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A házi ipar.
hasznos munkálkodások azon nemét.

. képezi fő életmódunkat, nem tartozik 
ísan veti PzletOnkhez vagy hivatalos dol-j 
'íinkla’Z. hanem azzal csak tlres időnk erteke- 

sitése iwljából foglalkozunk, házi iparnak ne- 
yezzük.

A házi ipar eltörjedettsógo és kifejlett- 
sta a legnagyobb mértékben behatással van a 
A jólétére, mert az ember (trés ideje alatt, 
meiv' különben minden haszon nélkül telt 
wta el sok elv dolgot készíthet meg. melyekért 
pínzt kellett 'volna kiadnia vagy pénzt kaphat 
értők.

Roppant összegek mennek ki a külföldre 
toliként kosarakért, szalma-munkákért, esimílt 
virtokért, szövetekért, gombokért stb., melye
iét \ai itthon csak ugy elkészithettilnk volna, 
mint a külföld iparos népei és lmgy ezt még 
sem tesszük, egyedül csak az igyekezet-ésszak
képzettségbeli hiány az oka.

A nii az igyekezet-hiányt illeti, itt nem 
azon restségről vagy gyengeségről vau szó. 
nielv némely munkára képtelen embert vagy 
népet, jellemezhet, mert a magyar ember 
örömest és teljes erővel és ügyességgel dolgo
zik. a mikor épen szükséges, hanem azon igyo- 
kezet-liiányról, melynek bizonyos erkölcsi okai 
rannak’, melyek a különben erős, munkabíró 
kezeket tétlenségre kárhoztatják, mikor egy és 
más munka nélkül megélhet.

Ilyenek azon lialitéletek, melyek az apró
lékos, házias, nőies, mondhatjuk gyermekies 
foglalkozásoktól visszatartják népünk nagy ré
szét. Ezt. azt nem illik dolgozni. Nem illik 
mások számára pénzért dolgozni. Úri családnál 
nincs helye az iparos foglalkozásnak... Iparos 
foglalkozás nem is illő ehhez és ahhoz a régi 
nemes származású családhoz . . . Leányomat 
csak is oly embernek adom, a ki mellett nem 
lesz semmi dolga . .. Csak nem fogom a fele
ségemnek megengedni, hogy a varrógép mellett 
üljön egész nap azért a pár forintért... Fiam

megélhet munka nélkül is; miért igyekeznék, 
mikor se kisebb, se nagyobb, vagy ’ ha nem 
szorult ni... Az csak igazán a „maga líra," 
kinek mással semmi dolga, és a ki felé som néz 
a gazdaságnak ... Az iparost lábbal tapodja 
bármely hitvány vevő . . . 

Ily balitéletek közt nőttünk föl, ilyenenkek 
kedvez a köztársadalmi szellem, és igy nem 
csoda, ha magunk som tudunk tőlök szabadulni.

A társadalmi körök kérlelhetlen gunyolói 
minden olyan foglalkozásnak, melyek pénzt 
hoznak a konyhára. A házi iparos foglalkozások 
nagy részét titokban kell vinni, nehogy a ven
dég észre vigye. Az iparos foglalkozásban 
„meglepetés‘ mentegetni és szégyenleni szokás. 
Mentegetőzve lát az élelmi szerek elkészítéséhez 
a házi asszony, s igen jó élelmi czikkeket ké
szít ugyan: de a világ minden kincséért sem 
küldené piaezra . . . inért hiszen az egyedül 
csak a vendégek számára készült.

E balitéletol: nemcsak társadalmi szokása
inkban vaunak é« voltak meg, hanem régebbi' 
és közelmúlt időbeli törvényeinket is ily szellem 
hatotta át. A törvényhozás nem tartotta ,. ne
mes “ embernek az iparost. A nemességet főkép 
csak fegyver által lehetett szerezni. Fekvő bir
tokot nem szerezhetett a „nem nemes" A volt 
jobbágy szintiin nem volt ura az általa miveit 
földnek: miért ültetett volna tehát fákat azon 
földbe, mely nem az övé ! . . Pedig lm sze
derfát nem ültetett. nem űzhetett selyemter
melési ipart: ha gyümölcsfát nem ültetett, nél
külöznie kellett ezen becses házi ipar anyagot, 
melyből egyrészt élelmezése, másrészt jövedelmi 
forrása pótoltatott volna.

Az iparos foglalkozást monopolizálták a 
czéliek. „Fiischer" (kontár) volt a neve minden 
házi iparosnak, ki egy- s más iparezikket elő 
mert állítani. Sőt a mit készített, azt nem is 
volt joga eladni vagy piaezra vinni.

Annak, hogy kereskedelmi forgalomra al
kalmas élelmi czikkeket nem szoktunk készíteni, 
egyik oka az is, hogy nálunk nem voltak oly

iparosok, oly osztályok, melyek számára hetekig, 
hónapokig ép állapotban tartható eledelek szük
ségesek. Nem volt s nincs tengeri kereskedé
sünk, halászatunk stb. melyeknek számára hó
napokig épségben tartható nagymenyiségtl élelmi 
czikk szükségeltetik. Nálunk tehát (kevés sajton, 
sonkán s aszalt gyümölcsön kívül) majd min
denféle élelmiszer csak frissiben fogyasztanak, 
holott a kereskedelemre szolgáló anyagok első 

I kelléke, hogy az ép állapotban tartásra előké
szítsék, könnyen csomagolhatók s gond nélkül 
oltarthatók legyenek.

Az igyekezett-hiány abban nyilatkozik 
legesattanósabban, hogy nem is tartjuk a nuin- 

Ikálkodást valamely „boldogító" életszükségnek, 
minőnek azt az iparos népek tartják. Sőt el
lenkezőleg: boldognak tartjuk azt, ki nincs 
rászorulva, hogy dolgozzék. Nem érezzük a 

. foglalkozás szükségét, akkor sem. ha semmi 
más időtöltésünk nincs is ... A boldogult 
gróf Széchenyi a Tisza szabályozása alkalmával 
a parton bámészkodó tiszafüredi polgároknak 
lelkesült beszédet tartott az angolok és hol
landok példás szorgalmáról; élénk színekkel 
festette előttük, hogy mily nagyszerű és köve
tendő azoknak munkássága. Mire a tiszafürediek 
kicsinyje, nagyja mély szánalommal kiáltotta 
föl. lmgy -- „szegények!"

így vagyunk szoktatva, mióta keletről e 
hazába jöttünk, s ugyan csak erélyes küzdelemre 
kell magát elszánnia annak, ki akkor is dolgo
zik, ha rászorulva nincs, mert az ilyen embert 
„telhetetlennek" tartják, mint a ki akkor is 
eszik, a mikor nem éhes, akkor is kötelékekbe 
fűzi magát, a mikor „függetlenül" (t. i. do
logtalanul) élhetne.

És e szokással kell mielőbb felhagynunk.*)

A házi ipartól, mi éppoly kevéssé várjuk az 
itt felsorolt bajok orvoslását, mint az iskolai taka
rékpénztáraktól. Ite igenis szükségesnek találjuk az 
ipar felvirágoztatását, a mi szintén a csikkben elő
állott mód szerint történhetik, s ha megtörténik, pénzt 
hoz a takarékpénztárba. Szerk.

