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díjak küldendők :

A választási jog kiterjesztése.
A rohamosan fejlődő korszellemnek 

kitérni, vagy őt elkerülni nem lehet. A szel
lem, mely a tömegeket mozgásba hozza, 
a legnagyobb erő ezen a világon s meg
hódolni előtte kötelessége a kormánynak és 
minden hatalmi tényezőnek. Napról-napra 
szélesbedik és erősbödik az a kör, a méh' 
az általános és természetesen titkos választói 
jog zászlója alá esküszik. S itt nem beszé
lünk a proletárokról, a szociáldemokratákról, 
hanem a müveit s valóban szabadelvű pol
gárság azon tömegéről, méh’ immár belátta, 
hogy jogot kell adni a népnek, jogot mielőtt 
még az harcba készülve követelné. A köz
ügyek intézésében részt kell biztosítani azon 
állampolgárokknak is, akik a vagyontalan, 
vagy kevésbé vagyonos osztályt alkotják.

Jó lélekkel állíthatjuk, hogy magyar
országon már megérett a hangulat a válasz
tási jognak nagyszabású kiterjesztésére. Az 
első lépést ehhez megtette Széli Kálmán 
kormányra lépése alkalmával, midőn kiadta 
az üdvös- rendeletet, hogy az adóhátrálék 
nem képezheti a választói jog felfüggesz
tésének okát. Háromszázezer választóval több 
lett egyszerre — mi káros következményét 
látta ennek az ország? Csak hasznát láttuk, 
mert a választók számának szaporodása 
anyagi okból is a választások tisztaságát 
mozdítja elő.

A struccpolitikát nem lehet már tovább 
folytatni. A nemzetközi szociáldemokrácia

T A R C A.
Lehullott az őszi rózsa levele ....

A „Felső-Zeni |»lén“ eredeti tárcája. —

Irta-. Hlchtxelt Art húr.
1.

• Önzetlen szerelem.
Elég e két szót meghallanunk, hogy va

lami ellenállhatatlan vágy ragadja meg elfásult, 
a materialisztikus világfelfogás iszapjától szeny- 
nyes lelkünket. Ez a vágy: föleme lkedui az 
önös érdekek torlaszain keresztül egy mocsok- 
talan légkörbe : az idealizmus világába. Mintha 
e két szónak minden betűje egy-egy csillagból 
lenne összerakva, úgy érezzük hallatára a vi
rágot fakasztó tavasz lágy fuvalmát és a sze
relmesek poézisének többi kellékét .....

Ez volt utolsó kézirata az öngyilkossá lett 
Magyari Béla hírlapírónak.

Eltemették. Az utolsó rög is aláhullott, 
a sir be van hántolva. Az édes anyaföld lágy 
ölében pihen már az ifjú, kinek nyugtalan 
lelke a föld felszínén megnyugodni nem tudott. 
A társadalmi kényszer és a koczkáztató vér- 
messég kettős veszélye között kisded hajóját 
az élet vadhullámzó tengerén biztos révbe vinni 
nem tudta .... egy kis ólomgolyóval keresztül 
fúrta sokat szenvedett, sokat csalódott szivet.

a legutóbbi időben óriási lendületet vett a 
fővárosban. Budapest ipari munkásainak het
venöt százaléka közvetve vagy közvetlenül 
a szociálist.! szakszervezetekhez tartozónak 
valja magát és rohamosan terjed a Mart 
és l.assale eszméje az egyetemen valamint 
a kishivatalnoki körökben. Viszont a vidéken 
és pedig a legmagyarabb alföldön az uj 
szociálista pírt, a Mezőfi-féle újjászervezett 
szociáldemokrata párt hódit, amely abban 
külömbözik a régi párttól, hogy respektálja 
a nemzeti lobogót s nem vallja magát 
nemzetközinek. Szóval néhány százezerre rúg 
már Magyarországon a szociáldemokráciával 
többé-kevésbbé szaturált állampolgárok 
száma, akiknek első és tőkövetelése az ál
talános titkos választói jog. E nagy tömeg
nek kívánságát respektálni tartozunk, midőn 
látjuk, hogy a polgárság, a burzsoá nagv 
tömege is. ha nem is az általános titkos 
választói jogot, de mindenesetre a választói 
jognak nagy mérvben való kiterjesztését 
kívánja. Németországban és Franciaország
ban, Angliában, az Egyesült Államokban és 
egyebütt is általános a választói jog s na
gyon téved az, aki azt hiszi, hogy a szo
ciáldemokraták vívták ki. Hanem igenis ki
vívta az emelkedett korszellem, művelődő 
polgárság. Es ki fogja vívni Magyarorszá
gon is, melynek szégyenfoltja az, hogy csak
nem ugyanannyi választója van — szabad
ság és alkotmány dacára — mint volt 1848- 
ban.

Hogy mi mégis nem kardoskodtunk

II.
Az a közvetlenül öngyilkossága előtt meg

írt kézirat-töredék tisztán sejteti, hogy az ön
zetlen szerelem fantoma üldözte és szerelmé
nek reménytelensége kergette a halálba.

