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A dohányárudák ügyének 
reorganisatiójáról a fővárosban.

A pénzügyminisztérium a legköze
lebbi napokban egy nj rendeletét adott 
a pénzügy őrsegeknek, mely a fővárosi 
clohányárudák reorganisátiójáró1 szól.

Ennek következteben ezen rendelet 
főbb pontjait kivonatban közöljük :

1. A főváros területén, az V., VI.,
VII., VIII . IX. es X. kerületben ezentúl 
csakis oly újabb dohányelárusitási enge
délyek adatnak ki, melyek csakis dohány- 
árudák. minden mellekczikk nélkül.

2. Az engedély megadásánál merv- 
atló lesz, hogy a legközelebb fekvő do
hányáruda 2 0 .0 0 ( 1  frt évi forgalmat ki 
tud-e mutatni.

8 . A dohányárud.i eladása után az 
engedélyt meg nem újítják.

4. Oly esetekben, midőn az átadás
nak okvetlenül meg kell történni, (pl. 
haláleset) a pénzügyminisztérium megad
hatja az újabb engedélyt.

5. I la a dohányáruda akár kívülről, 
akár belülről piszkos, tisztátalan, az enge
dély azonnal megvonható.

6 . A bérösszeg, mint eddig is, 1" „ 
marad, de csakis a kizárólagos dohány- 
áru(iáknál, melyekben mint mellekczikket

T  A  R  C  Z  A .
Adatok a magyar kir. dohányegyetlárúság 

1894. évi statisztikájából.
IV.

A  termelés, illetve beváltás eretlmanye, 
dohánybeváltó felügyelósegi kerületek szerint, 
a következő v o lt :

1. a budapesti doh. bev. felügyelőség terü
letén. f) beváltási körzetben, termelt 76 köz
ségben. 1817 termelő, G.G01 kát. hold tényleg 
beültetett területen; — s beváltatott: szivar-
boríték lével 64 klgrm. — kerti levél 550*490,/a 
klgrm. közönséges kerti levél 489.752 klgrm. 
— debrcczeni levél 12.192 klgrm, tiszai 
levél 1.627.262 ldgrm. kapa levél 1877 
klgrm, összesen 3.817.892'/* klgrm; — ezek 
beváltási ára fejében kifizettetett íuvarpót-
lék és átvételi költséggel cgyiitt összesen
666.588 írt 74 kr,, — átlagár volt 100 klgrmon- 
kent 17 fit 47 kr., egy kát. hold .átlagos 
jövedelme volt: dohányban 578 klgrm, pénzben 
87 írt 69;

2 . az aradi doh. bev. felügyelőség terii-

csak gyufát, czigarettapapirt, szipkát es 
újságot lehet árusítani.

7. A mellékutczákban levő es füszer- 
üzlettel egybekötött clohányárudák 2 "
a pálinkaméressel egybekötött 8 " „ bér
összeget fizet.

8 . A dohányárudákat ezentúl szapo
rítani nem, sőt ellenkezőleg kevesbíteni 
fogják. Uj engedélyt csak kivételes ese
tekben adnak ki, amikor is a 2 . pont 
figyelembe vetetik; bevonatnak azon do
hányárudák engedélyei, melyek akár eladás 
által, akár pedig a fogyasztás csekélységé 
miatt az előírásnak meg nem felelnek.

6 . A/ árudák ablakait s ajtóit ezentúl 
újságokkal vagy hirdetésekkel teleaggatni 
tilos.

10. A főváros területén lévő minden 
mintegy 1100 ven :églős és kávés dohány
eladási engedélye január 1 -töl megvo- 
natik. Három hó lefolyása alatt kötelesek 
ezek a kisárusoknál. kicsinykém áron 
áruikat beszerezni.