T á r c z
Kis Juliska emlékkönyvébe.

király volnék, nagy és hatalmas 
Országom népe
A porba borulna előtted.
6' koronám lenne
11omlolcod éke ;
( serébe ha egyszer
Megölelnél.

Ha Isten volnék, a mindenható ! 
heked hódolna a tenger, a föld, 
Angyalok ezre.
A csillagos ég
l'téil lehetne;
flh ha csak egyszer is 
Megcsókolnál!' £.
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'■gyób. Magnus darvinista, s éppen 
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Daltonismus.
Vége.

n °koskodásnak az a vége,
'“0-tai.i daltonismus, 

a I1 I) | ü <r) 3) * ,,
ezen mi 10,11 (b,,vu‘ uurvimsiu, h cppi
kik n ,or'?nn '“lálta logliiitalmasabb ellenfeleit, 
.__ ""llllját sírba kisérték daczára, hogy Glail-

1-nwg, (ttackselilng) azon tcnnéazetl je-
i'lbljí '! ctt>. mór régen elveszett tulajdonság, u ke- 

"" '“'“""'b tugjiiuill újra jelentkezik.

. ........ is felszólalt ez ügyben, s Magnósra hivatko
zott mint természettudósra, a ki maga pedig reá 
hivatkozott!

Igen nevezetes Holmgren véleménye is; sze
rinte II daltonismus nem betegség, hanem valóságos 
látó-érzék, csakhogy másokénál egyszerűbb. A dnl- 
tonista oly szótárt busznál a színek megnevezésére, 
mely nem az ő számára készült, s ha a fűre azt 
mondja, hogy zöld, azt csak azért teszi, mert má
soktól is ugy hallotta, de a fűbe esett piros pe- 
csétviaszkot megtalálni nem képes.

Némelyek azt fogják gondolni, hogy a dalto- 
nistát könnyen meg lehet ismerni, pedig az nem 
agy van, még ők maguk sem tudják, hogy azok, s 
a legbiztosabb mód a vizsgálásra a spektrum, mely 
mellé eg.v fokozatos táblázat van alkalmazva, 1 — 
280-ig a 180 a sárga nátron vonalba ősik. A ilal- 
tonista rendesen 2 szint lát, kéket és sárgát, az 
elválasztó vonni a 120-130 közé esik, azonkívül 
spektrumot röviilebbnek látja. De térjünk át a leg
újabb felfedezésekre, melyeket Delboeuf és Spriug 

professorok tettek.
Delboeuf maga is daltomsta s már 1864-ben 

mint filosiai professor Genfben ismerkedett meg a 
| Voung-Holmholtz-féle4) theoriával.s oly anyagot

1) Young-Helmlioltl-Me theorla szerint bárom nlnp- 
' zin van: veres, zrd.l, ibolya"'"- mogfeh-Uh-g az
idegUrtyában háromféle alkotó elemek vannak: veres, zóld és

kereset, mely a piros sugarak hiányán segítsen. 
Szerencsére oly festéket használt, melyet más, ha
tását tekintve meg sem közelített. Egy ék alakú 
üveg-edénybe fuchsin5) oldatot töltött s azon ke
resztül nézte a tárgyakat. A hatás bámulatos volt. 
.Nemcsak a kék, karmin és violaszin, melyeket 
felcseréltem egymással, látszottak egyszerre egészen 
kfilömbözöknek, hanem a skarlát, piros és barna szint 
is megkülömböztettem s az előbbi úgyszólván lán
goló és vakító színben tűnt fel. Az egész jelenet 
rendkívüli volt, s én távolról sem voltam reá elké
szülve. Így írja le Delboeuf a hatást.

A fuchsin oldaton keresztül a világot egészen 
más színben látta. Másokkal is megtette a kísérle
tet, s ha daltonisták voltak a hatás mindig meg
lepte őket, a természet más mezben látszék lenni 
öltözve, bizonyos növények piros virága határozot
tan elüt a levelektől p. o. a vad gesztenye s a

ibolyaszinü sugaruk iránt érzékenyek. Ha mindezek egy
szerre izgattatnak, feliéret látunk ; ha közülök csak egy van 
izgatva, akkor az illető szín érzete támad, valamint akkor is, 
ha mind a háromféle felfogó készülék izgatva van, de egy a 
többinél erősebben. Bővebb magyarázatát lásd a múlt évi 
.Természet-tudományi Közlöny11 novemberi számában 409 
414. lapon.

•■) Az analin és sósav képezte só fuchsin néven is
meretes. Nagy szerepet játszott a veresborok hamisí
tásánál.



Az élet.
(Folytatás.)

A föntebbiek szerint tehát az égés, mint az 
élet, oxygent fogyaszt s egyszersmind szénsavat és 
vizet termel.

A szénsav és viz termelése az állatnál úgy 
történik, hogy a lég a szájon, orron és a bor min
den likacsán át a testbe jut, ott az oxygen a test al
katrészeiből kifejtett szénnel és hydrogemiel vegyi
leg egyesül, az az elég; a származott szénsav és viz 
azután a testet ismét elhagyják.

A levegőnek különösen a szájon és orron 
történő be- és kileheltetését légzésnek, légvételnek 
mondjuk.

A testbeu történő folytonos vegyi egyesülés 
(égés) az oka az állati test szakadatlan sulyveszte- 
ségéuok, fogyásának, mint elfogy az égő gyertya, 
a lámpában az olaj sat. Ez égési folyamat meleget 
hoz létre, mely a test hőmérsékletét tartja fent s 
szolgáltatja az erőt minden életműködéséhez, testi 
és szellemi munkához.

Hidegben és fokozottabb munkánál, nagy erő
kifejtésnél épen azért fokozottabbnak kell lenni az 
égésnek, hogy a test mérséklete fentartassék, a na
gyobb munkára több erő legyen — tetemesebb te
hát a szénsavtermelés s ennek megfeloleg a test 
súly vesztesége is.

Midőn a folyadékok párolognak, környezőtöket 
nagy mértékben lehűtik. Így pl. ha meleg időben 
a padozatot, folyosókat, ablakok alját felöntözzük, 
a viz felszáradása az az elpárolgása miatt kellemes 
hüs származik. Ugyanezt tapasztalhatjuk egy-egy 
csendes nyári eső után is. Ennek az oka, hogy a 
víznek gőzzé való változtatására nagy meleg szük
séges.

Az állati testben is, ha több meleg fejlődik, 
mint a mennyit kisugároz vagy erő alakban föl
használ, akár mert melegebb a külső lég, akár 
mert a gyorsabb mozgásnál fogva nagyobb a hőter
melés, — a test saját nedvoinek fokozottabb pá
rologtatása, az az izzadás által iparkodik a fö
lösleges melegen túladni.

Hogy tehát az állati test, mindaddig, mig 
egészségi állapota megtámadva nincs, a légmérsék
let változásai mellett igy egyforma mérsékletü ma
rad, abban a körülményben találja magyarázatát, 
hogy nagyobb hidegben gyorsabban ég és igy több 
táplálékra is van szüksége, nagyobb melegben pedig. 
több nedvet párologtat el, miért azután gyakrabban 
is iszik.

* *

Az égésnek meg kell szűnni, ha az égő anyag' 
egészen elégett, vagy ha a levegőt az égéstől elzár- J 
juk, vagy végre, ha az égő testet a gyúlási liőfo- j 
kon ♦) alul lehűtjük.

