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Torök-utcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
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Nyilt-ter soronkint 20 kr. 
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
E^ész évre .1 frt.
Fél évre .2 frt.
Negyed évre I frt.

Egye*  szám ára 10 kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetőnek, hirdetési óm nyílttéri 

díjak küldendők :

Landesm&n B. könyvnyomdája.

A divat és a gyermekek.
A divat hatalma az emberi természet 

gyöiigescgciii alapul, ebben rejlik az ösztön, 
hogy másoknak tessék, és ezen ösztön meg
van mindenütt, hol emberek társadalmilag 
együtt élnek. Ih*  ezen ösztönben a látszat 
törekvése nyilvánul. és hogy az önszeretet
nek eleget tegyen, melv síitái az igaz és va
lódi természettől mindinkább eltávozunk, 
mert oly fogásokhoz folyamodunk, melyek 
sí kor változó ízlésének szüleményei lévén, 
a szépség oly mintaképeit állítják tol. melyek 
igen gyakran épen annak ellenkezői, mert 
gyakran kivetkeznek a természetes élet alak
jából, ruttsí és egészségellenesé fajulva.

A mit néha egyes divatkirál vnő szeszélye 
kigondolt, néha egész népeknek, főleg pedig 
a női világnak utánzó izlésiránvt ad. és 
bámulandó, hogy nem csupán könnyelmű 
és a változás hajhászó emberek hódolnak 
neki, hanem ildomos, komol\ jellemek is 
elragadtatni engedik magukat a divat árja 
síital, nehogy különválva álljanak és fel
tűnjenek. mert épen az uralkodó divat elleni 
oppozirziót teszi sí társadalom nevetségessé, 
ha mindjárt e divat legocsmányabb is.

A társadalmi viszonyok ezen rósz sze He 
lilében rejlik a divat titkos hatalma, mert 
sírra kényszeríti az egyes embert, hogy ne 
czidszerüen, egészségi szempontból, vagy 
saját Ízlése szerint öltözködjék, hanem az 
általános elismertet alkalmazza magára is.

Ezúttal csupán rósz befolyásáról a fiatal- 
ság egészségére és erkölesiségere lógunk emlí
tést tenni, melv különösen leányainknál 
nyilvánul. Fájdalom! úgy bitjük, hogy a leg
több anya gyermekeivel akar tündökölni a 
világ előtt, és Törekvésünk oda irányi I. lmgy 
a legutolsó divat Ízlése szerint jelenjenek 
meg, minden tekintet nélkül a gyermeki 
természet egészségi föltételeire.

így például már a csecsemőket is dísz

paplanokkal aggatják be a dajkák karján, 
nehéz tejékkel czirzomázzák föl. liogv fitog
tassák vele jólétüket, mit se törődve azzal 
vagy talán nem is gondolva arra, liogv ez 
által a kisded tagjai szenvednek. A serdülő 
gyermekek is. kiknek öltöztetésére nem ala
nyira az anya belátása, mint a legújabb divat 
a hangadó, ritkán járnak czélszeriien. hanem 
legtöblnivire gvermekietlenül és fantasztiku
san öltözvék. Európai ruházatunk a féríinemet 
többnyi re nag von melegen, a nőit pedig nagyon 
hűvösen és arán vtalannl öltözteti, különösen 
azon részeket födik. vagy nagyon melegen, 
vagy nagyon könnyen, melyéknél az egészsé
ges élet föltételei épen az ellenkezőt igénylik.

Igy például a nyak a legtöbb férfiúnál 
nagyon is melegen van tartva, mig ellenben 
a miknél úgy ez. mint a váll és mell gyakran 
nagyon is könvnyedén van födve.

A g\ érmékét bel vés és czélszerii ruhá
zat éiltal. a fürdés és tornázás segítségével 
edzeni kell. A ruházatnak az a czélja, hogy 
a légmérséklet szerint, a testnek föntartsa a 
szükséges meleget, de nem szabad melegítenie 
vagv terhet képezni a testen. A ruházat, 
maga nem adja a meleget, hanem csupán 
elősegíti és ép ugv képes arra, hogy meg
zavarja az életműködéseket. Nagyon könnyű 
meleg ruhához szoknunk, de annál nehezebb 
azt ismét letenni. Ha a gvermek ruházatára, 
nézve a melegítés általános szabályát akarjuk 
fölállítani. ugv szolgáljon alapelvül az. hogy 
azon testrészeket tartsuk melegebben, hol a 
vérkeringés lassuld*.  és igv a természetes 
melegség előidézése csekélyebb vagy pedig 
a vegyészeti cselekmények működése miatt 
magasabb hőmérsékletet kivárniuk, mint ez 
az emésztési- és elválasztási szerveknél tör
ténik ; e szerint a fő, nyak és mell gyöngéb
ben, a gyomor tája, allias és láb melegebben 
legyen födve. Az egészséges gyermekeknél, 
kiket, gyöngéd anyjuk nagyon is meleg 
öltözet által elpnhitanak. ezen részek felhőre

nagyon ingerlékeny lesz, a legcsekélyebb 
alkalommal meghűlnek és gyakran szenved
nek főfájásban,v 11 adásban, torok
bajban. köhögésbeTT^es tüdőbajokban, oly 
gyermekek ellenben, kiket rosszul értelmezett 
edzésből, minden tekintet nélkül néha na
gyon is durva éghajlatunkhoz, anyjuk hiú
sága félmeztelen járat, kiket télviz idején 
meztelen lábszáracskákkal. rövid harisnyák
ban és az altestet alig fedő szóknyócskában 
látunk, mig ellenben a főt vastag prémes 
sapka födi, az ily gyermekek, mondjuk, köny- 
nven megbetegszenek és különösen a gyer
mekbetegségekhez hajlandók, melyek üdült 
h illések és benső akadályok által nyilvánul
nak és miket a természet-ellenes öltöztetés 
idéz elő.

I )e eltekint ve attól, lmgy mindez egészség
ellenes. még a fiatalság szépségérzetét is 
megrontjuk, ha gyermek ies mód helyett 
divatosan járatjuk.

Nézzünk csak körül az utczákon a 
gyermektársaságokban és fájdalommal fog
juk észlelni, hogy a kisdedek nőink és 
leányaink torzképei és a gyermeki testen 
az ízléstelen divat látványa annál vissza- 
taszitóbb.

A természet, mely az embert a leg
tökéletesebb teremtményévé szánta, gondos
kodott arról, lmgy hátunk alatt a duz 
púpja, vagy pedig tejünk tetején hajtorony 
ne torzítson el ; mily boldogtalan lenne az 
unva, ha kedves gyermekének szabályos 
növését, uiel yet mindég gyönyörködve szemlél, 
oly kinövések halmoznák el. minőket a divat 
a ruházatban előidéz.

Es mégis, nem csupán az anyákat látjuk 
tóinvosfőkkel és dromedár duzokkal büszkél
kedni. melv viselet, hozzávetve a topánok 
óriás magasságú sarkait, a szép női alakot, 
teljesen ismeretlenné teszi, minden szépségű 
vonali háttérbe szőrit és oly járást idéz elő, 
melvet nem lehet többé tisztán emberinek

T A R C Z A.
Kuglizó dal.

Dobjunk Károly, szaporán, keményen, 
Hadd guruljon ezéllioz a golyó.

All a sereg ott künn még kwélycn: 
Üssük hát le, legyen hódoló ’

Oh barátom, lökjünk; fut az élet.
S örök frigyet vele nem kötél!

Mig le a zord halált messze veled :
Már ma fedhet gyászos szeiníbdel!... 

Addig játszunk, miglen itten élünk ; 
Ha meghaltunk: ki törődik vélünk?

Minket is hány, dob ...a sors, kezével. 
Ali, a szivünk mily sokszor sajog.

.lön a végzet sújtó erejével:
S sárba száll a becsület s a jog.

S mig a bábok újra szerepelnek, 
Nézd, megint szép sorban állanak

A már egyszer megtört, dúlt kebelnek 
Szép reményi hogy' szétfoszlanak 

Gurítsunk hát. mig csak együtt elünk. 
Ha letűntünk: vesződnek is vélünk?!

Mennyi léim fububáiik van itten .
Hald a inlkát: mint esahol, ugat.

De ne félj ! .ló és kegyes az Isten 
S mm ütsz folyton esak

Oh ne csüggedj ! lásd, helyet cserélek.
S porba hullhat még mind a „kilencz.” 

Vvszszen a hitvány rabszolgalélek !
Veszszen, a ki gyáva s gaz kegyencz! 

Ám mi dobjunk Kari, miglen élünk. 
Ha nem leszünk: törődnek is vélünk?!

S ti barátim, szeretett Ilii társak :
Fogjatok most egymással kezet. 

Csalfa arezot közietek ne lássák!
Nviltsziviiség az. mely jól vezet.

Reánk vár a hosszú tekepálya ;
Föl s alá forg már a sorskerék,

Ki a munkát győzi s bátran állja.
Nyer mi nálunk : — az ügyes s derék. 

Tekézziink hát; rajta ! a mig élünk ; 
Ha porladunk: eleget henyélünk.

S ne feledjük e helyen a L i b e r
Thirzusz koszoruzta vig fiút.

Az elcsüggedt tőle friss erőt nyer;
< l vidít fel aggot s itiut.

Hajrá társak! Bort a billikomba !
Futva fut ez élet, elrepül !

Használjuk fel minden lépten, nyomba',
Belé úgyis sok keserv’ vegyül... 

Töltsünk, dobjunk . . mig e bolygón élünk ; 
Lent a sírban férgek laknak vélünk !

S mi alatt igy derülten tekézünk : 
Nviytsd galambom, csokra ajakad.

Lapunk mai száma 6 oldal.

Ah ! ha Orkusz bús honába érünk, 
Gyönyörforrás ott már nem fakad!

Egy hii kebel édes simulása
l’j teltvágyra késztet szüntelen.

Te vagy, te vagy legszebb alkotása 
Teremtőnknek : tiszta Szerelem !

Akkor élünk : ha szeretve élünk ;
Ha szivet szívért kicserélünk. — —

.ló Faludy, haj’tsunk hát keményen; 
Ha<ld guruljon szépmi a golyó.

Gyönge báb ne álljon oly kevélyen ; 
Porba dőljön, a mi nem v a 1 ó.