Szeretett. Nagyon szeretett egy fiatal le
ányt, ki fiatal kora daczára elég fejlett volt 
sápadt, inélabus arczáva), melyből tüzes fekete, 
édes de szilárd, kifejező szempár villogott elő. 
A zsenge háj frissesége alatt csak úgy csillo
gott arczán a halaványság ; az a halaványság, 
mely csupa lobogó élet és láz. Meglepően ha
sonlított a I.ouvre .Sálon C.arré •-jában függő, 
franczia festőnek tulajdonított portraithez, me
lyet ruhája sötét színe miatt .fekete asszony
nak. neveztek. Vérpiros ajkai körül állandóan 
ugyanaz az elfojtott idegesség látszott, mely 
olyan varázsos lebilincselő hatásúvá teszi azt 
a híres festményt.

Csodás élő kommentárja annak a felfogás- 
nek, mely szerint vannak olyan teremtmények 
is, a kiknek arczára a természet a maga titok
zatos nagyszerűségében csak azért lehelte rá a 
tavasz minden báját, költészetét, hogy lángba 
borítsák a férfi sziveket és azután úgy hagyják 
elégni, elscnyvedni azokat ....

.... Es ez a halálos tűz megégette a sze
gény bohém szivét is. Fiatal szivének minden 
dobbanása azé a leányé volt, bohém lelkének 

az általános válaztói jog mellett, hanem an
nak kiterjesztését követeljük egyelőre, annak 
okát hazánk nemzetiségi viszonyaiban talál
juk. Mert megeshetnék esetleg, hogy az 
irridenták és pánszlávok olyan számban ke
rülnének az országgyűlésbe, hogy ott a 
rendet felforgatnák.

Ha ez nem lenne, az általános választói 
jogért szállanánk a síkra, mert ez felel meg 
az alkotmányos népkormányzat elvének.

Intéző köreink haladnak a korszelem
mel s nem zárkóznak el a választási jog ki
terjesztése elől. Ennek módja a cenzus öt
ven, eseteg hetvenöt százalékkal való le
szállítása lehet csak s ezenfelül az értelmi
ségi szakhoz kötött választói jognak olya- 
tén kiterjesztése, hogy a jog megadassék 
mindenkinek, aki a törvényes kort elérte és 
négy középiskolát végzett.

S ha majd sikerül a vajúdó nemzeti
ségi kérdést valahogy rendezni, meg fogjuk 
adni az általános választói jogot is.

A jog kiterjesztésének felette áldásos 
következményei lennének. Tista lenne min
den választás, úgy az országos, mint a köz
ségi. A nagy tömegeket már nem lehet 
megvesztegetni s presszióval és félrevezetés
sel sem lehet úgy hatni például ötezer vá
lasztóra, mint egy ezerre.

Jogos követelés az is, hogy a válasz
tói jog kiterjesztésével apasztassék a törvény
hatósági és községi képviselők száma, mert 
valóban nevetségesek ezek az óriási kupak
tanácsok, melyekben ahány fej, annyi vé-

minden gondolata abban öszpontosult, hogy mi
ként lehetne megteremteni azt a biztos talajt, 
melybe az örökké tartó szerelemnek gyökereit 
plántálni lehessen. Nem egy átdolgozott éjszaka 
után, mikor barátaival összeült a kávéházban, 
boldogságtól sugárzó arczczal mesélgette, hogy 
reményének teljesülése talán mégsem egészen 
lehetetlen .... de a következő pillanatban már 
szenvedélyes idegességgel erősitgetfe :

— Nem Lehetetlen. Valami láthatatlan 
démon férkőzött közénk. Ok nélkül jött és ok 
nélkül tűnt el ismét. De megbolygatta lelkem
ben az egyensúlyt ....

III.
Nemrégiben Magyari feldúlt arczczal je

lent meg a szerkesztőségben. Halvány arcza 
kipirulva, bágyadt szemében pokoli tűz. A fel
indulástól remegő hangon igy szólt egyik kol
légájához :

— Vedd ezt a levelet és olvasd el.
Egy rózsaszínű, illatos levélke volt ku

száit nőiirással, melvben ez állott :
Béla!

Jól tudja, hogy én nagyon szeretem ma
gát. De viszont azt is tudja, hogy szüleim 
engem másnak szántak. Meg kell hajolnom 
akaratuk előtt. Ma este lesz az eljegyzésem 
dr. Gálfalvy Lajossal.

Felejtsen el engem ! Margit.

FERENCZ JÓZSEF KESERÜVIZ
Lapunk mai száma 4 oldalra terjed.
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lemény. Az ötven százalékkal kisebb kép
viselőtestületek, melyeknek tagjait korrupció 
és helyi panamák nélkül választják meg, 
többet jövedelmeznének az országnak, mint 
három egymás után kővetkező jó esztendő.

Készüljünk el tehát a választói jog ki
terjesztésére és mozdítsuk elő tőlünk tel
hetőig.

