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A dohányárusok helyettesítésének ügye.

Az előirt szabályok egynémelyike, 
mely még a regi jó  időkből veszi ere
detét s amely csak azért nem szenvedett 
eddigele változást, mivel a dohányárus 
csak nagy ritkán jut abba a helyzetbe, 
hogy azok jóságáról vagy rosszaságáról 
meggyőződjék, valóban hasonlít azon fo
nálcsomóhoz, mely semmi jót. üdvösét 
nem teremt, ellenkezőleg akadályoz az 
előmenetelben s nincs is piuktikus haszna.

Ezen tisztes aggkornak örvendő 
rendeletek köze tartozik azon rendelet 
is, mely szerint a dohányárus helyette
sítése eltiltatik, vagy megengedtetik, vagy 
pedig néha mégis büntettetik. A dohány - 
árus üzletét maga tartozik vezetni 
jo  —  ez helyes. De, mi czélja annak, 
hogy az egész éven keresztül, magának 
kell az üzletét vezetni s az esetleges 
revisiónál, kell, hogy ott találják üzleté
ben. Mely üzletágnál a föld kerekségén 
létezik azon állapot, hogy a tulajdonos, 
ha beteg, ha üdülni óhajt, vagy bármim 
akarja üzletén kivid tölteni üdülésre szánt

T Á R C Z A ,
Egy napig tőzsdében.

* Felvirradt a dicső nap hajnala. < 
Az első ablakon át beszűrődő sugarak 
agyából kergetik ki a szép trafikosnet. 
Pedig úgy szeretne csak egy félórácskát 
meg aludni; de sietnie kell üzletebe az 
újságokat rendezni.

A remhistóriás czimképeket boltja 
elé aggatva lesi első vevőjét.

Jönnek. A kora reggeli vevők csak
nem kivétel nélkül 4 darabot kérnek 
1 0  krajezárért vagy 2  darabot 3-ert.

A munkás osztály olcsó szivarokat 
vesz, a *jobb« vevő két czigarettát, a 
favágó, házépítő tót és házaló egy' pakli 

krajezáros dohányt.
Egy napi porczió!
A reggeli vevők nem beszélgetnek, 

mind napi kenyere lilán siet.
A * beszélgetők« K es ÍJ óra között 

jönnek. Ezek már urak; hivatalnok, orvos, 
ügyvéd, kereskedő, kik maguk es iro
dájuk szükséglétét reggel egyszerre szer
zik be.

Már felmeltóztatott? —  kérdi az 
egyik, elfeledve, hogy egy év óta min
den nap azt mondja.

—  ( )h már régen ! hangzik gé
piesen a megszokott válasz a szép 
trafikosné ajkáról.

idejét, kell, hogy' szabadságot kérjen. 
Bocsánat! el is felejtettük, hogy a do
hányárust n é h a, a mint a körülményiek 
magukkal hozzák, még államszolgálatba 
tartozónak is tekintik. Mint ilyennek 
természetesen, kötelessége üzletében tar
tózkodnia addig, mig az eltávozásra en
gedélyt nyer és az engedélyezett idő 
lefolyása után kötelességszerüen vissza 
tartozik jönni. Ismételve bocsánatot kell 
kérnünk, de mi nem vagyunk képesek 
megérteni, hogy' miért is létezik volta- 
képen eme rendelet és miért alkalmaz
zák oly szigorral. Tudomásunk szerint. 
Ausztriában része a dohányárusoknak 
helyettesitteti magát anélkül, hogy' leg
csekélyebb baja is lenne ezáltal. Többet 
mondunk, ott a nyert engedélyt, még 
albérletbe is adják. Miért oly szigorúak 
nálunk oly' ügyben, melynek absolut 
semmi értelme nincs? Mert. ha arról 
van szó. hogy az árus felelősségre von
ható, minden az árudában előforduló 
ügyért, ezen rendeletnek meg akkor sincs 
értelme. Mindenesetre, több biztosítékot 
nyújt azon árus. ki képes helyettest ál-

—  Jól jár ez az óra?
T íz perczczel siet.
Brávo. különben elkéstem volna. 

1 _.!)-kor konzíliumom van X. tanárral Y. 
bárónál.

Ha valaki azt hiszi, hogy a kezdő 
doktorocska most siet betegéhez az 
téved.

