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Kistözsdék a fővárosban.
A fő- és székváros 10 kerületében 

összesen 1200 kisárus van, kik össze
sen körülbelül 7 millió forintot consu- 
málnak. Fél millió lakossággal biró vá
rosban elenyészően csekély eredmény, 
tekintetbe veve a sok elárusító helyet 
is. így tehát minden kisárus évente kö
rülbelül <>000 forint jövedelmet mutathat 
fel. vagyis 420 -500 forint bruttó jöve
delmet miből meg el is kell fizetnie, 
mielőtt a saját eletfentartása biztosítva 
lenne. Ezekből kiviláglik, miszerint a 
dohánytőzsde a fővárosban is nem lehet 
egyel) melleküzletnel, mely által egyeb 
áruczikkek fogyasztása növekedne es 
esetleges jövedelem a házberre fordítható.

Ez mindenesetre igen szomorú sta
tisztika. úgy a dohányárusra, mint a 
kincstárra nezve. mindamellett, hogy mi 
itt ezen szamokat csak aproximative 
mondtuk, egyben azonban kijelenthetjük, 
hogy sem nagyon magas, sem pedig 
nagyon alacsony számokat nem említet
tünk. Igen szomorú mindenesetre a do
hány elárusitásra nezve. ha ennek szó-

T  Á R  C  Z  A .
A mai fiatalok.

Irta  : K a d ó  K rn ő.

Az öreg Bonyhádi nem adta bele
egyezései azon házassághoz, melyet ti a 
Sándor a Kálmánok Klárijával akart 
kötni. Hogy miért, miért nem. arra nezve 
megtagad mindennemű felvilágosítást.

Ezzel a hírrel lépett be Pogány 
(iyuri a malomháti kaszinóba. Az újság 
hirere sokan fordultak az újonnan ér
kező fe le; én pedig majd hányát vágód
tam a székkel örömemben. I lamar ka
lapot. botot kaptam es keresztül rontva 
a piaczteren. meg sem állottam egy kis 
zöld kapuig, mely kapu tulajdon azon 
Kálmánok házába szolgált, kiknek Klárija 
az imént szabadult meg Bonyhádi Sán
dortól.

Nagy megütközésemre ott minden es 
mindenki a legnagyobb rendben s nyu
galomban volt. Sehol kisirott szemeket, 
feldúlt ábrázatot nem láttam; sőt maga 
az erdekelt Klárika nyájas tnosolylyal 
jött elem s nógatott, hogy kerüljek bel
jebb. Ily körülmények között igen konyel- 
metlennek találtam helyzetemet először, 
mert ezen óra nem volt a látogatások 
órája, másodszor meg magam sem tud
tam, hogy tulajdonképen minek is jöt
tem. Mikor Pogány Gyuri berontott a 
kaszinóba s bombaként hajította közénk

nioru következményeit tekintjük, ügy 
hisszük, hogy evekkel ezelőtt voltak 
tisztviselők e téren, kik azt gondolták, 
hogy a dohány tőzsdék szaporodása egy
szersmind a dohányfogyasztás növeke
dését jelenti. A hol csak üres helyecske 
volt. mindenütt engedélyeztek dohány- 
tőzsdét es különös előszeretettel azon 
helyeken, a hol egymás hátán voltak, 
így lehetséges az, hogy jelenleg a fő
városban 1200 dohányárus létezik, kik 
közül a fogyasztás csökkenése nélkül 
bátran nélkülözhetnénk körülbelül hat
százat. Fő utakon, mint pl. az Andrássy, 
Kerepesi, Soroksári, Üllői utón, vagy a 
Király, Dob. Kecskeméti es meg a Váczi- 
utczában nem tűnik fel. hogy a dohány
árudával kalap, papír vagy esetleg cse
mege üzlet van összeköttetésben, de 
hogyan is létezhetik oly dohányárus. ki 
csupán emez üzletágból él, mikor mellette 
vagy pedig nehány lépésnyi távolban 
szinte van dohányárus, ki csakis azért 
tartja üzletet. hogy többi áruezikkei 
nagyobb kelendőségnek örvendjenek. 
Ez igy van es megjegyezzük még, hogy

az újságot, én annak örömében, hogy 
a legnagyobb számot tevő concurren- 
semtől szabadultam meg, ész nélkül sza
ladtam a Klánokhoz. Hogy minek, azt 
magam sem tudtam. Palán vigasztalni, 
talán szidni a ven Bonyhádit. I )e mint
hogy vigasztalásra semmiféle szükség 
nem volt. ok nélkül meg nekiesni a ven 
Bonyhádinak meg sem lehetett, tehát 
kiestem a szerepemből. Nagy zavaróm
ból a Klárika mentett ki. Nem kisebb 
dologgal állt elő. minthogy’ vigyem le 
kocsimon a tanyájukra.