Előfizetési fellxi-vás.
Április hó 1-vel uj előfizetés nyilt lapunkra. 

Tisztelettel kérjük mindazon t. előfizetőinket, kiknek 
előfizetésük mdrc. hő végével lejárt, hogy az elő 
fizetést megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szét 
küldésében fennakadás történjék. — Hátralékos elő 
fizetőinket pedig kérjük tartozásaik minél előbbi 
szives beküldésére, hogy számadásainkban mi is ren
det tarthassunk.

A „Felsó-Zemplen“ kiadóhivatala.

VEGYES HÍREK.
— Április 11. Az 1848 iki törvények szén 

tesitésének évfordulóját ez évben a közbejött hús 
véti szünidők miatt az á’lanti iskola növendékei 
e hó 15 én ünnepelték meg. Az egyes osztályok 
bán a tanítói kar a nemzeti ünnep jelentőségét 
méltatta.

— Értesítés, F. évi április 19 én délelőtt 
10 órakor az állami iskola szokott tantermében 
ev. ref. istentisztelet lesz, melyen az úri szent va
csora is kiszolgáltatik ; mire ezúttal is felhívom az 
ev. ref. hívek figyelmét. Virág József ev. ref. lelkész.

— Református templom. A Nagvmihály 
és vidéki reformátusok hő óhaja, hogy Nagvmi 
hálvban templomot építsenek. Az eszme mindenütt 
tetszéssel találkozik s mint hinni lehet, meleg pár 
tolásban is fog részesülni. A templom helyének 
legjobban felelne meg a papi földek első és még 
üres telke.

— A nagymihályi műkedvelő társa
ság május hó első felében színi előadást rendez. 
Két egyfelvonásos darab kerül színre, melyek kö
zül az egyik — Cox és Box — különösen nagy 
vonzó erővel fog bírni. A próbák már a jövő hé
ten kezdődnek.

— Figyelmeztetés, Az 1903. évre érvé 
nyesitett általános jövedelmi pótadó kivetési lajs
trom folyó hó 20 tói 8 napi közszemlére a köz
ségházán ki van téve.

— Vadászaink öröme, A beállott zord 
időjárás ismét visszaszorította a szalonkákat a dé
libb vidékekre s Nimródjaink fel is használják a 
kedvező alkalmat és a közelfekvő erdőségeket 
szorgalmasan kutatják a ritka vad után.

— Mit szólsz ehez ? — volt az izgatott 
kérdés.

— Semmit, — válaszolt a higgadt gon
dolkodású kolléga. Mondottuk neked eleget, 
hogy ne higyjél annak a nagy szerelemnek, 
mely csak addig tart, mig egy gazdag kérő 
utadat nem állja. Íme, bekövetkezett. Nyugodj 
meg ebben az örök igazságban és vigasztaljon 
az a tudat, hogy te nem vagy az első, de az 
utolsó sem, aki igy járt.

— Nagyon okosan beszélsz — mondotta 
Magyari — de azért én még sem tudok igy 
gpndolkozni. Ezt én túlélni nem fogom. Hát 
romba dőltek a szerelem idealizmusának utolsó 
maradványai is ? Hát önzetlen, .érdeknélküli 
igaz szerelem ne volna már a világon .. . . ? 
Nem, barátom, ez lehetetlen ! A szenvedélyek 
játéka révén szünetlenül a lét ezer apró ha- 
szontalanságaiba botlunk, melyek rabigába ké
pesek hajtani a legnemesebb gondolatokat is, 
de a daczos büszkeség és a halálra sebzett 
szerelem együtt nem képesek raboskodni egy 
összetört szívben ....

Amint e szavai elhangzottak, egy közeli 
éijeli zene akkordjai ütötték meg fülét.

— Hallod Imre — szólott kollégájához. 
Hallod milyen bánatosan, szivettépően húzza a

— Véres verekedés. Varsányi Mihály, 
Kudnk Pál és Valyo Pesto György 18—20 éves 
megyéi parasztlegények husvét hétfőjén együtt 
jöttek be a városba, Irngy valamelyik korcsmában 
vígan eltöltsék szabad idejüket. Ontözködésről 
jöttek és már meglehetős ittas állapotban voltak. 
Útközben valami felett ötazeszóllalkoztak és eb
ből csakhamar véna wrekedes lett, a melynek 
hevében Varsányi Mibályon társai éles késeikkel 
több mély sebet ejtettek. A súlyosan megsebesült 
Varsányit a közkórházba szállították, hol gondos 
ápolás alá vették. Késelő társait a csendőrség el
fogta és ellenük a feljelentést a kir. ügyészségnél 
megtette.

— Színészet, A nagyminályi nyári színi 
évadra B Polgár Béla, az erdélyi színi kerület 
igazgatója nyert engedélyt a nagymihályi szín pár ’ 
toló egyesület javaslata folytán.