(Hí barátom, játszunk ! tűn az élet, 
S tartós frigyet vele nem kötél!

Te halálod még tán messze véled;
S ma boríthat már a szeinfödél . . .

Munka után mulassunk, mig élünk; 
'Temetőben pihenni ráérünk.

Oltványi GAnpár,

A füzérvári fogoly.
Abaujm.'gy.' .'szaki részen, Kadvány köz.’lé- 

ln‘ii .-gy meredek hegyen állt hajdan a füzért vár. 
De az idő vasfoga, mely m in ismer kiméletet, itt 
is érvényesítette jogait, ngy, hogy ma már esak 
lomjai láthatók az egykor oly hatalmas rahlólovag, 
Kotnoróezi várának. A meredek hegyre tekergős 
utakon juthatunk és innen széttekintve, a nagy
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nevezni. Imiiéin a leányokat is kényszeríti 
ezen természetellenese gbe és az uralkodó 
divat befolvása olv nagy, hogy több gyer- 
niekköny hull, ha új divata taiiik<|Uet 
nívgt.-igadnak tőlük, mint bártiielv egyéb 
komolvabli veszti ségltél. A nevetséges után
zási tárgvgval bálnáinkban nem esupáti 
a hiúságot és érzékiséget növesztjük, hanem 
megfosztjuk őket minden önálló ítélettel, 
minden természetes i-zépsegerzettol.

Fiatalságunk ruházata, a divatizles min
den liullámzata közt ,első sorban az. egészséget 
vegve tekintetbe. < ívjon a lágy és forróság 
ellen, melegítsen keliveztetes i léikül, hűsítsen 
megfázás nélkül, arányos legyen az. egyes 
testrészek többé- kevésbé szükségelt h'iilesenel. 
kerüljön minden nyomást. szorítást, vagv 
dörzsölést, ne legyen túlságosan hossza, vagy 
bő. ne akadályozza a tagok szabad mozgását, 
ne gyakoroljon kényszert a test tartáséira es 
soha se idézzen ebi rósz szokást.

Második alapföltétele, hogy tekintetbe 
vegyük a gyermeki alak terniész-etességét, 
a szépség és erkölesiség törvényeit, mely 
alkalommal meg kell jegyeznünk, hogy a 
sziii-iszhaiigzatot is gyakran mellőzik a ru
házatnál.

De a gyermekek ruházatánál leginkább 
abban hibáznak, hogy azokat nagyon is 
korán bujtatják esupáti a felnőtteknek illő 
jelmezbe, mert sok anya nem várhatja be 
az időt, melyben fiait és leányait saját es 
atyjuk divatalakja mintájára, gyakran min
den Ízlés nélkül es valóságos nevetséges 
módon eziez.oimizzák. Hagyjátok mega gyer
mekeknek, a meddig esak tehetik, gyermekit s 
ruházatukat, mert azon esáb által, hogy 
már a felnőttek közé soroztatik. gyermeketek 
életét oly világba helyezitek, melynek ide
gennek kellene maradnia előtte, s melyben 
se testileg, se lelkileg magéit nem tájékozhatja

Ki adna tökét százas kamatra?
Nem hiab.i az ember egy folyton tökélye*  

biiló teremtmény, de számtalan esetben elmen 
<b»lta «> elinondatja e *zókai  : Miért m in .tini 
tani” vagy .hittem” én ezt vagy azt előbb? E< 
mikor megtudta ? N*  m hitt*  A kényelemszere 
tete. vagy a közöny meggátolták. s a könynyel 
Illőség szele azután jó illessze elfujj a a felvetett 
eszmei, a jó gondolatot, s van eset reá, hogy 
nagy sokára visszakerül agyában vagy szeme elé 
i mez eltávozott vendég, de többnvire későn, s a 
mit annak idejében ha befogna, sorsa, ügyei 
egészen másként fejlődhettek volna, de most már 
miként fogjon hozzá? Neme k«-on van :t szándék 
s a jóakarat ?

Jobb későn, mini soha — tartja a közinon 
dás. Tehát előre ! Vagy mint a jó vezér mond ja : 
I tánnnm!

tvrmé>z»‘t legn inekeldi alkotásainak látását élvez. 
Iietjiik Elbűvölő panoráma ♦ z. A hegy tövében 
van Füzér, sövény kerítéssel körülvett házikókkal, 
távolabb a bársonyos pázsiton egy kis tó sima 
tükre, balról a regényes fekvésű koinlósi fürdőln*ly  
s a sűrű erdőkből kikandikál egy egy falucska 
templomának tornya. Az < rős vár rommá lett, a 
kápolna és az a mellett levő három szobáeskából 
álló lakosztálv még látható. Egy bájos leányka 
börtön*'  volt hajdan • lakosztály, a kit a vad 
Konioróczi (‘Irabolt. A szép fogoly könnv< i öntöz 
t« k e köveket, a k i oly cpedvv nézett ki börtöiu' 
nek rácsos ablakain, segélyt várva. Ha < j borult 
a tájra, könyek közt nyugasztá le fejét puha 
vánkosa ira s ha a bíboros hajnal köszöi.té a 
reggelt, zokogva kelt fel: siratta tündér álmait; 
hisz azt álinodá, hogy otthon volt ismét jó szülei 
m’d. a kinek szeret" karjaiból elrabolták.

Csend*  s est< k» n. ha >zámtalan kis csillag 
szórta szelíd tén\ < t az égboltról, a méla hold 
megunva játékát, ki ki bukkant a tbllegek tnögül, 
megjelent a szép fogoly ablakában és kit< kintetl 
a néma .‘JIm*. A es.-dogánj, az e>t kis dalnoka, 
bűbájosán zengett, s/ivszaggató dala lágy barnio 
niába olvadt ossz' a távolról hangzó bánatos 
fiiruh aszóval. Mih - n jól estek fájó lelkének e 
szomorú hangok, miiven néma kétségbeeséssel 
emelte könytelt szennát a fényes csillagokra, a 
merengő holdra. Irigye lön a csalogánynak, hisz 
tz szabadon röpködhet ágról ágra, de tőle el

FELSÖ-ZEMPLEN.
Maholnap megadóztatják még a levegőt is. 

Aza . mit mondok! Hiszen azért és addig tize 
lünk idol, a miért s a meddig levegőt szívunk:

Megadóztat mindnyájunkat a . korszellem**  
a maga sajátos szokásai szerint mindenben es 
mindenütt. Nincs elője menekülés! Takarékosnak 
lennünk szabad *•&  szükséges is. de nem szabad 
elvonni magunkat onnét, a Ind a közjó, a koz 
szeretet, a közöröm vagy köz táj dalom, részvét, 
tisztelet vágj hála megkövetelik vagy személyes 
jelenlétünket, vagy filléreinket. Az önző, a ma 
gátiak élő ember elfásult, érzéketlen tagja a tár 
sadalomnak olyanok, mint a testen a holtte
tem. mely látszik, hogy van. de csak alkalmatlan 
>ágot. hosszússágot szerez ott. a hol kinőtt.

Ha a dolog igy áll. miért n*  m adóztatunk 
meg mi is minden létező jövedelmet szolgáltató 
termelési, tenyésztési, ipari, művész, ti és tudomány 
ágat anny ira, a mennyire csak lehetséges!

Mert ahhoz úgy *•  szakképzettség, kellő ta 
pilitat és számítás, folytonos munkásság és — 
kitartás szükséges ? — De hiszen a siker csak 
nem kivétel nélkül mindenütt ezeket a tulajdonokat 
szokta megkoronázni.

Miért nem állítja fel minden állású ember 
komolyan magának eme kérdést : Mit cseleked 
jeni. Iiogv boldoguljak s magamnak enyéimmel 
ejvíitl tűrhető állapotot szerezzek? Felelet: 11 igyj 
és próbálj ! Fejtsd ki minden erődet, s törekedj 
állásod szerint mindenből a lehető legnagyobb — 
de más kárával in in járó — becsületes hasznot 
húzni!

Sok ember azért nem boldogul, mert nem 
hiszen a tudomány és tapasztalat emberein*  k, 
pedig a ki nem hiszen, az elkárhozik.

De miből és miként tegyük ezt? — kérded 
olvasóm.

Felemlítek egyet a sok közül. < >lyat, a mi 
kevéssel kezdhető s a lehető legtöbb perczentet 
adja, s nielv minden gondolat és lépésedet drá
gán fizeti meg.

Mosolyogni fogsz, ha felemlítem, sőt ajkbigy 
gy észt ve fordulsz el eme soraimtól, s félrelököd 
bosszúsan ezikkeniet, mert egészen mást vártál 
attól. Maradsz a réginél ismét s inkább töröd 
a fejedet egyebeken a szerencsén, s fontolgatva 
okoskodni azon a „három számon,“ melyből egy 
jó ternó kerülne ki. Nem is bolondság az, ha a 
szerencsi' valakire rátalál de. mert a közmondás 
szerint szárnyakon jár. vaktában kevésre szál).

De hát még is annyit szeretnél nyerni — 
>zive> olvasóm ? Elég lenne úgy hamarosan 2—Mi 
forint ? \’a_iy ezer forintra lenne szükséged ?

.Ió| van Miután a nulla ’» magában semmi, 
s csak akkor lesz belőle valami, ha elébe irillik, 
mivel ki hova nem tett, ott semmit se keressen, 
tegyél le <gj kis tőket — esetleg a mit lutrira 
raknál, vagy ('lkártyáznál úgy is - s én azonnal 
kezedbe játszom ama, .három szerencseszámot,” 
melylv'I nem csupán egyszer, de többször is 
nyerhetsz ugyan, de természetes, hogy kis áldozat 
árán eme számokat meg kell vásárolnod.

fsak tudnám azután, hogy nyerni fogok — 
mondod. - Biztositlak ! Figyeljen tehát csak egy 
kissé, a ki nyerni akar.

Tehát lássuk. \ an egv gazdasági ág, mely 
írtra még ötöt. Kni írtra száz írt kamatot á(i. 

Igazi száz porczentes foglalkozás. Ki mennyit 
fektethet heh', annyi hasznát veszi. Koczkázattal 
nem jár, nagy fáradságot nem igényel.

rabolták legdrágább kincsét, a szabadságot. Hasz
talan esdekrl, hiába könyezik, nincs ki segítségére 
jönne, nincs ki feloldaná bilincseit. S a mint ott 
állt, a hold rávetette sápadt fényét, fehér öltönyé
vel enyelegve játszott a szellő, a falu babonás lakói 
illessze kikerülték a várat, mert az a monda 
keringett a nép száján, hogy a füzéri várba 
kisértetek járnák.