Ezen utolsó pont az. mely főkép 
nagy változást fog előidézni a kisárusok 
viszonyaiban. Különben még megjegyez
zük, hogy a rendeletet csak kivonatban 
közöltük es kijelenthetjük, hogy annak 
minden pontja a rendszerető árusok meg- 
elégedeset fogja kivívni.

létén. 7 beváltási körzetben, termelt 99 köz
ségben. 1.987 termelő. 12,514 kát. hold tényleg 
beültetett területen : s beváltatott : szivar-
boritok levél 17.880 klgrm, — kerti levél 204.796 
klgrm. közönséges kerti levél 196.064 klgrm, 

szegedi levél 5,584.184 klgrm; ezek 
beváltási ára fejében kifizettetett fuvarpó- 
lék és átvételi költséggel együtt összesen 
1.120.521 Irt 91 kr. átlagár volt loö klgrmon-
ként 20 frt 06 kr.. egy kát. hold átlagos 
jövedelme vo lt; dohányban 446 k'grni. pénzben 
87 frt 69 k r ;

8. a debrcczeni doh. bev. felügyelőség 
területén, 6 beváltási körzetben, termelt 194 
községben, 1 186 termelő, 10.821 kát. hold tény
leg beültetett területen; —  s beváltatott: szi- 
varboritcklevcl 1675 klgrm, debrcczeni levél 
5.589.656 klgrm. kapa levél 812.868 klgrm, 

muskataly levél 44.855*/s klgzm, összesen 
(>,449.149' .j klgrm; ezek beváltási ára fejé
ben kifizettetett fuvarpótlók és átvételi költ- 
séggel együtt összesen 1,160.822 frt 48 kr.,

átlagár volt 100 klgrmonként 17 frt 99 kr. 
egy kát. hold átlagos jövedelme volt : dohány
ban 624 klgrm, pénzben 1 10 frt 29 kr.

4. a miskolezi doh. bev. felügyelőség terű-

Az év végén.
1 iáladatos szívvel jelenthetjük ki. 

miszerint lapunkat megjelenése óta, mely 
a jövő számmal a IV. évfolyamba lép, 
egy hü olvasósereg kiseri. a kik hiva
tásuknak minden egyes momentumát 
figyelemmel kísérik. Azon aránylag rövid 
idő alatt, a mely óta lapunk exisztál. 
kiismerhettük, hogy ki veszi hivatását 
komolyan, es ki nem. Nem kapatott el 
bennünket azon körülmény, hogy egyesek 
hivatásunkat czéltalannak találták, mások 
meg dicshymmisokkal fogadtak. Ebből kö
vetkeztethetjük, hogy csak egy kis része a 
nagy es kisárusoknak kiseri figyelemmel 
hivatását, de mi azért rámutattunk min
dig a bajok valódi okára es, köszönet 
ezert az illetékes köröknek, meg is hall
gattattunk.

Ma mar azon szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy valódi sikerről is beszel
hetünk, mit senki kétségbe nem vonhat, 
a ki az előző, (a clohányárudák reorga— 
nizácziojárol szóló) csikkünket figyelem
mel olvassa. Minden szó, mit leirtunk, 
mit az árusok érdekében mondtunk, minden 
ba/\ mely ellem küzdöttünk, mindez a ma
gas pénzügyminisztérium bölcs rendelkezései 
folytán méltányosnak találtatott. Nem-e a 
legszebb siker ez. a mit egy szaklap

létén, I beváltási körzetben, termelt 126 köz
ségben, 1564 termelő, 8.899 kát. hold tényleg 
beültetett területen: s beváltatott: kerti levél
288.867 klgrm. debrcczeni levél 1,619.536 
klgrm, —  ‘tiszai levél 2,746.153 klgrm. kapa 
levél 192.355 klgrm, — muskatál levél 296.884 
klgrm. összesen 5,138.796 klgrm; ezek 
beváltási ára fejében kifizettetett fuvarpót
lékkal és átvételi költséggel, együtt össze
sen 9:>4.404 frt 01 1 kr, átlagai* volt 100 
klgrmonként 18 fit 57 kr, egy kát. hold 
átlagos jövedelme volt: dohányban 577 klgrm, 
pénzben 104 frt 75 kr;

5. a nyíregyházai doh. bev. felügyelőség 
területen, 5 beváltási körzetben, termeli 105 
községben. 516 termelő, 10,618 kát. hold tény
leg beültetett területen ; —  s beváltatott debz 
reczeni levél 6.747,702 klgr, —  kapa levél 
570.471 klgrm. —  muskatál levél 167,464 klgrm, 
—  összesen 7,485.637 klgrm; ezek beváltási 
ára fejeben kifizettetett fuvarpótlókkal és 
átvételi költséggel együtt összesen 1.420.787 frt 
58 kr, átlagár volt 100 klgrmonként 18 frt 
97 kr, egy kát. hold átlagos jövedelme vo lt : 
dohányban 705 klgrm* pénzben 131 frt 88 kr;
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felmutathat, nem szívet emelő látvány, ha 
működésűnket siker koronázta ?

