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üzelmek" idejéből való ? Nem szép önnek a „tene 
mente". Más alapja az Aeolus kötekedésének nem 
lehet, ha csak nem az a közmondás, tudja ? bizo-
nyos veres állatokról szól. 

A „lelketlenség" egy ártatlan embert bele-
hozni a „krédóba", ez a bün nem az én, hanem 
egyenesen az ön, az Aeolus lelkét terheli. Az ön 
fogadatlan  ügyvédkedésének köszönheti Dobay ur, 
hogy neve meg lett hurcolva. 

Hogy ama fürdői  tárcalevelet Dobay ur irta 
volna, azt én soha sem hittem, de megvallom, azt 
gondoltam, hogy a közlemény megjelenéséről elő-
legesen tudomással birt. Tévedtem. Dobay ur en-
gem e felől  meggyőzött, ez okból annál is inkább 
sajnálom, hogy neve meg lett hurcolva, mert ne-
kem egyáltalában nem szokásom, nem kenyerem a 
mások bántalmazása ; ezt megmondottam Dobay 
urnák és ismétlem a nyilvánosság terén. 

Egyébiránt azok a kifejezések,  melyek Dobay 
urat annyira bántottták, csak Aeolus urnák dok-
torságról való fogalma  illustrátiojául voltak szánva 
és nem a Dobay ur személyét akarták sérteni. 

Aeolus Dobay urat szeretné újból beleugratni, 
de Dobay ur lemond az illetékességről az én „te-
hetségem legbiztosabb információk"  után való meg-
ítéléséről. 

Aeolus úrral tovább vitatkozni nem fogok; 
nekem olyan emberrel, ki az orvosi szaktudnmány 
egy annyira jelentékeny vívmánya fölött,  minő a 
sűrített levegő gyógycélokra való alkalmazása, oly 
modorban tud viccelni — nem lehet szóba állanom. 
Ezek a viccek újból illustrálják az ön fogalmát  a 
doktorságról. Tessék a szót szakembernek adni át, 
de kérem, ne annak, a kitől ezt az ékes kifejezést  : 
„lég-mell-sür-belehellés" profitirozta  és ha a tek. 

szerkesztő ur szives lesz becses lapjában tért en-
gedni : én állok eléje. 

Egyebekben én is azt mondom : „ b é k e ve-
1 ü n k". Ha Tusnádra jön kedves Aeolus ur, néz-
zen el hozzám, szíjuk el a béke-pipát. Jó szivaraim 
vannak. Kóstolja meg ezt a sűrített levegőt, nem 
fog  az önnek a torkán akadni. Talán megszokhat-
juk egymás arcát ; látja, én már előre is szeretem 
az önét és igy talán lehetünk ezután még jó bará-
tok is. Részemről nagyon tudom becsülni egy ha-
mis zuzáju ujságiró kegyes gráciáját. 

A tek. szerkesztő urat pedig ismételten kérve 
e sorok nyilvánosságra való hozatalára, tiszteletem 
kifejezése  mellett vagyok kész szolgája 

Dr. Lengyel Gyula, 
Tusnád fürdő  orvosa. 

Cs, kir. szabadalm. általános biztositó-társaság (Assicurazioni Generáli) Triestben. 
Negyvenhatodik számadás A. azl877-ik évre az életbiztosítás kivételével  valamennyi üzleteket átölelve. 

Mérlegszaímla 1877 deczember 31-én. 
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VAGYON:  J*' TARTOZÁS: 

1 A részvényelek biztosított adóslevelei 2940000 — 1 Törzstőke — 4200000 
2 Városi telkek 3769293 °7 2 Az A leszámolás nyeremény tartalékja 697194 68 
3 Mezőgazdasági birtokok Olaszországban 6729 hektárnyi ösz- Ugyanaz, B. leszámolásnál 778039 62 

szes terület 2973023 94 Rendelkezésre álló rendkívüli nyereraénytartalék 200000 — '675233 70 
4 Kölcsönök életbiztosítási ivekre 1-545472 U 3 Tartalék bejelentett, de deczember 31-ig még folyóvá  nem 

