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A játszma nagyon érdekes. Min
denki a játszók körül csoportosul.
A monacói játékbarlang eroupierjára. ha közömbösen kiáltja: >messieurs
faitez votre jeli*. nem ügyelünk annyira
mint erre a négy játszóra. .\ betéteket
megkétszerezik. Fogadásokat létesítenek.
A z érdeklődés elerte tetőpontját Kirer
Alfréd nyerte meg a huszonöt fitos
játszmáit. Szemei lázasan fényiének. Való
ban arcza verejtékevei nyerte azt a
pénzt. Most már 4 óra délután és V^rt-kor
már hivatalában kellett vo F a lennie.
M eg egy partit! Fortuna kegyelli, azt
is megnyeri. Meg e g y e t! V égre mégis
el kell mennie.
Mikor adsz majd revanchet ?
kérdik barátai.
— Holnap!
— Nem. jer ide hivatalóráid után.
Lehetetlen, kis feleségem meg
haragudna.
— Ha ha ha! Nevetnek a czimborák, Alfréd még utoljára fél kis feleségétől.
A hivatalban nincs semmi nyugalma
Mily érdekes volt az a játszma! Es ő

s több gyár kellem*, hngy a vevők
összes igényéit kielégítsék. Épen úgy
mint -ő evvel ezelőtt épen úgy állunk
most is. A szivaroknak még mindig regi
neve van. régi alakja s ha ez állapoto
kon némi változást kiválnunk konstatálni,
az csak egy lehet. t. i., hogy a szivarok
es czigaretták árban növekedtek.
A z eladás terén semmisem történt,
lápén mint 2T> evvel ezelőtt, ma is látunk
úgy a fővárosban, mint a vidékén do
hánytőzsdéket. melyekben minden mást,
csak dohányt meg szivart nem kapni,
mai napig is a kincstári dohámy raktá
rakból nyerik a dohány nagyárusok árui
kat. M ég ma is léteznek fő- és nagy
árusok. kik összes jövedelmeiket a kis
tőzsdéknek köszönhetik. Kgy szóval az
eladás térén meg ma is ott vagyunk,
a hol 2ő ev előtt áldottunk, azzal a
különbséggel, hogy azóta a nagy árusok
nak még több a dolga es több a nyűge
volt a matador! Gcpiesen végzi el teen
dőit. a nélkül, hogy gondolatai ott vol
nának. Mint kinevettek barátai! A z mégis
kellemetlen! () félné felesegetni ? Majd
megmutatja, hogy senkitől sem fel. legkevésbbé ő tőle. Mindjárt elvégzi majd
teendőit, aztán visszamegy a klubba.
Felesége
annak majd visz haza ezukorkákat, azzal eloszlatja haragját. Hisz
sokáig úgy sem marad csak megakarja
mutatni, hogy nem nevetteti ki magát.
Alfréd folyton nyer; minden jáitszmát. A közben már éjfélre jár a/ idő.
Továibb nem maradhat. >1 lolnap revanche.*
Az ifjú asszony várja otthon. 1lisz
már nagyon késő lehet. A fali óra le
járt es Alfréd elfelejtette felhúzni. Már
talán !) óra is lehet. Mily hosszúnak
tűnik az est ő nélküle. Miért hagyja ma
egyedül ? Ma volt a »jou r«-ja és együk
barátnője az a csacska íren beszélt a
férfiak csalfaságáról »mind. mind. egytőlegyig hamis, kisebb nagyobb mértekben;
az asszony’ nem lehet elég elővigyázo
választásában,* inondá es ő ellentmon
dott. Mindegyük szolt a tárghoz
vegre
szavaztak ő a minoritásban maradt. No,
de az ő férje nem csapodár, azért el
vállalja a felelősséget. Naponta már 7
órakor este otthon van es még sohasoha nem ment el nélküle sétálni pedig
már (> hónapos házasok, u h ! az ő férje
kivételt képez. 1la hazajön megöleli es
ha elmegy újra meg újra visszatér az
ajtótól, hogy megcsókolhassa. A z ő lérje
nem csapodár, nem hűtlen, szereti min
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Nem tagadhatjuk, hogy a minisz
terek által egybehívott en<|Uettek ama
szakmára nagy előnynyel vannak. Nem
említünk egyebet, mint a bőr, vas. pet