Igen, ez siker és megvalljuk őszin
tén, ez büszke örömmel is tölt el ben
nünket.

Küzdöttünk egy számottevő keres
kedelmi ágért, szorgalmas és tisztessé
ges emberek javáért, kik a dohány- 
elárusitási szakmán szorgalmasan és er- 
nyedetlenül munkálkodnak. Áldásos kö
vetkezményeit nemsokára látni fogjuk és 
azok megelégedetten dolgozhatnak üzle
tükben, kik eddig csak csekély filléreket 
nyertek munkájuk jutalmául. Valóban 
szép karácsonyi ajándék ez, ha itt egy
általán ajándékról szó lehet, és mi igen 
kellemes kötelességünknek tartjuk, hogy 
azon hivatalnoknak, ki nem tekintve a 
fáradalmakat, mit azon munkával ma
gára vállalt, a nagy- és kisárusok forró 
köszönetét átadjuk.

Ezen újabb rendelet ugyanis, a mint 
hisszük, rendet fog csinálni a dohány
árusoknál 1

Még egy pár szót tisztelt olva
sóinkhoz és előfizetőinkhez! Minden, a 
miért küzdünk, a mit elérünk, a dohány
árusok jóvoltáért történik. Az egész szak 
jóvoltát előmozdítani pedig kötelessége 
minden egyesnek. Köszönetét mondunk 
tehát mindenkinek, ki bennünket szóval 
és tettel támogatott, a hivataloknak, kik 
előzékenységükkel lehetővé tettek, hogy 
az elárusítók érdekében szót emeljünk, 
és azon voltak, hogy lapunk annál szé
lesebb kört, terjedelmet nyerjen. Kíván
juk, hogy a jövőben is azon meleg 
érdeklődéssel közeledjen mindenki hoz
zánk, mely csekély munkánkat némikép 
megkönnyíti. A  karácsonyi harangszó 
árasszon szerencsét és örömet minden
hová, a hová tisztességes törekvések 
szolgálatában álló lapunk kerül !

Vidám karácsonyi ünnepeket!

6. a szegedi doh. bev. felügyelőség terü
letén, 6 beváltási körzetben, termelt 51 köz
ségben, 1.390 termelő 5.480 kát. hold tényleg 
beültetett területen: s beváltatott: szivar-
boritéklevél lüHklgrm, -szegedi levél 1.750.404 
klgrm, — kapa levél 925 klgrm. — összesen 
1.757,527 klgrm; —  ezek beváltási ára fejében 
kifizettetett — fuvarpótlékkal és átvételi költ
séggel együtt — összesen 268.167 frt 95'/2 kr,
—  átlagár volt 100 klgrmonként 15 frt 24 kr, — 
egy kát. hold átlagos jövedelme volt: dohány
ban 320 klgrm, pénzben 47 frt 33 kr;

7. a szolnoki doh. bev. felügyelőség terü
letén, 4 beváltási körzetben, termelt 70 köz
ségben, 762 termelő, 10.026 kát. hold tényleg 
beültetett területen; s beváltatott: tiszai 
levél (kizárólag) mindösszesen 4,146.539 klgrm;
— ezek beváltási ára fejáben kifizettetett 
fuvarpótlékkal és átvételi költséggel együtt — 
összesen 705.107 forint 39 kr, — átlagár volt 
100 klgrmonként 17 frt, egy Icát. hold átla
gos jövedelme volt: dohányban 413 klgrm, 
pénzben 68 frt 39 kr.

M. IJ. U.

T. előfizetőinkhez.
Lapunk czélja lévén a dohánynagy- 

és kisárusok érdekeit minden irányban 
szolgálni; időnket teljesen a dohányel- 
árusitók érdekeinek szentelni; szerkesz 
tőségünkben egy külön tudakozó osztályt 
rendeztünk be, a hol minden t. előfize
tőinknek bármely dohány és szivar elárusi- 
tási szakmába vágó szóbeli vagy levcibeli 
megkeresését készséggel elintézzük es kimé 
ritő  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, szakmábavágó bead
ványok szerkesztését, stb.

