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T. Előfizetőinkhez!
Tisztelettel kérjük mindazon t. elő

fizetőinket. kiknek előfizetése mai sza
munkkal lejár; szíveskedjenek az elő
fizetési összeget minél előbb beküldeni, 
hogy lapunk szétküldésé késedelmet ne 
szenvedjen.

A DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE
kiadóhivatala

Budapest, VII., Károly-körut 7. sz.

Két szükséges árúnem.
Az újonnan bevezetett uj 4 kraj- 

czáros Virginia-szi varok sem alakjuk, 
sem minőségük tekintetében nem felel
nek meg Ezt minden hozzáértő mondja. 
Minek is kelljen a dohányzónak egy 
szivar, melynek végén lazán inog egy 
túlhosszú szalmacsutak, mely csak útban 
van, egy szivar, mely se nem Virginia, 
se nem szivar es se íze, se szine nincs.

Ez az alak csakis erős dohánynem
ből volna megfelelő, akkor elnéznék, 
hogy a szivar túlkicsi.

A füst a nagy nyitáson át túlgyor- 
san dől a szájba és mert a dohány 
gyenge, nyers, kellemetlen a nyelvre. 
Tényleg a dohányzók úgy segítenek 
ezen, hogy a szivarból letörnek egy 
darabot es úgy szívják; de ez sem hasz
nál, mert a szivar belől üres.

Hogy mégis sokan szívják az uj 
Virginiát, annak oka egyedül lírában van : 
4 krajezár.

Ezen árban kell árú. Téves hinni, 
hogy a régi 4 krajezáros Cuba s/ivói 
megmaradtak f> krajezáros Cuba szívók
nak. Sőt nagyon kevesen fogadták el. 
hanem E es 11 szivar élvezőkké oszlot
tak és csak igen kevesen választottak 
drágább szivarokat.

Látható ebből, hogy egy 4 kraj
ezáros szivarfaj a Cuba 5-ös alakja 
szerint nagyon is szükséges volna. Ez a 
4 krajezáros szivar elnyomná a 27* kraj- 
czárost, melynek ára úgy is ügyetlenül 
van megszabva.

Az uj Virginia is kimenne kelendő
ségéből, de ezt határozottan megjósoljuk 
igy is, hogy nem lesz hosszú élete a 
földön.

Szóval 4 krajezáros rendes szivar 
nagyon elkellene es fokozná a fogyasztást.

Egy másik szivar, amire még nagyobb 
szükség volna, egy 10 krajezáros. Nagy 
aggodalmat okozhat a Regalitas sorsa, 
mert ez késlelteti az uj 10 krajezáros 
szivar behozatalát.

Kimondjuk erről is nézetünket.
A Regalitas volt es ma is tervbe 

van véve az ár emelkedéshez. Ezért 
késnek az uj 10 krajezáros szivar beho
zatalával, mert ez keresztezne az előbbi 
tervet.

Tény, hogy a lassú forgalmi emel
kedés daczára a Kegalit.ist se Ausztriá
ban se nálunk nem szeretik. Mert nem 
szívesen adnak sem 9, sem 1 1 krajezárt 
egy szivarért.

Ez a laikus előtt furcsán hangzik, 
de a/ árusok lépten-nyomon tapasztal
ják; mert ismerik a vevők szokásait.

Ha a Regalitas árát emelik fel 
10 krajezárra, akkor ez magától fog 
elaludni; de ha egy uj árut hoznak fel 
10 krajezárra, az is lenyomná a Rega- 
litast; de nem csak annak vevőit szedné 
el, hanem igen nagy uj vevőkört is hó
ditana magának : természetesen ez uj 
szivarnak nem volna szabad sem tul- 
erősnek, sem túlgyengenek lenni es alakja 
legyen tetszetős.

Uj különlegességi szivaroknak, ha 
tudnak uj meg uj igen tetszetős alako- ( 
kát találni, akkor fognak ennek is ta
lálni.

