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Nem nagyvárosias.
A ki a fővárosban úgy vasárnap 

délután sétálni megy, annak azonnal föl
tűnnek azok a kis asztalkák a zárt do
hányárudák előtt, mélynél rendesen va
lami elzüllött alak árulja a néhány ska
tulyában lézengő m. kir. dohány-árut. 
Kz oly benyomást kelt a néző előtt, 
mintha a keleten volna, a hol nem rit
kaság, miszerint az üzlet-helyisegre az 
utcán, szabad ég alatt egy kiszolgált 
asztal es egy talán jobb időket látott 
szék képviseli. Az igazi európai niveau- 
val es a nagyvárosiassággal ez sehogy- 
sem fér össze.

Igaz ugyan, hogy a fővárosi embe
rek legtöbbje csakis a kényszernek en
gednek, a mit a szabályzat ir elő, ám 
elesszemU idegen, ki tudvalevőleg min
dent észrevesz, a mi nem szép. nem cso
dálattal látja majd, hogy nálunk meg 
divatban van oly szokás, a mi mint fön
tebb említettük, csak a keleten letjo- 
gosult.

A mennyire különösnek is látszik ez, 
mégis napról-napra több les/ a követője, 
a helyett, hogy kevesebb lenne. Termé
szetes ezt csakis azok tes/ik, a kik nem 
kizárólagos dohányárusok, hanem emel
lett még más üzletaggal is bírnak s 
csakis azt akarják ezen eljárásukkal do
kumentálni, miszerint ők a törvénynek 
eleget tesznek s ezért vasárnap az utcán 
nyitják meg üzletüket. Véleményünk sze
rint a fővárosban meg mindig sokkal 
több az olyan dohányárus, kinek mellek- 
Iizleie is van, mint az olyan ki szívesen 
áldozza fel a vasárnapját, csakhogy va
lamit keressen, nemregiben fejtegettük, 
hogy valóban üdvös lenne a vasárnapi 
munkaszünet azon dohány-árusokra nézve, 
a kik kívánják, mivel eltekintve azon kö
rülménytől, hogy ezek hetközben igen 
sok nehéz munkát végeznek, a vasárnapi 
dohány- es szivar-forgalmuk igazán cse
kély lehet. Kzért kertük akkoriban mind
azok számára, a kik szeretnek, a vasár
napi munkaszünetet es kérjük azt ma is. 
falán ennek elintézése nem volna oly 
sürgető, ha nem volna itt nehány hét 
múlva a kiállítás. Mert hát nagy ellen
tét lenne, az a sok magasba nyúló pa
lota es a kapuban személyesített sze

génység. mely nehány szivart bocsát 
a járo-kelőknek. Pedig h ír ha meg sze
gények lennének, hát hagyján, de ezek 
nem azért ülnek ott künn ünnepnap, hogy 
nehány garast keressenek, hanem, hogy 
eleget tegyenek az előirt szabályoknak. 
Vájjon mit gondoljon az idegen, a ki ezt 
látja? Oly szegény a tőváros lakossága, 
hogy az utcán egy asztalra teríti ki üz
letet, vagy pedig oly csekély a dohány
árus haszna, hogy abból nem telik ház
bérre? Nem gondoljuk, hogy az idegen 
azon ősidőkből származó rendeleteket i 
tanulmányozza, a melyek őt erről eset
leg fölvilágosítják. Azt hisszük, hogy 
ezért e neme a kereskedésnek, nem i 
emeli majd a kiállítás niveauját a szem

emberek tényleg nem tehetnek máskép,, 
miután a rendeleteket strikte betartják. 
Itt tehát csak a szabályzatról van szó, 
a mit lehetőleg gyorsan meg kellene vál
toztatni, mivel ez is egyike azon rende
leteknek, mely ma már semmiféle létjo
gosultsággal nem bírnak. I logy már most, 
mily módon oldják meg a kérdést az 
mindegy, egy azonban elcörlendő t. i. a 
m. kir. dohány-áruk nyílt utcán való el
adása. Krisztus születése utáni 18W(>. év
ben, a millenium éveben a ni. kir. állami 
egyedáruság áruit nem szabad úgy árulni 
az utcán mint nyáron a gyümölcsöt, pat
togatott kukoricát, vagy télen a sült 
gesztenyét. Hisz a gyümölcsárus kofák 
és halárusok is már vásárcsarnokba köl
töznek az utcáról.