róleum. bor stb. szakmákat, mely szak
mák évenként folytonos növekedésben
vannak, mi az. e czikkekkel kereskedők
nek anyagi előnyeit biztosítja. Term é
szetesnek találjuk, hogy valamely áru
vagy iparczikk felől bővebb felvilágosí
tást csak az adhat, ki egesz életét vagy
életének nagy részét emez iparczikk szol
gálatában töltötte. Körülbelül egy fel
század óta van doh íny egyedáruságunk.
s körülbelül 28 éve, hogy a doh. egyedáruság külön kezelés alá vétetett. Kzen
időtől csakis az történt ama szakmán,
a mit a naponta növekvő forgalom tisz
tám megkövetelt, mivel illetékes körök
ben arra csak kellett hallgatni, hogy a
bevételi többlet mindinkább nagyobbodik
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is. mi közöttelső helyen az általunk több
ször említett kérdés áll. Ki monda
erre. hogy ez haladás? A z általános
fellendülés korában épen csak eme szak
mára nem történik semmi hasznos újítás.
Ha már most azt kérdjük, miért
mindez? Csak azt felelhetjük erre, hogy
a gyártás nagyon is sok dolgot adott,
annyira, hogy nem törődhettek az árusok
jólétével,jogos kérelmeivel is, mindamellett
hogy a gyártás az eladástól nagyon el
van különítve. Annyira növekedett a for
galom. hogy’ az ily' colossális összeget
kitevő nagyobbodásra el nem készült
egyedáruság mindig ideiglenes intézkedé
sekkel segített a bajon. Nagy baj volt a
szakismeret teljes hiánya is. mivel mai nap
csakis eme tényező hozzájárulásával érhető
el eredmény'. A z árusok tudjak, hogy az el
adás téren mily sok a hiány', a baj s ezert
azt hisszük első sorban őket kellene meg
hallgatni. ha reformokról vagy' újításokról
denek felett. Irén azt véli ó. Lila, még
fiatal, tapasztalatlan s kívánja neki. hogy
soha ne csalódjék.
Mégis meg kell tudnia, hányat ütött
az óra. A cseledet elakarja küldeni a
szomszédba, de az elaludt. Nagyon kenyelmetienül érzi magát ; felkelti a lányt.
A szomszédban már régen eloltották a
lámpát, azok már regen alszanak es az
egész házban sötétség uralkodik. Lila
felhúzza az ablakredőnyt; az utcza ki
halt; a kapuk be vannak zárva. Lehet
séges volna, hogy Alfréd máshol szóra
kozna! Nevetséges! Valószínűleg sok a
dolga. Vagy tán elaludt a hivatalban,
mint egyszer a klub bál után való nap.
Milyen jól mulattak akkor! Kár hogy'
Alfréd nem szeret tánczolni. O mennyit
tánczolt és mindenki azt mondta, ő volt a bál
királyné ! Mennyit bókoltak akkor neki,
mily' büszke volt rá Alfréd es aztán meg
egy kicsit féltékeny is. - mintha ő mást
is tudna szeretni! — — D e hol is ma
rad? M eg fogja büntetni elmaradásáért
nem fogja megcsókolni azt a rossz em
bert. Fz már szörnyűség. Valami baj
erhette. Kiküldi majd a cseledet a hiva
talba megtudakolni. Eh, elmegy mindjárt
vele. A
nyugtalanság beteggé teszi.
Gyorsan felveszi kabátját meg a csip
kekendőt fejére. Eloltja a lámpát — a h ;
csengetnek 'és az ifjú asszony a torzonborz férfi nyakába borul; el van felejtve
minden harag, öleli, csókolja számtalan
szor ...........
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volna szó mivel csakis a nagyárusok tudhat
ják, hogy mi válik az elárusitás előnyére.
Jelenleg1 ugyan a doh. term. gyártása
jó kezekben van. mindamellett hasznunkra
lenne, ha a nagyárusok szájából tudnák
meg a nagyközönség óhajait. Kérünk
tehát az árusítás térén reformot, mely
nemcsak az árusok érdekében álljon,
hanem az egyedáruság hasznára is legyen.