Naponkint meglátogatta a rablólovag, szervi 
inét e>dve, de a leányka gyűlölettel fordult el tőle. 
Oh, a vad ember ilyenkor egészen megváltozott, 
a sötét t< kintelii szem imádattal pihent a karcsú 
alakon, halált osztó kezét összetéve, térdre Imit, 
mint egy szent kép ' lőtt. A kegyetlen Konioróczi. 
a kitol r ttegett az egész vidék s a ki nem ismert 
k- gy. Imet, eh tét adta volna e szép szőke Irány 
egyetlen mosolyáért. De hasztalan, a rózsás ajkakra 
n« in szállt mosoly, az igéző szelnek egy csekély 
sugara sem érinté a térdelőt. a szép leány tekin
tete a távolba révedezett, várva szabadi tóját. Így 
foly tak napjai kétség, remény között. Egy éjjel 
különös állna volt. ép. d»'lcz<‘g itjut látott hófehér 
ménen, a ki vit.z seregével körülvette a várat. 
Látta, mint küzd a bátor ifjú, mint hull körülötte 
az ellenség . . . s ó meg van mentve. De ah! e 
pillanatban megszólal a kápolna kis harangja, a 
leány felriad, rémülve tekint körül, a boldog álom 
• Itünt, előtte a kegyetlen való. Még most i> maga 
.•lőtt látja a deli v. zért, még hallani véli csengő 
parancsszavát, d< az ifjú alakja lassankint a távol
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A méhészet ez. Ha ki nem állhatod ezt a 
bogarászatol, sót engem is „bogarasnak “ tartasz 
érette, arról én nem lehelek, de ne feledd el ezt 
som: KM*  perczent hasznot ád .' Hangoztasd csak 
néliánvszor: 100 frtra 10 fit kamat! 'Fiz írtból 
2ii. IÍmi írtból 2m írt és igy tovább.

De szurkát úgy-e ? mi szúr? A méh, vagy 
az említettem haszon ? Bizony mind a kettő. En 
gém a limit évben megszűrt yagv 15 inch, s 
minden egyes szúrásért írt fájdalompénzt kap
tam tőlük es „ir” vagy Hastrom gyanánt minden 
szúrására „két” liter tinóm mézzel is szolgált, sőt 
ezenkívül, nehogy barátságomat elveszítse, hanem 
folytonosan megtarthassa, azzal édesget magához, 
hogy az idén RMI írt tőkét tett le nálam megőrzés 
és kamatozás végett.

(Jondolkodásra és megfontolásra érdemes dolog 
ez. Tiszta számítása ezen alapszik : Egy mag 
méh ára G 12 fit. Rajok ára 4 G írt. Első évben 
egv anya ad egy jó rajt. Az anya is kövér marad 
s”‘őszre egy kis’ kóstolót is enged kaptárából 
kivágni. Második évre lesz két anya s attól két 
jó raj. Levágni a méheket többé sohasem kell. 
Elvenni felesleges mézüket, igen. Harmadik évben 
már négy anya és jó négy raj. Ez igy megy 
tovább addig, a meddig időnk és erőnk meg 
engedi.

Most már jó lesz megtanulni a méhészet 
igen szép és hasznos mesterségét és a bárány 
I. i. a méh mind megmarad s a farkas (t. i. a 

szükség) pedig jóllakik. Igazi bűvészet.
Ha van néhány forintod, csinálj te önma 

gadnak tőkét belőle s bármilyen rósz méhesed 
lesz is. az lesz a te takarékpénztári épületed, 
kaptám*  lesz a kassza, részvényeseid a méhek, 
betevő az időknek ura. s a jó Isten s akármint 
tiltsa a törvény az uzsoráskodást, te azért is 
lm perczentre dolgozol, sőt nálad lévén a pénz
tárkulcsa, tőkédet el nem sikkaszthatják.

Jobb későn mint soha!
A többi teendőket máskor mondom el.

O. U.

Vegyes hirek.
J HitUcsai fürdő. Serényen folynak 

a munkálatok az ujonan építendő inálezai gyógy 
fürdőnél, ugy hogy június hó 1 én már a fürdő 
vendéglős is elfoglalja helyiségeit, a megnyitás 
pedig legkésőbb pünkösdkor fog megtörtenni. — 
A kik nem látták még e fürdőt, ugy gondolkoz
nak, hogy az valami családi fürdőhöz lesz hasonló 
és csak a mikor az ellenkezőről győződnek meg, 
látják, hogy bizony az ugy van már most a kez
detben is építve, hogy az igényeknek megfeleljen. 
— Valóban, nagy hálával tartoznak nemcsak a 
málezaiak, hanem a környékbeliek is az áldozat 
kész és nemes szivii Stepáu Gábor nagybirtokos
nak. a kinek kezdeményezése folytán lehetővé 
tétetett e fürdő felépítése és a hol sok szenvedő 
lel majd enyhülést betegségére, mert a forrásvíz
nek igen nagy gyógybatása van. — A környék 
beli intelligenczia már csak azért is örül a fürdő 
télépitésének, mert legalább ezentúl lesz egy olyan 
gyüllielye, a hol összejőve, a legkedélyesebb 
napokat töltheti el.

ködébe vész s a leányka felsóhajt. Felkel, kinyitja 
a kis ablakot, mohón szívja magába a fűszeres 
levegőt, letekint a völgybe, a hol ugy virulnak a 
virágok, fel a kék égre, a mely ugy mosolyog, 
minden örül a bájos kikeletnek, erdő, rét, virág, 
madár, csak az ő ajkán fagyott meg a mosoly s 
ezt nem olvasztja tel az enyhe napsugár. — Meren
géséből kürtszó riasztja fel, az erdők sűrűjéből 
ovascsapat vágtat elő, élükön a vezér, hófehér 

paripán. < *tt  áll a leány mozdulatlanul, megigézve 
a látványtól; tehát álma megvalósult, hisz ő az, 
szabaditója s a nagy örömtől ájultan hanyatlott a 
padozatra. A várban mindenki talpon volt már, 
készen a védelemre. A küzdelem mintegy két óra 
hosszáig folyt szakadatlanul. Komoróezit nem egy 
könnyen lehetett legyőzni. Hősi sen védelmezte 
várát, de végre kimerült, nem volt képes ellent 
állni a túlnyomó erőnek. A vár kapuja leroml»«d 
tatott s a győzelmes sereg bevonult. De mily 
csend ez, a várbelieknek semmi Ilire. Összeku 
latiak mindent, de a r. jtély kulcsára nem akadtak. 
Pedig ha figyelmesebben vizsgálják meg az udvar 
kiizepi'n azl a kiszáradt kutat, egy rejtett alagút 
nyiljára talállak volna, mely Sárospatakig vezetett. 
(Ez az alagút még ma is létezik, a mely a 
Komléisi tiirdöliely mellen vezet Sárospatakig az 
országút alatt.)

Midőn Koinorés-zi látta. Iiogv veszve van, itt 
menekült el seregével.

Megtekintették az épületek belsejét és rá-
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— A második razzia. Mindenkinek h l
tűnhetett már a múlt szombaton a városi főbíró 
intézkedésének azon kellemes hatása, hogy a sok 
csavargó és vidéki koldusok nem zaklatták’ a lakó- 
sokat, mert télve a leesukástól és kizsuppolástól, 
nem is mertek már városunkba jönni. — F. hó 
la-én tartotta a rendőrség a második razziát, 
csakhogy ezúttal nem a koldusokra, hanem a sokkal 
veszélyesebb kétes existentiáju és lakással nem 
biró hölgyekre. Ezek a jó madarak szintén igen 
nagy számban találhatók városunkban és szeinte 
lelenül viselkednek, miért is épen úgy — vagv 
talán még jobban — megérdemlik a kiutasittatást, 
mint a vidéki koldusok.

— Újhelyi Jelen állapot. Levelezőnk 
Írja, hogy a Zeinplémnegye árvaszékénél történt 
sikkasztások miatt a vizsgálatot megindították az 
iránt is, vájjon a visszaélésnek nem a köteles 
ellenőrzés elmulasztása volt-e az oka. Hiába indít
ványozta Aliznák István tiszti főügyész a közig, 
biz. gyűlésén, hogy az árvaszék az anyagi felelős
ség súlyától felmentess é k, hiába kell az árva
szék védelmére Karna Ferencz h. árvaszéki elnök, 
a közigazgatási bizottság mégis csak kimondta 
határozatilag, hogy az összes árvaszéki tagok ellen 
megindítja a fegyelmi vizsgálatot. Valóban szép 
állapot.

— Gyászjelentést kaptunk mely Így hang 
zik: .Özvegy Hódoglt Károlyné született: Itódogh 
Antónia, llódogb Barna, Itódogh Ida férjezett: 
Katona Györgyné férjével, s kis fiukkal Gyurikával; 
továbbá Itódogh Kálmán nié-lv fájdalommal jelentik 
forrón szeretett férje, édes atyjuk. Hagyat v ja 
illetőleg testvére Hódogli Károly, mérnök, volt ev. 
ref. egyházmegyei tanáesbiró, m gy veimyolczas 
hon védi isztnek élete 74-ik, boldog házasságának 
20 ik évében folyó május hó 17 én d. u. 2 órakor 
Miskolczon történt elhunytál. A megboldogult liült 
tetemei folyó május hó Itt-én d. u. ö órakor 
fognak az ev. ref. egyház szertartása szerint Sáros
patakon örök nyugalomra tétetni. Áldás hamvaira I 
Sárospatak, 1897. május 18.“

Lement a malter. Egy kedélyes atyafi 
diillöngélve bandukolt a héten a járásbíróság előtt, 
de miután lábai a sok szeszes ital beszivása után 
sehogyan sem ak áriák a kívánt szolgálatot t**lj<  
siteni, bizony elvágódva, leesett a kövezetre; ugy 
azonban, hogy a baloldali areza a tálhoz vágódott 
és a súrolás kövtkeztében arról egész*  n lement a 
bőr. A mint ott feküdve, töriilgeti a vért arczárói, 
jön egy ismerőse és kénlést intéz hozzá, hogy mi 
haj, mire a kedélyes atyafi egykedvűen feleli, 
hogy nagy baj nincs, mert csak a malter ment le 
az arezáról.

