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A szivarkafogyasztás növe
kedése.

Mig a legtöbb szivarfaj eladása a 
statisztikai hivatal kimutatása szerint 
csökkenést mutat, a szivarkafogyasztás 
napról-napra emelkedik, úgy hogy a mi
nap közzétett kimutatás örvendetes ke
pét nyújtja annak, mive válhatik egy 
czikk fogyasztása, a mely kiváló gondo
zásban részesül. Mert tagadhatatlan, hogy 
a szivarkák óriási fogyasztása elsó sor
ban annak a dicsérendő es erélyes gon
dozásnak köszönhető, a melyei, a közp. 
dohányjövedéki igazgatóság ezen czikkre 
fordít.

Ez állításunk igazolást nyer a kö
vetkezők által:

1. A gyártmányok jósága aránylag 
mindig növekedett.

2. A formája mindinkább tetszető
sebbé vált.

3. Dacz ira a közönség változó sze
szélyének, mely mindig más fajnak 
nyújtja az elsőséget, hiány sohasem ál
lott be.

4. A gondozás abban is áll, hogy a 
fogyasztás pontosan megfigyeltetik, a mi 
által elkerülhetővé válik az, hogy nemely 
a hosszú beraktározástól hasznavehetet- 
lenné vált faj forgalomba nem kerül.

5. Tudtunk kai a szivarkák gyár
tását ott eszközük csak, hol intelligensebb 
munkásosztály lakik, úgy, hogy elkerül
hetővé válik az a viszás helyzet, a mely
nek következtében egész szállítmányok 
bedugaszoltalak vagy rosszul töltetnek.

De a szivarkafogyasztás növekszik 
azáltal is, hogy a csempészet forrásai 
kipuhatoltalak, és hogy indirekt utón 
minden lehetőt megtettek ennek meg
akadályozására. Nem akarjuk ezzel azt 
mondani, hogy a csempészet megszűnt, 
ellenkezőleg ma is virágkorát éli. De 
mi az, az előbbi viszonyokhoz hasonlítva ? 
Minthogy a szivarkák fogyasztása egy
általán jelentékenyen megnövekedett, en
nek következtében a velük való csem
pészetnek is me^kellett volna növekedni, 
már arra való tekintettel is, hogy a 
csempészek vevóközönsége még kiterjed
tebbe vált. J )e be kell vallani, hogy ez 
az eset nem forog fenn és hogy a csem

pészet csökkent. Mindazonáltal, az e te
kintetben elért eredmény bennünket tel
jesen ki nem elégít. Mert miért kell a

A minőségre, alakra nézve olyan 
változatos szivarka-készlet. miért ne elé
gítse ki teljesen a fogyasztást ? A minap 
e kérdéssel foglalkozván, a papiros rosz- 
szaságát okoztuk a csempészet fennállá
sáért.

Ezt a nézetet ma is valljuk. A pa
piros megjavítására a legnagyobb gondot 
kell fordítani, különösen azért, mert, 
minden szakértő tudja, hogy a papiros 
a szivarkánál mily fontos szerepet ját
szik. Küiönösen a szopokóval ellátott 
szivarkáknál lenne helyénvaló, egy újabb | 
papír alkalmazása.

Egy második előnyös újítás volna, 
ha a nem nagy kelendőségnek örvendő 
fajták kis ládácskákban csomagoltatná- 
nak, mint pl. a i Hungária*. 10.000 he
lyet öOOO-nyi számban és a »Stambul« 
szintén 10.000 helyett f)000-ével. Ennek 
ellenében a Hölgy, 1 lerczegovina és 
Szultán 20.000-ével csomagoltatik, mint
hogy alig van az országban nagytözsdés, 
ki a kincstári raktárból kisebb minőséget 
szerezne be es minthogy azoknak a 
nagytőzsdéseknek, melyek főeladóknál 
szereznek, a csomagolás egyáltalán nem 
játszik szerepet.

