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Előfizetésre ialí íelhivás!
Felkérjük mindazon kis- és nagy

dohány árusokat, kik eddig a Dohány
árusok Közlönyére elő nem fizettek, 
hogy az előfizetési összeget minél előbb 
küldjék be annál is inkább, mert ezen 
szaklap létfeltétele, hogy minden ma
gyarországi dohányárus rá előfizessen,

A Dohányárusok Közlönye
előfizetési á ra  :

félévre 2 írt 50 kr
mely összeg a kiadóhivatalba (Buda
pest, Király-utcza fi.) küldendő.

Budapest t, káveiiáztulaldonosai
mai napon megküldve kapják a Do- 
bányárusok Közlönye ez, lapot, mely
nek egyik uj rovata minden dohányos 
embert igen érdekelni fog. Felkérjük 
tehát a t. kávéháztulajdonos urakat, 
hogy látogató vendégeiknek kedvükbe 
járandó lapunkra előfizessenek.

A Dohányárusok Közlönye
előfizetési á ra :

félévenkint 2 fr l 50 kr.
A pénz küldendő a kiadóhivatalba

(!E3-u.cla,p>est, “Ts7’H ., !EZirá,l37’--\a.tcz:a. 3- sz .)

T Á R C Z A .
Esküvő előtt.

tíalkányi ur j-ondkivül szentimen
tális hangulatban van.

Nem csoda. Ma töltötte bo 158-ik 
életévét, a melyből az utólsó buszát 
vidám czimborák közt mulatta át. Ma 
életének fordulópontján áll s ezen 
fordulópont neve: házasság. Holnap
kell neki megesküdni Adél kisaszsony- 
nyal, a gazdag dohányárus leányával.

Pajzán mosoly játszik ajkán; majd 
elkomolyodik s homlokára a gond 
barázdái ülnek.

Hm ! Hát legyen úgy, inondá, mol- 
lónyzsebóből kis kulcsot véve elő. 
Kis habozás után egy csinos mahagóni 
szekrénykét nyit föl vele, s félve te
kint annak tartalmára. Milyen s mennyi 
apró osocsobocso emléktárgy volt benne.

Egykedvűen rakta az asztalra őket, 
nem úgy, mint annak időjén, midőn min-

Tartsatok össze!
Az érzelmek szétforgácsoitsága, 

ellentétbe helyezkedése épen azon lizlet- 
és órdekazonosoknál — kiknek leg
jobban kellene össze tartaniok; igen 
sok kellemetlenségnek és anyagi vesz
teségnek volt már oka. Az egyetértést 
létre hozni ezen lap egyik programm- 
pontja.

A legszebb dal is vészit varázsá
ból, ha mindig halljuk; a legjobb taná
csok is köznapiakká válnak, ha azok 
— kikhez intézve vannak — nem akar
ják a jó  törekvést bennük meglátni.

Ez nem paradox és mi nem tudunk 
eltérni a csak nem igen régen tett 
nyilatkozatainktól.

Mérjük állítani, hogy kivétel nél
kül, minden dohányárus vakon aláírja 
összes eddigi általuk felhozottakat; 
merjük állítani, hogy az általuk több 
irányban panaszolt reformok létesíté
séhez valamennyi szívesen hozzájárul, 
hogy e helyzetük javulását előmozdítsák.

És mégis valami czéltalanság nehe
zedik az egész dologra.

Be kell mindenkinek látnia, hogy 
nri eleget fáradozunk; fáradozunk Írás
ban, szóval, tettel, hogy a tratikosok

den egyesnek látása boldogsággal töltó el 
keblét, midőn néma áhítattal érinté i 
forró ajakávalkülön-külön mindegyiket.

Előtte fekszenek elmúlt boldogsá
gának néma tanujelei.

Hajfürtöcskék, nyakókek, csinos 
kézimunkák, fényképek, olvasójegyek, 
illatos levélkék, a szerelem iskolájának i 
minden osztályából sok, sok gyöngéd 
kacsó által ajándékozva.

Emlékezetében felujulnak e kedves . 
emlékek ajándékozói, lepkenapok, pil
langó perozek. Hess !

Egyik, egyik tárgyon huzamosab
ban pihen meg tekintete.

Boldogságának ezen kellemes emlé
keit — tisztában volt vele —  meg kell 
semmisíteni. A családi tűzhely, melyet 
megalkotni akar, nem tűri tovább ezen j 
dolgokat.

„Tűzbe hát velük!“ mondá, s egy 
szivardobozt véve elő, óvatosan, vi
gyázva rakta egyik tárgyat a másik j 

után belé, hogy majd tűzbe dobja később I

között egységes szellemet teremtsünk, 
hogy ezen gyenge alapon álló üzlet
ágat minden irányban megerősítsük.

Tudjuk, hogy nehéz fába vágtuk 
fejszénket; de a küzdelemhez felfegy
vereztük magunkat jó  adag türelemmel, 
már pedig egy német közmondás sze
rint „a türelem a vasat is megtöri.“

Ezért van ismételten szavunk az 
intéshez, az emlékezetbe idézéshez, a 
meggyőződéshez: hogy legalább azok 
tömörüljenek, azok tartsanak össze, 
kiknek hasonló foglalkozásuk, az érdek 
egymásra utaltságuk —  sok kellemet
lenség kikerülése végett — ezt feltét
lenül szükségessé teszi.

Ha újra a régi dalt hangoztatjuk, 
csak következetesek vagyunk a lapunk 
megindításának t. olvasóinknak adott 
programmunkhoz, melyet szigorúan be 
akarunk tartani.

Ezen nem változtatunk és türel
münk akkor sem fogna elhagyni, ha 
az érdekeltek közönyén jóakaratunk 
hajótörést fogna szenvédni.

Mi a dohányárusok érdekeiben 
rohamlépósekben szeretünk haladni, 
de ha akadályt gördítenek haladásunk 
elé és — teszik ezt épen azok, kiknek

Kéz a kézben, szem a szemen, bol
dog mosoly az ajkon, igy ül a boldog 
házaspár az esküvő utáni vacsoránál, 
nem törődve a sok elmondott, többé- 
kevósbó sikerült felköszöntőkkel. Már 
hozták a feketekávét s azzal együtt a 
szivarokat. Nem kellett a házi urnák 
csak inteni, régi, ügyes szolgája tudta 
mi a kötelessége, s már hozta, a mi 
kellett.

A  fehér keztyüs János most is 
illemtudóan emeli fel a szivarládika 
fedelét, s úgy kínálja a házi urat.

Az ürömapa a ládika után kap. 
„A h ! mi ez? Ahá tudom, bizonyára 
a vidékről jött üdvözlő sürgönyök!" 
Nyájasan fordul szomszédjához. „Bará
tom, önnek jobb torka van mint nekem, 
legyen szives egyenkint felolvasni e 
ládika tartalmát."

„Készséggel."
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a netáni akadályokat elhárítani volna 
kötelességük, akkor nem marad más ; 
hátra, mint türelmesen újra kezdeni 
az egészet.

És ha a sokszor énekelt dal elve- j 
szitené is varázsát, mi teljesíteni fog
juk kötelességünket.

