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A ládakérdés.
Vegre valahára mégis csak meg- 

mozdulnak a nagyárusok a ládakerdés 
miatt és egy motivált beadványban 
óhajaikat és bajaikat elpanaszolják s ha 
kell, minden törvényes erővel oda fog
nak hatni, hogy azon sérelmes rendele
tet, melynek keletkezésekor az érde
keltek véleményét ki sem kérték, meg- 
semmisittettek.

Ezen legutóbbi körülményben van a 
magva a dolognak. Példátlan eset, hogy 
száz meg száz embernek elárusítani en
gedélyt adnak, szerződést kötnek s a 
végén ezen több száz magyar állampol
gárt azon alternatíva ele állítják, hogy 
vagy elfogadják a legszigorúbb feltéte
leket, vagy pedig visszaadhatjuk enge
délyüket. Ezt fájdalom csak három nagy- 
árus tette meg, miből illetékes helyen 
azt következtettek, hogy minden a leg
jobb rendben van. Ez azonban koránt
sem volt igy! Epén ellenkezőleg. Ezen 
ládakérdés azóta úgy a fővárosban, mint 
a vidéken elviselhetetlen teher. Jelenleg 
azonban még szomorúbbak a viszonyok, 
képzeljük csak el azon munkaerőt, mely 
igy haszontalan és czeltalan, miután a 
ládákat egynegyed árban, sót még 
olcsóbban is eladjak. Ezen önkéntelen 
ládakereskedés, mire több s>az állam
polgárt kényszerítenek, direkt könyvvitelt 
követel s a vege —  nagy veszteség.

Ha már most kérdené valamely nagy- 
arus, hogy voltakep, milyen jogezimen 
kénytelen ö ládákkal kereskedni, holott 
ö magyar kir. dohánygyártmányok eladá
sara kert engedélyt, ezen kérdésre épp 
úgy nem tudna megfelelni, ahogy annak 
idején az sem tudott arra feleletet, aki 
a dolgot proponálta.
. A kereskedelmi életben gyakran 
halljuk, hogy a ládákat es emballaget, 
ha azt frankó küldik vissza, a vételáron 
visszavesszük. Vagy mint a petróleum 
iparnál, a bruttó súly 20 százalékát le
vonják és a hordót ingyen adják. Más 
tengerentúli áruknál vagy ingyen adják 
a csomagolást, vagy pedig igen csekély 
százalékot számítanak érte. Es ez oly 
árúknál van igy, melyeknek nagybani 
elárusitásánál húszszor több a haszon, 
mint a dohánygyártmányoknál. Ha a

gyárust kereskedőnek tekintik, aki an 
mint készpénzért vett, a nyereséghez 
arányitva, számítják a csomagolást is.
I la pedig comissionárus, akkor a cso
magolásért eo ipso semmit sem kell 
fizetnie. Mi meg annyira megyünk, hogy 
kijelentjük, miszerint, az állam köteles
sége lenne az t;l nem adott áruért a 
pénzt visszaszolgáltatni. Ez gyakran meg 
is történik s nem ritka eset. hogy a 
nagyái rus valamely gyenge forgalmú 
szivar- vagy dohányfijt > retour jegyzek« 
kisereteben a clohányraktárba viszaszol- 
gáltat. Ezen körülményből magából is 
látható, hogy a nagyárus semmit sem 
vesz biztos számlára, legkevésbé kény
szeríthető azonban, hogy a ládákat át
vegye. miután a commissionárustól az 
árut, vagy a ládákat vissza kell venni. 
Mint a czikk elejen megemlítettük, 
nehány nagyárus beadványt intéz a m. 
kir. pénzügyminisztériumhoz e tárgyban. 
A rendkívül rósz üzletmenet okozta t. i., 
hogy az üres kidák ma már semmit sem 
érnek. A fővárosban, ahol tehát leg
nagyobb a forgalom, ládákát kisebb- 
nagyobb pártiekban adnak el 10 -1 5  
krajczárjával 50 krajezárosat. Ily áron is 
csak ritkán találnak vevőre. Már tovább 
nem megy! A nagyárusok ime ismét 
tesznek egy elhatározó lépést, mely 
azonban ép úgy nem fog eredményre 
vezetni, mint ahogy nem volt eredmény 
akkor, mikor a rendelet életbelépésekor 
felszólaltak ellene. Egyes pártok vagy 
személyek folyamodása is nem jöhet 
tekintetbe, miután logice törvényt az 
összeségnek s nem az egyeseknek hoz
nak. I la a nagyárusok ez ügyet komoly
nak tartják, akkor tudni fogják, hogy 
mit kell tenniük. Mi a magunk részéről 
e tárgygyal már Heg gyakran es eleg 
behatóan foglalkoztunk. A nagyárusok 
csak akkor erhetnek el valamit, ha 
egyesülten törekszenek e czél elérésére. 
Mig ez meg nem történik, addig remél
jük. hogy illetékes helyen az általunk 
többször felsorolt okokat méltányolni 
fogják. A ládakerdés mindaddig szere
pelni fog a napirenden, mig a miniszté
riumba be nem látják, hogy sokkal 
nagyobb fontosságú, mint a minőnek ma 
hiszik. Véleményünk szerint a kérdés