1. 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. elő/izetömknek bármely dohány és szivar e/árusttcisi szakmába vágó szóbe// vagy levélbeli
megkeresését készséggel elintézzük es térim
tő szaktanácsokkal pontosan szóig fiunk.
Felkérjük tehát t. előfizetőinket, hogy
legnagyobb bizalommal forduljanak mogkereséstikkel hozzánk; szakavatott gyrsválaszról mindenkit biztosíthatunk.
Szerkesztőségünknek sikerült állandó
munkatársul oly jo gi tanácsadót meg
nyerni, ki esetleges sérelmek törvényes
noszére készséggel fogja elvégezni.
Egy kevés eredmény.
Jó dolog időről időre visszapillantani
működésűnkre, minek hatásául tudhatjuk
be, hogy egyrészt csüggedés eseten ismét
felbátorít, másrészt pedig a szorgalom
növekedik, egyszóval közelebb hozza az
ügyet czeljához.
Azt hisszük, hogy abban mindenki
egyetért velünk, hogy a hírlapirodalom
az emberiség igen nagy hasznára van.
mert csakis a nyilvánosság képes ben
nünket egyes tévedéseinktől megszaba
dítani, képes az igazságtalanságot meg
akadályozni vagy egyenesen elhárítani.
Nem öndicséretképen mondjuk, hogy
lapunk eletbe lépése óta nem egy se
reimet orvosoltunk, mi a nagyárusokat
évtizedeken át bántotta. Igaz ugyan hogy
ezt csak kevés nagyárus látja be, mind
amellett számuk elegendő arra nézve,
hogy kitűzött czeljainkért küzdve ne
csüggedjünk.
A nagyárusok nagy része tudni
fogja, hogy mit jelentett az még egy
évvel ezelőtt is ládát kinyitni, melynek
kinyitásánál nem voltunk biztosak abban,
hogy az árú nagy része hiányzott. Mindegy
hogy mit okolunk e manco miatt, a tény
az, hogy az áruból loptak, még pedig
— jócskán, úgy hogy néha a nagyárus
egész provisiója oda volt. íme vége van
ennek is, a m. k. dohánygyári igazgatóság
erelyes fellépése folytán. A magunk ré
széről legalább kijelenhetjük, hogy 8 hó
óta egyetlen jelentést sem kaptunk arról,
hogy valakinek hiányzott volna az áru
jából. Épen így van az évek előtt divat
ban volt megpenészedett vagy törött
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szivarokkal. Nem volt ritkaság az ily
szivar, s hogy most ezen segítettek
az egyedül a gyárak
figyelmességenek
köszönhető, másrészt erely illeti a dicső
ségben a doh. jöv. igazgatóságát is, mely
hivatal komolyan fogván fel hivatását a
a legszigorúbban ügyel, hogy ilyes dol
gok többé ne történjenek.
Jónak tartjuk, hogy ha egyrészt a
a hibát kárhoztatjuk, másrészt az erdő
met elismerjük. Kpen ezert köszönetét
mondunk mindazoknak, kik erre vonat
kozó czikkeinkre refiectálva, a bajokon
segítettek.
T. vidéki olvasóinkhoz.
Tisztelettel felkérjük t. vidéki olva
sóinkat. hogy minden olyan dologról
melyről feltételezik, hogy olvasóinkat ér
dekelhetik. lapunkat értesíteni szívesked
nének. Gyártás, eladás, uj szivarnemek
felett a fogyasztó közönség- véleménye;
uj eladási engedély kapás, szóval min
den ezen szakmába vágó tudósításért
hálás lesz szerkesztőségünk.
A tudósítások bármely nyelven be
küldhetők.
A beküldők nevet csak akkor nyom
tatjuk ki. ha azt határozottan kérik, ha
titokban akarják tartani, akkor számít
hatnak diseretionkra.
r l szerkesztőség.
V e g y e s e k .
Haláleset. A napokban halt meg a ni. k.
közp. pénztár ellenőre Bulim Ármin GO éves
korában. A fővárosi kis és nagyárusok egyaránt
tisztelték és szerették a megboldogultat, miután
közel 1 , századon keresztül volt a vámbazban
íőpénztáros. Pontossága, lekötelező modora és
a pénztár lelkiismeretes vezetése, biztosították
számára feljebbvalói syinpáthiáját. Legyen néki
könnyű az anyaföld ! Áldás poraira !
A dohányzás befolyása az agyra. A túl
ságos dohányzás ellen Párisban alakult egye
sület ez évi gyűlésén dr. Gelineau jelentésében
főképen azzal a káros befolyással foglalkozott,
melyet a túlságos dohányzás a gondolkozás
szervére, az agyra gyakorol. Lnnék a káros
befolyásnak élő tanúja Goncourt Kinil, a hír
neves regényíró, aki maga is szenvedélyes
czigarettazó lévén, egy napon arra a kellemet
len fölfedezésre jutott, hogy lábai nagy mérv
ben meggyöngültek és hogy nem képes dolgozni.
Gyanította, hogy a nicotin okozta ezt a bajt
és elhatározta, hogy lemond a dohányzásról.
>>De hát nagyon fájdalmas dolog« beszéli Goncourt »negyven éves megszokás után lemondani
a dohányzás élvezetéről. Ujjaim időnként gépileg sodorgattak e gy papirszeletet, melyre egyik
zsebem mélyén akadtak, sőt egy éjjel azt ál
modtam, hogy lázasan keresek dohányt Páris
összes dohánytőzsdéiben. De négy vennyolez
órája daczolok immár megrögzött szokásom
m a l: váljon diadalma kodom-e ?« Többi napi
ellentállás után Goncourt konstatálta, hogy
jobban érzi magát, de oly boldogtalanná teszi
a dohányzás nélkülözése, hogy időnként igy
szól magához: » Ila megütne a guta véletlenül,
úgy, hogy egész bizonyos volnék benne, hogy
soha többé az életben nem dohányoznám, oh
hogy dohányoznám akkor!« Végre is azonban
Goncourt végkép győzedelmeskedett szokásán
és egészsége teljesen helyreállt. A párisi do
hányzás elleni egyesület már is 2771 tagot
számlál és 75.000 frankkal rendelkezik. Petibon
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alelnük megígérte, hogy halála után 100.000
frankot hagy az egyletnek, Decroise elnök pe
dig évi 30.000 frankkal gyarapítja az egylet
vagyonát. A z egylet palyadijnkkal jutalmazza
azokat, kik elszoknak a dohányzástól. Kgy költő
100 frankot kapott egy versért, melyet a do
hány ellen irt. Legközelebbi czéljául az egylet
külön helyiségek nyitását tűzte ki kavéházakban, vendéglőkben és egyél) helyeken, hol sok
ember van együtt, nem dohányzók számára.