— Fényképészet, Egy igen iigv*  s fény 
képész tartózkodik jelenleg városunkban. Lakása 
a selyem lUrzában levő Frem/J féle házban van, 
hol a nap bármely szakában a közönség rendel
kezésén*  áll.

akadtak a kápolna melletti vasajtóra, mely a 
fogoly börtönébe vezetett. A vezér belépett a fény
űzéssel berendezett lakosztályba. A nehéz függö
nyökön belopódzottá nap. megaranyozva tükröket, 
a drága szőnyegeket. Látva e pompát, senki sem 
hihette börtönnek ez Ízléssel berendezett helyisé
get. A második szobában megrendítő látvány 
tárult sz.-mei elé. Ott feküdt a szép leány élet 
telenül a szőnyegen, szőke haja arany palástként 
vette körül, a (lezárt selyempillák sötét árny at 
vetettek angyal arczára, összecsukott picziny ajkain 
boldog mosoly játszadozott. Az ifjú nézte elbűvölve, 
imádattal feltalált eszményképét, azt a szép leányt, 
a kit álmaiban oly gyakran látott. Oda térdelt 
mellé, gyengéden emelte karjaiba, dobogó szivéhez 
szoritotta, csókjaival árasztotta el a hideg arezot, 
a piezi kezeket. Lázasan suttogott neki szerelem 
ről, boldogságról, de a leány mozdulatlan maradt, 
mint a kiből az élet utolsó, szikrája is kihalt. Oh, 
csak még egyszer nyisd fel szemed, szép halvány 
virágom, szólt esdikelve, .csak egy tekintetet 
vess rám, hisz nem lehet a végzet oly kegyetlen, 
hogy elrabolja tőlem feltalált üdvömet. Mint a ki 
száz veszélyen keresztül törve, végre kitűzött 
czélja felé közéig, elérte, a révpartot, a hol nyu 
galont, boldogság vár reá, elérhetetlennek veit 
csillaga biztatóan int felé s midőn azt hiszi, övé 
a csillag — az lehull — maga után hagyva a 
sötétséget, a bánatot. Te voltál álmaim tündére, 
szép leány, egyedüli vágyam volt feltalálni teged,
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Hajtgyár építés. A málczai sajtgyárat 
tulajdonosa teljesen újra építteti és nagyobb gépek
kel felszereli. E ezélra vásárolt két hold fiádét. 
.Megemlítjük. hogy ez a sajtgyár eddig is 12 -15000 
forintnyi forgalmat csinált egy évben a községben, 
a mi valóságos áldás a málczai lakosokra, mert 
minden telién után bevettek 30—35 frtot.

— .ló bor kerestetik. Igen jó minőségű 
asztali borok kerestetnek megvételre. Ajánlatokat 
elfogad lapunk kiadóhivatala.

Lopások. Az elmúlt héten arattak vá
rosunkban a tyuktolvajok. kiknek egy része a 
hírhedt töríik-iitezában l.ir állandó lakással. Péntek 
este ugv 10 óra tájban betörtek a régi zsidó 
templom mellett lakó alrabbinus lakásába és 
onnét több rendbeli ágyneműt és egyeli tárgyakat 
emeltek el. Szerencsére másnap reggel már el
fogta a csendőrség a tettest az özv. Aiaturkátüenuí 
házában egy kétes asszony személyében, kinél az. 
összes lopott tárgyakat is megtalálták. Elloptak 
ezenkívül a //<•«,//..• Samu korcsmájáról két abla
kot, Hriigler Benjámin jégverméből egy hordó sört 
Ós lbllhitpr Sámueltől egy métermázsa búzát és 
három véka babot. Ezen Utóbbi lopások letteseit 
nem sikerült kinyomozni.

Előmunkálati engedély. A kereske
delmi miniszter liipb.kHly Sándornak Csaptól 
Bánóczig vezetendő helyiérdekű vasútvonalra az 
előmunkálati engedélyt egy évre megadta.

— Elhalasztott majális. A helybeli 
állami elemi népiskola tantestülete által e hó 
2o ára, azaz mára tervezett gyermek majális, közbe
jött akadályok miatt e hó 20 ára lialasztntott.

— A próba kövezést városunkban e hó 
18 án megkezdték.

Xemplénmeyye virilistái. Most jelent 
meg Zemplénvármegyó-ben a legtöbb adót fizető 
tagjainak az 1897. évre összeállított névjegyzéke, 
melyből kitűnik, hogy Zemplénmegyében a legtöbb 
adót gr. Andnissy Dénes iBóes. 21<H>1 frtot, a 
legkevesebbet t'.natantin < utói birtokos iTarezali 
171 Irtot tizet. ;ssi Irton leiül fizetnek: gróf 
Andrássy Aladár iHomomiai OOiio, gr. Andrássy 
Géza iParnói 13:5X9, gr Andrássy Tivadar (Tőke- 
Terebes. 9770, báró Harkányi Frigyes (Budapest; 
9837, gróf Hadik-Barkóczv E. iTavarna. 8121. 
Iig. Windis.-hgriitz Lajos (S. Pataki 7337, Lóuyay 
Elemér kir. attassé i Londoni <1522 frtot; báró 
Seiinyey Béla (Bély) 0224 frt és báró Wahll.otli 
Frigyes (Tolesva) 5047 frtot — Kannáról viri
listák Zemplénben Beruálh Elemér kir táblai 
tanácselnök, dr. Bessenyev Béla kir. törv, biró, 
dr. Hornyay Ödön kir. törv. biró, Rónay Simon 
mérnök. Péehy András birtokos és Kresz. János 
faniió: foglalkozásra nézve van: Itl nagybirtokos, 
107 birtokos. 5 országgyűlési képviselő, 21 bérlő, 
24 k.-reskedő, 1 vámbérlő, 2 regálé bérlő, 30 pap. 
23 ügyvéd, 11 orvos. 5 mérnök, 2 gyógyszerész, 
4 törvényszéki biró., 2 kir. járási.iró. 2 ügyész, 3 
tanár. 2 uradalmi igazgató. 2 mészáros, 2 magánzó, 
2 földész, továbbá 1 követségi attassé. 1 miniszteri 
tanácsos, 1 táblai tanácselnök, 1 áll. anyakönyv- 
felügyelő, 1 főispán, 1 nyug, tábornok, 1 nyug.

felleltelek, ah, de hideg vagy, nem mosolyogsz 
rám, le van zárva szemed. Fájó zokogás tört fel 
kebléből, sűrűn omló könyei leperegtek a lányka 
arezára s mintha e kényektől s talán a szélivé 
délyes esóközöntöl életre ébredt volna a hideg 
szobor? — Igen, megmozdult, a sápadt arczl.a 
gyenge pir szállt, keblét egy halk sóhaj emel- 
kedteté, szempillái megrezdültek s alóluk a lég 
ragyogóbb, a legszebb kék szemek tekintettek az 
ifjúra, telve boldogsággal. szerelemmel.

Először látták egvmást az életben, de ez 
elég volt arra, hegy szerelemre gyújtsa szivüket. 
Ez az igazi önzetlen szerelem, a mely az első 
tekintetre keletkezik, a hol két láthatatlan aether 
lángba borítja egymást. Nem az, a mit a gyakori 
látás ébreszt, az csak megszokás, de nem az édes, 
eszményi szerelem, mert itt nem csak a szív, de 
a rideg ész is beszél.

A nap már jó magasan haladt égi utján, ők 
még mindég csevegtek a jelenről, a jövőről, úgy 
a hogy a szerelmesek szoktak ; előttük az órák 
perezenkint röpültek.

A szép tavaszi napot zugó, viharos est vál
totta fel, iszonyú szél keletkezett, mely kímélet
lenül tördelte le a fák gyenge gályáit, az ég 
csatornái megnyíltak, az eső nagy esöppekl.e hullt. 
De mit törődtek a mulatók a tomboló, viharral, 
kitörő kaezajuk tulharsogta azt. A vár fényesen 
kivilágított nagy termébe gyűltek össze győzelmi 
lakomára ; a tömör dióifaasztal csak agy görnye-

3 
ezredes, 1 táblabiró, 1 kir. aljárásbiró, 1 föszolgT 
biró, 1 tak. ti. főkönyvelő, 1 közúti kér. felügyelő, 
I kir. számvizsgáló, 1 árvaszéki ülnök, 1 vm. I. 
aljegyző, 1 uradalmi tiszttartó, 1 erdész. 1 vállal
kozó, 1 festő, 1 háztulajdonos,.. 1 tanító, 1 ven 
déglös, I asztalos és I hentes. Összesen 295.

— A koronaérték közelgő számítása. 
A koronaérték életbeléptetése 1898. január l én 
lesz. A pénzügyminisztériumban már élénken 
foly nak az előmunkálatok a koronaérték közelgő 
számításának elrendelésére vonatkozó intézkedések 
tekintetében. A már készülőiéiben lévő korona
értékű papírpénzen kívül a minisztérium rendel
kezése alatt levő itt. kir. államnvomda most a 
koronaértékü okmány bélyegek és valtóblanketták 
rajzainak elkészítésével foglalkozik. Az uj bélyeg
minták megállapítása alkalmával a, miniszter el
határozta, hogy a jelenlegieknél több más fajta 
okmánybélyeget tog forgalomba bocsáttatni, alkal
mazkodván ebben az érvényben levő bélyegfoko
zatokhoz, úgy Imgv ezentúl nem kell majd'egy egy 
okmányt 4 5 darab bélyeggel ellátni, hanem
csupán egy darabbal. A m. kir. államnyomda e 
munkálatokon kiviil a kereskedelemügyi miniszter 
rendeleté következtében a koronaértékü, illetve 
tillérértókii posta értékezikk. k (levélbélyegek, leve
lezőlapok, szállítólevelek stb.) rajzait és típusait 
is most készíti. Az uj értékjegyeket a miiiisz 
terimn még ez év deczemberélx n forgalomba 
akarja hozni.

