
tOT\"pm', rneh'nl'k kl>dH'zményt' az l !l l  � januar t ·töl 
kl'zdn: 1I�'l1gliijozottakrB it' ,U:�zamenöleg kiterjl'Flzwtdt, 
a Zllró blltllrozfJllÍnJ'ok 1 :3U. §-a értt'lmebeu, II kihirdt'
t"st kordo hó. vagyis 1913. e\""i jantuir I -énl hatályba. 

i" l�;petl s ('zzd :t f'st'ndörlegeny.'ieg régi óhaja is telje
"ed(:sbt! ml'nt E tön-cny, mt>ly a7. 1 9 1 :!. �y amugy is 
bu.as joldi int�zkede1-einek éke" koronája volt, bizo
nyilrn l'ruforrlÍ.'lul f'lg Plzolgdlni nehéz, de ma�8",ztos 
l.Ji,·atásunk kitartó .�s kötl.le"séghű teljesitésébez, 

Rabl6gyilkossági kisérlet. A szabolcsmegyei Ge!".ztc
red kÖl,seg:lll'u, J !11 ;1  df'c1.ember :30-an este hét órakor 
Lidltmanll Lajo� Jaká�ti. ba Mrom felfegyyorkczott álar
('zo'-\ ef.!}'ón lll'hatolt él-l az a ... ztalnaI tiló Licbtmann 
Lajosro. 6 .. nl;::::,\" tagból áUó rssládjl'lrIl forgópisztolyból 
1 2  IÖ"él-lt t"ve, pünzt kö\'eteltek. A lö\"ések közül öt 
IönJdók Lichmannt, e�y pedig annak nejét .liUlyo�an, 
dl' n"m i,leln'szel�'l'';llll me�sebesitette. A rablók a mel
l'::ksl.obába IDl'nektilt három g.vermek jajwszékelése által 
�on08Z lOunkájukban mf>gzaWtrlatn\n, zl-i9.kmány nélkül 
elment'kültek. Xyomozúsu.k folyamatban )"an. -

Kérelem, rJázlar Mndor, fj,rergyóbékbdomukon ÁUo· 
mlÍ'Io:;:ó c!h'ndör, kúri Bara. ,János csendört, kivel 1 9 1 2  

&priliR bal"ii.han Rr.18l'ióban a próbac!;endőri tanfolyamot 
együtt hallgatta. hogy czimet vele tudaasa. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Amerika prémgazdagsága. A.z észak-amerikai prém· 

kere�k6delllm a IIudson-öböl társaság kezén van, a mely
nek Igazgatósága Európában, Londonban székel. A Hnd
son-öböl prémkereskedelmi részvénytársaság szabadal
mait meg II. Károly aogol király, az utolsó Stuart-báz
beli uralkodó biztosította, máig is fennálló érvénynyel 
1 670·btln. A Hadson-öböl partmtlUékein "lterülő tarto
mányokban a lársulatnak J 50 kerüskedelmi kirendelt
sége van, E kírendeltségek benszülött vadáezemberekt61 
vá9l\rolgatnak össze megflilolö becsesebb s kevésbbé 
becsos prómárufélét, sőt a prémek egy része cserüüzlet t�rg�a még ma is, a mennyiben a prémvadá.ezok leg
t�bbJo IŐ�tlgyver, löszerek s egyébb előttük ertékkul 
biró árucztkk (I1111nébsn szolgé.ltatja át prémféléit. A már 
umlltütt 150 kert!skudelmi kirendtlltsegen kivül a tár
salat négy árufőraktára bivatott arra, bogy a prém
vadá9zok cseltliigylcteit megfelelően lebonyolltsa. A lIud
son-öböl prémkoroskedelmi táraulat évente két nagyobb 
prémvá'.iárl tart, II melyeken a legtávolabb fekvő vidé
keken rlolgozó prémvadáezok 8 mind az öt világrész ne
!tlsehb prémkeresked6i személyesoD vagy képviselők út
Ján 6z.oktak

. 
rés"t venni. E vásárok időpont ja január és 

má.rczlus booapokra. esik 8 azokon nemcsak a vezető IIzorupet � térdo betöltő HudBon-öbö! tánulat jelunik 
mug . Brulvlll s embereivel, hanom E9zllk-Amerikllnak 
több]" az utóhbi évek Borán létcsült épen nem csekély 
számu ,�gyéb prémkercllkodelem-értékcsit6 vállalata. is 
tevékeny rp�zt vesz. Az árukat nyilvÁnos t\rverósekon 
értékesitil:. ; ulőz6leg pedig nagyság és becllérték szerint 
megfulolö