Csak most kezel javában diskurálni.
Szidja szomszédos kollégáját, a ki 

rossz reczeptjével majd a másvilágra 
liferálta leggazdagabb betegét.

I la őt éjjel nem hívják és ha ö öt 
perez alatt a sirszéléről gallérjánál fogva 
vissza nem rántja . . . .

Azóta ő ott a háziorvos. Csak egy' 
óráig trécsel igy.

Majd jönnek a »késö kelők.* Ma
gasabb rangú hivatalnokok, kik csak 
nevüket aláírni járnak jól későn hivata
lukba es meg az igazak álmát alusszák. 
mikor alantasaik már izzadva dolgoznak.

A legjobb szivart veszik. ( )tt gyúj
tanak rá es a napi eseményeket tárgyal
ják a szép trafikosnéval. Természetesen 
ők mindig es mindent »jobban* tudnak.

A délfele közeledő órákban a •vé
letlen arra járók* jönnek csak szivart 
venni; akkor jönnek a • burnót* vásárlók is.

Túlnyomókig öreg bácsik, kik a 
huszadik utczából jönnek ide, mert a 
• tubák* itt legjobb.

litani a maga részéről, mint valamely 
teljesen vagyontalan férfi vagy nő, ha az 
engedély az ő nevére szól is. Mai sza
bályzat szerint a m. k. pénzügyi igaz
gatóság fi heti, a minisztérium fi hónapi 
szabadságot adhat. Ehhez persze külön 
foly'amodvány és mindenesetre külön en
gedély keli. Ha azonban nem tévedünk, 
létezik egy' a 70-es évekből származó 
rendelet, mely szerint az árusnak be le
het az illetékes pénzügyi közegnél jelen
teni helyettesét, kinek aztán joga van 
az üzletet vezetni. Ezen rendeletet nem 
tudjuk határozottan, vájjon az egesz 
országra vagy csak a fővárosra szól-e 
újra életbe kellene léptetni, mivel van
nak jobbmódu doh. árusok, kik a nyári 
hónapok alatt üdülni szándékoznak. Vég
tére nem oly' kolosszális hiba, ha a doh, 
árusok között jobbmóduak is vannak, 
kik nyáron helyre akarják állítani meg
támadott egészségüket. Úgy hisszük, hogy 
Yorderncy vagy Sylt, avagy a többi hí
res tengeri fürdő lisztájában kevés doh. 
árusra fogunk akadni, de naponkint elő
fordul. hogy az orvos levegőváltozást,

Betéved cgy-két vidéki aty'ali is, kik 
nem győzik dicsérni, hogy milyen szépek 
a pesti nők; persze a trafikosnét is 
beleértik.

Harangoznak délre. Egy'mást érve 
sietnek a vevők, mind siet, egy sem 
diskurál.

Ezek pont 12 órakor ebédelnek és 
1 0  perez után már dohányoznak.

Azután jün a jobb osztály. Vesz 
három britanikát, mely'et ebéd után kávé
házban fekete kávéja mellett füstöl el.

Majd jönnek a délutáni > stamnv 
kundscliaftok.* Ezeknek csak délelőtti 
foglalkozásuk leven, most ráérnek és 
agy'on beszélik a trafikosnét, tele füstölve 
kis helységét.

Estefelé az üzlet vegetál. Itt-ott 
téved be egy diák. vesz 2  herczegovinát 
es mentegetödzve említi, hogy' ezek most 
a legjobbak. Ez iskolai gyakorlatait 
nagyzolja el es mert tudománya kurta 
pórázra van kötve, gyorsan távozik.

Este a »seta utczák* tőzsdéit láto
gatják jobban. >Sétálni csak füstölve él
vezet*. ez természetes es hogy egyik
másik fiatal ember minden szivarért más
más trafikosnét szerencséltet meg, azon 
csodálkozni nem lehet.

Annyit titkos rendőreink is sejte
nek. hogy' az ifjú urak nem azon üzletbe 
mennek, hol öreg anyókák szolgálnak ki.
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mozgást, fürdőt rendel. Szóval ideje lenne, 
hogy a fent említett s talán feledésbe 
merült rendelet ismét felelevenittessék.