— Építkezés a lírád ekén. Mint érte
sülünk. özv. gróf Szlá.ai/ Antalné elhatározta, 
hogy a llradeken levő családi sírbolt teljes fel 
épitését a folyó évben eszközöltetni fogja. Ezen 
kiviil ugyancsak a f. évben egy gyönyörű villát 
is épittett ott liebl Ferencz helybeli építész terve
zete után.

Jegyzőválasztás. F. hó 25-én d. e. 9 
órakor Monok község és 2t.-án d. e. 9 órakor 
Bekecs és L. Béuye község részére jegyzőválasz
tás lesz.

— Pályázat. Az ungvári reáliskolánál be 
töltendő 2 tanszékre, u. in.: egy magyar német 
és egy im iiiiyisóglan természettanira a közoktatás 
ügyi miniszter pályázatot hirdet. A folyamodvá
nyok a kassai kir. főigazgatósághoz nyújtandók be.

— Halálozás. Rdnky Elek ungvári kir. 
járásbirósági telekkönyvvezető f. hó 11-én, kedden, 
életének 51 ik évében elhunyt.

Ateyhiró. A sárospataki .Polgári Kaszinó" 
folyó, évi június lió. 13 ik napján, létesítendő könyv
tára javára a .Kossuth" kertben nyári mulatságot 
rendez. Kezdete délután 4 órakor. — Belépti dij: 
Személyjegy I korona, családjegy 2 korona. Felül 
fizetések köszönettel fogadtatnak. Kedvezőtlen idő 
esetén a mulatság június 20 ált fog megtartatni.

Harmadosztálya Jegyek kiadása 
gyorsvonatokra. Nagy szükkel.lüség volt idáig 
az allamvasutakon, hogy a gyorsvonatokkal sze
gényebb ember nem utazhatott, mivel e vonatokon
III. osztályú kocsik nem közlekedtek. Ez annál 
hátrányosabb volt az államvasutak mellékvonalaira 
vagy viezinális vasutak ra átszálló, utasokra nézve, 
mivel a menetrend úgy van kieszelve, hogy köz 
vétlen csatlakozás csak gyorsvonatokkal történik, 
tehát vagy a gyorsvonat másodosztályú magas 

dezett a különféle czimerekk. 1 ellátott evőeszközök 
súlyától. Eledeleket bőven nyújtott a vár élés
kamrája.

A pinezéből a legjobb borok hozattak fel, 
az ezüst serleg telve a gyöngyözi, folyadékkal, a 
szép leány és a vezér egészségére ürítettek ki.

Egyszerre a nagy zaj közepett megszólalt a 
kápolna harangja, a szélvihar kongatta rémesen, 
nagy moraj keletkezett, az udvarról lépések zaja hal
latszott. Recsegve tört be az erős tölgyfaajtó s azon 
át marezóna alakú, felfegyverkezett férfiak ron
tottak be. kivont kardjuk aezélpengéje csillogott 
a csillárok fényénél. A mulatókon Imrzadály futott 
át. átlátták rettenetes helyzetüket. Komorócxi, a 
rablólovag, sereget gyűjtve, visszatért, hogy vissza
foglalja várát. Iszonyú, elkeseredett .sala tört ki, 
az át át ezikkázó. villám megvilágította egy perezre 
a liarezolókat.

Milyen borzasztói látvány volt ez, a mint a 
sötét alakok egymásra rontva öldökölték egymást, 
a néma éjbe csak a fegyverek csörgése, egy egy 
sóihaj s halálhörgés vegyültek.

A vezér látva, hogy másképen nincsen me
nekvés. karjaiba ölelte kedvesét, gyorsan tova
sieti It egy hegyiuton, golyózápor közt. A leány 
remegve simult hozzá, fejét keblére hajtva, a villám 
fényénél még egyszer' láthatókká lőnek s aztán 
eltűntek az erdők sűrűjébe — megmenekültek.

Az ifjú vezér jutalma a szép leány szive s 
keze lön.
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dijját kellett az utasoknak megfizetni, vagy várnia 
kellett a csatlakozásra valamelyik állomáson 4 •»
óra hosszáig is. Ily módon érvényesültek a uii 
valutáinkon a sokszor hangoztatott demokratikus 
elvek; a vagyonos emberek utazhatnak gyorsan, 
az állomásokon való várakozás nélkül, de a sze
gény ember komisz ember, az várhat és döezöghct. 
Most azonban, a kormány végre rá akarja szánni 
magát, hogy a gyorsvonatokra is ad ki III osztályú 
uienetjegveket. Ausztriában a gyorsvonatokon a 
111. osztályú kocsiosztályt életbe*  léptették. Nálunk 
azonban csak a távolabb, a V11 XIV. zónákban 
utazóknak szándékoznak a gyorsvonaton utazható*  
kedvezményét megadni, mivel attól tartanak, hog\ 
a szomszédos forgalomban közlekedők túlságosan 
kihasználnák a gyorsvonatokat, a személy vonatok 
pedig üresen járnának. Hogy mikor lép életbe' az 
ujitás, azt megmondani egyelőre m in tudjuk.

— l'jra van tokaji bor. Tudvalevő dolog, 
hogy a világhírű tokaji bor termelése a tillokxera 
pusztításai következtében erős pangásnak indult. 
Most Tokaj és Hegyalja régi hírnevének felújítása 
czéljából a zempléninegyei gazdasági egyesület Sá 
toralja I jhelyen borkiállitást rendezett, hogy az uj 
oltványokkal elért eredményeket a szakértőknek 
bemutassa. A borkiállítás és a borkóstolás minden 
reményen felül sikerült. Körülbelül kétszáz bor 
termelő és borkereskedő — ezek között több 
külföldi is. — vett részt a kiállításon. A kiállításra 
bejelentett hatezer hektoliter régi és uj oltványokról 
eredő borból nagvobb bevásárlások történtek. A 
zsűri véleménye szerint az uj oltványokról nyert 
bor teljesen megfelel a Hegvalja régi bora minő
ségének és karakterének. A kiállítás rendezői el 
határozták, hogy a mai borkóstoló katalógust lel
terjesztik a földmivclésiigyi miniszterhez, akit az 
iránt fognak megkeresni, hogy a katalógust ismer 
tess<*  meg a külfölddel.

— Nrrráltoztatás. Katfémann Márton, 
márki lakos vezetéknevét „ Ao7/ot"-ra változtatta.

A rén kocsis szerelme. Kálót István 
tarczali föld birtokosnak mintegy 4o tavaszt látott 
kocsisa, f. hó 9 én virradóra a lótejéről lehúzta a 
kötőtöket s a feletti bánatában, hogy Julcsa szol
gáló nem fordult az ő melengető karjaibai. kiment 
éjjel az eresz alá s miután eldalolta, hogy .Eresz 
alatt fészkel a fecskeu... a kötőféket a saját 
nyakába húzta s mikor Julcsa kora reggel ment 
fejni, az előbbi melegség helyett a vén szerelmes 
megüvegesedett szemével találkozott, ki örökre 
megmerővültén bámult a zsojtárttartó leányzóra.

— Meghiró. A nagyinihályi polgári olvasó 
egyesület t. tagjai ez utón is meghivatnak az 
1897. évi május hó 23-án azaz vasárnap d. ti. 
5 órakor a nagyinihályi állami elemi iskola 
V — VI. oszt, tantermében megtartandó közgyűlésre. 
Tárgyak : I. A belügyminiszter ur által l>ővitésre 
leadott és már kibővített alapszabályok bemuta 
tása. 2. A választmány kiegészítése. 3. A napi és 
hetilapok elárverezése. 4. Esetleges indítványok. 
N. Miliályon, 1897. május hó 16 án. Rtoit.-óuszky 
Ágoston e. elnök. AtUrr Zola ,*.  jegyző.

CSARNOK.
Szirtalja.

Mint lek a rén szírt, 
Gyönyörű a tája,

.4 tája 77Ö//7Ó/ Ő. —- 
Szomorú nótája........

«* *

I olt egyszer egy kis láng. 
Eben roll a haja.

Nádszál a tei nő it . 
Sugár a: alakja.

Kökény a kit szeme.
I ’seresznye a szája. —

Ib-lezeg. nyalka legény
Szerető babája.

Történt, hogy a lányka
Es ha szerelmese

. I rén szírt tetején
1 ad rózsát kert se.

Ámde az óeska szírt
— Miért? Tudja az ég! — 

Megunta azt. a mit
I gy hinak. diesóséy.

S midón a szép kis lány 
Es szerető páryi

Étiért az ódon szírt 
Széles párká n yá ra.

S a mint mindkettő 
.4 tetőse jutott.

Hull tát a rén szikla, 
Le a földre hullott.

.1 két hii szerelmes 
Pedig oda részét f.

Mert az égnek akkor 
Ktt hii lélek kellett.

* *

Ma mulatni járnak
.4 szép Szírt a íjára.

Szírt aljáira. melynek
Ez a bús nótája.

fíródg Átadó r.

I IL O 3ST.
— EHh w.'I. «. -

Irta Szómig Isteaii.
Bizony boldog ember vagv te édes Sándor 

barátom' Birtokod jó! jövedelmez, irodád kitünően 
megy, kliensi,! számát magad sem tudod, pompás 
fogatod, gyönyörű lakásod s mindezekhez, vagy 
inkább mindezeken felül ragyog,) szép feleséged; 
kit bár körül rajong e kis város szinc-java, női 
és férfi világa róla gyanús vagy csípős megjegy
zést, sőt a legkisebb fajta szeinhunvorgatást sem 
vettem észre soha. Este mégis édes Sándorom, 
úgy elfelejted magad ig*  n gyakran boldognak 
láttatni, sőt egykedvű s unalmas arczodrol boldog
talanságot olvashat le bár ki is. Talán bánt az 
Ilon kacz.érsága ? Ne féltsd őt! E11 igen jól ismerem 
nődet, sokkal okosabb, mint gondoltam. Egyideig 
figyeltem viselését, közeledi*  m hozzá ; — engedte 

udvaroltam neki, nem bánta ; bókokat mondtam 
egész komolyan: s ugyan mit felelt rá?... l’gyan 
(»ál»or maga is olyan kezd lenni, mint ezek a 
széltolók ?