jogi alapja is inog s azért azt is át 
kellene vizsgálni. Miért ezt azzal moti
váljuk, amit már többször hangoztattunk, 
hogy: »a nagyárus nem köteles a ládát 
saját számlájára átvenni, de megteszi 
azért, mivel azon alternatíva ele állítják, 
hogy aut-aut!*

Hát ez jogalap? Egy kevés méltá
nyosságot kérünk, semmi egyebet !

A burnót.
Nem tudjuk, hogy a dohányigazga

tás szándeka-e a burnótfogyasztás kor
látozása. vagy talán a beszüntetése; az 
esetben persze legjobb lenne a régi ál
lapot betartása, a most divó szokások 
érintetlenül való hagyása. Ha fennáll 
ez a szándék, akkor az idők folyamán a 
burnót fogyasztás magától fog meg
szűnni. 1 la azonban, amint feltételezzük a 
burnót még mindig olyan áruezikk, a 
melynek a jövedelmező volta amellett szol, 
hogy azt tovább gyártsuk, akkor figyel
meztetnünk kell arra a körülményre, 
hogy a burnót elárusitásának nehezen 
leküzdhető akadályok állják útját, úgy, 
hogy a/, elárusítók alig egy százaléka 
tartja a czikket Magyarországon rak
táron.

Nem mondunk újságot azzal, ha 
mindenek előtt kijelentjük, hogy a bur
nót megmérése oly eljárás, mely a kor
beli viszonyokkal merő ellentétben áll. 
A mikor az osztrák kormány minálunk a 
dohányegyedáruságot meghonosította, ak
kor az idő nem volt oly drága jószág, mint 
ma. Egyszóval, nem fizetódhetik m r 
ma ki az, hogy valaki kot krajezárért bur- 
nótot eladjon, a mikor annak kiszolgálta
tása nehány pereznyi időt vesz igénybe. 
Ettől eltekintve, a vevőknek azon része, 
amely burnótot vásárol, rendszerint olyan 
nagy igényeket támaszt, hogy a legrit
kább esetben fog olyan burnótot vásá
rolni, mely már nehány nap óta nyitva 
fekszik és ennélfogva kiszáradt. Mi mó
don járjon tehát az elárusító el, ha 
egyrészből egy czikken túl akar adni, 
másrészból azonban oly árut akar el
adni, melyet senki sem akar. Viszont 
igaz, hogy a mai időben nem kell arra 
tekintettel lenni, hogy az a burnótozó, 
aki két krajezárért akar vásárolni, ezt
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meg is tehesse. Nagyon szépen lehet a 
vásároló közönséget arra szorítani, hogy 
5, illetőleg 10 krajczárért egy kis cso
magot vegyen, a mint az a határon meg 
is történik. Ilyen eljárás mellett a bur- 
nótozó nem fog panaszt emelhetni, hogy 
száraz burnótot kap, sem pedig, hogy a 
mérlegnél megrövidítik. Sőt az áruczik- 
kekbe vetett bizalma is nőni fog, ha 
zártcsomagban kapja meg czikkét, a 
melyből senki nem vehetett ki semmit, 
a mint azt a parfummal is tapasztal
hattuk.

