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szerkesztőség:
Hot. a lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő :
Török-ntcza 220 szám.

Kéziratok nem adatnak vissza. 
Bérmentet len levelek nem fotradtxtnak el

- Nyilt-ter soronkint 20 kr. 
Hirdetések jutányosán számíttatnak.

ELŐFIZETÉSI Díj :
Egész évre .4 frt.
Fél évre .2 frt.
Negyed evre . 1 frt.

Egye* szám ára 1<» kr.

kiadóhivatal:
Hova az előfizetések, hirdetési é* nyílttéri 

díjak killdendők - 

Landeama.il B. könyvnyomdája.

A gyenge magyar ipar.
Május hó 15-én tartotta az „Országos 

Iparegye síi le t“ harminczkettedik rendes 
közgyűlését. Az egyesület vezetői beszámol
nak ez alkalommal múlt évi tevékenységük
ről, s megrajzolják jövendő munkásságuk 
képét. A nyomtatásban közreadott évi jelen
tésből örvendetes, de egyszersmind szomorú 
dolgokat is olvashatunk ki. Örvendetes az 
Országos Iparegyesület eredménydus tevé
kenységén végigtekintetui, szomorú a magyar 
ipar gyengeségét és fejletlenségét látni.

Az Iparegysület tevékenysége különösen 
három irányban dombordott ki, nevezetesen : 
az ezredéves kiállítás tanulságainak értéke
sítése; az iparfejlesztés és uj iparágak meg
honosítása és a váintariffa létesítése érdeké
ben indított mozgalmakban. Legfontosabb 
ezek közül — a mi szempontunkból — az. 
iparfejlesztés és uj iparágak meghonosítása 
érdekében indított mozgalom.

Rámutattunk már mi is arra a gyá
moltalanságra, melylyel mi az osztrák gyár
ipar túlsúlyát nemcsak elnézzük, hanem 
vétkes könnyelműséggel még növeljük is. 
Az iparegyesület táblázatos kimutatásokba 
foglalta össze, hogy kiilön-külön az egyes 
iparczikkekből mennyi a fogyasztás, s ebből 
mennyit fedez a belfödi termelés és mennyi 
a behozatal külföldről.

Nagyon tanulságos ez a kis összeállitás, 
mert meggyőződhetünk belőle minden két
séget kizárólag, hogy egyedül a mi kénye
lemszeretetünk. a külföldi áruczikkek iránti

T A R_C Z A.
Ábránd.

(Ajánlva Bukovics Emma urhölgynek.)
A nFelső-ZempIén“ számára irta:

Hasíin ycr Jőzsef.
.. . Emlékszik édes? Mikor előttünk állott az a 

bánatos képű szép leány és Magácska kérdezte tőlein, 
— ugyan miért is szomorkodhatik ez a szép leány ? — 
emlékszik édes, hogy ugyanakkor igy szólott hozzám :

— Fejtse meg, hiszen maga iires óráiban 
novellákat is farag. Nos fejtse meg. Hadd lássam, 
mily éles a maga emberismerete, mily kvalitású 
a noveilairói tehetsége. Nos fejtse meg, hiszen elég 
volt az a röpke pillanat, hogy látta are.zát és ki
olvasta élete történetét szemeiből. Hadd lássam — 
mennyit és mit tud róla Írni . . .

Még most is fülembe cseng e rövid három 
szó : nos fejtse meg . . .

Tessék. I.
Elmerengett az alig elmúlt idők édes einlé 

kein. És jóleső érzés töltötte el. A tudat, hogy ime 
ez az eddig ösinen tlen érzés, ez a megfoghatatlan 
valami az ő ifjonti hévvel lüktető picziny szivébe 
is belefészkelte magát, igen, ez a tudat gyerm- 
kés romlat lanságában olyan nagyon, olyan kimond
hatatlanul boldoggá tette ot. Mert úgy történt, hogy 
az iménti kurtaruhás kicsiny leányból egy Int” 
pillanat, egy röpke perez alatt nagy leány lett. 
És ez a hirtelen, ez a gyors változás előidézte 
holló agyában, eszelős kis fejében annak az elmúlt 
időnek mindeiiik képét, amely időkor az ő múltját, 
az ő sajátos múltját képezte.

Megfoghatatlan. Hogyan lehetséges az, hogy 
egy alig tizenhat éves leány a múltra gondolva 
vissza, ködbe borultan, felhöktel < Itakarían lássa 
saját élete történetét? Miként lehet az, hogy visz- 
szaidézve a gyermekévek ártatlan, bohókás emlé

megrögzött elöitéletilnk hátráltatják a magyar 
ipar versenyképes kifejlődését.

\ együk csak kissé szemiigvre az ipar
egyesület évi jelentésében közölt statisztikai 
számadatokat: Kiadtunk szegek, szegecsek 
és csavarokért 2,800.000 irtot, földmivelési 
eszközökért 1 milliót, szerszámokért, reszelők- 
ért 2 milliót, kézmives árukért 2 milliót, 
lőfegyverekért 1 millióit, fogkeféért 1 
milliót, fésűs- és csontárukért l'/2 milliót, 
kesztyűért 1*/, milliót, viaszkos vászonért és 
gmnmiárukért I milliót, eserépt/wérf 400.000 
frtot, porczellánedéniiért 1.800.000 forintot, 
szappan és pipereszerekért 840.000 Irtot, 
ostorni/élért 150.000 irtot, métermértékért 
(zollstock) 1 millióit, pipaszárért 1 — 2 mil
liót, nádkosarakért 20Q.0O0 frtot. bőrdisz- 
mütárgv akért, iskolatáska és ostorért 70— 
80.000 frtot, gyapjufonalért 21/, — 3 mil
lióit, kötőpamutért 3 milliót, nverspamut. 
pamutszövetek, orsóezérna, stbiért mintegy 
52 millió frtot. kötött-szövött áruért l*/2 mil
liót. paszományért ésesipkéért mintegy 8 mil
lióit, nyakkendőért közel 3 milliót, vagyis 
iparczikkért körül-btlül 85 — 90 millió írttal 
adózunk külföldnek és pedig elsősorban 
Austriának.

A múltak mulasztásait egyszerre pótolni 
nem lehet, de az mégis megdöbbentő, hogy 
viszonyaink ez irányban alig javulnak vala
mit. A szóiban lévő kimutatásokból láthatjuk, 
hogy a behozatal alig csökken, sőt vannak 
iparczikkek, a melyeknél tetemes emelke
dést tapasztalhatunk. Mi lehet mégis mind
ennek az eredendő oka? Nincs talán feldől-

keit, — borongás hangulat fogja el, amely elszo
morítsa annak az üde arcznak érdekes ifjú voná
sait ? Amikor mindannyian örömmel gondolunk 
gyermekéveinkre, miért és honnan lehet az, hogy 
egy fiatal leány sohase gondoljon örömmel vissza 
erre a boldog korra . . . Es erre azután megvan 
a felelet is. Onnan van ez, hogy őt jobban érdekli 
a jelen és százszorta jobban a jövő, mint a múlt, 
mert ez az ő múltja mostohán bánt vele, egyhamar 
megösinertette vele az élet nehézségeit, kapzsiságát 
s az emberek önző rosszaságát. Onnan van ez, 
hogy idő előtt tanulta inegösiuerni az életet, a vi
lágot s az embereket s mindezeket olyanoknak 
ősim rte meg, — amilyenek. Igen, onnan van ez, 
hogy jókor tett szert arra az emberismeretre, a 
mely előre megmondotta neki: „imhol ez az ember 
is érdekből közeledik f léd, mert tetszik neki ter
meted karcsú volta, ábrázatod üdesége, ártatlan 
lényed — és azért, csak azért néz olyan merően, 
olyan mélyen a szemeidbe . . .“