.
lt lg osztályozzá.k. A kevésbé értékes anyag tö· 

mogé.rnkent korul uladdsra, a becsescbbjo pedig dara
bonként. A nevesebb prómvásárok 8zörmeárui évr61-évru 
flme�kcd6, állandóan óriás Artékös8zogekut képviselnuk. 
TudJ.uk azt, bogy

.a szebb cobolyprém darabjáért ezre
kol ts flzotnck ; m1Után pedig egymaga a Hudson.öböl 
prémkercskudolmi társnlat évente 100 eternél több ozo-

\ 
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bolyprém(lt bOJI piaczt8, fogalmat alkatbatunk időn
ként felhalmozódó érnioak mtlsébe ill6 értéke ről. Az 
�8zak-amerikai premvé..aárokon minöség Bzerlnt tllsö sor· 
ban az alaskai czob olyprem sr.erepel ;  azat8.n pedis a 
szibériai. Az alsskni t'gymagahan nem kept:s ft (okozódó 
clobolyprem-brt!slbt igenyeinek megfelelni. Az or08Z 
csbz{m kormé.ny újabb id6kbtlD, hogy saját czobolyi 
prem-piaczi kottlsletét kielegitbesEe, az 'É.szak-Ameriké.bn 
irBoyuló czobolyprém-kivitelnek egyrészt korlátokat Bza.
bolt, mé ... részt pedig czobolyprémet szolgáltató or;;zagai
ban 8 uok sorában is ölső belyen Szibériában. 1\ ezo
boly t fokozo\h.bb v8.dvédelum tárgyává tette, bogy igy II 
szaporulat II kerO;!81etu�k lebo;!tösegig m"gtlllelni képes 
legytln. 

Szorkesztői üzeDet�k. 
A 87.crkelO7.töség (\ IIzolgélllttal kllp�olatolj kérdé-

'8ekre és n(wtelcn hwclekre new válaszol. kéziratot 
VbiS7.a nclU ad. l4.wélben IJcdJg �(\k igen kh'Helell 01)' 
.esetekben \ 1\11\87,01. lill (\ \ t\1a.'�z - kényc .. ségénél 
fOgH' - 1I)lh(mO,,(\n Illeg IIcm ruUlató. {C6rjllk enn 61-
fog"n ohns61uknl, h0l-'")" lc\'elcikkel belyegct oc kntcl. 
jenek. 

ÓrCK escIlliő ... I h " u  ! Ha bn.lkulcl('·,·l;. ig. n. 
H.flrmal. K(.r('lulI beh n l..ilimt módon "al,', átl':r':-.H, IUt 

.sZOlIl"'UI "' ul ltllljuk, ho:::�' wegr·IIRMik., ., 
]91�. Koz':piskolll t· igen Il('l!h reh'Heli HLl'.t;a uIlk,égn. 
Nng)hIIIO�. t. RI �IH(" "h,'ulyai IIft�zto!!yár. Ám :!1'1� kor. 

:!. \em 1".1'.. 
yitntkolúk. A. 1000 kuro reJuJi n:�1'. J ... rul;!{Ilbatu. 
\'. r ... C'Iel1flur. SorIiJl'J,rYü n('1lI nyertek. 
lU. IC. ('''lelJlli'ir. ..\ ki\"izRgálá� e-redményéb6I, ,-aJ!�;1'I attil' 

{ugg, hogy IIl:rullSl: 1  !oIKi.lllttclJ('silésb�1 ki(olyólaJ(, uulllbájan 
kl\ nl "l('Tntl" " '1 

Örcg c!'Clldiir I I!! I. ,\ kUJlouyog h('('�6rt�k(' nt ou jR\i,n, 
I('ISt IHII. '1. ){ótt,ll' 3. A járórH'"'l'lúi jeh�nyt ,·iselhrti. 