No édes barátom, e hideg viz után azon 
gondolatra jöttem, történt köztetek valami. Viszont 
feleséged is észre vette • zt rajtam, mert ha úgy 
néha fölemlítem a széltolókat, csak annyit mond : 
„pedig látja Gábor, ezek nekem szükségesek.“ 
Az egyik üresebb I*  jü. mint a másik, egymás lábát 
tapodják, nyakukat törik, mérges pillantásokat 
váltanak, különösen az a két liorihorgos báró, 
meg a nagyságos alispán ur, s ez engem oly 
igazán mulattat ; aztan kaczagott édesen, bár 
láttam abban jókora adag keserűséget.

Jo| emlékezem reá, hiszen nem oly rég, ha 
közénk jöttél, elég ritkán ugyan, de jó kedved s 
humorod végig ömlött az egész társaságon, gú
nyoltál engem, különösen tudod ama szerencsétlen 
eset óta, a mikor elveszítettem valamit — elv**  
szitettein az emberekbeni hitemet, midőn meg
gyűlöltem az egész női nemet — egyért — de 
mit mondjam tovább, unalmas dolog s te barátom 
amúgy is tudod. Most pedig élj ősz gyakran — föl 
keresed barátaid, ha a pörös csomagok engednek 
— vájjon vaué benne köszönet?

Nincs! N*  in akarom, mert nincs jogom eme 
változás okát kutatni s tudni, nem kiváltom bizal 
inadat kierőszakolni, csak azt csodálom, miként 
lett belőled oly végtelen komoly s szótlan legény 
s miért oly keserű a te angyali szépségű Ilkád 
kaczagása!

gyújts szivarra Gabi, itt a doboz, ülj le, 
figyelmesen hallgass s aztán mondj, a mit akarsz, 
beszéljen a világ a mit tetszik.

Két éve múlt, hogy atyám meghalt, irodáját 
átvctttrin. A fővárosban nem találtam magam, 
vágytam egv kissé falura menni. Jogász és pat- 
varista koromban mimiig töltöttem pár hónapot 
nagynenemnel Für**d«  n, ide jöttem most is. Ko
csimról leszállva, az. úti port lerázva, csakhamar 
villám beszélgetésbe * gy*  l**<ltünk,  ezer kérdésér**,  
mely majd mind egyszerre jött, alig tudtam 
válaszolni.

Egyszer felállók s csinos női kalapot látok 
egyik asztalkán. Nagynénéin észrevett**  tekintetem, 
igy minden további kérdezés nélkül mondja. Igaz, 
el is fel»*dt**m.  vendégem van. Néhai öregem 
unokahuga Zátnbori Ilon van nálam egy hó óta, 
!• veh mben csak azért n<*m  emlitvttem őt, hogv 
annál inkább meglepjelek. Gyönyörű teremtés 
aztán olyan jó kedélyű, folyton dalol csies(>r<*g^  
mint valami kedves madárka, egész fölvillanyozta 
lelkemet. Apró figyelmessége, szórakoztatása, csin
talan pajzánkodása ellenállhatatlanná teszi.

Ennyi sok dicséret után igazán vágytam 
mielőbb láthatni nagynénéin kedvenezét _  a
csinos kalap még csinosabbnak vélt tulajdonosát.

Élűidig a hatalmas parkban sétára indultam. 
Az üde levegő, a virágok illata, a madár dal, 
az óriás plátán, hárs és egyéb fák. a példás rend 
lg*  11 jo hatással voltak rcáni. Nem is ügy«*lt*  in 
s«nimire. A játszi napsugár, melv a hársak sűrű 
lombja közt átszürődőtt, a remek halastó vizében 
tort meg, csalt odább-o<híbb. Mentein, Iilendegéltem. 
mint a meseb(*li  gyermek a szivárvány után.

1897. május 20.

Merengésemből édes nevetés hangja riasztott 
ki. Pár pillanatig megálltam, kerestem a nevetőt, 
gondoltam, nem lehet más, mint a nagynéni ked 
vencze, kit magam is óhajtottam ismerni. Mind- 
azáltal a világos batiszt ruha láttára kissé hátra 
léptem, talán jobban megsz**mlélni,  vagy félelem 
hol. röstelkedésből vagy tudom is én mi a szösz 
hol, hiszen velem ilyen fontolgatás történni ritkán 
szokott, szóval indultam vissza a kastély félé; 
ámde alig t»*tt**m  tiz lépést, uj nevetés. Eh! 
mindegy, más úgy s**m  lehet, megszólítom, való
ban szégyonlvtes, iskolás gyereksz«*rü  viselkedésem, 
fővárosi gavallér voltomhoz. Tétovázásom nem 
vette észre, bemutattam magam a kedves távoli 
rokonnak.

(Folyt, kiír.)

Közgazdaság.
— A trieszti általános biztositól 

társanág (Assicurazioni Generáli) f. évi április 
hó 12 én tartott f>5 ik közgyűlésén terjesztettekbe 
az 1S9<’>. évi mérlegek. Az előttünk fekvő igen 
terjedelmes zárszámadás (>O oldalra terjed és mint 
minden évben úgy az idén is számos rendkívül 
érdekes statisztikai adatokat tartalmaz. Ezen jelen
tésből látjuk, hogy a központi igazgatóság a napi
remi előtt szomorú kötelességnek felelt meg, midőn 
elhunyt, felejthetlen, érdemdús magyarországi kép
viselőjéről Rótt Józsefről következőképen emlékezett 
meg kegyeiéit*  Ijesen : — „Rótt József budapesti 
képviselőségünk főnöke, legelőkelőbb munkatársunk, 
ki kora ifjúsága óta f*  lülinulhatlan buzgalommal 
szentelte teljes tevékenységét és szellemének kiváló 
adományait a társaság érdekeinek, a múlt év végén 
súlyos betegségnek esett áldozatul, liott József el
hunyt kartársunk emlékét mindig tiszteletben fogjuk 
tartani és Önök bizonyosan csatlakoznak mély 
gyászunkhoz és ennek ünnepi*  s kifejezést is fognak 
adni.“ Az évi jelentésből látjuk, hogy az élet
biztosítási osztály dijtartaléka 1891). évi deczember 
31 én 3,()82.7K3 frt (il krral 48,914.7(10 frt 37 krra 
emelkedett. Az ugyanakkor érvényben volt élet
biztosítási tők**  összegek 189,549.380 frt 95 krt 
tettek ki, mig az év folyamán bevett dijak 7,887.184 
frt ;>7 krra rúgtak. A tűz és szállítmány biztosítási 
ágakban a dij és illeték bevétel 11,660.231 frt 
19 kr. volt; miből 4,694.768 frt 19 kr. viszont
biztosításra fordittatott, úgy, hogy e tiszta díjbevétel 
6,985.463 frtra rúgott, ni*  ly összegből 3,315.061 
írt 39 kr. mint díjtartalék minden tehertől menten, 
a jovo cvre vitetett át. A jövő években esedékessé 
váló dijkötelezvények összege 31.896.255 frt 27 
krra emelkedett. Károkért a társaság 1896 bán 
9.890.288 irt 74 krt folyósított. Ehhez hozzáadva, 
az előbbi evekben teljesitett kárfizetéseket a társaság 
alapítása óta károk fejében 291,247.887 frt 35 
kinyi igen tekintélyes összeget fizetett ki. Ebből 
a kártérit,*si  összegből hazánkra 54,452.856 frt 37 
kr. esik im ly összeget a társaság 166.000 káresetben 
fizetett ki. A nyereségtartalékok közül, melyek 
összesen 6,;);>4.1O4 frt 64 krra rúgnak, különösen 
kiemelendők : az alapszabályszerinti nyereségtarta
lék. mely 2,625.000 Irtot tesz ki, az értékpapírok 
árto|yaminga*lozása  és fedezetére alakított tartalék, 
mely daczára annak, hogy e czélra egy 500.0IX) 
frlos külön tartalék áll fenn, az évi nyereségből 
kihasít.)tt 280.000 frttal 3.849.104 frt 64 krra 
emeltetett fél és továbbá a 8O.(M.K) frtra rugó kétes 
követ,lés,*k  tartaléka. — Ezeken kívül fennáll 
m,*g  egy 120JNM) frtot kitevő külön alap, melynek 
az a rendeltetése, hogy az életbiztosítási osztálybau 
a kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse. A 
társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek első 
rangú értékekben vannak elhelyezve az idei 
átutalások folytán 61,051.211 frt 83 krról 66,174.010 
irt 30 krra emelkedtek. Ezen értékekből több mint 
18 millió magyar értékekre esik. Ezen alkalommal 
felemlitendőnek tartjuk, hogy a es. és kir. felséges 
uralkodó család magán és alapítványi uradalmainak 
Magyar, ( seb és Morvaországban levő összes 
épületei, leltári készletei és terményei, valmint 
gyárai tűz ellen a trieszti általános biztositó 
társaságnál < Assieurazioni Generálinál) és a tér 
mesztmeiiyek jég ellen az Assicurazioni Generáli 
leanyintézeténél, a Magyar jég és viszontbiztosító 
részvénytársaságnál hosszú időre lettek biztosítva.

Szerkesztői posta.
I . li. lloiiioiina.) |p‘ii.

1, ,.. .......... ..  ‘'"'í" ’ ké,lk’ “•>'» “'uiik.
Iviiulnlk. I„w IJ„.v.-ihi..1 igóroíót Budapnatníl.

iajft előfizető. (Helyben.) Czikkét egy negyedrész 
.zert, >i„Tt ....vt. l. nül klll.lötf be, b»n>nui..|rv„.l„„zb.ii 

azért notn közöltük, mert rossz volt.
lleafux. Valóiul) nem ért,mi.

ti»zt. l. tb,l kórjuk, Írjanak «zori;». 
másán, im rt a folytonos pilionós ogé-zeti petyhüdtté teszi őket.

Ijhelffi. Hogy mennyibe vesszük ? Annyiba, mint a 
nickkai zarándok a kutyaugatást.

(Helyben. Arra nem vállalkozhatunk, 
hogy un írjuk meg az ön tán zájának a befejezését.

znkeofi hatói //. Sajnos, már nekünk azt
nem lein t kultivalni.

Felelős szerkesztő:

GÁL VILMOS.
Kiadó tulajdonos:

laxdebmak a.
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Árverési hirdetmény
Alulírott l>ir«»M«gi végrehajtó az Issl.óvi IA. t.-<•/.. 102. 