Három évvel ezelőtt már érintettük 
ezt a thémát és az időben jelezték is. 
hogy a csomagolás kis csomagokban 
fog megtörtenni. Azóta is ez irányban 
semmi sem történt. A burnótot meg 
mindig mérik, a minek következménye 
az, hogy úgy a burnótozók, mint az el
árusítók száma tetemesen gyérült, mivel 
az a manipulátió mindkét felre csak 
hosszússágot és kellemetlenséget hozha
tott. Igaz ugyan, hogy tudtunkkal a 
burnót előállítása nagy időt vesz igénybe, 
de a csomagolás véleményünk szerint 
nagyon rövid idő .alatt mehet végbe 
és ha a kiscsomókba való elhelyezés 
valóban tervbe van veve. úgy az egesz 
reform nagyon gyorsan történhetik meg 
anélkül, hogy évek hosszú sorának kel
lene elmúlnia.

A mi a csomagolás módját általá
ban illeti, úgy csak a következő) minő
ségek jöhetnek tekintetbe: Burnót, (fin.
szemű) Happé és Albániai, mivel a töb
biek a kicsinyben való eladásra egyál
talán alkalmatlanok es amúgy is nagy 
250 grammos csomagokban jutnak a ve
vőik kezeihez. Épp úgy áll a dolog a 
Faíjon d’Espagnenal is, a mely szintén 
125 grmos plehclobo/.okl>an adatik el. 
De ennek daczára még ezen fajoknak a 
kis adagokban való eladása is előnyös 
volna. Nem lehet tagadni, hogy a bur- 
nót-fogyasztás úgy Ausztriában, mint 
Magyarországon tetemesen csökkent. E 
jelenséget joggal vezetik vissza a czivili- 
záczió terjedésere. De véleményünk sze
rint az érintett hiányok is nem kis mér
tékben járulnak hozzá a burnót-fogyasz- 
tás csökkenéséhez. És ismételjük, hogy 
nyílt kérdés marad, hogy a burnót elő
állítása és elárusitása a dohányegyed- 
aruság érdekében fekszik-e vagy sem, 
egy kérdés a melyre az a felelet, hogy 
valamennyi dohányczikk, eltekintve attól, 
hogy hasznot hoz-e vagy sem, egyenlő 
elbánásban kell hogy részesedjek. Ha 
ezt elfogadjuk, akkor számolnunk kell a 
korral es a viszonyokkal és egy szokást 
fel kell adnunk, mely önmagát már rég 
túlélte. El a mérlegekkel es a sulyokkal 
a dohányterményeknél, nekik már csak 
ott a helyük, a hol a dohányt magát 
előállítják a —  gyárakban.

Vegyesek.
Rossz értesülés. A budapesti kistőzs- 

dósek fi minap küldöttségileg jelentek meg 
Gassner pénzügyigazgatő) s kir. tanácsosnál, arra 
kérve öt, hogy a pénzügyigazgatóság változtassa 
meg az uj szabályzat azon paragrafusát, amely 
azt tartalmazza, hogy az elárusítóknak megtil- 
latik az, hogy november 1 -tői fogva norin- 
bergi áruczikkekel, vagy írókészleteket tartsanak 
raktáron, kivéve az esetet, ha 1 °/0 helyett 2"/0 
bérleldij fizetésére kötelezték magukat. Tájékozta
tásra megjegyezzük, hogy e szakasz nem uj és 
hogy a bérleldij kiszabása ezentúl is olyan ma
rad, m inta milyen volt. bitül eltekintve, azonban 
azon kistőzsdések, a kik mellékczikkek eladására 
is iparigazolvánnyal bírnak, tehát más czikkek 
eladásával is iparszerülog foglalkoznak, 2% -al 
sujtatnak. Ebből az következik, hogy egy iv 
irópapir, egy s/ivnrláreza vagy egy pipaszár el
adása nem tekintetik még norinbergi áruczikkek 
eladásának. ítészünkről már hónapokkal ezelőtt 
ilyen értelemben magyaráztuk meg az illető 
rendeletét és az illető tőzsdések megkímélhetlek 
volna magukat a fáradtságtól, ha authentikus 
tudósításunk értelmében a dolgoknak rendes 
folyását bevárták volna, annál is inkább, mivel 
ily kérelmek gyakran félreértésekhez adhatnak 
alkalmat.

