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T. ez. előfizetőinknek.
Azon előfizetőink, kik az előfizetési 

dijat még be nem küldték, felszólittat- 
nak, miszerint azt haladéktalanul beküldeni 
szíveskedjenek. Egyszersmind megjegyez
zük, hogy azon pénzeket, melyeket f. 
hó 15-ikéig be nem küldenek, postai 
megbízás utján fogjuk beszedetni.

A kiadóhivatal.

Lehetséges-e szivarjaink exportálása?
Mindenekelőtt konstatálni kívánjuk, 

miszerint szivarjaink exportálásáról abban 
az értelemben, a melyben t. i. Európa 
nagyobb városaiban állandó szivar rak
tárát tarthatnánk, nem gondolunk, már 
azért sem, mivel az osztrák egyedáruság 
ez irányban már elrontotta a dolgot, t.
i. Németországban egy pár kis üzletet 
nyitott, amelyek nem vezettetnek oly jól 
es nem is kedveltetnek annyira, a meny
nyire azt a monopólium megérdemelné. 
A  külföldi fiókokra már azért sem gon
dolhatunk, mivel a mint hisszük (eziránti 
szerződéseket nem ismerjük), valószínű
leg Ausztriának első sorban van joga 
gyártmányait a külföldön is elárusittatni. 
Tegyük fel azonban, hogy a magyar 
monopóliumnak is joga volna gyártmá
nyait a külföldön értékesíteni, ezt már 
azért sem tehetjük, mivel a konkurrencziát 
csak sok évi kiterjedtebb gyártással és 
munkássággal birnók legyőzni. Olykepen, 
mint Ausztria mai nap gyártmányait 
Németországban árusítja, Magyarország 
természetesen ma is megtehetne, azon
ban a ki Németországban ezen cs. és 
kir. dohány tőzsdéket látta, könnyen 
észreveheti, hogy azoknak más czélja 
nincs, minthogy a künn időző magyaro
kat esetleg osztrákokat a monopólium 
gyártmányaival ellássa. Ezen üzletek nem 
dohány- es szivar kereskedések oly ér
telemben, a mint azt az export megkí
vánná. Igaz, hogy a külföldi ember Né
metország dohánygyártmányait, bármily 
rosszak is, mivel néha lelkiismeretlen 
kereskedők befonják a gyanútlan vásár
lót, bizonyos előszeretettel élvezi, az 
osztrák egyedáruság mégsem aknázza 
ki eléggé előnyeit es nem igyekszik a 
tért, mely könnyen meghódítható, a 
maga részére megnyerni.

1 érről azonban eleg ennyi! Nem kí
vánjuk azt az. exportálást nagyobb stíl

ben, de azt hisszük, hogy a magyar 
monopólium elérhetné ezzel azt, hogy a 
monopóliumának szolidságát és szilárd
ságát a külföldnek is bebizonyíthatná. 
Elegendő, ha a közönség ezen szivaro
kat keresne fel előszeretettel és azt 
hisszük oly hírnévre tenne szert a ma
gyar dohánygyártmány, mint Magyaror
szág más fogyasztási czikkei mint pl. a 
paprika, a tokaji bor stb. Azt hisszük a 
magyar szivarok jól megérdemelt hír
neve a legrövidebb idő alatt meg lenne 
alapítva. Tekintettel a jó  anyagra es a 
kitűnő gyártásra azt hisszük, hogy a 
magyar doh. monopólium kiáltaná a kül
föld bármely szivarjával a versenyt. I la 
el tudjuk érni, hogy a külföld előtt úgyis 
elegge kedvelt magyar dohánygyártmá
nyokat teljesen közkedveltségüvé tudnék 
tenni, annak nemcsak anyagi es erkölcsi 
haszna lenne, de talán segítene is vala
mit az ország némely részeiben elége
detlen munkások helyzetén is.

Az ország összes dohánygyáraiban 
lázasan folyik a munka, bogy a nehány 
hónap múlva megnyitandó kiállításkor 
valószínűleg kitűnő jós igu dohánygyárt
mányokkal lássák el az ide seregié 
dohányzó emberiséget, miáltal újabb bi
zonyítékát fogjuk nyerni, egyedáruságunk 
kitűnőségéről. Ez hazafias kívánságunk 
es valószínűnek tartjuk, hogy a megér
demelt jutalom nem marad el.

Instrukcziók.
(Kis.-trusok használatira a m. kir. dohányáruk elárusitásánál.)

