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Előfizetésre iáié f e l í r t !
Következő számunkkal uj negyedév 

kezdődvén, uj előfizetést nyitunk. 
Felkérjük tollát mindazon kis-és nagy- 
dohányúvusokat, kik eddig a Dohány
árusok Közlönyére elő nem fizettek, 
hogy az előfizetési összeget minél előbb 
küldjék be annál is inkább, mert ezen 
szaklap létfeltétele, hogy minden ma
gyarországi dohányárus rá előfizessen.

A Dohányárusok Közlönye
előfizetési á ra :

félévre 2 Sri 50 kr
mely összeg a kiadóhivatalba (Buda
pest, Király utcza 9.) küldendő.

Budapest l. Miáztiilailnosai
mai napon megküldve kapják a Do
hányárusok Közlönye ez. lapot, mely
nek egyik uj rovata minden dohányos 
embert igen érdekelni fog. Felkérjük 
te.liát a t. kávéháztulajdonos urakat, 
hogy látogató vendégeiknek kedvükbe 
járandó lapunkra előfizessenek.

A Dohányárnak Közlönye
előfizetési ara  :

félévenkmt 2 frt 50 kr.
A pénz küldendő a kiadóhivatalba

(rE 3 ta .c ilo .pest, " V I I . ,  I - i : i r ó , l y - t a . t o = a .  3 .  3 Z . )

Visszatekintés.
Mull számunkkal lapunk második évfolyamba 

lépőit illő tehát, hogy visszatekintsünk eddigi mű
ködésére és eredményeire.

Nem sok. amit ezen rövid lénykedési idő 
eredményeként felmutathatunk. Nagyítanánk, ha 
azt mérnök állítani, hogy a dohányárusok ősz- 
szes bajaira sérelmeire orvoslást nyújtottunk. I)e 
ily rövid idő alatt az teljes lehetetlen is volt.

Felfoghatják t. olvasóink, hogy egy uj lap 
megindításánál — bármily kíváncsian tekintenek 
elébe —  az első pár hónapot a kezdet nehéz
ségeinek leküzdése veszi igénybe.

Nagyon természetes, hogy idő múlik, inig a 
lap csak inlentióil ismerteti. Természetes, hogy 
idő midik, inig a létező sérelmekre egy lap csak 
rámutat. Természetes, hogy előbb mint gondos 
kertésznek csak a jó  magot kell elhinteni, hogy 
később belőle gyümölcsöt nyújtó lerebély legyen.

Azért egyelőre azt kérjük I. olvasóinktól, 
hogy a jóakaratot lényeknek vegyék, hogy in- 
tcntiónkkul magukat azonosítva, működésünket 
jóakarat ulag méltán voIják.

Azon perczig, inig lapunk első száma a 
a nyomdát elhagyta, a magyarországi dohány- 
árusoknak semmiféle képviselőjük nem volt.

Hogy ez mit jelent, fölösleges részletezni. 
Hogy egy 4-2000 tagból álló társadalmi osztály, 
melynek minden tagja a legnehezebb igát hozza 
a napi megélhetésért és mások szeszélyétől lűg- 
gően keres : rá van-é utalva egy állandó képvi
seletre. arra minden józan ember igennel fog 
felelni.

(lv.;koii a panasz, hogy ezen osztálynak 
kenyeret nyújtó hetven egész önkényesen veze
tik az egyesek sorsát.

Eltekintve attól, hogy szabad államban a 
nézetnyilvánitás korlátozásának nincsen helye 
eltekintve továbbá attól, hogy mindenkinek jo 
gában áll sérelmeit elpanaszoiva az ellen jog
orvoslatot kérni, nagyon komikus valami, ha a 
munkás nem mondhatná meg mun kaadójánuk, 
hogy munkabére kevés, és hogy mi még jogos 
kívánsága.

Sőt épen azt kell vélni, hogy a kincstár 
sem elnyomni, sem agyondolgoztatni nem 
akarja munkásait, hanem ő is őrömmel látná a 
helyzet tisztázását már a/.on okból is, hogy az 
ogyeclárú jövedelme a harmonikus együttmű
ködés folytán csak emelkedni fog.

Lapunk megjelenésével, melyei a dohány- 
árusok nagy többsége lelkesedéssel fogadott —  
uj korszak kezdődött a dohányárusokra.

Bátran állíthatjuk, hogy a kis- és nagyáru
soknak határozott szolgálatot leltünk lapunk 
megindításával és annak béltartalmával; az el
ismerés nem késhet soká, legfölebb addig, mig 
az eredmények kézzelfoghatók lesznek.

Nem kérünk tehát már most elismerést, 
csak jóindulatú támogatást továbbra is.

Oly lapot teremtettünk, mely kizárólag a 
dohányárusok érdekeiért létezik.

Ily lapnak -  hogy czéljál elérje — az 
összesség anyagi és erkölcsi támogatására van 
szüksége.

Számos dohányárus egyetért velünk, támo
gat bennünket előfizetési összegeivel anyagilag 
és czikkcivcl, adataival erkölcsileg. Ez a ini 
jóleső jutalmunk.

De akik eddig nem jelentkeztek ? Máskép 
gondolkodnak talán ezek, mint mi ?

Nem tudja-e talán valamennyi, hogy lapunk 
az ő érdekében is dolgozik?

T Á R C Z A .
Az ni Hlmségnn.

A jó Ivg tudja, mi történi egyszerit* az én 
Józsi halálommal, hogy úgy megváltozol!. Ha 
csak lát, kitér előlem. Pedig minő bizalmas 
baráti viszony állott fenn ezelőtt közöltünk. A 
legrejtettebb titkunkat is közöltük egymással. 
Volt idő, mikor egv tálból ellünk, egy ágyban 
aludtunk, egy pipápól füstöltünk, és egy salon- 
knbálunk volt. melyet felváltva viseltünk.

Voll idő, midőn én szomorkodlam, ha 
Józsi nem volt nálam és Józsi sirt, ha éli 
elutaztam Újpestre vagy ó-Budára. Szóval nincs 
költő, mely szorosabb baráti kapcsol mai napig 
lantja burján pengetett volna.

A dcákélel örökös pénzhiány bősége csak j 
szorosabbá fűzött bennünket. Goiul és szegény
ség megosztva jól esett, mint jól esett a kilenc/, 
zsebből előkotorászolt 2 krajezáron vásárolt suli

krumpliból álló luculusi vacsora is —  ha együtt 
fogyasztottuk el.

Ez a jó barátság csak növekedett még 
akkor is. mikor Józsi a doktor titulust megkapta 
és én iró leltem, hogy tollúimnál a szegények 
védelmezője legyek.

És most? Hirtelen elszakadt a lelki láncz. 
Mi leple kellé? Eli 1 Majd kibúvik a szeg a 
zsákból 1

Szukámul saját véleményemet a mások 
meggyőzöd ének alávetni minthogy tudom, 
hogy sem szóval, sem lettel nem bántottam 
meg Józsii — hagytam a maga utján.