De rá kell mutatnunk azon igaz
ságra is. hogy eg3  ̂ jó  ügy körüli indo
kolatlan huza-vona késedelem árt az 
összes dohányárusoknak, mert, hogy 
programmunk meg fog valósulni, hogy 
a dohányárasok egy testületbe egye
sülni kénytelenek, az egy perozig sem 
szenved kétséget: ez csak idő kérdése.

De épen az időveszteségről van szó. 
Kár a vesztett időért, mely alatt sok 
hasznosat lehetett volna végezni. A 
mostani csendes politikai viszonyok 
között sok üdvös reformot lehetne ; 
kivívni egy nagy komoly testületnek.

Ki látja a holnapi napot? Nem 
gondolt erre még senki ?

Tudják-e azok a phlegmatikus 
urak, kik kezeiket ölükbe rakva 
tétlenül hevernek, hogy kenyerüket 
nem-e támadja meg a holnapi nap, 
valami veszélylyel ?

Tudtunltkal egy nagy- vagy kisárus 
sem nevezi magát boldognak csak azért, 
mert egy őt gazdaggá tevő üzletág van 
kezében. De feltéve, hogy akadna ilyen, 
ki biztosíthatja őket, hogy ez örökké 
így marad ?

Kinek nincs oka panaszra vagy féle
lemre? Ha van ilyen „az jelentkezzék 
nálunk, s mi csodálattal fogunk ránézni “ . i

Most nem foglalkozunk azon kérdés
sel, mi előnynyel jár az egyesülés. Csak 
ismét rá akartunk mutatni ennek szük
séges voltára. Mi nem fogunk elfáradni 
ennek hangoztatásában és reméljük, 
hogy végre megértenek bennünket és

A  teremben csend lett, I Így olt 
mindenki, lesték az üdvözlő sürgönyök 
tartalmát, s lesték a perczet, melyben 
éljenezni kell.

A  fiatal ember olvassa az elsőt. 
„Édes szivem Balkányi! Vérző szívvel 
Írom ezen sorokat, melyek legyenek 
bizonyságai annak, hogy csak szüleim 
kényszerítésének engedve határoztam 
el m a g a m ..................................... “

„Tévedés, tévedés 1“ kiáltáaz öröm
napa, „tegye félre ezen papirt, s olvassa 
a többit."

„Egv hajfürt, szőke, egy másik 
hajfürt, barna, s aztán még egy csomó 
hajfürt11, mond nevetve a fiatal ember, 
általános fokozódott hahota és taps
vihar között.

Csinos tréfa, kiáltja egyik-másik 
gúnyosan.

Fiatal emberünk folytatja a moto
zást, s egyonkint mutogatja föl, im e: 
egy olvasó jegy, két női arczkóp, áhá, 
egy levél.

saját érdeküket, mert: Összetartásban 
rejlik az erő; erő alapja a hatalom
nak ! Tartsatok össze!

Doliáuyoladási engedély.
A dohány- és szivar eladási engedély ere

detileg egy humánus aktus volt, melyet az en
gedélyadásra jogosítottak erre érdemes szegé
nyebbeknek nyújtottak.

Az osztrákoktól átülteiéit engedélyadási 
szabályok is világosan ezen intencziót követik; 
midőn elrendelik, hogy első sorban kiszolgált 
katonák, másod sorban oly árvák és özvegy 
nők kapjanak trafikjogot, kiknek eltartása állami 
feladat.

Megtörténhetett igen könnyen, hogy ezen 
szabály nem volt betartható, ha például egy 
helyen dohányárudát fel kellett állítani. —  De 
ugyanott sem ily özvegy, sem ily kiérdemesült 
katona nem volt.

Ezen kivételek sűrűn ismétlődtek, miéri is 
a szabályzattól lassanként teljesen eltért a szo
kás s a mai stádiumba jutott, hol a jótékony- 
sági színezetéi is teljesen elvesztette.

Egészen elvesztette a kegyelmi tény jelle
gét újabban, mióta a kincstár a szerződési vi
szonyt és bérfizetési honosította meg. Eleinte 
igen csekély összeget kellett űzetni. 1 vagy ü 
forintot, ezt is csak azért, hogy ezzel a bérlő 
mintegy elismerje a kincstár felette való joeat : 
elismerje, hogy ura parancsolja néki ~ hogy 
csak addig lehet tarhatója ezen jognak, inig azt 
tőle felettese el nem vonja.

Midőn a magyar egyedámság önálló lett, 
lényegesen változott a helyzet. A bérleti összeg 
eiveszité régi jelentőségét és a rideg szerződési 
viszonyból kifolyólag a többi folyamodó közül 
az kap engedélyt, ki magasabb bérletet hajlandó) 
fizetni.

Irne Így ölte meg a kereskedelmi szellem 
a humanizmust az engedélynél.

Az ezen alapon kötött kétoldalú szerződés
nek oly jogi természetet adtak, hogy az a trníl 
kost feltétlenül köti, inig a kincstár indokolás 
nélkül 3 hónapi felmondási joggal az engedélyt 
elveheti.

Nem lehet elvitatni, hogy az eladási enge
dély ma is a kincstáré. Csak azon időre adja

„Édes szerelmem Balkányi!"
A vőlegény dühösen ugrik föl. Ami 

idáig történt, az nem érintő gondolat- 
világát. El volt merülve két szem, az 
ő két uj mennyországába, nem látta 
csak boldogságát, nem hallotta, csak 
menyasszonya suttogását. De most, agy 
perez, egy borzasztó, egy pokoli perez, 
s tisztába volt helyzetével.

Félőrülten ugrik föl. fölkapja a 
szi variadat, neki ront szolgájának, 
hogy megfojtsa.

„Te örült! te — te, mit csinál
tál te?"

„De nagyságos uram. maga paran
csolta, hogy a szekrény baloldalán lévő 
sssi varskatulyát behozzam Én csak azt 
tettem, amit parancsolt,“ hebegte a 
megrémült szolga.

„A jobboldalit mondtam te sze
rencsétlen !“ .................................

Hogy a végzetes históriának mi 
lett a vége, azt találja ki a t. olvasó.

lí. A.

tulajdonjogát további bérletbe, inig azt szűk- 
ségesnek Iart.ja. A búrbe vevőnek is van vissza
lépési jo g a : telniI a szerződés csak a bérleti 
Összeg biztosítására szolgál: pedig ez úgy be
hajtható végrehajtásilag, mini bármely más adó.

Nem ez lehál a szerződés lényege, hanem 
hogy az engedélyt mintegy kölesünk*ml adják. 
Ibi ez nem igv lenne, akkor a szerződést ál 
lehetne más névre is ruházni. Ks épen erre 
fektetnek a íináncz hivatalok fősulyt. Nem en
gedi álruházni vagy bármily üzleti alapul szol
gálni az engedélyt.

Ma lemondanak egy jogról, csak az veheti 
át, aki neki megfelel egyénileg és bérleti ősz- 
szegével.

Az engedély átruházása nehézkes, bonyo
dalmas. A szigorú intézkedéseket az tette szük
ségessé, hogy utóbbi időben formális üzletágat 
képezel! az engedélyijei való kereskedés. Annyira 
ment az üzérkedés és a visszaélés, hogy egyes 

! vidéki emberek, ha a fővárosba jöttek, lelketlen 
üzérek kezébe kerültek, kik összes vagyonkáju
kat kicsallák (ölük azon czim alatt, hogy do
hányeladási engedélyt szereznek nekik.