*) Valamely test gyúlási hőfokának a mérséklet azon 
fokát nevezzük, melyre fölhevítve, az a test a levegőn 
meggyulad.

rhododendron virága. Az egyes daltonisták közti 
külömbség abban gyökeredzett, hogy az egyiknek 
vastagabb fuchsin rétegre volt szüksége mint 
másnak.

így tehát Delboeuf oly anyagot tálált, mely
nek segítségével a daltonistának oly színben tűnik 
fel a világ mint más ember szemében. Most az 
volt a feladat, hogy oly anyagot fedezzen fel, mely 
rendes állapotú szemet daltonistává tegyen. Soká 
keresett és búvárkodott, mig végre Spring W. pro- 
fessor s kitűnő fizikus társaságában kezdte a kísér
leteket rendszeresen folytatni. A szerencse itt is 
kedvezett a búvároknak, a mennyiben a n i k e 1- 
c h 1 o r ü r-ben 'j oly anyagra akadtak, mely a 
normális szemnek olyanná mutatja világot,a milyen
nek azt egy daltonista látja, a daltonista látásán 
meg semmit sem változtat e folyadék.

Még egy kísérletet tettek. A nickelchlorür se
gítségével daltonistáva változott normális szem elé 
fuchsin oldatot tettek, s ime a nickelchlorür hatása 
megszűnt s a tárgyak rendes színeikben tűntek elő; 
s megfordítva a fuchsin folyadék által javított szem 
a nickelchlorür által régi tulajdonságát nyeri 
vissza.

Delboeuf és Spring ezen tapasztalataikra támasz-

'■ A chlornnk femekkel való egyesülése eblorürés clilorid 
névvel jelültetik, ha kevesebb a clilor akkor chlorUr a neve.i

I Épen igy a halál következik be, ha a táplále- 
i kot az állattól elvonjuk, mert a szervek a folytonos 
égés és fogyás miatt igen elerŐtleneknek, mint el
alszik a lámpa, ha az olaj kiégett s újabb mennyi
séget nem töltünk bele. Meghal az állat akkor is, 

! ha a testi vagy szellemi nagy és folytonos mege- 
' rőtetés miatt a test égése gyorsabban történik, 
mint a milyen gyorsan azt a táplálkozás visszapó- 

' tolni képes.
Ez az oka annak, hogy az állatnak a mozgás 

(munka) után nyugalomra van szüksége.
A fris lég elzárása az állati testben történő 

vegyi egyesüléseket rögtön megszünteti, s megszű
nik ezzel együtt az élet is.

A lest nagymérvű lehűtése szintén ép úgy 
megszűnt di az életet, mint kialszik,a tűz, ha a me
leget elvonjuk.

Minderről a következőkben bővebben fogunk 
szóllani.

M o k o s Károly. 
(Folyt, köv.)

Irodalom.
• 1 A székesfehérvári kiállításról egyszerre két„em

lékkönyv “ jelent meg, melyekre nézve a következő 
felhívásokat illetőleg értesítéseket vettük:

Megjelent „Emlékkönyv az 1879. évi Székesfe- 
I hérvári országos mű-, ipar-, termény-, és állatkiál- 
Jitásról ipartörténeti adatokkal Dr. Szabóky Adolftól, 
az orsz. magyar ipar-egyesület alelnökétol. A végre
hajtó-bizottság meghagyásából szerkesztő: Braun

1 Izidor kiállítási segédtitkár Székesfehérvár, 1880. — 
Kiadta: Számmer Imre. Tartalom. Szabályzatok.

l Csoportozati beosztás. Bizottságuk. Fővárosi bizott- 
! ságok. Iroda. A kiállítás története Braun Izidortól. 
! Ipartörténeti adatok Dr. Szabóky Adolftól. Bírálati 
szabályzat. Kitüntetések lajstroma. Anyagi eredmé
nyek. A zárülés jegyzőkönyve. Ara 2 frt. A vidékiek
2 frt. 15 krral legczélszerübben posta-utalvány  nyal 
rendelhetik meg; kapható: Székes-Fehérvárott Szám
mer Imre kiadó-tuladonosnál. Budapesten Aigner 
Lajos könyvkereskedésében, váczi utcza.“

„Mint Szabadka sz. kir. város kiküldötte az 
1879-iki székesfehérvári országos kiállításon, van 
szerencsém tudtára adni, hogy ezen minden tekin
tetben sikerült kiállításról összegyűjtött adataim 
emlékkönyvbe foglalva „Emlékkönyv az 1879. évi 
székesfehérvári orsz. kiállításról*  cziin alatt sajtó 
alá rendezem és az rövid idő alatt meg is fog je
lenni. Emlékkönyvem körülbelül 8—10 ívnyi terje
delmű lesz, tartalma a következő: 1 A kiállítások 
története és haszna, tekintettel a hazai mozgalmakra. 
II. Az 1879. évi országos kiállítás történetének 
vázlata és az országos iparvédolem értekezlet. III. 
Az 1879. országos kiállítás tizenhét csoportjának 
csoportonkinti teljes ismertetése. IV. Zárszó. V. A 
kitüntetettek névsora. VI. Hirdetések. Azon re
ményben, hogy művem meguyerendi tetszését vagyok 
bátort, czimót az előfizetésre felhívni és felkérni egy

. kodván a daltonismust ekként magyarázzák. Két egé- 
I szén egyenlően látó szem nincs ; mindenki másképen 
látja a színeket, s c külömbség hol nagyobb hol 
kisebb, a legnagyobb a daltonista és a kitűnő nor
mális szemközt ; e két végső határ között mozog az 
egész emberiség szinfelfogó érzéke. Ezt azon tény 
is bizonyítja, hogy a fuchsin és nickelchlorür oldat 

' minden szemnél vastagságra nézve változik az az, 
az egyiknek vastagabb rétegen kell keresztül’ néznie 
mint másnak, hogy ugyanazon benyomást észleljen. 
Hogy a normálisnak mondott szem csakugyan nem 
egyenlő, egyszerű kísérlettel is bebizonyítható. Ve
gyünk egy piros gyüszü-virágot (digitális purpurén) 
s mutassuk meg egy társaságnak kérdezvén, hogy 
milyen szinü a virág. A felelet különféle lesz; 
az egyik violaszinünek mondja, a másik 
bíbor, rózsa, lila, málna, sőt barna- 
színűnek tartják. Hasonló külömbség van a 
spektrum színeinél is, a melynél majd ez, majd a 
másik szín lép előtérbe. Többé-kevésbé mindnyájan 
vakok vagyunk a piros szín iránt, amennyiben a 
növények levelein kisugárzott nagy mennyiségű piros 
sugár hatását nem érezzük, és pedig azért, mert a 
levelek hatásos zöld színe szemünket annyira igénybe 
veszi, hogy a piros sugarakat észre nem vesszük. 
Ha a Lommel-féle erythroskopen keresztül nézzük a 
növényeket s egyéb tárgyakat, nagy változást ve
szünk észre ; ugyanis a növények zöld színének egy

szersmind arra, hogy azt körében lehetőleg terjessze 
Gyűjtők tiz példány utón tiszteletpóldánybun részesüli 
nek.Egy példány ára borítékban fűzve bérmentes niee' 
küldéssel 1 frt. Tekintetbe véve azon körülményt, hon • 
a mű több ezer példányban fog megjelenni, alkalmas 
lesz hirdetések közlésére, ez okból felvállalok hirde 
téseket a következő feltételek mellett: Egy egé»z 
oldal 180 négyszög czentiméter nagyságú*  10 
egy fél oldal 90 négyszög czentimétér nagyságú 6 
frt, egy harmad oldal 60 négyszög czentiméter 
nagyságú 4 frt, 50 kr. Előfizetések megtételére mél- 

| toztassék postautalványt használni, melyek éppen úgy 
mint a netáni hirdetési dijak és azok szövegei «z 
évi junius hó 15-ig beküldendők. Szabadkán, 1880 
május hasában, llazatini üdvözlettel Szigeti:y József 
gyógyszerész, osztr. cs. és m. kir. szabadalom tu- 

j lajdonos.*

| 2. „Népszerű tudományok könyvtára11 czim
alatt indult meg Rautmann Frigyes kiadásában 8gy