Postai csomagok feladása. A budapesti
m. kir. posta- és távirdaigazgatóságtól felhívást
vettünk, a melyben arról történik említés, hogy
a fővárosban a nagy közönség .azon tudatban,
hogy küldeményeit a főváros területén esti 0
óráig adhatja fel, a kir. postahivatalokat kö
vetkezetesen esti 0 és 0 óra között arasztja el
csomagjaival úgy. hogy ma már az összes
helybeli kincstári hivatalok napi forgalmának
háromnegyed része ezen 3 órai időközre esik,
a mi természetszerűen torlódásokra es a sze
mélyzet megfeszített munkája daczára kezelési
tévedésekre és zavarokra vezet. Ívzen visszás
állapot megszüntetése végett a postaigazgató
ság felkéri a székesfőváros összes kereskedő
ezégeit, ipari és kereskedelmi vállalatait és a
közönséget általában, hogy postacsomagjaiknak
csoportos, azaz G darabol meghaladó szállítmá
nyát a helybeli postahivataloknál lehetőleg nap
közben és minél korábban, de a nem kincstári
hivataloknál legkésőbben esti f>, a kincstári hi
vataloknál pedig legkésőbben esti G óráig ok
vetlenül adjak fel, mert az esti 5, illetve G
óra után feladott csoportos szállítmányok gyors
és pontos továbbküldéséért a posta a fent
megjelölt okokból már azért sem vállalhat fe
lelősséget, mert folyó évi május 1 -vel a nyári
menetrend folytán több vonat az eddiginél
korábban indul.
Rózsaünnep a muzeum kertben. A » Fővá
rosi szegény gyermekkert egylet« javára május
ő-én tartandó rózsa és bazár ünnep iránt nagy
az érdeklődés. A
műsor igen élvezetesnek
ígérkezik. Lesz állandó színház, hol 1 1 órai
időközökben művészi előadások lesznek. Kzckben
reszt vesznek: Fav Szeréna, Csongory Mariska,
K eczery Irén, Lányi Géza, I lermann Krzsike,
Meszlény Adrién, Bleuer Andorné Zilahyné
Singhoffer Vilma, Manheit Jakab és inasok.
Azonkívül a » Budapesti férfi dalegylet" HM)
férfi tagból álló dalárdával fog részt venni
Czigler Béla karnagy és Kádár Kálmán elnök
vezetése mellett. A zenét három katona és egy
czigány zenekar fogja szolgáltatni. A fárad
hatatlan rendezőség 200 szép nőből és 100
férfi tagból áll. A rendezőség állandó irodája
IV. Sebestyén-tér 7. sz. a. van.
Szórakozottan
A tanár ur telefonon szól a kávéházba, a
hol esténként sakkozni szokott.
Ott van Szabó tanár ?
A Józsi hangja fele l:
— Ah, a Molnár tanár ur? Igenis, Szabó
tanár ur már itt van és várja a tanár urat.
Köszönöm, Józsi, szól most a professzor,
Fogja csak . . .
És ezzel egy britanikát dug a telefon
kagylójába.