Az osztrák pénzügyminiszter Budapesten.
Bilinski lovag osztrák pénzügyminiszter Jarkasch- 
Koch Adolf báró és Kniazolucki lovag tanácso
sai kíséretében Orsovától jövel bécsi útját meg
szakította, hogy Lukács pénzügyminiszterrel tár
gyaljon. Mint hírlik a fogyasztási adok személy- 
részletkérdései tárgyai ennek a megbeszélésnek.

A vásárcsarnok. A központi vásárcsarno
kot a Dunával föld alatti nt állal kötik össze. 
Az alapozásnál azonban laza talajra akadtak, 
minek következtében a költségek 11.000 írttal 
szaporodni fognak. A pénzügyi bizottság ez 
összegre ma a fedezetet megszavazta ugyan, de 
a bizottság több tagja kikelt az ellen, hogy a 
vásárcsarnokokra egyre újabb költségek meg
szavazását kívánják. A bizottság elrendelte, hogy 
a csarnokok építési és berendezési költségeiről ! 
szóló kimutatást terjesszék elő, s miután a föld
alatti útnál a költségemelkedést az okozza, hogy j 
próbafúrásokat előzetesen nem tettek, e mulasz
tás miatt a vizsgálat elrendelését javasolja. A 
központi vásárcsarnok teteje a nyáron részben 
leégett. A pénzügyi és gazdasági bizottságban a 
polgármestert meginlerpellálták, hogz a tüzből 
a fővárosnak nem származolt-e kára, vagyis a 
vásárcsarnok biztosítva volt-e. E kérdésre Márkus 
alpolgármester ma válaszolt. Kijelentette, hogy a 
kártalanítási eljárás folyamaiban van. Az objek
tum egy részét maguk a vállalkozók biztosították, 
más részét a főváros. Miután a munkákat akkor, 
mikor a tűz volt, még nem vették át, a vállal
kozók kötelesek a leégett részt teljesen helyre
állítani; a biztosított ös zoget pedig ezért a 
részért ők veszik föl. mig a másik részért a 
főváros. Veszteség tehát a fővárost érni nem 
fogja. A bizottság a választ tudomásul vette.

A finánezok ellen. Balágy arad megyei köz
ségben két pénzügyőr titkos feljelentés alap
ján —  csempészeti dohány után kutatott Her- 
dutz Szilárd községi biró pajtájában. A biró — 
mint a Pesti napló Írja — föllármázta a falu 
népét s mintegy öl ven fölt özeit ember vnsvil- 
lával és furkósbotl d rontott a íinánczokrn, akik 
a futásban kerestek menekülési s a közeli erdő
ben elrejtőztek. Ueisz Károly szemlész másfél 
napig étlen-szomjan bolyongott a levelét hullató 
sötét erdőben, mig társa, akiben több volt a 
mersz, néhány órai bujkálás után kerülő utón 
a községházába osont, magára zárta a jegyzői 
iroda attaját s telefonon értesítette a történetek
ről a nagyhalmágyi csendőrséget. A csendőrség

csakhamar meg is jelent a helyszínén s helyre
állította a rendet s azután jelentést lett az eset
ről a nagylialmágyi járásbíróságnak. Schill szol- 
gabiró a vizsgálóbíróval együtt megtartotta a 
vizsgálatot s minthogy valamennyi tanú telhe
tőén vallott a biró ellen, a szolgabiró Herdutz 
Szilárdot azonnal felfüggesztette állásától.

Közgazdasági és statisztikai évkönyvet ad 
ki az országos statisztikai hivatal az 1804/95. 
évről. A munka, melyre most előfizetési hirdet
nek, gazdag tartalommal, mint kettős évfolyam 
lóg megjelenni s magában fogja foglalni a leg
utóbbi évek népességei és közgazdasági álla
potainak teljes képét. Kiméritü tájékozást nyújt 
úgy a hazai, mint a külföldi mezőgazdasági, 
bányászati, ipari, kereskedelmi, közlekedési, hitel- 
ügyi s állampénzügyi viszonyok felől. A nagy 
terjedelmű, ivre terjedő csinos kiállítású kötet 
előfizetési ára vászonkőtésben 4 Irt. A munka 
ez év október hónapjában fog megjelenni s az 
előfizetési pénzek az ,,Alhénaeum“ részvény- 
t á rsa sá g kön y v k i a< t ó h i va ta Iá hoz (Férc * n ez i ek - tere 
2. sz.) küldendők be.