Ezáltal elkerülhetővé válnék, hogy 
a nem kelendő fajták, gyakran hosszabb 
időn át a nagytözsdés raktárát fekszik, 
mely időközben a szivarkában levő do
hány elporlódik és a szopókán hull ki. 
Másrészt a kelendő fajtáknál szükséges, 
hogy nagy csomagokba foglaltassanak, 
minthogy a nagytözsdés a kis ládákat 
egyáltalán nem is tudja eladni. —  
Vannak kis városokban nagytözsdések, 
kik oly csekély provisiót kapnak, hogy 
egyáltalán nem fizetödik ki számukra
10.000 darabot tartalmazó szivarkaládák 
tartása, a miért is föraktárosaiknál kisebb 
mennyiségeket szereznek be, úgy hogy 
a czikket néha hosszabb időn keresztül 
nélkülözni kénytelenek. Természetes te
hát, hogy a dohányjövedék érdekében 
fekszik az, hogy előterjesztésünket elfo
gadja, a mely a csomaglásra vonatkozik

es mely a nagytözsdéseket az elszenve
dendő kálóktól akarja megóvni.

A szivarkafogyasztás emelkedőben 
van, de ezen ténynek az illetékes körö
ket nem szabad el vakítani, azt gondol
ván. hegy ennek mindig igy kell lenni. 
Epén ezen czikk az, mely eddig is oly 
csodás változásoknak volt kitéve, hogy 
alig hihető, ha a tapasztalat nem bizo
nyítaná őket. Egy czikk, mely néhány év 
lefolyása alatt, az eredeti fogyasztás 
százszorosára emelkedett, meggondolásra 
ad okot. Reméljük, hogy a jövő ev ne
künk alkalmat fog nyújtani arra, hogy 
fentartsuk abbeli állításunkat, hogy e 
czikk fogyasztása meg távolról sem érte 
el tetőpontját. Evnk óta figyeljük meg a 
fogyasztás számadatait a legnagyobb 
gondossággal és belőlük csak azt a 
következtetést vonhatjuk le. hogy a 
consequenciák, melyeket levontunk he
lyesek voltak. Es a mint kijelentettük, 
hogy ezen növekedése a fogyasztásnak 
a vezető egyéniségek érdeme, ügy ki 
kell jelentenünk azt is. hogy a fogyasz
tásban rohamos hanyatlás állhat be, ha 
ez az érdeklődés a kompetens körök 
részéről lankadást mutatna fel.

A ládák és ismét a ládák.
1 la a magyar kir. pénzügyminiszté

rium nem lesz olyan kegyes, hogy ben
nünket az úgynevezett ládakérdéstül meg
szabadítson. akkor igazán nem tudjuk, 
hogy velünk szegényekkel mi fog tör
ténni? Sőt mi az ezen ügyek elintézésé
vel megbízott hivatalnok urakat is iri
gyeljük, a kik lapunk fennállásánál fogva 
számtalan beadvány elintézésétől szaba
dulnak meg. mivel a keményen megká
rosított nagytözsdések szivüket többnyire 
előttünk öntik ki. Oh, ha csak némileg 
sikerülne nekünk az, hogy a dolgon se
gítsünk, hogy az urakat, kiknek ez ügy
höz közük van. közönyösségükből felráz
zuk. így a nyomdafesték elviszi a puszta 
szót a szélbe.

I )e bocsánat, visszavonjuk szavun
kat. A nyomdafestéket nem pazaroltuk 
hiába, minthogy az késő nemzedékeknek 
is tanúságot fog szolgáltatni arról, hogy 
mi rendíthetetlenül czélunk elérésén dől-
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goztunk. Es arról is tanúságot fog szol
gáltatni a nyomdafesték, hogy mi meg
lehetős adag türelem felett rendelkezünk, 
hogy mi várni tudunk.