Magyarország szesztermel eséröl és szesz
adó bevételeiről f. évi február hóban, valamint
1894. évi szeptember hó 1-től 1895. évi feb
ruár hu végéig terjedő időszakban, a követke
zőkben közölhetjük a végleges leszámolás hiva
talosan megállapított eredm ényét: l . A fogyasz
tási adó alá eső szeszfőzdékben hivatalos meg
állapítás szerint termeltetett
február hóra
8.512,834 hl. tiszta alkohol, a fenti időszakra
49.768.255 hl. tiszta alkohol; 2. a termelési
adó alá cső szeszfőzdékben a termelési adó
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lefizetése mellett termeltetett február hóra
99,909 hl., a fönti időszakra 5.408.199 hl.; 9.
a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és
országokból, valamint Bosznia és Herczcgovina
területéről szeszfinomitókba és szabadraktárakba
fogyasztási adóval terhelten behozatott február
hóra 005.251 hl., a fenti időszakra 9,911.271
hl. ; 4. a fogyasztási adó lefizetése mellett
szeszfőzdékből, szeszfmomitókból és szabadraktarakhúl elszállittatott február hóra 5,952.999
hl., a íönti időszakra 90,707.502 h l.; 5. fogyasz
tási adóval terhelten elszáliittí tott. és pedig a)
a 1>ir. tan. képviselt királyságok és országok,
valamint Bosznia és I lerczegovina területén
fekvő vállalatok részére február hóra 149.140
hl., a fonti időszakra 525.508 hl., b) a vámvonaton
át való kivitelre február hóra 104.167 hl., a
fönti időszakra 9,287.950 hl.; c) másnemű adó
mentes czélokra fearuár hóra 764.401 hl., a
fönti időszakra 9,801.975 hl.; 0. a) az ftéó le
fizetése mellett elszállított szeszmennyiségnek
(4 pont.) megfelelő fogyasztási adóösszege feb
ruár hóra 1,879.918 frl 05 kr., a fonti idő
szakra 12,80)8.875 frt 70 kr., b) a termelési
adó összege (2. pont) február hóra 94.985 frt
05 kr.. a fiinti időszakra 1,919.848 frt 0;> k r.;
összes szeszadó február hóra 1.908.904 frt 90
kr. a fonti időszakra 14.782.721- frt 95 kr.