Az uj 10 krajezáros szivarra nagy j 
szükség van a jobbmódúak szempontjá
ból. mert ezeknek a rendes árudákban 
nincs is szivarjok, Regalitast nem szív
nak és az olcsó Havannák élvezhetlen 
rosszak. De meg a magyar dohányzó 
általában nem szereti a 1 Iavannát.

Müveit államokban az árak alkal
mazkodnak a pénznemekhez es nálunk 
épen a 10-es egységnek nincs árúja. A 
20 filléres, a korona, a forint kínálkozik 
a fejtörés nélküli számításhoz szivar
vételnél, mert hiába az egyszeregy gya
korlásának kényszere már a kényelem 
rovására tüiténik vevőnél es eladónál 
egyaránt. A fizetéseknél es pénzvissza
adásoknál a tévedések ki volnának 
zárva.

Ez nem kicsiny előny és csak cso
dálnunk kell, hogy eddig elvoltunk 10 
krajezáros szivar nélkül.

Meg kell jegyeznünk, hogy 10 
krajezáros szivarnak egyedárú czikke ho
zatala az általános eladásra épen semmi 
befolyása nem lehet.

A szivar-vásárlás bizonyos helyhez 
megszokottsággal jár és nem mennek az 
egyed.í ru-üzletbe. Azután tagadhatatlan, 
hogy a belföldi specialitás iránt nem 
nagy előszeretettel viseltetnek a vásár
lók nálunk es tegyük hozzá, hogy joggal.

Fontos az is, hogy a vevő nem 
szereti magút korlátoztatni, ha ő 1 vagy 
2 darabot akar venni, azt az egyedárú- 
üzletben nem kap, kénytelen legalább 4 
darabot venni.

Azt hisszük, elégge indokoltuk, hogy 
egy 4 krajezáros és egy 10 krajezáros 
szivarra szükség van es nem volna nagy 
baj, ha a Virginia (4 krajezáros) es 
Regalitas ezeknek áldozataiul esnének.

Mi nem tartjuk blamázsnak, ha egy 
áru nem bizonyult alkalmasnak és ki
veszik a forgalomból. De ellenkezőleg 
károsnak tartjuk, ha nem adunk a kö
zönségnek oly árut, minőt szeret, mert 
akkor jóval többet szívnának.

Kinek van ebből haszna, ha több 
árú fogy ! Az cselekedjen saját érde
kében.

Üzleti viszonyok.
Azon vidéki nagyárusok, kik lapun

kat figyelemmel kísérik, bizonyára méltá
nyolták azon törekvésünket, melylyel a 
dohányárulás üzleli viszonyait azon fokig 
igyekszünk felemelni, melyen már tisztes 
és biztos kenyérkereset forrásá legyen.

Ezen nem minden keserűség és tö
vismentes munkánkban igazán nehéz min
den egyesnek szája ize szerint Írni, de 
mi föczélul is tüztük ki a tárgyilagossá
got és igazságot.

A vidéki nagyárusok vagy sok túl
nyomó nagy részé igazat fog nekünk 
adni abban, ha kimondjuk, hogy több 
nagytralikos kellő magaslatán nem áll 
hivatásának és bennünket nem ért meg.

Ma az üzleti viszonyok javítását 
óhajtjuk az egész vonalon es mert kis-
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árus nagyárus egymásra utalt szervi 
összefüggésben vannak, gyakorta a létező 
viszonyokat, ha általános érdekből vagy 
a kistözsdések érdekéből tárgyaljuk az i 
elfogultak erdekkeresztezést vélnek látni.

Sok vidéki kisárustól kaptunk pa
naszleveleket. hogy egyes nagyárusok j 
az áru kiadásánál nagyon indolensek.

Egyes nagyárusok épen nem tö j 
rödnek azzal, hogy bizonyos árunemek 
nagyon es sürgősen kellenének, egysze- j 
rüen nem tartják készletben; más árukat 
pedig oly kis mértékben tartanak, hogy 
nem képesek lépést tartani a kisáiusok 
követelményeinek : vannak, kik a lég- 1 
fontosabb, legkelendőbb árukat hetekig 
nem képesek adni a kisárusnak.

