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A hazai gyógyfürdők. 
(—r.) A fürdők  használata a legrégibb 

idókre vezethető vissza. Az ó-korban a legtöbb 
vallásalapító a fürdést  a vallás gyakorlatába 
vette föl;  igy jöttek a fürdők  használatba az 
indusoknál, egyiptomiaknál, persáknál, izraeliták-
nál stb. s a legtöbb keleti rnépnél még ma is 
nagy használatnak örvend 

Az ősmagyarok, daczára a keleti jellegnek, 
nem igen voltak a fürdés  barátjai. Régi fel-
jegyzések mutatják, hogy bár ismerték egyes 
források  sajátságát, de fürdésre  azokat mm 
használták. A XV—XVI. században találunk 
már rgy néhány fürdőre,  melyet gyógyulás, üdü-
lés szempontjából kerestek fel  az előkelőbb fő-
urak, történelmünk nagy alakjai. 

A gyógyfürdők  ma már minden országban 
a közkérdések egyik igen fontos  részét teszik 
ki. Szoros kapcsolatban állanak a gyógyfürdők 
egyrészről az illető ország közegészségi érdekei-
vel, de másrészről azok intézéséhez igen neve-
zetes közgazdasági érdekek is fűződnek  és igy 
két olyan közérdekkel állanak a gyógyfürdők-
összefüggésben,  a mely érdeket minden czivilizált 
államnak méltányolni kell; —ez összefüggésnél 
fogva  a gyógyfürdőket  n. m lehet csak egysze-
rűen magánvállalatnak tekinteni, hanem elismer-
ni, hogy a gyógyfürdők  fejlődése,  mentől maga-
sabb színvonalú felvirágzása,  nem csupán az 
illető fürdőtulajdonosok  magánügye, hanem az 
egyszersmind az országnak egyik nevezetes köz-
érdeke. 

Igy áll ez a kérdés általában mindazon 
országokban, a hol gyógyfürdők  vannak, de ta-

lán sehol sem fontosabb  e kérdés, mint nálunk 
Magyarországon, s speciel itt Erdélyben, a hol 
látjuk, hogy a sok apró íürdő mellett több olyan 
fürdő  is van, melyek vizének igen kiváló termé-
szeti tulajdonsága is van, az intézet is már szé-
pen kifejlődött,  felszerelése,  berendezése, veze-
tése, ha nem is még egészen — de fejlődött, 
és azért mégis stagnál vagy csak nagyon lassan 
tud előrehaladni. 

Vannak olyan elsőrangú gyógyfürdőink, 
melyeknek forrásvize,  a gyógy hatást illetőleg, 
csaknem unikum, mert hozzá hasonló, vagy vegyi 
összetételű forrásvizet  alig ismerünk Azt le-
hetne remélni, hogy az ilyen ritka természeti 
tulajdonságokkal bíró gyógyfürdőt  a külföldről 
jövő betegek is nagy számmal keresik fel  és e 
helyett azt tapasztaljuk, hogy még az idevaló 
betegeknek is igen nagy része a külföldi  gyógy-
fürdőket  használja Igy azután a hazai gyógy-
fürdők  nemzetgazdászati értéke nemcsak kihasz-
nálatlanul marad, de a gyógyfürdők  használatá-
nak egy nagy, és azt lehet mondani az értéke-
sebb része, az országra nézve nemzetgazdasági 
veszteség. 

Ez idők szerint nincs is a magyarországi 
kiválóbb gyógyfürdők  megfelelő  virágzásának 
nagyobb akadálya, mint az, hogy a magyaror-
szági betegek zöme, és a mi a fő,  a vagyono-
sabb része, nem a magyarországi gyógyfürdőket 
használja, hanem a külföldiekre  utazik és töme-
gesen látogatja azokat a gyógyfürdőket  is, me-
lyeknél sokkal hatásosabb, gyógytani szempont-
ból sokkal értékesebb gyógyfürdőket  itthon is 
találhatna. 

Midőn hét év előtt megalakult a magyar-

országi balneologiai-egyesület, ez intézménytől 
mindenki azt várta, hogy nevezetes eredménye-
ket fog  kiküzdeni és elérni. Az egylet ügyeit 
mind a közélet kiváló alakjai intézik és mégis 
az egylet működése óta eltelt hét év alatt a 
magyarországi gyógyfürdők  helyzete nem javult 
nagyobb arányokban, mint a hogy a természetes 
fejlődés  utján ekkora időközben általában is ja-
vulnia kellett. 

Ha azt akarjuk, hogy ugy a hazai, vala-
mint a külföldi  orvosok és közönség figyelme  a 
magyarországi gyógyfürdők  felé  irányuljon, ak-
kor részletesen ismertetni kell nagy, illusztrált 
müvekben a magyarországi összes jobb gyógy-
fürdőket,  hogy első sorban jó magunk ismerjük 
meg azok gyógy- és nagy horderejét. 

Belföld. 
Egy millió forint népoktatási czélokra. Nép-

oktatási czélu beruházásokra a kormány már a kö-
zelebbi időben jelentékeny összeget szándékozik for-
dítani. E tárgyban — a mint híre jár — már az 
őszi ülésszak folyamáa  törvényjavaslat kerül a kép-
viselőház asztalára, a melynek rendelkezései szerint 
egy millió forint  bocsáttatnék népiskolai építkezési 
és egyéb beruházási czélokra a közoktatási kormány 
rendelkezése alá. Egyike lesz ez a hitel azoknak a 
kevés számú uj kiadásoknak, a melyek előrelátható-
lag valamennyi párt hozzájárulását és helyeslését 
meg fogják  nyerni. 

Az önálló gazdasági rendezkedés. Említettük 
már, hogy a kereskedelemügyi miniszter leiratot in-
tézett az ország kereskedelmi és iparkamaráihoz, a 
melyben felhívta  őket, hogy tekintettel arra, mikép 
a kiegyezés megkötése Ausztriával bizonytalanná 
vált és esetleg az önálló gazdasági rendezkedésről 
kell gondoskodui, ebben a tárgyban terjesszék elő 

Négy levél. 
Irta: Benedek  Elek. 

IV-ik levél. 
i 

Édes mamám! 
Egy hete már, hogy kifejlettem  ölelő karodból, 

egy hete, hogy asszony vagyok én is, a legboldogabb 
asszony a világon, Felesége Bandi Miklósnak, a sze-
gény jobbágy fiának  . . . Álom ez, vagy valóság ? 
Egy-egy pillanatban azt hiszem, hogy álom s ijedten 
rezzenek föl:  hátha álom, szeszélyes álom . . . Nem 
ugy gondolom, édes mamám, hogy én, a cs. és kir. 
kamarás leánya, hogyan lehetek egy szegény paraszt 
ember fiának  a felesége.  Nem ez az, mit ma sem 
sem akarok elhinni. Ellenkezőleg: néha egy különös 
gondolat száll meg.. . Vájjon nem egy szép mese 
volt-e mindaz, a mit Miklós irt vala az ő szüleinek 
szegénységéről, gyeimok- és ifjúkorának  szenvedései-
ről, hogy jobbau megejtse szivemet . . . Mert tudd 
meg mamám, most az tenne boldogtalanná, ha Mik-
lósom nem az volna, a ki: egy öreg, kérges tenyerű 
szegény embernek a fia  . . . 