Végre is majd észre tér és az őszinteség 
ösvényén viszuul fogom őt látni. így vélekedtem, 
ámde hiúban, mert a látszat szerint Józsii tel
jesen el vesztet lem. Makacssága nem akart meg
törni. Ha szemközt jött, elfordította fejét, mintha 
ől megsértettem vagy anyósát megöltem volna, 
l'gyis az anyósat gyanúsítóllain, hogy ő forgatta 
el az én barátom fejét. Ez a matróna ékes 
dikezióban lelkére kölötlc Józsinak, hogy Hymen

lánczui csak akkor csörögnek boldogító zenében, 
hu a pokoli ifjúság buraijait magútól citaszitja.

Ámde Józsi a mézes hetek legmézesebb 
napjaiban is igyekezett engem naponta lálni; 
de ez nem tartott sokáig; barátsága eltűnt és 
ő engem Iáképnél hagyott eljárása feletti csodál
kozásomban.

Mellőzés? legyen mellőzés; de megbántást 
tűrni nem lehet.

Mit jelentsen ez a komédia? Elmegy mel
lellem, karjaink surlódnaK, Józsi megáll. Némán 
arezomba bámul és szó nélkül odébb fut.

Mérgesen kiáltok rá „Józsii* A méltatlan
kodás arezomba kergette véremet.

Hirtelen megfordult —  Mit akarsz?
Mit vétettem ellened, hogy mint pestist 

vagy vadállatot kerülsz? Felelj!
Oly tekintetet vételt felém, melyből az 

irántam érező lisztelet csökkenése volt olvas
ható. „Jól van. Felelni fogok. Emlékszel-e utolsó 
együtllélünkre ?“

—  Hogyne.
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Inkább azt hisszük, hogy a késlekedők azért 
foglaltatok cl várakozzó állást, mert előbb 
tanulmányozni akarják lapunkat és csak ha meg
ismerik, akkor fizetnek elő.

Nos ? Ha visszatekintünk az eddigi mükö- 
pésre és az eddigi eredményre, az maga erkölcsi 
jutalom reánk és bátorítást menthetünk a jövőre.

S ha volna ember, ki ezen anyagi világban 
ideális elégtételünkre elmosolyodnék, annak fe
leljük :

Az erkölcsi sikert többre becsüljük az anyagi
nál, azt elértük és jövőre czélunk lesz azt meg
tartani, síit növelni.

Ez a mi zászlóbontásunk 1

A  szerkesztőség.

A láda-kérdés.
Tisza Kálmánnál régente nagy trafikusokból 

álló küldöttség tisztelgett, hogy őt —  mint ak
kori pénzügyminisztert — a ládakérdésben kiadott 
sérelmes rendelet visszavonására kérje.

Az akkori pénzügyminiszter válaszát igy 
kezdette: „Én —  részemről—  semmi sérelmet 
nem látok a nagyárusokra ezen rendeletben, 
mindazonáltal“ . . .  és itt következett az el
csépelt frázis az ügy megvizsgálásáról, sürgős 
javításról, a kérelem jogossága esetén vis za- 
vonásról stb. Azóta sok viz lefolyt a Dunán, 
sok év múlott el és az ügy alszik : azaz hogy 
súlyos nyomasztó teherként nehezedik a nagy
árusok vállain.

Ha az eljárás nem volna oly komplikált, 
ha egyszerűen véletlen anyagi veszteségről 
volna szó, talán már feledés fátyla borítaná az 
egész dolgot.

Az emberek anyagi veszteség felelt hamar 
vigasztalódnak, az idővel járó feledés a sebek 
legjobb orvosa; de hogy egy kereskedő kénytelen ; 
legyen nap-nap után áruján veszíteni, az annyira ] 
ellenkezik a józan észszel, hogy csak „akasz
tófa humorral * lehet vigasztalódni.

Mert hol van az megírva, hogy minden 
kereskedőnek minden áruján nyernie kell ? hogy 
a nagyárus jövedelme kézhez olvasott gyér fii
lérekből áll, hogy a kincstár-............ most
maradjunk a tárgynál.

Mit csinál a vidéki nagyárus a ládákkal ? Mit 
csinál oly vidéken, a hol a tüzelő fa oly olcsó, 
hogy ajándékban sem kell a láda ?

Jogos kívánság e, hogy a fővárosi nagyárus 
boltajtóról-bol táj tóra menjen házalni, hogy ládáit 
nevetséges olcsó áron elsózza? Jogos-e to
vábbá, hogy a nagytrafikos ládáival konkurren- 
cziát csináljon a ládagyárosoknak? Tisza Kál-

—  Addig jó  barátok voltunk. Soha meg 
nem bántottalak, kedvedben jártam.

—  Nos ? Es ? sürgettem csodálkozva.
—  Mi vitt léged azon elhatározásra, hogy 

engem akkor egy oly szivarral kínáltál meg, 
mely állítólag egy felső-magyarországi gyárban 
készült és melyet le lelkesedéssel dicsértél ?

—  Barátom, az a Irafikosné, kitől ezen 
szivart vettem, éppen ugv dicsélte előttem.

—  Úgy, akkor hallgasd meg, mit okozott 
ez a szerencsétlen szivar.

Nyugodtan ülök odahaza íróasztalom 
előtt és vidáman szívom az annyira dicsért 
szivart. Egyszerre erős, kellemetlen bűz üti meg 
orromat. Vizsgálódom és iine a szivarból kihúzok 
egy csinos kis női hajfürtöt. Mig én bámulva 
nézek a csinos kis női hajfürtre, betoppan 
anyósom.

—  Ilin ! H m ! Nagyon csinos dolog édes
vőcském, npsinos haj túr tücske. Bizonyára kelle
mes emlékeztető holmi még kellemesebb sze
relmi --------- ? Nagyon szép öntől, hogy crek-

mán —  ki annak idején sem abban nem látott 
sérelmet, hogy a nagyárusok jövedelme erő
szakosan megnyirbáltatik, sem azt nem találta 
sérelmesnek, hogy a nagy árus egyúttal láda
kereskedést is kénytelen legyen folytatni —  
ez a Tisza Kálmán jobban megfontolta volna 
szavait, ha magát az üzemet ismerné.

De ezen túl vagyunk. Azóta sok tekintély 
emelte fel szavát, de a helyzet —  talán csak 
az akkori finánezminisztérré való tekintettel 
—  épen nem javult.

Némely ügyet fent oly kicsinyesnek tar
tanak, hogy nem tartják érdemesnek vele foglal
kozni. Ilyen ezen szerencsétlen ládakérdés is.

Hogyne tekintenék kicsinyesnek e kérdést? 
Csak nem fog egy félmillió láda pár ezer em
bert tönkre tenni még akkor sem, ha ezen fél
millió ládát horvát gyárban, horvát gyáros 
készíti sem ?

Érdemes-e a kincstárnak pár fillér diíTe- 
renczia miatt pár ezer tulajdonost, kik reá nézve 
fő kereskedelmi tényezők, károsítani ?

Nem tudna például a kincstár valahol a 
vidéken egy ládagyárat felállítani, ahol az el
használt ládák kisebb tartályokká alakíttatnának 
át? A  fában gazdag és olcsó munkaerejéről 
híres Felső-M; gyarországon ezen czélra akár
hány község kínálkozik.

Ha a kincstár ezzel bajlódni nem akar, 
nem-e akadna száz meg száz alkalmas vállal
kozó a gyár fen tartására, ha az állam bizonyos 
mennyiségű gyártmány átvételére magát köte
lezné? Bizony jól jönne ki mellette az 
állam.

Tudtunkkal ezen kérdéssel még fent nem 
foglalkoztak.

