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Jelen számunkkal a • Dohányárusok
Közlönye, uj folyamba kezd s ezennel
felkérjük tisztelt előfizetőinket, hogy ezen
számhoz csatolt posta utalványnyal elő
fizetési pénzeiket szíveskedjenek minél
előbb beküldeni.
Ez alkalommal újólag felkérjük tisz
telt előfizetőinket, hogy lapunkat, illetve
lapjukat minél szelesebb körben terjesz
teni szíveskedjenek. A .Dohányárusok
Közlönye.
bebizonyította, mily fontos
hivatást teljesít s ha máig er dmenyeink
nem is égbe kiáltok, az a dolog termé
szetében rejlik. Csak egyetértéssel es
szaklapunk erésbitesevel jöhet meg a
kívánt siker, a dohányárusok helyzeteitek
javítása.
Akkor, ha minden oldalon belátják
törekvéseink jogosultságát es az érde
keltek is közreműködnek, akkor fognak
törekvéseink jó talajra találni a dohány
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A •parádés szobában* a kis Manczi
rncjf Sári. a Klári testvérkéi erdekes fog
lalkozásban voltak. A szobában fehérí
tett nagy szőnyegen kivarrt virágokat
locsolgatták tiszavizzel,
hogy jobban
nőjjenek. Zsuzsi nénit úgy kellett támo
gatni. hogy el ne ájuljon ijedtében. Vi
gasztaltam, hogy nem olyan nagy va
lami az; ott a hol zöld volt a pokrocz
ott vörös lesz, ott meg a hol vörös
volt ezentúl zöld lesz. Jól fogja az magát
erezni úgy is. Nagy nehezen megvigasz
talódott s később előfogta a gyerekeket,
hogy produkálják magukat.
No Manczi, hagy halljuk azt a szép
verset, amit Kláritól tanultál.
A Manczi epen a vizet pacskolta a
tenverivel. szép nemzeti szinti foltokkal
látva el a fehér csipkefüggönyöket.
No megálljaink sok garabonczás,
szólt Zsuzsi, kit bosszantott a Manczi fumigáló magaviseleté, leshetitek majd a
vásárliát a mit a Klári hoz Pestről.
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Hirdetések.

árusok egyeseinek és összesegének nagy
hasznára. T e g y e meg tehát minden
egyes a magáét, mi megtesszük a magunkét!

árusoknak, kik az időben e rendelettel,
nem ertettek egyet, jogukban állott nagyárudai jogukat visszaadni. S igy minden
változatlanul maradt.

A láda kérdés.
Meg mindig beszélünk s úgy szólván
kell, hogy beszéljünk láda kérdésről,
daczára ar nak a sok akadékoskodásnak,
felszólalásnak, melyek mindeddig siket
fülekre találtak. Valóban úgy látszik,
mintha azoknak, kik oly végtelenül sze
rencsesek, hogy a magyar dohány ter
mékeket árusíthatják, egyáltalán ez ügybe
nem is szólhatnak bele, mivel először
nem kérdik búját-baját, másodszor; ha
kerdezetienül el is panaszolja, nem hall
gatja meg. I la meggondoljuk, hogy a
láda ügyet a nagyárusok már evek óta
sérelmesnek es kárt hozónak tartják,
mindannak daczára azon egy betűt sem
változhattak s egv centigrammal sem
könnyítettek a helyzetet. Azon nagy

Szomorú, de iga z! A z országban
lévő körülbelül 500 nagyárus tizedrésze
nem mondhatja el magáról, hogy ezen
üzletéből megélhet. A z a colossális nagy
ságú és jövedelmező üzletág, mely az.
államnak évente 28 millió forint tiszta
hasznot hajt, nem kepes szorgalmas es
törekvő munkásainak a legszerényebb
jövedelmet biztosítani. A láda kérdés,
mely a kincstárnak évente legfeljebb
H M 1.000 Írtjába kerülne s
mégis az elárusitásra mint nagy akadály áll útjában,
a legcsekelyebb részvétre meghallgatásra
nem talál az illetékes körökben, ügy
látszik Magyarország dohány nagyárusai
nem születtek szerencsés cszillagzat alatt,
mert a hányszor történni kellett volna
valaminek helyzetük javítása érdekében