Nem, nem, mindaz, a mit Miklós megirt ne-
kem : nemes szivének vallomása első szótól az utol-
sóig — ipaz, édes valóság. Édes valóság, moudom 
én, mert igy szeretem én Miklóst. Képviselősége, 
egyetemi tanársága, a nagyvilági életben való cso-
dálatos otthonossága - - mind mellékes előttem. Én 
az igazi féifit  imádom benne, a ki nem vezetett ol-
tár elé, mig élete nyitott könyvként nem állott előt-
tem ; és imádom benne a gyermeket, a ki előkelő 

állásában, hiu fényesség,  ragyogás közepett sem fe-
ledkezett meg agg szüleiről, ezekről az egyszerű, 
szegény emberekről. Ezekről az áldott jó öregekről, 
a kiket -- ó ne vedd zokon, édes mamám s te se, 
drága apuska, — „szint-édes-szinte' (ezt a kifejezést 
itt tanultam) ugy szeretek, mint titeket! 

Jaj mamám, de kedves szép öreg emberek a 
Miklós szülei! Azt én le sem tudom irni. Az öreg 
Báudi, a ki fiatal  korában még valamivel magasabb 
lehetett Miklósnál, olyan szép öreg ember, a milyen 
még csak az én Miklósomból lesz. . . Az arcza en-
nek a hetven esztendős öreg embernek piros, mint 
a rózsa. De nem az egész arcza, csak egy piczi he-
lyen, mintha egy piczi rózsa oda festődött  volna. 
Nekem ez feltűnt.  Azt mondja az öreg ember: ez 
családi szin . . . Hát a Miklós arcza miért nem ilyen 
rózsás? — kérdezém. — 0, az más, menyemasszony. 
Az 6 arcza ilyeu volt, a mig el nem került közülünk. 
— A pesti levegő, menyemasszony, az törölte le a 
rózsát, — magyarázza az öreg asszony. 

Az öreg asszony! Ő róla még nem is írtam. 
Azaz, hogy az öreg emberről sem írtam. Nem is tu-
dom, hogy melyikkel kezdjem. Ez az asszony csupa 
sziv és ész, édes mamám. Csodálatos egy ilyen egy-
szerű asszonyban. Én ezt álmodni sem mertem vol-
na. Ó, sohasem feledem  a pillanatot, mikor megér-
kezénk. Persze, hogy ugy volt, a mint az öreg irta 
esküvőnk előtt. A falu  kapujánál, mely fel  volt vi-
rágozva, kendőzve, muzsikaszóval várt az egész falu 
népe. A tisztelendő ur szép beszéddel fogadott. 

Miklós hebegett valamit, a könyek elfojtották 
a szavát. Az én szemem is könybe lábbadt. Nem 

láttam, csak éreztem, hogy asszonyok, leányok oda-
szaladtak hozzám s csókolták a kezemet, a ruhámat. 
Pedig én semmi jót nem tettem ezekkel a szegény 
népekkel. Hallottam, a mint mondtak: az öregek 
otthon várnak. Az udvaron. . . 

Ott voltak, ott. Ugy, a mint elképzetem. A 
galambduezos kapu kitárva. Ott állott levett kalap-
pal, könybe lábbadt szemekkel egy öreg ember, ün-
neplő ruhában. Mellette egy jóságos arczu öreg asz-
szony. Nem tudom, hogyan szállottam le a kocsiról. 
Az öreg Bándí vett-e le, vagy Miklós. Csak azt tu-
dom, hogy hosszú ideig pihent a fejem  annak az 
öreg asszonynak a mellén, a kinek nem volt több 
szava: édes gyermekem t A többi belefúlt  omló 
könnyeibe. Mikor kifejlettem  az édes ölelésből, az 
öreg ember, kinek szemében még csillogtak,a köny-
nyek, szelíden megfogta  a kezemet a jobb kezével, 
balkezét gyöngéden a vállamra tette s csak annyit 
mondott, miközben erősen rám szegeződött a tekin-
tete: Most már hiszem, hogy igaz szeretetből lett a 
Miklós felesége  1 Azután nem is tudom, hogy is volt. 
Mi fogtuk-e  közre az öregeket, az öregek-e minket: 
beléptünk a pitvarba (itt eresznek hívják), onnét 
jobbra a mi szobánkba . . . Abba a kis szobába, mely 
igazán olyan, a milyennek Miklós leírta. Abba a kis 
szpbába, mely évek óta zárva volt idegenek előtt. A 
hová mindennap becsoszogott az öreg asszony, ren-
dezgette, csinositgatta, hogy ha majd megjön Miklós 
„az aranyhajú" feleségével,  a királyné se átalljon 
belépni. . . 

Mamám, édes mamám, mily kedves, meleg fé-
szek ez a kis szobai Fehérre meszelt falán  itt egy 
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véleményes jelentésüket. A kereskedelmi kamarák, 
amint értesülünk, e leirat következtében a maguk 
körében' már megindították azf  eljárást és a keres-
kedelem és ipar főbb  képviselőit felhívták,  hogy ki-
ki saját üzemére vonatkozólag közölje a kamarával 
miféle  vámtételeket és minő vám védelmi intézkedé-
seket tart szükségesnek. Ezen adatok alapján fogják 
aztán a kamarák a kormányhoz intézendő jelenté-
süket megszerkeszteni. 

Színház. 
Szombaton,  28-án, Rápolthy  Katinka, e tehetséges drámai 

művésznő jutalomjátékául a Kaméliás  hölgyet  adták 'jlő. Szom-
bat is volt, jutalomjáték is volt s a ház még léiig sem telt 
meg. Valóban boszantó, hogy közönségünk ilyen nagy részvét-
lenségét tanusit e jól szervezett társulattal szemben, s annak 
ép eW> művésznőjével kellett megtörténni'', hogy íélig telt ház 
elő t voltak kénytelenek a darabot igen jó, összevágó előadas-
ban szinre hozni. Rápolthy  Kalinka Gauthier Margit szerepében 
egészen meghódította magának a közönségei, mindvégig lebi-
lincselve tartotta annak figyelmét.  Már puszta megjelenése, egész 
lénye olyan, mint a napsugár — éltet; olyan tisztelet paran-
csoló, s megjelenésére a közönség freretikus  tapsba tört ki Az első 
felvonásban  igézőenszép és csábító kaméliás höby volt, a harmadik 
felvonásban  megható vonásokkal ecsetelte a meggyötört, boldogta-
lan nő szenvedéseit, végid az 5-ik felvonás  haldoklási jelenetében 
mély hatást keltett megrendítő; realisztikus játékával. A közönség 
őszinte lelkesedéssel fogadta  a b.ijos művésznő jeles alakítását 
s Armánddal való hosszas jelenés után nyílt színen is hosszasan 
megtapsolta és minden iölvonás után többször kihívta Nagy 
tehetségét még most is folyton  fejleszti,  és látszik, hogy sze-
repét gondos tanulmány tárgyává tette s azt talán szükségtelen 
felemlítenünk  is, hogy a súgót szükséges rosznak tekinti és 
semmi körülmények között sem támaszkodik reá. Ez este is 
valóban annyira lekötötte a közönség érdeklődését, hogy min-
denki lélekzetét visszafojtva,  könnyekkel szemében leste a sze-

. gény asszony tragoediájanak fejlődését.  A többi szereplő is 
derekasan kitett magáért, Tóth  Elek csinos megjelenésű, ked-
ves szavú Armand volt, a ki szere] ének drámai részét igen 
ügycsen látta el; ugy kisebb szerepökben Breznay, Szathmáry, 
Bagi, Györc mind igen jól megálltak helyüket s ügyes játékuk-
kal minden dicséretre rászolgáltak. 