Vegyesek.
Kinevezések. A m. kir. dohányjöve

déki igazgatóság Tolnai Sándor es 
Schwarz József dohányjövedéki tiszteket 
a pozsonyi, illetőleg ó-budai dohánygyári 
igazgatós ighoz, a IX. fizetési osztály 
utolsó fokozatába szertári kezelőkké-, 
Zöldi József. Biró Lajos, Vaiser Béla 
dohányjövedeki clijas gyakornokokat, Illing 
Ottó, Gramantik Mihály, Sinkovics Gyula 
helyettes segédtiszteket, gyártási ügye
lőket, Balogh József, Stich leutner Kde, 
napidijasokat a XII. fizetési osztály utolsó 
fokozatába való sorolással dohányjövedéki 
segédtisztekké-, Bunyitai Béla, Fügerth 
Frigyes, Sulyok József, Stepán Aladár 
díjtalan dohányjövedéki gyakornok-jelöl- 
teket, Suchán Elemér végzett kereske
delmi akadémiai és Karkovány Kálmán 
végzett középkereskedelmi iskolai hall
gatókat dohányjövedéki díjas gyakor
nokokká nevezte ki.

A dohányjövedéki központi igazgató
ság a jövő évben kiköltözködik jelenlegi 
helyiségéből, minthogy a főváros II kerü
letében levő — négy utczára néző — 
pénzügyi palotát, a pénzügyminisztérium
nak eddig bérházakban elhelyezett osz
tályai fogják elfoglalni. I logy azonban a 
doh. jöv. közp. igazgatóságnak hol lesz 
az uj hivatali helyisége a fővárosban : 
arra nézve vegleges megállapodás még 
nem történt.

Kiállítási szivarok. A kiállításban 
meg lesz a gyönyörűsége a szivaros em
bernek is. Mint értesülünk, két hazai 
dohánygyár foglalkozik lázasan azoknak 
a szivaroknak a gyártásával, melyek elő
ször a kiállítás területén lesznek közel- 
vezetre kibocsátva, s a melyeket a mil- 
lenium évében csakis a kiállítás területén 
lehet kapni. E szivarok pedig nem a 
nagy igényű és nagy pénzű embereknek 
vannak készítve. Még Wekerle minisz- 
terelnék intézkedett úgy, hogy az uj 
szivarok legyenek az uj »polgári* sziva
rok, melyek úgy ár, mint forma es Ízle
tesség dolgában, úgynevezett * zónaszi
varok t-ká váljanak, azaz a szivarfogyasz
tók óriási kontingensét elégítsek ki. Épp 
ezért úgy intézkedtek, hogy a szivar a 
jobb minőségű dohány válogatott leve
leiből készüljön és formájára az uj rega- 
litást közelítse meg. A szivar valamivel

hosszabb a regalitásnál, szívó  vege éles 
hegyű s teste karcsú. A szivar ára fi 
krajezár lesz, ami maga is bizonyítja, hogy 
széleskörű fagyasztásra számítanak. Volt 
alkalmunk megizlelni egy ilyen szivart, 
s biztosíthatjuk a pénzügyminisztert, hogy 
hamar ki fogja szorítani a forgalomból a 
regalitást, a trabukkot es a britanikát.

A szegedi m. kir. dohánygyári mun
kások. az általuk rendezett bál jövedel
méből, az ottani elemi iskolák szegény 
tanulóinak felsegélyezésére fii ftt 65 kr: 
adományoztak, mélyért a m. kir. vallás 
és közoktatásügyi miniszter őszinte kö
szönetét és elismerését nyilvánította.