Honnan?
Kiáltottam
felugorva,
Pestről ?
( )nnan hát. 1lát nem is tudja, hogy
a Klári a Bonyhádiakkal meg az öreg
tésurral Pestre ment?
Nem tudtam.
A hajnalba indultak el, már most
a Kerekdombi határba lehetnek. Szegény
lelkem, pedig ki sem aludhatta magát;
egesz ejjel muzsikaltatott neki az a bo
londos Bonyhádi. Kezdtem magam nem
jól érezni, fogtam a kalapomat és Isten
nek ajánlottam Zsuzsi nénit.
Két hétig senki sem hallott rólam;
Aszkéta eletet folytattam. Egy csúnya
esős napon azonban meg is neki kászolodtam s be mentem a faluba.
A kaszinóba irtóztató ordítással fo
gadtak. Pogány Gyuri felforgatott vagy
három asztalt
a tiszteletemre. S rög
tön bankettet rendeztek. A többiek vi
dámsága engem is jókedvre hangolt s a
vacsora alatt megkérdeztem magamtól:
No Marczi igaz-e. hogy minden koszos
gúnyába beleszokik az ember? Azt gon
doltam. hogy igaz . . .
Bevett szók is volt a malomháti kaszinó
estélyein, hogy mindenki valami országra
szóló bolond toasztot mondott. Mikor reám

