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A szivarforgalom hanyatlása.
Látszólag az általános üzempangás 

az oka annak is. hogy a szivarfogyasztás 
hanyatlik

Kiőre látható es jósolható volt ez 
azon nemzetgazdasági áramlatból, mely 
a múlt ev végen úgynevezett *börze- 
krach*-ban tört ki. Akkor az volt tervbe 
veve. Közöltük is annak idejön, hogy 
egyes szivarok arait felebbezni fogják; 
mert 1895-ig fokozódott a fogyasztás.

Amint a következmények igazolják, 
igazi szerencse, hogy meg idejekorán 
feladták a szivar-drágitás tervét.

A gondolatfüzes, melyet akkor a 
drágítás tervéhez kötöttünk utolsó betűig 
igazolva lett.

A szivarok nem lettek drágábbak 
es fogyasztásuk mégis csökkent.

Ezen sajnálatos tény hatása alatt 
kell azon gondolkozni, hogy miképen 
lehetne a fogyasztás csökkenésének gá
tat vetni.

A pangas már szomorú tény, de a 
csökkenés már egetó seb. A dohány- 
egyedárusag térén visszaesésnek nem 
volna szabad előfordulni.

1 la <jly esélyek állanak be, melyek 
előreláthatólag csökkentik a dohány- és 
szivarfogyasztást, akkor kell sürgősen 
oly eszközökről gondoskodni, melyek 
más irányban kárpótlást nyújtanak.

Sokat lehet javítókig tenni ezen a 
tereli, csak a nehézkesseggel, vaskala- 
possággal nem szabad jo lábon állani.

Annyi tény, hogy magánüzlet sok
kal könnyebben kezelhető. Gyorsabban 
simulhat az ötletszerűség es véletlen 
esély előnyös kiaknázásához mindig egy 
magánczeg magánüzlete, mint egy ily 
nagy állami aparátus.

I la ez tény is, nem szabad az 
államnak sem oly fokú nehézkességet 
elárulni, mely tétlenül ölbe rakott ke
zekkel lesi az idők javulását.

Ma, mikor a minus reme a fogyasz
tásban beütött, brevi manu kell intéz
kedni. I logyan?

Mi már gyakran hangoztattuk uj 
szivarnemek behozatalának szükségét.

Miért nem hozzák be ezeket ?
Miért nem törlik a regi és már

nem kedvelt árukat és miért nem hoz
nak helyettük modern igényeknek meg
felelőbbeket ?

Ne feleljék nekünk erre, hogy az 
nem lehet, mert nincs hozzá elég 
gyái unk.

Amint nem uj a baj, úgy nem uj ezen 
kitérő válasz, mert mi evek óta sürget
jük az uj szivarnemeket es ugyancsak 
evek óta sürgetünk uj dohánygyára
kat is.

A kérdés égető, a hanyatlást meg 
kell akadályozni. Az/al-e. hogy a hely
zet magátóli javulását bevárjuk ? Az is 
lehet, hogy javul es a szivarfogyasztás 
a regi statisztikai számig fog vissza-, 
illetve felmenni. De ez nem lehet vég
ezel. annak fokozatosan emelkedni kel
lene.

Ismeteljük, mi legjobb megoldásnak 
azt tartjuk, a fogyasztás emelkedeset 
illetőleg, ha a rendes árujegyzéket 
néhány egeszen uj szivarnemmel fel
frissítjük es közöttük nehány olcsóbb 
fajtát is adnak.

Mert többször állítottuk es tény. 
hogy a mai nemek, melyek egynéme- 
lyike 30 40 ev óta sem nevet, sem
alakot nem változtatott, mar vensegeért 
is tiszteletet érdemel ; de másfelől ven- 
segeert nyugalomba kellem* őket tenni 
a rokkantak házába, vagy a régiség
tárba.

Azzal ugyan senki sem érveljen 
nekünk, hogy mégis veszik ezeket a regi 
megunott szivarokat.

Hát hiszen valamit szívni egy 
dohányosnak kell és mit szívjon, ha 
más nincsen, ha mást nem kap.