1 fölötte hasznos s nem eléggé ajánlható vállalat 
' melyre nézve a hozzánk érkezett felhívást egész 
terjedelmében közöljük: „A tudomány hatalom? 
„Ezer meg ezer magyar ifjú és fiatal leány keríll 
ki évenkint az iskolából, s lép a közélet terére 
hogy a tanár szájából merített ismereteit gyakor-

I latilag érvényesítse, életpályát biztosítson magának 
i s tudománya alkalmazása által bátorítólag és bux- 
' ditóan hasson az élet pálmájáért folyó szép ver
senyben környezetére. A hazai irodalmi termékek 
kelendőségének az utóbbi időkben mutatkozott ked
vező eredménye: kétségbevonhatlan bizonyítékát 
nyújtották annak, hogy a fennebbi jelszó már ma 
is erős gyökeret vert nálunk, s az átalános népmű
veltség előjelei hatalmasan kezdenek mutatkozni. 
Mig eddig beértük bizonyos számú szépen Írott 
regények évenkinti kikölcsönzésével, könyvszekrénye
ink ma már a reális tudományok termékeivel kez
denek megtelni. Mindent a maga idején! - Az 
érdek feszitő regény felkelti a képzelődést, a szép 
lyrai költemény nemesíti a szivet, de a reális tudo
mány teszi az embert, kölcsönösen támogatni és kiegé
szíteni kell mind ennek egymást. Egy nagybecsű 
franczia műnek, melynek czime népszerű csillagá
szattan az égboltozat egyetemes ismertetése 360 
ábrával, színes kőnymattal, csillagászati térképekkel 
stb. irta: Flammariou Camille. Fordította Huszár 
Imre. Sikerült fordításával egyjuj vállalatot indítunk 
tokát meg a népszerű tudományok könyvtára cziin- 
mel, hogy mindenki nehézség nélkül megszerezhes
sen kéthetenkint megjelenő 30-kros füzetekben 
adunk ki. Mindegyik mű 25 füzetben jelenik meg. 
Megrendelések valamennyi könyvkereskedésben tehe
tők; közvetlen megrendelésnél az előfizetési ár: Ne
gyedévre (6 füzet) 1 frt 80 kr. Félévre (12 fűzeti 
3 frt 60 kr. Egész évre (24 füzet) 7 frt 20 kr. 
bérmentes postai szétküldéssel. A népszerű csillagá
szattan jelen fordításán kívül egyelőre még a követ
kező eredeti magyar műveket vesszük fel program- 
munkba: Átalános műtörténelem, különös tekintettel 
Magyarországra. — Átalános népisme. — Hitrege- 
tan. (Mythologia.) — Állattan. Növénytan. 
Vegytan. — Természettan. - Magyar irodalom-töi- 

I ténet. Mindenki csak azon mű megrendelésére is 
■ kötelezheti magát, a mely iránt különös érdekkel 
'viseltetik. Meg vagyunk győződve, hogy a magyar 
( olvasó közönség támogatni lóg bennünket ez uj vál
lalat megindításánál s nem fogja a fenobbi jelszót 

j részét az ervthroskop elnyeli s ennek következtében 
azok piros színben pompáznak, a rét spanyolviaszk 

! színű, mig a zöldre festett ablakráma az erythros- 
! kopon keresztül is zöld valamint ez ég kék színben 
pompázik.

Az emberi szemnek a zöld szín iránti ezen maga
tartása kulcsul szolgál a daltonismus megfejtéséhez. 
A daltonista szeme még érzékenyebb a zöld iránt, 
mint a normális szem, s igy a hatás is sokkal 
szembetűnőbb.

Újabb időben sokat emlegetik a természettu
dósok az úgynevezett látópírt (Schroth), mely a 
szemben valószínűleg oly szerepet játszik mint a 
fuchsin. Végül megemlítjük még azt, hogy Del
boeuf szeme, a fuchsin gyakori használata követ
keztében javult, a pirosat fényesebbnek látja, s neiu 
téveszti össze oly könnyen a barnával és violaszín
nel, mint ezelőtt.

A daltonismusnak már statistikája is van. A 
nőnemnél sokkal ritkább (0’04%) mint a férfiaknál 
(2,5%)> 11 zsidóknál a leggyakoribb IT%. Kívána
tos volna, hogy e tárgyra nálunk is több gondot 
fordítanának. Van e tárgynak praktikus oldala is 
mint már e czikk elején irtani, azonkívül a <lalto- 
nistát távol kellene tartani oly pályától, melynél a 
színérzók szerepűt játszik p. o. festő, szőnyegké
szítő stb. K e g é c z y J ó z s e f.



számmal nem jöttek össze. - Érdekes felemlíteni, 
hogy a részvényesek legnagyobb része olyanokból 
áll és a gyűlésen is olyanok voltak jelien, kik az 
uszodát legkevesebbszer veszik igénybe, mégsem 
kívánják az osztalékot, hanem folyton újabb és 
újabb beruházásokat rendelnek el azok kényelmére, 
kik akkor, mikor áldozatról van szó — távollétükkel 
tündökölnek.

Tűz. Gyimóth községben f. hó 2-án d. e. 10

. 1 lamiteui. Budapesten, 1880. Tiszte
id Frigyes könyvkiadó.
leltr1 1!aluÁnaierü cslllaflászattan" előttünk fekvő 

A ” .íurörü kiállítása s szorzó nagy novóhoz 
I Íö!etí .s)im,i által tűnik ki, miért is reiuélljllk, 
""'“Suutmaa" ezen uj vállalata is u kellő támo- 
Jitóiten f°l> '‘"í' goszoru*  VI. füzete kövotkező 

“Sonmu’l: Kovács Pál (Szana T.) Piata- 
ífdeke3i “„ áh beszélyke iKováca P.) A pillangó 
bács! bHlteiv (Ábrányi E.) Jézus és a boldog- . w ....................... v
h?BfaSezkv avul"-) 1),00,t,°r, Kilit (B°d011 óral!or tOz Otett ki, a a nagy szél miatt ni egész

' ^nkét kik01.^ 

? i'.rész nap töprengek, költemény (Zimathy |
A r^da virágrege (Majthényi Flóra.)! 