A fajták szaporításáról.
Igaz ugyan, hogy a közönséges  

árudabeli fajták szaporítása rendületlenül 
m egm arad program munkban s azt az 
elárusitásra nézve igen előnyösnek is 
tartjuk, nem veszthetjük m eg sem szem  
előtt azon nehézségeket, a m elyekbe ez 
ütközik. Az összes gyárakban roppant 
sok a munka, m ár a miatt is, m ert nagy  
forgalmú növekedést várunk, aztán tud
juk azt is. hogy valam ely uj fajta g y ár
tása m eg másfele nehozsegekbe is ütkö
zik, melyekről itt terszüke miatt nem 
beszélhetünk, sőt hosszabb illőt is igé
nyel. miután a forgalom ba hozatal az

egész országban történik s folyton utána 
kell dolgozni.

Hogy mégis egy uj fajta behoza
talát ajánljuk ezt tesszük az arra való 
utalással, hogy annak forgalomba hoza
tala körülbelül egy evet igenyel akkor is, 
ha a forgalom most nem is nőne meg. 
Négy krert jelenleg nem kaphatunk 
szivart. Miért? Nem volt-e mindig a 4 
kros szivar igen keresett? A 4 kros 
Cuba áremelése 5 krra akkoriban nagy 
forgalmi hanyatlást eredményezett s hogy 
most némileg nagyobb a kereslet ezt. 
nem tulajdoníthatjuk annak, hogy a 4 
kros Cuba fogyasztói ime belenyugodtak 
sorsukba. A 4 kros Cuba fogyasztói 
jelenleg legnagyobb részt 2 es fél kros 
rövid szivart színak. Hogy pedig az ökrös 
szivar oly nagy keresletnek örvend, ezt 
annak tulajdoníthatjuk, hogy ezeket bizo
nyos fajta szivarozók szájíze szerint 
készítettek. Hllenben a régebbi 4
kajezáros Cuba fogyasztóinak tény
leg hiányzik máig is egy ugyanily 
áru szivarfaj. Véleményünk szerint ez az 
F szivarok forgalmának sem ártana, 
meg abban az esetben sem. ha 4 krra 
emelnek az árukat, miután azokat is 
csak azok szijják. a kik már hozzászok
tak s a kik szeretik is. Sem az 5 kros, 
sem pedig a drágább szivaroknak ter
mészetesen szinte nem ártana a 4 kros 
szivar. Az a/i^ ian  meglehet, hogy a 
szivarok forgalma egy évig csökkenne, 
ez azonban nem baj.

Készítésükre nézve megjegyezhetjük, 
hogy a Bb Británica szivarig semmiféle 
küzeperősségü szivarunk nincs. Van erős 
dohányos, a ki folyton szi, de csak 
gyenge szivart; van aztán olyan, a ki 
kevesebbet szi, de erőset. A ki azonban 
erős dohányos és kö/eperösségü szivart 
akar. annak a Britanicáig nincs szivar
faja s ez is a legtöbbnek nagyon nagy. 
Kellene tehát egy kisebb fajta szivar, 
mely vastagabb az. 5 kros Cubánál oly 
dohányfajokból összeállítva, mely közép- 
erössegü szivart adna. Kzen uj faj beho
zatalának szükségé nemsokára mutat
kozni fog, de ne várjuk be azt, miután 
egy uj faj behozatal mindenesetre nagy 
nyereség lenne.
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Vegyesek.
Elegáns külső. Egyik korábbi czikkünk 

következtében igen sok fővárosi doliányárus el
határozta, hogy üzletét ugy külsőleg, mint belső 
berendezés tekintetében elegánsabbul fogja ki- 
állitani. Eőleg abban láttuk czikkünk hatását, 
hogy igen sokan szép czégtáblat helyeztek 
üzletük fölé. Ezt annál nagyobb öröuimel con- 
statáljuk, minthogy ezen előnyös változások leg
inkább a nagyon sokat frequentalt utczákon és 
tereken észlelhetők. Most még csak reméljük, 
hegy a rr.ellékutczákba:. levő dohányárusok is 
követik majd e szép példát.