Am egy jo üzletvezetés nem kény
szeríti áruját a vevőre, hanem elébe tesz 
többeket ; tessek választani. S ha egyik 
másik fajt megunta a vevő, gondoskodik 
a jó gyáros másÍK fajtáról. Hiszen saját 
érdekeben cselekszik.

falán a mostani ünnepi hangulatban 
meg fogják érteni közérdeket szolgáló 
nyílt tanácsunkat.

Az uj V ir g in ia  s z iv a r o k .
Volt egys/.er egy bölcs Salamon 

király, ki azt mondotta: «Boldog az oly 
ember, kinek születését mindjárt halála

követi.* Azután a bölcs király arra 
gondolt, hogy a haláltusa kellemetlen 
állapot lehet egy csecsemőre is. megtol
dotta mondását ezzel: »de még boldo
gabbak, kik nem is születtek*.

Ez jut eszünkbe, ha a magyar kir. 
kincstár által útnak indított uj Virginiákra 
gondolunk, bizony nagyobb boldogság 
lett volna annak meg sem születni.

Mért is volt jó rövid élete? Talán 
arra. hogy nehány száz újság hirdesse 
születését? Vagy arra, hogy egy nevet
ségesen kis (juantumot dobjanak belőle 
piaczra, talán előre tudta, hogy úgy sem 
fogják venni!

Vagy az volt a czél, hogy egy 
millió ily szivart adnak izlelöül a közön
ségnek, hogy nyilatkozzék kell-e neki? 
Ekkor meg érthetnék, hogy hetek óta 
miért nem lehet e szivart kapni.

Mert egy milliót fogyasztásra készí
teni, elenyésző csekélység; ez igazán 
csak arra jó. hogy mindenki egyet kós
tolóul elszívjon es azután megmondja, 
hogy neki több ebből nem kell.

Egy millió szivarból ki kapjon elő
ször. Az országban vagy 30,000 elárusító 
hely van, hogy tehát csak mindegyik 
100 darabot kapjon belőlük, kellene 3 
millió darab szivar. Hát van még a 
készletre vásárlás.

Már azóta a legmesszebb eső gyá
rakból az egész országba elhelyezhettek 
volna e szivarokból es ha ez nem tör
tént. felmerül a kérdés, hogy nem azért 
gyártották, hogy elárusítsák? Ezen kér
désnél a nagyközönség meg találgatni 
sem tudja az intézők gondolkozását. Le
het, hogy ez a lelteves helyes, hogy egy 
milliót gyártottak próbából es mert nem 
jó, nem fogy, abba hagyják.

A kiserletezésre gyártás ezen módja 
feltétlenül helytelenítendő. I )e mert az uj 
Virginia ügye közbeszed tárgya, tekint
sünk vegre el a találgatásoktól és ve
gyük az igazi okokat, a tényeket.

A ni. kir. dohanyjövedék igazgató
sága uj Virginiát gyártatott anélkül, hogy 
annak szükségét egy hajszálnyira is erezte 
volna. Egyszerűen alkalmazkodott Ausz
tria kívánságához, mert ott akartak egy 
uj Virginiát behozni. Ok akarták, mi csi
náltuk.
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Noha a magyar dohánygyártás és j 
ennek kezelése jóval magasabb fokon áll, j 
mint Ausztriában, mégis igen gyakran 
kell itt oly dolgokhoz alkalmazkodni, 
mely nekik hasznos lehet, de nekünk 
ártalmas, vagy legalább is fölösleges.

Tiszteljük a viszonosság elvet, a 
magyarnak jellemvonása az eh’ zekeny- 
seg; de mi tudjuk, hogy mit óhajt szívni 
a magyar ember Ízlése és nem szabad 
rákényszeríteni az osztrákok Ízlését: de
hiába is kényszerítenek rá, az befolyá
solhattam ,

\eni az uj Virginia szivarokról van 
itt szó. azt senki sem sajnálja, hanem az 
elvről, mely tarthatatlan es sérelmes.

Igaz ugyan, hogy az újfajta négy 
krajczáros szivarra sürgős szükségünk van. 
mert az úgynevezett középosztálynak, 
mint iparos, kereskedő, hivatalnok nélkü
lözi ezen árut es egy jófa jta  4 kros szivar 
nagy forgalmat is nyerne, azonban se- 
hogysem látjuk be, mért kell nekünk 
Virginia és meg hozzá oly alakú Virginia, 
mely csak az osztrák Ízlésnek felel meg.