Préselt vagy gömbölyű.
Valóban, az idők változnak. Ki hitte 

volna 15 év előtt, hogy a közönség 
gömbölyű szivart fog még kérni. Akko
riban ritkán jutott az ember préselt szi
varhoz, akkor, a mikor kassai E ctlbát 
kapott a dohányárus. Ritkaság volt, ha 
az olcsóbb ( 6  krig menő) szivarok kö
zött préselt szivart találtak. Akkoriban 
a fogyasztó közönség préselt szivarokért 
rajongott. A  ki látta, hogy akkor az 
össze-vissza préselt szivart mily mohón 
kapdosták el s most, mindenki gömbö
lyűt kér, az nem fojthatja vissza mo
solyát ! Lenne értelme, ha a fogyasztó 
ismerné a gömbölyű szivarok előnyeit. 
Mi azt hisszük, hogy ennek csakis a 
változtatási kedv az oka. A  gömbölyű 
szivarok előnyei könnyen érthetők. Mivel 
a szivar csak nedves állapotban présel
hetni, ezáltal elveszti a szivar ama jó 
aromáját, melyet neki a kipréselt lé 
kölcsönöz, másodszor az ily préselt szi
var fedő lapjai száraz állapotban lefosz- 
lanak és nem is oly elegáns külsejű, mint 
a gömbölyű szivar. Egy év óta körül
belül a Britanica és a Trabuco szivarok 
alakja oly szép, hogy valóban kár lenne 
őket a préselés által elrontani. A dolog 
veleje tehát az, hogy hagyjuk meg a 
gömbölyű formát. A  közönség is jobban 
szereti j e l e n l e g  ezeket. A legjobb 
lenne, ha úgy intéznék, hogy a Regalitas, 
Trabuco és Britanica egyrésze préselt, 
másik része gömbölyű lenne. Ily állapot

A kék, fekete szemek körüli tanul
mányutat nem tiltja egy kincstári ren
delet sem.

Traíikosnét a kincstár sohsem bír
ságolt még meg azért, mert —  szép.

Igaz mondásért nem kell minden 
fejet beverni.

De már késő van. A trafikosné 
szép szemei álmosan pislognak, a szé
pen árnyalt pillák nehezek lesznek.

Vevő nem jön, kár a légszeszt fo
gyasztani. Üzletét zárni akarja. Ekkor 
toppan be a .tolakodó. vevő; atrafikos- 
nék életének elkeseritői.

Egy szultánt vesz 2 krajczárért. 
Aztán lapot olvasva, vagy szellemtelen 
ostoba dolgokról locsogva, ott szívja el.

A  szegény trafikosné lesi, hogy már 
vége legyen a czigarettának; de a kí
méletlen még egyet vesz és azt is ott 
akarja elszívni.

A  trafikosné pokolba kívánja őt. Ásít.
A  ficsur felugrik.
—- M it? Kegyed ásit? Elalszik az 

én jelenlétemben? No várhatja, mig én 
lábamat még egyszer ide beteszem! 1 Iogy 
lehet egy nő ilyen udvariatlan?

Ejfél körül végre megérdemlett nyu
galomra tér a trafikosné, hogy másnap 
. . . hogy mindennap . . . (lásd újra 
első sortól végig). D. K.

mellett aztán úgy a a kis mint nagyárus, 
sőt még a közönség is meg lenne elé
gedve.

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 elárnsi- 
tást szakmába vágó szóbeli vagy levélheti 
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 elvégezni.

V e g y e s e k .
Kinevezések. A  pénzügyminiszter Bernstein 

Antal dohánybeváló felügyelőt pénzügyi taná
csossá. 1 latházy Ferencz Boltizsár Román és 
Kazay Rezső dohánygyári aligazgatókat dohány
gyári igazgatókká, Zsolnay Vilmos, Bálvány 
Gyula, Hirt György dohánygyári gyártási osz
tályvezetőket dohánygyári aligazgatókká, Maiin 
József, dohánybeváltó kezelőt dohánybeváltó 
felügyelővé. Ránk Antal felülvizsgálni hatás
körrel fölruházott pénzügyőri biztost a VIII. fize
tési osztály utolsó fokozatába való sorozással 
pénzügyőri főbiztossá, Ross József dohányáru
raktári ellenőrt a zólyomi dohányáruraktárhoz 
kezelővé, Lévay Gyula budapesti központi bélyeg- 
áruraktári tiszlet a szegedi dohanyaru-raktárhoz 
ellenőrré, Kovács József dohányáru-raktari tisztet 
a temesvári dohányáru-raktárhoz ellenőrré, Haiti 
József dohányáru-raktári segédtisztet dohányáru
raktári ellenőrré. Fábián Pál dohányáru-raktári 
segédtisztet a dévai dohányáru-raktárhoz ellenőrré 
Vrányes Miklós cs. kir. századost, valamint 
Tadejevits Zvonimir pénzügyőri szcmlészt a X-ik 
fizetési osztály utolsó fokozatába való sorozással 
és pedig előbbit végleges, utóbbit ideiglenes 
minőségű pénzügyőri biztosokká nevezte ki.