Ideje volna már, hogy ezen kérdést ne tar
tanák tovább is kicsinyesnek, de megfontolás 
után megoldatnák úgy, hogy a nagyárusok vál- 
lairól levennék a terhet az állam károsodása
nélkül.

I
I ------------

Vendéglősök és kávésok eladási 
joürti.

A  mint megbízható helyről értesülünk, a 
vendéglősök és kávé ház tulajdonosoknak eddig 
rendeletileg fenlarlott azon joguk, hogy nagy- 
tőzsdében nagybani árban vehették a szivar- és 
dohányárukat, revízió tárgyát lógja képezni.

így tehát remélhető, hogy ezen sérelmes és 
abszurd intézkedés meg fog szűnni és a kisárusok 
megszabadulnak ezen jogtalan konkurrencziától.

lyóit megőrzi, de — itt lényegi-Lő mozdulatot 
tett —  de majd teszek róla! Erii?

Ezzel eltűnt. Kis váltatva jön az én 
aranyos kis feleségem. Szemei kisírva, arcza 
vészijósló.

Kezdődött a jelenet. Orkán, Vezúv kitörése, 
harmincz éves háború tömörített kiadasa. Az 
újra bejött anyós kontrázott, ha az asszony 
kifáradt —  vitte a prímet és a finálé —  hogy 
én szedjem sátorfámat, itt nincs számomra 
hely, keressem lél a szőke hajfürt tulajdonosát 
stb. stb.

Hogy minő kínos vergődés, harezok után 
béküllünk ki, azt elmondani is keserves.

A kibékülést egy feltételhez kötötték. Mint
hogy a baj oka le voltál és az általad adott 
szerencsétlen szivar, meg kelleti esküdnöm, hogy 
megszakítom veled a barátságot. Érted már?

—  Szegény Józsim ! Isten veled !

11. A.

Mit szívjunk?
Tisztelt Uram !

Levelében azt tudakolja, ha vájjon a gyárak 
különbözősége befolyásolja-e a szivarok minő
ségét, úgy hogy egyik gyárból jövő jó, a másik
ból jövő rossz legyen ?

Erre felelhetjük, hogy egy árú és nevű sziva
rokban igen is lehet igen jó  és igen rossz és 
hogy ezen eltérés oka első sorban a gyárban 
keresendő.

Lényegében ez másként nem is képzelhető.
A  szivar, melynek hivatása azon ideig, inig 

hamuvá leszen, kellemes aromát terjeszteni csak 
akkor lehet jó, ha a dohány jó  minőségű, ha 
béltartalma jó anyagok keveréke; ha jó l van 
töltve, kellő vigyázattal borítva és végre ha a 
szivar kellő ideig hevert raktáron száritó, tiszta 
levegőben.

Ezek a , jó M szivar kellékei, melynek jósága 
kell hogy arányban legyen az árral és az élvező 
ízlésével.

Ha a gyárak eltéréséről van szó, leginkább 
a munkára kell gondolni; mert mig egyik gyár 
az előállításra nagy gondot fordít, addig egy 
másik hanyagul tákolja össze szivarjait.

A gyárak megmunkálásai annyira elütök, 
hogy néha nagyon nehéz a szivarok azonos 
neműségét megái 1 apitan i.

Ez két okra vezethető vissza. A gyár vezető 
Ízlésére és gyár vezetési képességére; másfelől, 
hogy mily munkaerőt képes a gyár foglalkoztatni.

A  dohányzó nagy súlyt fék let a szivar kül
alakjára. Szín, sima felület, boritéklevél, mikénti 
préselés Ízlésének iránytűi.

Vannak szivarzók, kik épen a hibás bori lék
levelekért rajongnak. Mennyien szeretik például 
a pettyes szivarokat, pedig ez egy betegsége a 
a dohánylevélnek, melyet még növésében, zöld 
állapotban kapóit.

A dohányért ők jó l tudják, hogy e pettye
ket jégverés okozta. Minden ily folt egy-egy jég
szemnek helyét jelzi, a hol a dohánylevél hama
rabb elszáradva, kevesebb nicolin tartalmú.

A laikus azt hiszi, hogy az ily beteg levél 
jobb és azt veszi. Szemnek is nagy szerepé van 
a dohányélvezésnél.

A  gyártmányok különfélesége azon véleményt 
szüli, hogy ez a gyártmány értékesebb például 
a másiknál.

A  tévhiten alapuló ezen izlésingadozásért 
azok szenvednek, kik a szivart forgalomba hoz
zák, mert a fogyasztó legtöbbször oly árut kér, 
minő nincsen raktáron.

A Iraflkosnak semmi befolyása nincs ez 
árúk forgalomba hozatalára, mert a gyártmányok 
—  természetszerűleg —  egymásutáni sorrendben 
lesznek kibocsájlva.

Ajánlatos tehát, ha önnek valamely gyárt
mány jó l izük, hogy abból idejekorán nagyobb 
mennyiséget vásároljon, még mielőtt a raktár 
teljesen kifogy : de még jobb, ha kőzbe-közbe 
ízlését más gyártmányhoz szoktatja, hogy a vál
tozásnál az átmenet kedvét ne vegye.

Láthatja lehál, hogy az árúk egymástól 
annyira eltérő voltát csakis a gyárak, illetve 
ezek gyártmányai okozzák és minthogy ezen 
változtatni nem lehet, helytelenül cselekszik min
denki, ha trafikosál okozza a szivarok rósz voltá
ért vagy azért, hogy a szivarok oly sűrűn 
változnak.

Dr. Krull.
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Beküldetett.
Nagyon tisztelt Szerkesztő U r !

Becses eddig kilencz számban megjelent lapjá
ban annyi sok szépet és hasznosat olvastam —  
eltekintve a trafikosok nyomorát —  hogy igazán 
bevallom azt, miszerint t. lapja az ország do- 
hányárusitóira nézve egy okvetlen szükséges 
szaklap, s csodálom, hogy lehettünk el eddig 
nélküle. Egyedüli megjegyzésem, hogy attól tar
tok, miszerint szaklap lévén, a nagy közönség 
nem olvassa s igy tovább is minden trafikot 
aranybányának tekint s a trafikost úgy terro
rizálja mind eddig.'Kívánatos volna, hogy a nagy 
közönséget érdeklő czikkck egyes napilapokban 
megjelenjenek.*

Áttérek engedőimével az egyes megjelent 
czikkekre s kérem szíveskedjen egy a trafikban 
szintén jártasnak megengedni, hogy a legérde
kesebbekre reflektálhassak.

Első sorban nagyon sajnálom, hogy éppen 
az a lap, melyben a láda-veszteségre vonatkozó 
kérdés volt, kezeimhez nem jött, máskülönben 
siettem volna én is veszteségemet önnel közölni. 
Hogy azonban egy vidéki dohány nagyáruda 
számadása napvilágot lásson, —  eddig csak fő
városokról volt szó —  nemcsak a lúdaveszte- 
ségről akarok szólni, hanem közlöm az egész 
számadásomat, s miután nem akarom, hogy 
némely olvasó ezt légből kapkodottnak gondolja, 
kinyilatkoztatom ezennel, hogy esetleg érdek
lődő félnek rendelkezésére bocsájlom az itt fel
hozottakra vonatkozó eredeti okmányokat, u. m. 
posta-vevények, fuvarlevelek s egyéb nyugtá
kat s megrendeléseket.