I'iiní iirek (Petőfi István.) — Petők István, 
S M án hátrahagyott miíveiből. — Petőfi iro- 
|’ftot' w janiim szemle: (,'onjuratio t.'atilinnris. j 
11*1"'Fereiiez.) Aristophanos vigjátékai. Aristop- 
t1""'1 Link Az ördöngösök hajdan és napiuiuk- 
'“"‘‘vwiizeti könyvtár, llörne Lajos irataiból. 
Cigiét:'Kovács Pál lénynyomatu arczképe 1>Í- 

V'W íjovelenire méltó benne különösen Imiéi 
fírel,« bposti polg. isk tanár kritikája .Aris- 
, „limes- cziinil müvéről es az .Ellenőrnek 

IllCsengery Antalra vonatkozó érdekes v....,.„„. 
inuii volt ugvanis az a bátor ember, 
r . Antiiról a Jlagy. Tud. akadémia elnökéről 
S’állitotta, hogy plagizál. Állítását példákkal 
lüenjitékkal mustrálta.

azonban, hogy tüzet látni, vagy füstött észlelni 
lehetett volna. Ismerjük azon hatást, mit különösen 
éjjel a vész csendes polgárokra nézve okozni szokott; 
— de mennyivel borzasztóbb volt, a nevezett helyre 
érve — azon tudomást szerezni, hogy a helybeli 
póstamester istállója összedőlt, melyben éjjelenkint 
4 kocsis és 10 ló szokott tartózkodni, e mellett 
hallhatni a nem egészen eltemettek férfiak jaj kiál
tását és a szegény állatok irtózatos hőrgését. Min
den jelenlevőt borzadály fogta körül az irtózatos 
látványra. A helybeli tűzoltók igyekeztek az elteme-

2-> gazdasági épület hamvadt el. Gyújtogatásról j tetteket kiszabadítani; sajnos azonban, hogy ez tel
beszélnek. ijesen nem sikerült, mert két embernek csak össze-

A bérmálás alkalmával misén mint lapunkban zúzott hulláját lehetett a romok közül kiszabadítani, 
is jelezve volt a helybeli róm. kath. énekkar ritka ' kettő tehát halva volt, kettő pedig súlyoson raegse-

: szabatossággal adta elő Proszt .János urnák 43 pá- í besitve, ezek egyike is csak pár óráig élt még; a
Ívázó közt első kitüntetéssel pályakoszorúzott egvr máknak felgyógyulásához azonban remény van.

■ házi énekét a szentlélek hymnust, mely valóban Megemlítem, hogy 4 ló is áldozata lett e rettenetes 
, fenséges zenemű nagy feltűnést keltett a műértők, 
I között.

Meglopta a tolvajt. Vida János gyimóthi la
kos ismeretes tolvaj, mint a megrakott méh, tért 

válasza il,aza ínpolt portékákkal nem régiben a vásárról s a 
a ki Csen- 

elnökérő'

eseménynek, a többi hat ló pedig erősen megsebe
sült. — Az istalón azelőtt hiányt észrevenni nem 
lehetett, így hát e szerencsétlenség megtörténte mi
att, sem a helybeli posta mester — kinek nagy kár 
okoztatott, sem bárki mást okozni nem lehet. Di
cséretet érdemel a helybeli tűzoltó-egylet néhány 
tagja, kik életveszély mellett keresték fel 
bán és szabadították ki az azonnal meg 
két férfiút és az életben maradt lovakat, 

I gitség nélkül a haláltól való szabadulás
illetve a meglüladástól nem lett volna a bent levők

1 közöl senkinek menekvése. k.
Egy öngyilkossági eset tartja jelenleg Debre- 

a legkedveltebb s 
István kereskedő 
időben 9 órakor 
mintha minden

falunál Mezei Antal, földijével találkozott, 
megmutassa hogy még e li 
ha úgy akarja, u< dig se 
körül, hogy ez rgy '.erre c: 
.keserves szerzeménye“ — 
szolgabirósághoz e miatt 
nem bánta vállalkozását, 
bántak el vele is. „1*.  L.“

A sertéshús és zsír

a romok- 
nem halt 
mert se- 
reménye,

1

. ezen várost izgalombau. Egyike 
legtiszteltebb polgároknak, Makó

. ' meglőtte magát. Este a rendes 
. zárta be üzletét, kaszszát csinált,
1 legrendesebb állapotban volna, nyugodtan ment haza 
' , családja körébe. Komor volt és nem akart vacso- 

i rázni, azzal mentvén magát, hogy nem éhes. A csa
lád tagjai az udvaron a fák alatt vacsoráltak, ő 
pedig bement szobájába, hogy előre elhatározott 
végzetes tervét végrehajtsa. A családtagok nyugod
tan ültek az asztalnál s mit sem gyanítottak. Egy
szerre halk tompa durranás hallatszott. Senki sem 
gyanította, hogy az lövés volt, mely Makó életét 
kioltotta. A vacsora után, mintegy 1 210 óra után 
lépett be Makó neje férje szobájába. A szobában 
sötét volt az ablakredők levoltak bocsátva. Makó

A kővetkező meghívót vettük : A pápai lö
vészedet vasárnap, f. é. jun. 13-án saját újonnan 
berendezett, parkírozott lövöldéi helyiségében díjlö- 
iwzet és tekeversonynyel egybekötött tánczmulatsá- 
got rendez, melyre a tisztelt egyleti tag urak, ezek 
családja és vendégei tisztelettel meghivatnak. A 
tagok, saját vendégeik számára tetszés szerinti 
mennyiségű meghívót az egyleti titkár és pénztár
noknál kaphatnak. Programm. 1. A díjlövészet 
reggeli 8—12, délután pedig 2 7 óráig tart. —
Díjak következők •. a) a legmélyebb lövéséit 2 drb. 
arany, b) a legtöbb körlövés 1 drb. arany, b) má
sodik mély lövés 1 drb. frtos tallér. 2. A teke
pálya-verseny táneznmliusággal együtt d. u. 
órakor veszi kezdetét. A tekészet díjazása : 
legtöbb dobás háromszorra az elsőtől 1 drb.

a nyáron is keresett sőtj 
szükséges portéka, erről meggyőződve egy pár el- ■ 
szánt íiczkó a vasárnap és hétfő közötti koromsetét |U 
éjjel egy tómelletti jegesvermet feltörtek s fenti 
pórtékából oly nagy mennyiséget vittek el, mely 
után ítélve, többeknek kellett lenni a betörő tolva- ‘ 
jóknak.

Szombaton nem közöltük a gabonaárakat, 
az előző hétéitől nem különböztek.mert

Szinügy. Kárpáthy György igazgatása alatti 
színtársulat, mely jelenleg Zala-Egerszegen mulat
tatja az ottani közönséget, még e hó közepe táján 
Keszthelyre jön s a színi évad alatt a Schilliuszky- 
féle színházban előadásokat tart.

Hulla. H.-Hidvégnél a Zala folyóban f. hó úszva baloldalán átlőve feküdt a földön. Az
én Bősze zavalári lakos halász egy férfi hullát ta- i 6ugyiikosságot oly higadtau, oly bámulatos hideg
iáit, kiben a vizsgálat alkalmával — Hoizmnnn Já-, vto(il hajtotta végre, lmgy még arra is gondolt, 
nos, 16 éves esztergán szül, ifjúra ismertek. Az ifjút | ne]10gv a ki,ilnlö vér majd a szoba padját besze- 
máj. 27-én űrnapján többen látták Zala-Apátinál UJezzt; ma«a szőnyeget terített. A pisztoly víz
fürdőm. zoj v0|t megtöltve. Az öngyilkosság oka ismeretlen.