A havanna szivarok kivitelének sülyedése. 
Az Kgyesült-Államok által a külföldi szivarokra 
vetett vám a Guba szigeti szivargyárosoknak 
temérdek kárt okozott, Ez előtt az Kgyesült- 
Államok voltak az exportált I lavana szivaroknak 
legfőbb fogy sztói, mióta azonban a vamokat 
felemelték, azóta a cubai gyárosok még a közép 
és csekélyebb minőségitekkel is alig képesek 
az amerikaiakkal versenyezni. A  1 lavana szivarok 
kivitelének óriási csökkenését legjobban bizonyítja 
az utolsó (5 év statisztikája, amely szerint —  mig 
1889-ben 250.47 (>.()()() dbra ment a kivitel, addig 
1894-ben már 134.210.000 drbra, tehát a <1 óv 
előttinek majd csaknem a felére szállt alá.

Bajorországban a dohánytermelés az utóbbi 
évtizedekben jelentékenyen alászállott. A  
beültetett terület a legnagyobb volt 187f)-bcn: 
0*51 hektár, s a legkisebb volt 1802-ben 2004 
hektár, azóta valamivel ismét emelkedik, ameny- 
nyiben 1803-ban: 2170 hektár, 1803-ben : 2770 
hektár volt a dohánynyal beültetett terület. 
I Iasonlóúl csökkent a termelők száma is, mert 
mig 1881-ben 27.500 termelő volt, (és pedig a
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Pfalzban 22.427, a többi Bajorországban 5070,) 
addig 1803-ban már mindössze 8007-re apadt 
le a termelők száma, (és pedig a Pfalzban 7074. 
a többi Bajorországban 1223.)

A török áliami egyedáruság bevételei 
mint konstantinápolyi levelezőnk Írja, a múlt 
hóban 22 mill piaster, a múlt év ugyanezen hó
napi 20 mill piasterrel szemben.

T. vidéki olvasóinkhoz.
Tiszteletűd 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  szerkesztőséá.

P é n z ü g y .
Az osztrák-magyar bank állása. Az őszi rák- 

magyar bank most tette közzé junius 15-éröl 
szóló heti kimutatását, mely sokkal kedvezőbb 
helyzetről tanúskodik és amellett bizonyít, hogy 
a módid könnyen folyt le és a csökkent ke
reslet folytán a legtöbb tételnél jelentékeny 
javulás állott be. Különösen igazolja ezt a váltó- 
tárcza állása, melyben hosszabb időn át tartott 
emelkedés után most meglehetős hanyatlás 
állott be ; nemkülönben az adómentes bankjegy- 
tartalék, hol a tartós csökkenés most emelke
dés váltotta föl. A  kimutatás egyes tételei a 
következők: Bankjegyforgalom 500.227,000 frt 
( 1.435,000 fit), érczérték-készlet 334.408,000
frt ( í- 507,000 fit), váltótárcza 142.701,000 frt 
(— 7.570,000 frt), lombardüzlet 29.3(11,000 frt 
(-]- 582,009 frt), adóm. bankjcgytartalék
44.996,000 írt ( | 2.223,000 forint).