került a sor, hát neki gyurköztem s elkezd
tem beszelni. Eleinte bolondot, de mindin
kább belejöttem az okosbeszedbe. Elmond
tam, hogy a társadalmi rend megbontói az
asszonyo'-. Valami paraszt bérlő a sarokból
megjegyezte, hogy: aujnye de okosan be
szél. Nem is asszonyok, folytatá tovább,
hanem a lányok. Azok minden harcz elő
idézői. azok csinálják a békeben a háborút,
a háborúi) m a beket, ők az okozói a nagy
fenyüzesi adóknak, mely alatt a szegény
nép nyög s igazuk van a szoczialistáknak,
communistáknak, anarchistáknak, atheistáknak, vegetáiráusoknak s minden hasonló
elvet követőknek. Zajos taps követte a be
szedemet s én átengedtem a szót a mellet
tem ülőnek ki szinten hasonló epületes be
szedet tartott.
En azonban nem hallgattam rá. A sa
rokban játszó czigányok felkezdtek arra a
nótára, hogy: a női s/iv a férfi sorsa, s ab
ban a pillanatba titokban egy könveseppet
morzsoltam el az arezomon.
A beszedek bevége/tével az egész
társaság felkerekedett eleget teendő Po
gány Gyuri meghívásának, ki »nehany bi
zalmasát* beinvitálta a teára. A »nehány
bizalmas* alatt pedig az egesz kaszinó ér
tendő. En megígértem nekik, hogy utánuk
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az mindig abba maradt. Hozzájárul ehhez
az a teljes rész vétlenség, melylyel a
saját ügyüket kezelik, mely körülményt
latba vetve nem csodálkozhatunk azon
tekintetbe sem vételen, melylyel e téren
lépten nyomon találkozunk. A z elégedet
lenség és az a roppant csekély jöved e
lem lehet oka azon körülménynek, hogy
a nagyárusok az országban folyton uj
meg uj elemekkel cseréltetnek fel. oly
körülmények, mely igen szomorú következmenyüek. Persze, a ki azt hiszi, hogy
emez üzletághoz más nem kell, mint pénz.
engedely es a rendszabályok ismerete az
argumentumainkon nagyot fog nevetni.
A ki azonban tudja, hogy a keres
kedői szakismeret is, szükséges e szak
mán, az igazat ád nekünk. Elmúltak már
azon idők, mikor fogyasztó és elárusító
belenyugodnak a változhatatlanba, de
azon idők is elmúltak, mikor a fogyasztó
jó pénzért jó árut kap.
Ma a kereskedelmi szakismeret dolga,
hogy valamely üzleti czikk jól menjen s
ha ez nincs meg, akkor azon üzleti czikk
si ’i meg.
Ha egy láda J szivar 135 frt egy
százalékot 1*35 krt jövedelmez, számít
suk le a ládáért járó 70 krt, azaz 40
krt. mivel a láda 30 krt er, igy tehát
40 kr. veszteség s a bruttó jövedelem
nem egy százalék, hanem r,(Yi»»% Ezzel
aztán mindennemű számítás abbamarad,
ha, mint itt, a csomagolás maga :“ /i»oW
/o
veszteséget tesz ki. így tehát ha a nagy
árus %-ban számítja ki jövedelmét, vegre
arra lyuKad ki, hogy üzlete semmit sem
jövedelmez. Ezen kis példa után elkép
zelhető, mily nagy érdek fűződik eme
láda kérdéshez, melynek mihamarabb
való rendezését a nagyárusok, sőt ma
gának a kincstárnak érdekében kérjük.
jövök. Miután lelkemre kötötték, hogy a
szavamnak álljak. Pogány Gyuri vezetése
alatt kivonultak, az utczára s menten vonyitani kezdett a fél falu kutyanépessége.
A z öreg plébános fejcsoválvajegyezte
meg a nótáriusnak. Hej ! milyenek ezek a
mai fiatalok.
A czigányok csak kíméletlenül húzták
azt a szép nótát, mely visszaemlékeztet arra
a csúnya éjre s a kaczér lányra, kit annyira
szerettem s ki velem vitette magát a kézfogójára. Vájjon hol lehet most, s gondol-e
reám? Aligha. Eh rossz a*világ kár is rajta
búslakodni.
Hej Jónás gazda hozzon csak bort, te
meg Zsiga, ide a fülem mellé, aztán húzzál
valami vígat, jó kedvüt. Ha a szivem sir is,
de én mulatni akarok.
Ismét elszomorodtam. Nem állhat az
nekem jól, meg jól se esik.
Vigabbat te, nógattam a Zsigát, hisz
inegrikatsz. A z meg, hogy idáig ugyancsak
vígan húzta; rákqzdette szépen, csendesen
szomorúan hogy :
»H a elmegyek nemsokára messzire,
Kedves rózsám jutok-e még eszedbe!«

Csak épen az hiányzott nekem, úgy
elsírtam rajta, hogy szinte fuldokoltam bele
mindenki könnyezett. Csak a plébános mo
solygott : fiatal vér, bolond ver.