Üzletek szaporodása a fővárosban.
Igen természetes, hogy Budapest lakos
ságának rohamos szaporodása folytán 
újabb és újabb üzletek nyílnak meg. a 
melyeknek egy részé azután mihamar 
meg is szűnik. Az elmúlt évben 5576 uj 
üzlettel próbáltak szerencsét és csak 
2650-et csuktak be, a miből az követ
kezik, hogy 1894-ben az üzletek száma 
2926-tal szaporodott. Ezek a gomba
módra növekedő üzletek különösen na
gyon kedvelik az italokat, mert ezek 
elárusitása czéljából nyílik meg az orosz
lánrész. A fővárosban ily üzlet több mint 
ezer nyílik meg évenként s igen hihető, 
hogy ezeknek a tulajdonosai közül nem 
sok megy tönkre. Nagy numerust ké
peznek a kávéházak es kávémeresek, a 
melyekből 5— 400 esik egy évre. A 
vendéglők es korcsmák száma is erősen 
szaporodik és el lehet mondani, hogy 
minden újabb esztendő 1— 200 ily üzle
tet hoz. Igen előkelő helyet foglalnak el 
még a mészáros-, hentes- es egyeb 
husüzletek, a melyeknek a száma foko
zatosan emelkedik es pedig nagy arány
ban. A ruházati ipar terén szintén erős 
lendületet lehet konstatálni, inig az ipar 
többi ágaiban az asztalosipar jár elől.

A postai csomagokban szállított leve
lek. A pénzügyi közegek újabban nem
csak a vasúton, gőzhajós vagy más szál
lítási vállalatok közvetítésével, a mire 
kétségkívül joguk is van, hanem mostan
ság már a postai csomagokban szállí
tott leveleket is megleletezik. a mi azon
ban határozottan a szabály félremagya
rázásáról tanúskodik. Ugyanezt a fel
fogást vallja a pénzügyminiszter is, a ki 
egy körrendeletben utasítja a pénzügyi 
közegeket, hogy a postán csomagokban 
elhelyezett leveleket csak akkor leletez- 
zék meg, ha megállapítható, hogy a fel
adó vagy a czimzett az igy szállított 
levelek gyűjtésével Üzletszerűen foglal
kozik.

A postai csomagok fekbére. Szak
körökben már ismételve felmerült az az 
eszme, hogy azokért a postai csoma
gokért, a melyeket a czimzettek bizo
nyos határidőn belül át nem vesznek, 
őrzési dijban naponkint bizonyos össze
get fizessenek. Postai körökben ezt a 
vasúti küldeményeknél már régebben 
életbe léptetett újítást, a mely a közön
ségre újabb terhet ró, azzal okolják meg, 
hogy egyes esetekben meg nagyobb 
kereskedők is, valóságos raktárnak hasz
nálják a postahivatalokat s csomagjaikat 
időn túl is ott hevertetik.

A gyufaadó Ausztriában és Magyar- 
országon. Az osztrák pénzügyminiszter a 
költségvetés tárgyalása alkalmával az 
osztrák képviselőházban kijelentette, hogy 
a gyufaadó kérdése jelenleg tanulmányo
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zás alatt van és e tekintetben az a tö
rekvése, hogy e kérdést a magyar kor
mánynyal egyetértőié# rendezzék. A 
gyutaadó a miniszter reménye szerint 
úgy Ausztriában, mint Magyarországon 
jelentékeny bevételi többletet fog ered
ményezni. Az osztrák pénzügyminiszter e 
nyilatkozatával elárulta tehát azt is. hogy 
a gyufaadót Magyarországon is be akarja 
hozni a kormány. Hogy milyen formában 
fogják ezt az adót behozni, az természe
tesen a most folyó tanulmányok ered
ményétől függ. Ha a gyüfaegyedáruság- 
tól el akarnak tekinteni, akkor még két 
adózási forma között lehet választani. Az 
első a gyártási adó, a melynél az illeté
ket a gyártás helyen szedik be. Ebben 
az esetben természetesen a háziipar- 
üzemet be kellene szüntetni, a másik 
sokkal elterjedtebb forma, a belső fogyasz
tási adó, melyet rendszerint bélyeges 
szalagok (banderole) alakjában szednek 
be. Ez a forma van használatban Orosz
országban es Olaszországban. A többi 
államokban a monopólium divik. Olasz
országban ez év elején hozták be a sza
lagadót és ott ebből több mint 4*/a mil
lió frank jövedelmet várnak. A  szalag
adó ott skatulyánkint 1 czentim. Egy 
ilyen skatulyában 230 finom vagy f>0 
közönséges gyufaszál van. Eranczia- 
országban is megkisérlették ezt az adó
zási formát, de ott nem vált be es he
lyette aztán behozták a monopóliumot. 
Ott ugyanis az előirányzott 15 millió 
frank helyett alig 5 millió frankot jöve
delmezett, holott a monopol tavaly
20.217,000 frankot hajtott. Oroszország
ban a szalagadó skatulyánkint 7s— 2 
kopek között váltakozik. Svéd gyufák 
után ez illetek felet, külföldiek után két
szereset fizetik. Oroszországban ez az adó 
1893-ban 7*5 millió rubelt jövedelmezett. 
Spanyolország 4 '  ., Rumánia 2*5 milló, 
Görögország 0*9 millió frankot vesz be 
a gyufaadóból.