Hiszen a maguk tanyája epen szom
szédságában van a mienknek, mondá. a 
saroglyábán vagy valahol majd csak 
meghúzódom. I lanem lemegy-e még dél
előtt? Eszem ágában sem volt, hanem 
azért ráhagytam.

Persze, hogy' lemegyek, mindjárt 
megyek. Már ki is adtam a rendeletet. 
Azonnal itt leszek kocsistól-lovastól.

A kocsi ugyan hasznavétlen állt 
lent a tanyán a színben, hanem a lovak 
vizet hordtak a gépbe.

A piaczteren az első szembejövő 
parasztot megfogtam.

Tudja-e kend, hogy hol van az 
tm tanyám ?

Már hogy'ne tudnám, mikor tudom.
No hát ha tudja kend, hát ko- 

ezogjon le, aztán mondja meg a Pistá
nak, hogy fogjon be a féderembe es egy

ezek. a kik t. i. a dohányárudát mellek- 
üzletnek tekintik, oly csekély készlettel 
bírnak, hogy egy jó módú erősebb do- 
hányos az egész készletet a legnagyobb 
megerőltetés nélkül a saját használatára 
megveheti. Arról volna tehát szó, hogy' 
a valódi, nagyobb fogyasztással biró, 
kisárusok nyakából ezen ny'ügöt, ezen 
haszontalan concurrentiát le vegyük, mi 
által az állam is. a kisárus is nyerne. 
Ha már a mellék utczákban leteznek eme 
pálinkás, füszeres-dohányárusok meg 
hagyján. de a fentebbi jelenseg hangosan 
követeli amaz általunk többször hangoz
tatott igét. t. i. a kisárudák kevesbbitéset.

Ha majd ezen bajon is segítenek es 
mellék utczákban a törvényes távolsá
gokban lesznek a dohány'árudák. úgy 
gondoljuk önmagától elmarad az a csere
berelese a tőzsdéknek, mivel mindenki 
örülni fog. a ki ily üzlet birtokában lesz. 
Akkor, de csakis akkor lesz majd meg 
a kellő Készlet, kellő kedv es buzgalom, 
mely ezen üzletágnak is együk füköve- 
telmenye. Szükségesnek tartottuk, hogy 
ezeket ismételve elmondjuk, mert véle-

kettő jöjjön. 1 lanem kettőt lepjen kend 
egy' helyett.

A paraszt nekivágott a rétnek, én 
meg visszafordultam a kaszinó fele, hogy 
a nagy sietségben kicsereit kalapot vissza- 
vigyem. Meg a Pogány G\rurit is meg 
akartam kérdezni, hogy honnan szedte 
elő ezt az érdekes újdonságot. Hanem 
ezt a játékban < pen megkontráztak, 
ilyenkor pedig, ha szólnak hozzá, akár 
csak lóval imádkoznának.

Nem is felelt csak felszájjal (a má
sik feleben a pipa volt), hogy: ne járjon 
a szád szógám.

Leültem a sarokablakba s vártam 
inig a kocsisom előáll. Megtörtént ugy'an 
már rajtam, hogy egyszer, midőn szinten 
nőket akartam transportálni s nagy han
gon küldtem az üzenetet a kocsisomnak, 
hogy fogja be a szürkét, meg a sárgát 
a parádésba; az azt üzente vissza, hogy 
oly'at meg az öregapja se látott, hogy' a 
lovakat reggeltől estig kergessek, külön
ben a parádés kocsinak a hány kerek
szöge van. az mind el van törve, meg 
a lőcs is nyavalyás. Vendégoldalon ne
hezen kellett a hölgyeket hazavinni.

Epen azon töprengettem, hogy' me
lyük kerekbe töretem, ha a Pista hasonló 
komédiát csinál, midőn a szürkének meg 
a sárgának okos feje tűnt fel a kocsim 
ablaka előtt.

Kimentem. A kocsisom szörnyű gyil-
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menyünk szerint, a dohányát us üzletág 
csakis azon esetben vergödhetik zöld 
ágra. ha a fenti követelményeket az il
letékes helyen figyelembe veszik.