(Folytatás.)

Vevő: Jó, gyenge szivart kerek, mely 
fajtát ajánlja?

Árus: Jó, gyenge szivarjaink Rega- 
litás á 9 kr, Trabuco á 8  kr, Britanica 
á 7 kr es Guba á 5 kr.

le ró : Ezen fajták igen gyengék?
Árus: Nem, ezen szivarok az 5 kros 

Guba kivételével meglehetősen gyengék, 
de nem egészen. Teljesen gyengék a 
6 \* kros Millares es a 6 1. kros Havanna.

Vez>ő: Mily idősek körülbelül ezen 
szivarnemek ?

Árus: A szivarok rendesen 1 * éve
sek, mielőtt hozzánk kerülnek; azonkívül 
nálunk is fekszenek pár hétig.

Verő: S ez elegendő?
Árus: Igen, mert a magyar egyed

áruság szivart szivóképes állapotban adja 
át a forgalomnak.

Vevő: Én azt hiszem, hogy egy több 
ideig fekvő szivar jobb.

Árus: Nem mindig. A szivar, igaz, 
ne legyen nedves, de teljesen száraz 
sem, nehogy a benne lévő nikotin elii- 
lanjon. A  jól kiszáradt szivar persze 
jobban ég, de hiányzik belőle a dohány 
főkelléke, az illat.

Vevő: Minden gyár ugyanazon szivar
nemeket készíti ?

Árus: Minőség tekintetében az ösz- 
szes egy árban lévő szivarok egyformák. 
A gyártásnál az alak néha csekélyül kü- 
lömbözik.

I evő: M i ért van ez?
Árus: Ez igen természetes, mivel 

az az ezer meg ezer kéz, mely a szi
vart készíti, különbözőkép dolgozik. Ez 
különben a szivar minőségére semmiféle 
befolyással sincsen.

Vez>Ő: Van önöknek valódi Havanna 
szivarjuk is?

Árus: Van.
Vevő: Melyik faj itt a leggyengébb?
Árus: Majd valamennyi. A  nehéz, 

erős fajtákat a különlegességi árudában 
árulják.

Vevő: A  monopólium ezen szivaro
kat maga importálja?

Árus: Igen, a pénzügyminisztérium 
Havannában készíttet magának szivaro
kat, melyeket aztán behoz.

Vevő: Olcsóbbak ezek, mint ha a
vevő maga hozatja Havannából e sziva
rokat ?

Árus: Mindenesetre. Nagy szerepet 
játszik itt a beviteli vám, másrészt az 
egyedáruság csakis igen jó  minőségű 
szivarokat vásárol.

Vevő: Azt hiszem azonban, hogy 
nálunk nincs még nagy választék ?

Á rus: Minden árban es minden
erősségi fokozatban van havanna sziva
runk. A legkonyesebb gourmand is meg 
lehet velők elegedve.

Vevő: Miért nem kaphatók a külön- 
legessegek mindenütt?

Árus: Mert az a szivar hátrányára 
volna. A havanna szivar tudniillik csakis 
nedves állapotban élvezhető, ha pedig 
mindenütt kapható volna, megjegyzem, 
hogy a drágább fajokat nem igen kere
sik, elszáradnának es teljesen élvezhe
tetlenek lennének.
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levő\ Mily árig van önnek havanna 
szivarja ?

Á rus: 2 H krig.
Vevő: Es melyik a legolcsóbb ?
Árus: A 13 kros Londres.
Vevő: Ez valóban olcsó, de talán 

nem lesz teljesen valódi ?
Árus. Teljesen valódi. Az egyed- 

áruság néha többféle Ízlést kielégítendő, 
oly szivarokat is szállít, melyeken abso- 
lute nem nyer semmit.

Vevő: I Zz valóban coulans eljárás!
(Folyt, köv.)