Aki a vidéki üzleti viszonyokat 
ismeri, tudja, hogy ott az árak a fővá
rosihoz nem is viszonyítható kismérték
ben fogynak.

Egyes árut hetekig senki sem kér 
es esetleg aztán egy nap alatt elfogy 
az egesz készlet.

Bizony az ilyen eset egyrészt kelle
metlen. úgy a kis-, mint a nagytözsdes- 
nek, ámde az ily eshetőségnek elejét 
lehet venni, ha a dohánynagyáruból 
minden árunemből es kellő mennyiség
ben tart a nagyárus készletét.

Természetesen számot kell tenni 
azon körülménynyel is, hogy a nagyárus, 
ha nagy raktárt tart, kevésbé kelendő 
áruból, tőkéjének kamatját veszíti, ami 
az ismert kis jutalékok mellett epen 
nem kellemes dolog. De szabad-e ezzel 
törődni a nagytőzsdésnek í Kifizetődik-e 
általában egy nagytőzsde í Határozottan 
nem, nagyon sok üzletág van. mélynél 
kisebb töke mellett, kisebb fáradsággal, 
jóval nagyobb haszon érhető el.

De a dohányárusitás tekintve, hogy 
az kincstári czikk. a legpedánsabb szi
gort követeli. A fogyasztó nem törődik 
azzal, hogy az árus nyer-e vagy sem. s 
nincs is hozzá semmi köze. Neki joga 
van minden létező árut követelni, epen 
mert csak az állam gyártja es az állam, 
mely árujának forgalombahozalalát vál
lalkozóra bízza, joggal számíthat rá, hogy 
az teljesiti kötelességét.

Egész más kérdés azután, hogy az 
árus elég jövedelemben részesül-e mun
kájáért es befektetett tőkéje Után. Erre 
határozottan, mint már többször tettük, 
nemmel felelünk. Ez a körülmény azon
ban epen nem jogosítja fel a nagytözs- 
dest önkényes eljárásra. Mit tegyen a 
kisárus. mit a fogyasztó vidékén, ha a 
kívánt árúnem kis mértékben, vagy álta
lában nincsen. I liszen az általános áru
jegyzékben oly kevés nem van. hogy 
abból alig lehet egyet is nélkülözni. In- 
formatióink szerint, a következő árukat: 
finom magyar, legfinomabb magyar. Stain- 
bul. Hungária, a szivarok közül B. C.
1). GR. legtöbb vidéki dohánynagyárus- 
.oál nincs. A kivételeknek tisztelet es

dicséret, mert vannak, akik nagyon rá
szolgálnak a dicséretre, mert oly pedáns 
pontossággal vezetik nagytözsdejüket, 
amint az egy valódi állami hivatalnoktól 
várható. De mert meggyőződésünk, hogy 
a kötelességteljesités egyeseknél csak a , 
jóakaraton múlik, korholnunk kell azo
kat. kik saját érdekük ellen cseleksze
nek. Mert beállhat az az idő, melyben 
a m. k. kincstár, az árusok jövedelmet 
fokozni óhajtja s akkor nagyon is figye
lembe fognák venni, hogy mely nagy- 
tözsdések teljesítettek kötelességüket s 
melyek nem.

Óvunk mindenkit, hogy a megro
vást hivatalos utón. pénzügyőri közegtől 
bevárja ! Mindenki tudja. hogy történik 
e részről mulasztás. pótolja tehát ide
jében. Szabályok, rendeletek mindenkit 
köteleznek és se nem jogos, se nem 
méltányos, hogy a pontosok is szenved
jenek a pontatlanokért.

Saját érdekükben kérjük tehat az 
összes dohány nagyárusokat, teremtsenek 
rendet üzleti menetükben, kívánja ezt. az 
általános üzleti érdeken kivül első sor
ban saját jól felfogott érdeklik.

Állami kedvezmények a kis
iparnak.