Vasárnap,  29-én, a Gyímesi vadvirág versenytársa, a 
Bokor József  3 felvonásos  népszínműve, Mária  bátyja goi.dos 
kivitelben, ügyes tanulmányozással ment. Érthetetlen volt a fő-
városi közönség ama bírálata, a mikor az 1000 frt  pályadíjat 
e darab elől a Gyimesi vadvirágnak Ítélte oda, melyet bizo-
nyara csak az okozhatott, hogy amaz telve látványosságokkal, 
népéleti szokasokkal, melyet a szerző igen ügyesen tudott olt 
kihasználni. A darab meséjét mindannyian ismerjük már, s a 
szereplők ugy általában mint egyenként igen ügyesek voltak. 
Szathmáry  Gyuri szerepében igen jó volt. Látszott rajta a gon-
dos tanulmányozás, s hogy tehetséges színész— tagadhatatlan; 
csak kár, hogy annyira imitálja Kovács Gyulát ugy hanghor-
dozásban, mint minden egyes mozdulatában, mely nem minden-
kinek all jól. Igen kedves volt Pogány Janka a Zsuzsika sze-
repében. Ez a rokonszenves művésznő, aki egy pár évvel ez-
előtt olyan kiváló sikerrel szerepelt náluuk, azóta pedig bizo-
nyára diadalokat és babért aratott mindenfelé  — hogy ismét 
beköszöntött hozzánk, ugyanolyan szivélyes, lelkesült fogadta-
tásra talált, mint négy évvel ezelőtt. Ez este is teljesen osz-

tatlanul m.igáévá tette a kiizönség érdeklődését s énekszámait 
többször kellett hatalmas taps felhangzásáért  megismételnie. 
Lévay Margit pedig olyan aranyos, ennivaló kis naiv Erzsike 
volt, olyan kedvesen óbégatott, hogy egész észrevétlenül belopta 
magát a közönség szivébe Markovits  Margit a Mária szerepét 
nagy ügyességgel kreálta, s nem fog  haragudni a művésznő 
azon indiszkrécióért, ha megkérdezzük, hogy miért nem igyek-
szik náthájától valamiképpen megszabadulni? Bethleni  mint 
mindig, ugy most is a Pista szerepében igen diszkréten játszott. 
Breznay erélyes apa, Borbély  kedélyes Miska, Tóth  rokonszen-
ves Ferkó volt. Az előadást elég nagyszamu közönség nézte 
végig s minden egyes tőbb szereplőnek bőven juttatott az el-
ismerésből. 

Hétfőn,  30-án, igen élvezetes estét szereztek városunk 
színházlátogató közöuségének a Rátkay Felhő  Klári  népszínmű-
vének felelevenítésével.  A szereplők közül Pogány Janka, Lévay 
M., BreZnay,  Tóth,  Vihary,  Borbély,  Bethleni,  Markovits  M.. 
Nagy  M, Szathmáry,  Keresztessy  A mind igen ügyesen nug-
állták helyüket s a közönség egész este alig győzött tapsolni 
ügyes játékukért. Igen élénk molnár inas volt Réthy, ki virgoncz 
mozdulataival gyakran derültséget okezott az ünnepi közönség 
sorai között, mely a színkört kellően betöltötte. BeIhleni  Huzd 
rá czigányja élénk tetszést szült s azzal s jatékával teljes el-
ismerést vivott ki magának. 

Kedden,  31-én, két franczia  iró kiiiinö, szellemdus víg-
játékát. Csalj  meg, édes-1  adtik Fáy kitűnő fordításában.  A pár 
nappal megezelőzőleg kiosztegatott reklámczédulák megtelték 
hatasukat, no meg az is, hogy híre terjedt a darab finom  pi-
kántériáinak. A ház megtelt, jókedv, elevenség uralkodott ugy 
a nézőtéren, mint a színpadon s bt bizonyult az, hogy közön-
ségünkre nem téveszti el hatását a reklám, szimpátiroz az új-
donságokkal A darabot a millenáris évben adta először a 
Vígszínház, melynek azóta állandó mU&onl.irabja. Van benne 
élet, tűz, no meg nagyfokú  pikantéria, mely bizonyára nagyban 
hozzájárul a darab sikeréhez. Van benne — 8 ez tagadhatatlan 
— olyan részlet is, mely bizony a bon-ton rovására megy, de 
ki törődik már ma e fin  de siecle világban az ilyen kicsinysé-
gekkel — mikor olyan jól, de olyan jól lehet azon mulatni. 
Mert az embernek nem kell föltétlen  prűdnek lennie, hogy a 
Csalj  meg, édes  hangján me gütközzék. Fél fiak  egymás között 
nem túlságosan keresik a kifejezéseket,  de igy még ők sem 
beszélnek egymással. A mit Bernadou doktor (Tóth)  vastag ki-
fejezésekben  produkál, az nem kaviár, az közönségesebb valami. 
S a mit Bisson ur ebben a darabban megpióbál, az ser>> pi-
kántéria, az disznóság. Mert a pikantéria asszony körül fordul 
meg, s a mi asszony dolog, abban van mindig valami báj és 
ingerel. Mert az már mégis valami, a midőn Monlbjaot iBa í̂) 
nrat felpiperézve  és pénzzel fölfegyverkezve  elkiild'k Arman-
dine kisasszonyhoz, hogy ő is — csiklandós helyzetbe keve-
redjék s az még valanubb, hogy Armandine kisasszony kény-
telen a péi zt visszaküldeni, mert Montbizot ur tiszta maradt. 
Ez a Florestine (Rápolthy  Katinka) asszony különben, a ki 
félre  jsmeri az nrat s ezért majdnem megcsalta, s azután pe-
dig hogy a megbillent egyensúlyt helyreállítsa, az urát is rá 
akarja venni, hogy csalja meg viszont: igen báios teiemtés volt. 
Rápolthy  Katinka ez este megint az ő páratlan finom  művésze-
tével, kedves játékával gyönyörködtette a közönséget, mely a 
nézőtér minden zugát betöltötte s ugy .ncsak nehezen búcsúzott 
el a kedves művésznőtől, mivel — mint halljuk — e darabban 
lépett itt föl  e szezonban utoljára. Puszta megjelenését nyílt 
színen mi gtapsolták, minden felvonás  után többször hívták 
függöny  elé. Jó partnere volt Bagi az ügyvéd szerepében. Is-
mételten jónak bizonyult Szathmáry  az irodavezető, Tóth  Elek 
az orvos szerepében. Györe (a kapitány, kivel a vastag tréfa 
megesett) és Markovits  M. (Antoniette) szerepök teljes tudatá-

kép, ott egy virág-, amott meg egy buzakalász-ko-
szoru, aztán ismét egy kép. Újságból kivágott képek, 
de mind hires emberek arczképei. Semmi fölösleges 
bútor, de semmi sem is hiányzik. Van még diván is, 
az öreg asszony keze szőtte-fonta  csikós gyapjú-
szövettel bevonva. Még az ágynak takaróját is mind 
az öreg asszony szőtte. Hát a vánkos-végeken a hím-
zés, a varrás! Megannyi müvész-munka. S milyen 
tisztaság bent a szobában és kint az udvaron. S a 
virágos kertben ! Két ablak nyilik erre s behajlik a 
szobába az égő vörös mályva. Egy ablak az udvarra 
nyilik s egy kicsike a veteményes kertbe. Ez a tyuk-
leső ablak. Innén lesi anyámasszony, hogy a tyúkok 
nem gyomlálnak-e az ő palántái közt Képzeld csak 
mamára, tegnap a mint kinézek a tyuklesőn, hát 
egy öreg kotlós ott gyomlál a káposzta palántákban. 
Eleget hessegettem: hes3, hoss, ne kapard ki az 
anyámasszony palántáját, de rám sem hederített. 
Nosza szaladtam ki, az ereszben fölkaptam  egy 
nyirág-seprüt., ki a kertbe. Persze, hogy a másik 
pillanatban tyukasszouyság már ttil volt árkon-bok-
ron szörnyű kotkodácsolással. Épp a hogy fordulok 
vissza, lép be anyámasszony. Összecsapta a kezét s 
áradozva rapudta: ó édes aranyszájú csirkém! 