A kávéházi doh. elárusitási engedélyekről.
A dohányárusok helyzetének most 

folyamatban lévő javítása nem lenne 
teljes, ha nem tekintenének azon kala- 
initásra, mely a dohányárusokon, mint 
nagy teher nyugszik. Ha be tudnák bi
zonyítani, hogy ezen különös intézkedés 
megszüntetése a közönségre vagy a 
kincstárra káros következményű, minden
esetre, mi lennénk az elsők, kik ezt nem 
kívánnak; miután azonban tudjuk, hogy 
a kávéházi engedélyek úgy a kincstárra, 
mint a kis és nagyárusra, sőt még a 
közönségre is káros következményű, 
kénytelenek vagyunk felkérni az illetékes 
köröket arra, miszerint szüntessek még 
ezen kávéházi engedélyeket. Minden fel
sorolt kalamitás, melyet ezen engedélyek 
szereznek, csekélység azokhoz képest, 
kiket ezen engedélyek fölösleges mun
kával látnak el és számos szekatúrának 
tesz ki. Látjuk tehát, hogy az érdekelt 
felek egyikériek sincs hasznára. Ha 
már a pinczérek ezáltal csekély jövede
lemre: tesznek is szert, ezen humanitás 
elenyésző azon inhumanitáshoz képest, 
a mennyiben pár száz dohányárun oly 
konkurrenczi.it kap, mely semmifele mó
don sem igazolható. Nem vagyunk eléggé 
okosak ahhoz, hogy belássuk, miért 
kapjon a pinczer 100 Virginia szivart 
5 frt f> krajezárért, miután ez a dohány
árusnak a bérösszeg és házbér beszámí
tásával 5 frt 10 krba kerül. Hz oly 
abszurdum, melyen még nevetni sem le
het. Szomorú dolog, hogy valamely üz
letág, mely pénzét könnyebben szerzi, 
előnyben részesül a dohányárusok felett. 
Azonban eltekintve ettől, nem látjuk be, 
miért legyen a nagyárus szolgája a néha 
nagyon is követeiben fellépő pinezéreknek, 
nem elég dolog az is, ha a nagyárus a 
hozzá beosztott kisárusoknak szolgálja 
ki a szivart. Nem hisszük, hogy volna 
valaki, a ki azt hinné, hogy egy munka 
az, ha valamely mennyiségű árut 50 vagy 
pedig 500 embernek adjuk ki. A na
gyobb munkáért természetesen nagyobb 
haszon is kívánható. De ne beszeljünk 
oly abszurdumról, mely magának a 
munkaadónnk is kárára van, mivel csak 
Budapesten, a fővárosban, a kincstár 
körülbelül 3— 4000 frtot vészit bérösz- 
szeg és jövedelmi adó fejében a kávé

házi engedélyeknél. A kisárusok pedig
150.000 frt kevesebb forgalomnál 12000 
frtot veszítenek. Jó lenne tehát ezen 
abszurd állapotnak véget vetni. Vagy 
talán nem ?

T. előfizetőinkhez.
Lapunk czélja lévén a dohánynagy- 

és kisárusok érdekeit minden irányban 
szolgálni ; időnket teljesen a dohányel- 
árusitók érdekeinek szentelni; s erkesz- 
tőségünkben egy külön tudakozó osztályt 
rendeztünk be. a hol minden f. előfize
tőinknek bármely dohány és szivar elárusi- 
tási szakmába vágó szóbeli vagy levélheti 
megkeresését készséggel elintézzük es kime
ntő 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.

A kiutasított millenniumi sorsjáték.
(B —.) A millenniumi sorsjáték re

mélt es óhajtott sikerének váratlan el
lensége akadt: Ausztria, amelynek kor
mánya az 1889. évi osztrák sorsjegy
törvény rendelkezései alapján a millen
niumi osztály-sorsjáték nyeremény köt vé
nyéit kitiltja.

Alább, a magyar es az osztrák tör
vény szövegén indulva, ki fogjuk mutatni . 
ennek az álláspontnak a teljes abszur
ditását. Bevezetésképpen konstatálni akar
tuk a tényt, amely komoly konfliktust 
jelent a két pénzügyminiszter közt és 
valósággal elszomorító bizonyítéka annak 
az animozitásmik, vagy mondjuk, barát
ságbeli fogyatkozásnak, amelyet az oszt
rák kormány Magyarország gazdasági 
törekvéseivel szemben még ilyen momen- 
tuózus alkalommal is tanusit.