11!!7M. A ('�a.lidi pntll\k urOl "It/iwit n nyugdíJhn. 
S. J. cscndőr. IJ{'hl'! Jlál�·á7.0i . . \ �liik,.oges okmáuyokat n 

llirnYIIa.ruu('sllok�{p,g ('�atoljll. 
�1. S. Cllcnrlöl', S",lgá!nti nton. 

i' S. I. SlQ]gnlnti I1t"n lu:rbl'li, '1 . .  \2 iigyt�l�':gb()";,. 
li úrclClII, Ht\rul<'lyik uagyoLb gyngyS7.rTt.l.r be�ll·rtl, \"Il;:.\" 

legnl.6.bh I� llll'gjel"h n forrfÍ"l. 
JM70. Hu ,\I 1III'Iók�l�loálY'lltl'lIn körülirt rrlh:h·h·k uin .. ti· 

nek m('�, akkor hulba folYIIJnodik. 
G. ll. .\ hlll,irrelldór'Ól;'DCI tulluft uolglllatl illó al IK,"u� ' 

jr)/-:os\llt�ftgl id6lu. IHm" 7('II'Sl'/j OtlW �lJÍmithRI be. lIlul .• M lill 
c�up"n II I;",ono..trt!llllil IhUII\"l'·tl_"·I:I\�I. (""en,lür�lgn.,ll lolt.,tt 1.1,', 

""Ulil. VhrJa I" luijl ,. Nl (,·It':tl'll'l!nl·k m{'�(.,I{'I. 

70a , 7 1 7  .. IC J , 1012 G. B., "r'J"j:')'1'1 lI('lll ll�·,'rh·,,"' 

, 

HIVATALO S RÉ S Z. 
Körrendelet. 

IIj,S�6 dn. �J.:!. <;1. Ó c.�á8:ári ts apostoli kinil!/i 
I-'t'llttge 191:!. óvi 4h:czembt>r hó !!9-én BeC.sbe-D kelt Il'�

(oh;öbb elho.t�rozli."ó.\'al a. ma,..··y8r királ�'i c"l'ndöN:gnd 

t!lU foállatorvo<;j állá... reDd:=;zt:re.,ite�6t h'j:!kt'gyt'lmt'st'h

hen "u9"déIYI:'ZIIi s ft jll\'a!'lIatba bozott ruhantot t''! 
fel!:yvl'rzetl't lej:!kcgyelme�ebben já"áI1ll9.'1"i m€'ltóztatotL 

A c"4'udörÁl1atorvo"ok rubazata és ft'g:'o·TNzet., a km'et
kezo 

fú/,· ... mUl. {ckpf,> ilflpka : mint a bODW'd IlUntonoH'; 
do/ll/lillY '- llzin, I'zabt'&s c,; sztlrkt'J':et tekintt.tl·bl'n mint 

a l'';l'ndórti"ztuke , 

·uI11,01/.'I: mint a l"SE'nclórtibztt'ké : 
" dollllrin1ffJ1l 1'", :!lUbon./fQII Ib'ö rl"/Ul{oko:ali jf'/d.- .

mint a hou>i-d á]Jaton-ost> : 
hujJ,i/.:n is .' .. :e�/él!fe:.;,, : bnzt>rTórö,, ; 
kOl't?II.'1. plll/t.dló, Ilya"; p(mt"U(/. 

11./Jtl/J.:tmd .. , r:il'0' 100·a.��(i!li ,· ... i:wrr. 
ltih :á,'(wó, r1!1r110fJstigi ,';(1I"l>aIlJ./fu, 
c .. t·ndurtiBzt€' ; 

ti.'1:ld�('/';i k",.d. kardJ;ótó. 1,:m'''lmj/ 
dlIa.torvosé. 

10 ,." ykJ//n" ray. 
IIyak 'Il'a/f!, 1,6r
kt .. /.JI/ mint n 

mint (I hOlrH�1 

I(dt Bndap"8t\'Il, I �Jl:\. lovi január ho :!-llll. 
Bá 'ti ffa:fll S,WiU S. k. 