Ilyen cselek gyakran jutottak a pénzügyigazga
tóság füléhez és ezérl hozták a szigorú ren- 
deletckel épen a/, eladásnál.

Az. . liogv eladni jogol nem is lehel, 
meri a felmond; i idő 1 .írvan. a >g megszüld.

]•]/. sok üzah mnek el. I veszi ugyan, de 
m g >em m 1 <i,•o-uit, mert a bűnösök
mialt sok s.-.ein « d illanni.

Szerencse a • 1 helyzetben, hogy a mos
tani szörfölő t igazságos, clkiismen humá 
nus érzelemtől áthatott, éles Iá á~u pénzügy- 
igazgató llierseh kir. tanácsos hivatni! és képes 
arra. hogy a 101) meg 100 átruházási kérvényt 
tapintattal, igazságosan intézze el.

Igaz, hogy ezen igazgató jelleme megnyug
tató biztosítékot nyújt ma, de lesz az mindig 
és mindenütt, a hol kell ily egyén, ki szorgal
múi lelkiismeretűvel párosítva az üzletet ember- 
baráti érzelemmel egyesíteni képes és megítélni 
fogja Imini a jogos kérelmet a leleplezett 
jogtnlurilól !

Vegyük, hogy valaki 10— lő  évig bírhat 
egy helyen dohány tőzsdéi. Midőn ez üzletét, 
megnyitotta, a vidék népiden volt, kis forgal
mai csinált, de pár fillér jövedelmével vári jobb 
időre. Végre eljött a vári jó  idő. Kmborünk pár 
forintját üzletébe fekteti, ez javul, de egyszer —  
bármily külön okból —  képtelen üzletét tovább 
vezetni.

Mii csináljon a szerencséi len ?
I zlelhelyiségét, melyet — - szorgalma és 

vagyona árán jövedelemforrássá lett, egysze
rűen mondja fel a háziúrnak?

Olt hagyja vagyonát, verejtéke gyümölcséi 
és menjen üres kézzol, kisírt szemmel tovább?

Be kell látni, hogy az ilyen nem kér jogta
lant, ha „poszt“ -jáérl, melyet ő teremteti meg, 
pár száz forintul akar kapni: mert hisz ez tény
leg értékel képvisel és az ö tulajdona.

Ks most jön a íináncz hivatal. Kitiltja öl. 
az eladástól: söl előszcrelellel inkább másnak 
a közelben uj jogot ad.

Vannak dolgok, melyek n törvény rideg 
hétül szeri 1 ., rn< ányo ág és
humánus szemüvegén al nézve eliiilcndŐk.

Kzen szempontból k< ilene az engedély körüli 
eljárást alapos reform alá venni.

Törvényi, rondelelel, szabályzatokat, melyek 
100 ével is túléltek, összhangba kell hozni' a 
kor haladásával: ezérl is kell a revízió.

Ami akkor jó  volt, ma tárgytalan vagy rósz 
lehel. Így okvetlen át kell a kor mai követel
ményei szeriül dolgozni az engedélyek álruha-
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zási módusál; úgy, hogy a visszaéléseknek eleje 
vétessék; de sérelem ne cjtessék vele.

Most van erre kellő szellemi erő és nemes 
szív felső helyen.

Német szivarok.
A mi jó  ős helyes voll 22 évvel ezelőtt, 

az nem jó es helyes ma, különösen akkor, hu 
a hazai ipar partolása nem puszta plirázis. 
Midőn 22 evvel ezelőtt egy szövetkezetre lelt 
ruházva a Bb. Britaniea ős II szivarok szállítása, 
meg sok minden szunnyadóit nálunk, mi ezen a 
téren már felébredt; még sok minden bölcsőben 
ringott, mi ma büszke nagyság lelt.

A fiatal, alig miallo állam elölt annyi munka 
voll, hogy nem csoda, ha egyet elnézett közülük.

így elnézett a dohánygyárak felállításának 
szükségétől; pedig dohánygyárakra annál nagyobb 
szükség lelt volna, mert a fogyasztás nap-nap 
után nőtt és az önállóság ezen téren is köve
telésekkel lépett fel.

így történt, hogy a gyárak és raktár 
nem képes kiadni az elárusítók által kért áru
kat; nem lehetett annyit gyártani és kellett 
kultöldi vállalathoz fordulni, mely ezen 2— 3 
szivaráru szállítását 3 évre magára vállalta.

Az most semleges, hogy jók voltak-e ezen 
szivarok. Az árak is mellékesek. 101 lettek 
fogadva, a fogyasztók szívesen fogadták, a kincs
tár nyert mellette. Húsz év lelt. el azóta és az 
ipar-kereskedelem terén örvendetes fellendülést 
látunk. Dicséretes e fellendülés; mert az egész 
nemzet anyagi jóllétének alapját emeli.

De mit latunk az ipar azon áfánál, melyet 
maga az állam kezel ?

Egyes szi var fogyasztási hányada 20— 30—-50 
százalékkal emelkedik és ezzel nőttőn nő a ; 
gyárak zavara is.

Ismét a 22 év előtti segélyforráshoz kell 
fordulni. Újra látjuk az ügyesen válogatott, jó  
színű, sima boriték-lcvelü szivarokat, nelyeknek 
tölteléke . . . .

De nem akarunk kritikát gyakorolni; csak 
azt jegyezzük meg, hogy Budapest, Kassa, Szoinol- 
nok, Szeged es Temesvár jobb szivart hoz for
galomba, mint ezek az F. szivarok, melyek csak 
u szemnek tetszetősük.

Újabban Trabuccó alakban jelentek meg 
és sok tévedést, zavart okoznak az árusnak 
és fogyasztónak.

'Tudjuk, hogy minden uj —  vonz; tudjuk, 
hogy mindig többet óhajtanak egy bizonyos 
összegért, mint a mennyi adható.

11a valamely szivarból nem adhatnak min
den árusnak eladásra, akkor ne adjanak senki
nek ; mert anyagilag károsodik sok. Mert nem 
lóg X-nél maradni vevőnek valaki, ha ott nem 
kapja az uj szivart, inig a szomszéd üzletben 
3 ‘/a kraj czaron adják neki a kis Trabuccot.

Bocsánat a kitérésért; de ebből látható, 
hogy ha magányosok szállítanak árut. az anyagi 
kárt okoz az elárusítóknak.

Bármennyire elütnek egymástól a kincstár 
különböző gyárból jövő szivarjai; az F. szivar 
azonos minőségét fel fogja mindenki ismerni 
első tekintetre.

Már egyre rámutattunk, hogy Magyarorszá
gon kevés a szivar-gyár. Ma ismételjük ezt és 
félünk, hogy sok zavart, kárt, kellemetlenséget 
fogunk az egész vonalon szenvedni, ha minél 
előbb ezen bajon nem segilanek és gyárat nem 
létesítenek.

Bitkaság, hogy oly szivar legyen kiadva, 
mely félévig raktározva volt és a legkeresettebb 
áruk pár héttel gyártásuk után már forgalomba 
jönnek.

Ez nagyon árt az üzletnek, különösen, i 
mert könnyen odajuthatunk, hogy Németország 
valamelyik kis falujából kell majd szivart ho

zatni, melyet magyar gyártmányként tesznek 
elébünk.