Bárátnője, bizalmas embere sohasem volt. 
Az ő hófehér, saját k< z« hímezte picziny párnája 
volt egyetlen bizalmas ösmerose, meghitt barátja, 
annak panaszolta el álmatlan, lázas éjszakákon 
bús sorsát, szomorú élete történetét. Kényeivel 
gyakran áztatta ezt kicsiny vánkost, amely meg
annyi szomorúságról ti dott. amelynek szive bána
tát oly híven elmondotta, kitárta. És a vánkos úgy 
ahogy tudta, vigasztalni igyekezett a kis leányt. 
Kínálta rugalmasságát és felszántotta a sok. a 
számtalan könyíil. azTán vigasztaló súgásával el 
altatta a fejlő virágot, a nyíló rózsabimbói.

Az ilyen éjszakí < elfel»*dtett«'k vele nz élet 
prózai voltát, az idea izmus magasra tört tő szár 
nyain egy más világi*;, képzelte magát, egy másik 
világba, i 10I szebb és jobb minden, mint einitt. 
.az .•tnben‘K in« • nem sülyedtek alá. még 
mm romlottak el. Ali > önzetlenül fáradoznak, be
csületesen munkálkodnak és tisztességesen szeret- 

gozásra alkalmas nyersanyagunk, hiányzik 
népünkből a megkívántaié kézügyesség? Nem, 
mindez megvan, sót mi több, lenne talán 
megfelelő tőke is.

Hiányzik a körültekintő kezdeménye
zés és a szakszerű vezetés.

Ez okból tulajdonítunk mi az „Orszá
gos Iparegyesületu kezdeményezésének nagy 
fontosságot. Meggyőződésünk, hogy ez az 
egyesület, — mely már eddigi komoly tevé
kenységével és eredményes munkásságával 
is képes volt az ország becsülését és méltány
lását kivívni, — most is sikeresen fogja ve
zetni az általa megindított mozgalmat. Ter
mészetes, hogy az Iparegyesület rohamosan 
nem érhet el eredményt, a minthogy jelen
tésében is hangsúlyozza, hogy a mozgalmat 
az uj iparágak meghonosításának elő
készítése czéljából indította. A legközelebbi 
jövő feladata csakis az lehet, hogy a már 
meglévő iparágak tovább íejlesztessenek és 
megerősittessenek. Csak ekkor lehet arra 
gondolni, hogy uj iparágakat honosítsunk 
meg, ezek közül is elsősorban azokat, a me
lyeknél előfordul, hogy mint nyerstermé- 
nyek vitetnek külföldre, s mint elkészített 
iparczikkek hozatnak vissza.

Különösen azon iparczikkek hazai gyár
tására kellene az Iparegyesületnek leginkább 
súlyt fektetnie, a melyek sem nagyobb 
szakértelmet, sem pedig különösebb tőke
befektetést nem igényelnek. így pl. meg
ragadja figyelmünket a jelentés azon részére, 
mely elmondja, hogy a noteszeket (jegyzék 
könyveket) — melyből majd 1 millóra rúg a 

nck. Az álmok birodalmában még létezik igaz, 
őszinte szerelem, amelynek hangja nem színlelt, 
szava nem hazug. Szerelem, olyan meseszerü fo
galom ez itt mifelénk, óh de az álmok birodal
mában még van példa reá, hogy a szerelem ma
gasztossága felülmúlhatatlan, szentsége oltár és 
tudata fölemelő.

Az ilyen álmok éjszakáján rövid időre elfe
ledte borongás múltját és beleélte magát a jelen 
elevenségébe, a jövő rózsásan színes képébe. Nem 
látta magát, a kicsiny, alig három éves leánykában 
többé, aki elvesztette egyetlen mindenét — édes 
anyját és aki rokonokhoz keriile, mikor más gyer
mek még fürgén, elevenen és pajzánul játszadozik, 
— már a kötőtűket forgatta ujjai között. Nem 
látta magát többé annak a cseppnyi leánynak a 
képében, aki azután alig két évvel, öt éves korá
ban atyja koporsójánál állott és tehetetlenül nézte, 
hogy mi történik körülte, mint engedik le az üreg 
mélyébe azt a nehány deszkából összetákolt hajlé
kot, melyben, ugymondják — olyan jól esik vé
gig alunni azt az öröknek gondolt álmot . . . Nem 
sirt, nem könyezetf, hiszen mondották bár körötte, 
hogy az ő atyját temetik el, de ő alig tudta, hogy 
mit tesz e szó. — atya. Hiszen ő sohasem érezte 
annak jóságát, szer* tétét, gyöngédségéi, gondolko
zását — és csoda e, ha ily körülmények közt gye
rek eszében fel nem tudta fogni, hogy miért is 
gyűltek itt egybe az emberek, miért ez a hosszú 
czereinonia. mién k- II neki ilt ehhez az iszonya
tos gödörhöz, « hhez a feleim' les üreghez legköze
lebb állnia?

Gy» rmekpajtásaitól, az óvoda kicsiny népétől 
hallotta ugyan gyakran •• szót, hogy atya. — amint 
a kicsiny és vidám ser- g elmondogatla. hogy mit 
hozott az apa s hogy miként ütött vagy vert a 
papa. Ot egyszer csókolta meg az, akit most le- 
licitek, akkor is olyan erőszakolt, olyan hideg, 
olyan borzalmas és ijesztő volt a csókja, amely 
olt perzselte a kis félős leány homlokát. Csak úgy
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behozatal — Austriában és Németországban 
mint fegyházipari czikket gyártják. Miért 
ne lehetne ezeket hazánkban háziiparszerii- 
lég készíttetni ?

Óriási összegek vándorolnak külföldre 
ostornyélért, pipaszárért. kisebb bördiszraü- 
tárgyakért, szövött és fonott áruért, miért 
nem gondolkoznak intéző köreink azon, hogy 
e czikkek egy része — talán a kevesebb 
megmunkálást igénylők — háziiparszerii- 
leg állíttassanak elő.

Népünk a legnagyobb nyomorban síny
lődik. A mezőgazdasági munkabérek foly
tonosan csökkennek, s egyébként is a föld- 
mives munkások egész (télen át tétlenül 
kénytelenek heverni. Miért nem igyekeznek 
az ilymódon elkallódó erőben gyökerező 
nagy nemzeti vagyont értékesíteni ?

Erre a körülményre kötelességünk 
felhívni az „Országos Iparegvesiilet” figyel
mét, annál is inkább, mert czéltudatos fel
lépésével az egész magyar társadalmat fel
rázhatja közönyéből. Ezzel a kérdéssel kap
csolatban azonban felmerül a kézügyességi 
oktatás rendezésének ügye is, mely egy uj 
nemzedék egész felfogását képes lenne meg
változtatni.