Különben beszéljenek a kővetkező számok.
Postakiadás pénzküldem ények............. 14.87
Vasú (szállítási dijak szállítólevelek szerint 274.—  
Szállító a megrendelés foganatosításáért

és az áru szállítása a vasútállomáshoz 74.80
Ládaveszteség 50%    49.30
L a k b é r .....................................................  200.—
Szolgafizetés havi 23 frt.........................  276.—
Fűtés és világítás ...............................  28.—
Adó ........................................................  00.—
6000 frt töke, mondjuk csak 4%  . . . 240.—
A z anyag befuvarozása vasútról, lévén 

lovam, mondjuk, hogy nem kerül
sem m ibe...............................................  — .—  i

5 zsák dohány elveszett a vasúton —  hi
szen kaptam egyenként 15 frt 50 kr. 
értékűért 4 frt 64 krt —  mondjuk meg
nem tö r tén t.................................. ... . — ■—

Összes kiadás mint veszteség . . . 1210.97 
30 megrendelésem 1 % %  jutalék mint

nyereség ............................................ . 740.87
Veszteség a nagyárudánál...................... 470.10

Következik a különlegességek számlája: 

összes megrendelésem 9 volt 1888 forint
05 kr. értékben.
Már most 9-szer posta külön pénz és

megrendelés......................................... 27.52
9 megrendelés foganatosítása és szállítás

gyárból vasú tra ................................... 10.02
9 megrendelés vasutszállilás................ 10.62
9 megrendelés helybeli állomásról be

á 30 kr.................................................. 2.70
L ád avesz leség ................................... 2.40
Mondjuk, hogy töke, kiszolgálás, lakbér, 

adós egyebek nem kerülnek semmibe,
akkor összk iadás...............................  34.86

1888 frt 65 kr berendezési összeg után
2%  (kettő) ju ta lé k ......................  37.70

Tehát egy évi nyereség ...................... 2 90

Következik a bélyeg-áruda:
Hogy hosszadalmas ne legyek, csak azt 

mondom, hogy az adóhivatalok nem kötelesek 
a bélyeg és váltó-űrlapokat postán küldeni, te
hát kényszerítve vagyok megbízható küldönezőt 
küldeni. Nem lévén helyben semmiféle hivatal, 
sem ügyvéd, kevés fogy, miért is egyes meg
rendelésem ritkán több 100 frtnál, ezért kü 1 -
dőnezőt küldök, ennek vasútra kiadás — .90 
n a p id i ja ..................................................  1.—
Megesik, hogy bélyeg el nem szakad s hogy 
egyes 50 krból álló lapok csak néha ragadnak 
össze, ne számítsuk a tőkét, sem más néven
nevezendő kiadást, akkor 100 frtot ala

pul v é v e ...............................................  1.90
A  jutalék 1 % % .....................................  1.50
Tehát minden 100 frtnál a veszteség . — .40
Tekintve, hogy a forgalom kicsiny, ez az embert 
még meg nem öli.

Hogy azonban ki ne nevessenek s hogy ne 
mondják, mért tartom a tőzsdét, ki kell nyilat
koztatnom, hogy kis tőzsdém pótolja vesztesé
geimet, mert ez jövedelmezett 694 frt 42 krt. 
Tartom továbbá, mert abban a hitben élek, 
hogy képtelenség csak gondolni azt, miszerint 
tudomása 'volna az intéző köröknek erről a 
nyomorúságról, s tökéletesen meg vagyok győ
ződve, hogy mindazon dohány nagy- és kisáruson, 
ki okmányokkal ki tudja mutatni veszteségét, 
segítve lesz, mert fel nem tételezhető, hogy a 
magas állam inlencziója volna hű polgárait, —  
mert bátran állíthatom, hogy trafikosok mind
annyian hü polgárok vagyunk, —  ily helyzetben 
hagyni, illetve őket azért, hogy a sok millió 
államjövedelem közvetlen közvetítői egyedárusitás 
czikkén tönkre menesztetni. Ezekből kifolyólag 
—  már most szerkesztő urra bízom —  s kérem 
tanácsát mitévők legyünk?*

Már most csak egyes számadásaimban elő
forduló tételekre teszem megjegyzéseimet, és 
pedig azon kezdem, hogy igenis van igazság s 
meg vagyok győződve, hogy esetleges fáradozá
sunk —  helyzetünk javítása körül —  nem fog 
kárba veszni; maga idejében mikor a hozzám 
közel fekvő főraktár beszüntet tetett, az illetékes 
pénzűgyigazgatóság megállapította a távol fekvő 
gyárból beszerzendő anyag szállítási többlet 
kiadását s azt a százalékfelemeléssel pótolta, 
ismét maga idejében a vasúti szállítási dijak 
tetemesen felemeltettek s én ez okból minden 
métermázsa árunál vagy 21 krt veszitek, erről 
persze az intéző körök nem vettek tudomást, 
de bevallom, hogy ez ügyben eddig mit som 
csináltam, tekintve, hogy ilykép sokan részesü
lünk ezen előre nem látott kárban, miért is is
mét kérem szerkesztő urat, esetleg bármely kar
társamat. szíveskedne ezen bajunk orvoslása 
iránt javaslatot csinálni.

Még egy kérésem is van, kegyeskedjék ' 
engem felvilágosítani, vájjon hogy van az, hogy 
bélyegárusok, kik az adóhivatal székhelyén lak- j 
nak, 1 '///o jutalékban, s azok, kik az adóhiva
taltól 2—.8 inértföldnyi távolságban laknak, szin
tén csak l V b á n  részesülnek? Reformok 
korszakát éljük, s itt az idő, hogy —  kérjük —  
javítsanak a mi helyzetünkön is.

Végre egy megjegyzés a vasárnapi szünetre; j  
nem osztom mindazok nézetét, hogy az egész I 
országban kötelező legyen, —  kivételnek kell ] 
lenni —  a fővárosban s sok más helyen van j 
értelme és pedig nagyon is, de oly helyeken, * 
melyek pl. kirándulási vagy fürdőhelyek s a j 
trafikos nagy nehezen várja a vasárnap- és 
ünnepnapot, hogy garast lásson, olt nem lehet 
bezárni, ón pl. hajlandó vagyok 3 köznapot zárva 
tartani, de ha vasárnap bezárják, akkor többé 
fel se nyitom.

Ha különben igen tisztelt szerkesztő ur 
megengedi, jövőre is kész vagyok a közös jóért 
szolgálataimat felajánlani.

Vagyok hive 
P ................ 1893.

U. L.
tn, k ir. dohány nagy á ru t .

T. Előfizetőinkhez!
Lapunk ozólja lóvén a dohány 

nagy- és kisárusok érdekeit minden 
irányban szolgálni ; időnket teljesen a 
dohányelárusitók érdekeinek szentelni; 
szerkesztőségünkben egy külön tuda
kozó osztályt rendeztünk be, a hol 
minden t. előfizetőnknek bármely dohány és 
szivar elárusitási szakmába vágó szóbeli 
vagy levélbeli megkeresését készséggel elintéz
zük és kimerítő szaktanácsokkal pontosan 
szolgálunk.