Gyaluforgács dohány helyett. Több helyről 
kaptunk »közönséges magyar pipadohányt** á 3 
kr., melyben dohány helyett közönséges gyalu
forgács volt. A gyári munkások ilynemű rossz 
viccze fájdalom igen gyakori, miután mi már 
csomag dohányban egy döglött egeret is talál
tunk. Felhívjuk erre a fővárosi dohánygyár tek. 
igazgatóságának a figyelmét, s kérjük, miszerint 
kutassa ki ezen jókedvű munkást és részesítse 
a megérdemelt büntetésben, miután egy szegény 
ördög 3 krajezárjáért dohány helyett gyalu- 
forgácsot kapott.

A kiállítási dohányárudák, melyeket a Maycr 
cs Véri ezég kapott meg, mint tervbe van véve, 
úgyszólván példaképül fognak szolgálni ugy ki
szolgálás, mint árukészlet dolgában. Kz tényleg 
például is szolgálhat azoknak, a kiknek árudájuk 
szintén a szabadban van, miután mint remélhető, 
itt is nagy lesz a todódás, valamint itt is a 
nap bizonyos idejére fog szorítkozni a nagyobb j 
forgalom.

Koronás bankjegyek. Az 1000 koronás 
bankjegy nagysága olyan lesz, mint a mostani 
1000 forintosé. Mind a két oldalán ülő női 
alakok lesznek, az egyik Magyarországot, a 
másik Ausztriát jelképezi. 1 .esznek í>00 koronás 
bankjegyek is. melyeknek két szélén egy-egy 
szép női alak látható, egy a magyar, egy az 
osztrák koronához hasonló diadémmal. Azonkívül 
lesznek még 100 és 50 koronás bankjegyek is. 
A kék nyomást könyvnyomdái felülnyomással 
megtartják, mivel ez még fényképezés segítsé
gével sem utánozható. Ezüstből pedig f> koronás 
érmeket fognak forgalomba hozni.

A dohányba fuladt leány. Felegyhazan 
különös szerencsétlenség áldozata lett egy Bános 
Teréz nevű tizenhat esztendős dohánygyári 
munkásleány. Két-három nappal ezelőtt be
ment egy raktári helyiségbe, a hol mielőtt 
még ereje lett volna a menekülésre, elszédi- 
tette a dohányszag és a meleg. Azután mert 
segítség sem érkezett, megfakult A napokban 
temették el s temetésére elment a dohánygyár 
minden munkás-leánya.

Az Első Magyar Általános Biztositó-Tár 
saság ma délután tartó*ta az évi rendes köz
gyűlését gróf Csekonics Endre elnöklete a att. 
Az igazgatóság jelentését Jeney Lajos igazgató 
terjesztette elő. Eszerint az 1 s95. üzletév az 
összeredményben kedvező volt. Nagy része van 
ebben az igen íonto> tüzbiztositási üzletágnak, 
amely a lefolyt évben magasabb díjbevétel mel
lett jelentékenyen kevesebb kárfizetést rótt a 
társaságra, mint a szintén kielégítő lefolyású 
előző esztendőben. A szállítmánybiztosítási üzlet
ágban szintén nyereséget sikerült elérni, arnig 
ellenben a jégbiztositási üzletág áldozatot kívánt 
a társaságtól, mert a gabonaárak hanyatlásával 
a jégbiztositasi díjbevétel is csökkent, a nagyobb- 
szabasu jégkárok pedig .a díjbevételt annyira 
igénybe vették, hogy szerzési és igazgatási költ
ségek ebben már fedezetet nem találtak. A 
kamatbevétel, a tőkék czélszerü elhelyezése 
folytan emelkedett. A tűz- és szallitmányosztalyi 
díjbevétel a tavalyi f>.(107.0011 forint 07 krról 
5,708.520 forint 34 krra emelkedett. Az élet
biztosítási díjtartalék 26,940.030 frt 00 krról 
27,779.598 frt 40 krra, a külön tartalék 500,000 
írtról 900.720 frt 80 krra, a »Lévay-alap« 
80,907 írt 39 krról 82.871 írt 1 krra, a tiszt
viselők nyugdíjalapja 531.490 frt 65 krról 544.982 
írt 59 krra emelkedett. A zarószámadásokban