A Balaton hajózási részvénytársaság Örményi A német császár unokája házasodik. E hó 
József elnöklete alatt, máj. 30-án tartotta meg évLo-án hirdették ki Babelsberg kastélyban, a császár 
rendes közgyűlését. A társaság bevétele a múlt év- kedvencz mulató helyén eljegyzését Viktória Auguszta 
ben 9463 frt. 77 krra rúgott, melyből felosztásra sehleswig-holstein-sondersburg-augustcuburgi hgnő- 
2893 frt. 2o kr állván, a közgyűlés ezen összegből; vei. A diszebédre mintegy hatvanan voltak 
részvényenkint I százalékos osztalékot határozott 
kifizettetni. Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy a 
be nem jelentett részvények 1 év lefolyása alatt 
végképen megsemmisittessenek, valamint azok is, kik 
szelvényeiket 3 év alatt be nem váltják, vesztesek
nek tekintessenek. A közgyűlés azután az igazgató

megalakítva, eloszlott.

3
a) 

arany, 
b) második díj 2 e. frt. c) harmadik díj 1 e. frt. 
Ezenkívül az egylet 10-res pénzzel bakonyimé bankot 
ad. Etel s italról valamint sátorokról gondoskodva 
kend. Belépti-díj 20 kr. Kérünk szives részvétet! Saáry 
József, egyl. titkár Molnár Kálmán főlövcszmester. 
(A programm ügyes és változatos összeállítása azt 
engedi reményiem, hogy a tánczczal befejezendő 
ünnepély igen kedélyes lesz, csak azon egy körül
ményhez férhetne némi kifogás, az ellen tudniillik, 
hogy 20 kr. belépti díj mellett csak tagok, ezek 
családjai és vendégei vehetnek részt, holott liisz- 
szttk, hogy e megszorítás nélkül eme lövószünne- 
l'fly valóságos népünneppé nőhette volna ki magát. 
Szerk.)

A helybeli polg. leányiskola ének-zene- és 
b'rna vizsgája s az ezzel összekötött záróünnepély 

jun. 26. hanem jun. 27-én délután 3 órakor 
«intézet helyiségében fog megtartatni. Erre, úgy felügyelő bizottságot a voltakból újonnan császár karján a
wmtén a jull. 22. 23. 24. és 25-én d. e. 8, d. li. 
•’ órakor kezdődő vizsgákra is a szülők és taiügy- 
barátok tisztelettel meghivatnak.

Az ugodi vadkerti fürdő még most is vendég 
űl un. E szép környékkel és hatásos ásvány- 

'IZZB1 fürdő megérdemelné , hogy arra az uro- 
1 °iu nagyobb gondot fordítana, a közönség pedig 

pártolásban részesítse. Alkalmunk volt a 
fürdőszobákat megtekinteni, hát bizony 

lj n sen az utóbbiak meglehetős primitív állapot- 
lodatní111^' U ,n'U ’&en könnyű volna vál-

város ^b^- ,ení^e*’ panaszszal fordultak úgy a 
lisztk'*  . vakunint hozzánk is egy
iiviiJ.?.? "7\.< S n,‘kány mészárszék ellen. Meg- 
j’ut j! 4‘sl1 kijelentjük, hogy ama keserűnek mon- 
•áltatoU .°,VOs,l:‘g is >»egvizsgáltatván, jónak ta- 
"‘•u-rotte. 1 • i n‘eszárszók,,cn l»‘ulig a rendőrség a 
•hisíttett •' US'a • ^lnPl^ elkobozta és megscni- 
sakr>7< ' Ull:i-Í,u,|dó, hogy az ilven könnvelmííség 
érzékoiH- ii g c,,i Vlss^aelesert az ipsék ménnél

Wl köxlr’ n|,Z°<,a * l'é’zvény*ársulat  hétfőre kittl- 
"“‘Ktartliatö'“ -1’. h." írják nem volt 

unutan a részvényesek határozatképes| volt azon kiálltás:

13 éves gyilkos. A szént-györgyvári urod. tar- a császár, később a 
mándi pusztán május 31-én, a mezon szántó- a vőlegénynyel, ki 
béreseket az útról egy vásótt, 13 éves gyér-1 csókolt.

— kanász bojtár csak amúgy hetykén Jó na-

hivata
losak. s midőn a társaság a császárné nagy szalon
jában összegyűlt, a királyi ház minisztere előlépett 
s kihirdette, hogy a két család tagjainak jelenlété
ben, s a császár, valamint szülei beleegyezésével 
Vilmos herczeg házassági Ígéretet tett Viktória 
herczegnőnek. Közvetlenül ezután a menyasszony a 

' ” i terembe lépett, mire a társaság
tagjai bemutattattak a herczegnőnek. Ebéd közben 

koronaherezeg is koczczintott a 
fölkelt s a császárnak kezet

tozó 
gató 
mek 
pót adjon Isteninél üdvözölte. A béresek közül egy 
Szeglet nevű erre azt feleli; „ha jó szándékkal 
mondtad öcsém, elfogadjuk, a^jon Isten neked is!“
A vason nu vuiunu . ----------- n- , bVoiv«<»
rombáskodni kezdett. Szeglet fenyegető a fiút, hogy | záródik 
majd otthon estire illetlen magaviseletéért kérdőre ;
vonja. Eljött az est, Sz. illatásra hajtja szomjas ök- éíetbiztositás csakis 2239 frt 21 kr. szerény 
reit. Útközben találkozik az ifjúval s pirougatja, \ |iasZuot tüntet fel, ellenben a „tőkejövedelmek"
■„iórf volt vele öregebbel goromba. A fin gyorsan számlája a különféle tartalékok s a nyugdíjpénztár
bicskát ránt elő s vele Sz. hasát felhasitá oly an- kamatainak levonása után 183,689 frt 29 kr. feles
mossa1 1.1111 >< ........ . . vagyis 49,436 frt 5 krral többet tüntet fel,
nyíró, hogy bélé kifordult rajta. A sz. eiicsétlen| A tartalékok az 1879-ik évben
nagy családdal megáldott ember a gyorsan jött or‘ frt. 21 kr. jelentékeny összeggel szapo-
vosi segély sem volt képes életben megtartani, jun.|rodtak, ugy i)Ogy az Assicirazioui Generáli biztosi- 
1-én meghalt. A gaz fin elfogatott. téki alapja 24.165,612 frt 65 krt- tett íd.^ Kieme-

Közgazdaság.Közgazdaság. Assicuracioni Generáli.
Az előttünk fekvő 1879-ik zárszámadások üzleti je- 

iuouu.au . lentéséböl a következő adatokat látjuk : a tilzkárbiz-
A vásott fin találva érezte magát, Sz. béressel go-1 tosítáBi ágazat 291,402 frt 62 kr. nyereséggel 

.................. , záródik, a tengeri szállítmány biztosítás ágazat a
73,912 frt 27 krral, mig ellenben a jégkárbiztositási 
ágazatnál 80,958 frt 48 kr. veszteség mutatkozik.