— Anyakönyvi statisztika. A nagyini 
hályi anyakönyvi kerületben a múlt év folyamán 
a születések száma 232. a halálozásoké pedig 154 j 
volt. A születések száma tehát 78 al meghalad a a I 
halálozások számát ; vagyis százalékban fejezve ki 
51°0al több újszülött volt, mint a mennyi egyén 
elhalt s ekkép a kerület lakosságának természetes 
szaporodása az általános népstatisztika adatai sze 
rint Ítélve, örvendetes képet nyújt. Miután a ke
rület lélekszáma a múlt évben 6170 et tett ki. 
ezer lélekre átlag 38 születési és 25 halálozási eset 
jut. Különösen halálozási statisztikánk kedvező, 
mert ha figyeleinmbo vesszük, hogy a helybeli 
közkórházban elhaltak jó részo idegen, úgy a ha 
lálozási arány jelentékenyen redukálódik. — Há 
zasság az 1902. évben 64 esetben köttetett.

— 17 járdák. Most, hogy az időjárás meg 
enyhült és már dolgozni lehet a szabadban, meg 
kezdettek városunkban az oly kívánatos járda 
munkálatok. A kórház utca, melyben eddig járda 
nem volt s esős időben térdig érő sárban kellett 
a kórházba menőknek gázolni szilárd kőjárdát ka
pott. Legközelebb kiépítik az alsó utca baloldalán 
létesítendő kójárdát is, melyre szintén égető szűk 
ségünk van.

— A tóketerebes—gálszées—varannői 
vasút építését a munkálatok eszközlésével inegbi 
zott Pallos Ignácz budapesti vállalkozó ezég a 
napokban nagy erővel megkezdette, mert a meg 
kötött szerződés értelmében a vonalat még ez év 
november elején át kell adni a forgalomnak.

— Tűz, Málczán e napokban két kis fiú a 
fala tőszomszédságában levő temetőben meggyuj- 
tóttá a száraz füvet. A szeles időben csakhamar a 
temető nagy része lángtengerré lett s a bokrok, 
cserjék egymásután égtek el, mig a falu népe 
végre nagy nehezen eloltotta a tüzet.

— Uj ezukrászda, Az újonnan épült Zá 
borszky féle főutcai házban f. évi juliés hó 1-én 
uj modern berendezésit ezukrászda fog városunk 
bán megnyílni.

czigány az >ő« nótáját : „Lehullott az őszi rózsa 
levele ... *

Sápadt arczán két nagy könycscpp per
gett csöndesen végig és lágy, alig hallható 
hangon folytató :

— ígérd meg Imre, hogy sírom fölött el- 
huzatod ezt a nótát.

Ettől az időtől fogva Magyari teljesen be
számíthatatlan állapotban volt. Néma szomo
rúság ült sápa It arczán, szeme mintha könybe 
úszva folytonosan keresett volna valakit. A bő
beszédű, vigkedélyü fiú elszomorodott, napokig 
egy szót sem lehetett tőle hallani .... aztán 
szivén lőtte magát.

IV.
Erről a párbeszédről nem tudott más 

senki. Az az egy újságíró sem tulajdonított neki 
komoly fontosságot, el sem mondta senkinek. 
Csak most, hogy a szegény bohém beváltotta 
fenyegetését, mondta el barátainak, akik más
nap hűségesen megírták, hogy a jó fiú teme
tésén talpig feketében ott volt a szép Margit 
is, hogy a vőlegénye is elkísérte a halott ve- 
télytárs temetésére és hogy a czigány milyen 
bánatosan, szivettépően keseregte el a friss 
hant felett :

^Lehullott az őszi rózsa levele . . . / u

— Építkezések. A Vasút-utcában a paro- 
chialiá földeken az építkezés már kezdetét vette. 
Négy uj ház vau épülő félbon, a nyár folyamán 
azonban még töb fog kiépülni.

— A nagymihályi ízr, hitközségnél 
az elöljáróság és választmány mandátumának le
járta folytán, a választások e hó 15 én óriási ér
deklődés mellett mentek végbe. Az uj alapszabá
lyok értelmében a választói jog kiterjesztve lön s 
igy a hitközség úgyszólván összes tagjai belemen 
tek a választási harezba. A szavazatszedö bízott 
ság 24 órán át dolgozott, mig a beadott szavazat 
lapok alapján az eredményt konstatálhatta. Az 
eredmény a következő volt : Hitközségi elnöknek 
fírünn Mór, alelnöknek Rosenberg Ignácz, pénztár 
ttoknak Schreiber Jónás, ellenőrnek L'őfjler Noa, 
gondnoknak Kiéin Hermán választattak meg. — A 
választmány tagjai lettek : Barnai Andor, Brügler 
Benjámin, Brügler Mór, Engel Sámuel, Friedman 
Simon, Dr. Glück Samu, Guttman Jakab, Goldfin 
ger Simon, Grünfeld Salamon, Grünfeld Jakab, 
Dr. Kállai József, Kiéin Gyula. Landesman Vil
mos, Landau Lázár, Lichtman Hermán, Müller 
Bernát, Spiegel Bernát, Dr. Widder Márk. — A 
zárszámadási bizottságba beválasztattak : Lieblich 
Marcus, Spiegel Samu, Stark Hermán, Kiéin Izi 
dór. — A fegyelmi bizottság tagjai lettek : I)r. 
Glück Samu, Brügler Lajos, Dr. Fuchs Ignácz. 
Kösztenbaum Mór, Moskovics Hermán.