Belátjuk, hogy nem volna helyes, a 
kel teljesen független egyedáru kezeles 
közölt, minden kérdésnél szőrszálhaso
gatónak lenni, de ott. ahol az erdek 
tisztán magyar erdek. a másik oldalról 
is kell annyi belátásnak lenni, hogy ne 
követeljenek olyat, mely az állam anyagi 
érdekeit melyen érinti.

Ha nem állana a magyar dohány
kezelés jóval magasabb niveaun az osz
tráknál. akkor másutt keresnénk a 
hibát. I >e ha látják, hogy egy sereg 
erre hivatott szakferfi dolgozik, fárad, az 
üzlet emelkedését czélozva, fáj hallani, 
hogy a nagyközönség, mely a kívül eső 
okokat nem látja, a magy. kir. kincstárt 
szidja a hibák miatt.

S a látszat ellenük szól. Behoznak 
egy uj szivart, melynek nincs létjoga! 
Alig született meg, máris meghalt! I la 
jövőben nagyobb mennyiségben készülné
nek ily szivarok, megjósolhatjuk, hogy 
épen úgy hevernének érintetlenül, mint 
a G. K. es G. G. szivarok.

Ha egy szivar az árjegyzékben van, 
amint hogy van es nem kapható, akkor 
merő sekaturából és mindig azt kérik, 
szóval baj, hiba, oly árut gyártani, mely
ről már előre tudott volt. hogy nincs 
létjoga. Azt hisszük, nem tévedünk, ha mi 
nemakincstárt okozzuk ezért,hanem az okot 
abban keressük, mint épen itt kifejtettünk.

S most végeztünk bölcs Salamonnal. 
Ha nem is mondjuk, hogy ezen szivar
nak jobb lett volna nem születni, mond
juk azt. hogy jobb volna fájdalom nélkül 
minél előbb kimúlnia.

E lőbb-u tóbb úgy is meg lesz s ak
kor túloldali szomszédaink rá fognak 
jönni. hogy találmányuk nem ért fel a 
puskapor feltalálásával; különben szol
gáljon vigasztalásul, hogy a puskaport 
sem az osztrák dohányjövedék találta fel.

A dohány rövid történeti ismer
tetése.

Hazánkban a dohány már regi időktől 
fogva ismeretes ős minden valószínűség szerint 
a spanyol segédcsapatok ..tján melyek I.
Ferdinánd és Miksa királyok alatt évtizedeken 
át táboroztak ez országban — vettek róla tu
domást legelőször a véghelyi magyar katonák 
és általuk azután a dohányzás szokása oly ro
hamosan terjedt, hogy a tizenhatodik szazad 
végén már hazánk legtávolabb részeiben sem 
volt ismeretien.

Magyarországban némelyek szerint I. 
Apaflfy Mihály erdélyi fejedelem a budai pasá
tól kapott először dohányt ajándékba, de annak 
használatát Erdélyben megtiltotta; mások sze
rint Bornemissza Bál erdélyi püspök, utóbb m. 
kir. helytartó meg lőtJX-ban hozta azt be elő
ször Erdélybe, később Magyarországba; a mit 
egyesek ugyan ismét Bátory Kristóf erdélyi 
fejedelemnek tulajdonítanak.

A krónika Apaffy fejedelmet igen szenve
délyes dohányosnak tünteti fel, de egy I ()l>2-ik 
évi útikönyv szerint, melynek szerzőijeként 
udvari prédikátora allittatik, utóbb megutalta 
ezen élvezetet.

A dohány használata, még pedig részben 
a nőknél is, gyorsan elterjedvén és mert a do
hányzás általában káros hatásúnak tartatott, 
ellene számos tilalom, sót még testi büntetések 
is hozattak.

A szószékekről is működtek a dohányzás 
ellen s azt oly nagy bűnnek tartottak, hogy a 
tízparancsolat hatodik parancsához »ne dohá
nyozza! uj tilalmat csatoltak.