K O Z L O N Y K

nek el a banknál, oly czélból, hogy ennek meg
felelő összegben államjegyek vonassanak ki a
forgalomból. Tekintettel arra, hogy az államje
gyek egy részének bevonására a törvény a
fél százalékos kötvényeinek konverziójára vo
határidőt 1897. végéig tűzte ki, most pedig mar
76*6 millió forint arany deponaltatott c czélra,
natkozó bejelentések, mely kötvények az uj
feltehető, hogy a 200 millió frt államjegy be
czimletck ugyanannyi névértéke és a czimletvonása a kitűzött határidő előtt fog megtör
tulajdonos javára eső egynegyed százalék kész
ténni.
pénztérítés ellenében kicseréltetnek, oly mér
A ezukoripar helyzete A ezukorip; r hely
tékben érkeznek, hogy az erre kilátásba vett 7 zetéről utóbbi időkben nem a legkedvezőbb
híreket hozták forgalomba s jóllehet, Magyarmillió korona előreláthatólag teljesen igénybe
országon még sem oly kedvezőtlen a czuéorfog vétetni. A hátralevő kötvények kürülbelől
ipar helyzete, mint Ausztriában, mindazonáltal
7 millió koronáról szóló összegére a készpénza nálunk is elég komoly és aggodalomra okúi
beni aláírás május 4-én a Pesti magyar keres
szolgálhat. A hazai ezukorgyárak kénytelenek
kedelmi bank és az Oesterreichische Lacnderaz üzemet leszállítani, a mi viszont a répater
melők helyzetét súlyosbítja. Nem lehet a gaz
bank pénztárainál m egy végbe és arra az alá
dálkodásnak ezt az agát a mezőgazdaság ágaitól
írásra mar eddig is bel- és külföldi bejelentések
elválasztani, miből önként következik, hogy köz
oly nagy számban érkeztek be, hogy a kibo
gazdasági viszonyaink is szenvednek a ezukorcsátó bankok kénytelenek a felosztásra nézve
ipar válságos helyzete miatt. M eg kell je gye z
lényeges redukeziot már most is kilátásba venni.
nünk' azt is, hogy ez a baj eredményében
ine.-sze kiható válságot teremthet. Mert a meg
IC tekintetben azonban kedvezményes eljárás
csappant termelés a jövedelm et is redukálja, a
fog gyakoroltatni azon aláírókkal szemben, kik
termelő fizetési képességet is szűk korlátok
nél a tőkebefektetés szándéka feltételezhető.
közé szorítja. A z állandó bevételek, a melyeke
lCgyebbkent utalunk erre nézve mai lapunk
ma olyan rózsás színben látnak sokan, bizonyára
hirdetési rovatában az említett czimletekre v o 
meg fogják érezni a gazdasági életünknek és
különösen a ezukoriparnak immár nem titkol
natkozólag megjelent prospektusra és aláírási
ható válságát, de meg fogják érezni pénzügyi
felhívásra.
Arany letétek a banknál. A z osztrák-ma körökben, részvénytársulatok, bankok, mert a
gazdasági válság káros eredményei elől ezek
gyar bank legutóbbi kimutatása szerint az osztr.
sem zárkózhatnak el.
és a magyar kormányok eddigelé összesen 76.6
millió forint értékű vert aranyat deponáltak ;t
banknál. Az. 1894-ki valuta törvény szerint öszszesen 1(50 millió forint értékű aranyat helyez
Segédszerkesztő : HELTAI NÁNDOR.
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A budapesti közúti vaspályatársaság 4 szá
zalékos elsőbbségi kötvényei. A társaság 4 és

BBSSBRH

MI JDA1 >]CST--KHZSÉ]-UÍTVÁKQSI BANK
M. Sz.

Jegyzett tők e:

f e l h ív á s
A munka és takarékosság a vagyonszerzés biztos alapja. A
munka megszerzi a vagyont, a takarékosság pedig megtartja és
gyarapítja azt. Régi dolog, hogy csak az első száz forint megszer
zése nehéz; a többi
úgy mondják
magatói gyűlik hozza.
A Budapest ICrzsébetvárosi Bank jelen felhívásának az a czélja,
hogy helyes takarékosság által módot és alkalmat nyújtson min
denkinek: a szegény napszámosnak cp úgy, mint a gyármunkasnak,
szóval mindenkinek, hogy apró részletek befizetése és gyümölcsöző
elhelyezése áltál tőkét gyűjtsön.
A ki tehát ily tisztességes módon óhajt tökét szerezni, az.
fizessen be minden héten a Budapest ICrzsébetvárosi bankba (kerepesi-ut 22. sz. és dohány-u. 19.) egy koronát. IC/ oly csekély
összeg, melyet kevés akarattal minden ember megtakaríthat heti
keresményéből. A ki hat évig minden héten egy-egy koronát
pontosan befizet, az a hatodik év végén 912 koronára rugó töket
gyűjtött, a mely annak biztos kamataival 960 980 koronára szaporodhatik.
11a heti egy korona befizetése mellett hat év alatt ilyen
eredmény érhető el, könnyen ki lehet számítani, hogy 2, 9, 4 10
vagy több koronának heti befizetése által mekkora töke gyűjthető
ugyanannyi idő alatt.
Igaz ugyan, hogy a befizetések mcgkczecsévcl mindenki
komoly kötelezettséget vállal a heti befizetések pontos teljesítésére,
de azért az, a ki nem bírná folytatni a befizetést, a befizetett
összegből nem veszíthet el egyetlen fillért sem, mert kivanatára
a már befizetett összeget 4" ,,-os kamattal együtt azonnal vissza
kapja.
A z ilyen heti koronás befizetések még más előnyt is biztonak a befizetőnek. Szorultság estén kellő biztosíték mellett heti
sitan

500.000 korona.

a l á ír á s r a

.