A forrás, amelyből Ausztria tilalma 
fakad, a »Wiener Abendpost* következő 
officziózus közlése:

>Több oldalról felmerült az a 
kérdés, hogy szabad-e Ausztriában el
adni a magyar millenniumi osztálysors- 
játek sorsjegyeit. Kompetens helyről 
eredő informácziók szerint e sorsje
gyeknek Ausztriában való adás-vételét 
nem lehet megengedni. Hímek követ
keztében azok, akik ezeket a sorsje
gyeket Ausztriában eladják, vagy akár 
csak meg is őrzik, jövedéki kihágást 
követnek el és a megfelelő törvény 
büntető határozatai alá esnek. Hzeknek 
a sorsjegyeknek a hirdetése, vagy 
ajánlása az 1889. évi márczius 28-iki 
törvény 7—ik szakaszába ütközik.*

Hzek szerint tehát a millenniumi 
sorsjáték Ausztria területéről takarod

jék ki. Ezt köszönjük szépén. Hs most 
nézzük a magyar törvényt, amely az 
Ausztriával szemben való viszonosság 
alapján készült es az osztrák törvényt, 
amely természetesen a magyarral reciprok.

A nyeremenykölcsönökről szóló 1889. 
évi IX-ik törvenyezikk. amely az osztrák 
törvénynél egy hónappal később kapta 
meg a szentesítést, 3-ik szakaszának 
első, második és harmadik pontjaiban 
továbbra is meghagyja a közforgalom
ban a magyar es az osztrák kormányok 
részéről kibocsátandó sorsjegyeket, to
vább;! azokat a nyereménykötvényeket, 
amelyeknek kibocsátására a pénzügymi
niszter engedélyt ad. Ugyanilyen rendel
kezést tartalmaz az osztrák törvény is a 
magyar .illám sorsjátekaira nézve es 
hozzáteszi a törvény nálunk is, Ausztriá
ban is, hogy mindaddig, amíg a viszo
nosság fennáll. Hs tudtunkkal a viszonos
ság még megvan.

Már most a millenniumi osztálysors
játék. bár pénzügyi keresztülvitelét egy 
csoport végzi, sok tekintetben állami 
sorsjáték, mert belőle a kincstár közvet
len hasznot húz. Hs mindenesetre állami 
engedelylyel, hozzájárulással, a kormány 
ellenőrzése alatt, sőt az állam közvetet- 
len részvételével kibocsátott sorsjegyköl- 
csön, amely a közönséges tilalom alá 
eső nyereménykötvények közé nem szá
mítható. hanem határozottan ama sors
játékok osztályába tartozik, amelyek for
galmát Magyarország Ausztriára nézve 
es Ausztria Magyarországra nezve meg
engedte.

Hz egy. A másik dolog, amit szóvá 
kell tennünk, a sorsjegytilalmi törvény 7-ik 
szakaszára való hivatkozás. Hz a szakasz 
büntetést ró a forgalomba nem hozható 
sorsjegy kölcsönök hirdetésére, ajánlására, 
vagy bármi módon való publikálására 
Véletlenül ugyancsak ez a 7—ik szakasz, 
a mi törvényünkben is es szól. amint 
következik :

* Aki hírlapokban, nyomtatványokban, 
vagy más utón tiltott sorsjegyeket, vagy 
sorsjátékokat, továbbá nyoremenyköl- 
csönöket, amelyek ezen törvény értelmé
ben forgalom vagy szerződés tárgyát 
jog  szerint nem képezhetik, hirdet, 
ajánl vagy az árfolyam megállapítása 
czéljából jegyez; továbbá aki a tiltott 
sorsjáték huzási jegyzéket közzéteszi, 
szinten jövedéki kihágást követ el.
1 űrlapokban közzétett, avagy azokkal 
szétküldött, tiltott hirdetményekért az 
eljárás a lap kiadó-tulajdonosa, s 
másodsorban a nyomdavállalat ellen 
indítandó. *

Ha igaz, hogy a millenniumi sors
jegyek Austriában forgalom tárgyai nem 
lehetnek, akkor e szakasz rendelkezése 
alá esnek és ajánlásuk, terjesztésük, 
hirdetésük czimén kihágás miatt pürbe 
fogandók a bécsi sajtó orgánumai kivétel 
nélkül, mert annak idejében, amikor a
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pénzcsoporttal a megállapodás történt, | 
valamennyi becsi újság hasábos aján
lásokkal járult hozzá e sorsjegyek terjesz
téséhez, népszerűsítéséhez.

Már most egy törvényből kétfelé 
igazságot kiolvasni nem lehet. És mivel 
ezenfelül Mécsben czenzura is van, hogyan 
eshetett, hogy a bécsi lapok a tilalmas 
közléseket hozhatták, és ha hozták mi 
módon lehetséges, hogy a büntetést ki
kerültek ?