§-m értelmében ezeiuid közhírré tozi, hogy a s/.nbráii<*/.i  
kir. járáftbirÓMág 1*07.  évi II. 7. számú végzó-v köv. tk. ztó 
ben György szobránczi lakos javára özv l‘ttise„il.
Mihálynó szobránrzi lakon ellen. 30 írt o5 kr s jár. erejéig 
1K97. évi április hó K-án fogNiiatositott kiclégilÓM végn- 
hajt.is utján lefoglalt, és 577 írtra becsült ágvucinii. bútor, 
trágy a 1 NZ.állitható pajta, 2 ló, | tarka burgonya és
hzvoinyik l’sák György hornyai lakosnál letiltott Illő írt. 
követelésivel álló ingóságok nyilvános árverésen elaltatnak.

Mely árverésnek a s/.obránc/.i kir. járásbíróság 22G. p. 
1K‘.»7. sz.. végzése folytán 30 írt 05 kr tókckövetelé . és 
eddig összesen 5 írt 7*  krhan biróilag már megállapitott 
költségek erejéig Szobránezon alperes lakásán leendő 
eszközlésére 1897. évi május hó 25. napjának dél
előtti 9. órája határidőiil kitiizetik és ahhoz, a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az lss|. évi IA. t.-cz. fo7. és tus. $ a értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek beesáron alul is 
elfognak adatni.

Kelt SzobráiK /.on 1S‘J7. évi május hó 12. napján.

Jíitf/atH l.ajos, 
kir. bírósági végrehajtó.

NAGYMIHÁLYI SÖRFŐZDE ÉS MALÁTAGYÁR

! FAGYLALT!
Van szerencsém a nagyérdemű közön

ség szives tudomására adni, hogy kávehá- 
z.amhan naponta friss

FAGYLALT
kapható és kívánatra házhoz is küldetik.

A n. é. közönség szives pártfogását kéri 
ínélv tisztelettel
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in m in 
öl 
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in 
in ni 
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pi in öi 
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in 
in 
pl in pl lö

a
\ an szerencsénk a n é. közönség szives tudomására adni, miszerint 

több é\ óta üzemben lévő

NAGYMIHÁLYI SÖRFŐZDE ÉS MALÁTAGYÁR 
jo hírnevét megalapítva, az újkor igényeinek megfelelő átalakításokkal 
gépberendezésekkel tovább működve, a n. é. közönség által megkedvelt

és

ászok-, márcziusi- és dupla márcziusi
-----= Ixerd.©-, valamint palaczksörét, 1
minden tekintetlu n megfelelő alfikban és minőségben, 
z.őnscg és t. vendéglős urak szivo figyelmébe ajánlja.

A sörfőzde a reá vonatkozó helyi viszonyokat előnyösen felhasználva, 
azon kellemes helyzetben van, miszerint az irányában támasztott legkénye
sebb igényeknek is teljes mértékben képes megfelelni, s igy a hasonnemii 
vállalatok versengését városunk és vidéke területén bízvást felveheti azon 
reményt táplálván, hogy pontos és lelkiismeretes kiszolgálás által az egész 
körzetben gyártmányaival a piaczot a maga részére biztosítja.

Eddigi tapasztalataink azt bizonyitják. hogy a t. vevőközönség sike
res működésűnket egész, készletszükségletének nálunk történendő fedezésével 
támogatja, s ezt továbbra is kérve, vagyunk

tisztelettel

a t. sörfogyasztó kö-

1 X’aiKiniiliál pi sörfőzde és inalátatmár.

■■
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ZIMENTSPITZ MÓR
a „Hungária" kávéház tulajdonosa. NAGYMIHÁLYI SÖRFŐZDE ÉS MALÁTAGYÁR.

ífcjíSfcfeí

W Ünnepélyes alkalmaknál, u. m.: 
tánezestélyeknél, lakattal inaknál, majálisok
nál mindenkor lesz, kapható.

TT Ti

nv- ■ rx.'i rx1- rv-’ . x-r-’rx-r. rv-'t fx.-'- rx-*.  i-v'. rv' ; rx-

I
i

->• párnái /\ii(lor
a „K o a“-hoz czimzett szállodája

Sztáray gróf kastélya átellenében 
^Ta.g-5r-l^ilxál3ron..

Ajánlja kitűnő minőségű valóéi hamisítatlan. az 
1S93.' évi XXXIII. törvénvezikk éri. Iliiében kezelt 

asztali és csemegeborait 
utezai kimérésben mérsékelt árban.

Kitűnő minőségű asztali bor 
n " " "

Feszt-féle V innal //.yöoy.v 
Hegyaljai szamorodni 
889-iki „ „ gyógy bor

Az orvos urak b. fifiuelmébe !
Tokaji ásszá gyógybor 1 liter .'•.(»

iegf. . ’
Ménesi veres ásszá * • •*
Szyrmiai régi szilvórium » l{
A borok árai nagyobb mennyiség vételénél egy< 

ségileg olcsóbbak.

1 liter

szives tudoináVan szerencsém a n. é. közönség 
sara hozni, hogy űzleteinbeii állandóan friss 
ciapoláiu kőbányai ser. villás reggeli 

és friss kassai virstli kapható
Ebéd, vacsora, hideu nuicd éte
lek <1 k<i/> MÍ>nl<'H szukában étlap sze

rinti rendes áruk melleit kit/ihalák.
Az utazó közöiisi’g szives figy. 11110111' ajánlom

újonnan renovált vendégszobáimat.
— Tágas istállói,- és ImlicliHL — t-'

A liflylx'li és vidéki közönség szives tudó 
mására hozom, hogy nálam evőeszközök, tá
nyérok, tálak, poharak sth., melyek n igyobb 
vendéglátásokhoz szükségesek, mérsékelt díjjá 
zásért kölcsön adatnak.
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TÜDŐS GYULA
xxri- és női czipész

Föutcza f^NAGY-AVIHALY. -**-  Föutcza

Tisztelettel tudatom a ti. é. közönséggel, miszerint műhelyemet Kassáról 
áttéve. azon kellemes helyzetben vagyok, hogy

-C«| férfi- és női lábbeliket
a legiziésesehb és legszolidab kivitelben készíthetek.

Több évi működésem hazánk nagyobb városaiban szakmámban
teljes jártasságot eredményezett számomra, s a n. é. közönség támogatása 
mellett azt a legteljesebb mértékben érvényesíthetem is.

A 11. é. közönség szives támogatásáért esd

TÜDŐS GYULA
csipesz.

. x í ." x . <•' z- ; t - X” t • XI

ide

való

t\. •/. • -. -. ■': > -. ■ ' VJ

Mossatok a hírneves
„LESSIVE PHENIX*

!!! iranczia mosószerrel !!!
PICOT J. párisi szabadalma. Kezesség chlormentességért.

Egyedelárusitás Nagy-Mihály és vidéke részére

M ARMORSTEIN JENŐ
füszerkereskedésében. 3



1897. májas 20.*FELSO-ZEMPLEN.

triesti Általános biztosító-társaság
ASSICURAZIONI GENERÁLI NjertBétt- és tealeség-iumU 11 A Bérlettel. Elérni biztosítaná*  légé BEK ETEL.

forint

•laniLtfl teljesen

.d a hivaÍ4ln--kok

IV
10 .<

*1 UX>.'

V.

1 159031(1

27721 
822204

V 
VII

2.IS81ii<'
14749 
*2917*

I KértUatéénh u karfeheteli »
1. r.ni i/t.-it U». levonva a vi»zoi>tbutosit.-k részét 
i szdlitmanybuLasiUs levonva a vinontbiztomu.k 

». J.'gl../t .«ita> levonva a viszontbutoeitok reazet
4. Halewetbirb-aitas. levonva a vi»wnu»izto»itok reszel 

N ihlett kiadatok (levonva a »n*»ontbirtoeit-'k  térit- 
tuenyeit):

j s.. . ,. r.< költségek <a folyo I 
tArlesltvrl ...

1 Jutaekok ...
3 1 -ly.- igazgatási költségek •
4. Adok es lUetekek •

NI Lmrazak •*  tgyéb kiadatok
1 tollasok két., k. ..tei.-s.-kre
1. Faneb kia.iag.-k Járulék es kami 

eilatasi pénztárába . .
Tartalék fagyó karokra
1. TA/bwtu«>taa levonva a viea-'iitbub-satuk reszel
2. */.d  dm .nv biztosítás, levonva a viszontbizt. r. szét
3. Jegbi L-sifao. levonva a viszontbizbuutok rémét . 
A k ztoaitax alapok alláaa a tzamadati ev végén
1. I»> tart.d- k

al Tó/biztositás. levonva a viszontbiztosítok r.-szet 
b. >1.. Iiti.i-nyl—toaitas. levonva a vi-z- ntiuzto- 

síb-k r>sz.d .................................................. ..........
2 Tóko-il'tt nycre-egt ..............................................................
3 Értékpapírok arfolyamtartaleka • •

á kaletetbiztikitákl tarciánafc viuontbhtositata . •
Évi üzleti n*ereteg

L. •

1

Í

3
4

&
6

8
9

10
11

12

13
14

16
17

19

Nyereség-

I. fáéértea b.ztozdázok es jareértoá fiieteae

t

H . <le-.tr.- w/i-l.i ■- v.-gyes. In'tiltások, Irt«nu
4 vtar--nihirt>mit<>k ré-zet

Ebi— r«-t. rr -/ I bub-itások. levonva a viszont- 
biztin-ili-k r—z<t - • ...