— Tennis. A nagymihályi Tennis társaság 
a f. évben még egy pályát fog berendezni. Az 
ünnepélyes megnyitás május hó 1-én lesz táncz- 
mulatsággal egybekötve.

— Siketnémák jelvétele, A siketnémák 
hevesvármegyei intézetébe a jövő iskolai évre 15 
siketnéma gyermek vétetik fel. A felvétel iránti 
kérvények junius ho végéig benyújtandók. Bővebb 
felvilágosítással az intézet igazgatósága (Eger) 
szolgál.

— Angliának híres pázsit-területei 
valóban igen szépek ; ámde azok sem szebbek, 
mint Budapest sétatéréinek pázsitrészletei és a 
Margitsziget diszgyepterületei. Ugyan ki ne gyö
nyörködött volna már ezekben ? Egy év hiányzik 
csupán és akkor harmincz éve lesz, hogy ezen re
mek pázsitokhoz a fűmagot Mauthner Ödön cs. és 
kir. udvari magkereskedése Budapesten szállítja. 
Méltán lett oly nagy híre már e fűmagnak, hogy 
nemcsak a monarchia minden nagyobb parkja 
részére szállítja az említett ezég ezt a fűmagot, 
hanem Német, Francia- és Oroszországból is ér 
kéznek tömegesen rendelések. Most midőn a pázsit
fűmag vetésének ideje elérkezett, jó tanácsot vé
lünk adni midőn azoknak — kik hasonló gyönyörű 
üde zöld pázsitot akarnak létesíteni, — azt taná
csoljuk, hogy szerezzék be Mauthnertől vagy a 
„Sétatéri“ vagy a „Margitszigeti- fümagkeveréket.

— Vörösmarty- Album, Kulturmissziót 
teljesít a „Pesti Napló- mikor minden esztendőben, 
diszes, ingyenes ajándékokban közelebb hozza, a 
nagy közönség szivéhez a nagy, örökbecsű irodalmi 
és művészi alkotásokat és azzal, hogy megösmer- 
teti, egyúttal meg is szeretteti a művészetet. Ev- 
év után gyönyörű művészi ajándékokkal, ritka 
diszművekkel lepi meg karácsonyra olvasóit a 
„Pesti Napló-, ez a szó legnemesebb értelmében 
független, szabadelvű és szókimondó lap és most 
Vörösmartynak, a Szózat és a Vén cigány őserejű 
költőjének életrajzával egyben legkiválóbb alkotó 
sait (Szózat, Szép Ilonka, Csongor és Tünde és 
számos mást) foglalja diszes albumba és adja kará
csonyra ajándékul. A Vörösmarty-Album a Zichy 
Mihály Album alakjában és nagyságában készül és 
o tartalmas diszkönyvet 20 nagy több színben 
nyomott mümelléklet, továbbá 40—50 szövegkép 
fogja díszíteni. E gyönyörű könyvet karácsonyi 
alándékul megkapja a „Pesti Napló*  minden állandó 
előfizetője és díjtalanul megkapja mindama uj elő
fizetője, aki egész éven át fél vagy negyedévekint 
vagy havonkint, de megszakítás nélkül fizet elő a 
„Pesti Napló- ra.

* Olvasóinkhoz. Tisztelettel felkérjük la
punk mindazon olvasóit, kik még az előfizetést 
meg nem újították, avagy hátralékaikat ki nem 
egyenlitették, hogy úgy az előfizetés megújítását 
mint a hátralékos előfizetést kiegyenlíteni szíves
kedjenek. A „Felső-Zemplénu kiadóhivatala.