Nem tudunk más feleletet adni erre 
a kérdésre, csak azt. hogy akkor ezeket 
a sorsjegyeket még nem átkozták ki, de 
most utólag, a megindulás küszöbén egy 
törvény erőszakos interpretálásával ron
tani akarják az akczió es a kiállítás sikerét.

Ezzel szemben reklamáljuk a törvény 
igaz értelmét és kérjük a pénzügymi
nisztert, szerezzen igazságot a törvény
nek. önmagának es Magyarország meg
támadott érdekeinek.

P. N.

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.

V e g y e s e k .
Személyi hirek. Baróti Kde pénzügyminisz

teri osztálytanácsos, budapesti dohánybeváltó 
felügyelő ur, hosszabb körutat tesz I lorvátor- 
szágban, a termelésre a kalmas területek tanul
mányozása és megállapítása végett. Távolléte 
alatt, hivatalában dr. Kcümley Nándor titkár 
ur helyettesíti. A  budapest-erzsebetvárosi 
dohánygyárhoz, a szentgotthárdi dohánygyár 
igazgatójává kinevezett és uj állomására a na
pokban elköltözött Kazay Rezső ur helyére, 
aligazgatóvá: Xsolnay Vilmos urat aki ed
dig az o-budai dohánygyárnál működött — 
neveztek ki.

Pályázatok. 1*. ü. szemlcsz a fiumei p. u. 
igazgatóságnál 3 hét, kezelési gyakornok a 
budapcstvidéki p. ü. igazgatóságnál 2 hét, —  
segédvámtiszt az eszéki fővámhivatalnál 2 hét.

Havannában a múlt hónapban folyvást 
esett fiz cső, amely körülmény természetesen 
nagy befolyással van a dohnáyra. A  nedves 
időjárás azonban a szivargyártásra hátrányosan 
hat, miért is kénytelenek c miatt a gyártással 
szünetelni, ami ugyan csekély hatással van 
most az üzemre, mert a rendelések ez idő
szerűit igen kis mérvűek. —  A dohánypiaczon 
a kereskedés lanyha irányzatú, az uj do
hányból csakis egyes kisebb vételek lordulnak > 
elő, Florida részére. A  régi dohányok iránti 
kereslet nyomottabb, a jó minőségű Vuelta- | 
Abajo kivételével, amely azonban nehezen j 
található. A  behozatal május 31-éig 367.420

bál, a kivitel pedig január 1-től 1 13.780 bál 
és 66,563.183 szivar volt.

A rajnai Pfalzban a dohány ültetésre igen 
kedvező esős idő járt, minek folytán a nehézkes 
öntözés mellőzhető volt. A  fiatal dohánypalán
ták rendszerint szépen fejlődtek és általában 
pompásán néznek ki. A  kedvező eredmény 
által felbátorítva, mely a tavalyi dohányterme
lésnél eléretett, az idén Del-Pfalzban is mint
egy kétszeres mennyiségű dohányt ültettek, 
mint a múlt évben.

Amerikai tudósítások szerint: a dohány
kiültetése Virginiában és Marilandban már a 
múlt hó végen teljesen befejeztetett, inig 
YViscontiban az ültetés kis késedelmet szenve
dett. Ohioban és Kentucky egyes részein, a 
nagy szárazság miatt az ültetvények teljesen 
kivesztek.

Különlegességek árjegyzéke. A m. kir. 
dohányjövedéki központi igazgatóság újonnan 
kiadta a valódi havana és manila-szivar, vala
mint török szivarka-különlegességek árjegyzékét, 
a mely f. é. július 1-től kezdve érvényes. — 
A  mint az árjegyzékből kitűnik: jelenleg 101 
fajta havana és 5 fajta manila szivar., továbbá 
9 fajta török szivar különlegesség van 
forgalomban, —  a havana szivarok közül a 
legdrágább a 98. tételszámú Aquilas Imperiales, 
melyből 2f> drb IS frt 75 kr., 4 drb 3 frt 02. 
s a legolcsóbbak a 48. tételszámú Favoritas és 
a 95. tételszámú Conchitos, a melyekből 50 drb 
7 frt 50 kr., 4 drb 62 kr., —  a manila-szivarok 
közül a legdrágább az 1. tételszámú Impariales, 
melyből 25 drb 7 frt 50 kr., és legolcsóbb az 
5. tételszámú Kxquisitos, a melyből 50 drb 
7 frt 50 kr., a török szivarkák közül leg
drágább az 1 tételszámú Kn A ’ala, melyből 
100 drb 7 Irt, 25 db 1 fi t 75 kr., s legolcsóbbak 
aa 5. tételszámú A ’ala és a 9. tételszámú 
Ghiubek, amelyekből 100 db 3 írt. 25 db 
75 kr. A  havana-szivarnemek közül 21.
csak a készletek kiíogytáig fog elárusítani.