Elfogott pénzhamisító. Terszep Adám 
kikindai lakos, mint levelezőnk Írja, hazard 
kártyajátékos hireben állott már régóta. 
N<-inreg az a gyanú is felmerült ellene, 
hogy a pénzhamisítást is nagyban űzi. 
\z utolsó hetekben Makón tartózkodott 
és több odavaló hiszékeny embert arra 
bírt, hogy pénzösszegeket adjanak át 
neki azért az ámító igeretert. hogy éret
tük tízszer annyi hamis bankót fog adni. 
Ily módon egy jómódú paraszttól egy 
ezres bankjegyet is kicsalt. A leprement 
emberek csalást sejtvén, jelentest tettek 
a váiosi kapitányságnál, mely is Ter- 
szepet tegnap Nagykikindán elfogatta. A 
pénzhamisítót Makóra vittek.

Az ozredeves kiállítás. Annak a szorgos 
munkának, a mely a kiállítás területén folyik, 
napról-napra teljesebb lesz az eredménye. Ké
szen van már a díszes közművelődési és sajtó- 
pavillon. Fűnek az épületnek egy nagy föld
szinti termében lesz a magyar sajtó kiállítása.
A terem tizenegy méter bosszú és bét méter 
széles, s már a külső díszítése is mulatja, hogy • 
milyen ezéll szolgál. A dekoratív festéssel díszí
tett falon, illő keretbe a fővárosi lapok fejeit 
illesztik bele, még pedig eredetiben az ő papi
rosukon, a saját betűikkel nyomtatva. A kiállí
tás tárgyai lesznek első sorban a magyar zsur
nalisztika emlékei, relikviái s a birlapirás tör
téneti fejlődését feltüntető emlékek. Neves 
újságírók képei és szobrai kerülnek ide, régi 
újságok első példányai, nagyérdekü kéziratok, 
aranytollak, emlékezetes irószerszámok. Kiállí
tásra kerülnek továbbá a magyarországi idő
szaki sajtó összes termékei. Ami csak újság, 
olyóirat, szaklap Magyarországon megjelenik,

mind itt lesz egy-egy példányban, s egyutlal 
olvasmányképen a közönség rendelkezésére is 
áll. Ugyancsak itt kerülnek kiállításra az összes 
magyarországi lapok rövid monográfiái, az 
ismert újságírók életrajza, úgy hogy ezek a fü
zetkék egykötve a magyar hírlapirodalom tel
jes áttekinthető történetét adják.

Az érdekes kiállításon való részvételre a 
kiállítás Igazgatósága most szólítja föl a sajtó 
orgánumait, s egyszersmind kéri azokat a magá
nosokat. akiknek a sajtó íörténelóben nevezetes 
relikviái vannak, hogy azokat lehetőleg állítsák 
ki a sajtó kiállításán. A bejelentések IH‘J6. jan. 
31-óig a kiállítás igazgatóságához küldendők.

Nagyon érdekes darabhoz jutott a kiállítás 
a napokban. Az a kard, amelyet XIV. bajos 
Rákóczy Uerencznek, Kákóezy pedig a tolna- 
megyei kölesdi csata alkalmából brigadérosának 
Réri Ralogh Ádámnak ajándékozott, a tolna
megyei Forster-család birtokába jutott. A kard 
ez idő szerint való tulajdonosa Forsler István 
földbirtokos a hozzá intézett felszólítás követ
keztében készséggel átengedte a kardot a kiállí
tásra s már fel is hozta a fővárosba. A kardnak 
ezüst művű a markolata és a hüvelye, pompás 
pengéjén pedig két oldalt a következő felírás 
olvasható:

•Ne me lire pás sans raison,
Ne me remets point sans honneur.
(Ne huzz ki ok nélkül,
Ne tolj vissza becsület nélkül.)