Igen is mi tudunk várni, de azok 
nem tudnak, a kiknek érdekeit képvisel
jük. Midón minap jelentettük, hogy ne
hány helybeli nagytözsclésnek sikerült 
nehány darab ládát pár krajczárral drá
gábban eladni, mint rendesen, a kérdő- 
levelek egész halmaza zudult reánk. 
Nem is akarták elhinni a csodát, csak 
azt akarták hinni, hogy a budapesti 
nagytözsdések oly szerencsés emberek, 
hogy egy véletlen lolytán 40 kr. helyett 
csak 20 krt vesztenek. Es ezen gyenge 
reménysugárra fellélegzett az egész or
szág nagytözsdés serege, remélve, hogy 
most már veszteni kevesebbet fog.

De ismét dugába dőlt. Ismét felhang
zik itt és a vidéken a panasz, hogy a 
ládákon nem lehet túladni és hogy az 
enyhe tél bennünket még attól is meg
foszt, hogy a ládákat fűtőanyagnak hasz
náljuk fel.

Es ehhez járulnak még a kis ládák. 
Isten óvjon meg, hogy belólök egy mil
lióval bírjunk. I la véletlenül ilyen örök
ség jutna reánk, rögtön kivándorolnánk 
Amerikába. Annyira jutottunk már, hogy 
az embert, a ki ezeknek eladásáról be
szél. bolondnak deklarálják es hogy egy 
nagytözsdés közleménye, amely egy ár 
eléréséért harczol. humbug, hazugság, 
vagy képzelödésszámba megy. Es ilyen 
viszonyok közt a nagytözsdések ne önt- 
sék-e ki szivüket előttünk, ne apellálja
nak kötelességérzetükbe érdekeink meg
védése tekinteteben ? Mi tesszük ezt 
anélkül, hogy eddig a legcsekelyebb si
kert is el tudtunk volna érni és ez ne
künk mélyen fáj. Ha nem volnánk tuda
tában annak, hogy teljesen jogos, mél
tányos állásponton állunk, hogy a pénz
ügyminisztérium nézetünket osztja, igazán 
ellankadt volna már türelmünk. Hivat
kozunk arra, hogy már akkor helyeztek 
kedvező megoldást kilátásba, midőn az 
első közleményeink e tárgyról megjelen
tek. Es ezen okokból ismetelve azt a 
kérelmet intézzük az illetékes helyre: 
hozzák be a láda ügyben, a nagytözs
dések érdekében szükséges újítást, mivel 
ez ügy már elviselhetetlen kalamitássá 
nőtte ki magát.

Ez is védelem ?
Olvasóink jól tudják, ho^y mi min

dig örülünk annak, ha valaki akad, le
gyen az akár hivatott, akár nem, a ki a 
dohányelárusitók érdekeiért sikra száll. 
De ha úgy is van, mégis azt kell kí
vánnunk. hogy az ily védelem minden 
tekintetben fején találja a szeget. De ne
vetséges, ha valaki olyan lapokban, me
lyeket a fogyasztó közönség olvas, meg
gondolatlanul a ezéhet kompromittálja,

melyhez maga is tartozik. Igaz ugyan, | 
Felsner Jónás nyitrai nagytözsdésnek nem 
volt szándékában a közönségnek a nagy- 
tózsdésekról táplált véleményét leszállí
tani, de valójában mégis megteszi, olyan 
dolgokat állítván, melyeket hallgatással 
mellőzni sokkal jobb lett volna. Egy 
nyílttéri közleményre ugyanis, mely egy 
fővárosi lap hasábjain jelent meg és a 
melyben a megundorosodásig elcsépelt 
vád ismeteltetik, hogy a nagytözsdések 
a világos szivarokat a saját kis forgal
muk számára tartják meg, Felsner Jónás 
a .Budapester Tagblatt. 9-iki számában 
körülbelül a következőket feleli:

1. nem igaz, hogy a nagytözsdések 
ezt teszik, mivel nincs olyan nagytözsde 
ki ilyen incoulans volna.