Nem hisszük, hogy ezt bárki is szívesen 
látná. Sőt szeretjük hinni, hogy ennek meg- 
gáflásán komolyan dolgoznak. Nekünk hírlap
írói kötelességünk rámutatni, hogy 1872— 1804-ig 
lóhát 22 év alatt - inig a fogyasztás három
szoros lett. a gyárak szaporítására kevés figyelem 
lett fordítva. A Szegeden, Pozsonyban és Ó Bu
dán felállított gyárak a pillanatnyi hiányok 
okozta zavarokon sem k é p e ik  segíteni, annál 
kevésbé oszlatják el azon aggodalmat, hogy a 
német szivarok beköltözhetnek hozzánk.

Ilitelktfpesck-e a (loliányánisok 1
Kisebb pénzintézetek által kiküldött infor

mátorok gyakran fordultak hozzánk azon kér
déssel, hogy hitelképesek-e a dohányárusok?

Ez igen fontos kérdés a dohányárusokra 
nézve, tekintet nélkül arra. hogy van-e mellék- 
üzletük vagy nincs. A hitelképesség kérdésének 
tisztázásával az is fontos kérdés, hogy —  ha 
van kapcsolatos üzlete a hitelt kérőnek, vájjon 
melyik a főüzlete? melyik hoz több jövedelmet? 
Helyesebben a csakis dohányárus hitelképes-e?

Ha ily kérdést intéztek hozzánk, választ ; 
csak akkor adtunk, ha a kölcsönkért összeg ! 
nagyságát is megtudtuk. Miért? Mert mi min
den traflkust vagy Irafiknsiiöt hitelképesnek tar
tunk oly összeg erejéig, mennyit üzleti befek
tetése képvisel.

Természetesen az lesz a mérvadó, hogy egy 
500 fi*tol képviselő üzlet tulajdonosa ugyan- 
anyi hitelt kérjen, vagy háromszor oly magas 
összegre vél igényt tarthatni és a midőn azt 
mondjuk, hogy minden dohányárus oly köl- : 
csőrire tarthat igényi, mennyit raktárja képvisel, j 
már akkora hitelt élvezni akaró becsületességére 
építünk, amennyiben feltételezzük, hogy pénz
ben vagy áruban, de fizetni az adós fog.

Vegyünk egy példát föl : az árus vagyona j 
500 Irtot képvisel.

Ennek 500 Irtja teljes egészében befek
tetésekben van üzletében, szivar, dohány, ok
mány-, levél-bélyeg stb alakjában, mely mind j  
készpénznek tekinthető.

20 30 fi t dohányzó készletekben hever. Elő
áll azon kivánalom, hogy nagyobb forgalmi tőke i 
a raktárt és vele a forgalmat emelje. Megtör
ténik, hogy pénzhiány mialt kevés az okmány | 
vagy levélbélyeg: a vevő ezt észreveszi és í 
másutt szerzi be szükségleteit. Kész a kár, ! 
veszteség.

Az üzleti kerék forog ugyan ; de ha még 
300 IVI áru bélyegei szerezhetne be: évente 
100 Irt többlete volna haszonban.

Ha további 2— 300 Irt értékű szivart ve
hetne raktárába, ott is 200 írttal több haszna 
lenne.

Ila tehát egv ily 500 fit értékkel biró tra- ' 
tikos 500 Irt kölcsönt kér, az jogos és nem túl- j 
11ecsii 11 k i vá nság.

Erősödik a kérés jogossága, mert a tőzsde 
nem oly üzlet, amelyet könnyen lehet tovább 
adni. Ki árudáját el akarja adni. további 3 hóna
pig kell üzletében maradni, mig az uj vevő 
engedélyét megkapja.

Ezen idő nagyon elég arra, hogy a hitelező 
követelését behajthassa. A  dolog annyival is 
könnyebb, mert a pénzügyi-hivatal nyilvantarlja- 
hogy ki akarja üzletét átadni.

Az adott kölcsönre fedezet mindig marad. 
Ha valaki oly rosszul vezette üzletét, hogy sa
ját tőkéje is kevesebb lett, annyi mindig kell 
hogy legyen raktárán, mennyi a kölcsönt fedezi.

Szóval: Lehet eset, hogy egy Iraflkus vé
szit, hogy üzletét fel kell hagynia, hogy ráfizet

a tulajdonos; de lehetetlen, itt —  mint más 
üzletnél —  úgy tűnkre mennie, hogv üzlete áru 
nélkül vagyis fedezet nélkül maradjon.

A  kis pénzintézetek tehát nagyon helytelenül 
teszik, ha a trafikusokat hitelképteleneknek 
tartják.

Gyakran utasítanak vissza pénzintézetek köl
csön iránti kérvényt csak azért, mert a befolya- 
modónak nincsen más üzlete mint dohány- 
árudája.

Pedig épen azok inkább hitelképesek, kik
nek melléküzlelük nincsen.

Természetes egyik a másikat ki nem zárja. 
A  füszerüzlet tulajdonos hitelképes lehet, ha van 
vagy nincs trafikja.

Mi csak arra akartunk mulatni, hogy a 
dohányárusok joggal igényelhetnek hitelképes
ségi elismerést.

Ez a legbiztosabb egyéni és vagyoni fede
zetet és biztosítékot nyújtó üzletág, tehát a 
dohányárus mérsékelt összegre feltétlenül hitel
képes.

K. . . I.

íinlpkes statisztika.
A dohányfogyasztásról érdekes statisztika 

jelent meg az „Economisto Francais“ -ban, me
lyet kivonatilag alanliakban ismertetünk:

A  szeszes italoknál is rohamosabban terjed 
a dohányfogyasztás. A  társadalom egyes réte
gének hiú erőlködése ellenére a dohányzók száma 
szaporodik. Ha már oly zsenge korban dohá
nyozunk, mikor még pár év előtt a szivarról 
nem is álmodtak.

Már az elemi iskolás gyermek „tüzet" kér az 
utczán almenütől. 1874-ben elszívtak Francziaor- 
szágbun 21-348.322 kgrinot; 1870-ben 25*303 042 
kg; 1889-ben 28 051*090 kg; 1889-ben 28 784 660 
kg és 1891-ben 27 millió kgmot. Elrágtak (ná
lunk bagózásnak hívják) 1874-ben 962*565 kg 
dohányt; 1891-ben 1*246*349 kgmot.

Csak a burnólfo gyasztás csappant meg. 
1874-ben 6*573 644- kg mig 1891-ben csak
5*457*413 kg. lelt elhasználva.

Az ossz fogyaszt ás tehát igy alakul: 1879-ben 
28*884*561 kg; 1889.illetve 1891-ben: 35*819*312 
kg illetve 35*813*854 kg, lehál fogyasztanak fe- 
jenkint 950 illetve 037 gram dohányt. Mig 
1851-ben fogyasztottak lejenként 557 grammot.

A dohány-termelés nem nagyon emelkedett. 
1851-ben volt ültetve 8755 ha; 1861-ben 13.553 
ha; 1860-ben 14*761 ha; 1889-ben 14*518 lm 
és 1802-ben 16 012 ha.