Pénzügyi tárgyalások Becsben. Egy Bécs- 
böl érkezett távirati értesítés szerint legutóbbi 
számunkban azt irtuk, hogy a szakelőadók a 
tárgyalásokat félbeszakították és az allamjegyck 
bevonása és a bank-kérdés tárgyában azokat 
csak az őszszel fogják folytatni. A  legújabb 
jelentés szerint azonban v tárgyalásokat tegnap 
az osztrák belpolitikai viszonyok daczára is 
megkezdhették az osztrák pénzügyminisz
tériumban. A  tárgyalások megkezdését külön
ben már rég jelezték úgy a magyar, mint 
az osztrák parlamentben, sőt I .ukács pénzügy- 
miniszter nemrég ki is jelentette, hogy a tár
gyalások fonalát legközelebb fölveszik. A  tár
gyalások időpontjául általában a delegaczionális 
ülésszakot mondották, mar csak azért is, mivel 
a magyar pénzügyminiszternek ekkor alkalma 
nyílik hosszabb időn át Bécsben tartózkodni. 
A  szakelőadók főleg a bankszabadalom meg
újításának kérdésével foglalkoztak. A  banksza
badalom tudvalevőleg 1897. év végén jár le, 
az annak megújítására irányuló előkészületek 
pedig még mindig kezdetleges stádiumban van
nak. Az osztrák-magyar bank a múlt évben uj 
bank-alapszabályzati tervezetet terjesztett elő. 
melyet a két kormány azonban elfogadhatónak 

I nem talált. A  most folyó tárgyalások arra 
szolgálnak, hogy a bankszabadalom megújítá
sára és igy ama föltételekre nézve is meg
egyezésre jussanak, amelyekhez a két kormány 
a bankszabadalom megújítását köti. A  magyar 
kormány behatóan foglalkozott a bankkérdés-
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scl s í g y  valószínű, hogy a szakelőadók hatá
rozott javaslatokkal fognak előállni. A  két kor
mánynak ebbéli javaslatai, a fönnálló nézetel
térések kiegyenlítése és a bankszabadalom meg
újítására nézve közös alapelvek megállapítása: 
ezek képezik most főcélját a tárgyalásoknak 
és csak ha ezekre nézve megegyeztek, fognak 
u alapszabály-tervezet kidolgozásához fogni és 
a tárgyalások a két kormány és a jegybank 
kózott is csak akkor fognak megkezdődni. Az 
az idő tehát még jó messze, amikor a bank
kérdés a kölcsönös tranzakciók aktuális stádi
umba fog lépni.

IS Y  I  I .  T  T  É  R .

Néhány ezer darab

S E L M E C Z I  P I P A
T a lt í i t s  V e n d e l

hírneves gyárából (Zólyom), nálam nagyon 

jutányos áron kapható.

Vidéki tudakozásokra készségesen 

válaszolok.
Engel Benő

Budapest, VI. Andrássy-ut 84.

Szerkesztői üzenetek
H. Ö. N. B. Ama bizonyos szerk. üzenet, 

egy a fővárosban lévő nagyárudára vonatkozik. 
A  fővárosi nagy árusok részére t. i. már régebb 
idők óta létezik egy rendelet, mely szerint 
üzletüket d. e. 8 12 és d. u. 2 (5-ig kötele
sek nyitva tartani. Bár héttel ezelőtt egyik 
számunkban hoztuk is eme rendelet számát s 
ha szüksége lenne reá, meg is mondhatjuk 
újra. A  vidéki nagyárusok természetesen szin

tén fővárosi kollegáik után d. e. 8 12 és d.
u. 2 (J-ig tartják nyitva üzletüket. Miután 
pedig csak egyféle renddel létezik úgy a fő
városban, mint a vidéken láthatja, hogy azon 
rendelet, melyről kegyed szól, mar elavult.

B. Nagyvárad. Válasz levélben.
Szentes. Forduljon a penzügyigazgató- 

s ághoz.
R. E Kérjük az Ígért kéziratot. Üdvözlet.

Segédszerkesztő : HELTAI NÁNDOR.

'vi.'Táo” Ajánlati hirdetmény.
A nyílra! in. kir. pénzügyigazgatóság ezennel közhírre teszi, hogy a sasvitri dohány nugyánnlának. nyilvános 

Árlejtés utján leendő betöltése végett 18115. évi június hő 28-án, délelőtti 10 órakor a pénzügyigazgatösAg hivatalos 
helyiségében versenytárgyalás f->g megtartatni.

K.zen dohány nagyárudu, melynek jelenlegi vállalkozója 1° u azaz négy százaléknyi tőzsdijban részesittetett. 
a dohányanyagot a 15 kilométernyi távolságra fekvő pozsonyi dohánygyárból, a bélyegjegyek és váltóürlapok 
szükségletet pedig a szemezi kir. adóhivatalnál szerzi l»e s hozzá anyagbeszerzés végett 71 kisárus van utalva.