Ugyancsak összefügg ezzel a különböző 
termelő-, hitel- és raktár-szövetkezetek ala
pítása és helyes irányban való vezetése is. 
Az Iparegyesület már az uj szövetkezeti 
törvény kedvezményeit is kihasználhatná a 
nemes ügy érdekében, s a mi fő, a vidéki 
ipartestületekkel fenálló szoros összeköttetésé
nél fogva könnyen szervezhetné országszerte 
a háziipar országos kiterjesztését. Ezzel a 
cselekedetével megszüntetné egész vidékek 
nyomorát, erősítené iparunkat, előmozdítaná 
nemzeti vagyonosodásunkat — s gyarapítaná 
már eddigelé is szilárd tekintélyét.

A sors.
Midőn az a siró kis lény, az az emberjelölt 

a halandók számát egygyel szaporítja, uj levél 
nyílik meg a sors könyvében, melyre a láthatatlan 
kéz előre beírja egy élet történetét.

Nem történet még az arra a kis emberre, 
hanem jóslat, jövendölés csak, de a mely szó sze
rint be is fog teljesülni s majdan történetté válni.

ösmerte, mint a többi bácsit és olyan szokatlannak, 
olyan hihetetlennek tetszett a parányi gyerekleány
nak az, amikor betanították, hogy apának kell ne
veznie, tatának kell szólítania azt a mogorva bácsit.

És a gyermek ösztönszerű elvérzetével sejtette, 
hogy ez az ő atyja nem olyan, mint amilyenekről 
gyerekpajtásai eldicsekedtek. Az igazi, a valódi 
apa jobb lehet, úgy érezte az öt éves kicsiny le
ányka. És a többi év, az olyan gyors egymásután
ban pergett le, csak úgy elmúlott megmagyaráz
hatatlan gyorsasággal, hogy egyszerre a cseppnyi 
leányból nyíló bimbó lett.

Az álmok birodalmában, az álmok ezeregy
éjszakáján elfeledte azt az időpontot is. amikor a 
nyolcz éves gyerekleányka kicsiny podgvászával, 
csekélyke czók mókjával ott hagyta azt a nénjét, 
a kinél eddigi éveit töltötte és uj otthont talált 
más vidéken, egy másik nénjénél, más emberek 
közepette, akik szívesen látták, örömmel fogadták 
és elhalmozták egész szeretetükkel azt a kicsiny 
leányt, akivel a sors, ez a kegyetlen szörny — 
olyan rosszul, olyan mostohán bánt és akinek pa
rányi kora óta viselnie, czipelnie kellett szeren 
esetlen Golgothájának a keresztjét. Itt, igen itt, 
ebben az újabb otthonában kezdett felmelegedni 
az a fagyos mosoly, mely bánatossá tette a ki
csike arezvonásait, — itt kezdte megösmerni, hogy 
nem is olyan csúnya, nem is olyan rossz az a vi
lág, amelyről ő idáig csak és egyedül rosszat hal
lott és tudott

Euiiti szebb volt a természet a maga sajátos 
pompájában; itt zöldebbnek látta a rétet, illatosabb
nak érezte a virágokat; még az égboltozatnak is 
szebb kékje volt szerinte itt, mint amott. És ha 
hóna alá vette a napi munka végeztével kicsiny 
horgolását, avagy kötését és kiment oda a domb
alatti szomorufüzhöz, amely lehajtott az alatta vé
gigfutó sekély patak fölé, s reátámaszkodva a fára 
vagy végigheverve a pázsiton elnézett hosszan a

Van ebben szomorú, bánattal telt, de van 
örömteljes jóslat, meg aztán olyan is, hol ezek 
együtt, vagy felváltva képezik annak a példabe
szédnek az alapját, hogy „a változatosság gyönyör
ködtet. •

Küzdünk a sors ellen, pedig minden fárad 
ságunk felesleges ott, hol egy oly erő ellen kell 
harczolnunk, a melynek neve na végzet.-

Nagy betűkkel van ez megörökítve az élet 
könyvében, elkerülhetetlen valami ez, mert bármit 
cselekszünk is, meglelt már az e őre írva abban a 
nagy könyvben, a mely után cselekszünk, de a 
melyet halandó ismerni nem fog soha.

Ismertem embereket, a kik a köztársadalom 
előnyére nagyon sokat áldoztak, szép és nemes 
dolgokat cselekedtek — ugyan köszönet lett e érte 
a jutalmuk ? Oh nem! Nem hogy érdemtáblájok 
gazdagodott volna, sőt még értékükből is vesztettek

Egyiknek javára, másiknak kárára van ugyan- 
egy cselekmény. — Miben keresendő és található 
hát ez a furcsa mérlegelése a társadalomnak, ha 
nem a sors intézkedésében ?

Egyik nehány fillért ajánl fel a jótékonyság 
oltárára, hálás köszönet és örök emlék lesz érte a 
jutalma; a másik ezreket áldoz és a szinleges kö
szönet mellett a nagyra vágy ás, a czimszerzés, a 
feltűnés és több hasonló lesz az, amit talán éppen 
szívből jövő nemes tette által a társadalomba saját 
maga ellen felélesztett

De nemcsak az adakozás, hanem az a köz
szolgálat teljesítése nem-e éppen úgy külömböző 
véleményeket csal ki az emberből ?

Pedig nem az a közvélemény, nem a társa
dalom Ítélete az igaz; hanem az, hogy a sors 
könyvében megirott sorok teljesedésbe mennek.’

Vannak az életben számosán élő példák, kik
nek a kezében az arany sárrá változik, és viszont 
soknak mintha a bölcsesség kövével bírna, még a 
sár is aranynyá lesz.

Vannak, kik szorgalmuk s önfeláldozásuk 
árán sem juthatnak abba a helyzetbe, a mibe má
sok, a semmittevés mellett az élet édes gyönyöreit 
élvezhetik.

Vannak esetek, hol a tehetség, az ész háttérbe 
szorul az alig képzett ember előtt; hol a rósz ta
nulóból magas állású ember fejlődik s hol a jó 
tanuló, midőn az önállóság küzdelmeivel kell har- 
czolnia, éhtifuszban hal meg.

Vannak, kiket a szerencse folyton dédelget 
s vannak megint, a kik epekedve várnák a sze
rencsét, — de az mindig eltűnik előlük.

Ezt úgy is szokták mondani, hogy szerencse 
vagy szerencsétlenség, pedig úgy ennek, mint a 
többinek a helyes neve „a sors intézkedése-.

Ha rossz helyzetben vagyunk, jobb iránt 
iparkodunk; ha pedig jó helyzetünk van, még job- 

patak tiszta tükrébe, mintha olvasna belőle, mintha 
belemélyedne a lassan csörtető kavicsok mormolá- 
sába és hallotta távolról a malom méla bugását, a 
kerék egyenlő zakatolását, ilyenkor olyan végte
lenül boldog volt. Elvesztette kötésének számtalan 
szemét, de lelkivilága megtalálta azt a helyet, a 
hol minden oly szép, oly mesére emlékeztető volt; 
azt a helyet, a hol nem áhítozott látni embert, sen
kit, csak az örök mindenséget, a természetet, a 
melynek csodáiban olyan jól esett gyönyörködnie, 
pompájában élnie és ifjúságával vetekednie.