A czigaretta hüvelyről.
A czigaretta hüvelyek és czigaretta 

papir használata magánosoknak meg van 
engedve. A közönség azon része, mely 
czigarettáit maga készíti, válogathat 
többféle gyártmányú czigaretta papir 
között, azonban a legutóbbi időben ezen 
czigaretta papir egészen más iparágnak 
szolgál eszközül, oly iparágnak, melynek 
gyakorlása büntetendő cselekmény. Ily 
módon több millió czigaretta hüvelyt 
dolgoznak fel czigarettának s igy az 
államkincstár egy igen kellemetlen con- 
currenshez jut, melynek eltávolítása úgy 
üzleti, mint praktikus szempontból üdvös , 
leend.

Informátiónk helyes alappal bírnak 
s oly tényekre hivatkozunk, melyeket 
sem megdönteni, sem pedig eltagadni 
nem lehet. Mindazonáltal nem tartjuk 
helyesnek, hogy már jelen czikkünkben 
concrét adatainkat felsoroljuk, melyek 
informátiónk helyességét azonnal igazolnák.

Nekünk nem czélunk, hogy a hüvely 
szabad eladását megszüntessek, egyedül 
csak azt akarjuk elérni, miszerint szün
tessék be az oly állapotokat, mint pl. 
a mai is, mely egyes dohányárusoknak 
ugyan hasznot, mondhatjuk nagy hasznot 
hajt, a nagy többségnek azonban hatá
rozottan ártalmára van.

A  czigaretta hüvelyt a fogyasztó 
közönség nagy ritkán használja, alig 5°/»

kos pillantásokat vetett felem. Kiolvas
tam belőle a kérdést, hogy ki az isten
nyila látta még a lovakat dolog napon 
a vizhordástól elvenni?

Kiengeszteltem két szivarral, egy
úttal meghagytam neki, hogy kotródjek 
a hátulsó ülésre, mert magam hajtom a 
lovakat.

Egyet morgott, hogy ilyet se pipált 
még, aztán a szivarokat zsebre rakta és 
átkászolódott a hátulsó ülésre.

Én meg bementeni a kaszinóba, de 
csak az ajtóig. Ott megálltam és nagy 
hangon szóltam a kompániának:

—  No sok kutyafülü, jött-ment em
ber, most nézzétek meg, hogy hova me
gyek, kiért megyek? Azzal sarkon for
dultam, fel a kocsira és neki a piacz- 
térnek. Csak ekkor mertem hátrafordulni. 
Ott álltak mindnyájan a kapuban; pislog
tak egymás vállán keresztül. Pogány 
Gyurinak azon módon a kezébe a kár
tya, Kovács Laczi pedig egyik kezében 
a szódavizes üveget, a másikban a poha
rat tartotta. Lesték, hogy hova megyek.

A  kis zöld kapu előtt megállottám 
s épen be akartam nyitni, a midőn Klári 
állott előttem, teljes díszben. Valami 
fehér battist ruha volt rajta, csinos kis 
korsócskákkal díszítve. Nagyszerűen állott 
neki. Felsegítettem a kocsira s nagy 
vigyázva én is mellé ültem, mialatt alat
tomosan átpislantottam a kaszinó kapu-

a tényleges fogyasztásnak. A többi 95°/o 
aztán a kávehá/akba. éjjeli mulató he
lyekre vándorol vagy pedig a czigaretta 
tömő maga kereskedik vele. Ily körül
mények között határozottan szükséges
nek tartjuk, miszerint a m. kir. állam- 
kincstár kivételes eszközökhöz folyamod
jék, hogy a czigaretta hüvelyek eme 
nagy forgalmát okos módon megcsap- 
pantsa. A  kincstár fel van hatalmazva 
arra nézve, hvgy a dohányegyedáruságra 
vonatkozó előnyös intézményeket előse
gítse, ellenben a hátrányára szolgálókat 
eltörölheti. A  czigaretta hüvely, miután 
a czigeretta egyik alkotó része, vájjon 
monopolisálandó-e, arról beszélni jelenleg 
nem akarunk, már azért sem. mivel el
vünk, hogy minden liberális intézményt 
a mig csak lehetséges, meg kell tarta
nunk. Hisszük azonban, miszerint a kincs
tár a saját érdekeinek megóvása czél- 
jából bizonyos rendeletekkel fogja ezen 
visszaéléseknek útját állani.