A pesti polgári kereskedelmi társulat
választmánya e hónap 20-án tartotta rendes 
ülését. Előterjesztet lék a budapesti kereskedelmi 
és iparkamara átiratát, a melylyel tudatja, hogy 
a kereskedelmi miniszter a kamara fölterjesztése* 
következtében intézkedett, hogy üli podgyász- 
küldeményekel a vasút városi menet jegyirodájá
ban is fölvegyenek ; ezenkívül a Budapest nyu
gati és keleti pályaudvarokon a menetjegyek 
kiszolgáltatása és a podgyászok föltvétele nocsak 
a vonatok indulása előtt, hanem reggel 0 órától 
este 9 óráig állandóan eszközöltessék. Az erre 
vonatkozólag kifejlődött vita folyamán fölhozták, 
hogy ez a mindenesetre örvendetes intézkedés 
csak úgy volna teljesen kielégítő, ha a menet- 
jegyiroda a föladott podgyászt biztosan ki is 
szállítana a megfelelő vonathoz, a mi iránt Lez 
idő szerint nem kezeskedik. Ezzel szemben Klein 
választmányi tag megjegyzi, hogy a menetjegy- 
iroda gondoskodik arról, hogy a podgyász a meg
jelölt állomásra legközelebb induló vonattal 
továbbittassék, a mi egyfelől az utazó közönség 
igényeit kielégít beli s másfelől eiejél veszi annak, 
hogy az egész nap folyamán föladott podgyász 
a pályaudvarokon összetorlódván, a régi zava
rok és viszásságok megújulnak. Ezután a választ
mány a budapesti kereskedő ifjak társulata esti 
szaktanfolyamának segítésére az 1890/97. évre 
200 Irtot szavazott meg s az iskolaügyi bizott
ságban I'ideskuly Lajos elhalálozásával meg
üresedett helyre Szimon Istvánt választotta meg.

Az osztrák magyar államvasuttársaság 
magyar uradalmainak államosítása. Temesvárról 
táviratozza tudósítónk: Darányi Ignácz föld- 
mivelésügyi miniszter s Gracuzenstein Béla pénz
ügy min iszt* ri államtitkár ma Taussig lovaggal, 
az osztrák-magyar államvasultár.s.iság elnökével 
és Willigeiis igazgatóval Bcsiczára érkeztek. Ezt 
az utazást az osztrák-magyar állam vasul társaság 
délvidéki uradalmainak és bányamüveinek küszö
bön álló államosításával hozzák összefüggésbe.

Tömeges felrándulások a kiállításra. Az 
ország különböző vidékeiről, ismét több helyről* 
jelentették be a kiállítás igazgatóságnak tömeges 
felrándulásokat. Így holnap érkezik Kolozsmegye 
három járásából : a bán (Ihunyadi hót, nádasiiémel i- 
böl és ör ményesiből 272 nemzetiségű füld mi vés, 
októl) r 5— 0-án pedig Sopron megyéből dr. Bán 
alispán vezetése alatt 1000 tőből álló csoport. 
Eleinte csak 500 főnyire tervezték ezt a csopor
tot, de a jelentkezéshez oly nagy számban ér
keztek az alispáni hivatalhoz, hogy meg kellett 
kétszerezni a l'elrándulók széniét, noha még igy 
is többen maradtak, a kik szándékoztak jönni, 
de ezúttal nem jöhetnek. Igen tekintélyes cso
port jelentette he érkezését október 12 14-ére 
ismét a horvátországi Belovármegyéből, honnan



mái* eddig is ritka szép számban voltak a kiál
lítást megtekinteni. Az uj csapatban, melyet a 
megye főispánja vezet, részt vesz 300 föld- 
mives, 300 iparos és 00 tanító. Oki. 17-—18-án 
érkezik Reiszig Kde főispán vezetése mellett 
Vas rr egye második monstro-kiránduló csoportja, 
mely hasonlóan az elsőhöz, ismét 1 lf>0 főből áll.