c*gy koronás befizetés után 200 koronás kölcsön kaphat, melynek
csak negyedévi kamatait kell pontosan fizetnie, mert a 200 korona
töket csak a hat évi cyklus lejárta után vonjak le befizetett pén
zéből. Mily megnyugvás ez a munkájából éiö embernek, hogy
szükség esetén van hová fordulnia !
2, 9, 4 — 10 stb. korona
heti befizetést teljesítők ugyanannyiszor 200 koronás kölcsönt
kérhetnek.
A ki tehát a Budapest ICrzsébetvárosi banknak tagja kíván
lenni, az tartozik :
1. ICgy koronát behatási dij fejeben és egv koronát (tehát
összesen 2 koronát) a tartalékalap javara fizetni (alapszab. 12 . §-a.)
2 I leli betétkonyvecskét váltva kötelezi magát, hetenkint
minden hétfőn legalább egy koronát befizetni (alapszab. 12 . $-a).
ICzt a befizetést hat éven át teljesiti és a hat év leteltével leszá
mol a bankkal. A bank e közben minden üzleti év végén a beté
tek után járó nyereséget a betevő javára Írja és a hat év letel
tével az egész kijáró összeget kifizeti neki (alapszab. 17. $-a).
1 la valaki a fenn jelzett feltételek alapján kölcsönt kapott,
úgy ezt a kölcsönt a bankba befizetett pénzéből levonják alap
szabályok 97. j$-a). Aki azonban
feltéve, hogy kölcsöne nincs
a hat ev eltelte előtt nem bírja tovább teljesíteni a heti befizeté
seket, ha kívánja, a már befizetett összeget 4” ,,-os kamattal együtt
azonnal visszakaphatja (alapszabályok 14. $-a).
A takarékosság terjesztése és a vagyonosodás emelése az a
nemes czél, melyet ez intézménynek minél szélesebb körben való
terjesztése által el akarunk érni.
I'elhivjuk az igen t. közönséget, hogy eme nemes czél el
érésében bennünket tömeges részvételével támogasson.
Keit Budapesten, 1895. év február havában.

Igar.gnt<»Hág: j
Elnök : Schmidl Síin dór
Nagykereskedő. (Steril és Schmidl ezég.) Fővárosi
b iíom U gi tng. Kereskedelmi és ipark,.merni bellag.
Lád Károly. V II. kér. polgári iskolai iguzg.
I' öv. biz. tag.

Alelnök : Ehrllch G. Gusztáv.
. .

K ílylm gyáros. 1'ovKro.l bizottság, tag.

Litzmnnn Ignácz. Nagykereskedő. Keresk. és iparkam. beltag.
Lövy Adolf. Nagykereskedő (W eiss Zsig. és tárta.) Főv. biz. tag.
l'cliigyvlö-bizottMág s
Elnök : I »r. Vnszillcvlts János. A V II. kér. elöljárója.

Aliéira Zsigmond. Nagykereskedő (ezóg Abeles 13.)
I-óvárosi bizottsági tag.

Burányi László. Hírlapíró.
Dr. Hlatky Józsof. ().v<»8. Náztulajd onos.

Paulheim lózsef. típitÖmeater. Fi >. bizolts.
Stndler Károly Szállótdlajd. l ő
biz. tag.

Paksy Búin. Nyógyszeicsz. Fű
Dr. Schmidl Ml/los. N a g y k ő é

bizotts. tag.

Választtiiány :
B artolfy János. Maasztalos.
Bányay Józsof. Vend. A V II. k. vá. tg.
Dautiuk János. Magánzó. Mázt. Föv. b. t.
Dinmnntstuln Hurmnnn. Háztulajdonos.
Farkas László. A Szt.-Rókus kór. gond.
Frltz Llpót. Szabó.
Garni Mór. Nyomdatulajdonos.
Dr. Grósz Sándor. Orvos. Föv. biz. t.

Kínok : Szabó János. Ügyvéd.
Gácz Károly. Mllkertész. A V II. k. vá. t.
Litzmnnn J. Izidor, bizományos.
Haaso János. Mázoló mester.
Mágor István. Fodrász.
Kohn Antal. Ruhakereskedő.
Millassln Mihály. Ügyvéti és fóv. b. tg.
Kiss Lajos. Szállötulajdonti-'.
Nessy Gyula. Kéményseprő.m. A V II.
KunstndterMor. < zip. szm. A V ll.k .v . t.
kei. választm. tagja.
Körpel Lajo8- Keresk. A V II. k. vá. t.
Novak Forencz. Szállótulajdonos.
Lauter Manó. üutoiker. A V II. k. vá. t.
Páder Nándor. I.ukatosmester.