K Ü Z L O N Y E

A fogyasztás csökken !
A szivar és czigaretta fogyasztás mind
kevesebb es kevesebb lett még pedig leg
inkább az utóbbi időkben. A fővárosban
a veszteség az 1895. ev első negyede
az előző ev ugyanezen negyedéhez ké
pest körülbelül (>().()()() frt. mely összeg
természetesen csak aproximative értendő
miután még a kimutatás közölve nincsen.
Azt hisszük, hogy inkább kisebb összeget
mondtunk, mint nagyobbat a valónál kü
lönben pedig pár nap múlva látni fogjuk,
hogy mennyire igazunk van. Nem hozzuk
ezen csökkenést sem az áruval sem pedig
szivarok minősegével, összeköttetésbe s
ha az általunk említett összeg csekély is az
általános fogyasztáshoz képest, mégis nincs
eléggé megokolva még ezen veszteségi
arány sem, miután az idei ev nem rossz üz
leti szempontból. Oly időben, mikor rész
vénytársaságok 14— 18— 20, sőt 40% osz
talékot fizetnek oly időben, mikor a
munkás osztály sok pénzt keres, ily időben
ezen üzletágnak, colossális nagyobbodást
kelh me mutatnia, miután a szivart és
czigarettát szegény és gazdag, ifjú és
öreg egyaránt fogyasztja. Annál érthetet
lenebb tehát, hogy ily általános fellen
dülés korában épen ezen kereskedelmi
czikk fogyasztása csökken.
Újítások, változások, uj szivar nemek
készítése, a gyártás jobbulása s főkép a
czigaretta csempészet meggátlása ezek
azon tényezők, melyek mellett a forgalom
növekedni fog. Itt nem szabad várnunk
és késlekednünk, de tennünk kell, hogy
eredményt lássunk. Ha a dohányügy
előbbi vezetője Gránzenstein Béla állam
titkár ur a baj valódi okát tudni kívánná
hívjon össze egy enquetet nagyárusok
ból kérdezze meg ezeket s hisszük, hogy
ezáltal többet érnénk el mint képzelnék.

T. előfizetőinkhez.
Lapunk czélja lévén a dohánynagyés kisárusok érdekeit minden irányban
szolgálni; időnket teljesen a dohányelárusitók érdekeinek szentelni; szerkesz
tőségünkben egy külön tudakozó osztályt
rendeztünk be, a hol minden t. előfize
tőinknek bármely dohány és szivar elárusitási szakmába vágó szóbeli vagy levélbei
irgkeresését készséggel elintézzük es kim-9Í
tő szaktanácsokkal pontosan szolgálatúm
Eelkérjük tehát t. előfizetőinket, hogy
legnagyobb bizalommal forduljanak rnogkeresésükkel hozzánk; szakavatott gyrsválaszról mindenkit biztosíthatunk.
Szerkesztőségünknek sikerült állandó
munkatársul oly jogi tanácsadót meg
nyerni, ki esetleges sérelmek törvényes
utoni orvoslását, szakmába vágó bead
ványok szerkesztését stb. t. előfizetőink
részére készséggel fogja elvégezni.
Olasz dohányjövedéki viszonyok.
A z *11 Popolo Romano* — egyik
tekintélyes római politikai napilap —
f. évi 34. száma egy — Pisából irt —
érdekes levelet közöl az olasz dohány