A legczélszerübb lenne, ha a cziga
retta hüvelyek eladása bizonyos felül
vizsgálatnak volna a vetve. Ily felülvizs
gálat véléményünk szerint nem volna 
nehezen kivihető, mindenesetre azonban 
módot nyújtana annak megismerésére, 
hogy mily intézkedések válnak szüksé
gessé a czigaretta hüvely fogyasztásnak 
colossális növekedeset megakadályozandó.

Valóban nem látjuk át annak szük
ségét, miszerint a czigaretta hüvely oly 
olcsón kerüljön a fogyasztó kezeibe, 
mivel annak, a ki czigarettáit maga ké
szíti, nem szolgál gátul egy kis adó s 
azokkal, a kiket ez igenis bántana, ért
jük alatta a czigaretta gyáros urakat, az

jába. Meg mind ott álltak. Nagyon cso
dálkozhattak a dolog felett; meg Pogány 
Gyuri is kivette a szájából a pipát.

Midőn elhaladtunk előttük, leeresz- 
kedöleg viszonoztam a Klárinak szánt 
köszönésükét s megcsapkodtam a lova
kat, mire Pista hátulról meg kíméletlenül 
megszólalt:

— Sohse csapkodja azt a jószágot, 
mert hamarosan a földre kerülünk mind 
a hárman. Ijedten nézegettem a kerék
szögeket. Hát bizony azok meglehetős 
rozsdások voltak s jónak láttam szép 
ügetésben a faluból kivonulni. Az ország 
útjáról lefordultunk a puha réti útra s a 
kocsink után futó czigánygyerekek is 
lassan-lassan elmarodoztak, úgy hogy 
egészen egyedül voltunk a széles retsé- 
gen. Pistára nem igen lehetett számítani, 
mert a jó  puha utón hamarosan elszun
dikált s szorgalmasan kopogtatta állával 
a lajbija nagy ezüst gombját . .. Május 
eleje volt. Az egész rétseg gyönyörű 
zöld kalászokkal takarva olyan volt, mint 
egy nagy zöld szőnyeg. Körülöttünk 
semmi zaj, csak a távolból hoz a szellő 
olykor-olykor egy eltévedt harang vagy 
furulyahangot. De ez is tova száll és 
csak a Tisza locsogása hallatszik a füzek 
közül.

A gyeplőt a lovak közé dobtam s 
azok lehorgasztott fővel poroszkáltak a 
jól ismert utón, közbe-közbe nagyot ha-

államkincstár, úgy hiszük nem igen törő
dik; azokat értjük, a kik 1 kilo dohány
ból körülbelül 1400 czigarettát keszitenek 
s igy 100 czigaretta nékik nem kerül 
többe körülbelül 40 krnál, miután lég- 
inkább az olcsóbb fajta dohányokat hasz
nálják. A hüvely gyárosok ez intézkedést 
örömmel üdvözölnek, miután ezen a térén 
ma már nagy concurrentia uralkodik. A 
nagy reklám által egyes árusoknak sike
rült ugyanis az >en gros« eladót a maga 
reszere megnyerni s igy másokat, kiknek 
nagyobb pénzösszeg nem áll rendelke
zésükre. tekintetbe sem vesznek. A do
hányárus. mint hüvely eladó, a kivel 
eddigelé a gyáros nem törődött, miután 
ezen üzletág egyes kiválasztottak kezében 
van, azon pillanat! >an nagy nyereségnek 
néznének ebbe, mivel úgy a czigaretta, 
mint a hüvely fogyasztás tetemesen nö
vekedne.

Nagyjában és egészében a cziga
retta hüvely eladás —  bármilyen hely
telennek látszik is első pillanatra — 
veszteséget jelent. Ennek bebizonyítását 
jövő czikkünkre hagyjuk, a hol mindazt 
elfogjuk mondani, a mi e tárgygyal szo
ros összefüggésben van.

A dohányjövedéki pavillon.
Az 189(>-ik évi ezredéves kiállítás kere

tébe a dohány is felvétetett és pedig mint a 
VI. mezőgazdasági főcsoport egyik alcsoportja.

A dohánynak a kiállítás keretébe való 
felvételét indokolttá teszi egyrészt azon jelen
tékeny szerep, mely a dohánynak közgazda
sági viszonyainkban jut, mást észt azon nagy 
jövedelem, melyben az államháztartás évenként 
a dohány által részesül.