A dohány nagyáruda ISIM. évi forgalma összesen (12.008 frtot tett, melyből a fogyasztóknak való saját 
elárnsitásra .‘1122 fit, a hozzáutalt kisárusokra 58,502 fit esik, továhhá hélyegjegyeket és váltőür'apokat 2508 írt 
értékben árusitott el ; megjegyeztetvén, hogy a dohány nagyárudával a bélyeg- és váltóürlapok eladásának kötele
zettsége 11 nyi  ellátási jutalék mellett, valamint a valódi havanna szivarok eladásának jogosultsága is egybe 
van kötve és hogy az utóbbiakra nézve az eladási engedély 1 1 „ vagy ennél kisebb tözsdijnek igénybe vétele
mellett adatik meg.

A vállalkozó köteles lecnd 1-100 Irinyi tartalék készletet folyton érintetlen teljességben fentartani, a dohány- 
nagy és az avval egybekötött kisárudát Sasvár városában élénk forgalmi helyen egy tökéletesen száraz és csinos 
bolti és raktári helyiségben, elkülönítve minden más üzlettől személyesen kezelni s a dohányeladási szabályok 
I I §-áhan meg elölt 4 rendbeli könyvet pontosan vezetni.

Mindenik pályázó köteles hánutpéuzül 200 frtot vagy készpénzben, vagy a budapesti tőzsdén jegyzett állam
papírokban, vagy biztosítékul a szabályok értelmében elfogadható más értékpapírokban 50 kros bélyegjeggyel 
ellátott és sajátkezüleg aláirt, lepecsételt ajánlatához csatolni, mellékelve a nagykorúságát, polgári állását és er
kölcsi kifogástalanságát igazolt bizonyítványokkal, legkésőbb f. évi június 2M-ik napjának délelőtti 0 óráig a pénz- 
ügyiga/gatőság főnökénél benyu tani.

Az ezen vállalatnál mérvadó részletes feltételek és az avval egybekötött kötelezettséget, a pénzügyigazgató- 
ságnál, agy minden pénzügyőri biztosságnál illegtekintbetők.

K .it Nyiirf,,, i«9f>. övi jimius h « M. kir. pénzügy igazgatóság.

HU] )A 1 MÍST-KRZSföBKTVÁROSI
M. Sz.

Jegyzett tők e : 5 0 0 . 0 0 0  korona.

BANK

FELHÍVÁS a l á í r á s r a .
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 magatol gyűlik hozzá.

A  Budapest Krzsébet városi Bank jelen felhívásának az a czélja, 
hogy helyes takarékosság által módot és alkalmat nyújtson min
denkinek: a szegény napszámosnak ép úgy, mint a gyármunkásnak, 
szóval mindenkinek, hogy apró részletek befizetése és gyümölcsöző 
elhelyezése által tökét gyűjtsön.

A  ki tehát ily tisztességes módon óhajt tőkét szerezni, az 
fizessen be minden héten a Budapest Krzsébet városi bankba (ke- 
rcpcsi-út 22. sz. és dohány-u. 111.) egy koronát. Kz 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 .'112 koronára rugó tökét 
gyűjtött, a mely annak biztos kamataival 8(50 880 koronára sza-
porodhatik.

Ha heti egy korona befizetése mellett hat év alatt ilyen 
eredmény érhető cl, könnyen ki lehet számítani, hogy 2, 8, 4 10
vagy több koronának heti befizetése által mekkora töke gyűjthető 
ugyanannyi idő alatt.

Igaz ugyan, hogy a befizetések megkezdésével mindenki 
komoly kötelezettséget vallal 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 l"/0-os kamattal együtt azonnal vissza
kapja.

Az ilyen heti koronás befizetések még más előnyt is bizto
sítanak a befizetőnek. Szorultság estén kellő biztosíték mellett heti

egy Koronás befizetés után 200 koronás kölcsön kaphat, melynek 
csak negyedévi kamatait kell pontosan fizetnie, mert a 200 korona 
tökét csak a hat évi cyklus lejárta után vonják le befizetett pén
zéből. Mily megnyugvás ez a munkájából élő embernek, hogy 
szükség esetén van hová fordulnia! 2, 8, -1 — 10 stb. korona 
heti befizetést teljesítők ugyanannyiszor 200 koronás kölcsönt 
kérhetnek.