2. Kényszerítve vannak arra, hogy 
a világos szivarokat maguknak tartsák, 
mivel a nagytözsdések oly kis provisio 
mellett dolgoznak.

íi. Egyáltalán nem rendelkezik vilá
gos szivarok felett, mivel a dohányrak
tári hivatalnokok nem pártfogolnak min
denkit.

Hát nem ugyanez a történet ez, a 
melyet minap a .Heitere Blátter. mon
dott el. A biró kérdi a vádlottól, hogy j 
miért nem akarja azt a hordót vissza
adni, melyet neki a vádló kölcsönözött? 
A vádlott igy felel: 1. mert nekem hor
dót nem kölcsönözött. 2. mert nem hor
dót kölcsönözött nekem, hanem dézsát 
és íi. mivel a kölcsönvett hordót már | 
visszavettem.

Ez lehet körülbelül a mi feleletünk 
is, mert Emivel a raktárhivatalnokoknak 
sem idejük, sem kedvük nincs a világos 
szivarok kikeresésere, 2. minden nagy
tözsdés annyi világos szivart kap, hogy 
legalább egynéhány kistözsdéseknek 
mindenesetre át fog adni ezekből. 3. Nagy 
tévedésben leledzik Felsmann Jónás ur, 
a midőn azt hiszi, hogy Ausztriában több 
világos szivart gyártanak, mint Magyar- 
országon. A levelek szilié az időjárás 
viszonyaitól függ es a kincstár még ha 
akarná, sem tudna több világos szivart 
forgalomba hozni, mint azt a viszonyok 
megengedik. Jól kell ismerni a gyártás 
viszonyait, ha Ítéletet akarunk mondani 
felettük.

De ettől eltekintve kérdjük, mit ér- j 
dekelheti ez a fogyasztó közönséget ? 
Nem kell-c minden laikusnak, a ki ezt ! 
elolvassa azt hinni, hogy ő csak a nagy
tőzsdében kap világos szivart ? Igazán 
nagyon rossz reklám volt ez a kistözs- 
dések számára.

Elismerjük minden tekintetben Fels
ner Jónásnak igyekezetét, melylyel kol
legái számára akar dolgozni. De rá is 
vonatkozik az a magyar közmondás: • A 
ki nem tud arabusul, az ne beszéljen 
arabusul*.

Vegyesek.
Haláleset. Karczagon c hó íl-án 

Feriántz Dániel nagybirtokos és nagy- 
tözsdes halt meg 7íl-ik évében tettek
ben gazdag életenek. A megboldogult 
általános tiszteletnek es nagyrabecsü
lésnek örvendett, a ki bokros teendői 
mellett évek hosszú során keresztül 
nagytözsdéjét is mintaszerű módon ve
zette. A melyen lesújtott özvegynek ez 
utón fejezzük ki részvétünkét.

A különlegességek eladása Becs
ben. a vendéglősök es kávésok részéről, 
daczára az osztrák pénzügyminisztérium 
engedélyének nagy nehézségekbe ütközik. 
Mint ugyanis Bécsből jelentik a kávésok 
és vendéglősök nagyrésze az engedélyt 
vissza akarja utasítani ez okból, mint
hogy a hatóság a felelősséggel a he
lyisegek tulajdonosait terheli. Részünk
ről csak csodálkozni tudunk az ilyen 
eljáráson, minthogy a kávésok és ven
déglősök igen jól tudják, hogy pinezé- 
reikben minden esetben meg nem bíz
hatnak. minthogy azok a csempészett 
áruk eladását igen sok esetben meg- 
koczkáztatják. Azonkívül ezeknek az ura- 
ságoknak igen kellemetlen, hogy szük
ségletükét a Kárntner-úti különlegességi 
tőzsdében kénytelenek fedezni. Ok ugyanis 
azt óhajtják, hogy a kincstár több olyan 
raktárt létesítsen, hogy az áruk kiszol
gáltatása kényelmessé legyen téve. Alig 
hisszük, hogy az osztrák pénzügyminisz
térium ily balga kívánságoknak eleget 
tegyen. Jellemzőnek a dolog, azonban 
elég jellemző.