Jött mindjárt az öreg Bándi is, a kit én apám-
uramnak szólítok. (Ugy e kedves megszólítás ?) Apám-
urammal Miklós. 

Mondta apámuram enyelegve: no lám, adjuk 
is át a'gazdaságot a fiataloknak,  feleség.  Ök éppen 
jól eligazgatnák. Mi összetounénk a kezünket s él-
nénk a készből. 

— Ó, mit beBzél maga, pirongatja az öreg 
asszony. 

— Hadd beszéljen, — biztatom én — nekem 
olyan jól esik. 

És apámuram csakugyan egész ntpon tréfál, 
adomázik. Itt a faluban  vén huszár a neve. így szó-
lítja anyámasszony is. Mennyi sok érdokos dolgot 
mesél abból az időből, a mikor Ő huszár volt! Mert 
az volt ő is, az apja is, a nagyapja is. A Miklós 
nagyapja „kint volt a francziára  is". Volt Párisban. 

— Az ám csak a nagy város, — mondja a 
vén huszár az apja után. Falu alioz képest. Bár 
megesméri, hogy azóta Pest is nagyot nevelkedhetett. 

Anyámasszony folyton  csitítja: 0 az Isten áldja 
meg, ne beszéljen aunyi haszontalanságof.  Hiszen 
azt a mesét már tizszer is olmondta a menyomasz-
szonyuak! 

S az öreg asszonynak igaza van. Apárauram 
mindennap elmeséli egy pár kedvencz dolgát, de én 
olyan áhítattal, olyan komolyan hallgatom. S roppant 
erősítem anyámasszony nyal szemben, hogy ezt még 
nem hallottara. Csak mondja apámuram, mondja! 

S apámuram mondja és olyan hálás azért, hogy 
én hallgatom. A Miklós csak mosolyog, szorongatja 
a kezemet, hosszan néz a szemembe . . . ő is olyan 
hálás, hogy az Öreg meséit, hallgatom . . . És hidd el 
nekem, maraára, hogy igazán élvezet hallgatni az 
öreget. Sokat tapasztalt s a mit nem is hittem vol-
na : sokat olvasott. Miklós mindig küldött neki köny-
vet, újságot s apámurammal mindenről lehet beszélni 
— a színházon kivfil.  Azt mondja, a mit erről írnak 
az újságok, azt nem érti . . . 

Este, mikor magunkra maradunk, Miklós min-
dig vallatóra vesz: édesem, légy őszinte, — akarsz-e 
tovább menni ? Melyik fürdőre  vigyelek ? Itt van 
közel — Tusnád, Borszék . . . 

— Nem kívánkozom sehová — tiltakozom én. 
Itt szeretnék maradni egész nyáron, itt, az öregeid 
között! 

ban voltak Végtelen kedves volt Lévay Margit a Melosie szere-
pébeu egyszerű, naiv játékával. •' 

Szerdán,  jun. 1-én, lteimund Tékozló-ja  ment Szathmáry 
Lajos jutaloinjátékául. A nagy színlapok sem tették meg kellően 
a hatást, nem csábítottak elég közönséget a színkörbe, s igy bi-
zony megesett, hogy'e jutalomjátékot is botrányosan gyér-
szamu. közönség nézte végig. A szereplők igyekiztek felada-
tukat kellőkép interpretálni, a mi a nagyobb résznek sikerült is. 
Szathmáry  a gazdag könnyelmű ítju szerepét mindvégig ügyesen 
krealta. s a föérdem  természetesen őt illeti meg. A többiek: 
Pogány J., Bethleny,  Tóth,  Breznay, Bagi, Lévay M., Györe, Mar-
kovi/s  M., Borbély  mind igen ügyesen oldották meg a rájuk bízott 
kisebb-nagyobb szerepüket. A darab közben előforduló  liautr-
verseny — a mely bizonyára szintén a nagyhatás kedvéért voit 
közbeszúrva — jól sikerültnek mondható s ugy Tibor  Lorika, 
mint Bethleny  tapsvihart arattak. 

Csütörtökön,  jun. 2-án, Bőregér,  btrausz, a walzerkirály 
operettéje ment. A közönség — mely ugyancsak betöltötte a né-
zőtért — a kellően érvényre juttatott operetteért elég hálás és 
elismerő volt; egész östve igazi gyönyörűséggel hallgatta a ki-
tűnő előad,ist és bőven juttatott a tapsból és elismerésből a sze-
replök mindegyikének. Es méltán, mert ezek ugyancsak kiérde-
melték a tetszésnyilvánítást. Németh  János — kit, mellesleg meg-
jegyezve, egyik tisztelője egy nagy virágbokrétával lepett lyeg — 
fürge  és kedélyes Alfréd  volt (az édes szavuakból) s a fülbemászó 
áriaval viharos tetszést keltett. Tibor  Lórika .gracziózus Bosa-
linda volt, s a bőregerek lakomáján kedvesen énekelte, bebizo-
nyitni akarván a magyar nóta párat'anságát: „Daru madár . . ." 
Olyan fzépen  szálltatta messzire, messzire, hogy a végén fel-
hangzó tapsnak alig akart végeszakadni. Pogány Janka kellemes, 
rokonszenves, tisztán csengő szoprán hangjaval ragadta magával 
ez este is, mint minden megelőzőn, a közönséget, s ugyancsak 
kellemes szobaleány volt az Adele szerepében. Lévay Margit mind-
végig ízeretetremeltó, előkelő, gavallér, a megtestesült .könnyel-
műség volt s Orlowszky herczeg szerepét már természetes énjé-
vel is kellemessé tudta tenni. Borbély  kedélyes tőkepénzes, Brez-
nay jó liumoru fogházigazgató,  Bethleny  élénk doktor volt. A 
tánczosnőkről is csak jót mondhatunk s hajói emlékezünk, az a 
bizonyos Ali bég érdemli meg egyedül a megrovást, a ki nyolez 
szóból álló szerepét is fuldokolva  mondta el. 

Pénteken,  jun. 3-án. Az aggszüzek  (Trilbyk) Feld Mátyás 
semmitmondó, üres 3 felvonásos  bohózata ment, melyet szerző 
George du Maurier Trilby-e nyomán irt meg, összevonva azt a 
fővárosból  vett képpel — elég silanyan. A szereplők, a mennyire 
tehették, igyekeztek feladatuknak  megfelelni.  Bagi irtóztató fia-
Svengali volt; annál kedvesebbek voltak a Lorisson nővérek: 
Lóna (Pogány J ), Bella (Tibor  L.), Etel (Lévay  M ), a kik a hét-
köznapiságból, az unalmas szürkeségből kedvesen váltak ki s az 
egész darabnak megadták a formáját.  Borbély,  a pomádégyáros, 
az imitált peleskei nótárius, kedélyeskedéseivel többször derült-
séget keltett a közönség sorai kö/ött. Nagy  Mari id. Trilby volt, 
s szerei ''t ügyesen interpretálta. A többiek Bethleny,  Markovits, 
Szilágyi,  Tóth  mind fényesen  játszottak. 

Szombaton,  jun. 4 én Markovits  Maigit jutalmául, bérlet-
ben Az államtitkár  ur-at adták. r. 

Újdonságok. 
Eljegyzés. Baranyai Gyula m. kir. pü. szára-

vizsgáló, a székelyudvarhelyi m. kir. pénziigyigazga-
tóság mellé rendelt számvevőségnek főnöke,  eljegyezte 
mult hó 29-én Gy.-Szt.-Miklóson Szász  Ignácz kir. 
jbiróésneje Orbán Mária kedves leányát Etelkát. 