Keresd — a dohányt! Szabolcs megye 
egy városából Írják ezt a mulatságos históriát: 
Izsák terménykereskedőnek egy nagy rakás ku- 
koriczája volt a magtárban, amelyet fel kellett 
volna forgatni, hogy meg ne dohosodjék. De a 
világért sem lehetett napszámosokat kapni ennek 
a munkának elvégzésére, mert éppen dandárja 
volt a munkának. Izsák bácsi hát búnak eresz
tette a fejét, hogy kukoriczája most elfog ro
molni. Kgyszerre odavetődik hozzá egy utazó 
ügynök, akinek clpanaszolta nagy baját. Az 
ügynök azonnal ajánlkozott, hogy néhány forin
téi! ő úgy föl forgatja a kukoriczájál, hogy job
ban se kell. Izsák kapva-kapott a dolgon és 
ölömmel megígérte a kívánt jutalmat. Az ügy
nök nehány perez múlva beállít a finánez lak
tanyába és nagy komoly arczczal bevádolja 
Izsákot, hogy a magtárban a kukoricza alatt 
igrii sok .szűzdohányt rejlett el. Nosza egyéb se 
kellett a íinánezoknak. A jó  fogás reményében 
azonnal fölfegyverkeznek, sietve robognak az 
Izsák lakására és követelik, hogy szép szerével 
adja ki a dohányt. Izsák hüledezve szabadkozik, 
hogy ő nem is dohányos ember, nem is volt soha. 
Semmi sern használt, oda kellett adnia a mag
tar kulcsát. A tinánezok most lapátokat foglak 
és elkezdték ám a kukoriezál forgatni, úgy, hogy 
egy szem sem maradi a helyén. Kissé meg
nyúlt ugyan az orruk, amikor verejtékben úszva, 
halálra fáradva, konstatálták, hogy ott dohány
nak még Ilire sincs. Mit volt mit tenniök, — 
bocsánatot kértek az ártaManul gyanúsított gaz
dától és távoztak. Keresték azután a feljelentőt, 
(te annak Ilire se volt, eltűnt a busás ju ta
lommal, amit Izsák gazdától kapott.

Életjáradekbank tervezete, a/, ország déli 
vidékén egy életrevaló eszme megtestesítésén 
fáradoznak igazi emberbarátok. Szövetkezeti ala
pon olyan bankot akarnak létesíteni, a mely 
a beiratkozott tagnak bizonyos számú évek 
után tisztességes életjáradékot, elhalálozása ese
tiül pedig hozzátartozóinak a befizetett tökét 
annak kamatjaival együtt biztosítsa. A gyakor
lati életből, illetőleg az „ uj pécsi szocziális já ra 
dékbank társulat- tapasztalatból vett adatok 
alapján kiszámították, hogy naponkénti egy 
krajezárnyi befizetéssel 45 év múlva 250 forint, 
50 év múlva 405 forint, 55 év múlva (554* Irt 
és 00 év múlva 1056 forint évi járadékot élvez
het a befizető; elhalálozás vagy a fizetés be
szüntetése esetén pedig ö maga vagy hozzátar
tozói, ugyanazon évek múlva 2755, 44(50, 7207, 
11.(500 forintokat kap ki a banktól egyszer s 
mindenkorra. Két vagy több krajezárnyi befize
tés természetesen az itt felsorolt számok két 
vagy többszörösét teszik ki. Az eszme meg
lepően szép s alkalmas volna az elaggottak sor
sának kérdését egyszer s mindenkorra meg
oldani, sőt a nyugdij-ügyet is egységesíteni és 
fényesen rendezni. A kérdés csak az, hogy a 
számítást az összes eshetőségek figyelembevéte
lével tetlék-e meg s lehet-e garnneziákat terem
teni a keresztülvitelre. Ilyeténképen azután csak
ugyan nem volna többé mások kegyelmére szo
ruló koldus az országban.

Ezredéves kiállítás és a biztositó intézetek. 
Legutóbbi napokban felmerült azon eszme, hogy 
a kiállítás csarnokai villamos világítás mellett 
este 0 10 óráig legyenek nyitva. A mint érte
sülünk ezen tervezet keresztülvitele nem telje
síthető, mert a csarnokok esti világítása a létező 
biztosítási koczkázatot nagyban fokozza, ebből 
kifolyólag a koczkázat viselésében résztvevő
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intézetek nem engedték meg, egy legutóbbi 
határozatuk értelmében, a pavilonoknak 7 órán 
túl való világítását. Csak helyeseljük ezen eljá
rást, mert egy saját zsebére dolgozó haszon
leső jegybérlő társaság kedvéért, nem lehet 
milliókra menő káresetnek kitenni a biztosító 
társaságokat.