Tárgyalások a pénzügyminisztériumban. Az
általunk már jelzett tárgyalások tegnap kezdőd
tek meg a budai pénzügyminiszteri palotában. 
Ezeken a tárgyalásokon első sorban is a bank
akta szövegezésével fogunk foglalkozni, majd a 
valutarendezés folytatásához szükséges előkészü
letek sorrendjét állapítják meg. Az értekezletet 
több napra tervezik s azon a két pénzügy
minisztérium előadóin kívül utóbb a jegybank 
képviselői is részt fognak venni,

A magyar vámhivatalok megvizsgálása. Az 
Ausztria és Magyarország közt fennálló vám- és 
kereskedelmi szövetség felmondása alkalmából 
bizonyára érdeket kelthet az a hir, hogy az 
osztrák pénzügyminiszter szerződésszerű jogánál 
fogva bizottságot küldött ki a magyar fővám
hivatalok forgalmának tanulmányozására. Giersig 
osztrák miniszteri tanácsos és dr Műid minisz
teri titkár a magyar délkeleti határállomásokat 
már végig járták, és mint nekünk Szegedről 
láviratozzák, most az ottani fővámhivatalban 
tartanak vizsgálatot. Még a mai nap folyamán 
a zimonyi vámhivatalhoz utaznak további ada
tokat gyűjteni.

Czukorkivitelünk Fűiméből, mint ismeretes, 
a Kiuínéban uralkodó raktárhiány miatt a Ma
gyar Államvasutak beszüntették a Fűimébe szóló 
czukorküldemények felvételét és továbbítását, 
ami a hazai ezukorgyáraknak és ezukorterme- 
lésnek tetemes kárára volt. Most azonban Fiú
méból arról értesülünk, hogy még deczember 
hónap folyamán a raktárakból 1240 kocsirako- 
mány ezukor fog hajón elszállittatni, amiből 
következtethető, hogy a Magyar Államvasutak 
érintett rendelkezése nemsokára érvényen kívül



fog helyeztetni és Fiume felé a czukorkivitel I 
ismét szabaddá tétetik.

A sóbányajegyek beváltása. Az osztrák 
pénzügyminiszter a pénztári készletekből leg
közelebb 10 millió forintnyi sóbányajegyet fog 
beváltani és ez által a forgalomból kivonni. Ez
zel elég van téve az 1894-iki törvény rendelke
zéseinek, mely az osztrák kormányt meghatal
mazza, hogy a sóbányajegyek forgalmát 90 mil
lió forinttal szaporítsa és e őzéiből esetleg 
járadékkölcsönl bocsásson ki. Ez a törlesztés 
azonban bárom esztendőn át csak a pénztári 
készletek felhasználásával történt. Az osztrák 
kormány az uj valutajavaslatokkal együtt javas
latot fog benyújtani a hátralevő sóbányajegyek 
beváltásáról. Az osztrák pénzügyminiszter eddigi 
nyilatkozataiból kitetszik, hogy a hátralékos só
bányajegyek beváltását az uj beruházási kölcsön
ből fogják eszközölni.

Karácsonyi háziiparkiállitás. A Magyar 
Kereskedelmi Múzeum, úgy mint az előző évek
ben, az idén is rendez karácsonyi kiállítást az 
intézet háziipari csarnokában, Be van itt mu
latva az eddiginél is gazdagabb választékban, a 
magyar és horvátországi háziipar ízléseinek leg
újabb fejlődése és teknikai haladása, amely egy
felől a kormány iparfejlesztési akcziójának, más
felől pedig u közönség mindinkább fokozódó 
érdeklődésének és pártolásának az eredménye. 
Valamennyi tárgyat az intézet a készítők eredeti 
árjegyzése mellett árusítja, úgy hogy a karácso
nyi kiállításon a sok százféle háziipari ajándék
tárgy első kézből szerezhető be. Az igazgatóság 
a karácsonyi kiállításon kapható legeredetibb 
czikkek fényképezett mintáival illusztrált kata
lógust nyomatott, amely pontosan tájékoztat az 
egyes árunemek és árai fölött.