KÖZGAZDASÁG.
* A Trieizti Általánoz Biztozitó-Tár- 

saság (Assicurazioni Generáli) f é. március hó 
18 án tartott 71 ik közgyűlésén terjesztettek be az 
1902. évi mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből 
látjuk, hogy az 1902. december 31-én érvényben 
volt életbiztosítási tőkeösszegek 611,558.220 K 13 
fillt. tettek ki és az év folyamán bevett dijak 
27,001.880 K 96 f-re rúgtak. Az életbiztosítási ősz 
tály dij tartaléka 13,024.702 K 24 f rel 160,189.849 
K 13 f re emelkedett. A tiizbiztositási ágban a dij 
bevétel 12,271,371.385 K biztosítási összeg után 
20,219.214 K 97 f volt, miből 9,132.779 K 87 f 
viszont biztosításra fordittatott úgy, hogy a tiszta 
díjbevétel 11,086.435 K 10 f re rúgott, mely összeg 
bői 7,881.010 K 61 f mint díjtartalék minden 
tehertől menten jövő évre vitetett át; a díjtartalék 
tehát a tiszta díjbevétel 71.10%-át teszi ki. A jövő 
években esedékessé váló dijkötelezvények összege 
82,371.684 K 24 f. A szállítmánybiztosítási ágban 
a díjbevétel kitett 4,316.155 K 18 fillt, mely a 
viszontbiztosítások levonása után 1,457.860 K 40 
f re rúgott. A betöréses lopás elleni biztosítási ág
ban a díjbevétel 363.700 K. 26 fillt tett ki. Károk 
ért a társaság 1902 ben 25,473.446 K 68 fillt folyó 
sitott. Ehhez hozzáadva az előbbi években telj esi- 
tett kárfizetéseket a társaság alapítása óta károk 
fejében 742,014.072 K és 65 f nyi igen tekintélyes 
összeget fizetett ki. Ebből a kártérítési összegből 
hazánkra 138,794.885 K 03 f esik. A nyereség 
tartalékok közül, melyek összesen 20,313 106 K 
91 f-re rúgnak, különösen kiemelendők; az alap 
szabály szerinti nyereségtartalék, mely 5,250 000 
K tesz ki, az értékpapírok árfolyamingadozására 
alakított tartalék, mely a 3,729.624 K 17 f külön 
tartalékkal együtt 14,010.830 K 16 f-re emelkedett, 
továbbá felemlítendő még a 160.000 K ra rugó 
kétes követelések tartaléka. Ezeken kívül fennáll 
még egy 726.138 K 39 í-t kitevő külön alap, mely
nek az a rendeltetése, hogy az életbiztosítási osz
tályban a kamatláb esetleges csökkenését kiegyen - 
litse. A társaság összes tartalékjai és alapjai, me 
lyek első rangú értékekben vannak elhelyezve az 
idei átulalások folytán 190,319.427 K 11 f-röl 
208.632,918 K 73 f-re emelkedtek, melyek követ 
kezőképen vannak elhelyezve :
1. Ingatlanok és jelzálog köv. 33,144.493 K 62 f.
2. Életbiztosítási kötvényekre

adott kölcsöuök . . . 18,600.000 „ 19 „
3. Letéteményezett értékpapi

rokra adott kölcsönök . 682.782 , 13 ,
4. Értékpapírok.................... 141,290.011 „ 09 „
5. Tárcaváltók.................... 1,035.953 „ 91 n
6. A részvényesek biztosított

adóslevelei................... 7,350.000 „ — „
7. Bankoknál levő rendelke

zésre álló követelések, 
készpénz és az intézet kö
vetelései, a hitelezők kö
veteléseinek levonásával 6,529.676 „ 79 .

összesen 208,632.918 K 73 f.
Ezen értékekből 43 millió korona magyar 

értékekre esik.
* Első leanykihazasitasi egylet m. sz. Ezen 

intézet XL. rendes közgyűlése március 25-én a 
tagok élénk részvétele mellett tartatott meg. Az 
évi jelentésből, mely kiemeli, hogy az intézet 1902. 
kezelési év végével fenállásáuak negyvenedik évét 
töltötte be, kivehető, hogy az 1902. üzleti év dacára 
a nehéz kereseti viszonyoknak kedvező és kielé 
gitő volt. Uj beiratkozás volt 11 837 jutalékrész 
K 12.001,400 biztosított tőkével; a biztosítási állo
mány az év végével K 46,128.450 volt. Dij és 
mellékilletékek bevétele az elmúlt évben volt K 
*2,285.864 93, tehát 119,368 12 K val több miül az 
1901. évben. Értékpapír kamat, Házbér és Taka
rékbetét kamatok címén 372.393 10 K vagyis, 
64371'20 K val több vételeztetek be mint az elmúlt ‘ 
évben. Kiházasitási jutalék és visszafizesések címén 
663.721'97 K utaltatott ki és 392 kedvezményezett 
között 956 jutalékrészszel oszlik meg, mely közölt ’ 
25 árva kedvezményezett 54,000 K összegével 
foglal helyet. A díjtartalékhoz K 1,192.324 csatol- 
tatott és ennek összege az 1902. év végével K. 
8,131.691 86 volt. Az újonnan szervezett árfolyam 
kiilöinbözeti tartalék 50.000 K összegében nagy 
megelégedéssel fogadtatott. A fennmaradó kezelési 
felesleg K, 165.752'16 az alapszabályok érteimé 
beu alapszabályszerü javadalmazások, nászjutalék, 
felemelési alap és külön tartalék lételvire osztandó 
fel, mely utóbbiak 894.494'48 K-ra rúgnak. A 
hivatalnoki nyugdíjalap 107.680 51 K képvisel, 
melynek a közgyűlés által 5000 K szavaztatott meg. 
Tetemes leírások után a mérleg végösszege K 
9,323.257'91, mely végösszeg kizárólag reális érték
tételekben nyeri fedezetét. Az igazgatóság jelentése 
az előző közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a 
pénzkészletek egy részének újabban egy kitűnő 
bérház vétele által történt beruházása tárgyában 
egyhangú helyesléssel tudomásul vételeit úgyszin
tén nehány tijabbi biztosítási coinbinatió és tabella 
bevezetése helyeslőleg és tetszéssel fogadtatott. A 
felügyelő bizottság indítványához képest a mérleg 
és jelentés egyhangúlag jóváhagyólag tudomásul 
véleik és az igazgatóságnak a felmentvény meg