A termelés stagnál : a fogyasztás rohamo
san nő; mert Francziaországbnn sok (amerikai) 
külföldi dohány lesz (eldolgozva. Ezelőtt 7— 20°/0-ig 
fogyasztottak külföldi dohányt, ma 56°/0 külföldi 
és csak 44°/0 a belföldi termés.

A dohánymonopol behozatala óta I 4 milliárd 
frankot jövedelmezett és pedig ISI 1 —  1814-ig 
252*8 millió írct; 1828-ban 64; 1830-ban 67; 
1840-ben 91; 1850-ben 122 millió; 1860-ban 
105 millió; 1870-ben 244*258*262 frcl; 1880-ban 
346*140 352 fret; és 1801-ben 372-104*750 írct 
tehál fejenkint 0 ’/a fret.

A többi országokhoz viszonyítva az egyed- 
árú jövedelme igy alakul :

Franc/iu or*z. Spanyol orsz. Gürííg orra. Olasz orra.

Bruttó 7*85 m. 7 07 5*51 5 06
Tiszta 6*47 „  4*17 5 30 3 86

Ausztria

Bruttó 5*98
Tiszta 3*84

Magyar orsz. Nómot or

4.83 1*10
3*09 1 —

Közöltük ezen igen érdekes adatokat.
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Á ládakérdéshez.
Mint t. olvasóink tudják, már ismételten fog

lalkoztunk ezen sajnálatos kérdéssel a nélkül, 
hogy a sérelmes ügyet megoldás felé terelhet
tük volna.

Ennek egyedüli oka az érdekeltekben rej
lik és nem a hivatalnok testületben, mely bizo
nyára a logika igazsága előtt készséggel meg
hajolt volna és ezen ládakérdés hátrányát el
oszlatta volna.

K i jogtalanságot hallgatag eltűr, az maga 
jogtalanságot követ el. Nem győzzük ezen mondat 
igazságát eléggé hangsúlyozni, különösen ezen 
kényes természetű kéidésben.

Okoz-é sérelmet, kárt a ládaátvételi kény
szer a nagyárusoknak ?

Nemde, nevetségesen naiv e kérdés? Mikor 
az örökös panaszok kiáltva adják rá az „igen* 
feleletet.

Uraim ! Ha azt hiszik, hogy egy lap ereje 
és kitartása elég egy ily mélyen gyökerező baj 
orvoslására, akkor tévednek. A betű hatalma 
ott kezdődik, ahol azok — kiknek érdekében a 
betű Íratott —  az újságot egyesült erővel támo
gatják is.

A  sajtó nagyhatalom ; de csak a közvéle
mény tolmácsolásában. Ha valamiért küzd, az 
érdekelteknek őt támogatni kell.

De megszűnt hatalom lenni az újság, ha 
intenczióit nem támogatják, ha tartalmát csak 
szórakoztató vagy tudvágyat kielégítő olvasmány
nak tekintik, ha azt csak mint tükröt tekintik, 
mely a helyzetet sérelmeivel hűen tünteti elő.

Legyünk tárgyilagosak, higgadtak és tekintsük 
e sorokat olyanoknak, melyek kizárólag a nagy 
tratikosokhoz vannak intézve.

Uraim! Ma van önöknek egy lapjuk, szak
közlönyük, mely —  mint jól tudják —  oly gyak- j

ran megtámadott érdekeik megóvására immár 
nélkülözhetlenné vált.

De ezen lapnak sokkal nehezebb állás
pontja van, mint bármely más szakközlönynek : 
mert munkaadó és munkáskéz között áll.

A  többi szaklapok helyzete nem lehet azo
nos : mert bárhol ezernyi munkás adó áll szem
ben ezernyi munkás kézzel, mig itt nálunk 
ezernyi munkáskéz egyetlenegy munkaadóval. 
Ez változtat a helyzeten.

Mi, ha valami abnormis állapot megszün
tetését czélozzuk, nem tehetünk egyebet mint 
sok egyes érdekeltből alakult összest állitjuk 
mint egységes kérelmezőt az egy munkaadóval 
szemben.

A nagyárusoknak tehát kivétel nélkül kö
telességük csatlakozni a sérelmet elhárítani czélzó 
mozgalomhoz és nekünk adatokat szolgáltatni.

Bennünket több helyről sürgetnek, hogy a 
ládakérdést gyorsan oldjuk meg.

Ezek csak kegyes óhajtások maradnak ad
dig, mig mindenki nem csatlakozik, addig, mig 
a ládaveszteségre vonatkozó pontos számada
tokat nekünk be nem küldik.

A magyarországi kis- és nagyárusoknak 
megvan a szakközlönyük. Ez az ily fontos kér
désben csak általános támogatás mellett érhet 
el eredményt.

Ha nem az árusok érdekeiért harczolnánk, 
akkor lapunkat ékes szóvirágokkal díszíthetnénk 
és ki tudja: talán ez soknak jobban tetszenék ?

Mi nem hízelegni, hanem segíteni akarunk, 
ezért toliunk ezen alaphangja.

Ezért vesszük fel ismét a fonalat, ha az ön
hibánkon kívül kezünkből kisikloll.

Hogy az érdeklődés éberségét fenlarlsuk, 
hogy annak nagysági fokát megállapíthassuk, ezen
nel rovatot nyitunk meg, melyben a nagyárusok 
nézeteiket fesztelenül nyilváníthatják. Az eszme

csere csak használhat egy jó ügynek. Egyes 
nagyárusok oly javaslattal léphetnek fel, mely 
a megoldást helyes mederbe terelve siettetheti.

Megjegyezzük hogy a beküldők neveit csak 
azon esetben fogjuk kinyomatni vagy elárulni, 
ha azt határozottan kívánják. Ellene esetben 
szoros titoktartásunkra mindenki számíthat.

1.
Tekintetes szerkesztőség!
Nem tudom, hogy az alanti —  csak hozzá

vetőleg vett —  adataim pontosak-e; de ez 
nem baj mert én csak egy eszmét akarok kö
zölni, mely hetek óta foglalkoztat.

Én az egy évi csomagoláshoz kellő kis-, 
közép és nagy ládákat félmillióra becsülöm.

Ela most hozzá veszem, hogy a kincstár ezért
200,000 frtot fizet és 150,000 frlot kap vissza: 
úgy 50.000 frtot vészit az összes csomagolásoknál.

Ha most hozzá veszem, hogy a nagyárusok 
ugyanannyit veszilenek ezen. (Sokkal többet szer
kesztő) akkor az összes ládaveszteség 100,000frl.

Eszmém az volna, hogy a nagyárusok alakít
sanak egy részvénytársaságot, melynek feladnia 
volna:

1. Az összes ládákat a kincstárnak szállítani.
2. A kincstár 50,000 Irt jelenlegi veszteségét 

ezen részvénytársaságmint sziibveucziótkapja meg.
3. A részzvénytársaság szabja meg a ládák 

vételárát részvényesei részére, kötelezi magul 
előre meghatározott árért azokat visszavenni: 
ha hibásak lettek, átdolgoztatni stb. stb.

Azt hiszem, hogy hazánk fi— 700 nagyárusa 
könnyen hozhat, együvé oly tökét, melyből egy 
alkalmas láda-gyár létesíthető.

Nem vagyok optimista. De meggyőződésem, 
hogy ily alapon a nagyárusok nemcsak nem
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veszítenének: de befektetett tőkéjük gyümől- 
esözne is.