A ^Könyves Kálmán < magyar irodalmi és 
könyvkereskedési részvénytársaság mérlege 1896. 
június hó 30-án. Vagyon : készpénzkészlet 3(525, 
felszerelések (1500, adósok mint vevők 270,076, 
különféle adósok 2419. átmeneti tételek 8423, 
leltár, mint áruezikkek 125,545 forint, összeg 
41(5,590 írt. Teher: részvénytőke 2000 darab 
részvény á 100 Irt 200,000, tartalékalap 55,723, 
külön tartalékalap 8000, Irt el fogad vány ok
81,(584. különféle hitelezők 1289, nyitott szám
lái tartozások 43,388, fel nem vett osztalékok 
13(5, egyenleg mint nyereség 26,369 frt, összeg 

416,590 frt.
A kereskedelmi miniszternek nagy tervei 

vannak a jövőre a nagyipar segélyezésére az 
1897. évi költségvetésében 120,000 frt van fel
véve, melyből 110.000 Irtot egyes nagyipari 
vállalatoknak kilátásba helyezett kölcsön és se
gélyösszegek ki utalványozására fog fordittatni. 
Két pamutfonő és szövő, egy szőnyegszövő, egy 
vászonfehéritö és egy varrógépgyár kapnak az 
összegből támogatást. Az összeg többi részéből 
hazai munkások kiképző e ezéljából mérsékelt 
összeggel fognak támogaltatni uj iparágakat 
meghonosító vállalatok, melyek a törvényes 
állami kedvezmények, szállítások és tarifa-ked
vezmények mellett az uj belföldi munkástörzs 
képzésével járó koczkázat nemi csökkentésére 
esed lég igényt tarthatnak. A nagyipari vállalatok
kal szem cn a közvetlen anyagi támogatás ezen 
nemét tekinti a miniszter a legegészségesebbnek.

Telefon Budapest és Berlin közt. A keres
kedelemügyi miniszter a jövő évben egy millió 
forintot szándékozik a posta és távíró berende
zések tökélyesbbitésére és szaporítására fordítani, 
mely összeg a posta forgalmi alapjából vételik. 
Az egv millió fiiból 130.000 frt a Budapest és 
Berlin közt létesítendő telefonösszeköttetés czél- 
jára lesz fölhasználva.

A pénzpiacz. Habár a bécsi pénzpiaezon 
elsőrendű váltók 4 %  ellenébon még elhelyezhe
tők, a pénzszűke az ultimo közeledtével mind
inkább érezhetővé válik s a bankkamatláb fel
emelése alig szenved sokáig halasztást. Ilt Bu
dapesten bizonyos titkolódzással fedezgetik a 
helyzetet; nem szeretnék, ha a kiállítás berekesz
tése előtt a homokra épített vállalatok bukása 
bekövetkeznék, a mi a kiállítás után okvetlenül 
be lóg következni. Kz okból bocsátott a pénz
ügyminiszter is jelentékeny összeget a bankok 
rendelkezésére s ez okiad igyekeznek a bankok 
a jobb ezégek hiteligényeit telhetőleg kielégíteni. 
Egy Iió múlva azonban bezárul a kiállítás s vele 
együtt bezárulnak sok sok ezég és vállalkozó 
előtt a hitelpénztálak is és bekövetkeznek az 
örömnapok után a gyász napjai azokra, a kik a 
millenniumot meggazdagodási alkalomnak vélték.

A Harmónia zenemű-kiadó részvénytársaság 
mérlege 189(5. szepl. 1-én. Vagyon: pénztár 
123(5, hangszerek 27,080, zeneművek 11,888. 
adósok 9341, berendezés 14*9(5, különfélék 4*0, 
átmeneti tételek 7954, 1895— 1896. évi vesz
teség 5270 frt. T eher: részvénytőke 33,000. tar
talékok 10,300, fel nem vett osztalék 1577, 
hitelezők 12,445, átmeneti tételek (5984 forint. 
Összeg 64,307 frt.

Uj pénzintézet a vidéken. »Nagykanizsai 
gazdasági takarékpénztár részvény társasága ezég- 
gel, mint velünk közük, uj pénzintézetet alakí
tanak Nagy-Kanizsán. A részvénytársaság alap
tőkéje 500,000 frtra van tervezve (2500 darab 
200 frlos részvény). A tervezet élén a vármegye 
három előkelő, tekintélyes polgára: Ilertelendi 
Béla, Koller István és Vécsey László áll.
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Déli vasút.