A dohány-kiállitás három főrészre fog osz- 
lani, még pedig:

rapva a kövér fiiból, mely a kerekek 
zaját teljesen felfogja.

Hányszor óhajtottam en ezt; mellette 
ülhetni, csendben, magányban senkitől 
sem láttatva, hogy tudtára adhatnám, a 
mit érzek iránta s most nem mertem aj
kaimat megnyitni.

Vegre is ó szakította meg a csendet.
— Ejnye de hosszú ez az út; mondá, 

úgy látszik se vege, se hossza. Mintegy 
önmagámnak szólva, dörmögtem magam 
elé; bárcsak örökke taitana. Ijedten né
zett rám s szórakozottan babrált az ostor
tartóval. Megfogtam a kezet s a sze
mebe néztem. Lássa igy képzeltem én a 
boldogságot néma csendben, csendes 
magányban az ön oldala mellett, keze 
az en kezemben, távol mindenkitől csak 
magunknak élni. Mondja, tudna-e ily 
csendes magányban, magányos boldog
ságban az én oldalam mellett az életen 
áthaladni? Tudna-e szeretni? Tudna-e 
nőm lenni.

Ránéztem; két könycsepp ragyogott 
a szemében. Megfogtam két kezemmel 
szép arczát és magam felé vontam kény
szerítve, hogy szemem közé nézzen; de 
nem tudta a tekintetet kiállani s nevető 
zokogással borult rám . . .

(KolylAtán* következik )
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1. dohánytermelés;
2. dohánygyártás;
8. dohanykereskedelem.
Az első részben bemutatást fognak nyerni 

a dohánytermésre használt talajnemek általá
ban és a hazánkban termelt egyes dohányfa
joknak leginkább megfelelő összetételű talaj
nemek.

A  dohánytermeléshez használt különböző 
műtrágyák.

Meleg és hideg ágyak és az ezekben 
nevelt palánták, duggasztott palánták.

Az ültetésnél használt eszközök.
A  különböző füzési és szárítási módoza

tok, nemkülönben az azoknál használt eszközök.
Száritópajta, simitóház-modellek és azok 

berendezése.
A  dohánynövény szerves és szervetlen 

alkatrészei. A  dohány növény állati és növényi 
ellenségei, helytelen kezelés .által kárt szenve
dett és végül elemi csapások áltál tönkretett 
levelek.

Kgyik legérdekesebb részt a dohányter
melők gyűjteményes kiállitása fogja képezni, 
hol ki lesznek allitva a hazánk legtöbb dohány- 
termelő községéből származó dohányok. JJA 2. 
részben, melynek tárgyát a dohánygyártás 
fogja képezni, ki lesznek állítva a m. kir. do- 
hányjovedéknel felhasználás alá kerülő bel- és 
külföldi anyagok és az utóbbiak eredeti csoma
golási módjának bemutatása; a m. kir. dohány
gyárakban használatban levő gépek, eszközök 
és (elhasználás alá kerülő gazd.ászati czikkek és 
anyagok.

Ugyancsak itt lesznek kiállítva a m. kir. 
dohányjövedék által előállított és forgalomba 
bocsátott összes dohánygyártmányok csoma
golt és csomagolatlan állapotban.

Végül be fog mutattatni a pipadohány-, 
szivar- és szivarkagyartás, A  kiállítás ezen ré
szének rendezésére, eltekintve annak érdekes
ségétől. íőleg azon feltevés indította a m. kir. 
dohányjövedéket, hogy ez által lehetséges lesz 
talán a fogyasztó közönség nagy részénél a 
gyártást illetőleg fennálló tévés felfogásokat el
oszlatni.

A harmadik részben végül, melynek tar- 
gy.át a dohanykereskedelem képezi, bemutatást 
fognak nyerni a különböző pi ezok (országok) 
által vásárolt magyar dohányminták, a külön
féle csomagolási módok feltüntetése mellett, 
nemkülönben a melléktermények, melyek a 
kereskedelem tárgyát képezik.

A  most ismertetett kiállítás részére egy 
külön pavilton fog felállittatni, melynek tervei 
a m. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság
nak saját műszaki osztályában, Zobel 1 .ajos 
építész és pénzügyi tanácsos által készíttettek 
és Gregcrscn G. és fiai előnyösen ismert vál
lalati ezég által fognak megvalósíttatni.