jövedéki viszonyokról, s amennyiben ez
bennünket is közelebbről érdekel, az
olasz eredetiből lefordított levelet, a
lap szerkesztőjenek erre tett m egjegy
zéseivel együtt, lapunkban is bemutatjuk.
A levél igy szól:
•Tudvalevőleg, a pénzügyminiszter
megbízta a római chemiai laboratiumot
a dohányok vizsgálatával, - ellátva azt
minden szükséges tudományos felszere
léssel, mely lehetőve teszi a gyártás
javítását ezélzó vizsgálatok megejtését.
Ezen intézkedés az első lépést ké
pezi. melyért a miniszter es a vezerigazgatóság őszinte dicséretet erdemel.
I )e ez csakis az első lépes, melyet to
vábbiaknak is kellene követni, hogy az
olasz dohánygyártás visszanyerje hajdani
kitűnő hírnevét, melynek hazai gyárt
mányaink, nevezetesen a piemonti, toskanai es velenczei, egykor úgy a bel-,
valamint a külföldön örvendtek.
A nemzetgazdászatnak ezen fontos
ága nehány ev óta mindinkább sülyedt,
nem ugyan a kincstár jövedelm ét ertve,
de bizonyára ama tekintély rovására,
melylyel annak idején dicsekvék.
Azt szokták mondani, hogy az ál
lam — rossz iparos, saját magának épp
úgy, mint klienseinek,
ez azonban
nem felel meg mindig a valóságnak, mert
a dohánygyártás tekintetében egyes .il
lám és mindenekelőtt az osztrák-magyar
monarchia minta gyanánt tekinthető.
A kérdés lényege: az akarat és a
dolog jól csinálására való képességben
áll. De minden emberi iparnak ezen két
alapfeltételét, a dohányra nézva Italiában
mi nem érvényesíthetjük, mert az aka
rat, a bürokratikus praerogativák által
paralizáltatik, a technikai képességgel
szemben.
A bürokraczia nálunk első sorban
azon hamis elvet követi, hogy minél
több hasznot produkáljon, s keveset tö
rődik az anyag minőségével és a gyárt
mány tökéletesítésével. A technikusok
ellenben egészén helyesen gondolkoznak,
amidőn azt mondják, hogy első sorban
jó anyag és tökéletes gyártás szüksé
geltetik ahhoz, hogy egy gyártmánynak
értéke, hitele és elterjedése legyen.
Nekünk Itáliában — kevés kivétel
lel
sem jó szivarjaink, sem jó pipa
dohányaink nincsenek, mert rosszul al
kalmazott
takarékossági
szempontból
ezekre nem mindig a legjobb, sőt oly
kor még rossz dohányokat is használnak fel.
A z anyaggal való ezen takarékos
kodáshoz járul még a munkával való
takarékoskodás is, mely az utóbbi idő
ben valami különös egyszerűségre redu
káltatok, úgy, hogy nem is képes a fo
gyasztóknak jó gyártmányokat szolgál
tatni. Csoda-e aztán, ha ily körülmények
közt a csempészet mindinkább virágzik?
Ami az anyagot illeti, annak a javí
tására kívánt hatni a miniszter, midőn a
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chemiai laboratóriumot e czélra tökéletosbbitette;
s remélni akarjuk, hogy
a többi dolgok tökéletesbbitésére is lesz
gondja.
A reformok egyike, meiyet én szük
ségesnek vélek, az egyes szivar-typusok
állandóságát fentartani. H ogy csak egy
példát említsek: ön elszí ma egy »Cavour«
szivart, amelynek se kinézése, se színe,
se ize, távolról sem hasonlít ahhoz, a
melyet ugyanezen fajtából tegnap szí
vott. Ezen kevésbbé örvendetes válto
zatosságnak az oka ama rendszer, hogy
ugyanazon szivar-typusok különböző gyá
rakban készíttetnek, nevezetesen olya
nokban, ahol eme fajták előbb éppen
nem gyártattak.
Végül kívánom, hogy mai dohánygyártmányaink nem tartották meg azt a
kitűnő hírnevet, melyet a piemonti. toskánai és velenczei régi gyártmányok ki
érdemeltek, mert az tény, hogy a régi
gyártmányok jobbak voltak. Azonban a
süllyedésnek nem épen . azok az okai,
amelyeket ő jelzett. — A gyártásbeli
aránytalanságok, melyekr
az iró leve
lében
panaszkodik,
nem
léteznek,
mert
minden
gyár általában meg
határozott minőségű szivarokat készít,
—
igy' a Cavour, a melyre ő pél
dául hivatkozik, kizárólag a piemonti
gyárban állittatik elő, a Virginiák főleg
Velenczében készülnek stb.
Ritka kivétel, amely' nem igazolná
eme szabályt, s amely ellen a levelező
panaszkodik.
A z ok, mely a dohánygyártás sülyedését előidézi, főképpen abban rejlik,
hogy a gyárakban a darabszámra való
munka van bevezetve, mely a gyártás
mennyiségét a minőség hátrányára be
folyásolja, miként ez könnyen érthető;
— ilyen továbbá a szivarok szárítására
szolgáló alkalmas
helyiségek hiánya,
minek folytán mesterséges szárítás alkalmaztatik.
Ezen hiányok megszüntetésére mil
liók kellenének,
amire azonban mai
pénzügyi viszonyaink mellett gondolni
sem lehet.
Különben azt hisszük, hogy szivar
jaink és egyéb dohánygyártmányaink,
árukhoz képest, nem igen rosszabbak,
mint más országbeli gyártmányok.*
M. D. U.