A gyulafehérvári országgyűlés tényleg 
egy törvényt is hozott (Vili. 1670.) .,A tobák 
megtilalmazásáröl s a ki behozná, annak bün

tetéséről ; kijelentvén, hogy a ki akar pipával, 
akár porul él vele, ha nemes ember f>(), pap 
12. paraszt <> magyar forintot fizessen.“

E törvénynek azonban oly kevés foga
natja volt. hogy a dohány tilalom ismételtetvén, 
ezen káros és veszedelmes növénynek termelése 
is tilalmaztatott.

A törvény megújítást nyert a gyulafehér
vári 1089. XI. törvényben és a segesvári 10H9. 
évi országgyűlésen, melynek IX. törvénye szól 
,.A tobáknak exstirpálásáróT*. A dohány élve
zete szigorú pénzbir.-ugokkal sujtatott. A do
hányzáson rajtakapott főispán 200, a regalista 
és nemes 20, a pap 12 és a paraszt szintén 
12 irtot tartozván fizetni, a dohánytermesztése 
pedig jószág vesztéssel járt.

Erdélyben a törvényhozás még l(>97-ben 
is tilalmazta a dohányzást.

Magyarországban ezen tilalmakat nem 
törvények által tették általánossá, d - hogy itt 
is voltak, bizonyítja egy Hílhi-ik évi körösi 
„Formula juramenti communium ( )ppidi Kőrös**, 
a melyben cgv passus foglaltatik, melynek ér
telmében a hadnagyok kötelesek azokat felje
lenteni. kiket dohányzáson rajtakapnak. E tila
lom azonban csak igen rövid ideig állhatott 
fenn, mert HítíO-ban e város jövedelmei között 
szerepelnek a dohányelárusito helyiségek bérei.

( íomor•vármegye l(>fí7-ben. Zemplén H»7f>-bcn 
tiltja a dohányzást.

Kecskemét városa is. melynek számadási 
könyveiben 1669. körül a dohány és pipáról 
gyakran tétetik említés, egy 1697. évi aug. 
2T>-én hozott statútumában ezeket mondja : . ,Az 

közönséges város bevett szokásai között az is 
adnotáltatott, hogy annak utána senki, akár 
itt lakos, akár vidéki, dohányt sem boltjában, 
sem piaczon, házánál annal is inkább ne me
részeljen árulni, mert ha valaki abban tapasz
taltunk, az büntetését el nem fogja kerülni.“

Sőt ér F. pestvármegyei szolgabirő egy 
1700. évi aug. 5-én kelt körrendeletében értesíti 

a lakosságot, hogy a megye a dohányzást es 
burnótozást 12 frt pocna és 40 botbüntetéssel 
sújtja.

A világi, valamint egyházi hatalmak hiaba 
iparkodtak a dohányzás terjedésének gátat 
vetni, a tilalmaknak nálunk ép oly kevés foga
natjuk volt, mint más országokban, mert a do
hányzást egyrészt folyvást terjesztette a kato
naság, masrászt elősegítette az osztrák egyed- 
aruság, mely hatását Magyarors ágon is kezdte 
érvényesíteni, bár sem I. Eipót, sem Mária 
I erézia nem voltak képesek annak behozatalát 

nálunk keresztül vinni.
I lazánkban a dohánytermelés, kivált az 

Alföldön. még «i török hódoltság korában alapí
tott dohanykertész községekben nagyobb virág
zásnak indult. A Mária Terézia királynő korá
ban keletkezett dohány kertész községek közül 
különösen említésre méltó az 1742-ik évben 
alakult Aldebrö, melynek lakosai eleintén 
Cirassalkovics hcrcz.egtől nyert maggal csak házi 
kertjeikben termesztették e növényt, mely pipa
dohánynak kiválóan alkalmas lévén csakhamar 
nagyobb kiterjedésben nuiveltetett.

Az ls70-ik évben a hevesvármegyei 
Kompokon kezdődött a termelés és ezt kö
vették Kápolna, Szálúk, Denién:!. Kerecsend, 
Maklar.