A kereskedelemügyi minisztériumban be
ható munkálatok folynak aziránt, hogy a hazai 
iparnak adandó állami kedvezményekről szóló 
18911. évi XIII. törvényezikk revízió alá vétessék.

Ez a törvény tulajdonképpen kiegészítése 
az 1 ss  1. évi XLIV. türvényezikknek, úgyhogy 
jelenleg mind a két törvény érvényben van s 
együttesen határozzák meg azokat a kedvez
ményeket az adózás, szállítás stb. tekintetében, 

amelyeket az ujonan létesülő, uj iparágakat 
meghonosító és részben a régi gyarak is a 
magyar állam részéről élveznek. A fentebb 
említett revízióra irányuló előkészületek az 
egész rendszernek alapjában való megváltoz
tatásán kiviil a jelenleg két külön törvénybe 
elosztott intézkedések egész komplexumát is 
egy törvénybe fogják összefoglalni.

Az egész revíziónak egyébként az. a ÍŐ- 
czélja. hogy ne úgy mint étidig, csakis a nagy 
ipari vállalatok, hanem a kisebb mezőgazdasági 
ipar és kivaltképen a kisipar is megkapják az 
állami kedvezményeket. Az eddigi törvények 
ugyanis ebben a tekintetben mostoha elbánás
ban részesítik a kisipart, mert Baross (iábornak 
annak idején az volt a czélja. hogy erős és a 
termelés legkülönbözőbb ágaira kiterjeszkedö 
nagyipar létesüljön az országban. Ezért hozta 
ö létre az. lS‘.l()-iki törvényt, amely azonban nem 
teljesítette a hozza fűzött reményeket, amennyi
ben életbeléptetése óta, erre támaszkodva, 
mindössze BiO uj gyár keletkezett az ország
ban. Ez a gyarapodás pedig, bárha egyébként 
tekintélyes is. nincsen arányban a törvényben 
kimondott kedvezményezés mértékével s az 
állami kedvezményekről szóló törvények hibáit 
jellemzővé teszi az a körülmény is, hogy az 
aránylag lassú gyarapodás daczára jelenleg 
több mint IO0 gyár, túlnyomó részben régi gyár, 
élvezi a kedvezményeket.

A törvény revízióját tehát már ez az egy 
szempont is megokolna tenné. Azonban Dániel 
Ernő kereskedelemügyi miniszter nemcsak a 

hibákat akarja helyreütni, hanem egyszersmind

jelentékeny támogatást óhajt biztosítani a kis
iparnak. Az uj törvény előmunkálatainak ke
retében beható adatgyűjtés és ezen alapuló ta
nácskozás folyik az iránt, hogy a kisiparnak 
melyik agai s az egyes ágak milyen határig 
részesittessenek adómentességben és egyéb 
kedvezményekben. S bár a munkálatok még 
nincsenek befejezve, a miniszter elvként ki
mondotta, hogy a kisipart egyenlő kedvezmé
nyekben kell részesíteni a nagyiparral. Ez az 
elv a miniszter rendelkezése értelmében a tör
vény összes intézkedéseiben érvényesülni fog.

Minthogy az állami kedvezményekről szóló 
törvény adóengedményről is rendelkezik, a 
dolog természete szerint a pénzügyminisz
tériumnak is van beszólása a dologba. Értesü
lésünk szerint Lukács László pénzügyminiszter 
eleve kijelentette hozzájárulását a jelenleg ér
vényben levő törvény revíziójához s ahhoz, 
hogy az uj törvényben megállapítandó kedvez
mények a kisiparra és a mezögazdasagi ipar 
némely ágaira kiterjesztessenek. A pénzügy
minisztériumban maris történtek intézkedések 
aziránt, hogy az adózási statisztikákból egybe- 
állittassék a majdan életbeléptetendő uj ked
vezményi rendszer válható hatása az állami 
pénzügyekre nézve.

A kormánynak az a szándéka, hogy az 
uj törvény még ebben az évben elkészüljön 
minél előbb életbe is lépjen.