A  ki tehát a Budapest k.r zsebet városi banknak tagja kíván 
lenni, az tartozik:

1. Kgy koronát behatási dij fejében és egy koronát (tehát 
összesen 2 koronát) a tartalékalap javára fizetni (alapszab. 12. $-a.)

2. I leti betétkönyvecskét váltva kötelezi magát, hetenkint 
minden hétfőn legalább egy koronát befizetni (alapszab. 12. $-a). 
Kzt a befizetést hat éven át teljesiti és a hat év leteltével leszá
mol a bankkal. A  bank e közben minden üzleti év végén a bete
lek után járó nyereséget a betevő javára Írja és a hat év letel
tével az egész kijáró összeget kifizeti neki (alapszab. 17. $-a).

I la valaki a fenn jelzett feltételek alapján kölcsönt kapott, 
úgy ezt a kölcsönt a bankba befizetett pénzéből levonják alap
szabályok 87. $-a). Aki azonban feltéve, hogy kölcsöne nincs 
a hat év eltelte előtt nem birja tovább teljesíteni a heti befizetőt 
sokét, ha kívánja, a már befizetett összeget 4'7,,-os kamattal egyiit- 
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.

Felhívjuk az igen t. közönséget, hogy eme nemes czél el
érésében bennünket tömeges részvételével támogasson.

Kelt Budapesten, 1895. év február havában.

Kínok: Schmidl Sándor.
Nagykereskedő. (Stern és Schmidl exég.) Kővárosi 
bizottsági tag. Kereskedelmi és iparkamarai beltag.

Igu/.galóság :

Lád Károly. VII. kér. polgári iskolai igazg. 
Kóv. biz. tag.

Abeles Zsigmond. Nagykereskedő (ezég Abelc 
Kővárosi bizottsági tag.

Bartolfy János. Mfíasztalos.
Bányny József. Vend. A VII. k. vá. tg. 
Daubek János. Magánzó, Mázt. Kőv. b. t. 
Diamantsteln Hermann. Háztulajdonos. 
Farkns László. A Szt.-Rókus kór. gond. 
Frltz Lipót. Szabó.
Garni Mór. Nyomdatulajdonus.
Dr. Grósz Sándor. Orvos. Kőv. biz. t.

Litzmann Ignácz. Nagykereskedő. Kercsk. és i|
Lövy Adolf. Nagykereskedő (Weiss Zsig. és társa.) I

FvlügyclödiizOtlság :
Kínok : l)r. Vaszilicvits János. A V II. kér. elöljárója. 

D .) Berónyl László. Hírlapíró.
Dr. Hlatky József. Orvos. Háztulajdonos. 

VíllHHztmiliiy t 
Kínok : Szabó János. Ügyvéd.

Alelm>k Elír leh G. Gusztáv.

Kálybagyáros. Kővárosi bizottsági tag. 

kain. beltag. Paulheim József, típitőmester. * , v
biz. tag.

hizotts. tag. 
Stadler Károly Szállótülajd. Kőv. biz. tag.

Paksy Béla. Oyógyszerész. Kőv. hizotts. tag. 
Dr. Schmidl Miklós. Nagykereskedő.

Gácz Károly. MUkertész. A V II. k. vá. t. 
Haaso János. Mázoló mester.
Kohn Antal. Ruhakereskedő.
Kiss Lajos. Szállótulajdonos. 
Kunstadter Mór. Czipészm. A VII. k. v. t. 
Körpel Lajos. Keresk. A VII. k. vá. t. 
Lauter Mauó. Butork . A V II. k. vá. t.

Litzmann J. Izidor. Bizományos.
Máger István, fodrász.
Millassln Mihály. Ügyvéd és főv. h. tg . 
Nessy Gyula. Kéményseprő.m. A VII.

kér. választm. tagja.
Novák Fercncz. Szállótulajdonos.
Páder Nándor. I-akatosmester.

Robltsek S. B. Kkszerész. A VII. k. vá. t. 
Sturza János. Iláztulajd. A V II. k. vá. t. 
Szirch Antal. Gyáros.
Schwartz Jenő. Műépítész.
Szusz István. CJyógysz. A VII. k. vá. t. 
Tarcsay Lajos. Gyáros. A V II. k. vá. t. 
Walla József. < lyáros.
Zatocsil Antal. I'ékm. A VII. k. vá. t.
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Kekstein és NeufeUI Bmlnpest, Kirrfly-iitcza 17.


	18