adatik. Tanay József és Fenyvesi Adolf tag indít 
ványára pedig az Igazgatóságnak, az összes inté
zőknek különösen pedig Schwarz Ármin elnöknek 
és Kohn Arnold vezérigazgatónak köszönet és elis 
mérés szavaztatik. A közgyűlés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére kijelentőinek Hadi Ignácz és Zádor 
Alajos tag urak. A felügyelő bizottságnak volt 
t.-igjiii. úgymint: <lr. Alexander Bernit, dr. Simonyi 
Zsigniond, llég.r József. Wertlieimer Albert, Seifen 
sieder József és Weil J. Dávid egy év tartamára 
újból megválasztaniuk. Miután még a márc. Ifi án 
dr. Stamberger Eerenez kir. közjegyző jelenlétében 
megejtett és a jelentésben foglalt _D" osztályú 
nyereménykötvények kisorsolására utalás történt, 
melynek eredményét alább közöljük, az agg elnök 
lelkes éltetésével a közgyűlés bezárult. 1675 Braun 
Mór ttr, Budapest, 3281 Szabó Benedek ur, Bpest, 
1383 Bindfeld Márk ur, Hatvan, 4504 Bűcbler 
Mór ur. Csurgó. 5625 Sziklai Sándor ur, Gyón, 
6181 Gintner Áron Salamon ur, Szezucin, 646091 
Cseley József ur, Szt. Gottn.írd, 3747 l’npo Juda 
Gavriel ur, Sarajevo.

Feleló. szerkesztő: Dr. Hallal József.
Főműnk.Ur. : Dr. Kellner Mihály.

Kiadóhivatalt inüvo/.ető: Landai József.

STEINDLER ETELKA
divatárusnő Jíagg-JYtihálgon.

A mélyen tiszteli hölgyközönségnek szives 
tudomására hozom, hogy raktáramat

" legújabb divatu ==

női- és gyermekkalapok- 
kai dúsan felszereltem s e téren elért tapasz
talataim következtében a legkényesebb Ízlés
nek is képes vagyok megfelelni.

Nagy készletet tartok menyasszonyi koszo
rúk és fatyolokban, úgyszintén kerti kalapokban 
és virágokban.

A n. é. hölgyközönség szives látogatását 
és tömeges rendelését kéri

kiváló tisztelettel
Steiadler Etelka

divAtárusnn.

Fogászati műterem.
Fogak- és fogsorok készítését stb. 
a legnagyobb pontossággal és lelkiismere
tességgel a legrövidebb idő alatt eszközöl

JELLINEK IGNÁCZ
budapesti fogász

lakik: Nagy-Mihály, Barnai szálló 1. sz. a.
Rendel délelőtt 9—12-ig, délután 2—7-lg.

Már csak 8 napig!

Szabadalmazott

olcsó kútfúrás.
A legrövidebb idő alatt készítek olcsón kutakat. 
10 méter mélységűt 50 cm. bőség mellett mé
terenként 2 koronáért. — 10 métertől 15-ig 
3 korona; 15 métertől 20-ig l korona; 20 mé
tertől 25-ig 5 korona. — Ha a talaj köves vagy 
kavicsos, kettős árak. — Szükséges 4 napszámos 
és 2 embernek az ellátásáról gondoskodni. Egy 

nap alatt egy 8 méter mélységű kút kész.
Bővebb értesítés

MATAJÓZSEF 
szabad, kútfúrónál « •<>« szerint JYlálczán, 
április 15-től Eger-Baktán (Hevesmegye).

Minden ember
ismeri értékét egy aranyozott órának és láncnak 
három évi jótállás mellett, hozzá meg 1385 dl*b.  
nélkülözhetetlen tárgynak, mint egy finom párisi 
női brosche Simili briliánsokkal, 1 pár fülbevaló 
Simili briliánsokkal, 1 garnitúra kézelő- és ing
gomb doubl-aranyból és pátens zárral, pompás 
gyűrű imitált ékkővel, finom nyakkendő tü, finom 
zsebkés különféle pengékkel, pompás négyrétű 
zsebtentatartó, toalett tükör etuiban, 3 finom zseb 
kendő, szép szivarszipka borostyán szipókával, 20 
hasznos Íróeszköz és még 350 drb nélkülözhetetlen 
tárgy. Nevezett 1385 drbot az órával együtt, mely 
egymaga megér annyit, szerezze be közvetlen 
1 frt '90 krajcár utánvétellel az első beszerzési 
forrásból: R. Kiéin Krakkau. Nem tetszés esetében 
a pénz visszaadatik. A rendelőnek pontos elme 
kéretik.