Felkérjük tehát t. előfizetőinket, 
hogy legnagyobb bizalommal fordul
janak megkeresésükkel hozzánk ; szak
avatott gyors válaszról mindenkit biz
tosíthatunk

Szerkesztőségünknek sikerült ál
landó munkatársul oly jogi tanácsadót 
megnyerni, ki esetleges sérelmek tör
vényes utoni orvoslását, szakmába vágó 
beadványok szerkesztését, ügyek sür
getését stb. t. előfizetőink részére kész
séggel fogja elvégezni.

Canaillos iinpertiiieiitos.

Ördög ludju, ki volt az a tréfás ember, aki 
pár nappal ezelőtt itt tartózkodó német gyáros
nak azt a tanácsot adta, hogy Budapesten más 
szivart ne szívjon, mint Canaillos impertinentost.

Egyik trafikból másikba nyitott; mindenütt 
azzal küldték odébb, hogy ilyen szivart nem 
ismernek.

Egyik trafikosné azt hitte, hogy ez csak 
speczialitás lehet és Mayer és Véry különlegességi 
árudájába küldötte a németet. Ott sem tudtak 
ilyen szivar létezéséről.

Busán ballagott tovább és már más szivart 
akart venni egy trafikban, hol már megszokás
ból kérdi, hogy kaphat-e Canaillos impertinen- 
lost.

A  Irafikánsnő szintén tréfás kedélyű lé
vén, egyet gondol; Hogyne volna. Tessék ilt. 
van egy ládával tele.

—■ Mind megveszem, örvend a gyáros, és bá
mul a szivar olcsóságán. Hogyne. 104 darabért 
csak t frt 5G krt kellett fizetnie.

Rágyújt, szippant egy párt. No ezek valódi 
Canaillos impertinentos szivarok. Megérzik az 
aromáján.

Tréfált vagy komolyan beszélt ?

Az egri dohánygyár.
Graenzenstein Béla min. tan. a napokban 

Egerbe utazott, hogy ott a létesítendő uj dohány
gyár részére megfelelő telket, szemeljen ki a 
kincstárnak.

Amint az „Egri Híradó" jelenti, a min. tan. 
Eger város törvényhatóságával egyetemben fenti 
czélru 4- hold terjedelmű sik telket szemelt ki.

* Erre van gomlunk. Sutrkesatt'-.

* Tessék elolvasni múlt számunk a „Dohányáru
sok egyesülete" ezimü czikkünket. SnerkesntS.
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A  most elmúlt 1893. évről az eladott dohány
anyag mennyisége és értékéről szóló hivatalos kincs-

Hivatalos kimutatás.
(ári kimutatás móg meg nem jelenvén : addig is 
mig ezt jelen kimutatásunk folytatásaként közöl

hetjük : össschasonlitás meg ejtése ósdijából az utolsó 
8 év forgalmának kimutatását hozzuk alantiakban.-

Az eladott doliáuyanyag mennyisége és értéke.

T á r g y 1885 1886 1887 1888 1889

Belföldi szivar és szivarka 
darabokban.

a) Általános eladás. 
Magyarországban szivar £829,231.452 504,236.104 497,117.949 428,006.866 396.828.701

szivarka 5 312.548.093 340.854.310 394,885.618 415,362.490
Horvátországban szivar í 

szivarka f 54,779.330 41,441.800
11,713.600

42,799.531
12,546.450

36,480.800
14,201.290

32,788.673
14,429.850

b)  Különlegességek. 
Magyarországban szivar i 13,118.458 10.503.896 11.978.254 11,899.050 13,165.862

szivarka $ 2,934.510 3,446.500 5,012. J 50 5.760.710
Horvátországban szivar í 

szivarka $ 564.000 537.300
113.400

490.500
116.200

418 200 
273.000

514.000
238.700

Havanna-szivar darabokban.
a) Általános eladás. 

Magyarországban 637.434 560.900 644.900 594.775 249.234
Horvátországban 14.400 15.200 20.900 12.900 4.500

b) Különlegesség. 
Magyarországban 1,100.797 1,230.600 1,025.254 1,014.194 1,084 716
Horvátországban 20.800 25.200 15.500 14.700 3.700

Belföldi szivar és szivarka, 
métermázsákban.

a) Általános eladás. 
Magyarországban szivar í 

szivarka $ 30.393 22.613
4.534

24.292
5.244

20.917
6.238

19.387
6.697

Horvátországban szivar í 
szivarka £ 2.215 1.938

175
1.998

194
1.708

231
1.540

237
b) Különlegesség. 

Magyarországban szivar í 
szivarka £ 

Horvátországban szivar í 
szivarka $

Havanna-szivar métermá
zsákban.

a) Általános eladás. 
Magyarországban

502

24

34

484
40
26
2

29

593
46
25
2

35

601
68
21
4

32

662
78
27
3

14
Horvátországban 1 1 1 1 1

b) Különlegességek. 
Magyarországban 61 67 5'J 56 63
Horvátországoan 1 1 1 1 0
Pipadohány métermázsákban.

a) Általános eladás. 
Magyarországban 96.263 92.833 103.517 104.363 118.230
Horvátországban 16.390 15.404 15.445 15.144 15.525

b) Különlegességek. 
Magyarországban 1.208 1.505 1.764 1.581 1.529
Horvátországban 89 98 104 83 60
Összesen métermázsákban.

a) Általános eladás. 
Magyarországban 126.690 120.009 133 088 131.550

17.084
144.328

Horvátországban 18.006 17.518 17.638 17.303
b) Különlegességek. 

M ag v a r < > rszág bán 1.771 2.096 2.462 2.306 2.332
Horvátországban 114 127 132 109 90

Burnót métermázsákban.
« ) Általános eladás. 

Magy arországban 834 779 760 707 690
Horvátországban 159 140 127 113 112

b) Különlegességek. 
Magyarországban 150 1-25 1-41 1-37 1-37
Horvátországban — — — 0 02 —
Mindössze métermázsákban.

a) Általános eladás. 
Magyai országban 127 524 120.788 133.848 132.257 145.018
Horvátországban 18.765 17.658 17.765 17.197 17.415

b) Különlegességek. 
Magyarországban 1.772 2.097 2.463 2.307 2.333
Horvátországban 114 127 132 109 90

Általános eladás és külön
legességek együtt.

Magyarországban 129.296 122.885 136.311 134.564 147.3511
Horvátországban 18.879 17. .85 27.897 17.306 17.505

A magyar korona orszá
gaiban 148.175 JtOfiJO 154.208 151.870 164 856

Ezen csikkekért bevett pénzösszeg forintokban.

T á r g y 1885 1886 1887 1888 1889

Belföldi szivarodért és
szivarkakert.

a) Általános eladás
Magyarországban szivar i 

szivarka £ 17,425.289 14,324.958
2,650.808

14,376.073
2,899.079

13,309.199
3,383.710

13,183.004
3,506.159

Horvátországban szivar < 1,163.431 1,016.245 1,049.597 942.571 9u8.976
szivarka 5 107.883 116,793 135.786 130.073

b) Különlegességek.

Magyarországban szivar i 
szivarka $ 696.975 638.942

71.043
766.784
84.503

799.901
129.831

886.645
145.936

Horvátországban szivar i 33.887 35.181 32.718 29.962 39.168
szivarka § 2.887 2.886 7.677 6.169

Havanna-szivarokért.

a) Általános eladás.