Az aradi dohánybeváltóhivatal mintatelepén 
az 1894. évben végzett kísérleti termelésből eredő 
mintacsomúkat volt alkalmunk a doh. jöv. közp. 
igazgatóságnál megtekinteni, s a beküldött 
csomókból ítélve a Sumatra-Deli és Sumatra- 
Lankat fajokkal végzett kísérletek, a múlt évi 
kedvezőtlen időjárás daczara is elég szépen 
sikerültek, különösen az előbbinek tetszetős 
világos színe és finomsága érdemel emlitést. —  
Kívánatos és közérdekű lenne, ha valamennyi 
mintatelepen végzett termelési kísérletek ered
ményét, az illető kezelő urak szíveskednének 
lapunk utján nyilvánoságra hozni.

Egerből tudósítják lapunkat miszerint régóta 
panaszkodik az egri közönség, hogy vasárnap 
délután nem tud szivarhoz jutni, ha esetleg 
délelőtt elfelejtett kellő mennyiséget vásárolni. 
Vasárnap este 7 óra tájt a pénzügyigazgató 
cgy pénzügyőri szemlész kíséretében személyesen 
akart e mizériáról meggyőződést szerezni, s 
minden szivartőzsdét zárva talált! A  következ
ményeket még nem tudjuk.

A dohánygyár építése Említve volt la
punkban. hogy az egri dohánygyár egy részé
nek kiépítésére a versenytárgyalás kiíratott. A  
versenytárgyalás f. hó 10. tartatott meg Buda
pesten, a m. kir. dohányjövedéki központi 
igazgatóságnál. Staud János egri építész mint 
legolcsóbb ajánlattevő nyerte a kiirt épületek 
építését.

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

magyar bank ma tette közzé julius 15-ről szóló 
heti kimutatását, amely a jelentékenyen csök
kent kereslet folytán ugyancsak kedvezőbb 
helyzetről tanúskodik. Az adómentes bankjegy
tartalék, amely a legutóbbi kimutatásban még

17 millió forinttal szerepelt, most 42 millió 
forintra emelkedett. Nem kevésbbé bizonyít a 
pénzpiaczon beállott kedvezőbb fordulat a váltó- 
tárca is, amennyiben 25.(51 millió forint- és a 
lombard-üzlet, amely 1.89 miliió forint hanyat
lást tüntet föl. A  bankjegyforgalom 10.(56 millió 
forinttal és az ércértékkészlett 227,000 forint
tal csökkent.

Az osztrnk-magyar bank kimutatásának 
egyes tételei a a következők: Bankjegyforgalom
518.659.000 frt (—  10.(566,000 frt), ércérték
készlet 339.437,000 fit (—  227,000 frt), váltó
tárca 143.400,000 frt (— 25.(517,000 fit), lom- 
bard-üzjet 30.387,000 forint (—  1,806,000 frt), 
adóm. bankjegytartalék 42.261,000 frt (j*
24.958.000 forint.)

Osztrák-magyar bank. Az osztrák-magyar 
bank főtanácsának tegnapi ülésében Pranger 
vezértitkár helyettes tett jelentést a pénzpiac 
helyzetéről. A  vezértitkár konstatálta, hogy az 
igények a legutóbbi héten meglehetős csökkenést 
mutattak olyannyira, hogy az adómentes bank
jegytartalék, amely e hó első felében 17 millió 
forintra hanyatlott, most 42 millió forintra, vagyis 
majd teljesen a múlt év bázisára emelkedett.

Segédszerkesztő: HELTAI NÁNDOR.

N  V  I  I -  T  T  É  R .

„THE GRESHAM"
életbiztosító-társaság Londonban.

Magyarországi fiók : Ifiidapest, Ferenc/. Jőzsef-tér f>. és ö. 
szám. n társaság (lázában.

Ausztriai fiók : Héos, (iisellastrasse I. szám a., a társaság 
házában.