A  pavillon rendeltetéséhez képest kiállí
tási, részben pedig gyári jelleget visel; köze
pén egy 100 m*-nyi területű kimagasló elő
csarnokkal a kiállítandó tárgyak elhelyezésére 
és e körül csoportosuló három, egyenként át
lag 140 m*-nyi területtel biró munkateremmel.

Az előcsarnokhoz kapcsolt mellékhelyisé
gek irodáknak, kézi raktár és kis tőzsdének 
szánvák. M . 1 ). U .

T. előfizetőinkhez.
Lapunk czélja lévén a dohánynagy- 

és kisárusok érdekeit minden irányban 
szolgálni; időnket teljesen a dohányel- 
árusitók érdekeinek szentelni; szerkesz
tőségünkben egy külön tudakozó osztályt 
rendeztünk be, a hol minden t. előfize
tőinknek bármely dohány és szivar elárust- 
/ást szakmába vágó szóbeli vagy levélbeli

megkeresését készséggel elintézzük es kime
rítő szaktanácsokkal pontosan szolgálunk.

Felkérjük tehát t. előfizetőinket, hogy 
legnagyobb bizalommal forduljanak meg
keresésükkel hozzánk; szakavatott gyors 
válaszról 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 elvegezni.

V e g y e s e k .
Előléptetések. Poynár János, nagyváradi 

dohányáruraktári kezelő, a IX. fizetési osztály 
második fokozatába, Ross József, győri dohány- 
áruraktári ellenőr, a X. fizetési osztály első 
fokozatába lettek előléptetve.

A dohánybeváitási számvevő-osztály veze
tésével a pénzügyminisztérium Tolnai Imre 
pénzügyminiszteri számtanácsost bízta meg, a 
ki közel 20 év óta —  legutóbb mint szám
vevőségnél működött s a kit egyéb egyéni 
jelentésein kívül —  elismert szakképzettsége és 
az ügykezelésben való teljes jártassága is első 
sorban hivatottá tett az elhunyt Gundel Fc- 
rencz számtanácsos hivatalbeli örökségére. Á l
lását folyó hó 1-én már cl is foglalta.

Tilos a dohányzás. A német császár egy 
újabb rendeletét adott ki, melyről most Ber- 
linbcn sokat beszélnek. Mint ugyanis onnét 
sürgönyzik, a császár azt tapasztalta, hogy a 
tisztek és katonák szabályellenesen szalutálnak, 
ha a szájukban vagy a kezükben szivar van. 
Kirendelte tehát, hogy Berlin nagyobb utczáin, 
különösen az Unter den I.inden-en, a Fried- 
richstrasseben és a Thiergartenben a dohányzás j 
a katonáknak tilos.

— Dohánygyár Hődmezö-Vásárhelyen. A
• Nemzeti Újsága közlése szerint: a múlt héten 
tartott miniszteri .ankét elhatározta, hogy II.- 
M.-Vásárhelyen egy dohánygyár fog felállittatni.
A városi főkapitány máris utánajárt, hogy 
akad-e elégséges és megfelelő munkaerő a do- 
hanygyár számára. Tiz rendőrrel bejáratta a 
várost s ezek összeírták mindazokat a tizen
négy éven felüli leányokat és asszonyokat, a 
kik a gyári munkára vállalkozni hajlandók. Az 
eredmény elég kedvező, mert összesen hat- 
szazhat nő iratkozott fel.

Az országos magyar gazdasági egyesület 
igazgató választmánya tegnap délután 4 órakor 
a « Köztelkeim igen látogatott ülést tartott gróf 
Dessewfy Aurél elnöklete alatt. Több kisebb 
jelentőségű az egyesület administrácziojával 
összefüggő ügy tárgyalása után a miniszteri 
leiratokra került a sor, melyek közül különösen 
a földmiv. miniszternek a tenyészállatvásárra 
vonatkozó leirata keltett nagyobb vitát. A  
földmiv. miniszternek a múlt évek szokásától 
cltéröleg a XII. tenyészállat vásár dijaira az 
egyesület által kérelmezett 3000 fit helyett 
csak 1000 frtot adományozott. Többek fclszó- 
lasa után az igazg. választmány elhatározza, 
hogy az 1000 forint dijat elfogadja és a ren
dező bizottságot kéri fel annak miként való fel
használását illető intézkedéseire. A  közgazda- 
sági szakosztály javaslatainál az Országos köl
csönös biztositó szövetkezet ügye idézett elő 
legnagyobb jelentőségű felszólalásokat. A  köz
gazdasági szakosztály ugyanis a nevezett szö
vetkezetnek azon kérelmét, hogy az egyesület 
őt erkölcsi támogatásban részesítse, teljesíthe
tőnek nem találta, nem pedig azért, mert bár 
maga minden a szövetkezés terén jelentkező 
kezdeményezést örömmel üdvözöl s az intézet 
vezérei iránt is teljes bizalommal viseltetik, a