S ez nem affektálás,  édes mamám, te elhiheted 
nekem. Miért is kívánkoznám én innét tovább? Akár-
hol járnánk, mindegy volna nekem, csak Miklós ve-
lem legyen. De örülnének-e bárhol is ugy nekem, 
minta hogy örülnek ezek a jó öregek? A mig lehet, 
nem fosztom  meg őket a fióktól.  Hisz ugy is meg-
fosztottam  már őket. Egy hét, két hét múlva elme-
gyünk 8 ki tudja: látják-e többé mindenüket, leg-
drágább kincsüket. Az ő napjaik meg vannak szám-
lálva, s kettejük közül egyiknek vájjon ki fogja  be 
a szemét, ha majd üt az utolsó óra? Mi örömük is 
van tulajdonképpen abban ezeknek az egyszerű em- ' 
bereknek, hogy a fiók  nagy úrrá lett (a mint ők 
mondják), ha nem láthatják napról-napra, ha nem 
lehetnek közelében ? Fölneveltek egy gyermeket. . . 
kinek nevelték ? Nekem, egyedül nekem! Nem vol-
na-o szivtelenség, ha sajnálnám tőlük ezt a pár he-
tet! Miért ne aranyoznám meg utolsó napjaikat, 
mikor ezzel nemcsak nokik, nemcsak az Istennek, 
de magamnak is tetsző dolgot cselekszem ? ! 

0 ha látnád, édes jó mamám, mily gyöngéd, t 
aggódó szeretettel vesznek körül ertgora ezek az egy-
szerű emberek ! Nem dicsekesznek ők senkinek, nem 
ütik dobra a boldogságukat. S mennyire vigyáznak, 
hogy valamiképpen alkalmatlanok ne legyenek ne-
künk, bolond szerelmes fiataloknak.  Mert bizouy mi, 
édes mamám, bolond módra szeretjük egymást . . . 

Ki-kisétálunk a rétre, a rozsföldekre,  a köze) 
erdőbe, bejárjuk mindazokat a helyeket, melyekhez 
Miklóst gyermekkori; emlékek kötik. Én mindig hí-
vom az öregeket, jöjjenek ők is. Látom a szemükből, 
hogy mennyire szeretnének jönni. Eltotyognának ve-
lünk a világ végére is. S nem jönnek még sem. A. 
világ minden kincséért sem. Ki nom fogynak  a ki-
fogásokból.  Hogy ők. már nem birják a gyaloglást. 
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Erdélyi ev. ref, egyházkerület e hó 2. és 3-án 
Kolozsváron tartott közgyűlésén az Ugrón  János le-
mondásával üresedésbe jött udvarhelyegybázmegyei 
algondnoki állásra, Dr. Gyarmathíj  Dezső földbirtokos 
lett megválasztva, mig a nagyenyedi latin-görög tan-
székre r. tanárrá ifj.  Molnár  Károly helybeli ev. ref. 
kollégiumi s. tanárt választották meg. 

A székely kapu. A magyar stílről s kapcsolat-
ban azzal a székelystilusról, nálunk már régóta be-
szélnek, de fejlesztése  az iparba és művészetbe való 
átvitele tekintetében bizony még nagyon sok kívánni 
való maradt fenn.  Örvendetes, hogy a székelystil 
iránt is mind szélesebb körökben kezdenek érdek-
lődni, s az Iparművészet  legújabb száma elismerő 
sorok kíséretében közli az udvarhelyi megyeháza em-
léktáblájának képét, melyet ticheffler  Nándor, hely-
beli kő- és agyagipariskolai igazgató-tanár a szé-
kely kapukról vett s az épület stíljéhez idomított 
motívumokból remekül állított össze. Kapcsolatban, 
örömmel emiitjük fel,  hogy dr. Szádeezky  Lajos ko-
lozsvári egyetemi tanár megyénkből szándékozik kert-
jéhez eredeti székely kaput rendelni, s e végett már 
tudakozódott is, váljon melyik székely ács tudná 
neki azt eredeti kivitelben elkészíteni. 

Áthelyezés. Pallíárdy  Ágoston 82. gy. ezred, 
főhadnagyot  áthelyezték Gy.-Fehérvárra. A távozóval 
városunk társasága egyik igen kedvelt, közszeretetben 
álló tagját veszíti el, melyet szinte öt év alatti itt 
időzése alatt magának osztatlanul kiérdemelt, s kí-
vánjuk neki, hogy új állomáshelye is olyan kedvessé 
váljék előtte, - ha ez ugyan egyáltalán lehetséges — 
mint ez, s azzal búcsuzunk tőle el: — a viszont-
látásra. Tiszteletére barátai buc.su bankettet ren-
deznek. 

A vidéki színészet rendezése. Perczel  Dezső 
belügyminiszter május 29-én átiratot intézett Páz-
mándy  Déneshez, az országos magyar szinészegyesü-
let elnökéhez, Mészáros  Károlyhoz, az egyesület igaz-
gatójához, azonkívül még néhány főispánhoz,  polgár-
mesterbe/., képviselőhöz és ebben arról értesiti őket, 
hogy a magyar vidéki színészet rendezése és jövőben 
való továbbfejlesztése  érdekében szabályzati  tervezetet 
állított össze és meghívja őket a junius hó 16 án a 
belügyminisztériumban a miniszter elnöklete alatt ez 
ügjben tartandó értekezletre. A miniszter szabályzati 
tervezete három részből áll: az első rész a sziuigaz-
gatói engedélyekről és a színtársulatok szervezéséről 
szól, a második a szinügyi bizottságokról, a harma-
dik a fő  felügyeletről  és a negyedik az állami se-
gélyzésről. — Az orsz. magyar szinészegyesület a 
junius 7-én tartandó igazgatósági tanácsülésben tár-
gyalás alá veszi a szabályzati tervezetet. 

Orfeus a pokolban. Pogány  Janka kedvelt 
primadonna jutalomjátéka holnap 6-ikán lesz, mely 

Hogy a sétálás nem is való olyan egyszerű embe-
reknek. 

— Csak menjetek, édes gyermekeim, menjetek. 
Az öregeknek sutban a helye. — Ott, ott. 

De a kapuig elkísérnek. És a meddig csak lát-
nak, le nem veszik róluuk a szemüket. Mi vissza-
• vissza fordulunk,  bucsut iutegetünk, ők is. S mintha 
hallanám az öreg asszony szavát: —.0 édes, ara-
nyos csirkém ! (Ez én vagyok.) 

S az öreg ember motyogását: Derék pár em-
ber, igazán derék egy pár euiber. 

Mikor befordulunk  egy másik utczába, még 
azután is sokáig ott állnak s néznek, néznek hosz-

.szasan a messzeségbe, hátha valahol fölbukkanunk  s 
még egyszer látnak. 

Nem, nem írom tovább édes mamám . . . Oly 
végtelenül boldog vagyok, hogy meg-megreszketek, 
hátha ekkora boldogság neui is tarthat sokáig. Min-
dent megtalálok én itt, csak ti hiányoztok. Tudod 
unit, édes jó mamám ? Jertek le! Lepjetek meg az 
apuskával! A vasútnál találtok tiakkert. Abba ülje-
tek bele. Mondjátok a kocsisuak: hajtson Baczonba. 
Mikor aztán a faluba  érlek, akár ne is kérdezzetek 
senkit: hol lakik az öreg Báudi János. Csak hajtson 
a kocsis egyenesen, az útból ki nem térve. Addig 
hajason, mig egy magas, galambduczos kapuhoz nem 
ér az ut jobb oldalán. — De lehet ám több galamb-
duczos1 kapu is, — mondod te. Van bizony. De az 
apámuram kapujára ez van irva: 

„Isten segedelméből építették Bándi Huszár 
János és felesége  Nagy Borbála. 