V e g y e s e k .
Kinevezés.

A m. kir. pénzügyminiszter
Lipp Frigyes dohánygyári osztályvezetőt, do
hánygyári aligazgatónak nevezte ki.

A m. kir. közp. doh. igazgatóság. Mint halljuk
a dohánygyár igazgatósagi hivatalok helyisegei
áttétetnek a budai pénzügyminisztériumba, mi
után ezen hivatal eddigi vezetője Gránzcnstein
Béla államtitkár ur tovább is élén akar maradni.
Bérösszeg nagyobbodása. Mint minden
évben az idén is nagyobbitják azon dohány
árusok bérösszegét, kik ez évben többet fo
gyasztottak. A kik az utóbbi 3 évben nagyobb

adót fizettek,
terjed ki.

azokra

ez
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természetesen nem

Uj 6 kros szivarok kerülnek pár hét múlva
forgalomba. A z uj szivarok alakja olyan lesz,
mint az »O peras« szivaroké. I la minőség te
kintetében is hasonlítanak majd az Operashoz,
akkor előre is üdvözöljük ez uj szivarnemet.

Pénzügy.
Az osztrák államosítás. A hétfői bécsi la
pok jelentik, hogy a Wurmbrand gróí, keres
kedelmi miniszter az északnyugati-, az osztrák
magyar állam- és az albavölgyi vasút államosí
tásra vonatkozó tárgyalásokat már befejezte és
az erről szóló törvényjavaslatokat legközelebb
beterjeszti a képviselÖházhoz. A börze ezt a
hirt nem fogadta azzal az örömrivalgással, a
melylyel eddig kevésbbé autentikus híreket is
kitüntetett - nem hisz az már VVurmbrandnak,
Nagy bizalmatlansággal fogadták a »M . K. L . « nak azt a távirati hirét is, a mely már azt is
tudni akarja, hogy a húsvéti ünnepek utáni
ülésben benyújtandó javaslatok elseje a déli
vasút államosításáról fog szólni s e tárgyban a
magyar és osztrák kormány között élénk jegy
zékváltás folyik, a melyek a teljes m egyjegyzés útját megnyitották. Wurmbrand a tárgya
lások befejezése ügyében a jövő héten utazik
Budapestre. Ez legalább is nagyon valószínűt
len ül hangzik, mert a mi informáczióink szerint
megállapodásról szó sem lehet, amennyiben az
osztrák kereskedelmi miniszter ideérkezése után
állapítja meg a magyar kormány a felajánlandó
összeget s ha ebben a kormányok meg is
egyeznének, a mit szintén van okunk kétségbe
vonni, még számos nehézséget kell leküzdeni
és aztán magát a társasagot megnyerni annak,
hogy a pausál összeget el is fogadja s csak
akkor lehet a törvényjavaslat benyújtásáról
beszélni.
Az Anker közgyűlése. A z »>Anker járadék
és életbiztosító társasága közgyűlését tegnap
tartotta meg I loyos Rudolf gróf elnöklete alatt.
A jelentésből kitűnik, hogy 1894-ben 10,327
clkalálozás és életbiztosítási ajánlatot tettek
28,084.929 frt töke és 10,103 írt járadék ér
tékben s ebből 8243 szerződést. 23,000.179 trt
töke és 12,003 járadékértékben meg is kötöt
tek. A z év végén érvényben volt még 78.424
kötvény 215,27)9.737 frt töke és 101,656 frt
járadék értékben és a még fennálló 5037) je g y 
zéssel együtt, m elyek a kölcsönös túlélési biz
tosításra vonatkoznak, 9062.635 forinttal, 399
baleset biztosítási kötvény, 83.87)8 kötvény
224,322.373 forint biztosított, illetőleg jegyzett
tőkével és 101.07)0 forint járadék, valamint
3,7)42.981 forint, illetőleg 3,004.831 forint halál
eset biztosítási töke és 101.650 forint járadék
kal és 1.7)82 forint napi kárpótlással. 1894-ben,
elhalálozásért, visszaváltásokért, életbiztosítási
kötvények után és járadék fejében 1.308,035
forint az osztalékalapból a nyereség részesítésre
biztosítottaknak úgy az elhalálozásra, valamint