Magyarországban
Horvátországban

91.225
2.1üo

79.409
2.323

91.607
2.947

87.851 
1.839

41.771
644

b) Különlegességek.

Magyarországban 222.852 252.855 224.435 229.152 257.086
Horvátországoan 4.134 5.472 3.250 3.307 1.123

Pipadohányért.

a) Általános eladás.

Magyarországban 11,018.349 10,645.227 11.901.697 12.227.620 13 843.120
Horválor.-zágoan 1,510.471 1,442.198 1,480.095 1,540.893 1.725.018

b) Különlegességek.

Magyarországban 904.234 1,053.183 1,206.626 1,185.089 1,209.935Horvátországban 68.949 74.418 74.854 65.424 54.988

Összes szivarokért, szivar-
kaaért e» pipadonányert.

a) Általános eladás.

Magyarországban 28,534.863 27,700.402 29,268.456 29,008.380 30,574.654
Horvátországban 2,676.008 2,568.649 2,649.432 2.621.088 2,764.711

b) Különlegességek.

Magyarországban 1,824.061 2,016.023 2,272.298 2,343.973 2,600 202
Horvátországban 106.970 117.958 113.708 106.400 101.448

Birnótért.

a) Általános eladás.

Magyarországban 168.705 158.111 154.956 144.342 139.979
Horvátországi tan 32.545 29.927 28.282 25.801 25.621

b) Különlegességek.

Magyarországban 915 767 871 827 689Horvátországban — 13

Belföldi szivarokért és szi-
varki.kért, havannaszivarok-
ért, pipadohány és burnótért

együtt.

a) Általános eladás.

Magyarországban 28.703.568 27,858.513 29,423 412 29.152.722 30,714.633
2,708.553 2,598.576 2,677.714 2,646.889 2,790 332

b) Különlegességek.

Magyarországban 1,824.976 2,016.790 2,273.169 2,344.800 2,500.891llo i vátországban 106.970 117.958 113.708 106.413 101.448

Általános ehdis és külön
legessegek együtt.

Magyarországban 
1 iorvátországban 30,528.544 29,875.303 31.696.581 31.497.522 88.215.524

2,815.523 2 716.534 2,791.422 2,753.302 2,891.780
A mag\ ar korona orszá-

gaiban 33,341 <107 32 591.837 31.448 003 36,107.304
vált azon remidet, mely 
it kell a kisarusnak kész-

Pénzérteket 
árus raktárán. De

véve, mindig elég van a kis
írni ér ez ?

Az élői rótt készlet.
Minden rendeletnek létjogosultsága azon 

tárgy fontosságától függ, melyért kibocsújtatolt. 
Különben minek volnának rendeletek, ha azok 
bizonyos határozott czélt nem szabályoznak és 
ha azok pontosan be nem lesznek tartva.

Vannak Vendeletek, melyek idővel maguk
tól, a változott viszonyoknál fogva, tárgytalanok 
lesznek, a nélkül, bogy valaki ezen intékedések 
visszavonására vagy módosítására csak gondol
nak is.

létben tartani.
Sem a pénzügyőri ellenőr, sem a dohány

árus ma nem tudja, bogy mennyi árunak kell 
raktáron lenni, hogy a törvényes intézkedések
nek elég legyen téve.

Ezen tájékozatlanság sok kellemetlenségnek 
magva. A  dohányárus saját érdekét tartva szem 
előtt, rendszerint azon árúból tart nagyobb kész
letet, melyet üzletében jobban keresnek.

A viszonyokat nem ismerő pénzügyőr az 
aránylag tulnagy raktárt is kicsinynek veheti. 
Előírni az árut absurd dolog. Mig egy helyen 
például sok Regalitás fogy, más helyen egyet 
sem keresnek heteken át. Vannak Utczák, hol 
csupa olcsó pipadohányt adnak el, inig más 
utczákban ilyet soliscm keresnek.

Ily viszonyok között csak egy lehet mérv
adó, a iielyi viszonyokhoz alkalmazkodás; nem
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pedig az, hogy ilyen szivarból annyi ezer, amo
lyanból annyi száz kell, hogy legyen raktáron.

Ma már elő akarják írni a készletet, akkor 
nem szabad azt az aruk minőségére irányítani, 
hanem pénzösszegre: tudniillik azt mondani, hogy 
ezen árudában mindig kell 1000 vagy 500 forint 
értékű árunak lenni. Annyi legyen; de hogy 
ebből azt kelljen sokat tartani, ami nem fogy, 
az jogtalan kívánság.

11a a kérdéses és már végelgyengülés
ben szenvedő rendelet keletkezési okát ku
tatjuk ; annak kibocsájtója nem gondolhatott 
egyébre: mint

1. hogy az árus oly helyzetben legyen s 
hogy minden áruból kiszolgálhassa vevőjét ;

2. hogy a nagyárust nagyon gyakran ne 
zaklassák árúvétellel és

‘i. hogy elég raktár lévén, az árú kellően 
száradjon.

Vegyük az esetet, hogy egyik gyártmány oly 
jó, hogy egy nap alatt elkapkodják és a nagy
árusnak nincs ideje újat kihozni, ha ekkor jön
nek raktárt felvenni; lehet, neki más áruból tíz
szeres többlete, azért feljelenti az ellenőr és 
megbüntetik.

Ha egy rendelet keresztülvihetlen és tárgy
talan, el kell törölni; mert csak azoknak okoz 
bajt és kellemetlenséget, kik üzletük rendes me
netére saját érdekükből is vigyáznak.

Uj szivar.
Legközelebb egy újfajta szivar lesz for

galomba hozva, melynek ára darabonkint G kr. 
lesz. Ezen uj szí varnemről még kevés határo
zottat tudunk, csak annyit jelezhetünk róla, hogy 
külalakja az Operáshoz fog hasonlítani.

Th. . . Zs. Igaza van. Nagyon csúnya dolog ez. 
ön, a kinek alig 300 forintot forgalmazó kis mellók- 
tőzsdóje van, előfizet lapunkra, mert érzi annak sfctik- 
ségét, mig nagyáiusa nem esak nem fizet elő, de önre 
pressiot gyakorol, hogy a lapot kiolvasás után neki 
kölcsönözze. Bizony ez csúnya eljárás a nagyárustól. 
Szerencse, hogy ilyen ember kevés van. Üdvözlet 1

Sch. A. Bpest. Jóindulatáért köszönet. Kérjük, ha 
ezen individium még egyszer mutatkoznék, értésünkre 
adni. A többi a mi dolgunk.

Lapunk mindazon t. előfizetőinek és barátainak , lik 
as ú jév  alkalmából a szerkesztőséget vagy a szerkesztő 
személyét saerencsekivánataikkal megtisztelték, ez utón 
köszönjük meg szives figyelm üket és ez utón viszonoz.!,k 
őszinte szerencsekivánataikat.

Nehéz —  mondhatnák küzdelmes —  feladatunk tel
jesítése közepeit jólesett az ország minden zugából fe lénk  
siető üdvözletekből látn i, hog-y a többség mégis m egérti 
törekvéseinket és sympáthiá/ával megajándékoz bennünket 

Ismételten b. u. é. k. /
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Ezen okok egy önkin t és összesen, későbbi j 
rendeletekkel, üzleti szellem átalakulásával, az ■ 
elárusító egyéni érdekével, a helyi szokások el
térő voltával tárgytalanná lellek.