Robltsu't S. B. Fks/erész. A V II. k.vá.t.
Sturza János. Náztulajd. A V II. k. vá. t.
Szlrch Antal. <lyáms.
Schwnrtz !cnö. Műépítész.
Szusz István. Hyógys*. A V II. k. vá. t.
Tnrcsay Lajos. tlyáros. A V II. k. vá. t.
Walla József. (
Zatocsll Antal. I'ékm. A V II. k. vá. t.
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gyapjumosó és bizományi r.-társ.

Ajánlat.

A z abrudbányai dohánynagy- és különlegességi
áruda betöltése czeljából 1895. május 2-kán délelőtt
9 órakor 250 frt bánatpénzzel terhelendő írásbeli
ajánlatok benyújtásával versenytárgyalás fog tartatni.
A dohány nagváruda 1894. évi forgalma összes
93247 frt 04 krt tett, melyből a fogyasztóknak való
saját elárusitására 4912 frt 24 kr, a limitó dohányra
203 frt 3b krt a hozzáutalt kis árusokra 88131 frt
44 kr esik, az eddigi dohány nagyárus 4% tőzsdijt
élvezett, a dohány nagyárudával a bélyeg és váltóűrlapok eladásának kötelezettsége 11-% eladási ju
talék mellett össze van kötve.
A dohányanyag a kolozsvári dohányáruda rak
tárból, a belyegjegyek pedig a gyulafehérvári adó
hivataltól szerzendők be.
A 250 frtnyi bánatpénz készpénzben, vagy a
tőzsdén jegyzett állampapírokban 50 krros bélyeg
gel ellátott sajátkezíileg aláirt es lepecsételt ajánlathoz csatolandó, az írásbeli ajánlat a versenytár
gyalást, megelőző napon délután 5 óráig a pénzügyigazgatóság főnökénél közvetlenül vagy posta utján
benyújtandó.
Nagy-Enyeden, 1895. ápril 18-án.
M. kir. pénzügyigazgatoság.

Budapest, V., Kárpát-utcza 9. sz.
A la p iita to tt 1 8 6 8 -b a n .

A la p itta to tt 1 8 6 8 -b a n .

A gyapjunyirás közeledtével a t. ez.

gyapjuterm elők és gyapjukereskedők
figyelmét a kitűnő hírnévnek örvendő gépberendezési és mo
sási rendszert tekintve a technika legmagasabb fokán álló

gyapjum osó g yáru n kra
irányítjuk.
A múlt évben is a hazai gyapjutermés nagyobb része
zsírban lett lenyirva és gyárilag mosott állapotban értékesítve,
mely módszer a termelőre nézve a legkedvezőbbnek bizonyult
s miután a készletek a gyárilag mosott gyapjú elénk kivitelt;
es kelendősége folytán igen megfogytak, ez idén annál inkább
a gyors, előnyös értékesítésre vagyunk képesítve.
Kimerítő felvilágosítással es programmal kívánatra készséggel szolgálunk.
Az összes küldeményeket ezégünkhöz Budapest Lipót
városi pályaudvarhoz kérjük czimeztetni.

Az igazgatóság.
Városi irodánkban Neugebauer Gyula urnái (Uorottyautcza 1. sz.) felvilágosítások szinten szívesen nyujtatnak.
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ül ÓV Á S !!!
Tudomásomra jutott, hogy a t. n a g y - c\h k i s l o y s c l c - t 11l a j d o n o s u r a k n a k
több helyen
midőn „ C L U B 4í- o l akarnak venni, ezen kedvelt gyártmányom egy utánkepzeset adják. azon megjegyzéssel,
hogy a gyáros a „ C L U B “ - o t most „ i g y 4í csinálja, amely árut aztán természetesen szinten ily megjegyzéssel
kénytelenek a közönségnek tovább ajánlani. Indíttatva érzem magam ennélfogva jó hírnevem fenntartása érdekében
a t. n a g y - én k i s t ö x w d e - t u l a J d o n o s u r a k a t f i j g y c l i u c x t c t n i , hogy patent „ C L U B 44 gyártmá
nyomon mindig rajta van a nevem : S . I I . > I o < l i ; n i o .

Kapható minden n a g y k e r e s k e d é s b e n :
Club-Patent
75 lap
Club-Patent
120 lap
Club-Perforé 100 lap
Club franczia hüvelyek minden

•_>
I
,'í
>r>

nagyságban

kr.
kr.
kr.
kr.

FÖÜGYNÖKSÉG NAGYBANI ELADÁS S ZÁ M Á R A :

H a lá s z F e re n c z , Budapest, K irá ly -u tc z a 10. g
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M
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Kekstuin és Ncitleltl

lludtipest, K i zgchet-korut ‘29.