Elkalandozott a jövendő ködboritotta. fátyol
takarta képén, miközben ábrándos szemeit ott jár- 
tatta a távoli hegyeken, a leszálló nap nyomán és 
a szürkületben, a napnak piros árnyéka befestette 
rózsássá az ő jövőjének a képét, elárasztotta üde, 
ifjúságot lehellő illatával az ő jövője* képének a 
vásznát, a helyét.

És hallottunké már nyíló virágról, illatos 
bimbóról, rózsás szirmokról, amelyeket elkerült 
volna a méh, a lepke, vagy a repülő kicsike bo 
gár? Láttunk e már virágot, bimbót, rózsái, amely 
elsorvadt volna, elszáradt volna anélkül, hogv meg- 
izlelte volna a let nagy kéjét, vagy hogy szíircsölte 
volna a szerelem, a virágok és a lepkék szerelmé
nek nektárját ?

. . . \ agy elképzelhető volt-e, hogy távol lett 
legyen az a kor, amidőn akaratlanul is és várat 
latiul kezd hevesebben dobbanni az a kicsiny 
hustömeg, amely „szivfc néven szerepel, és amely
nek az élet többé kevésbbé komoly és bohókás 
iskolájában olyan nagy és leggyakrabban olvan 
hálátlan szerep jut.
... 18 a ,JUS’ a lehorgasztott fejű, szomorú
tűz álján hevert és nézte a patak sima tükrét, 
hallgatta lassú folyását, látta az ösnierös kavicso
kat és szemlélte a leszálló napot. És ugyanakkor 
gondolt először arra is. hogy vájjon milyen is le

| hét az az érzés, amelyről leányos és ártatlan köuy- 

hat várunk. A inig a szegény csak vár és ipar
kodik, addig a gazdag már követel.

Titokzatos könyv a sors, a melybe egyrészt 
talán jó lenne beletekintve jövőnket megismerni, 
inig másrészről nagyon kellemetlen lenne előre 
megtudni életeink keserveit, bajait !

De a sors azért részben egészben igazságos! 
ha megadja az örömet hozzá egy kis keserűséget 
is, ha ad szegénységet, boldogsággal pótolja a va
gyont s ha gazdagságot ir elő, juttat a boldogta
lanságból is, mert csakis igy lehet kiegészítve s 
mindennel ellátva az emberi élet.

S hogy az emberi élet ilyen változatossággal 
van fűszerezve, csakis igy tudja megbecsülni az 
ember az egyik vagy másikat, csak igy tudja kel 
lően felhasználni azokat úgy, hogy a jövő nemze
déknek példákkal szolgálhasson.

De az állandó, a sors által kiszabott életba
joknak is van egy jó orvosságuk. Ott van a hit, 
abból megtanuljuk a tűrést, szenvedést, abban ta
lálunk vigasztalást, sorsunkban való megnyugvást. 
A hit után vagyis abból kifolyólag ápoljuk a sze- 
retetet, a mely enyhe balzsamul szolgál az élet 
sebeire s ott van még a sors ellensúlyozója, a re
mény. — Jó orvosságok ezek s aki ezekkel él, 
nyugodtan fogja elviselni az élet nehézségeit.

Ha megvan is a sors könyvében még szüle
tésünkkor Írva életünk lefolyása: ha az élet keser
vei ellen a hit s az emberi szeretet balzsamul 
szolgál; ha a boldogtalanság azon fokon áll szi
vünkben, mely az életkedvet belőlünk lassanként 
irtani kezdi; ne csüggedjünk el, mert a sors köny
vébe Írott sorok után, melyek eddig csak szenve
dést juttattak részünkre, még jobb is következik ; 
s ha a hit és szeretet balzsam az élet bajai ellen, 
ugv a remény is gyógyszer élet-elixir akkor, mi
dőn a sors üldözőképen lép fel ellenünk.

Nyugodjunk meg tehát sorsunkban, reméljünk 
egy jobb jövőt: mert ha a sors könyve keserveket 
és szomorúságot tartalmaz is részünkre, vau abban 
még egy olyan pont is, a mely a borút derűre 
változtatja s mert nem mind arany az, ami fény
lik, nekünk is juthat még abból a jóból, mit ma 
a külszin után Ítélve egy kissé talán irigylünk is .'

Vegyes hirek.
— Az ungvári dalárda városunkban. 

Végre-valahára meg lett már állapítva az ungvári 
dalárda által városunkban tartandó dalestélynek 
határideje. E szerint a régen várt dalestély f. évi 
június hó 18-án lesz, még pedig több helybeli 
közremükedésével. Az estély igen élvezetesnek ígér
kezik, a mennyiben a dalárda által előadandó da
rabokon kívül lesz zongorajáték, szavalat éa fel
olvasás is.

veiben, — abból a kevésből, amelyet olvasott, — 
tudomással birt. Hogy miféle, milyen is lehet az 
az érzelem, amiben benn van a szeretet, a vonzó
dás, a ragaszkodás, a becsülés, a tisztelet és ki 
tudja még mi mindennek egyik neme — és e 
név alatt szerepel általánosságban, hogy — szerelem.

Vájjon tudna-e ő is szeretni ? És fontolóra 
vette az imént felvetett kérdést . . . Úgy találta, 
úgy hitte, úgy vélte, — hogy tudna, nagyon tudna 
szeretni. Szeretni. Olyan nagyon, olyan kimondha
tatlanul, olyan végtelenül.

Szeretni hévvel, igaz szerelemmel, perzselő 
lánggal, egetö tűzzel, — igen-igen: bűnös szere
lemmel, olyannal, amely szerelemb'n el kellend 
kárhozniok mindkettőjüknek . . .

És akkor fogta meg kicsiny kezével kigyult 
homlokát, a buja fii föle hajolva — restelte önmaga 
előtt ezt a most végigszenvedett lelkitusát, ifjú, 
hevesen dolgozó szivének harczát . . .

Mikor pedig ébredt az álomból és a valóság
ban látta az alkonyt, a szürkületet, a távolról hal
lotta a hazatérő nyájak kolompolását, — akkor 
megint kétkedés fogta el és úgy hitte, úgy találta, 
hogy nincs, nem lehet és nem is létezhetik igaz 
és olyan szerelem, amilyenről ő álmodozott, ami 
Ivent ő elképzelt az álmok éjszakájának végtelen 
birodalmában.

És egyszerre elébe toppant egy ifjú legény 
ember, olyan pelyhedzö bajsza, bozontos hajú, 
— abból a korból, amikor az ifjú útban férfivé 

lenni. — Megállóit és nézte ezt az elbűvölő képet, 
ezt^ a meglepően szép leányt, aki ábrándos sze
meit meg mindig ott jártatta a távolban és amint 
felriadt merengéséből s maga előtt látta ezt a fe
léje sóvár pillantásokat velő ifjú embert, megijedt 
és alig bírta rendbeszedni szétbontott haját és ku
száit gondolatait.

frivolból pedig elhallatszott a kicsiny torony 
tiszta csengésű harangjának érzelgős hangja . . .
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— £ jegyzők gyűlése, Múlt számunkban 
említettük, hogy a zeniplénmegyei községi- és kör 
jögyzök-egyesülete ez évben, még pedig a jövő 
hó folyamán, váiosunkban tartja meg évi rendes 
közgyűlését. Ez ügyben a járásbeli körjegyzők 
múlt pénteken értekező tét tartottak és elhatároz 
ták, hogy az évi közgyűlés tárgysorozatát még a 
héten összeállítják és megküldik a tagoknak. Te 
hintettél arra, hogy'junius 1* án az ungvári dalárda 
tart városunkban nagyszabású hangversenyt, a 
tervbe vett nyári mulatság rendezéséről !• mondtak 
a jegyzők.