Ezen eszmémet komoly megfontolásra aján- 
lom minden kollegámnak; azt hiszem helyeslésre 
fogok találni.

Ha megfontoljuk, hogy ily részvénytársaság 
alapilásához elég, ha minden nagyárus csak 
annyit ad, mennyi egy évi ládavesztesége; ha 
megfontoljuk, hogy ezen tőke nem fondo perdü, 
hanem kamatozó befektetés, akkor kézen fekvő 
eszmém helyessége.

Természetesen csak felületesen érintettem 
most az eszmét, a részletek kidolgozása szak
avatottak későbbi teendője volna.

Az hiszem ez volna a sérelmes ládakérdés 
megoldásának leghelyesebb, legkiélégitőbb és 
leggyorsabb módja.

Soraim szives közlését előre kösz önve vagyok 
a tek. szerkesztőségnek

.............189+. január 18-án.

Tisztelettel

nagy-dohinyárur

Dohányzó nők.
Az amerikai lapok heves harezot folytat

nak azon kérdés körül, hogy illő-e nőknek 
dohányozni. Ezzel kapcsolatban a Trutli franczia 
levelezője szemlét tart az udvari körök dohányzó 
női között; Krisztinia spanyol királynő leánykora 
óta szenvedélyes czigarettázó; rokona Matild 
őherezegnő a savojai herczeg jegyese egy szivar 
miatt veszité el életét. Midőn apja véletlenül 
szivarzáson kapta, ruhája mögé rejtette el az 
égő szivart: az lobot vetett és égési sebek okoz
ták halálát.

Margueritta királynőről is beszélik, hogy 
szivarozni szokott.

A  párisi grófné és Eulália spanyol infánsnő 
altatóul szivaroznak.

Az orosz udvar összes hölgyei czigarettáz- 
nak és Dániában a király jelenlétében sem illet
lenség, ha nők rágyújtanak.

Mexikóban a dohányzás nőknél, férfiaknál 
egyaránt oly életszükségletté vált, mint az evés.
A  mexikói nő és férfi dohánykészlet nélkül 
nem teszi ki lábát hazulról. A  színházban is 
dohányzanak, hölgyeket szivarral kínálni udva
riassági tény és visszautasítani nem csak kosár, 
hanem sértés is. Aki Mexikóban nem dohányzik, 
az barbár. Bálokon külön női és külön férfi 
dohányzó termek vannak.

Utóbbi időben a behatolt czivilizáczió foly
tán csak a szegény nő szivaroz az utczán, a 
jobb módú csak otthon vagy társaságban.

Pipát Mexikóban senkisem használ, csak 
szivart szívnak. Leginkább kétfélét vagy Purrost 
—  mely tisztán dohányból áll, vagy Pipaccost, 
mely selyeinpapirral bevont dohánylevelekből 
készül.

T. Előfizetőinkhez!
Lapunk czélja lévén a dohány 

nagy- és kisárusok érdekeit minden 
irányban szolgálni; időnket teljesen a 
dohányelárnsitók érdekeinek szentelni; 
szerkesztőségünkben egy külön tuda- : 
kozó osztályt rendeztünk be, a hol l 
minden t. előfizetőnknek bármely dohány és 

szivar darusítási szakmába vágó szóbeli \

vagy levélbeli megkeresését készséggel elintéz

zük és k im erítő szaktanácsokkal pontosan 

szolgálunk.

Felkérjük tehát t. előfizetőinket, 
hogy legnagyobb bizalommal fordul
janak megkeresésükkel hozzánk; szak
avatott gyors válaszról mindenkit biz
tosíthatunk

Szerkesztőségünknek sikerült ál
landó munkatársul oly jogi tanácsadót 
megnyerni, ki esetleges sérelmek tör
vényes utoni orvoslását, szakmába vágó 
beadványok szerkesztését, ügyek sür
getését stb. t. előfizetőink részére kész
séggel fogja elvégezni.

Közgyűlési tudósítás.
A budapesti „Első Leánykiházasitó Egylet* 

megtartotta évi közgyűlését S c h w a r z  Ármin 
elnöklete alatt. Elnök felemliti, hogy legutóbb a 
tagok részéröl az egylet ügykezelése ellen felme
rült panaszok miatt a vizsgálat megtörtént a 
belügyminisztérium részéről és a vizsgálat kide
rítette, hogy a kezelés pontosan és rendesen 
folyik. Felolvasta K o h n  Arnold igazgató az évi 
jelentést az intézet működéséről, de mivel ez 
nem jelent meg nyomtatásban, emiatt több tag 
felszólalt az ülésen. W  i t t m a n n M ó r  dr. jelenti 
hogy a ezég bejegyzése legközelebb meg fog 
történni, de ennek folytán az alapszabályok 
egyes szakaszait meg kell változtatni. A felolva
sott uj szakaszok hosszas vitára adtak alkalmat,
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szivarkapapir és  azlvarkahüvelyek
az elismert

legjobb és valód! franczia gyártmány
JOSEPH BARDOU és FILS-től Perpignanban és Parisban.

Szivarkapapir c s a k  a k k o r  v a ló d i f r a n c z ia ,  ha a gyáros czime vilá
gosan ki van tüntetve
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m ert ezek szerint a be fizeti r.cgónyebb osztály 
érdeke nincs kellően v éd . o. Végül a többség 
hozzájárult a módosításokhoz, mire a zajos ülés 
véget ért.

„A magyar forgalmi bank“ jan. 28-án vasár
nap d. e. 11 órakor saját intézeti helyiségeiben 
B o b  u l a János or.-z. képviselő elnöklele alatt 
tartotta meg első évi rendes közgyűlését. A 
B u s z  Imre vezérigazgató által felolvasott igaz
gatósági és felügyelő bizottsági jelentést a nagy 
számmal megjelent részvényesek megelégedéssel 
vették tudomásul. Az egyidejűleg előterjesztett 
mérleg szerint az intézet befizetett alaptőkéje 
72182 forintot, a tiszta nyereség pedig 3030 fit 
23 ki t tesz ki. Veszteség vagy utánfizelési köte
lezettség nem forogván fönn, a közgyűlés az 
igazgatóság javaslatához képest az intézeti tarta
lékalapnak 4000 frlra való kiegészítése és a 
berendezési számlából való tetemes leírás mellet 
részvényenkint 4 százalék osztaléknak kifizetéséit 
határozta el. A  közgyűlés az igazgatóság, a fe l
ügyelő bizottság és a vezérigazgatónak, valamint 
az ügyésznek jegyzőkönyvi köszönetét szavazván ; 
az igazgatóságba beválasztották Freund M. Bélát, 
Ulmer Lóránt drt, Weisz Gyulát, a felügyelő 
bizottságba Deutsch Adolfot. Eulenberg Salamon 
drt, Hermann Antalt, Vaisz Sándor drt és 
Vukovári Albertét.

Szerkesztői üzenő teli.
K. L. Bra. A beküldött közléso nem érdekelné ol

vasóinkat.
Zs. M. . . . Erről lekésett. Legközelebb.
Naciytrafikus. II. . . . Már közöltük lapunkban. A 

hivatalnoknak joga van hozzá. Minthogy állami hitelt 
élvez, csak rendeleté szerint jár el.