_ . . Az életbiztosítás csakis 2239 frt 21 kr. szerény
reit. Útközben találkozik az ifjúval s pirougatja,! |iaszuot tüntet fel, ellenben a

Szeglet nevű erre azt feleli;

Borzasztó esemény adta magét elő folyó hó
1-én Alsó-Leudván, Ugyanis nevezett napon éjjel. £

ló lendő, miszerint a tüzbiztositási osztály díjtartalékja
2 az é\i díjbevételeknek mintegy .50". ,,-liját tesz ki.

míg ellenben az életbiztosítási díjtartalék a biztosí
tott tökének mintegy 23,/-%-át teszi ki. Ezenórakor a tüzvészt-jelző harangok kongásu es a hely- tíiRóncR mintegy 23’Á”/0-át teszi ki. Ezen

beli tűzoltók trombita hangja által lett Alsó-Lendva lmokból örömmel tapasztaljuk a kedvező vagyon
út.álmaiból felriasztva: utczahosszat halható állapotot s ezen honi intézet gyarapodó fejlődését, 
1,1 • K ‘ '.. . A ta lláz j'.gj- a nélkül mely már közel öt évtizeden át működik hazánkban.

iuouu.au


Szerkesztői üzenetek.
Tisza partján ős Hogyha én úgy. Mind a kettőben 1 

köves az összefüggés az eszmék között, s ez a laza és pon
gyola alak nem engedi meg a közlést.

Tavaszi dal stb.. . . Első küldeménye sokkal jobb 
volt, A most küldöttok nem közölhetők.

W. J. F-J. Nem közölhetők.
K. J. Smrj. Az egész csak koholmány. Már B. M. is I 

kérdezősködött. Legközelebb írok. Üdvözlet!

VASÚTI MENETREND.
PÁl’A-GYŐR-KIS-CZELL.

Indul :
l'típiiról Kis-Czell fele d. c. 12 ó. 21 p-; d. u. 7 ó. 51 p.

Győr felé d. u. 2 ó. ■19 p.: regg. ti 6. 12 p
Érkezik :

Ptí párti Kis-Czellből d. n. 2 ó. •11 p.l vegg. 0 ó. 12 p.
Győrből d. e. 12 ó. 19 p.; d. u. 7 ó. 29 p

GYÜR-BÉCS-BUD AI’EST.
Győrből ind. Bpest felé 11 ó. 20 p. d. e. 10 ó. 10 p. este 
Győrből indul Bécsfold 5 ó. 17 p. d. u. 4 ó. 20 p. reg.

Felelős szerkesztő: Bánfi János.

VITET TÉR.
Minden különös tudósítás helyett: jó u 

rátáinkkal és ismorőseinkkel tudatjuk hogy

EMMA ZSIGMOND 
gyermekeink esküvőjére f. 1880. június 13.lin 
d. e. 9 órakor saját lakásunkon fog niegüniie|H.|' 
tetiii, melyre tisztelettel meghívjuk.

Hirsch Náthán és neje Pápán. 
Thurmann Miksa és neje Bécs.

3‘77 9 -

1.3 fi fit 27 kr.

forint

8867266

1 177 4'9 2

1201'1 ll(

14988178 47

Laptulajdonos és kiadó: Nobel Ármin.

2110000
80000

•A) ItizttiMitÚNok a iiK'iréréM OHOtére nz (llHiliiHutott 
él v t.j á rutl e I. <i k fi óznim z:í ni 11 á m á vn 1.

A tartu.ckulap átvitele 1878-ból
A tartalékai. 5 száz, kamatja 4,316.517 fit 04 kr. 215.925 fit 85 kr. 

. - 4 76,892 frt
A tartalékalapra i 
Dijak és illetékek 
Kifizetett eredé 
Tőrlcsztc-ek, vi 

tőke és
1880-ra átviendő itiitai tahik l

vi járadék u<

3) Felleli
Átvitele az 1878. tartaléknak. In 
Ennek 4 százaléktól! ) 
Befizetett tőkék és il 
Életjáradékok kifizető 
Visszaváltságok

. tart, biztosított 157,805 frt 29 kr. évi ölelj, után 657 bárczát
r -.ö-.-

Nogyvennyolozatlik számadás J az 1879-ik évre az életbiztosítás kivételével valamennyi üzleteket átölelve
I) Tiir-liiztoMitásI áirnzat.

h partalék-átvitol az 1878. deczember hó 31-én folyó biztosítások után 
l«i '-ben kötött biztosítások után befolyt dijak a visszt-nlés levonásavul 

onlóan a korábbi evekben V-t-tt bi. i. >itá-okért 2.576.936 frt 27 kr.
1 ■ > uva a visszutörlesztett es hátialévő dijukat 246.215 frt 69 kr 
Az év folytán bevétetett

Levonva: az 1879. deczember 31-én folyó biztosítások díjtartalékét 
Az év tiszta díjösszege 

Kártérítések az év folytában a visszbiztositók részének levonásával 
Az 1879. deczember 31-en függő károk tartaléka a visszbizlosilók 

széliek levonásával

Leszámítva: az 1878. diczembor 31-én még folyóvá tett kártartalékot 
Marad

Provisió, adó és költség
Nyereség

4) Tengeri óm Hzálllt Hiány blztonitAmI ágazat 
Díj tartalék-áti ítél az 1878. december 31-en folyó biztosítások után 
1879-ben kötött bi- tositások után befolyt dijak a vissztörlesztés levonásával 
Visszbiztositási dijak

Levonva: az 1879. deczembor 31-én folyó biztosítások díjtartalékét 
Az év tiszta dijösszego

Levonva: az év folytán kifizetett kártérítéseket a visszbiztositók ré
szének levonásival

Az 1879. decz. 31-én lüggő károk tartaléka, a visszbiztositók részének 
levonásával

Lesiámitvu : az 1878. deczember 81-én még folyóvá tett kártartulékot
Marad

Provisió, adó és költség

J^Kkár-birtoHlfáHl átrar.Ht.
1879-ben kötött biztosítások illan befolyt dijak a vissztörlesztés levonásával 
Levonva : a visszbiztositási dijakat

Marad 
Az év folytán kifizetett kártérítések, a visszbi/tositók részének levonás. 
Tartaléka az 1879. deczember 31-én leszámolásban lévő károknak

2913052

209323
149749

Ti'IcnÍ. 1S3.>. aprít 14-én.

15501183

hivatalnokoknak 2 százalék 
1878-iki mar .dákot

igazgatóság alaps.abalyszerft 12 százalék

n) Tökéh utáni Jövedelem.