Kolportázs és hirlapbélyeg. Az osztrák 
képviselőház sajtóbizottsága ma folytatta Huss 
képviselő javaslatának tárgyalást a kolportázs 
szabaddá tételéről és a hirlapbélyeg megszünte
téséről. (Jleispach igazságügyminiszter kijelen
tette, hogy a sajtó felügyelete nem volna fen- 
tartható, ha az objektív eljárás megszűnnék, a 1 
mi azonban n kolportázs tilalma nélkül meg 
nem állhat. Csak akkor helyeselhetné az objek
tív eljárás megszüntetését, ha az esküdtszékeket ! 
csak a legsúlyosabb sajtó vétségek re szorítanák, 
a többi sajtóvétségeket pedig jogtudós birákhoz 
utasítanák. Ily föltételek mellett semmi kifogása 
nem volna a lapok szabad elárusitása ellen.

Európai menetrendértekezlet. Ma ült össze 
Bécsben a tartománygyűlés termében a két 
napra tervezett európai mcnetrend-konferenczia, 
melynek czélja az 1897. évi nyári menetrend 
megállapítása. Az értekezleten képviselve vannak 
az összes európai vasúti igazgatóságok, Anglia, 
Spanyolország, Olaszország, Románia is, vala
mint a legtöbb európai állam kormányai. A 
konferenczián nemzetközi vonatösszeköttetésen 
kivid a jövő nyári menetrendben, igen fontos 
dologról lesz szó. Tárgyalják majd az inditvánvt 
a 24 órás idő behozataláról — mint az Olasz
országban már meg van —  továbbá indítványt 
a nyári menetrend behozatalának egyforma 
határidejéről és az európai idő unilikálásáról. 
Összesen 150 pontot fognak tárgyalni. Belgium
ban egy miniszteri rendelet már 1897. évi má
jus 1-jóre rendelte el a 24 órás idő behozatalát. 
Az érlékezletet — mint Bécsböl telegrafozzák —  
(íuttenberg vasúti miniszter meleg szavakkal 
üdvözölte, mire megkezdődtek a tárgyalások, 
melyeket tegnap és tegnapelőtt már előértekez- 
letek előztek meg.

Szerkesztői üzenetek.
A. F. nagytözsdés urnák. B. V. Óvjuk önt 

ilyen manipulátióktól. Azonkívül nincs is szűk-
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sége azokra, minthogy illetékes helyen, esetleg 
a pénzügyminisztériumban orvoslást talál.

J. M, nagytözsdés urnák K. Rothadt, hasz
navehetetlen árut a dohányraktártól át nem 
kell vennie. Van egy miniszteri rendelet, mely 
a hivatalnokokat kötelezi az ilyen árúk átcse
rélésére. Sajnos, hogy az illető rendelet év- 
száma nem jut eszünkbe, de tudjuk, hogy ez 
B e r k e s  Antal mostani dohánygyári igazgató, 
pénzügyi tanácsos kezdeményezésére hozatott, 
a ki a 80-as években, mint a cs. és kir. do
hányraktár felügyelője e kérdést a minisztérium 
elő terjesztette. E tekintetben már annyi pa
naszt hallottunk, hogy igazán kötelessége lenne 
a dohányraktári hivatalnok uraknak e rendele
tet kikeresni és ahhoz alkalmazkodni.

M. Zs. nagytözsdés urnák M. Köszönjük 
szives sorait, de sz. dicséret el kell magunktól 
hárítani, minthogy ez ügyben csak kötelessé- ; 
günket teljesítettük.