Orsáthelyezések. 
.\Z l. sZlimu cSt'ndörkl'rület nOgJ't'llyt',1i sz8Tn�·tinfil az 

ompolyglllóozi Ör.�, 1 !l 1 2  nO)'embt'r I �-cn }'entlsrl.' ; 

II lY. HzlÍ.mu c�.'ndorkerÜld I.:a.;�ai -v.li.rn�·ruuil a fltll�'4'hi 

ör�, I �l l:!  IIl'Cll'mhl'"r I·en Homrogdra . 

u Y1. !i1.!\III\1 l's,'nrlórkcrüll'1 pCc�i !'i,árnyIi.Dlll tl, WOI{Jur
h·h,ki ilrs, 1 �lt:! rlt'l'ztlmber h!1l Bükkös!lrt' \t>g'ül 

1\ \" ll . ..;;r:8mu c.�.'ndörkt'ri.ikt sl'psi"zl'ntgyör,!t\ i ,;zár
nyli.uál 1\ Rn tlllfnl'l'ni örs, 1�J1:! nnwmlwr ;?S'IIU rOlli' 
llIf\ndotelt.'pTt· b('I�·l'7.tetdt nt. 

Orslo\'asibi<Ó;Ok. 
A II. .. ;r:ámu (·st'ndórkerü.let t,·m(·,.,\-I\ri snlrnyltntlk tE·· 

rnl"!i'1I n sZl'utllDllrnsi ör,.,. 1 9 1 :!  rll'\'lember li -l'n; 

Magyar Köztisztviselők és Allami Alkalmazottak Takarékpénztára 
Köztisztvisel/!i kölosönök 

törlesztésre. 
r é s z v é n y t á r s a s á g  

K61os6n6k lakbérletiltá, 
ellenébe .. 

El!legok értákpopirokra. 
a",ládi házak ő. tel.pok 

léte.ité.o. 

Budapest, VII., Erzsébet.körut '2. 

= Telefon 153-....... szám. -

Alaptöke 1.000,000 korona. 

KiUföldi pénlnemek v .. 
tele é, elod"" 

Iil loon4tl1nk bct6tl;\"ct t."'rlkp4!:nI16ri kÓnpcc.skne. l Oly 
tnkllrékbcMtek tU,", mel)'ckt't hat hónapi felmondhl Idú 
Irkolhe meU"" helpuleh "l lnll!lehillknel, 6,. (/u,t) bel�1I 
kl1lnlltot nu,ttlnk {A lókekllmatpdó le"uobi"a! )2 Oly Iflkllrlk
het!!1 ul'", m"!'ylI�l l bete\'6 al l. l,ontbl1n Jebelt (.,Imonll'" 
Id6t ki nem kotl, 15'�'" {öt h (I!IJ bct�1I kamltot 61eluLlk 
(A 'ukehmltld6 JuonhJvlIIL) 

�IOI�'Ull' n) uJtunl. ir
.
t�kP'P'rokn. 10nJegrekre, rid�kl Inti

"letek ff sul oyelre 
SJ.t'mél�' ktllMÖnbl.,e-l (olyósllunk keless�g mellett \"IllY Jel

dlol!o., bl"ltosll�k elleD�beD, Julbyo, klm.tI�ttl mellett. 
Utlll\ UII�O", InléJ.,t'lIlek éa clIt'quck beu:edéeél e.'dUalJuk 

."ell ménekeU kolt.5tgek (elll'milbhal 
VI'aJ.uuk é. t'lnduok irt!!kpaplrokat, Ide,eo p6nullel 
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ft Ill. .;;z{unu l'wndórkl'rület kecskeméti sznrnyliollk 
t.en-I!t:tén II Gz&1k .. zentmtirtoni ön;, I g l:! dcczl'mber I O-én. 
az uj\"idf;ki sza.rny h'riih:t�n IlZ l.ikeri ÖrII, 1�12 deczem
ber l:-o·un; 

II lY. szá.mu clicndörkerültlt sátoraljaujbelyi 1'i7árnyti
Dak tenilt·tt>D fl pt:rbcny-jki örs, 19t::! deczember IS·án ; 

II Vl �7_ámu cscnrlórkt'rüll,t pécsi 8zárnyó.nak tNliMén 
II kucafalui ör�, t 91:.! dt'czembcr í -en, II szentIórinczi 
ÖT" p,·di� l�tl 2 dl.'czember Hl·én ; n\giil 

ft YIlI. Ilzámu C�t·nrlórkt.rül('t beIeo)'csi !4zz\rnyáoak 
turüld('n II biharugrai Ör�. 1 !) l g  deczember lti-ün 10\'0.
Mittattak. 

ÖrsáUomásnevek megváltozlatása. 