Áldás a béjövöknek — béke a kimenőknek!" 
Ezen a kapun hajtsatok be bátran. Jertek, 

jertek! Kezeteket csókolja : 
Margit. 

egyszersmind bucsu-előadása is leeud a társulatnak. 
A művésznő jutalomjátékául Orfeus  a,pokolban  vá-
lasztotta s felhívjuk  a nagyközönség figyelmét  ez 
uton is, hogy az általános közszeretetben levő, ked-
ves hangú primadonna jutalomjátékán mentől töme-
gesebben vegyen részt, hogy az mig felújítása  lesz 
a régen itt töltött kedves napok emlékének, addig 
maradandó emléket képezzen a közel jövőre; — a 
viszontlátásig. 

Erzsébeth-dalárda. Gróf  Mojláth  Gusztáv kath. 
püspök városunkban történt időzésénél, mult szá-
munkban tévidésből nem emlékeztünk meg az Erzsé-
beth-dalárdának a róm. kath. templomban hétfőn, 
23-án történt szerepléséről. A dalárda — mely, mint 
említettük a Szájdel  Zsuzsa kezdeményezésére ala-
kult — ez alkalommal az „Agntis dei"-t énekelte a 
férfi  dalárdával vegyeskart képezve, szabatosan, szé-
pen. A karnagyi szerepet Morascher  Hugó zenetanár 
szívességből vállalta magára, ki a vegyeskarnak a 
darabot betanította, a miért a nők az nap emlékére 
egy hímezett vállszalaggal lepték meg. 

Halálozások. Márton  János v. tiszti ügyész, 
ügyvéd, rövid szenvedés után ni. hó 29-én életének 
55-ik évében meghalt. Halálát nején, született Szenti 
Anuán és gyermekein Lajos és Viktoron  kívül nagy 
számú rokonság gyászolja. A megboldogultat m hó 
31-én a vasúti-pályaudvarról szállították a helybeli 
ev. ref.  temetőbe. — Ugyancsak m. hó 30-án mult 
ki Balogh  Mihály is, kinek haláláról az Önkéntes 
tíízoltóegylet emlékezett meg g) ászlap kibocsátásával, 
melynek megalapítása óta tagja volt. 

Vizsgarend. A székelyudvarhelyi róm. kath. fő-
gymnasiumban a tanévvégi vizsgálatok sorrendje : 
junius 1., 2. és 3-án szóbeli érettségi vizsgálat, junius 
3. és 4 én magánvizsgálatok. 17-én IV., V., VI, VII. 
oszt. 18 án I., II., 111. oszt. 20-án VI., VII. oszt. 
21-én IV., V. oszt. 22-én II., III. oszt. 23-án I., VI., 
VII. oszt. 24-én III, IV., V. oszt. 25-én I., II., VII. 
oszt. 29-én reggel 8 órakor hálaadó isteni tisztelet 
és évzáró üunepély. A vizsgálatok naponként reggeli 
8 órakor kezdődnek. A tornavizsga  22-én délután 3 
órakor lesz a temető melletti játszótéren. Ezen vizs-
gálatokra, valamint a tanévet bezáró ünnepélyre a 
t. szülőket és tanügybarátokat tisztelettel meghívja. 
az igazgatóság. 

Rendőri hir. Öngyilkos  ember. Tegnap reggeli 
4 órakor a reformátusok  temetőjének bejáratától nem 
messze, a főútnak  jobbra eső oldalán egy fára  fel-
akasztva találták id. Orbán Sándor takácsot. Orbán, 
mint hozzátartozói beszélik, reggeli 2 órakor távozott 
hazulról s hogy egyenesen odavette útját s tettét 
nyomban elkövette a vizum-repertum bizonyítja. Tet-
tének okát eddig folytatott  züllött életmódjának tu-
lajdonítják, s a 42 éves ember feleséget  és 4 gyer-
meket hagyott hátra a lehető legnagyobb nyomorban. 

Halálozás. Mint részvéttel értesülünk e hó 2-án 
hunyt el Olaszteleken Nagy  Lajos földbirtokos,  vár-
megyei törvhatósági biz. tag; temetése tegnap, 4-én 
történt meg, általános részvét között. 

Vizsgarend. A szckelyudvarhelyi m. kir. állami 
főreáliskolában  az évvégi vizsgálatok a következő 
sorrenddel fognak  megtartatni: junius 4-én, szombat, 
a VIII. oszt. végzett tanulók szóbeli érettségi vizsg. 
19-én, vasárnap, d. u. 3 órától tornavizsgálat I—VII. 
oszt. 20-án, hétfőn,  V., VI., VII. oszt. 21-én, kedden, 
I., III., IV. oszt. 22-én, szerda, II., VII. oszt. 23-án, 
csütörtök, III., V., VI. oszt. 24-én, péntek, II., IV., 
VI. oszt. 25-én, szombat, 1., V., VII. oszt. A hittani 
vizsgálatok idejét az illető felekezetek  hatóságai ha-
tározzák meg. A latinból, mint rendkívüli tárgyból, 
szombaton, junius 18-án d, u. 3 órától kezdve lesz 
a vizsgálat. A vizsgálatok a főreáliskola  saját helyi-
ségeiben tartatnak meg s mindig reggel 8 órakor 
kezdődnek. Az iskolai év bezárása szerdán, junius 
29-én d. e. 10 órakor lesz a tornacsarnokban. Mind-
ezekre a t. cz. szülőket és érdeklődőket, valamint a 
tanügy barátait tisztelettel meghívja Székely-Udvar-
hely tt, 1898. május havában az igazgatóság. 

Érettségi viszgálatok. A helybeli r. kath. fő-
gymnasiuin 8 osztályt végzett tanulóinak szóbeli 
érettségi vizsgálatai az elmúlt hét szerda—péntek 
napjaiu tartattak meg, még pedig olyan eredmény-
nyel, hogy a 27 jelentkezőkből jó eredményei 8, elég-
ségesen 16, egy három hóra, kettő pedig egész évre 
visszavettetett. A vizsgálaton, mint üiiniszteri biz-
tos dr. Márki  Sándor, kolozsvári egyet, nyilv. r. 
tanár működött, ki az áll. főreáliskolában  tegnap 
tartott érettségi vizsgálaton, ugyanazon küldetésben, 
szintén részt vett. 

Nyilatkozat. 
A „Sz.-Udvarhely" 22. száma Különféle  rova-

tában rEgy kis esete-paté" czimmel megjelent Cs. 
Szabó Kálmán úrra vonatkozó czikkben a következő 
kifejezés  foglaltatik:  „megtehetnők, hogy az ő sze-
mélyére vonatkozó, s kezünknél lévő adatok közlése 
által megszégyenitsük, s azzal talán többet árthat-
nánk neki, mint. a mennyit ő akart volna ártani 
szerkesztőnknek — ártatlanul." 

Alólirott kinyilatkoztatom, hogy ezen kifejezés 
alatt nem értettem semmi olyant, mely Cs. Szabó 
Kálmán urnák egyéni jellemét, becsületét csak a 
legtávolabbról is érinthetné, ilyen adatok kezeim kö-
zött nincsenek s az egész megjegyzés egy köztünk 
fennforgó  ditferencziás  magánjogi ügyletre vonatko-
zott s a „megszégyenítés" szó csakis ezen ügyletre 
vonatkozó téves felfogás  eredménye, melyet pillanat-
nyi felhevülésemben  használtam anélkül, hogy annak 
nagy horderejét előre megfontoltam  volna. 

Amennyiben tehát ezen kifejezés  által Cs. Szabó 
Kálmán ur akár érzékenységében, akár becsületében 
magát sértve érezné, kifejezéseimet  visszavonom, 
megtörténte felett  sajnálatomat fejezem  ki s azért 
bocsánatot kérek, miről ezen nyilatkozatot Cs. Szabó 
Kálmán ur alólirott megbízottjai előtt azon kijelen-
téssel adtam ki, hogy annak bármely lapban való 
közzétételére felhatalmaztam. 