— Hídépítés, Sztropkó és vidékének egy 
rég óhajtott vágya közeleg a megvalósuláshoz. 
Ugyanis az Ondava folyón Alsó Olsvánál építendő 
Ilid tárgyában folytatott tárgyalások azt eredmé
nyezték, hogy a fontos útvonalon létesítendő hidra 
Wedryhovsky Luczián alsó-olsvai földbirtokos a 
saját erdejéből 300 drb. tölgyfái ajánlott fel. Az 
ugyanottani gőzfürész tulajdonosa pedig a hídhoz 
szükséges fák fel fii része lését teljesen díjtalanul 
hajlandó eszközölni. A tervezet a megyéhez lett 
beküldve és remélhető, hogy ilyen szép ajánlatok 
figyelembe vételével ezen fontos közlekedési Ilid, 
amely Sztropkót és vidékét Eperjessel összeköti, 
mihamarabb felépül.

— Majális. :\ helybeli iskolás gyermekek 
majálisa junius hó 8-án lesz megtartva a vörösház 
nál. — A tantestület a majális rendezésével László 
E. Flóris tanítót bízta meg, a ki a gyermekek 
ebédjére nézve már egyezségre lépett llcinöer^er 
Zsigmond vendéglőssel.

— Színészet. A városunkba érkezett szín
társulat ma tartja első előadását.

— A sztropkó iák mozgalma. Erős moz
galmat szándékoznak a sztropkóiak megindítani 
az iránt, hogy nekik is legyen külön adóhivataluk. 
Ez ügyben szorgalmasan gyűjtik az adatokat és 
még a folyó hóban megtartják a járás bevonásával 
az első értekezletet. Bármennyire is jogosnak és 
méltányosnak tartjuk a jelzett mozgalmat, mégis 
alig hisszük, hogy a remélt siker elérhető legyen, 
mert feltétlenül megkivántatik, hogy az adóhiva
talok székhelyén levő járásbíróságoknál telekkönyvi 
hatóság is legyen, azzal pedig a sztropkói járás
bíróság nem rendelkezik. Különben őszintén kí
vánjuk, hogy a fáradság ne legyen egészen 
hiába való.

— Válasz a Felső Zemplén f. évi 20 ik 
számában a felső-remetei vasgyári iskoláról meg
jelent közleményre. Felső-Remetén a népiskola a 
vasgyár telkén emelt épületben a róm. kát. hit 
községgel együtt tartatott fenn. Azépület igen rozoga 
volt s annak njbóli közös felépítése el is halároz- 
tatott, az építéshez szükséges tölgyfaanyagot a 
földes uraság a plébánia udvarára be is hordatta, 
az építkezés késlekedvén, azon anyagot a plébános 
ur el is használta. Az iskola nem épülvén, az 
épület teljesen használhatlanná vált, annyira, hogy 
annak használatát élet és közegészségügyi bizton
ságból megye és főorvos ur, még a múlt évben 
betiltotta. Azóta az iskola felépítése iránt a fele
kezet s a vasgyár közt a tárgyalások folytak. 
A vasgyár ugyanis hajlandó az iskola épületet 
saját erejéből felállítani, ha a róm. kát. felekezet 
erre felekezeti igényt nem formál, erre pedig a 
hitközség nem hajlandó reáállni. Ez az oka, hogy 
az iskolaügyben eddig egyetértés létre nem jött. 
S miután a vasgyár látja, hogy a rom. kát. fele 
kőzettel az ügy dűlőre nem fog jutni, a politikai 
községgel egyetemben abban állapodott meg a vas 
gyári vezetőség, hogy a vasgyári telken önerejéből 
egy elemi iskolát és egy kisdedóvódát állít fel 
s kérni fogja a magas államot, hogy ezt megfelelő 
tanerőkkel lássa el. — jelen közleményünkkel 
egyidejűleg a vármegyei közigazgatási bizottsághoz 
a kérvény ez irányban be is adatott. Tiszteletül 
a vasgyári bérlet nevében Widder testvérek.

— Ax aj iskola. A tornatéren építendő 
uj iskolához szükséges előmunkálatok már folya 
matban vannak. A tényleges építkezéshez való
színűleg a jövő héten fognak.

— Tüzeset, A sztropkói járáshoz tartozó 
Bányavölgy községbeu f. hó 8-án vigyázatlanság 
következtében tűz támadt és öt lakház a mellék
épületekkel együtt teljesen elhamvadt. Egy sze
gény embernek az összes vagyonát képező pár 
darab szarvasmarhája is elégett a tűz gyors terje
dése miatt.

— Vadállat assxonybő'rben. Özvegy 
Csörgő Jánosné, kis-ráskai lakos, tiltott szerelem 
következtéb ől boldog állapotba jutóit. Midőn már 
a helyzet változás külsőleg is bebizonyosodni látszott, 
széliében beszélgetni kezdtek róla a falu kró
nikásai, sőt — elmaradhatlan szokás szerint -— a 
boldog apáról is tudni vélt az ezer élű kritikus
klub. Egyszer aztán az asszonynak is fülébe jutott 
a reá nézve nem épen kellemes hir s hogy meg
hazudtolja az „illetéktelen érdeklődők“ táborát, 
nem kisebb dolgot gondolt ki. mint hogv_gyerme 
két eltávolítja. E szándékát f. hó ti. és 7. között, 
éjelen végre is hajtotta s mintha mi sem történt 
volna, 7-én reggel már tehenet fejt a korcsináros- 
nál és egész nap — szombaton — ott árult. Ezzel 
azonban nemhogy a rég táplált gyanút eloszlatta 
volna, de sőt újabba keverte magát. A falu nyelve 

nem pihent s ő feltette magában, hogy az egész 
publikumot becsületsértési pörbe fogja. Volt benne 
annyi vakmerőség, hogy lióth Mihály málezai 
körorvoshoz elment magát megvizsgáltatni, a ki
adni kér’ bizonyivánvnyal l»e akarván torkolni 
„az ártatlanul vádlókat'4’ Azonban — óh nemezig ! 

az orvos konstatálta a gyermekelhajtást. Nagy 
Árpád, málezai csendőr érmest- r. a nyomozást a 
jelentés után azonnal megindította, de ezalatt a 
megátalkodott gonosz asszony negyedfél éves Julis 
nevű néma kis leányát magához szorítván, azzal 
együtt a Laboré/. folyóba ugrott. Azonban a köz
ségi bírónak töld> társával sikerült őt és gyerme
két még élve kimenteni. .\ vizsgálat folyamán 
mindent beismert. Lőport ivott s ez okozta az 
embrió halálát. A gyerm kel egy orgona-bokor 
tövébe rejtette, honnan hihetőleg — a kutya 
kiásta. Legalább erre enged következtetni azon 
körülmény, hogy a burkot az orgona bokorhoz 
közel levő pelyvába kaparva lehet, hogy a tyúkok 
rúgták be' megtalálták, de a gyermeknek semmi 
nyoma. A minösitheth-nül embertelen asszonyt 
f* hó 14 én bekísérték a nagvmihályi járásbíróság
hoz, honnét, miután vadállati tettét teljesen beis
merte és állandó lakással hir, azonnal szabadlábra 
helyeztetett és azt hajtogatja, hogy: „Hunczut 
a világ! mindent arra fog, aki — cselekszi.“

— Dijnok kerestetik. A helybeli kir. 
járásbíróságnál egy ideiglenes dijnoki állás van 
üresedésben. Akik ezen állást elnyerni óhajtják, 
jelentkezzenek a kir. járásbíróságnál.