A YIL számu c..;ondórkerü!et beszwrcui 8zárnyánllk 
területen (ekvő darna\'ölf.O'i fiirészh·lcpi örs áUoml\�
hvlyéD,.k helYt'1i eIDt-\'l'lé�t! Darnllvölgyi telt!p ; a nagy
ezebt'nl "zárny h:riilden fl'hö riU\oduJui örl'i liUomtiB
helyéDtlk belyes t!lnen'zt:�d pedig Riusnül. 

Rnlönitmén) felúllítása. 

A lY. szamu c�!'ndörkl:riílet löc�ei szarnyának terüle
t(in Tatra]omniczon , I !112 deczember l-én egy különit
mény éllil1atott M. 

SZEMÉLYI ÜGYEK. 
Legfelsó1)b elhatározás. 

6 csd8znl1 11\ upostali királyi Felséfle 1912. e\'j 
decbcmbcr hó :'iQ-lIn Bécsben klllt legfelsőbb elhatáro-
zá�ó.vRl : 

91t rOmberkl Ziegler Kliroly n�'ugállomanyu vezerőr
llIlf;l"ynak az altábornagyi czimet é. .. jellt!get dijmcntl.:sen 
lel{ktlgyelmest'bbf>Jl adomanyozni meltóztatott. 

ÁtbeJyeztettek , 
1913 januar l-ével: 

Scbwllrzkopf h-rl'nez föállll.ton-os a budapl't.;tj l. hon
véd Kyalogczr,·d t'lJlomtiny!i.ltól, a 111 számu cl':!'ndór
ktri.ilf·t tőrzliI:bl·z. 

Nyugállományba. helyeztetett : 

1 9 1 3  január l-ével: 
'fö\,ü;si György 1. szamu c,;endőrHeriJll.ltlx,Jj Jurtlsór. 

mester, fl megejtett felülvizsgálat tlredménye alapján, 
mint .rokkant, mindl'nnemfi nepfölke}PHi szolgálatra i8 
alkalmatlan • .  

Választott lakhely : )Iarofl-Yásarhely. 

Okiratilag megdic8értetett : 

A m. kir. Y. 8znmu csendörkeriileti parancsnokság 
állni : 

JerzHabek Simdor csendőr cz. őrmester azért, ml1rt 
e.t{y tüzcsP,t alkahnávnl a. tűzoltás és vngyonmuntóH kö
rül gyors, Mtor és fáradhatatlan tí.:vókenyscgóvel II tű� 
tOVt-lbbturjcdéflót meggátolta. s ezúltal a Illkof<i!uigot na.
gyobbmórvö kÁTosodt\!'It61 mentette meg. 

EJ6Jéptet tek 
l !ll 2 deczemher hó �()-áva.l : 

a m. kir. J. számu csend�rkerület nllomanyá.ban : 
Kolumbán .Tóz<lef, Incze AkOR és Tamás Andrá.s örs· 

"ezldő cz. örmel:iÍfIr"k, ÚI'lIll'skl'ckké. 
CHató Mfitu éH HalMz Lajos csendőr ('z. örmesterekr 

oTlwe::l'tó (-z. úrme.�lf'rekké. 

1 9 t ::'!  dccztlmber hó ::'!3-ával : 
a m. kir. lll. számu csendörkerület állományában :. 
Btlreczki .Jnnoli csendőr, nlendór c.;. örmci'ltcrJY" 

1912 deczember hó I-evel : 
a m. kir. IV. 8zámu csendörkeri.ilet állomanyábsn : 
Pintér Pó.I, BrBtyinka Jáno!> és Barna Andrús c8endőr 

cz. őrmf'Htcrck, r11'''t'e::elrj r:. ,;r11lcslerrkkt. 

C s e n d ö r s e g i kalapborit6k 
á 1 kor. 60 fill. 

Ir6asztalra do bozok á 6 kor. 

Iróasztalra rekesz - fedölapok 
60 és 80 fillér, 

MindIleket el6irillzerintl méretek � 
nerint tllel6irá.mak megfeleM kék 
pr41telt papírou.1 oo\'onu- ajl!.nl 

I Makó Károly ::;::::i��� Brassó. 
HÍlu koron'n felOl! megrendelhok port6mentOlok. 

Könyvnyomda, 

könyv-, papir- és 

írószer- kereske

dés, a magyar kir. 

csendörségi hiva

talos nyomtatvá

nyok legnagyobb 

raktára. 
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