II József császár a dohánytermelést szin
ten előmozdította. A bánsági kertész közsé
gekben eredeti amerikai dohánymagot is oszta
tott szét. Ezen dohányt „császárdohany“-nak 
keresztelték el.

Az 1S:")1. évig az országban szabad do
hánytermelés volt, ezen évben az osztrák 
egyedárusági intézmény hatalya hazánkra ki is 
lett terjesztve és fennállott az 1S67. évben be
következett kiegyezésig, a mikor a jövedék 
önállósitlatván, Magyarország is azon államok 
sorába lépett, melyek önálló jövedékkel bírnak.

(.*/ Dohány rs l)ohány főveifck Magyarországon).

Közgazdaság.
V ám elenyedés k ikészítendő ip ap ez ik kek re .

A kereskedelemügyi miniszter egy magyar ezég 
részeié egy tölténygyái osnak füstnélküli puska
por behozatalára s egy osztrák ezég részére 
pamut es gyapjúszövetek vámmentes behozata
lara, a töltények ill.a kész fehérnemű kivitelé
nek föltétele mellett, az engedőimet megadta.

D íjszabási pó tlék . Az államvasutak keze
lése alatt álló h. é. vasutak IH9í>. évi deczcm- 
ber hónap 1-től érvényes közös árudijszabáshoz 
(II rész.) a temesvar-lippa-radnai h. é. vasút 
megnyitása napjától érvényes XXI. pótlék lép 
életbe, mely a nevezett h. é. vasút áiudijszabá- 
sat tartalmazza. E pótlék példányai a m. kir. 
államvasutak díjszabási szakosztályában példá
nyonként 2ö fillérért kaphatók.

A villam os szerencsé tlenségek . A Fővárosi 
Egyesület mai gyűlésén a villamosvasút dicsé
retet zengették, amely az utóbbi időben a leg- 
szomorubb rovatot tölti ki nagy buzgalommal 
a főváros népmozgalmi statisztikájában. Lau- 
l'enauer Karoly egyetemi tanai ítélte el kemény 
szavakban azt a nagy gondatlanságot, amelylyel 
a villamos vasúti kocsikat járatjak. Csodálkozik 
a rendőrségen, amely pedig olyan sokat loglal- 
kozik a hajtási szál alyzattal, hogy mindez ideig 
nem tudta megakadályozni azt, hogy a villamos 
kocsik ne a legsebesebb vagtatásban haladjanak. 
Indítványozza tehát, hogy intcrpclláczio utján 
1,Ívják föl a veszedelemre a belügyminiszter 
figyelmét. l ) r  Racz Károly a főhibát a közön
ség viselkedésében látja. A mi közönségünk 
nemcsak gondatlan, hanem a legnagyobb mér-
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tökben fegyelmezetlen; napirenden van, hogy 
beszélgető emberek elállják a gyalogutakon 
kívül a kocsiutakat is s még a rendőr figyel
meztetését is gorombasággal viszonozzák. A 
villamos kocsik járatásának meglassitása annyit 
jelentene, mint a megjavult közlekedés vissza- 
rontása. I la tehát a közönség legyelmezetebb 
lesz, a halálesetek száma is nagyban megcsök- 
ken. Hossányi Iván, Hubenay József pártolják 
a Lauíenauer dr. indítványát; utóbbi kéri az 
egyesület nevében Fektor Ferencz fővárosi 
bizottsági tagot, hogy az ügyet a közgyűlésen 
tegye szóvá, l ektor szívesen hajlandó erre. de 
kívánja, hogy első sorban az arra hivatott 
rendőrséget hívják föl az intézkedések megté
telére. Még az elnök szólt a tárgyhoz s aztán 
elhatározták, hogy első sorban a rendőrséget 
keresik meg a szükséges intézkedések megté
telére.

Szerkesztői üzenetek.
F hó 1 8 -á n  és 19 -én  ünnepek lévén, 

je le n  lapunk  te ch n ika i okokbol egy napi késés
sel je le n ik  meg.