j összesen 1,007.208 frt mutatkozik. Javasolja az 
igazgatóság, hogy ebből 5 0 -százalék vagyis 
142.241 forint 08 krajezár után az élet- 
biztositottak nyereményrészeül 17.107 forint 
49 krajezár fizettessék ki. a külön tartalék 
részére 10 százalék, vagyis 100.720 frt 80 kr., 
ti százalék az igazgatóság nyeremény-osztalékára,
3 százalék a tisztviselők nyeremény-osztalé
kára, 2 százalék a tisztviselők nyugdíj alapjára. 
Az ekként fönnmaradó 724.580 frt 83 krajezár- 
bol minden egyes részvény után 230 frt fize
tendő osztalékul, amelyet hétfőtől a társaság 
pénztárában lehet fölvenni. Javasolva végül az 
igazgatóság, hogy a millennium emlékére 
tegyen a társaság az ez évi jövedelemből még 
fönnmaradó 34.580 forint 83 krajczárból olyan 
alapítványt, a mely később 50.000 fiira lesz 
emelendő s amelyből az intézet szegényebb 
sorsú hivatalnokainak és ügynökeinek olyan 
gyermekei nyerjenek egyenkint 450 frt segélyt, 
akik a kereskedelmi akadémiát, vagy az egye
temet látogatják. A közgyűlés a jelentést tu
domásul vette, az igazgatóság összes javasla- 
tait elfogadta s a föl ment vényt minden irány
ban megadta. A honvédelemügyi miniszter azt 
a kérelmet intézte az igazgatósághoz, hogy a 
honvéd árvalányok nevelésére szánt alapítvány 
kamatainak egy részét az uj honvédtisztek 
árvalányai nevelésére is fordítsák. A közgyűlés 
a kérelem teljesítéséhez hozzájárult. A közgyű
lés berekesztése után Thuróczy Vilmos rész
vényes köszönetét mondott az elért sikerekért 
az igazgatóságnak. Lévay Mcr.rik vezérigazga
tónak s általában a vezetőségnek és tisztviselő- 
karnak, amit a közgyűlés általános helyeslés
sel fogadott.

A dohányzásról.
Általában azt tartották eddi}?, hogy 

a pipázás, csak Amerika fölfedezése után 
terjedt el Európában, mert a dohány-nö
vényt Amerikából hozták ide.

Újabban megint azt állítják, hogy 
Amerika fölfedezése elöli már jóval el 
volt a pipázás teljed ve Európában is, s 
ha nem éppen dohányt szívtak is, de 
valami bóditó növényt mégis pipáztak. S 
ezt az állítást támogatják azon régészeti 
leletek, a melvekel különböző helyeken 
találtak.

így többek közt tsö4-ben a l'ranezia- 
országi Avcnehes mellel! egy erdőben, 
egy ősrégi tölgyfa kidöntése alkalmával 
ráakadtak egv ó-római falmaradványra, s 
ennek törmelékei közi egy vaspipára, mely 
nagyon hasonlít a inai hollandi pipákhoz. 
Éppen ilyen vaspipákul, találtak Svájezban 
a kutsaiméi és szent-pi’Cxi római romok 
közt is.

A németországi Osnabrück környékén 
sok pogánykori temetkező halom van, 
olyanl'élék. mini a mi kunhalmaink, s 
ezekben ham v vedreken, esalabárdokon 
kovaszilánkokon kivid gyakran találnak 
apró cseréppipakat is. melyek 12 -lő  
ezentiméler hosszúságnak s a szájuk ferde 
vágású. Ezek pedig igen régi időkből 
származhatnak, mini a halomba való 
temetkezés, a kovaszilánkok s hamvvedrek 
bizonyítják.

( ionters melleti. Svájezban kél bronzból 
készült hamvvedret találtak, melyekben 
aranykarpereezek, ezüst füstölő és több 
apró pipa volt. mind valószínűleg pogány 
papok szerszámai. E leletről pedig már a 
vele talált pénzekből bizonyos, hogy 
Krisztus születésénél régibb korból való.