Al . . Br. F. Ön ismer egy trafikosnét, kinek háza 
íb van. Bámulatos! Mi meg sokat ismerünk, akinek 
háza nincs.

M . . i nagyárus. A ládakérdés? Zátonyra akadt? 
Csak a nagyárusok a hibások! Egyébként olvassa el 
mai csikkünket és írjon minél előbb.

A. K. P. Ha nem volnának rabszolgák, nem lehet
nének tyranusok sem. Ez válaszunk.

R. J. . . A. L. . . Köszönjük jóindulatát. De ha ön 
előfizetni esak akkor akar, ha czikkét — mely inten- 
cziőnknuk meg nem felelhet közöljük, akkor tartsa 
meg pénzét czikkével együtt. Visszautasítunk minden 
hasonló feltevést. Igen örvendünk minden uj előfizetőnek ; 
de ily vagy bármely áron meggyőződésünket meghami
sítani soha nem fogjuk. Az ilyenek hiú kísérletek lóg
nak maradni. Különben: üdvözöljük!

P. M. Bp. Kis hízelgő! Mii tettünk önnek, hogy la 
punknak oly kori kiván, minőn szerkesztője már túl 
van! Kinek kiván ezzel jó t: a lapnak vagy a szerkesz
tőnek ? Kérünk választ.

Cagliostro. Mit jelentsen ez? On vár talán?
Ihar. H. úrnő Bpesl. Gyermekek nem valók tra 

fikba : de kisasszonyok 15 éven felül és 50 éven alól igen.
T. Ir. k. a. helyben. Hogy illik-e feljelenteni szomszéd 

trafikusnőjének ,,sc<indalöz“  históriáit? Hát nem! Idő- 
szőr mert egy ártatlanságnak azt megérteni sem sza. 
bad, másodszor talán rosszul van informálva és harmad
szor . . . nem illik !

M. S. kisasszony Bp Téved, ha azt hiszi, hogy mi 
erről nem tudunk. Hiszen a verebek is ezt csiripelik ; 
de jobbnak tartjuk ezen csúnya dolgokról hallgatni és 
fátyolt dobni rá.

R. E. K. Köszönjük.
Özvegy E.-né. Jól van kivetve. 12,000 írt cousuin után 

120 irtot kell fizetnie.
0. K. Levél megy.
N . J. Budán. Nem tartozik hozzánk
J. Névtelen levelekre nem válaszolunk *
A Kalifa czigaretták árát leszállították. Ezért most 

a készleteket a tőzsdékben felveszik, a különbözőiét ki
számítják és minden 100 darab után 4H krajezárt vissza 
fognak fizetni. A visszafizetést vaiószinüleg a nagyáru
sok lógják eszközölni.

L)r. Krull. Lapunk — igen kedvelt és t. előfizetőnk 
által előszeretettel olvasott Dr. Krull - bclmuukatársa 
a napokban egy „burnótozó asszonytól levelet kapott. 
Ezen levél oly érdekes, hogy nem közölni vétek volna ; 
de minthogy lelorditani az eredeti némát szövegből már

ortográfiái szempontból sem lehet, eredeti hamisítatlan 
német szövegében teszszük közzé a levelet:

„(Jiihrtor ITHr Dokta.
W'ens Ilma iber die Schnupperinen lustie maciién, 

só thuns in Kottes Namen wits wiilleii Mi manens 
nit. I bili zwar a Sehnupperin, aber a Suleho was 
hüksteu zwa Loth am Tag braueht. Appatit hab 
i mehr wia Sia und das ses wissen von Ilma wrr i 
nit Ívnia wi ma schnuppt. hopp sclio Apátit gnug 
und vilii Ilma nct lemen, Síi znlmloekerter Dokta Síi. 
Wia i mei Kartscíii stillt hab, ivar dér lhibee docb 
fdr mis zwa gnug und mei Alta, Köti Hob in sálig 
hat imma staunt das zwa Lollié knigen. Alsa zreiszons 
Ilma Mául net an andersmal und aclireiben Duiisefi 
wia i. sunst muass dér Kartschi wiader lesen und 
dann laeht er sei Muater uus wcils selmuppt. ver- 
stegns.

ANNA LEHM AIEK 
I lan -meisterin.“

N YÍLiTTER.

La Cocarde
sziv:irk;tliiiv(‘lyek és szivarkapapir

a legjobb ős

valódi franczia  gyártmány.
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Ujj Egyes példány ára 15 kr. Jutalék 8 kr. 

A példányok díjmentesen küldetnek.

a dohányárusok figyelmébe

W Előfizetési ár 2 forint negyedévenkint.

G yű jtőknek  n ag y  ju ta lék .

*  A „STYX“ kiadóhivatala
m
^  BUDAPEST
Jj| " ^ 7 " . ,  Z E 3 é c s i - - u . t c : z L a ,  © .
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KNOPP és STEINER
első jno.a.g'37-cxr

czimtáblagyár, érezöntüde b éremverde
ajánlja mindennemű

TŐZSDE FELIRATI TÁBLÁIT
a leg jobb  k iv ite lben.

B U D A  P E S T ,
V I .  k e r ü l e t ,  Ó - u t c z a  12. s zán ra .
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l-.rodoti |>árÍHÍ g u iiim i- és linlh.il.vngok, llm iin ság  óh 

tok iu l, lel,.-n it k ivunnlinakiit M A I in u l já k .  lun tntonkc iit  
1 . 2. a l, r>. is. V OH s  l 'r ló rl Bonts amor (rö v id ) a . h 
4 forint. Icg lluo inubb  I16lg y s7.ivn.--0k 2. a, 4 . s f, Irt. N ö l  
óvszerük l l i^  o u iAn  2 f i i .  M .n x it ig o r  tanai- u tán  2 fit  
50 k i.  (btriibuiik iiil. S uh|io iih u iium ok stb. ii.x/.luiczt-tt uri.-iry- 

sto r iii i.  H /ó ikú Idós t ito k tu rU s  m ollon.

R E IF  J. specialista B É C S
I. Stofansplatz, Brandstatte 3.

Praktikus iniiitugyajtoinóiiy urak rósaéro 6 fit Arjegy- 
*ok zárt boritok báli ingyen us borincuivo.
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Értesítjük a „Dohányárások Közlönye1' t. előfizetőit, hogy 1894. január
2-tól kezdve magy. kir. nyeremény-sorsjegy és Ígérvények nagybani kiboesájtását 
és terjesztését elkezdjük.

ÍGÉRVÉNYEKET
bocsájtunk ki :

1864-M államsorsjegyekre,
1870. Magy. kir. nyeremény-sorsjegyekre,
Tiszai és Szegedi elsőbbségi kölcsönökre,
Osztrák Isitel-sorsjegyekre,
Bécsi községi sorsjegyekre,
4°|0 Magy. jelzálog-sorsjegyekre,
30|o Osztrák földbitel-sorsjegyekre.

Ezen lap kiadóhivatal.inak megkeresésére a kiadóval oly megállapodásra jutottunk, 
hogy a Dohányárusok Közlönyére előfizető traíikosok nagyobb jutalékban része
sülnek az eladott ígérvények után, mini mások, illetve oly nagy jutalékot, 
mint egyetlen pénzintézet sem ad elárusítóinak.