A társaság vagyona. 1894. decz. .11. korona 138,-110.475.— 
Kvi (levétel biztosítások és kamatból

1894. évi deczember 31-én 25,819.008.
Kifizetések, biztosítási és járadéki szer

ződések, valamint visszvásárlások 
stb. után a társaság fennállása óta
(1848.) ........ ... - 304,342.593. -

Az. 1894. évben a társaság 9233 köt
vényt állított ki . 78,780.000.—

összeg értékekben, — Prospektusokkal <•> díjtáblázatokkal, 
melyek alapján a társaság kötvényeket kiállít, továbbá 
ajánlatokkal díjmentesen szolgálnak az osztrák-magyar mon
archia minden nagyobb városában az ügynök urak és a
magyar ós osztrák fiókok.

Kerestetnek
a .HEITERE BLÁTTERc részére Eger, 
Gyöngyös, Szepsi-Szt.-Gyöigy, Eszék, 
Fiume, Brassó, Kolozsvár, Maros-Vásár

hely városokban elárusítók,

20 T ” Magas provízió !
Coulans feltételek és nagy kereslet !

A „ H e fite re  B lö t te r“  
k ia d ó h iv a ta la .



D O H A  N Y Á R U S O K  K Ö Z L Ő  N Y E

Az ország t. c. dohánynagyárusaihoz!

Ám bár Magyarország' dohánynagyánisainak jelentékeny és igen tekintélyes része 

a „DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYÉ* -t azon meleg rokonszenvvel fogadja, mely nélkül egy 

oly szaklap, mint a mienk, nem állhatna fenn, mindamellett nélkülözzük a t. c. dohány- 
nagyárusok érdeklődését az oly kifejezetten elismert, célszerű vállalatunk iránt, kik attól 
részint nyelvi, részint gazdasági tekintetekből távol maradnak. Tapasztalásból tudjuk, hogy 

más indokok nem forognak fenn arra nézve, hogy a megillető érdeklődés mutatkozzék 

egy lap iránt, mely minden számában világosan igazolja, hogy azon hivatás jólétét, melynek 

érdekében síkra száll, szivén hordozza. Mert mivel volna indokolható a részvétlenség' oly 

lap iránt, mely hűen tolmácsolja mindazon kívánságokat, nehezteléseket, panaszokat és 

sóhajokat, melyek évről-évre százféle variációban merülnek fel és minden haladást meg
akadályoznak? Mi indokolhatná azt, hogy a dohánynagvárusok egy része még mindig 

távol tartja magát egy oly mozgalomtól, melynek célja a testületi szellemet fejleszteni és 

szilárd alakulást adni egy foglalkozási ágnak, mely eddigele csak szórványosan fejezte ki 
a javulás utáni törekvését.

Egyáltalában nem szándékunk lapunkat, mely életképességét már bebizonyította, 

és igy a reklámot nélkülözheti, dicsekvő módon ajánlani. De ami bennünket arra késztet 
hogy az ország t. c. dohánynagyárusaihoz forduljunk, nem egyéb, mint az a kérelem, 
hogy mindenki tehetsége szerint járuljon vállalatunknak minél nagyobb mérvben leendő 

kiterjesztéséhez, mert a biztos eredmény csak ez esetben fog gyorsan bekövetkezni. 
Legyen mindenki, aki a lapra még nem fizetett elő és ettől kicsinyes okok által vissza 

tartatott, azon meggyőződésben, hogy azon néhány fillér, melyet áldoz, oly célra szolgál, 

mely az ő érdekeit is előmozdítja és az ő kívánságait is illetékes helyen terjesztik elő. 

Mindenki, aki a lapot megkapja, azt kollegáinak is ajánlja! A  dohánynagvárusok helyzete 

komoly és az ő üzleti tevékenységüknek különös jelentőség mindaddig nem tulajdonittatik, 
mig ők maguk testületileg nem szervezkednek. Ezen célt elérni, az együttműködést lehetővé 

tenni, a közös ügynek egészséges hasison alapuló fejlesztését előmozdítani, ez képezi azon 

programmot, melyhez a „DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE1* ragaszkodik és melynek pontos 

keresztülvitelére, megvalósitására törekszik.

Kérjük a dohánynagyárus urakat, hogy a közös ügy érdekében élénk agitációt 

szíveskedjenek kifejteni.

9 9 A D O H AN YARUSO K K Ö ZLÖ N YE a

Kckstein ón Neufeld Budapest Klrrfly-utcza 17.
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