Vegyesek.
K a m atte rh ek ^ b es zám ítás a  az ad ó b eva llás 

nál. A hivatalos lap mai száma a pénzügymi
niszter egy rendelőiét közli, amely sok panasz
nak elejét venni lesz hivatva. A betáblázott 
adósságokat tudvalevőleg azért vallják be, 
hogy az általános jövedelmi pótadó az ezen 
adósságok után fizetett kamatoknak mefelclően 
leszállittassék. A feltétel azonban az, hogy e 
bevallás január végéig teendő A pénzügymi
niszter most a határidőt október lő-ikéig ter
jesztette ki, de ez esetben igazolni kell, hogy 
az érdekelt fél tőle független, el nem hárítható 
akadályok miatt nem teljesíthette a rendes 
határidőben a bevallást. így például betegség 
csak akkor fogadtatik el ok gyanánt, ha ez 
orvosi bizonyítványai igazoltatik.

M a g y a ro rs za g  a páris i v ilá g k iá llítá s o n . A 
kereskedelmi miniszter egy törvényjavaslatot 
terjeszteti ma a képviselÖház elé. Magyaror- 
szagnak az 1ÍI0O. évi párisi kiállításon való 
részvételével járó költségek fedezéséről. A ja 
vaslat igy hangzik :

1. S Magyarországnak az 1900. évi párisi 
nemzetközi kiál itáson leendő hivatalos részvé
teléből folyó összes kiadások fedezésére három 
miliő korona hitel engedélyeztetik.

•1. í; Fölhatnlmaztatik a pénzügyminiszter, 
hogy az előző §-bnn jelzett JJ.OOO.OOO korona 
összegből az 1897. évben fölmerülő költségek 
fedezésére az allampénztári készletekből *J().()()()() 
korona bocsásson a kereskedelemügyi miniszter 
rendelkezésére, mely összeg az 1897. évi ál
lami költségvetés átmeneti kiadásainak VI. feje
zete alatt számolandó el.

H. jelen törvény kihirdetése napján 
lép életbe, végrehajtásával a kereskedelmi és 
a pénzügyi miniszter bízatnak meg.

G yüm ölcsó rtókes itö  szövetkező tök . Az (). 
M. (i. E. a gyümölcsértékesítés terén nagysza
bású szövetkezeti szervezkedést kezdeményezett. 
Ugyanis mozgalmat indított meg oly őzéiből, 
hogy vidékenként az egyes gyümölcstermelő 
gócpontokon, gyűmölcsértékesitő szövetkezetek 
létesittessenek, a melyek a Magyar Gazdák 
Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezeté »-vel, mint 
k Ó7pont1al szerves kapcsolatba fognak Kutatni
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A központ, mint az értékesítés orgánuma a 
kiviteli piaczokon kereskedelmi összeköttetése
ket szerez. K végből az O. M. (1. E . —  mint 
az Agrár Értesítő jelenti — már föl is kérte a 
földmivelésügyi minisztert, hogy ezek kiviteli 
akcziót kezdhessenek, vagy pedig utaztassa 
szakközegeiket külföldi, főként az oroszországi, 
keletporoszországi és galicziai piacokon a vé
gett, hogy ott a nagyobb áruházaknál meg
rendeléseket biztosítsanak és egyúttal a velünk 
konkuráló többi államok gyümölcskiviteli akczio- 
jat ellensúlyozzak. A gyümölcséi tckesitő-s/.o- 
vetkezetek tervezetét az O. M. G. K. az érde
kelt vikéki gazdaközönség bevonásával már 
meg is állapította ; most a tervezetet a Magyar 
Gazdák Vásárcsarnok Kilátó Szövetkezeié veszi 
tárgyalás ala s ennek megtörténtével a szö
vetkezetek szervezetét megállapító fiizetet, az 
(). M. G. K. mindazoknak rendelkezésére l'ogja 
bocsátani, a kik gyümölcsértékesitő szövetkeze
tek létesítésére közreműködni kívánnak Azon
ban első sorban mégis a gazdasági egyesüle
teknek s a már meglevő szövetkezeteknek lesz 
föladatuk, hogy ezt a szövetkezeti alakulást 
elősegítsék, a mely már csak azért is teljes 
mértékbe* istápolásra méltó, mert a gyümölcs
termelés follenditésére irányuló törekvések il- 
luzóriusak maradnak, ha a gyümölcskereskedel- 
met a mai fejletlen állapotából nem cmanczi- 
paljuk s a külföldi piaczokat nagyobb figye
lemben nem részesítjük.