Az agyag- és üvegipari csoport bizottsága 
legutóbbi ülésén már teljesen elkészült azzal a 
tervvel, amely szerint tárlatát berendezi, ugy, 
hogy ennek a kiállításnak már alig van több 
előkészítő munkája. A bizottság ülésén a kiál
lítási katalógus bevezető részének megírását, 
— a magyar agyag- és üveg-ipar története és 
fejlődése, — ilr. VVartha Vincze műegyetemi 
tanár, csoport bizottsági elnök vállalta magára. 
Nagyban készülnek a inilleniumi kiállításra az 
Ügyvédek is. Hogy méltán legyenek képviselve 
a kiállításon, az ország összes kamarái egyesüllek.

A kiállítás az ügyvédség történeti fejlődé
sét és közművelődési jelentőségét tünteti fel egy 
csomó nagy áldozat árán összeszerzett okmány
ban és történeti emlékben. A budapesti kamara 
az ügyvédség történetének megírásával Sik Sán
dor jogi szakiról bízta rneg. Az ügyvédi kiállí
tás az igazságügyi pavillonbun lesz. Az igazság
ügyi miniszter a kupola alatt levő helyet engedte 
át az ügyvédi karnak. A kiállításnak ma idegen 
vendégei is voltak.

Aki mindig udvarias. Eord Ponsonby- 
ról. az angol királynőnek nemrégen 
elhalt főudvarmesteréről Toole angol 
komikus a következő mulatságos törté
netet beszeli el: Valahányszor valamely
művész vagy művésznő fellepett Wincl- 
sorban vagy Balmoralban, lord Ponsonby 
másnap táviratot küldött hozzá, a mely
ben ő felsége nevében tudakozódott az 
egeszsege felől, vagy ha egesz társaság 
volt, minden egyes tagról külön-külön 
kért hirt.

Egyszer Rodgers Trat is produkálta 
magát betanított libáival a királynő és a

connaughti hdrceg előtt. Másnap a kö
vetkező táviratot Kapta az udvartól:

O felsége nagyon örülne, ha meg- 
tndná, hogyan érzik magukat tisztelt tár- 
zaságának tagjai, s könnyen türték-e az* 
utazás fáradalmait. Részemről kérem adja 
át nekik szives üdvözleteimet. Ponsonby.

T. vidéki olvasóinkhoz.
Tisztelettel felkérjük t. vidéki olva

sóinkat. hogy minden olyan dologról, 
melyről feltételezik, hogy olvasóinkat ér- 
dekedhetik. 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 szerkesztőségünk.

A tudósítások bármely nyelven be
küldhetők.

A  szerkesztőség.

Előfizetési felhívás!
Mai számunkkal az egész és fél évi 

előfizetések lejárván, tisztelettel kérjük t. 
olvasóinkat, hogy az uj előfizetési összeget 
hozzánk .juttatni szíveskedjenek.

Hogy az előfizetési összeg beküldése 
kényelmesebben legyen eszközölhető, jelen 
számunkhoz postautalványokat mellékel
tünk, kérvén t. előfizetőinket, hogy minél 
előli!) ujilsák meg előfizetésüket, nehogy 
a lap szétküldése megszakítást szenvedjen.

Lapunk legközelebbi és következő 
számai igen fontos, az árusokra nézve 
nagy horderejű közleményeket fognak 
tartalmazni.

Az előfizetési d ij:

félévre 2 forint 50 kr.,
mely összeget posta-utalvány felhasználásá

val beküldeni kérünk.

A Dohányárusok  Közlönye
kiadóhivatala.

Budapest, V II., Káro ly-körú t 7. sz.
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A legjobb

szivarkapapír és hüvely
„ L A  C O C Á M ”

kapható minden dohánytözsdében és papir- 
kereskedésben.
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