maga részéről csak olyan intézmények aján 
lásába mehet bele, amelyek ő általa kezdemé- 
nyeztettek vagy az ő —  vagy hatósági felü
gyelet alatt állanak. Gróf Károlyi Sándor 
szükségét látja annak, midőn a közgazdasági 
szakosztály enuncziáczióját az igazgató választ
mány magáévá teszi, egyúttal mondja ki azt is, 
hogy e határozata egyáltalán nem azt czélozza, 
mintha az egyesület a szövetkezeti eszme ellen 
foglalna állást, a mint a reszvénytársulati ala
pon álló biztositó intézetek körlevelekben a 
választmány álláspontját megelőzőleg is már 
hirdetik, sót ellenkezőleg, a szövetkezést min
den téren felkarolandonak s kívánatosnak tartja 
hogy az egylet megfelelő alakban hozza nyilvá
nosságra enuncziáczióját. Galgóczi Károly, gróf 
Ksterhazy Miklós Móricz, Bujanovits Sándor és 
elnök hozzászólása után gróf Károlyi Sándor 
indítványát egyhangúlag elfogadták. A  választ
mány a közgazdasági szakosztály egyéb jelen
tését változta tás nélkül elfogadta. I Iarkányi 
Károly a czukorrópaválsag ügyében egy hatá
rozati javaslatot terjeszt be, melyben egy pá- 
lyadij kitűzését kéri egy e kérdést tárgyaló 
munka megírására. A  választmány az indít
ványt a közgazdasági és növénytermelési szak
osztályokhoz utalja.

Az első magyar mérlege. Az első magyar 
általános biztositó társaság igazgatósága választ- 
m nyi ülésében előterjesztvén az 1894. évi 
n leget, elhatározta, hogy az e hónap 28-ara 
kitűzött közgyűlésen minden egész részvény után 
230 frt osztalékot hoz javaslatba. A  tüzbiztositási 
díjtartalékot ép úgy, mint az 1893-iki üzletév 
után, most is 100,000 frttal emelvén, immár 
kerek két millió frtra rúg. A  múlt évben 280.000 
frttal létesített külön tartalék —  melynek az a 
czélja, hogy olyan években, mikor az üzlet - 
eredmény után az osztalék 100 frton alól 
maradna, ezt UH) frtra egészítse ki —  az elért 
nyereségből való alapszabály.szerű 10 százalékos 
részeltetésen felül, még további 108.946 frt 93 
krajczárral emeltetik, úgy, hogy immár ez a 
külön tartalék is fél millió frtra rúg. A  társaság 
életbiztosítási állománya 101.070.721 frt 71 kr. 
melyre 25,910.035 frt 66 kr. tartalékba van he
lyezve. A  társaság összes alapjai ez időszerűit
35.184.787 frt 96 krra rúgnak és a következő 
értékekben vannak elhelyezve : Betétek takarék - 
pénztarak és bankoknál 2,351.810 frt 77 kr. A  
magy. földhitelintézet zálogleveleiben 13,514.595 
frt 2.5 kr. Különböző záloglevelekben 1,889.500 
frt. Állami kamatbiztositást élvező vasúti s 
egyéb kölcsönkötvényekben 7,794.760 frt 56 kr. 
Budapest székes fővárosi kölcsönben 2,517.500 
frt. Olasz járadékban és egyéb értékpapírban 
1,682.516 frt 2 kr. Tárczaváltókbán 874.413 frt 
41 kr. Jelzálog-kölcsönökben 813.749 frt 95 kr. 
—  Életbiztosítási kötvénykölcsönökben 2,535.942 
frt. Társasági házakban 1,210.000 frt. összesen
35.184.787 frt 96 kr. A  jövő években esedékes 
dijváltók- és kötelezvények összege 14,540.739 
frt 92 kr.

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 szerkesztősegünk.

A tudósítások bármely nyelven be
küldhetők.