Közgazdaság.
N a ra n c s -k ra k . Bataniából jelentik, hogy 

Szicziában, nevezetesen a kiviteli kikötőkben 
nagy az izgatottság, az utóbbi időben erősen 
megcsappant narancski vitel miatt, melyet az 
utóbbi időben az amerikai narancs-exporl tel
jesen megbénított. Meszszinában az olasz déli- 
gyümölcskereskedők érdek-bizottsága ülést hi
vott össze, melyre szenátorok és képviselők is 
nagy számmal mentek cl. Az ülés elhatározta, 
hogy a kormányhoz felterjesztést intéz az iráni, 
hogy a déligyumölcs-export fejlesztését elő

mozdító eszközökről gondoskodjék. A je -  | 
lenvolt képviselők megígérték, hogy az uj 
kamara legelső ülésén interpellálni fognak ez 
ügyben.

A z O rszágos Ip areg yes ü le t igazgatósága 
tegnap gróf Zichy Jenő elnöklése alatt illést 
tartott. A kvótaemelés ellen megindított moz
galom vezetőinek megkeresésére az igazgatóság 
egyhangúlag azt határozta, hogy mint az iparos 
érdekek hivatott képviselője, eddig is mindig 
idejekorán fölemelte szavát a kiegyzési kérdé
sekben a magyar ipar igaz érdekei szempont
jából, most is foglalkozik ezekkel az egyesület 
keretében, azonban ezen túl menni nem kíván 
s politikai demostrációkban nem vesz részt. 
Tüzetes előterjesztés történt az egyesület lapja 

keretének kibővítése, illetőleg egy hetilap ki
adása tárgyában. Kz az igazgatóság elvben 
helyeselte és kivitelével a végrehajtó és pénz
ügyi bizottságokat bízta meg. Az egyesületnek 
több oldalról értésére jutott, hogy katholikus 
jellegi: intézeteknél Budapesten újabb időben 
klerikális érdekek előtérbe helyezésével az a 
törekvés, hogy nyomdákat bécsi vállalatok által 
a hazai életképes ipar mellőzésével szereltes
senek fel. Állítólag egy katholikus jellegű bu
dapesti intézet nyomdája már be is van ren
dezve és több püspöki nyomdánál már folynának 
a tárgyalások a bécsi czégekkel a legkózelébb 
folyamatba veendő berendezésekre nézve. Tekin
tettel arra, hogy főpapjaink hazafiságától nem 
lehet föltételezni azt, hogy kellő tájékozottság 
mellett a hazai ipart mellőznék, és hogy a szó
ban forgó törekvések egyedid rosszlelku és 
hazaíiatlan ügynökök működésének tulajdoni- 
tandók : az igazgatóság figyelmeztetni fogja
hatholikus főpapjainkat az egyesülethez érkezett 
tudósításokra és egyúttal fölkéri őket, hogy 
nyomdáikat hazai gyárakból szereljék föl, 
esetleg forduljanak az országos iparegycsulet- 
hez, amely minden tekintetben készségesen fog 
föl világosit ásókkal szolgálni. Ugyanerről tájé
kozás végett a kultusz- és kereskedelmi 
minisztert is értesíti az igazgatóság. A folyó 
ügyek elintézése után az igazgatóság az egye
sületnél szervezett fogalmazói állásra egyhan

gúlag hozott határozattal dr. Soltész Adolfot 
a Budapesti Napló belső dolgozótársát hívta 
meg.