Hogy az összeköttetés kényelmesebb legyen, a dohányárusoknak közvetlen a 
„Dohányárusok Közlönye" kiadóhivatalához kell fordulniok, hol a mi Ígér
vényeink felett elárusitás szempontjából intézkednek.

Tisztelettel

Budapest Terézvárosi Takarékpénztár Részvénytársaság
váltóiizlete.

A Budapest «■ Terézvárosi Takarékpénztár részvénytársaság
1 - & Ó - C ÍL 3 K .  JL

I S e i d a p e s f .  ' V I . ,  A i a í S r s t P i s y - i i f  • > .  k k í i i i i ,  s a j á t  l a á x á h a n .

1 .
mindennemű érezértéket, sorsjegyeket és értékpapírokat, elfogad 

tőzsdei m egbízásokat, melyeknek legelőnyösebb kiviteléről kezeskedik. 

Hevált mindennemű kisorso lt értékpap írt és szelvényt díjmentesen. 
É rtesítő  osztályában  készségesen ád felvilágosítást bárkinek minden e

szakmába vágó kérdésben.
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I

Eddig minden tekintetben felülmúlhatatlan, különösen egészségi szempontból előnyös, legjobb Jk

és legkedvellebb, rövid idő alatt világhírűvé vált ||
H

enyvtelen valódi franczia szivarkapapir és

szivarkahüvelyek

a fenti védjegygyei ellátva

a t. ez. e l á r u s í t ó k  és v e v ő k  b e c s e s  f i g y e l m é b e  a j á n l t a t i k .

Kapható minden dohánytőzsde és norinbergi nagykereskedésben.

M "  DOHÁNY NAGYÁRUDÁK ~ W  :J
legolcsóbban rendelhetik meg

n y o m t a t v á n y a i k a t !^

TELEFON.

HUNNIA“ könyvnyomdában
I Q - u - d - S i p o s t e m .

VII., Rom bach-utcza 1. szám. t e l e f o n .

a* alant megjelölt árak mellett:

1000 db. dohánymegrendelés kistöz.séreknek ‘/, iv üres vonal-
zással és ezégnyom atta i..............................................frt 2.f»0

5000 „ ugyanaz........................................................................... „ 9.—
1000 „ dohánymegrendelés kis tözséreknek l/i ív a nemek meg

nevezésével és ezégnyom atta i „ 2.50
5000 „  u g y a n a z ....................................................................... ....  10.—
1000 „  dohányinegrcnd. csekély szükségl. >/« >v üres voualz. . „ 1.30
5000 „  ugyanaz .  M &.—
100 iv nagy megrendelés nagy árudáknak 2 db egy ivén . . .
100 ,, ,, „  különleges nagy árudáknak..................
100 db dohánybeszerzési könyvecske borítékba fű zve .................
100 iv Strazza nagy alak 84/<a ctm. nagys......................................
100 „  eladási főkönyv különleges minta (6 é v r e ) ......................
100 „ beszerzési főkönyv finom erős papír a nemek megnevezésével
100 „ leltár................................... .... ............................................
100 * i/4 évi k im u ta tás ..............................................................

ehhez a betétivek d b ja .............................................
100 db bélyeg- és váltó megrend. l a p o k ....................................
Azonkívül a fentnevezett napló (Strazza), és főkönyvi ivek bekötve is szál

líttatnak és a kővetkező árban számíttatnak.

3 —
4 — 
1.50
3 — 
4.—
2_
2f>0 

—.03

1 db 100 ives Strazza kemény kötés vászon hát és sarok
1 200

írt 2 30 
3.50

minden további 100 Ívvel vastagabb kötésű 1.60 több
1 „  100 ives eladási főkönyv egész vászonkötés...................... „  4.—

minden további 100 ívvel vastagabb kötésű 3 frttal több
1 „  100 ives beszerzési főkönyv egész vászonkötésü..................,, 6.—

minden további 100 Ívvel vastagabb kötésű 4 frttal több. 
Minden itt fel nem sorolt nyomtatványok bármily alakú és kivitelű 

fentnevezett könyvnyomda elvállalja és legolcsóbban szállítja.
Vidéki megrendelések legpontosabban utánvétel mellett teljesittetnek.

Tisztelettel kérjük a ezég czirnét figyelmére méltatni.

APRÓHIRDETÉSEK.
Jó helyen lévő dohánytözsde átadatik. 

Ajánlatok F. J. alatt a kiadóhivatalba.
CMiital hölgy, elárusitónőnek kivárnia 
T* belépni nagyobb doh. tőzsdébe. Aján
latok „Kelemen Róza“ czim alatt a kiadó
hivatalba. ________
X/Jdéki dob. tőzsdébe kerestetik egy 
’  elárusitólány, ki a ház körül is ügyes. 

Levelek „Elárusitólány* czim alatt a 
kiadóhivatalba.

Í r i vesz üres szivarskutulyákut ? Ajánla- 
k tok ,F. L “ alatt a kiadóhivatalba.

I Tgyes elárusitólány, cinos külsővel 
kauezióképes állást keres. Ajánlatok 

„Csinos" ez. alatt a kiadóhivatalba. 
T)apir szivarszipkúk nagy mennyiségben 

eladandók. Hol? megmondja a kiadó
hivatal .
T^iatal özvegy a fővárosban kíván állást 

mint elárusitőnő. Levelek „Tóth l’ál- 
né-* czim alatt a kiadóhivatalban.
L'Márusitó leány, csinos, fiatal, az irás és 

számfejtésben gyakorlott állást óhajt 
elnyerni. Ajánlatok ,,Ilku“ czim alatt a 
kiadóhivatalban.

(V-vegy, ki 1500 frt készpénzzel bir, 
^  doh. tőzsdét vagy ebhez hasonló üz
letet kivárnia átvenni. Ajánlatok „özvegy • 
czim alatt a kiadóhivatalban.
I iohánytőzsde naponkénti tiszta jövede- 
■^'lem 15 frt átadatik, olcsó házbér és 
mellékczikkek. Ajánlatok „Trafik" czim 
alatt a kiadóhivatalban.
(fiatal leány, ki eddig ezukrászdábau 

volt alkalmazva, dohánytőzsdébe kíván, 
mint elárusitóleány belépni Levelek „X. 
Y. / '  alatt a kiadóhivatalba intézendők.
ló  forgalmú dob. tőzsde tiilajdonosuő 

•-*300 forintot kíván kölcsönre felvenni 
Havi részletekben történnék a visszafize
tés. Ajánl. „Biztos" ez. ulatl a kiadó
hivatalban.
rpestett török, doh. tőzsde ezégérek el- 

adók. Levelek „Török" czim alatt a 
kiadóhivatalba.

Üzlethelyiséget keresek élénk utczában 
1—2 szoba lakással egykekötve. Ajáu-j 

lat „Jóállomás" alatt a kiadóhivatalban 
“VT agy óbb parthie szi varkabüvely olcsón 
^oladatik. Hol? megmondja u kiadó
hivatal.

H IR D E T É S E K E T
a -

Dohányárusok Közlönye
r é s z é r e

felvesz jutányos áron
„Dohányárusok Közlönye**

kiadóim atilla

Neumaycr Ede, Budapest SzorooMn-utca* 35.

Budapest, VII., király-utcza 9. sz.
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