5900/A. sz.

Menetármérséklések a déli vasúton az ez
redéves országos kiállítás alkalmából.

Az ezredéves országos kiállítás tartama 
alatt a magyar korona területén fekvő összes 
déli vasúti állomásokról, nemkülönben a barcs- 
pakráczi vasút állomásairól, valamint Alá, Ro
zén, Cilii, Cormons, Grácz d. v., Innsbruck, 
Franz* nsfeste, Klagenfurt , Kufstein, Laibach, d. 
Lcoben, Marburg, Trient, Trieszt d. v , Villach 
d. v., Bécs d. v., és Bécsújhely déli vasúti 
osztrák állomásokról Budapest d. v.-ra és visz- 
sza szóló, a közönséges menetjegyárakkal szem
ben 50%-kai mérsékelt menettéri jegyek adat
nak ki.

A magyar kon na területén fekvő déli 
vasúti állomásokról valamint a hars-pakráczi 
vasul állomásairól Budapest d. v.-ra és vissza
szóló ily mérsékelt menettéri jegyek, ellátási je 
gyek kapcsán a „Millenium- utazási és ellátási 
vállalatnál is kaphatók.

Ezen a magyar korona területén feicvő 
déli vasúti állomásokról, valamint a barcs-pak- 
ráczi vasút állomásairól Budapestre és vissza 

•55%-kal mérsékelt menettéri jegyek engedélyez
tettek legalább 30 személyből álló csoportban 
utazó tanulók s az azokat kisérő tanítók, to
vábbá az ugyanilyen csoportokban utazó mezei 
és egyéb munkások részére, mely jegyek a ki
állítási igazgatóság által állíttatnak ki.

Az UzletvezetÖ8ég.
(Ufánnyomat nem díjaztálik.)

Magy. k irá ly i államvasutak igazgatósága.

I 11097. C— II. sz.

Hirdetmény.
Díjszabás I. rész az egyrészt Románia, más
részt Ausztria-Magyarország és Németország 

közötti áruforgalom részére.
(Mindennemű törvényeknek kizárása a közvetlen 

forgalomból.)

F. évi október 1-jélől való érvénynyel min
dennemű töltények a Romániával való forgalom
ban a közvetlen szállításból kizáratnak.

Ennekfolytan az I. rész B. szakaszának 
11. oldalán a II. fejezet (robbanó tárgyak) b. 
pontjának az I. pótlék által módosított szövege 
következő uj szöveggel póloltatik:

b.) Ezen díjszámítás mindazon tárgyakra 
érvényes, melyek a díjszabási I. rész A szakasza 
1. mellékletének XXXVI. pontjában 2.) 3.) 4*.) 
(az itt felemlített sajtolt lőgyapotból készült töl
tények kivételével) és 5) alatt névszerint fel
sorol vák.

Az említett 1. melléklet I, II, XII, XIV, 
XXXVI 1) alatt XXVVII, X X X IX , XLIII és 
XLIV pontjában felsorolt tárgyak valamint a 
XX XV I pontban 4) alatt felemlített sajtolt lőgya
potból készült töltények az osztrák-inagyar-ro- 
mán határon való átrovatolásra utalvák. 

Budapest, 189(5. szeptember 14.
A magy. kir. államvasutak igazgatósága, egy
szersmind a többi reszes vasúti igazgatóságok 

nevében is.
(Ctánnyonuís nem dijnztatik.)

SrK'Mlsn-rkesítő.- Holtai Nándor.
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Le Griffon
leg jobb  é s  legkedveltebb

valódi franczia szivarkapapir és szivarkahüvelyek

Le Griflon „Patent"
kedvelt é s  praktikus sz ivark apap ir.

N a g y b a n i e la d á s  ; íz o rs z á g  ö s s z e s  
n orin b ergi bís papiról la ^ v k e re sk e í

»ek:l >e?n.

G Y Á R I  F Ő R A K T Á R ;

G O L D Z I E H E R  G É Z A
BUDAPEST,

V. kerület, Arany János-utcza 20. szám.

Kckstein és Neufeld liudapcHt. Király*utcr.a 47.
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