Szerkesztői üzenetek.
A. Sch. nagytőz8(lós. J. A pénzügyőrség 

felügyelője annyiszor tarthat szemlét Önnél, 
ahányszor neki tetszik, különösen, ha árukész
letben kincstári előleget élvez. Azonban az is 
igaz, hogy ha az ellenőrzés köfelesség is, annak 
indokolatlan tulhajtása már szekatúra.

I. M. nag ytözsdés. B. —  Krre nincs 
rendelet, csak szokás, mely a körülményekhez 
alkalmazkodik. Itt a fővárosban a kis csomag 
pipadohányok egész koszorúban 50-ével kötözve 
adatnak ki, mig a czigaretta-dohányok 10—20— 
30-ával stb. adatnak Ifi. Ebből láthatja, hogy 
bár előírás szerint a kisárusnak 1()0 csomagot 
kellene kiadni, nincs oly nagytözsdés, ki erre 
őket kényszerű enc ! Ez épen a nagytözsdés 
részéről a kereskedői előzékenység, melylyol 
megkönnyíti az üzlet menetét.

M. o .-n é  Bpest. Megkaptuk kesergő sorait.
( )n egy hónap óta nem tud kapni nagytőzsdé- 
jéből sem pettyes Britannikát, sem világos 
regalitást és trabucot; de m ég száraz H-szivart 
sem. Istenem! Hogy bir egy nő ennyi keserű
séget elviselni.

Ilona k. a. Bpest. Nem vagyunk azon 
helyzetben, hogy megnevezzük azon tőzsdét, mely 
két elárusitónöt keres. A hirdetmény világosan 
mondja, hogy a folyamodvány hozzánk küldjék 
be. A 8 kros bélyeg rendelkezésére áll.

F. Z. Bpest. A lottó-kérdésben elmon
dottuk nézetünket. Mi is a károsultak kártala
nítását óhajtjuk De mihelyt egy mozgalom túl 
lő a czclon és lehetetlen követelésekkel all a 
minisztérium ele. akkor mi letesszük a tollat 
Abban pedig téved, hogy mi segédkezet fognánk 
nyújtani oly törekvésnek, mely a trafikok szá
mát szaporítani óhajtja. Sőt ellenkezőleg. Hisz 
mi a t ráfi kosok érdekeit szolgáljuk.

Segéászerkesztf•• Holtai Nándor.

BUDAPEST VILLAMOS VÁROSI VASÚT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG______________

HIRDETMÉNY
A budapesti villamos városi vasút részvénytársaság t. ez. részvé

nyeséi az 1 8 9 7 . évi á p r ilis  hó 1 4 -ik  nap ján dé le lő tti 11 ó ra k o r  a társaság 
helyiségeiben VII., Kertész-utcza 20. sz. a. tartandó

V l - i U  r  e  íi «1 e  h k  ö  z  g  y  ü l é s r e
ezennel tisztelettel meghivatnak.

.v a r  r k  /«; A’ n :
1. Az igazgatóság évi jelentése az abban foglalt indítványok.
2. Az ISIM), üzleti év mérlegének és zárszámadásának előterjesztése.
8. A felügyelő-bizottság jelentése és a felmentvény megadása

iránti indítvány.
4. A nyereség felosztására vonatkozó javaslat.

Az alapszabályok módosítása az. 1 millió forint névértékű el
sőbbségi kötvények kibocsájtasa folytán

0. Az alapsz.abályszcrüleg kilépő igazgatok helyeinek betöltése 
iránti intézkedés.

A ré szv én ye k  le te h e tö k  f. ovi á p r ilis  ho 6 -ig
az. angol-osztrak bank budapesti fióktelepénél. V., Kurdő-utcza fi. sz. a.

A/ ICA’/.CA/x'tSÁC
K i v o n a t  a z  a l a p s z a b á l y o k b ó l :

I*. szakasz. Minden részvényes jogosítva van a birtokában levő 
minden 2f> darab társasági részvény után egy szavazatot a közgyűlésen 
gyakorolni. Szavazati joggal biro azon részvényesek, kik a közgyűlésen 
személyesen vagy helyettes áltál részt venni kivannak, kötelesek a köz
gyűlés megtartására kitűzött határnap előtt N ntppal részvényeiket a le 
nem járt szelvényekkel együtt az igazgatóság által a közgyűlést egy
behívó hirdetményben kijelölt leteti helyeken letenni.