— Nők a szoezial izmus ellen. Bodrog
közben társadalmi utón mozgalom indult m< g a 
szoczializmus ellensúlyozására es okainak meg
szüntetésére. Mailafh .lózsefué grófné, Sennyey 
Béláné báróné. Sennyey Miklósné együttes meg 
hívására a Bodrogköz hölgyeim k színe java meg
jelent e hónap 6 án Király Ib lmeczen. hogy meg 
állapítsák a módokat, amelyek hivatva lesznek a 
Bodrogközben a népnek vallásos és erkölcsös 
irányban való működésére befolyást gyakorolni. 
Az értekezlet elhatározta, hogy egyelőre népkönyv
tárakat létesít és megalakítja a Bodrogközi nő
egyesületet.

— Csendorszakasz Nagy-liereznán. 
Nagy-Bereznáii a közelmúlt napokban kezdte meg 
küködését az újonnan szervezett csendőrszakasz, 
melynek ideiglenes parancsnoka llerke Gyula 
hadapród-tiszthelvettes.

J regál ebéri etek megszüntetése.
Mint a 'fővárosi lapok Írják, a fogyasztási adok 
jövedelmi nek bérlet utján való biztosítása, ez év 
végén az ország minden részében feltétlenül meg
szűnik s a regálbérleteket semmi szia alatt sem 
fogják megújítani. A pénzügyminiszternek ezzel 
az elhatározásával a r- gálebérlői foglalkozás Magyar - 
országon végleg megszűnik.

— IIirata! átvétel, A helybeli uj járás
bíró : Matfyasovszky Mór, városunkba m> gérkezett 
és a járásbíróság vezetését a mai napon átvette.

— Szülői gondatlanság. E hó 14 én a 
Márk U.semernye község közelében levő vasúti őr
háznál a szülők gondatlansága következtében egy 
2 éves kis gyermek a sánezban levő, és alig 30 
cm. mélységű vízbe belefult.

— Biczikli adó, Temesvár város azon 
inegokolással, hogy ha a gyógyvizek után is kell 
adót fizetni, miért ne fizessenek a biczikli után s 
kiveti a biczikli adót, melyből 10.000 forintot vél 
bevenni. Nagyon időszerűnek tartjuk ezt fehmli- 
teni éppen most, mikor Nagv-Mihályon olyan nagy 
tért kezd hódítani a biczikli. Nem jó volna e itt 
is kivetni s belőle valami közhasznú alapot terem
teni ?

— Juli^rásárok Vngrárt. Még az 1*72. 
évben nyert Ungvár városa miniszteri engedélyt 
juh vásárok tartására, azonban eddig az még nem 
tartatott meg egyszersem. A tanács a juh vásárok 
napját következőkép állapította meg: Áldozó
csütörtöki május 24—2.'».. Űrnap junius 14—!’>., 
aratási julius 2G—27.. Kisasszonynapi szeptember 
(»—7 én.

— Zivatar észlelő. Az orsz. meteorológiai 
intézet részéről Sztropkón a zivatar észlelésével 
Unghrdn/ Ede postamester, lapunk szorgalmas és 
tehetséges munkatársa bízatott meg.

— Adóhivatal Gálszécsen. Mint értesü
lünk, a pénzügyminisztériumban már elhatározott 
tény az, hogy Gálszécsen a jövő év folyamán fel 
állítják az adóhivatalt. Ha ez csakugyan megtör 
ténik, úgy a helybeli adóhivatalnál a forgalom 
nagy mérvben fog cs ikkenni.

— lievsiiljék taeg a népet! Ezt mondja 
e.’.yik leírásában Mi gyarország belügyminisztere 
a szolgahir*'knak. hi\alalnokoknak, jegyzőknek és 
mindazoknak, akik sűrűbben érintkeznek a műn 
kássokkal és a fold m | ével. Okos, helyes szózat 
ez és ha megértik azok az urak, akiket illet akkor 
többet fog ez használni a mostani veszedelmen, 
mint a csendőrszurnny azonnali alkalmazása* a 
kényszert nvképezés «'s más ilyen erőszakos esz 
közök. Becsüljétek im g a népet .' ez a világos 
értelme annak a leiratnak, amelyben Magyarország 
belügyminisztere megparancsolta' a közigazgatási 
hivatalnoknak, hogy emberségesen bánjanak a 

néppel, hallgasság meg panaszaikat és igyekeze
tlek azokon segíteni; tartsák fenn az érintkezést 
a néppel nemcsak a hivatalban, de azonkívül is, 
és lehetőleg világítsák fel szép, barátságos szóval 
azokat, akiket már elszéditették a népbolonditók. 
A miniszter ez újabb rendelete bizonyára sokat 
lendit a szegény nép dolgán — ha végrehajtják.

Szerkesztői posta.
//. Kaxxa.) KivÁnsásra szerint tettünk mindenben. 

Csak arra kérjük, hogy a jövő hetit legalább egy nappal 
eléül, küldje.

PeÍMt-Zemidéni. Sztropkó.» Múlt hétről lemaradt, 
he ez nem baj. Ki kell mutatni a járáshoz tartozó lakosság 
ielvks/.ámát. a községek mennyiségét, az oda legközelebb eső 
has..nl<> hivatal távolságát és egyéb a helyi viszonyokra vo
natkozó minden — bár mily csekélynek látszó — kellemet
len összeköttetést. A megyei pénziigyigazgatóság utján a 
miniszterhez intézendő kérvény egyes passzusai általános 
szempontból is kifejtheti a kérelem jogosvoltát és garnirozni 
kell néhány hangzatos kifejezéssel is. — A kicsikék betét
könyveire kérünk pénzt. Szives üdvözlet!

/>/•. .1f. E. ''Homonnaó Hiába volt minden fáradozás, 
mert a több oldalról nyilvánított óhajnak engedve, ki kellett 
hagynunk.

K. •!. Helyben. A neheztelés jogosságát elismerjük, 
azonban higyje el. hogy a legjobb akarattal sem lehetett.

fJ. L. Ingvár.) Azokat az érdekes tudósításokat 
szeretnék látni. Aztán a dalárdával okvetlen átjöjj te is.

IS. (). l’gyanott.) Csak legalább már egyszer.
/•’. ,J. (Abara.i Valóban, már a legtöbb ideje. Hát a 

mi halaink mit csinálnak ? - Nemde, úszkálnak.
Leendő asszonyka. Helyben.) Leendő férjét egész 

bátran <-zimezt«theti ..nagyságos urnák." Ez a legolcsóbb 
mulatság, a mit tehet ebben a drága időben. Hogy fél attól, 
ha mások ezt megtudják és kigunyolják ? - ne féljen sem
mit. mert nem kegyed az egyedüli, aki czimkórságban utazik.

Felelés szerkesztő: fiái l'iltnos.

Kiadó-tulajdonos: Landesman li.