B. S. asszonynak Budapesten. Nem szük
séges, hogy ön ezen újsághíreknek föltétien 
hitelt adjon ; minthogy sok dolog csak a leg- 
eltorzitottabb formában publikáltatik. Az ön 
öröme e tekintetben, hogy egy butácskában most 
50 világos és 50 sötét szivar lesz tárgytalan.
I la ez tényleg behozatnék rövid idő múlva, az 
elégületlenség nagyobb lenne, mint ma. A do
logból csak az igaz. hogy megkísérlik azt az 
újítást, hogy a ládákon a szivarok színét ne jelez
zék. E felett csak a nagytőzsdések ujjonghatnak, 
a kistőzsdések nem. Majd meglátjuk külömben 
kinek van igaza.

I. W. urnák Budapesten. Minden csütör
tökön 10— 1:2 óráig a vámházban.

S. St. asszonynak Budapesten. Nem ele
gyedhetünk egy kis és egy nagytözs de közötti 
czivakodásba, már azért sem, minthogy önön 
igazságtalanságot <4 nem követtek.

Segédszerkesztő.* Holtai Nándor.

Magyar királyi államvasutak.
14420.4— 96.— C. I. szám.

Hirdetmény.
Díjszámítás O-Bnda állomásnak a m. királyi 

államvasutak állomásaival való forgalmában.
A budapest— esztergomi h. é. vasútnak a 

m. kir. államvasutak budapest-jobbparti kör
vasújával való csatlakozási állomását képező 
<)-Buda állomásnak a m. kir. államvasutak ál
lomásaival való forgalmában a díjszámítás a 
m. kir. államvasutak vonalain érvényes helyi 
árudijszabásban (II. rész, megállapított általános 
határozmányok mérvadása szerint a következő 
kilométer távolságok, illetve díjtételek alapulvé
telével eszközöltetik :
a) a pudapest-dunajobparti körvasút állomásai

val való forgalomban:
j Ó-Buda és Ó-Buda—Filatorigát között 5 km. 

„ ,, Budagyárlelep „ 7 „
„ „ Budapest délivasut „ 11 ,,
„ „ Budapest— Kelenföld „ 17 „

számit tutik.
fi) A m. kir. államvasutaknak a buda- 

| pest-jobbparli körvasuton Budapest -Kelenföl- 
' dón át irányuló összes többi állomásaival való 

forgalomban ugyanazon kilométer távolságok, 
illetve díjtételek alkalmaztatnak, melyek a m. 
kir. államvasutak vonalain érvényes kilométcr- 

| mutatóban, illetve helyi árudijszabásban (II.
rész,) Budagyárlelep—Budapest déli vasút 

i (helyben) és Ó-Buda—Filatorigát állomásokra 
nézve egységesen vannak megállapítva; ameny- 
nyiben pedig a többször említett árudijszabás 
V. pótléka szerint Budapesl-déli vasút (helyben) 
állomásra, illetve Budagyártelep és Ó-Buda- 
Filatorgát állomásokra nézve, néhány viszony- 

1 latban külön díjtételek állanak fenn, Ó-Buda

állomással való forgalomban a Budagyártelep 
és O-Buda-Filtorigát állomásokra fennálló díj
tételek vétetnek számításba.

A budapest-dunajobhparti körösvasut a 
gyorsáruforgalomra nem lévén berendezve, ezen 
körvasuton gyorsáruk < )-Bnda állaniással való 
forgalomban sem szállíthatók.

Bhdnpesten, 1896. november 1-én.
Az igazgatóság

A termes gőzhajók téli menetrendje, 
Fiume-Velence és Fiume-Ancona között. A 
fiúmé-velencei hajóvonalon az elegáns ’»Dániel 
Ernő# nevű termes gőzhajó közlekedik, mely- 
ügy oda mint vissza — Piranó érintése nél
kül —  10 óiai időtartam alatt teszi meg útját.
A fiume-anconai liajóvonalona legnagyobb ké

nyelemmel berendezett « Villám* nevű gőzhajó
közlekedik. Ezen gőzhajók az I. helyen kívül még 
külön luxus osztálylyal is bimak, melyek külön 
elegáns teremmel, séta-délzettel. kitűnő ágya
kat tartalmazó kabinokkól, dobányzóteremmel, 
villamos világítással és gőzfűtéssel vannak el
látva. A «Villám* nevű gőzhajó a termen kí
vül még egy kisebb, 4 hálóhelylyel ellátott csa
ládi teremmel (sálon privé) is [bír, mely külön 
megrendelhető.