Ügyes kertész.
A kinek kertészeti munkálatokhoz ügyes 

szakértőre van szüksége, a ki udvarát ízlése
sen parkiroztatni akarja, forduljon

LEDERER ALBERT
jnükertészhez Nagy-Mihályon, Verbócz-utcza

10. szám A nevezett gyümölcs- és rózsafák 
ültetését is elvállalja, szőnyeg kertészethez ért 
és mindenféle a kertészeti szakba vágó mun
kát elvállal. Részit friss virágokból menyasz- 
szonyi csokrokat és ízléses koszorúkat.

Használt 

kerékpárok 
vétetnek és eladatnak HAUPT H. rész

letfizetési üzlete által Nagy-Mihályon.

Konyhakerti es vetemény-

MAGVAK
legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrása :

Srügler £ajos
fűszer-, liszt- és csemege-üzlete

NAGY-MIHÁLY.

&&&&&&
Eladó ház.

A Török-utczában levő házam, mely 
három teljes lakásból áll, szabad kézből 
azonnal eladó.

FÜRST JÁNOS, 
háztulajdonos.

 ¥
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által a legjutányosabb árak mellett ajánlatnak:

GLÓBUS”
Locomobil és gözcséplügép-készletek

további JArftfay-csiplógipek, lóhere-csépiok. tisitltó-rootik, konkolyoiók, kaexáló- é* arató
gépek. aaénagyOjtok, boronák.

legjobb aorvetögépek,

„Columbia-Drill"

késztetés árjegyzékek kívá
natra ingyen és bérmentve 

'küldetnek.

locomobil- és cscplőgép-gyára.
Lincolnt törzsgyárunk a világ legnagyobb

szecskavágók, répavágók, 
kukorkza-m< rzsolók, 
darálók, orlo-malmok, 
egyeteme* aczél ekék,

2- ia 3-vasu ekék ea minden egyéb gazdasági gépek.

H
Élet- és járadék biztosítási társaság
Alapittatotl a Becsi Bankegyesület és a Bajor Jelzálog es

Pénzváltó Bank által.

Befizetett részvénytöke 2,000.000 korona.
JezM-épráe/ősé# .• Budapest, Kerepesi-út 44. 

Haláleset’ és vegyes biztosítások a legelőnyösebb fel
tételek és olcsó dijak mellett eszközöltetnek. 

Uj! Sjjermekbiztositás Uj!
orvosi vizsgálat nélkül halálesetre is.

Föügynökség: Haupt H. urnái Nagy Mihályban. 
« hol tixztexxénex üzletszerzők kedvező feltételek mellett 

felvétetnek. 3 5
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Triesti Általános Biztositó Társaság
(Assicuracioni Generáli)

Budapest. V., Dorottya-utcza 10. szám.
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\ »Közgazdaság« rovatban közöljük a Triesti Általános Biztositó Társaság
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a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk
mérlegének (óbb számadatait. Jeljes mérleggel a társaság mindenkinek, a ki e 
czélból hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál.

Az intézet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány-, üveg-, betöréses
lopás- és liarangtörés cs repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá : jég
biztosításokat a ..Magyar jég- és viszontbiztosító r -t.••, valamint 
baleset elleni biztosításokat az Első o általános baleset elleni biz
tositó társaság számára.

h 
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J nagymihályi fii ágy nők ség 
EKV G- LEK L-A.TOS.
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SCHICHT-SZAPPAN
..SZARVAS- vagy „K U L 0 S“

*
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Serkovics JL Juipót
közmű-, női- és férfi- divatáru-üzlete

NAGY-MIHÁLY. ■

Tisztelettel értesítem a ni. tisztelt hölgy- 
közönséget, hogy nagy fáradozás és áldozat 
révén sikerült Nagy-Mihály és vidéke részére

j SZÉNÁSY GYULA

' SZÉNÁSY, HOFFMANN és Társa
budapesti cégek 

képviseletét elnyernem, a mi által azon kelle
mes helyzetbe jutottam, hogy a legkényesebb 
ízlésnek is képes vagyok megfelelni.

A fentnevezett cégek árukülönlegességei 
s egyéb e szakba vágó újdonságok nálam ál
landóan megtekinthetők.

A m. t. hölgyközönség számos látogatását 
és szives pártfogását kéri

kiváló tisztelettel 
íBerkovics jfl. £ipót.

A t. építkező közönségnek, valamint a 
t. építész urak szives figyelmébe ajánljuk 
kiválóan jó minőségű

a legjobb, legkiadósabb es 
azért a legolcsóbb szappan 
Minden kártékony vegyü- 

léktöl teljesen ment.

Mindenütt kapható!
.1 berástt elásnál kid ön ősén iig{leljen aeea, hogy minden < 
darab szappan a ..s( UK H P- néceel és a feni látható ; 

védjegyek egyikével legyen ellátva. n ;

készletünket a legjutányosabb árak mellett.

Tisztelettel

Schwartz és Számét
mész nagy kereskedők

Húsvéti levelező-lapok remek kivitelben és óriási választékban 
kaphatók LANDESMAN B. könyv- és pa- 
pirkereskedésében Nagy-Mihálybán.

Nagy-Mihály, a „CSILLAG*  épületében.