Aktiv  életjáradékok és jelzálog által biitositott a biztosítottak vált keresetre 
halálakor felveendő  tökek költségei 80II5 76 1625587 9° a") tiizbiztositási ágazatra 506468 12 

5 Kamatozó jelzálogositott tőkék az osztrák-magyar államban, a b) tengeri és szállítási biztositási ágazatra 169770 5> 
zálogosztályé kizárásával (alapszab. 1. rész e) betű) 2388944 07 c ) jégkár elleni biztositási 4032 5° 

6 Kamatozó jelzálogositott tőkék fekvőségekre  Olaszországban a d) életbiztositáji ágazatra 168972 5' 849243 64 
fenti  zálogosztályé kizárásával 483915 73 4 Jutaléktartalék az A. leszámolás még 1877. decz. 3I én folyó 

7 Kölcsönök letéteményezett állampapírok, kereskedelmi és ipar- biztosítására 
részvényekre 373072 JO a ) tűzbiztosításra >4' '543 95 

8 Értékpapírok, ipar- és kereskedelmi részvények,  jegyzék sze- b) tengeri és szállítási biztosításra 5"33 '7 1462777 12 
nnt (A. melléklet) 3018158 74 5 Jutaléktartalék a B. leszámolás még I877. decz. 31-én folyó 

9 Váltók a tárczában, különféle  helyeken fizetendő  1033212 34 biztosiiására 
lo Előlegek a jelzálog-osztály részére 369687 6' a) halálesetre 8110495 27 
11 Mezőgazdasági, deczember 31-én még eladatlan termesztmé- b) a feltétlen  életjáradékra 1464968 98 

nyei a társulatnak olaszországi birtokairól 149465 9° c) megélési esetre és elhalasztott járadékokra 4151493 54 >3726957 79 
I2 Különféle  bankok és hitelintézeteknél folyó  számlában letéte- 6 Osztalék-alap az életbiztosításra nyeremény-osztalékkal 430969 7° 

ményezett pénzek kamattal 624494 99 7 A két életintézeti osztály vagyona kauiatbiztositássjl '37065 81 
13 Pénzkészlet a társulat trieszti és velenczei igazgatósági pénz- 8 Ugyanaz a hivatalnokok  nyugdij-péuztáráuál 142628 '7 

táraiban 119492 34 9 Saldo a végbiztositók számlájából '»93'3 93 
I4 Ugyanaz az ügynökségek  pénztáraiban 171896 '8 lo Saldo az intézet ügynökségeinek  számláiból 7454 49 
15 Saldo viszbiztositók számláiból 27817O 07 1, Különféle  hitelezők 166390 21 
16 Saldo a társaság 4I99. ügynöksége felügyelőségei  számláiból I19III8 04 j a Tartalékalap kétes követelésekért 80000 — 

17 OráhoE kötött életbiztosítási jutalékok 704761 >4 13 Rendes osztalék a részvényesek számára 117600 ... 
18 Adósok különféle  czimekért 871484 4° Kelülosztalék 82480 — 200080 

84 lg Butorozat az intézet valamennyi irodáiban, ezégek, papír és 14 A két igazgatóság tantiémjei 13018 84 
nyomtatványok  raktáraiban 118224 52 '5 A hivatalnokok  alapszabályszerü jutalmazásai 1692 44 

23284009 28 16 Nyeremény-fölösleg  az 1878^1 átvitelhez " 7 3 44 
20 Deciember 3l-én érvénybe lépi jutalék-ivek  és későbbi évek- 232S4009 28 

ben behajtandó jutalékok 11466002 86 l 7 futalékivek  és későbbi években behajtandó jutalékok 11466002 96 

Triest, 1878. junius 24. Az „ Assecurazione Generáli" igazgatósása 

Masino Levi, G. Morpurgo, I. Pesaro Maurogonato, Amb. di S. Ralli. A főtitkár  - M. Besso. 

Iroda Budapesten: az intézet hazában (Dorottya-utca 20.) A cs. kir. sz »Assecurazioni Generáli* magyarországi föügynöksége 

Ellenberger , Krellwitz, Rott. 