Sch . M. Sz. ( írvendünk, hogy czikkünk 
alapján találva érzi magát. Kbből látjuk, hogy 
czikkünket helyes volt megírni. Mi szivesen 
szolgáljuk a nagytőzsdések érdekeit, de ne 
feledje, hogy minden nagy tőzsdébe 100 meg 
100 kisárus van utalva, kiknek itt-ott lehetnek 

jogos panaszaik is és mi az általános érdeket 
szolgálva, ezek jogos panaszai elöl nem zár
kózhatunk el. Akár egyiket, akár másikat 
hagynánk cserben, az hűtlen árulás volna 
programmunk ellen.

A F. Ny. Nem az egyedüli nagytözsdés, 
ki ezért panaszkodik. Utalunk mai czikkünkre.

B. V. Sz. Ha ö n  mulatságos dolgokat 
óhajt olvasni, akkor vegyen egy víg regényt. 
Kgy szaklap nem lehet mulatságos. Az orvos 
reczeptje sem mulattató; de hasznos.

V. M .-n é  B udapest. Forduljon teljes biza
lommal a várpalotában Gassner Fái kir. taná
csos úrhoz. De legyen teljesen őszinte. Mondja 
meg, hogy vette a tőzsdét és ne mesélje, 
hogy csak üzletvezetönő. Kzt úgy sem hinnék 
el. Ha valami használ, az csak az őszinteség. 
A levélbélyeg rendelkezésére áll.

K. W. B udapest. Hogy mint 48-as elvű 
ember kap-e tőzsdejogot ? Ugyan! Hát azt 
hiszi, hogy a pénzügyminiszternek nincs egyébb 
dolga. mint. a tőzsdések politikai elveit kutatni.

Segédszerkesztő; Heltai Nándor.

A magy. k ir. á llam vasu tak  városi m enetjegyirodájából.
1 »t if l . - i p e s t e n ,

2874 III. sz.

Gazdánk Figyelmébe.
A hamburgi kertészeti kiállítás alkalmával jun. 

hó 17-én nyílik meg ugyanott egy rendkívül nagy
szabású á lla tk iá llitá s - a melyet a nemet gazdák 
országos egyesülete rendez. Kz utóbbi nagyon érde
kes les/, es gazdáink ne mulaszszák el e kettős 
alkalmat saját érdekükben es hogy maguknak a 
nemet löldbirtokosság haladásáról meggyőződést 
szerezzenek.

Budapestről június hó lti-án különvonat indul 
Hamburgba, a melyet az államvasutak m enetjegy  
irodá ja  Budapest, (H ungária  szá lló ) rendez.

M. K. Á LLA M VA S U TA K .
•16288—140f>8—C. V. sz.

H i r d e t m é n y .
A kézb esíth ető  é s  fölös szállítm ányok a v asú ti ü zletszabály-

70. $ -a  érte lm éb en  nyilvános árveres utján d. e . 9 órak or
aláb b  le lsoro lt állom áso k teheráru  ra k tára ib a  a  következő
okon kerülnek eladásra, 
diivatik.

m elyhez a t. c. közönség  ezennel

Fápa állomás . 1897. április 6.
Bupapest balparti 1897. „ 15.
Újvidék. . . . . .  . . 1897. „ 21.
Miskolcz-göm. 1897. ,. 21.
Szatmár 1897. „ 21.
Budapest nyugoti. ... 1897. 22.
Kecskemét 1897. 22.
Zágráb .. .  . . .  1897. 22.
ICszék . 1897. 26.
Nagy-Várad 1897. „ 26.
Győr _. . 1897. 26.
) Kolozsvár is>i7. „ 27.

Pécs . . . . .  1897. „ 27.
Kassa . 1897. ,. 28.
Debreczen 1897. 28.
Pozsony 1897. „ 29.
Csaba 1897. „ 29.
Szeged .... 1897. 30

*) Kolozsvárit az árverezés „az első magyar engedélyezett árve
rési csarnokban “ Város, belközép-utcza 19. szám alatt tartatik.

Budapest, 1897. márczius hóban.

B u d a p e s ti k ö z ú ti v a s p á ly a - tá rs a s á g .

H IR D E TM É N Y. 1 fői ltoís
A Budapesti közúti v a s p á lya -tá rsaság

X X X I I - i k  r e n d e s  k ö z g y ű l é s e
folyó évi április  hó 22  én délutáni fél 4  órakor.

a t á r s u la t  saját épületé ben .  V..  L ip ó t -k ö r ú t  2 2  fog m e g ta rta tn i .