Nincs egy árus sem, ki nem igyekeznék jó ! 
árut adni vevőinek; nincs árus, ki beosztani nem j 
tudná, hogy mikor vegyen árut és nincs árus, | 
ki nagyobb mennyiséghez megtartaná azon árul, 
mely nála keresettebb.

Minek tehát az előirott mennyiség rendeleté, ! 
melyen a pénzügyőrök gyakran nyereg és gyeplő | 
nélkül lovagolnak, az árusnak lölös kellemetlen- j 
séget okozva ?

Ugyanez áll a levél- és okmány-bélyegekre 
Ott is elég volna megszabni a pénzértéket, me
lyet a készletnek képviselnie kell.

Vannak üzletek, hol csak magas értékű váltó- | 
űrlapokat és okmány bélyegeket vesznek, mig 
talán a szomszédos utczában levélbélyegen ki- ! 
vül mást nem keresnek.

Minek heverjen gyümölcsőzetlenül a szegény ' 
ember pénze oly áruban, melyet forgatni nem 
tud ?

Ugyanez áll a nagyárusra is. Ott is absur- 
dum az áru előírása.

Hiszen az mindegy, akár H. akár F. sziva
rokban hever a nagyárus pénze.

A Buda pcst-Terézvárosi takarék- 
pé nztár rész vé ny tár saság

sorsjegy Ígérvényeit kiadóhivatalunk a napokban 
megkapta, s azokat haladéktalanul forgalomba 
hozta. Budapesti előfizetőink ezen nagy jövede
lemmel járó ígérvényeket részben már meg
kapták, részben folytatólag átvehetik.

Sajnos, hogy ezúttal az idő rövidsége miatt 
nem küldhetjük meg ezen Ígérvényeket azon 
t. vidéki nagytőzsdéseknek, kik ilyeneket kértek, 
s igy ezek a f. hó 15-iki húzásnál ezen ked
vezményben nem részesülhetnek.

Minden kezdet nehéz, s igy ez is, de remél
jük, jövőben kipótoljuk ezen késedelmet.

Szerkesztői üzenetek.
J. F. Ny . . . S/.ivólyca köszönet fáradozásáért. A 

nevezett ezéget előfizetőink névsorába iktattuk.
K. F. D. Még korai.
N. Bpest. Közleményeit köszönjük ; de nem lehe

tünk teljesen nézetén. Egyik kívánságát jelen számunk 
egyik czikkével teljesítjük. Többit felre tettük. Kell, 
hogy szigorúan betartsák a kisárusok. mi történnék, ha 
mindenki saját akarata szerint cselekednék. Újévi üdvöz
letét hasonló őszinteséggel viszonozzuk.

F. A Kassa. Nem mehetünk bele.
J. B. Cs. Minden ember becsülete egy-egy szent 

oltár, melyet megóvni és kímélni polgári kötelesség.

Kiadóhivatal postája.
1028 ik előfizető. A hirdetés ára 10-fizeri közlésre 

24 fit.
K. 0. A lapokat küldtük.
Un. V. Előfizetőink kedvezményben részesülnek.

N Y I L T T É R .

La Cocarde
szivarkaliüvelyek és szivarkapapir

a legjobb és

valódi franczia gyártmány.

I K a p i ^ a t ó

miniéi pnimokmsteiéslei
és

Árle jtés
a  m . k ir .  p é n z ü g y m in is z t é r iu m n a k  m . é. 3347 P .  M  sz. 

re n d e le t©  fo ly t á n .
72 <S94. szám. A in. kir. államépüloli felügyelőség részére 1894., 

1895. és 1896. é v e k re  t e r je d ő  id ő r e  s zü k sége s  p é n z z a c s 
k ó k  s z á l l í t á s á r a  e z e n n e l a j á n la t i  p á ly á z a t  k ird e t te t ik .

A pénzzacskó évi szükséglete a következő: V. számú a 10 és 20 j 
koronás aranyok elhelyezésére 1091 drb. IV. számú az 1 koronások 1 J 
fitosok, valamint az 1 és 2 filléresek és a régi rézpénzek elhelyezésére 
0351 drb. VI. számú a 10 és 20 filléresek csomagolására 19242 drb.

Megjegyeztetik, hogy a főnt elősorolt évi szükséglet csak megkö
zelítőleg van jelezve, a megrendelés azonban nagyobb vagy kisebb meny- 
nyiségre is terjedhet és a szállító kőteles a megrendelésnek, bármily 
mennyiségről szóljon is az, kifogás nélkül eleget tenni.

Vállalkozó tartozik, a mennyiben a szállítandó czikk belföldön egy- 
átalán előállítható, hazai gyártmányt szolgáltatni és az ajánlott tárgy 
gyártási vagy készítési helyét ajánlatában megnevezni és e tekintetben 
bármely ellenőrzésnek magát alávetni, köteles lesz továbbá a tárgyakat 
a m. kir. államépületi felügyelőség raktárába saját költségén és veszé
lyére szállítani.

Az ajánlattevő tartozik zári ajánlatához minden egyes tárgyból 
1 —  1 mintát csatolni és ezekre, illetve burkolataira az ajánlattevő czi- 
mét, a tárgy nevét, árát és mennyiségét felírni és pecsétjével ellátni; 
szigorú figyelem lesz lórdilandó arra, hogy a vállalkozó által szállí
tandó tárgyak az általa beadott és elfogadott mintáknak, illetőleg az el
fogadott méreteknek és minőségnek mindenben teljesen megfeleljenek.

Köteles továbbá az ajánlattevő az általa szállítandó tűi gyük, illetve 
munkák és anyagok egy évi szükséglete után számított összegnek 5°/0-at 
készpénzben vagy állami letételre elfogadható értékpapírokban a nr. kir. 
központi állampénztárnál, vagy adóhivatalnál bánatpénzül letenni és a 
pénztári nyugtát az ajánlathoz csatolni.

A minták és a szerződési feltételek alulírott felügyelőségnél meg
tekinthetők.

Az árlejtés a m. kir. államepületi felügyelőségnél (1 kér.. Var, 
Perényi-utcza 2.) f. é. január 23-án d e. 10 órakor fog megtartatni, 
miért is á magyar nyelven szerkesztett, 50 kros bélyeggel ellátóit s 
a fentirtak értelmében felszerelt ajánlatok lepecsételve s a borítékon 
.Ajánlat a m. kir. pénzügyminisztérium részére szükségelt pénzzacskók 

i szállítására“ felirattal ellátva a kitűzött határidőig nevezett hivatal igaz- 
I gatójánál nyújtandók be.

Pótajánlat, vagyis olyan, mely a benyújtásra kitűzött idő után 
érkezett be, semmi szin alatt s még az esetben sem vehető figyelembe, 
ha az ajánlat élőbbről volna keltezve, ha csak a postán kellő időben 
történt feladás nem igazoltatik.

A  in. kir. pénzügyminisztérium egyébiránt fenlartja magának azon 
jogot, hogy az ajánlattevők között, tekintet nélkül az ajánlóit árra és 
feltételekre, szabadon választhasson s azon esetre, ha az ajánlattevők a 
tárgyakért el nem fogadható magas árakat kívánnának, a beszerzést az 
ajánlatok teljes mellőzésével bárhonnan eszközöltethesse s hogy a czél 
biztosítására bármily másféle intézkedést tehessen.