Közgazdaság.
A triesti általános biztosító-társaság 

(Assicwazioni Generáli) f. é. április hó 12-én tar
tott 66 ik közgyűlésén terjesztetlek be az 1897. 
évi nn'rlegek. Az előttünk fekvő évi jelentésből 
látjuk, hogy az 1*97. deczember 31 én érvényben 
volt életbiztosítási töke összegek 416.815.677 kor. 
60 fillért tettek ki és az év folyamán bevett dijak 
17.2*2,135 korona 4<> fillérre rúgtak. Az életbizto
sítási osztály dijtartaléka *.225,*96 korona 36 
fillérrel li>6.055,417 korona 1O fillérre emelkedett.

A tűz- es szállitmány-biztositó ágakban a dij 
és illeték bevétel 26.059,779 korona 92 fillér volt, 
miből 11.054,256 korona 32 fiiI. viszontbiztosításra 
fordittatott ugv, hogy a tisztadijbevétel 15.005,523 
korona 60 fillérre rúgott, mely összegből 12.079,205 
korona 16 fillér mint díjtartalék minden tehertől 
menten, a jövő évre vittetett át. A jövő években 
esedékessé váló dijkötelezvények összege 6*. 1*9,76* 
korona 3* fillért tesznek'* ki.

Károkért a társaság 1897-ben 24.466,461 kor. 
76 fillért folyósított. Ehhez hozzáadva az előbbi 
években teljesített kárfizetéseket a társaság alapí
tása óta károk fejében 6O6.962.23ti korona 46 fill. 
igen tekintélyes összeget fizetett ki. Ebből a kár
térítési összegből hazánkra 113.406.607 korona 41 
fillér esik, mely összeget a társaság 170.141 kár
esetben fizetett ki.

A nyereség tartalékok közül, melyek össze
sen 14.769,224 korona 48 fillérre rúgnak, különö
sen kiemclendők : az alapszabályszerinti nyereség
tartalék. mely 5.250,000 koronát tesz ki, az 
értékpapírok árfolyamingadozasára alakított tar
talék, mely az 1.560,000 korona külön tartalék, 
ugv szintén az évi nyereségből kihasított 44.315 
korona 04 fillérrel 9.359,224 korona 48 fillérre 
emeltetett fel úgy, hogy az most az 1897. évi decz. 
31. meglevő értékpapírok értékének épen 10%-Anak 
felel meg, továbbá felemlítendő még az 160.000 
koronára rugó kétes követelések tartaléka. — 
Ezeken kívül fennáll még egy 400.000 koronái 
kitevő külön alap, melynek az a rendeltetése, hogy 
az életbiztosítási osztályban a kamatláb esetleges 
csökkenését kiegyenlítse.

A társaság összes tartalékjai és alapjai, me
lyek első rangú értékekben vannak elhelyezve az 
idei átutalások folytán 132.348,020 korona 60 
fillérről 143.645,142 korona 28 fillérre emelkedett, 
melyek következőképen vannak elhelyezve:
1. Ingatlanok és jelzálog kö

vetelések .................... 23.510,126 kor. 14 fill.
2. Életbiztosítási kötvényekre

adott kölcsönök . 12.499,795 „ 64 „
3. Letéteményezett értékpapi

rokra adott kölcsönök . 568.842 „ 06 „
4 Értékpapírok .... 94.373,963 „ 44 „
5. Tárczaváltók . . 811,139 „ 70 „
6. A részvényesek biztosított

adóslevelei .... 7.350,000 „ — „
7. Bankoknál ievő rendelke-

zésre álló követi Ié>-k . 4.165,607 „ 26 n
8. Készpénz és az intézet kö

vetelései. a hitelezők köve
teléseinek levonásával . 365,66* „ 04 ,,

143.645,142 „ 28 „
l Ezen értékekből több mint 36 millió korona ma- 
l gyár értékekre esik.
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részének

1. Kötvén) illetékek . . .
2. Köuyvs'zerü árfolyamnyereség értékpapírokon

V. A
1

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

TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG
’ iritoriah w A mérlegbe/. EIctIJ1 1 s üil it (1M.1

L KArOMtAMÍ (a kárfelvételi költésekkel együtt)
1. Tfttbiztoeitás. levonva a viszontbizLwutók részét 
t. SzallitmanybiituaiUs, levonva a vi-eontlaztositók 

restet.............................................................
I. Oslatl kiad teát (levonva a visrontbiitositők tórit- 

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

törleszt vet .............................................................
t. Jutalékok .«••••
3. Folyó igazgatási költőiek • e e e •
4. Adók es illetékek .•••••

M. LMrAaak 4a é|yé* kiadAzck
1. I.eirasok ketes követelésekre . . . •
t. Egyéb kiadások : Járulék es kamat a hivatalnokok 

ellátási pénztárába . . . . •
IV. Tartalék figfé k Arakra :

1. TOtbiztomtas. levonva a viszontbiztosítók rónáét
f. SzalhtmanybiiLu.it.is. levonva a viszontbizt. részét
3. J«-gi>;ztosiUs. levonva a viszontbiztosítók részét .

V. A AiztoaitAil alapok Állása a azAiasAAzt év végén
1. Díjtartalék :

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

sítók részét.......................................................................

t. TAkr-itett nyereségtartalek
3. Értékpapírok árfolyainLtrtaléka 
4 Ketes követelések tartaléka .

VI. Évi állati nyereség •

>Nl OENE

korona

RA

fii.

Lel NjtresM-

korona

s

Hl.

K»27H9i» 40

294X176 18 «7O466 58

1742017 30
1752081 16 3494118 46

KM6746 7o

Ő823 18

151820 32 168643 ro

931473 18
13318V —

988 - •264291 18

6136673 26

8:16391 78
697:W65 t4
2625OOO —
2418455 52

80000 — 12090720 56
609916 42

|. A blztasltA.I alaptik áthozatala a mu^r*:
1. Díjtartalék. >• •"v:‘ a vi-zont biztosítok re Zit
2. Tőkésített ny ugtartalek...................................................
3. Értékpapírok -I dyainUi l-il'-M.........................................
4. Ketes követe e . k tartaléka....................................................

II ruooo Or.t Urt.lek. • •«'< *»rol (levonva • »l«»ntb«t»- 
>itok részét) :

1. Tűzbiztosítás
2. Sz illitni.inyhiztositás . ..•••••
3 Jégbiztosítás

üSÜffiUST” ?..l'."' - • «ö. nlmáM
le : vi'/.onlbiztnsilis

2. Szállítmánybiztosítás .
le : viszontbiztosítás . •
tőkebefektetések hozadékn :
K.öc-ön — b-zamito' .-i kamat, továbbá hitelintézetek
nél takarekpi iiztarakn.il eszközölt beletek kamata .

I. Kendéket btztoiitAtok As JAradéVk fizetőié :
1. Halálesetre szóló es vegyes biztosítások, levonva 

a viszontbiztosítok reszel . .
t. Eleles esetere szóló biztosítások, levonva a viszont* 

biztosítók resz.t.............................................................
3. Járadékbiztosítások.............................................................