az életbiztosításra vonatkozólag 997.030 forint
a kölcsönös túlélési biztosítási alapból 2,302.103
ferint, összesen 4.058.375 forintot fizettek,
míg a
díjtartalék
és a
biztosítási
alap
emelésére
7),802.207)
frtot
fordítottak.
A
A biztosítottakra nézve a rentabilitás kitűnik
abból, hogy a kölcsönös túlélési biztosításnál
az évi részletékre fizetett betétek 1.175,004
frttal 2,302.103 frtot, a nyereséggel való élet
biztosításnál a biztosítottak a biztosított összegen
kívül 25*6 százalékot nyereség-részlet gyanánt
kaptak, mig a halálesetre és nyereség-részcltetésre biztosítottak az évi dij 25 százalékát
kapták. A társaság biztosítéki alapjai a kölcsö
nös túlélési biztosítási alapon 7,515,399 frton
kívül, a következő alapokon állanak: Díjtarta
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lék (biztosítási-alap) töke-biztosításra, nyereségrészeltetés nélkül, valamint járadék biztosításnál
11.940,370 frt díjtartalék (biztosítási alap) és
nyereség-alap a nyereség-részeltetésnél kötött
biztosításoknál 27.920,27)3 frt, összesen39.872,023
trt; ehhez járul még a részvénytöke 1 .000.000
frt és a tőketartalék a különtartalékkal* az
1894-iki nyereség-dotáczióval együtt 2.034,080
összesen tehát 51,022,703. A z összes aktivák
53.087.759. A tőkebefektetés a törvényes intéz
kedések szerint történik és a bécsi és buda
pesti ingatlanokból, értékpapírokból áll. A
felügyelöbizottsag kiemeli, hogy a vagyon meg
vizsgálásánál meggyőződött, - hogy a társaság
n leltározásnál a legnagyobb szoliditással jár
ej és a biztositási-alap, valamint a díjtartalék
dotálásánál a legnagyobb figyelemmel van. A
részvényesek közt a kamatok és az azokon
felüli osztalékra 200,000 frtot osztanak szét;
a nyereség-réázeltetéssél biztosítottak osztalék
alapját az 1855. osztalékkal 70.000 frttal gyara
pítják, a rendkívüli tartalékot pedig 275,000
frttal emelik. A z igazgatótanácsa tágjául Pallér
Gusztávot újraválasztottak. Végül l'igdor Károly
drt. Klein I lubert bárót és Scanavi Etienne
R.-t választották meg a felügyelő bizottságba.
Forgalmi statisztika. A »Statisztikai havi
füzetek# legutóbbi száma közli a magyarországi
közlekedési vállalatok személyforgalmi statisz
tikáját a múlt évről. Utazott 1894-ben vasúton
és gőzhajón tizenegy millió és százezer személy,
bele nem számítva a helyi forgalomban utazó
kat. A szaporodás a megelőző évhez képest
1.700,000. A statisztika összeállítója ehhez még
azt az észrevételt fűzi, hogy a forgalomban
csakis a dunagőzhajózási társaságnál mutatkozott
csökkenés.
A főváros helyi közlekedési esz
közeit a folyó év első hónapjaiban 4,365.766
egyén használta (1894-ben 4.089,839) a bevétel:
277,932 frt 70 krt, (1894-ben 249,610 frt 38
krt tett ki.
Előmunkálati engedély. A kereskedelem
ügyi miniszter Zakó Milán orsz. képviselőnek
O-Becsc állomástól Újvidékig esetleg Tiszafoldvártól Tem esvárig; továbbá Szaplonczay Mik
lós orsz. képviselőnek lluszt állomástól Ökör
mezőig, esetleg innen folytatólag az ország
hatá aig, valamint az előbbi vonalból Lipcsénél
kiágazólag Dolháig; Egyesi Géza és Virava
József dr.-nak Moson, M agyar-Ovár állomástól
Rajka állomásig; a torontáli helyi érdekű vas
utak r. t.-nak Jarkovácztól— Torontál-Vásárhelyig és végre Horszky János Budapesti vállaik* 'zónák Derecske állomástól Berettyó-Ujfalu
állomásig vezetendő h. é. vasútvonalra az elő
munkálati engedélyt e gy évre megadta.