A beküldők nevét csak akkor nyom
tatjuk ki, ha azt határozottan kérik, ha 
titokban akarják tartani, akkor számít
hatnak diseretiónkra. A  szerkesztőség.

Segé«ls7.erkes*tf> : HELTAl NÁNDOR.
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M a g y a r  J e lz á lo g -H i te lb a n k .

H I R D E T M É N Y .
A  Magyar Jelzálog- Hitelbank t. ez. részvényesei az 1895. márcz. 

hó 31-ik napján, délelőtti 10 órakor a bank helyiségeiben (V., Krzsébet- 
tér 9. sz. a) tartandó

XXVI-ik rendes közgyűlésre
ezennel tisztelelettel meghivatnak.

» p  i r  e  r n  I :
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság évi jelentése.
2. A z  1894 évi mérleg megállapítása és a felmentvény megadása.
8. 1 latározathozatal a tiszta nyereség hováforditása iránt.
4. Alapszabályok módosítása.

A  r é s z v é n y e k  l e l e l i e l ö k :
Budapesten : a bank főpénztáránál (V.. Krzsébet-tér 9. sz. a.) és a Ma

gyar Leszámítoló- és l'enzváltóbanknál.
Becsben: az Unio-Bank-nál,
Parisban : a »>S ciété générale pour favoriser le développcment du 

Commerce et de l’lndustrie en Francé* cirnü banknál.
Az igazgatóság.

A la p s z a b á ly o k  k iv o n a ta .
20. $. 10 teljesen befizetett részvény vagy 20 részvényjegy tulaj

dona egy szavazatra jogosít.
21. Részvényesek, kik szavazó-jogukkal élni akarnak, kötelesek 

a közgyűlés összeülte előtt legalább 8 nappal, részvényeiket téritvény 
mellett letéteményezni.

A letéteményezés a bank pénztáránál, vagy más, a hírlapokban 
kijelölt helyeken eszközlendő.

22. $. A  szavazójog személyesen vagy meghatalmazott áltál gya
korolható. Meghatalmazás csak részvényeseknek adható.

Testületek, intézetek és kereskedelmi ezégek, továbbá nők és kis
korúak a közgyűlésen törvényes képviselőjük áltál vehetnek részt, ha 
azok különben részvényesek nem volnának is.

Azoknak, kik szavazojogukat igazolták, a részvények és az utánok 
járó szavazatok számának megjelölésével ellátott igazolójegyek adatnak ki.

A  részvények a részvényes áltál sajátkezüleg aláírandó jegyzékbe, 
számszerű sorrendben es pedig a Magyar Jelzálog-1 litelbanknal 1, minden 
egyéb letéthelyen 2 példányon bejegyzendők.

A  letevő a letett részvényekről téritvenyt nyer és a részvények 
annak idején a közgyűlés megtartása után, csakis ezen téritvény vissza
adása mellett, fognak neki kiszolgáltatni.

Az 1894. évi mérleg és jelentés 1895 marczius hó 23-tól kezdve 
a t. ez. részvényesek rendelkezésére all.

CLUB
*i

*

f r a nczi a s; x i va rk a i > < 1 1 > i 1

!!! Ó V Á S !!!
Tudomásomra jutott, hogy a t. ii*»$£>■- í*s k i s t ö z s d c - t i i l a j d o n o H  u r a k n a k  több helyen, 

midón ^ C L U B ^ > o t  akarnak venni, ezen kedvelt gyártmányom egy utánképzését adják, azon megjegyzéssel, 
hogy a gyáros a ^ C L U B u-o t  most csinálja, amely árut aztán természetesen szintén ily megjegyzéssel
kénytelenek a közönségnek tovább ajánlani. Indíttatva erzem magam ennélfogva jó hírnevem fenntartása erdekeben 
a t. n a g y -  én  k iM t ö z s d e - t u la jd o n o s  u r a k a t  l i j^ ye ln iez te tn i ,  hogy patent „ C l A  H 44 gyártmá
nyomon mindig rajta van a nevem : S . I>. M o d i a n o .

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

F Ö Ü G Y N Ö K S É G  N A G Y B A N I  E L A D Á S  S Z Á M Á R A :

:S kr. 
4 kr. 
2 kr. 

25 kr.

#1
m

Halász Ferencz, Budapest,, Király-utcza 10
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Kckslein és Neufelil k<>nyvny.nnila. Budapest, Krasébel-kttrut 2‘J.
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