U. Fizetések vitzzavAtAro't kötvényekért levonva a viszont* 
biztosítok részét . . ...

Pl Owtalek flzeteiek biiotitottaknak
IV üzleti kiadAtek (levonva a viszontbiztosítók b rit menyeit:

1. Szervezési költségek | a folyó számlán teljesen tör-
2. Szerzési költségek I lesztve
3. Folyó igazgatási ügyek
4. Behajtási jutalékok
6. Orvosi költségek
4 Aduk es illetékek

V- LelrAiok őt egyéb kledétől : Leírások ketes követe
lésekre es ingatlanra...................................................

VI. Fűeeo karok tartaléka
1. Halálesetre szóló es vegyes biztosításuk, levonva a 

viszontbiztosítok reszel ...
t. Elelesi biztosítások, levonva a viszontbiztositók 

részét .......................................................................
3. Járadék biztosítások .........................................

VII. A MziOi'tAtl a apok AHAta a tzAmadá.i év vegén .
1. díjtartalék

a) Halaié*. szoló es vegy. bizt. 
lev. a viszontbizt. reszel

b) Elelési biztosítások, levonva 
a viszontbiztosítok reszel

c) Járadékbiztosítások

2H.5 I U14

a; tUL'-s. szóló es vegy. bizt., 
lev. a viszontbizt. rezet

b) Elelesi biztosítások, lev. a 
viszontbiztosítók részét

3. Kuloii taitalek a kamatláb esetleges h.<n> .ih.i^ci.ik
kiegyenlítésére ......

A. Tőkésített g-tartalek .
5. Értékpapírok Arfolyaintartalek es kiég-zitö tartalék
4. Ketes követelések tart., .-ka
7. A biztosítottak osztalékalapja .

VIH. Évi üzleti nyarazég
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I. A bntosítAM sápok á-ho-atsla a múlt évről :

2. ÉiL-k papírok I
3. Ingatlanok ti*

V. fgyrb biőte ok
1. Kötvény illet.- 

ai Tüzl'iztosit 
b) Szállít m.íny biztosítás

2. Könyvszerü árfolyam nyereség értékpapírokon

összesen

ÉletbiztositáM ág. (1897).

Egyéb bevéts ek

W46362

1116374
296945

32

; 98
36 6650682 66.

1600651 06
- 359779 82

iitwoo 26
1257111
397657 34
143859 70 2919435 08

- - 313154 10
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832426 10

317:52 02
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1< 128M54 54
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400000 *
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8O0OO —
1386764 117042635 56 1
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összesen

B A tétel neve A ki 0 SZ .cl
korona Ül. korona íil. korona ül.

J A részvénycsz-k adősli-vel<-i a tőke be nem fiz. ', ff
részéről ............................................................. : 6: 0 0 3675000 7S."áX) >0

2 Ingatlan birtok
a) \arosi ingatlanok......................................... — 1315'1000 — 131'0000
b) Mezőgazdasagi birtokok . . 251 200 — — — 2513200

3 Építés alatt allo intézeti iiaz Mi .mohán — 9 31’.2 86 93152
4 Kölcsön, k a társaság •letbizto*ita-i k, tv, nv ire — — 12499795 64 1249»; 95 64 ,
5 Kamat.,/" i.-lz.ii"gilag l.izi"'it"tt Mk»-kÖlcmtadk

Hígat Iáitokra ....... — — 6873773 28 68737-3 28 ,
6 Kölcsönök értékpapírokra......................................... ' 42 if. — — 568842 06
7 Állam- és inas értékpapírok .... b'J- IP 2H hí608826 46 1'3.59 *2 <4 74
8 Folyó kamatok............................................................. .4s ÍV. 21 5.S3412 40 781713
9 5 Altok a tarezal>an............................................................. Mii: 9 70 Ml 139 70

10 Rendelkezőre allo penzek hitelintézeteknél és ta-
karekpenztaraknal................................................... : l»s: 64'J 90 179957 36 4165607 26

11 Keszpenzkeszlet az intézet igazgatóságánál es
Lkjainál....................................................................... 8'.2h 9 76 61721 98 914561

74 '

12 Maradvanv a vi»zontbizt>w>itók számláiból -431 9 “8 4M23 4" ,‘•148 1 18
13 Maradvány az intézet fiókjainak »zam!ailx>l . 29 M9> 7H 490748 06 3438938 84
14 Maradvanv az A merleg f,lv> szaml.ijab<d — — 2261618 0! 2:61618 04
15 Adusok különböző czimek alatt ... 9112 .. 64 53107 84 991341 48
16 a) Letetek kezesség es biztosíték gyanánt 3311 04 45*7"68 as 7899032 12 '

b) Letet Goldschmiedt alapit vány GoOii 6IHK)
c) . Besso József alapítvány 1201 Hl 1S000
d) . Calabi R. alapítvány 6000 — 6000

17 Bútorzat es v asszekrenyek a tarsasag összes hi-
vatalaiban, czégtabíák. oapir- es nyomtatvány 
az összes raktárakban ....

18 Előlegezett jutalékok és sscrveieai költségek

29606*44 18 129999005 46 1 NOBMB 64
Az 1897. dec;. 31-én a jövő évekre érvényben mura 
dó dijkötelezvények értéké kor. 68189.76838
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Bsmo József, Besso M.
Hegedül Sándor 

igargatolanácso-.

1. Ihit iitalr k ) (levonva a viszontbiztosítók részét)
2. In átvitelek I ....
3. Killőn tartalék a kamatláb esetleges hanyatlásainak

kiegvenlitesére ..........................................
4. T. .■ -itetl nyereség tártál- k.........................................
5. Eil. kpapirokarfolvaml.irt.iieka es kiegészítő tartalék
ti. ketes követelések'tartaléka.........................................
7. A biztosítottak osztalékalapja.........................................

II. Díjbevétel

Halál esetére szóló és vegyes biz
tosítások .... 

levonva a viszontbiztosít.isi díjat
2. Elelesi biztosítások .

levonva a viszontbiztosítási díjat
3. Jaradekbiztositasok

1 Kölcsön- es leszámítolási kamatok, valamint a hi
telintézeteknél és takarékpénztáraknál levő I 
kamatai....................................................

2. Kotvvnvekre adott kölcsönök kamatai
3 Je!zaioykolcson,.k

pírok k.im.d.
iok tiszti hu

Alaptőke .........................................................................
Tőkésített nvereségtartalek ....
a) Tartalékalap az értékpapírok árfolyam ingado

zásának fedezésére ......
b) Kiegeszitő tartalék ......
Tartalékalap kétes követelések fedezésére
a) Díjtartalék folyó biztosításokra

az A mér'egen
Díjtartalék folyó biztosításokra 

a B mérlegen
b) Dijátvitel a B mérlegen
c) Külön alap a kamatláb esetleges

hanyatlásának kiegyenlítésére
Tartalék' függőben levő kárfize

tésekre
az A mérlegen 
a B mérlegen ’

Osztalékalap az életbiztosításban 
biztosítottak javára ....

A hivatalnokok ellátási pénztárának vagyona 
Jelzáloghitelezők ....
Egyenleg a viszontbiztosítók számláján 
Egyenleg az intézet fiókjainak számláján 
Egyenleg a B mérleg folyó számláján 
Hitelezők különböző czimeken 
Betétek kezesség és biztosíték gyanánt 
Gidoni alapítvány . 
Girard alapítvány 
tioldschmiedt alapítvány 
Besso József alapítvány 
Calabi R. alapítvány
a) Nyereség előírás (A mérleg)
b) Nyereség az évi üzletből
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