Különben ugy látszik, hogy az ős j 
pogány korszakban divatozóit pipázás I 
később nieginl l'eledségbe ment. ugy. hogy j 
midőn Amerika löl fedeztetésével a dohány- 
növényt behozták, csak nagy lassan tu- . 
dőlt az tért hódítani, s míg mostani ural
mát elérte, mennyi mindenféle akadályon 
kellel! keresztül Uhuiéi

Eleinle maga a népség sem akurl 
róla semmit tudni, s megvetéssel, utálat
tal nézte azokat a részeges matrózokat, 
a kik közmegbotránkozásra pipáztak. De 
a matrózok ezzel keveset törődtek, sőt lő- 
li'ik kedvel kaptak a dohányzáshoz a ra- 
konczátlan szárazföldi katonaesapalok is, 
kiknek utján aztán egyre jobban, egyre 
szélesebb körökben terjedt a szolid pol
gárság soraiban is. Éppen Magyarorszá
gon is a szerte kóborló hajdú és kuruez- 
hadak voltak azok, a kik közölt mihama
rabb meghonosodott a dohányzás, roppant 
megbotránkozására a jámbor lakosságnak, 
mely iszonyodva nézte eme istentelen go
noszságot.

Addig iszonyodott, morgolódott azon
ban a jó népség eme sátáni mulatság 
ellen, hogy egyszer csak maga is rászo
kott, s a legmérgesebb erkölcshirák nyil
ván vagy titokban épp ugy pöfékelték a 
veszedelmes növényt, mint a legféktele
nebb hajdú vagy kuruez vitéz.

Szóval a dohányzás apránként elter
jedt egész Európában, s azon vették észre, 
hogy kicsije-nagyja egyaránt pöfékel és 
tubákul, meg a parázsra szórja a dobányl 
s ugy szívja be a kábító füstöt.

De a kormányok nem nézték e ve
szedelmes dolgot tétlenül. — Egyre-másra 
bocsátották ki a szigorúnál szigorúbb ren
delőtöket. parancsolatokul, hogy a dohány
zásnak béke adassák, mert majd Így meg 
amúgy lesz !

Nem használt semmit. A pipázás, 
minél jobban tiltották, annál jobban 
terjedt.

A legszigorúbb törvényekei hozták az
tán, mogesoiikilús, fej- és jószágveszlés, 
száműzetés, slb. slb., a mihez még egy
házi átok is járult. Mind nem ért semmit. 
Még a török szultán sem birl. a maga 
népével, bál akkor a többi fejedelem ugyan 
hogy birl volna ? I’edig a szultán mozsár
ban töretéit meg egynéhány pipást, egy 
csomót zsákba varrva tengerbe hányatott, 
egy sereget karóba buzatott, számtalannak 
orrát, füléi levagdallalla, s még legsze
rencsésebb volt az, kinek csak a pipa
szárai húzták keresztül az orrán: mint a 
pákosztos halnak szokták a tollal.

De biz a szultán mimlemez atyai 
ildései sem használlak, s az emberséges 
muzulmánok egyre csak jobban pipázlak, 
a mit látván a szultán, egyel gondolt, s 
egyszer esalt maga is rágyújtott.

Hanem a mini valamelyik kormánv- 
férliu boszanködva nézné, hogy a nép 
ily csúfosan kifog a kormányokon, egy
szer csak kiderül ábráznia, megkopog-
l.atja kopasz homlokál, örömtől csillog
nak ravasz szemei s diadallal azt kiállja, 
hogy : , Megvan !"

Megvan ! I la li erőnek erejével pipázni 
akartok, hát legalább ne pipázzatok in
gyen! S ebből a kitűnő eszméből szár
mazóit azlan a mai dobáuyegyedáruság: 
trafikok, filmnézők mind ennek köszön
hetik létüket.

De bál már most igy levéli a dolog, 
az a kérdés, hogy hal ugyan ártalmas-e 
a dohányzás vagy sem í

E kérdésnél az emberek kél táborra 
oszlanak, az egyik azt mondja, hogy tel
jességgel nem ártalmas, sőt hasznos, a 
másik páll pedig azt vitaija, hogy rop
pant. mérges, veszedelmes és kártékony 
hatású, a mi azonban éppen nem zárja 
ki, hogy eme páll maga is pipázzék.