Budapest, 1894 . évi január hó 5-én.

__________M. kir. államépiileti felügyelőség.
HIRDETÉSEKET

a.

Dohányárusok Közlönye
r é s z é r e

felvesz jutányos áron
a  „ D o h á n y á ru sa k  K ö z lö n y e "

kiadóid villáin

Budapest, VII., király-uteza 9. sz.
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1E GRIFFON
valódi frauczla legjobb ós legkedveltebb

szivarkapapir és szivarltahttvelyek.
A t. viszonteladók becses ügyeimébe ajánljuk, hogy

U
0-37 *5LE  GRIFFON
a tényleg legjobb és legkedveltebb szivarkapapir és minden papir

és norinbergi nagykereskedésben gyári áron kapható.
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M
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GTE
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mLE GLÓRIA
szivarkapapir és  szivarkahQvelyek

az elismeri

legjobb és valódi trauczio g j  állm ánj
JOSEPH B ilO O U  és FILS-toi Perpignanban és Párisban.

Szivarkapapir c s a k  a k k o r  v a ló d i fr a n c z ia , ha a gyáros ozimc vilá-

f

M
Lr<cr

gosan ki van tiintetvo.
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Budapest Terézvárosi
m arsasag*

váltóüzlete.
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Értesítjük ;i „Dohányárusok Közlönye" t. előfizetőit, hogy 1894. január 
2-tól kezdve magy. kir. nyeremény-sorsjegy (is ígérvények nagybani kiboesájtását 
és terjesztését elkezdjük.

ÍGÉRVÉNYEKET
bocsájtunk ki :

1864-ki államsorsjegyekre,
1870. Magy. kir. nyeremény-sorsjegyekre,
Tiszai és Szegedi elsőbbségi kölcsönökre,
Osztrák hitel-sorsjegyekre,
Bécsi községi sorsjegyekre,
4°|0 Magy. jelzálog-sorsjegyekre,
3°|0 Osztrák földhitel-sorsjegyekre.

Ezen lap kiadóhivatalának megkeresésére a kiadóval oly megállapodásra jutottunk, 
hogy a Dohányárusok Közlönyére előfizető trníikosok nagyobb jutalékban része
sülnek az eladott Ígérvények után* mint mások, illetve oly nagy jutalékot, 
mint egyetlen pénzintézet sem ad eláriisitóiiiak.

Hogy az összeköttetés kényelmesei)!) legyen, a dohányárusoknak közvetlen a 
„Dohányárusok Közlönye" kiadóhivatalához kell fordulniok, hol a mi Ígér
vényeink felett elárusitás szempontjából intézkednek.

Tisztelettel

Budapest Terézvárosi Takarékpénztár Részvénytársaság
váltóüzlete.
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A Budapest - Terézvárosi Takarékpénztár részvénytársaság 
“W  á ,  JL tb  ’ö l  z  JL &  “fb

lliidsigieist, V I . ,  Aia(lg’áN.\v>iil S . nk ö iii, s iijá t h á x á b a n .

mindennemű érczértéket, sorsjegyeket és értékpapírokat, elfogad 
töz dei m egbízásokat, melyeknek legelőnyösebb kiviteléről kezeskedik. 

Hevált mindennemű kisorsolt é rtékpap írt <;s szelvényt díjmentesen.
É rtesítő  osztályában készségesen ód felvilágosítást bárkinek minden e

szakmába vágó kérdésben.
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j r ,
ÜS

MARCUE O irU U
á iF V

HAHÓDÉ jt r u . E I

LE COLOMBUS
Eddig minden tekintetben felülmúlhatatlan, különösen egészségi szempontból előnyös, legjobb

és legkedvellebb, rövid idő alatt világhírűvé vált

enyvfelen  valódi fra n cz ia  s z iv a rk a p a p ir  é s
sz i v a r  ka hüvelyek

t. ez. e l á r u s í t ó k  ós v e v ő k  b e c s e s  f i g y e l m é b e  a j á n l t a t i k .

Kapható minden dohánytőzsde és norinbergi nagykereskedésben.

Ü T *  DOHÁNY NAGYÁRUDÁK ~ W  $A
legolcsóbban rendelhetik meg ĵ T

n y o m t a t v á n y a i k a t !

HUNNIAu konyviivoiiidalmii
£

B u d a p e s t e n

VII., Rom barh-utcza 1. szám
a/, alant megjelölt lírák mellett:

iv üre onal-

%\€-
TELEFON. lH6*

I
í »  I

a nemek meg

nalz.

Hg

fit
JOuO db. dohánymogicndiTés kistözsércknek 

zással és ezéynyomattal . . . .
5000 „ ugyanaz..................................
1000 „ dohánymegrcinlelés kis töz.séicknek

nevezésével és czégnyomattal
5000 .. ugyanaz. . . .  .................
1000 ,, dohányniegrend csekély sziikségl. 1 4 iv üre
5000 ,, ugyanaz. . .........................................................
J00 iv nagy megrendelés nagy árudáknak 2 db egy ivén 

*$KÍ 100 ,. .. különleges nagy árudáknak .
100 dl> dobálnj’beszerz.ési könyvecske borit,ékba fii/.ve

Tp< 100 iv Strnzz.n nagy alak n,/4., élni. nagys.............................
-9H?j 100 ,, eladási főkönyv különleges minta (ti évre) . . . .

100 .. beszerzési főkönyv finom erős papira nemek mc-gncvezé
100 „ leltár................................... .......................................

•gtó 100 „ >/4 évi k im u ta tás .....................................................
■jfry ebhez a betétivek d b ja ....................................

100 dl) bélyeg- és váltó niegrend. l a p o k ...........................
■íKj Azonkívül a l'entnevezett napló (Strazza), és főkönyvi ivek beköt 
gpÓ littatnnk és a következő árban számittatnak.

J db 100 íves .Strazza kemény kötés vászon hát és sarok 
200 „ ‘ „ ,. ..

minden további 100 Ívvel vastagabb kötésű 1.00 töbl
I 100 ives eladási főkönyv egész vaszonköi* '-.................

zÍCa minden további 100 Ívvel vastagabb köicsü 5{ lYttal t<
-3KJ I ,, 100 ives beszerzési főkönyv egész, vászonkötésii . . .

minden további 100 Ívvel vastagabb kötésű 1 frttal töl 
♦C Minden itt fél nem sorolt nvointatványok bármily alakú és kivitel

le

‘ e Wfr
&Ml tgISO jC*

5.—

■> &«•i :■«: „ii *
■t. UÉ-
V >4 -■ í<r -’-5» ;-«■
•«? í4

Irt J :)o 
3.öt)

>1>

• X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X *

| E isenseh im l és W aeh
Budapest, Erzsébet tér 9. Becs, VII., Kaiser trasse 62. } (

| a fén y k ép észe t
S  és

8 r o k o i i ' S z a k m á k
összes kellékeinek

g y á r i  r a k t á r a .

• X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X *

zál- H&-

*«-Se*w*
fentnevezott könyvnyomda elvállalja és legolcsóbban szállítja 

■%>! Vidéki megrendelések legpontosabban utánvétel mellett toljesittetnek. ,
^  Tisztelettől kérjük a ez ég c/imél (igyolmére rnéllatni. é*"
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