Leszámítva: az 1878. deczember 31-én niég folyóvá tett kártartalékot 

Piovieió, adó és költség

.. 11 Életbír.touitAnok halul CHctere
1878-ról átvitt díjtartalék
A díjtartaléknak 4 százalékos kamatja
Dijuk és illetékek
903 haláleset kifizetése
Az 1879. deczember 31-én még függő károk tartaléka

Leszámítva az 1878-róii kártartalékot

Leszámítva a visszbiztositók részét

Törlesztések és visszvásárlások ristornált 3.507,121 frt 21
2.573 frt 21 kr. évi járadék után 

Visszbizlositá-i dijak 1.643.221 fit visszi-iztOsitott összegre 
1380-iu átviendő díjtartalék 47.490,117 frt 56 kr. bizt-..-i

55,920 frt 09 kr. járadék után 29,549 bárczáru 9.05:1,011 
Leszámítja: a visszbiztositók részét _ 185,744 frt 87 kr,
A biztosítottuk nyereményrésze az 1878-ki mérleg

Fölösleg

VAGY O X.
1. A lészvényesek biztosított adóslevelei 

Ingatlan vagyon:
a) Városi telkek
b) Mezőgazdasági birtokok

8. Mezőgazdasági s 1879. deczember 31-én még el nem adott termékek 
uz intézőt birtokaiból

á. Kölesön életbiztosítási könyvekre 
ktiv éli-tjűr"'*'"'" ’'*  z,. ■ ■ -

lálakor u svsvinia
:in-ato/ó,jelzálogilag biztosított tőkék az osztrák-magyar államban, 

u zúlogosztülyt illetők kizárásával (alaps-ub. 1. lész e b tü) 
-----• ' ,«i-,ziaoíi.,. huin.;>n» tükeköli s. nő’< fekvAségokro O.usz- 

őru.sávul

ili-tjáradékok és jelzálog állni biztosított, 
Inkor felveendő tőkék vételára

2330720 ;58
4981062 77 
1774884 38
32'aíl78 39

328178 72 
2185287 M
325095 70 

1870111 84 
1052910 26

013087 611
216536 |57 
374551 ŐS

62124 53

forint'
1744892 67
188208 ;73

1637642 42

fölosztandó nyoreményo után 
>k után 

vutalnokok nyugdíjpénztára után 
letbiztositások után B. leszámolás 
étre

rési esetekre és elhalasztott éle járadékokra
3) feliétien élotjáradékokrs

...... ..éti- é.i vcsztrMétf-8r.áiiila. 
Nyeremény-sz mla-dtvil.l 1878-ról 
Kétes követelések tartalékának átvitelt) 
Nyereség a tii .bizio-itási ágazatból

. a szallitmány-biztositási ágazatból
„ a tőkék jövedelméből

Nyeremény-szán la különböző fekvősógekből
■ a B. mérlegből 

Veszteség beli jthatlan künn lévőségükből 
Kot-'s követelések tartaléka 
Ve-zteség a jégkárbizto itiisi ágazatból 
Tartalék az aranyban fizetett osztalék számára 
Az elhalasztott tőkékre szánt alup tartaléka (B. zárszám.)

N.veren e..y 
r-vmyenkint járó 29 fit 40 ki. rendes

Ebből leszámítva az alapszabályok szerint: 
a) a nyeremény-tart .lókra 10 száz, 

levonva az 1878. ii 
nyeremény II. zái

Marad nyereményül

2.285 frt II kr.

Az „Assicurazioui Generáli" igazgatósága
Morpurgo G. — Pesaro Maurogonato I. - Atnb di S. Ralll — V. di S Snyrí 

Dr. Calabl R. — Gidoni G. — Goldschmledl L — Levi A. A. Tód

Besso M , vezér-titkár.

3 17719 05
‘153879 73

1062958 05
165276 47

122823 1 52
147571 119

1080663 133

Foltéll n életjáradékok 
Biztosítások megélés c-eteiro és elhalasztott éretjár.

Provisió cs költség 
Orvosi tiszteletűjük

Ebbő lov. az alapoz. értelmében 10 száz.

Kl.Itl.EOSXÁllLA IM7». DECZEMBER 31ÉN

biztosítottak liu-

9. Kamatozó jolzálogilag biztosított lök. 
országban, a zálogoszt dyó kizáruauvui

7. Biztositékolt kölcsönök letétetnényozutt állam- óa más ogy. b érték-
pap: lókra

8. Krtekpupiiok, koroskedelmi- és ipar-részvénvek, jeitvz.k •zerinl (A
mellékleti ’ 1 1

0. Váltók -_____ ...
10. Előlegek a jelzálog-oszt ily részére
11. Különféle bankok és hitelintézeteknél folyó,,ll „Znvalr

melléklet) 
ók a tárczában

........ .—... .. ........................... ,„.,0 s'ámlábnn letétoménye-
zett pénzek

12. Pénzkészlet a társulat trieszti és volenczei igazgatósági pénztáraiban 
mez Hókok pénztáraiban
.dváiiy visszbiztositók számláiból
advány az intézet fiókjainak számláiból 

Ifi. Megható ozott idejű életbiztosítási díjrészletek 
17. Adósok különféle etilnek alatt

rzat és vámpénztáruk az intézet összes irodáiban, czójábl i'-. 
papír és nyomtatványuk a raklárakbun

Iroilu Pmlapestcn az intézd lízában, Doroltya-nt'ii

2940000
kr

4134356
.‘1020684

71832

7IGIO41

89749

1737356

2769718

470821

103090

5473164 
500276 
322544

1143686

922'.'4 
207001 
211617 

litil'82

12

49

53

09

1. Alaptőke
2. Az A. leszámolás nyeremény-tartalékja 

Ugyanaz a B. leszámolással
3. Taitalékalap uz értékpapírok értékingadozására 

Rendelkezésre álló rendkívüli nyeremény-tartalék
4. Tartalékalap kétes követelésekért
5. Dijtaitulék az A. leszámolás még 1879. docembor 31-én f.il>

a) tűzbiztosításra
b) tengeri és szállitá-i biztosításra

6. Díjtartalék a II. leszámolás meg 1870. dec. 31-ín folyó biztusita'iira •
a) halálesetre
b) mogérési osolro és elhalasztóit életjáradékokiu
c) feltétlen élotjáradékru

7. Tartalék, bejelentett de meg dec. 31-ig le nőin számolt káresetekre •
a) tüzbiztositasi ágazat
b) tengeri és szállna.i biztosítási ágazat
c) jégkár elleni bizt-ss t-isi águzat
d) élet biztos itási ágasul

8. 0 z'alék-altip az élotbizi-isitásra nyero eényrészlottel
9. A Tontin-osztályok vagyona kanmlbiztositással

10. A hivatalnokok nyugdíj-i-ei.zlariinuk vagyona
11. Maradvány u visszbizto-itók számláiból
19. . az intézet fiókjainak számláiból
13. Különféle hitelezők
II. Rendel osztalék a részvényesek számára 

Felul-isztalék
15. A két igazgatóság részi
10. A h vutalnokok jutalma'
17. Nyeremény-fölösleg ar 18-hi ki átvitelből

10. A rs. k. sz. Assicnrazioni Generáli magyarországi Miigynöksój

1510034
02124

8867266
4743182 
1377129 12

328178 72
149749 05

1754 12105270 17
480711 114 
168068 15 
147074 62
253057 28 

2516 ,82
375300 93 
272000 L
24388 38 
8170 48 
1223 80

25244314 96
I

íge Ellonberáer, Krollwiti Hot*

Bővebb zár valamint kár-kimutatásokat kívánatra az alólirt főilgynökség szolgál. Ugyanitt adnak hqnaquobb készséqqel fel
kai. fi biztosításuk tiiz- i'a ívnkrínnk mtLtmini /•L.fl.i'rfaultiÍHrik nttini .. '“II ,• i.-. : i ‘ > . .. ’ . ‘ .világosit ásókat a biztosítások tűz- és jégkárok valamint életbiztosítások ellen, melyek a legkedvezőbb feltételek mellett' el is fogadtatnak.

Pápán, 1880. Nobel Ármin könyvnyomdájából.