Érték- és váltó-árfolyam  a bécsi cs. kir. nyilvános 
tőzsdén augusztus 16. 

Magyar aranyjáradék 89.15 
„ kincstári utalványok I. kibocsátás 117.— 
» n. n . II- v 
„ keleti vasút II. kibocs. államkötv. 75.50 
„ „ „ 1876. évi államkötv. . 68.— 
„ vasúti kölcsön kötvény . . . . 102.— 
„ földtehermentesitési  kötvény . . 78.30 

Temesvári „ „ . . 77.--
Erdélyi „ „ . . 76.— 
Szölődézmaváltsági „ . . 85.— 
Osztrák egys.-államadósság papírban . . 63.45 

„ „ „ ezüstben . . 66.— 
„ aranyjáradék 73-8o 

1860. államsorsjegy 112.35 
Osztrák nemzeti bankrészvény 821.— 

„ hitelintézeti „ 262.30 
Magyar hitelbank 231.75 
Ezüst 100.90 
Cs. kir. arany 5.50 
Napoleond'or 9.27'li 
Német birodalmi márka 57-05 
London 115.65 

szersmind osztálya is fütendő,  és szabad lakás. 
A pályázni kívánók jelentkezhetnek kellőleg 
felszerelt  folyamodványaikkal  íolyó hó 25-ig a 
a helybeli községi isko'aszék elnökségénél. 

Csernátfalu,  1878. aug. 9 én. 1 — 3 

h i r d e t m é n y " 
Füle község birtokossága által közhírré 

tétetik, hogy Füle községtől félóra  távokágra 
a birtokosság határozata folytán  az úgynevezett 
,Cserkabala« közt levő 40 hold térületen fek-
vő' 1 4 - 2 0 cntmtr vastagságú cserefák  szabad 
árverezés utján folyó  1878. évi augusztus 31 én 
délelőtt 10 órakor Fülében a birtokosság há-
zánál eladatnak a következő feltételek  mellett: 

a) A kikiáltási ár 6000 forintban  van meg-
állapítva. 

b) Köteles vásárló a vásári ősszegből 1000 
forintot  azonnal készpénzben lefizetni,  a hátra 
levő összeget 5 egyenlő részben 5 év alatt 8"|„ 
kamataival, mire nézve biztosíték lekötendő. 

c) A fák  levágatása és elhordására 3 évi 
határidő engedietik. 

Füle, 1878 aug. 10-én. 

2-3 Boga Sámuel, 
a birtokosság elnöke. 

Csak 50 krajcárért!!! 
Brassóban a rózsa piacon 579. sz. 

alatt a földszinten  lakó uri családnál 
naponkénti 50 krajcár díjért iskolás 
gyermekek felvételt  találnak. Jó ellá 
tásrról és tanulásról feleletet  vállalnak. 
A háznál mindig németül beszélnek. 

Értekezhetni aug. 28 ig Bolgárszeg 

porond-utca 1425 , és a rózsa-piacon 

579 szám alatt.. 
2 - 3 

Felelős szerkesztő: Málik József. 

Kiadótulajdonos: l'ollák Mór. 

Pályázat. 
A csernátfalusi  első s második osztályú 

segédtan:tói állomás megüresedésbe jővén, — 
ezennel pályázat hirdettetetik oly feltétel  mel-
lett, hogy az első év próba-év leend. 

Évi fizetés  300 frt,  6 öl fa,  melyből egy-

Friedrich finőveldéje  Brassóban. 
Tanuló fiak  a kik Brassóban valamely nyilvános oskolát látogatnak, szeretetteljes 

bánásmód, leggondosb ápolás, gyöngéd figyelem  és szigorú felügyelet  mellett, esetleg az iskolai 
feladványok  elkészítésében is kellő útmutatásban részesülnek. 

gj9F" A felvételi  árak igen jutányosak. 
Programmok kívánatra ingyen és bérmentesen küldetnek, ugy szintén e lap tisztelt szer-

kesztőségénél és tekintetes BORA ELEK urnái is Szemerján szívességből kaphatók. 3—4 