N a p i  r  c  n <1 :

I Igazgatósági evi jelentés; előterjesztése az 1896. évi zárszám
adásnak es mérlegnek, valamint a felügyelő-bizottság erre vonatkozó je 
lentésének ; az osztalék megállapítása ; határozat a felmentvény megadása 
érdemében.

2. Indítvány a kocsivezetöi segély alap tárgyában.
3. Jelentés folyamatban levő építkezésekről és kilátásba vett nj 

építkezésekről; erre vonatkozó határozat.
I. A felügyelő-bizottság megválasztása.

jp^9"~ /üli jogot iiilnak a tál sasa# körgyülésmn (alapszabályok lf>. és 20. SS)
egyaránt a társaság részvényei .- illetőleg elvezeti jegyei, lm legalább négy nappal a 
közgyűlés előtt az igazgatóágnál leleleményczlclnek : 20 darab részvény vagy élvezeti 
egy ulan egy szavazat gyakorolható, oly megszorítással azonban, hogy 20  sza
vazatnál többet egy részvény*s sem gyakorolhat sem saját nevében, sem pedig meg 
vzáshol.

Kclliivatnak tehát a t ez részvényes urak. kik a jelen közgyűlésen resztvenni 
óhajtanak, miszerint a e/.imleteike! a szelvényekkel együtt, beleél Ive a f. évi május l-én 
lejárót is. bezárólag I evi május l m  lejárót i>. bezárólag I. evi április 18-ig az igaz 
gatóságnál (V. kér.. lápót-kOrut 22. sz.) <1. e. !t 12, <1. u. I f* óra közólt, léritvény 
mellett letenni méltóztassaiiak. hol a -zavazási igazolványokkal egyidejűleg az előtör 
jeszlemló záiszámla es mérleg, valamint a felügyelő bizottság jelentése is átvehető lesz.

II ii d a p e 8 i. 1SH7. márizius
Az igazgatósán.

( rtánnyoinat nem dijazlalik.)

a vidéki t is z te lt nagytözsdéseknek.
Húsz éve fennálló szá llítás i iro d án kat felajánljuk 

azon t. vidéki nagytözdéseknek, kik áruik kivételere 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 llítju k  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 es meg vagyunk győződve, hogy a 
t. vidéki megbízóink velünk teljesen meg lesznek 
elégedve.

Gyorsaság! Pontosság! üzleti jelszavunk
S zá llítás i ára in k , közbenjárási d ijja ink elenyészően  

csekélyek!
A t. vidéki nagytözsdés urak szives megrendeléseit 

es bizalmát kérve
Kiváló tisztelettel

Wald Testvérek,
szállítási és bizományi üzlet

BUDAPEST. V II , K irá ly  -u tcza  3. sz
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Az ország t. ez. dohánynagyárusaihoz!

Ám bár Magyarország dohánynagyárusainak jelentékeny és igen tekintélyes része 
a „Dohányárusok KÖzlÖnyé“-t azon meleg rokonszenvvel fogadja, mely nélkül egv oly 
szaklap, mint a mienk, nem állhatna fenn, mindamellett nélkülözzük a t. ez. dohány- 
nagyárusok érdeklődését az oly kifejezetten elismert, czélszerii vállalatunk inint, 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 síkra száll, szivén hordozza. Mert mivel volna indokolható a részvétlenség oly 
ap iránt, mely hűen tolmácsolja mindazon kivánságokat, nehezteléseket, panaszokat és 
sóhajokat, melyek évről-évre százféle variációban merülnek fel és minden haladást meg
akadályoznak P 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 fejezte 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 ő üzleti tevékenységüknek különös jelentőség mindaddig nem tulajdonittatik, 
mig ők maguk testületileg nem szervezkednek. Ezen czélt elérni, az együttműködést lehetővé 
tenni, a közös ügynek egészséges hasison 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 Á N Y Á R U S O K  K Ö Z L Ö N Y E u

Ny. Kckstein licrnát lludancst. K iriily-ulcza 47
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