Jara.i.-kbizt.-lt.i«.k ....
II Fize-etek vteMavákárolt könyvekért, levonva a viszont 

bizto-itok
NI. 0» tatét fi etszek bntositottaknak
IV Őrleti k.ada.ok n> < • - - ><•!.. t •• <.v-it>

1. - , g 1 . | 1 - - - ■ ' m I- 1J- -en l'l
2. S/. izesi költségek I lesztve •
3. Folyo igazgatós! ügyek ------
4 Beliajl .-l jutalékok - - - - - •
5. Orvosi kolts.-gek
6. Ad -k <•» i L-tekek • . . - -

V Leimvok és egyeb kiadások Len •'•-k kétes k v te
L-sekre .-s ingatlanra

karok tartaléka .
ilesetre »z..|o es vegyes biztosítások, levonva a 
zontluztosdok reszel

£ Elclésl biztosítások levonv, 
rémét

3 Jaradekl.izlosd-.sok
VII. A biztos-tási alapok a'lasa a számadási év végén

1. Ihji .rf.il.-k
a) Halaid*,  sz es vegv bizt. lev.

a viszolittnztosit..ik n—zét frt 40.71 S.flOfi-fiS
hl Elele-i biztosítások, levonva a

viszonthiztoadok i.- . t . 4.612.967 12
• 1 > ' 1 *'

2. Dijat vitelek
a) Halálesetre azolo és vegy. bírt.,

levonva a visr -ntbi/t res/ef . 1.KMI 564*90
b) Efelesl biztosításuk, levonva a

Viszontlúrt- sd-k re-z- t 12- 255 ■*'
3 Kftloii tartal.k .. k.matl-vb - .rtlegce liany dl isanak

kiegyenlítésére
4 T« k. sitett nyere'. .-t irtalek
5. Értékpapírok arl- 'v untartaleka és kiegészítő tartalék 
l. k t - k- vetet, sek taital.-ka
7. A biztosítottak osztalékalapja

Vili. Év. üzleti nyereség

'UZODtblSÍiMtltÓk

forint u

3170600 52
131251H)
1U -7511 77

40000

3451*6 17
2*,690 06

42<> —
50941 52

4920445 41

1511104 ..
*4014 51

34350 23
4000 —

20*037 71
52126 20

517744 15
16163 96

1350 35

ill Díjbevétel

II Függő károk tartaléka a műt évrö! (levonva a viszont 
biztosítók részét)....................................................

forint

682237

535263

49135482

Összesen

TEHElt.

frt 8.307.9*4-34
. 3, .*7.47*9.1 

frt 2 81' 39 1 ff
. 1.307, <39-26

. Í S ZOll I biztos ltok részét)

I. A bUtosltéel alapok áthozatala a múlt évről:
1. Díjtartalék, levonva a viszontbiztosítok részét 
». Tők-sdvtt nyereaégtartalek
3 Értékpapírok arfolvaintarlaleki
4 Keles követelések tartaléka

II Fúggo károk tartaléka a múlt évről (levonva a viszontbiztosítók 
res/et

. Tűzbiztosítás ,

. Szállítmánybiztosítás .
3. Jégbiztosítás
4 Balesetbiztosítás .

Ili Díjbevétel (levonva a törléseket):
1 Tázbiztositas 

le ; viszontbiztosítás
2. Szálhtmanybizto-sitas .

le ; viszontbiztosit.Ls
3. Ralesetbi/tosilas (levinna a

IV A tokebefekteteseá hozadéka ;
1. K< I -s -II es les/amd- l-'i kamat, tovabba lllb'hntezeteknél 

es fakarekpeiiz.larakn.it eszkezidt hetitek kamata
2. Jelzalogkovetelesck kamatai
3. Erbkpapirok kamata
4. Ing.dlam-k tiszta hozadeka
Egyéb bevételek :
I. K-.tv.iiy illetékek

a) Tfizbizt<«ilás
b| Szállítmány biztosítás
<•) Balesetbiztosítás

KönyvNzerü arL-lyam nyereség értékpapírokon

és vesztest'g-szatnla a B mérleghez. Életbiztosítási ág. (1896).

03

6515564

298514

59 142*
144160

32’>i;

467 *7*  C19

2006*2o

04
35

••4

42

:<*

49

;;5ow

iifwwr
*6409

7288

506100

4!

09

15
2;

:«i

’ '“jtartal-k | (levonva a viszontbiztosítók részét)
2. Dijatv ítélek I
3. Külön tartal.k a kamatláb —etL grs hanyatlásának

kirgy.ulité'ére .....................................................
4. Tök—dett nveresegtartal-k
5. Értékpapírok arfolyaiiitartaleka és kiég. szitA tartalék
1; K.tes követel—ek tartaléka - - •
7. A biztosítottak osztalékalapja ...

V gyeb bevotelek

I. Kölv.-nyilL-t«-kek
■i. Egyéb üz»-iiii bevvteb’k

: h-.nyv-.zeiu urfolyamnyi-r.-seg .-rtékpapirokun

41*00008 56
3431378 20

40ÍMM)
1312500 —
1754496 67

40000 —
756508 92

67X5927 45

6N2D84 71
152319 fűi

10519 72
215191 23
120959 1-9

1693174 53
20.1306 35

47877 9*
57*57 71

77*947 53

83

603353

Összesen A tétel nőve

1 KIT 500

irő'ioon

.i 1 <> hí30'1659

129254

612'1

1481'
1722076

A jövő években lejárandó tilzbirto* 
sil.Ki dijak • ’ " ™

Az ASSICURAZIONI GENERÁLI vagyonállása 1896. deczetnber 31-én.

A tétel neve

A re-rv •■nyesek ad-H»lrvelei
fizetett restéről

Ingatlan birtok
v Városi igntlanok

M. Aga, la-.,< botok k
(■ar.lasigi termények
a Épít— alatt alb- intézeti ház l'rafaban 
l.i Epite- alatt all-- ii»f.- • t. I>.« Milanóban 
kölcsönök a társáéig etetbizt. kötvényeire 
Kamat--/-- jelzalogilag biztosított töke kolrsö 

ingatlanokra..................................................
•
Állam- — más értékpapírok ....
E. lVo kamatok..................................................
Váltok a tárrzában..................................................
Rendelkezésre alio penzek hitelintézeteknél és 

takarekpenztarakn.il ....
K—<p. n/k —zlet az intézet igazgatósága 

fiókjainál..................................................
Maradvány a vi-zuntbiatu*d..k  számláiból 
Mit.sdv.inv az intézet ti.-l latnak szaiiilaitHil . 
Mir.eiv <uv . B inerleg LL ■ számlájából 
Adósok kid >nboz<l (zímck alatt

a) Letetek k- -g biztosíték gyanánt
b) ixt. t 'o Ma Inni- dt (lapítván) 
ci . Besso József alapit vany

1 1; • . . .
Hutoiz.it.- \ assz, kienvek a tarsa- .g ö-.-.es hiva

talaiban. c regi ablak . papír-es nyomtatvány ai 
összes raktárakban .....

Előlegezett jutalékok es szervezési költségek

\ . 1 - . I

Besso József. Besso M.,

267601
4128756

12B024
■6)9:1*

A cs. klr.
Or. Bozza I

m <;i:i>t s Sándor,
igazgató-tanácsos.

Ai Intőiét

4092*80:

szab. Asslcurailony Generáli
Camillo.

Alaptőke .............................................................
Tőkésített nyereségtartalék .... 

Tartalékalap az értékpapírok árfolyam inga 
dozáaának fedezésére

h) Kiegészítő tartalék ....
T il t.d. kai..p ketes követelések fedezetére

k folyó bistmitánukra
A mérlegén

Díjtartalék a folyo biztosításokra 
a tf im-rlegen

),. Ihjatvit. l a B mérlegén
I) Küb-11 alap .1 kamatláb esetleges 

hanyatlásának ki. gyenlileser*
Tartalék függőben levő kár tize-

A viszont

biztosítók

részének

levonásá

val.
■r légén

I legeli
Osztalékalap az éietbiztositásban nyereménynyel 

biztosítottak javára...................................................
A hivatalnokok ellátási pénztár amik vagyona 
JelzalogliitelezAk ..........................................
Egyenleg a viszontbiztosítok számláján 
Egyenleg az intézet fiókjainak számláján 
l’x.nb. <■ A mérleg foly- számláján. 
Hitelezők knlónbíizó czimeken
III t. t. k kezesseg es biztosíték gyanánt . 
Gidoni alapítvány . 
(inaid alapítvány 
Goldw-bmiel alapítvány . 

esso József alapítvány . 
.1.)., R. alapítvány
Nvereseg elöli A melle 

b) Nyereség az évi Üzletből

A H Összesen

fonni | kr. forint kr. forint kr.

2625000 26250-X) 5250000
1 112500 — 13125'0 — J62.OOO —

10 5660 44 2033441 20 30691'<4 61
_ _ 5OW -00 — 50 ooo —
40000 — 40000 — *0 too -

3315061 39 - - 3315061 39

16787919 49 46787939 19
— — 2006*20 8* kO 6*20 88

- - 120000 - 12t0.I0 -

810832 72 81- 852 72
— 506400 30 6064011 30

620386 83 620386 Ki
767613 *6 — — 767613 86

1092734 10 55684 44 1148618 51
44127 40 — — 44127 40
— — 551116 17 551146 17

294O.6 35 55145 1 349201 57
17220.6 30 1831395 55 3553471 85

5213 71 — — 5213 .4
4977 60 — — 4977 50
.'.000 — _ 3'(8> —
60' Ht — _ 6000 —
3000 - — :mo<) -

830239 62 627698 23 1157937 *5
1391/113 42 59673761 31 73 .85874 73

..__ _____________ - . aa ■
Báró Bruck Ottó. Romanin-Jacur Manó

A vénért!tk át RlcUelt*  ÍXlón.M a y a r o r s z <1 g 1 vezérügynoksóg: 
Steinliardt, Poór.

hivatalos helyiségei Budapesten Dornttyi tcza lö <;4m alatt. a» mtéfét saját hazában

Báró Morpurgo lozsof Segre V

B.eebl- zárszáinadioi jelent, >ek az alanti tiiiifivnökséeatél kapbatiik. I gyan-itt felvilágosítások a legnagyobb készséggel adat
nak és élet-, tűz-, szállítmány és üzeybiztositasok az Assicurazioni Generáli jégbiztosítások a Magyar Jég- és viszont
biztosító részv.-társaság és baleset elleni biztosítások az Első o. ált. baleset ellen biztosító társaság számára a leg
előnyösebb feltételek és legolesóbb dijak mellett fogadtatnak el.

nagTSrmiiiályi fö-ö.g-yziölEség'.
LaiidcNinan I ÍIihos.

k LEGDIVATOSABB
LEVÉLPAPÍROK DOBOZOKBAN simán és díszítéssel kaphatók 
nagy választékban LANDESMAN B papit ken skedésében. N.-Míluilyban. 
„-A-CLria.1'*-  elefántesontpnpii' mindenféle alakban és menny őségben 
kapliat-'. < zininvoinás levélpapírra dobozonként 50 kr. számittatik.

Nyomatott Lamleouaii B. könyvnyomdájában.

fakarekpeiiz.larakn.it
takarekpenztarakn.il