A termes hajók téli menetrendje:
November hó* 1-től március hó végéig:
Finmébló indul Velencébe minden szomz 

haton 8 órakor este. Velencéből indul Fiúméba 
minden kedden 8 órakor 'este Fiúméból indul 
Anconába (a Budapestre induló gyorsvonathoz, 
való csatlakozásban) minden csütörtökön 7 :'° 
órakor 'reggel, Anconából indult Fiúméba (a 
Róma, Nápoly, Bolognából érk.vonatokhoz való 
csatlakozással) minden szombaton 9 órakor este.

A tengeren való hajóátkelés 10 órát vesz 
igénybe.

A gyorsvonatok használati dija a termes 
gőzhajók me-netdijaival együtt fizetendő;

A gyorsvonat I. osztályáért és a gőzhajón 
a luxusosztályért ágygyal együtt 20 Irt, a gyors
vonat használatáért és a gőzhajón az I. helyért 
ágygyal együtt 18 Irt, a gyorsvona tón I. osz
tályért Budapest-Fiume között 12 frt, a gőz
hajón a luxusosztályban ágygyal együtt 8 frt és 
az I. őszi.-ért ágyai együtt 0 frt.

Bővebb felvilágosítás a magy. kir. állam
vasutak állomásain és menetjegyirodáibén, vala
mint a Cook-féle utazási vállalatnál nyerhető.

Uj személydijszabá8i füzetek életbe
léptetése afrancia belga — svájci — osztrák — 

magyar román szerb—bolgár—keleti személfor- 
galomban. A magy. kir. államvasutak igaz
gatóságától vett értesítés szerint a fentnevezett 
személyforgalomban legközelebb uj személydij- 
szabás lép életbe, melynek I. része általános 
határozmányokat foglal magában, inig ennak 
Il-ik részének B. és D. füzetei a budapest- 
nancy és párisi, valamint a budapest-dover, 
brüssel, brüge és osztendei viszonylatra közvetlen 
menet és podgyász viteldijakat tartalmaznak.

Ezen díjszabások által az 1892. évi ápri
lis hó 1-től érvényes hasonnevű füzetek érvé
nyen kívül fognak helyeztetni.

— Uj személydij8zabás 'életbeléptetése az 
angol—német- osztrák magyar— szerb— keleti 
forgalomban. A magy. kir. államvasutak igaz
gatóságától vett értesítés szerint azelőbb em
lített személyforgalomban legközelebb uj díj
szabás lép életbe, mely Budapest és London 
egymásközti forgalom részére közvetlen menet
dijakat tartalmaz.

Luxusvonat beszüntetése. A m. kir. 
államvasutaktigazgatóságától vett értesülés szerint 

a Bndapest k. p. udvarról minden kedden és 
szombaton reggel 7 óra 15 perckor Fiumébe 

és minden hétfőn és pénteken d. e. 8 óra 20 
perckor Fiúméból Budapestre induló luxus- 
vonatok forgalma f. évi december hó 1-töl 

1 kezdve be fog szüntettetni.

E ___  ____ 4
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Le Griffon
leg jobb  é s  legkedve ltebb

valódi francia szivarkapapir és szivarkahüvelyek

Le Griffon „Patent"
kedvelt é s  praktikus sz ivark apap ir.

N ag y b an i e la d á s  ai>c o rsz b g  ö s s z e s  
n orin b ergi é s  papir=nc=iy;yl-veresk;ecLé=

se k b e n .
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