20. szakasz. Az évi mérleg és zárszámadás, valamint a felugyeló- 
bizoltség jelenítse K. I ION. $ - a  értelmében a  közgyűlés megtartását 
megelőzőleg H nappal a társaság helyiségeiben kozbetekintesre kitételnek.

21. szakasz. Azon részvényesek, kik személyesen nem jelennek 
meg a közgyűlésen, magukat egy e czelbol külön meghatalmazott sza- 
vazatképes részvényes áltál képviseltethetik. Kiskorúak vagy gondnok
ság alatt állók törvényes képviselőjük által képviseltetnek, nők és jogi 
személyek oly meghatalmazott által is képviseltethetik magukat, kik 
maguk nem részvényesek. (Utánnyomás nem dijaztatik.)

1 f (  ) 1  l t O J S
a vidéki tis zte lt nagytözsdéseknek.

Húsz éve fennálló szá llítás i Irodánkat felajánljuk 
azon t. vidéki nagytőzdeseknek. kik áruik kivételére a 
Budapesti Központi D ohányraktárakhoz vannak utalva. 
K özvetítjük  a fize tés t. K özvetítjük és végezzük az áru  
k i-  és á tv é te lt. S zá llítjuk  az á rú t hajókhoz vagy vasú t
hoz és o tt b e ra k tá ro z ta tju k .

Mindezt igen olcsón, igen lelkiismeretesen 
vege/zük c:s meg vagyunk győződve, hogy a 
t. vidéki megbízóink velünk teljesen meg lesznek 
elegedve.

Gyorsaság! Pontosság! üzleti jelszavunk.
S zá llítás i á ra in k , közbenjárási dijja ink elenyészően 

csekélyek!
A t. vidéki nagytözsdés urak szives megrendeléseit 

és bizalmát kérve
Kiváló tisztelettel

Wald Testvérek,
szállítási cs bizományi üzlet

BUDAPEST. V II.. K irá ly -u tc za  3. sz.

T
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Az ország t. ez. dohánynagyárusaihoz!

Ámbár Magyarország dohánynagyárusainak 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. ez. dohány- 
nagyárusok érdeklődését az oly kifejezetten elismert, czélszerü vállalatunk iránt, kik attól 
részint nyelvi, részint gazdasági tekintetektől 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 sikra 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 dohánynagyárusok egy része még mindig 
távol tartja magát egy oly mozgalomtól, melynek czélja a testületi szellemet fejleszteni és 
szilárd alakulást adni egy foglalkozási ágnak, mely eddigelé csak szórványosan lejezte ki 
a javulás utáni törekvését.

Egyáltalában nem szándékunk lapunkat, amely életképességét már bebizonyította, 
és igy a reklámot nélkülözheti, dicsekvő módon ajánlani. De ami bennünket arra késztet, 
hogy az ország(t. ez. 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 nehány fillér, melyet áldoz, oly czélra 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  dohánynagyárusok helyzete 
komoly és az d üzleti tevékenységüknek különös jelentőség mindaddig nem tulajclonittatik, 
mig ők maguk testületileg nem szervezkednek. Ezen czélt elérni, az együttműködést lehetővé 
tenni, a közös ügynek egészséges basison alapuló fejlesztését előmozdítani, ez képezi azon 
programmot, melyhez a „Dohányárusok Közlönye" ragaszkodik és melynek pontos keresz
tülvitelére, megvalósítására törekszik.

Kérjük a dohánynagyárus urakat, hogy a közös ügy érdekében élénk agitáciőt szí
veskedjenek kifejteni.

A „D O H A N Y A R U S O K  K Ö Z LÖ N Y E

Ny. Kckstcin Hernát Itallapéit. Kirtily-utcr.n 17.
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