Székely-Udvarhely, 1898. május 30. 
Dr. Válentsik  Ferencz,  s. k. lieteyli  Pál,  s. k. 

Ilemek  Aladár,  s. k. 
Cs. Szabó Kálmán úr megbízottjai. 

Közgazdaság. 
A triesti általános biztositó-társaság (Assicu-

razioni Generáli) f.  é. április hó 12-én tartott 66-ik 
közgyűlésén terjesztettek be az 1897. évi mérlegek. 
Az előttünk fekvő  évi jelentésből látjuk, hogy az 
1897. deczember 31-én érvényben volt életbiztosítási 
tőke  összegek  410.815,677 korona 60 fillért  tettek ki és az 
év folyamán  bevett díjak 17.282,135 korona 40 fil-
lérre rúgtak. Az életbiztosítási  osztály  díjtartaléka 
8.225,896 korona 36 fillérrel  106,055,417 korona 10 
fillérre  emelkedett. 

A tűz-  és  szállítmány-biztosítási  ágakban a díj 
és illeték bevétel 26.05á,779 korona 92 fillér  volt, 
miből 11.054,256 korona 32 fillér  viszontbiztosításra 
fordíttatott  ugy, hogy a tiszta díjbevétel 15.005,523 
korona 60 fillérre  rúgott, mely összegből 12.079.205 
korona 16 fillér  mint díjtartalék minden tehertől 
menten, a jövő évre vitetett át. A jövő években 
esedékessé váló díjkötelezvények összege 68.189,768 
korona 38 fillért  tesznek ki. 

Károkért  a társaság 1897-ben 24.466,461 ko-
rona 76 fillért  folyósított  Ehhez hozzáadva az előbbi 
években teljesített kárfizetéseket  a társaság alapítása 
óta károk fejében  606.962,236 korona 46 fillér  igen 
tekintélyes összeget fizetett  ki. Ebből a kártérítési 
összegből hazánkra 113 406,607  korona 41 fillér  esik, 
mely összeget a társaság 170,141  káresetben  fizetett  ki 

A nyereség  tartalékok  közül, .melyek összesen 
14.769,224  korona 48 fillérre  rúgnak, különösen ki-
emelendők : az alapszabályszerinti nyereségtartalék, 
mely 5.250,000 koronát tesz ki, az értékpapírok 
árfolyamingadozására  alakított tartalék, mely az 
1.560.000 korona külön  tartalék,  ugy szintén az évi 
nyereségből kihasított 44.315 korona 04 fillérrel 
9.359,224 korona 48 fillérre  emelkedett fel  ugy, hogy 
az most az 1897. évi deczember 31-én meglevő ér-
tékpapírok értékének épen 10°/0-ának felel  meg, to-
vábbá felemlítendő  még a 160 000 koronára rugó 
kétes  követelések  tartaléka.  — Ezeken kivül fennáll 
még egy 400.000 koronát kitevő külön  alap,  melynek 
az a rendeltetése, hogy az életbiztosítási osztályban 
a kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse. 

A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek 
elsőrangú értékekben vannak elhelyezve az idei át-

utalások folytán  132.348,020 korona 60 fillérről 
143.645,142  korona 28 fillérre  emelkedtek, melyek 
következőképen vaunak elhelyezve : 
1. Ingatlanok és jelzálog köv. 23.510,126 kor. 14 fill. 
2. Életb. kötv. adott kölcsönök 12.499,795 „ 64 „ 
3. Letétm. értékp. adott köles. 568,842 „ 06 „ 
4. Értékpapírok . . . . 94.373,963 „ 44 „ 
5. Tárcza váltók 811,139 „ 70 „ 
6. A részv. biztos, adóslevelei 7.350.000. „ — „, 
7. Bankoknál levő rendfelk. 

álló követelések . . . . 4.165,607 „ 26 „ 
8. Készp. és az intézet köv., a 

hitelezők köv. levonásával . 365,668 „ 04 .. 
143.645,142 kor 28 fill. 

Ezen értékekből több mint  36 millió  korona 
magyar értékekre  esik. 
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'HADAS. 

T R I E S T I Á L T A L Á N O S B l Z T O S I T Ó - T Á R S f l S A G 
ASSICUKAZIONl GENERÁLI Nyereség- t's Yesstwég-számla az A mérleghez. Elemi biztosítási ií  (1897.] BEVÉTEU 

I Kárfizetések  (a kárfelvételi  költségekkel együtt) : 
1. Tűzbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részeit 
2. Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbiztosítók 

részét 
II. Üzleti kiadások (levonva a viszontbiztosítók' térit-

ményeit) : 
1. Szervezési költségek (a folyó  számlán teljesen 

törlesztve) • 
í . Jutalékok 
3. Folyó igazgatási költségek 
4. Adók és illetékek III. Létrátok és egyéb klarfá'ck  : 
1. Leírások kétes követelésekre 
2. Egyéb kiadások : Járulék és kamat a hivatalnokok 

ellátási pénztárába IV. Tartalék függd  károsa : 
1. Tűzbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét 
2. Szállítmánybiztosítás, levonva a víszontbizt. részét 
3. Jégbiztosítás, levonva a viszontbiztosítók részét . 

V. A biztosítási a'apok éttása a számadási év végén : 
1. Díjtartalék : 

a) Tűzbiztosítás, levonva a viszontbiztosítok részét 
b) Szállítmánybiztosítás, levonva a viszontbizto-

sítók részét 

2. Tőkésített nyereségtartalék 
3. Értékpapírok árfolyamtartaléka 
4. Kétes követelések tartaléka . VI. Évi üzleti nyereiég • 

Összesen 

Nyereség-

korona 

6327090 

2943376 

1742037 
175-2081 

fll. 

68-23 

151820 

931473 
1331830 

988 

6136673 

836691 
0973265 
2625000 
2418455 

80000 

II 

korona fll. 

9270468 

3494118 
1045746 

158643 

22642»1 

12096720 
609916 

58 

50 

18 

I A biztosítási alapok áthozatala a mult évrbl: 
1. Díjtartalék, levonva a viszontbiztosítók részét 
2. Tőkésített nyereségtartalék 
3. Értékpapírok árfolyamtartaléka  . . . . 
4. Kétes követelés^ tartaléka 

II. Flggb károk tartaléka * mult évrbl (levonva a viszontbizto 
sitók részét) : 

1. Tűzbiztosítás 
2. Szállítmánybiztosítás 
3. Jégbiztosítás 

III. Díjbevétel (levonva a törléseket): 
1. Tűzbiztosítás 

le : viszontbiztosítás 
2. Szállítmánybiztosítás 

le : viszontbiztosítás . . 
IV. A tbkebefektaíésfk  hozadéka : 

1. Kölcsön- és leszámítolási kamat, továbbá hitelintézetek 
nél és takarékpénztáraknál eszközölt betétek kamata 

2. Értékpapírok kamata 
3. Ingatlanok tiszta hozadéka 

V. rgyéb bevételek : 
1. Kötvény illetékek 

a) Tűzbiztosítás 
b) Szállítmánybiztosítás 

2. Könyvszerű árfolyam  nyereség értékpapirokon 

korona fll. 

Kor. 17.108,485-26 
, 6.947.174-78 

Kor. 7.729,462-2-2 
4 107.081-54 

289:19903 40 

és veszteség-számlaa B mérleghez. 
Összesen 

Életbiztosítási ág. (1897). 

6630122 78 
2625000 -
2071320 I 88 

80000 I -

korona fll. 