(Vége küv.)
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Szerkesztői üzenetek.
Sch. A. urnák l|). Kérdésére a következő

kép felelünk: A nagyárus voltaképen csak annyi 
ideig köteles üzletét nyitva tartani, vagyis 
szivarokat nagyban elárusítani, a mily időig a 
dolianyraktár nyitva van, azaz 9 -2 d. e. Néhány 
év előtt azonban a budapesti pénzügyigazgató
ság adott ki egy rendeletét, a mely világosabban 
szól: ennek értelmében a nagyárus köteles 
8— 12-ig d. e. és 2 6-ig d. u. árut kiadni, ter
mészetesen a vasár- és ünnepnapok kivételével, 
mely napokon a rendelet értelmében nem köte
les árut kiadni. Kzen rendelet után indulnak 
tudomásunk szerint a vidéki nagyarusok is. 
Másik kérdésére azt feleljük, miszerint a nagy
árus csak minden 5. napon köteles árut kiadni, 
miután a rendeletek értelmében a kisárusnak 5 
napra való készlettel kell ellátva lennie, a mit 
tehát ekképen kell értelmezni.

B. A. Bpest. Kérjük az Ígért czikket. I la 
jó. közölni fogjuk.

K. B. Nem.

Seg.:«ls7.erkes7.iő: Hullai Nándor.

lása folytán

Valód i

S E L M E C Z I PIP Á K
(Takács-féle gyártmányt)

a gyártmány teljes felosz- 
raktáron levő 500 tuczatot

40° o a bevásárlási áron alul
eladó

n a g y b t i i i  i s  l i i e s i n v b e n .

Kapható :

ENGELt B E N Ö -nél
VI., Andrássy-ut 84.

4 .1 8 0 — IKStU.
V. ü. o.

Építési árlejtési hirdetmény.

A szent-gotthardi m. kir. dohánygyár telepén felállítandó épületekre 
nagyméltóságu in. kir. pénzügyminisztériumnak f. e. márczius hó 17-én 

kelt 20,709. számú magas rendelete szerint a következő összegek irányoz
talak  elő u. m.:

1. a gyártási épületre
2. a víztorony, munkás-árnyékszék es utakra
8. a laképületre ._ ___ ___ ______ ____ -

1 11.424 fit 62 kr. 
15.221 frt 82 kr. 
27.905 frt 75 kr.

Összesen: 184.552 frt 19 kr.

Ezen építési munkálatok biztosítására f. évi április hó 9-én a m. kir. 
dohányjövedeki központi igazgatóság hivatalos helyiségeben (Budapesten, II. 
kér. Iskola-utcxa 18. sz. a.) versenytárgyalás tartatik, melyre az előirt kel
lékekkel es a megfelelő 5% bánatpénzzel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok az 
alulírt igazgatóság iktató hivatalában a versenytárgyalás napjának d. e. 11 
órájáig benyújthatók.

Később benyújtott ajánlatok vissza fognak utasittatni.
Az ajánlatnak az összes epitesi munkákra kell kiterjednie s ahhoz a 

bánatpénznek valamely állampénztárnál történt befizetését igazoló pénztári 
elismervény csatolandó.

Az ajánlattevő köteles az. ajánlatban kijelenteni, hogy az általá
nos szerződési, valamint a vállalati részletes feltételeket ismeri és magát 
azoknak aláveti.

Ezen feltételek az ajánlati határozmányokkal, az építési tervek és 
költségvetésekkel együtt minden hétköznapon reggeli 9 órától deli 12 óráig 
az alulirt igazgatóság V. ügyosztályában, a költségvetések a szt.-gotthardi 
m. kir. dohánygyárban is megtekinthetők.

A költsegvetesek 2 frtért megszerezhetők.
Az epitesi munkálatok befejezésének határidejéül f. évi október hó 

31. napja tűzetik ki.
Utánnyomás nem dijaztatik.
Budapest, 1896. márcz. 23.

M. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság.
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LeGriffon
leg jobb  é s  legkedveltebb

valódi franczia szivarkapapir. szivar kahüvelyek
Le Griffon „Patent11

kedvelt é s  praktikus sz ivark apap ir.
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G Y Á R I  F Ő R A K T Á R :

G O L D Z I E H E R  G É Z A
BUDAPEST,

V. kerület, Arany János-utcza 20. szám.

K ck ate in  és N eu feh l Hiulupest. K frd ly -u tcza  4 7 .
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