Az első cs. kir. szab. dunagőzhajózási
társaság forgalmi igazgatósága közhírré teszi,
hogy a magas vízállás tartama alatt. Esztergom,
Bczdán, és Vukovár állomásokon az érkezett
szállítmányok után métermázsánként egy krajezár
kezelési pótlék fizetendő.
Szerződések Bulgáriával. Bécsból távirják
lapunknak, hogy a közös kormánynak Sztoilov
bolgár miniszterelnökkel folytatott tanácskozásai
az uj fogyasztási adó kérdésében teljes meg
egyezésre vezettek. Előreláthatólag létre fog
jönni most már a Bulgáriával való végleges
kereskedelmi szerződés is.
A hitelintézet üzletei. Hir szerint az osz
trák hitelintézet a bécsi Union-bank és Anglobankkal egyetemben nagyobb villamossági vál
lalat létesítését tervezi, a melynek hivatása
volna Bécsben a villamos hálózatot kiépíteni és
a létezőt magához származtatni.

Segé<lsr.erke>tt& : HELTAI NÁNDOR.
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Szerkesztő és kiadó

HATSEK

ADOLF

Megjelenik minden szombaton 16— 20 oldal, nagy
szerű tartalom, művészi kivitelű illustratiók.
Előfizetési ár: egy negyedévre 1 frt.
Egyes szám ára 10 kr.
Kapható minden elárusító helyen,

dohánytőzsdé

ben, kávéházban.
Előfizető gyűjtők 25“/u
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!!! Ó V Á S !!!
Tudomásomra jutott, hogy a t . n i t j í v - óh k i s t ö z s d c t u l u j d o n o M
u ra k n a k
több helyen
midőn , , C L l I B “ - o t akarnak venni, ezen kedvelt gyártmányom egy utánképzését adják, azon megjegyzéssel,
hogy a gyáros a „ C L U B “ . o t most
csináálja, amely árut aztán természetesen szintén ily megjegyzéssel
kénytelenek a közönségnek tovább ajánlani. Indíttatva erzem magam ennélfogva jó hírnevem fenntartása érdekében
a t ! n a g y - é s k i s t ő Z H í l e - t u l a j d o n o s u r u k a t f i g y e l m e z t e t n i , hogy patent „ C L U B “ gyártmáa nevem : S - I í - I t t o d f a i i o -

K apható minden n a g y k e r e s k e d é s b e n :

1laruU ár :

2 kr.

Club-Patent
75 lap
Club-Patent
120 lap
Club-Perforé 100 lap
Club franczia hüvelyek minden nagyságban

■I kr.
:i kr.
2 ö kr.

FÖÜGYNÖKSÉG NAGYBANI ELADÁS SZÁM ARA:

H a lá s z F e re n c z , B u d ap est, K irá ly -u tc z a 10. ^
K c k s te in és N eu fehl

Ho<lii|>est. K m é b e t-k iir u t UH.