I 
814827 
805875 

1002 

10221310 ! 48 

3622380 | 68 

80328 
376046 
102720 | 80 

1120084 28 
41748 10 

11406443 

1621705 

13S43691 

R.9U96 

1161832 
347134 

44 

16 

06 

28939903 40 

I. Esedékes biztosítások és Járadékok fizetés*  : 
1. Halálesetre szóló és vegyes biztosítások, levonva 

a viszontbiztosítók részét 
S. Elélés esetére ezóló biztosítások, levonva a "viszont-

biztosítók részét 
3. Járadékbiztosítások 

II. Fizetések visszavásárolt kötvényekért, levonva a viszont-
biztosítók részét 

III. Oartalék-fizetések  blzosltottaknak 
IV. üzleti kiadások (levonva a viszontbiztosítók téntményeit: 

1. Szervezési költségek I a folyó  számlán teljesen tór-
2. Szerzési költségek I lesztve 
3. Foíyó igazgatási ügyek 
4. Behajtási jutalékok 
5. Orvosi költségek 
6. Adók és illetékek 

V. Leírások éa egyéb kiadások : Leírások kétes követe-
lésekre és ingatlanra 

Függő károk tartaléka: 
1. Halálesetre szóló és vegyes biztositások. levonva a 

viszontbiztosítók részét 
2. Elélési biztositások, levonva a viszontbiztosítók 

részét 
8. Járadékbiztosítások 
A biztosítást alapok állása a számadási év végén 
1. Díjtartalék 

a) Halálos, szóló és vegy. bizt. 
lev. a víszontbizt. részét 

b) Elélési biztosítások, levonva 
a viszontbiztosítók részét 
Járadékbiztosítások 

VI, 

VII. 

o) 

Kor. 89.013,234-70 

, 9.245.211 18 
3.022.008-66 

Kor. 4.109,032-22 

265.930'.14 

t. Díj-átvitelek 
a) Haláles. szóló és vegy. bizt 

lev. a víszontbizt. részét 
b) Elélési biztositások, lev. 

viszontbiztosítók részét 
8. Külön tartalék a kamatláb esetleges hanyatlásának 

kiegyenlítésére 
4. Tőkésített nyereség-tartalék . . - , , , „ • 
5. Értékpapírok árfolyamtartalék  és Kiegészítő tartalék 
6. Kétes követelések tartaléka 
7. A biztosítottak osztalékalapja 

VIII. Évi Üzleti nyereiég 
Összesen 

5246362 

1116374 
296945 

1120806 
1257111 
397657 
143859 

32 

337352 
11427 

10 

101280454 

4374962 

400000 
2625000 
6890453 

80000 
1385764 

64 

56 

0659682 

1560651 
359779 

2919435 
313154 

26210 

1181206 

117042635 

66 

46 

66 
1831884 I 64 

I. A biztosítási alapok átbozatila a mult évről : 
1. Díjtartalék 1 (levonva a viszontbiztosítók részét) 
2. Dijátvitelek I , , , 
3. Külön tartalék a kamatláb esetleges hanyatlásának 

kiegyenlítésére 
4. Tőkésített nyereség-tartalék . . . • • 
5. Értékpapírok árfolyamtartaléka  és kiegészítő tartalék 
0. Kétes követelések'tartaléka 
7. A biztosítottak osztalékalapja 

II. Függő károk tartaléka a mult évről (levonva a viszont-
biztosítók részét) 

'II. Díjbevétel 
1. Halál esetére szóló és vegyes biz-

tositások . . . 
levonva a viszontbiztosítási aíjat_ 

2. Elélési biztositások . . . _ • 
levonva a viszontbiztosítási díjat_ 

3. Járadékbiztosítások 

16.882,870-08 
748,699-84 
944,008-62 

8,356-56 

131894638 04 

IV. A tőkeberuházások hozadéka : 
1. Kölcsön- és leszámítolási kamatok, valamint a hi-

telintézeteknél és takarékpénztáraknál levő betétek 
kamatai . . • 

2. Kötvénvekre adott kölcsönök kamatai 
3 Jelzálogkölcsönök kamatai 
4. Értékpapírok kamatai 
5. Ingatlanok tiszta hozadéka . . . . . 

V. Egyéb bevéte ek : 
1. Kötvényilletékek . . . . . . 
2. Künyvszerü árfolyamnyereség  értékpapírokon 

Összesen 

93575878 
4013641 

240000 
2625000 
5620888 

80000 
1693819 

15134170 

935712 
455196 

24 

25603 
537488 
298798 

3488974 
589557 

293542 
1269565 

107355228 82 

1012800 

16525079 

4938422 

1583107 

60 

64 

VAGYON 

1T 
18 

tétel neve 

Az ASSICURAZION1  GENERÁLI vagyonállása 1897. deczember 31-én^ 
•O e 
í l 

131894638 ! 64 

TEHER. 

A részvényesek adóslevelei a töke be nem fizetett 
részéről 

Ingatlan birtok 
a) Városi ingatlanok 
b) Mezőgazdasági birtokok . . . . 

Épités alatt álló intézeti ház Milanóban 
Kölcsönök a társaság életbiztosítási kötvényeire 
Kamatozó jelzálogilag biztosított tőke-kölesönök 

ingatlanokra 
Kölcsönök értékpapírokra 
Állam- és más értékpapírok . 
Folyó kamatok 
Váltók a tárczában 
Rendelkezésre álló pénzek hitelintézeteknél és ta-

karékpénztáraknál 
Készpénzkészlet az Intézet igazgatóságánál éa 

Maradvány a Viszontbiztosítók számláiból , . 
Maradvány az intézet fiókjainak  számláiból . i 
Maradvány aZ A mérleg folyó  számlájából . i 
Adósok különböző czimek alatt . . . , 

a) Letétek kezesség és biétositék gyanánt , 
b) Letét Goldschmiedt alapítvány . i 
c) „ Bcsso József  alapítvány . . . 
d) , Oalabi R. alapítvány . . 

Bútoríat és vasszekrények a társaság összes hi-
vatalaiban, czégtáblák, pitpir- és nyomtatvány 
az összes raktárakban . . . . . 

Előlegezett jutalékok és szerveíésl költségek 

Az 1897. deci. 31-én a jövő évekre él-vényben mara-
dó dijkötelezvények értéke kor. 08.189.708-38 

A 11 Ö sz'sen 

korona lil. korona Ül. korona | fll.  | 

867'000 3, 76 00 7850010 — 

13I.WO0 131.0300 _ 
2513200 — — 

2r>i8200 
— 

9 31 2 973152 86 
- - 12,99.05 64 12493795 64 

6873773 28 6873773 28 
5fi8«42 06 • _ _ 568842 00 

89834 IS 28 84G088/6 46 9859'Í214 74 
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H e g e d ű s Sándor, 
igazgatótanácsos. 
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mány és iivegbiztositások az Asslcura/.ionl 
biztosítások az E l ső «. Alt. ba lese t • l l e n i 
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Segró 
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Ste lnl iardt , 

ó r ü g y n Poór. 

V., Vivante Fortunát. 
ö k s é g : v 

P o ó r . 
I . Intézet hicutulos nemiségei: Budapesten. D .re t tya - s i . s . » Mim "al t , a . intését . s ját kAoába* 

alanti ügynökségnél kaphatók. Ugyanott felvilágosítások  a legnagyobb készséggel adatnak és élet-, tűz-, szi l i t -
Cienerali . jégbiztosítások a Wauyar j é K - é* visxoii tbi»to«M6 s-éazr.-tftrÍUHÚK  és baleset elleni 

biartositó-t f trsaság  számára a legelőnyösebb feltételek  és logolcsóbb díjak mellett fogadtatnak  el. 

A székelyudvarhelyi ügynökséf): Steíntog Ottó. ' 
Rintt Becsek J). Fia könyvnyomdájában Sz.-Udíarhelyl. 


