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Előfizetési felhívás.
Tisztelettel figyelmeztetjük t. elő

fizetőinket, hogy jelen számunkkal a má
sodik félévi előfizetési idő lejárt, miért 
is felkérjük az előfizetést megújítani és 
az összeget postautalvány utján bekül
deni.

Úgyszintén felkérjük mindazon t. 
nagy és kisárusokal, kik lapunkra ez 
ideig elő nem fizettek, hogv előfizetőink 
sorába lépjenek és lapunkat anyagi és 
erkölcsi támogatásban részesíteni szíves
kedjenek ; mert csak tömeges előfizetés
esetén lehet a lapnak kellő erélyt kifej
teni a dohányárusok érdekeben.

Az előfizetési árak:
1 évre 5 írt

7* » 2 frt 50 kr.
‘ * 1 frt 25 kr.

.A. ,, I íoliáiiyíunsok Közliii i ve“ 
kiadóhivata la .

B u d a p e s t ,  K i r á ly -u tc z a  9.

V é g r e .
I la pessimistikus természettel let

tünk volna megáldva, tekintettel a nagy- 
tözsdések nagyobb részének indolencziá-

T Á R C Z A .
Miss Harrison vendégfelléptei.

l i la  : <lr. I liósy  Béla.

( f o ly t a t á s  és vé ge .)

Törtön újabb fiistfellegeket fújt;jobb 
kezet nadrágja zsebébe melyesztette, 
botjával a csengetyü után nyúlt.

A szolga megjelent.
Smith, hívja csak be Box urat!

Mikor a fiatal ember megjelent. '[ (ír
ton ünnepélyes nyugodtsággal felállott.

Uraim, Box es Smith legyenek 
oly szívesek s szólítsák fel nevemben 
Snouthon Jolin urat holnap reggel <> 
órára a I loudson-parkban egy kis sétára 
s egyszersmind kérjék meg. hogy két 
másik ur társaságában jelenjék meg. A 
szükséges fegyvereket magammal hozom. 
S most kedves Snouthon uram, engedje 
meg, hogy kijelentsem, hogy ön egy igen 
közönséges ember. Csak csendesen uram, 
nyugodjék meg, mert ellenkező esetben 
kénytelen leszek ezzel a pisztolylyal, me
lyet zsebembe hordozok, becses fejébe 
egy golyót röpíteni. Isten áldja meg 
uram; megbocsát ha jobbomat nem bí
zom vasmarkára, de szükségem lesz még 
ma reája, hogy Harrison kisasszonyról a 
bírálatot megírhassam.

jával, melyet saját érdekei iránt visel
tetnek, nem vesztegettünk volna több 
szót (igy elérhetőnek nem látszó czél 
miatt. Azonban türelmes természetűek 
lévén és ismerve az okokat is, hogy 
türelem és kitartással a legnehezebb 
dolgok is megoldhatók.

Mi nem örülhetünk még tényleges 
eredmények miatt, mert nem tudunk 
még olyanokat felmutatni azoknak, kik
nek érdekeiért e helyen küzdünk. Sejtjük 
azonban, hogy a sok, látszólag pusztán 
elhangzó szó most megtenni gyümölcsét és 
erélyes lépésre ösztökéli az érdekelteket.

Nem kevesebb mint 37 levél érke
zett hozzánk az utóbbi négy hét alatt, 
melyeknek tartalmát itt röviden elmond
juk. A levélírók kívánsága egy egyesület 
alakítása, továbbá a gyors es energikus 
elintézése, a már oly gyakran érintett 
ládakérdésnek, kívánják a kávéházi do
hányeladási engedélyek megvonását s 
ezenkívül még sok egyebet, melyeket 
ha mind felsorolni akarnánk az messzire 
vezetne. Kzen kívánalmakban körülbelül 
benfoglaltatik mind az, a mit irodalmikig 
már egy év óta körülményesen majdnem 
a túlságig a kellő világításba helyeztünk.

Estére Törtön ur a színházban ült; 
jobb keze a nadrág zsebében volt, melybe 
revolverét rejtette.

Előtte Snouthon sir ült, mellette s 
mögötte pedig az athletikai klub s gyil
kos tapsaikkal megrázkódtatták dobhár
tyáját. I lelylyel-közel azonban a karzat
ról pisszegés is hallatszott, mely alkal
makkor Snouthon sir mindig úgy ugrott 
fel, mintha scorpio csípte volna. Ilyenkor 
mister Törtön Arthur feltekintett hőn 
szeretett Adélja páholyába s mosolygott:
1 larrisson Kllida kisasszony tényleg egy 
szellemtelen báb volt.

S ezt az ítéletet olvasta másnap a 
• Chicago 1 Ierald«-bán háromszázezer em
ber s az athletikai klub háromszáz tagja.

Negyed hatkor mister 'Törtön Arthur 
a I loudson-parkban állott s kardjával 
moulinékat csinált. Box izgatottan, de 
győzelmük teljes biztonságában lépdelt 
fel s alá, mialatt az öreg Smith, mint 
minden öreg. Ilii cseléd, teljes erejével 
azon volt, hogy ura helyett remegjen.

Öt perczczel hat előtt megérkezett 
Snouthon két athléta társa kíséretében; 
öt perczczel hat után az ellenfelek szem
ben állottak egymással. Három pereznyi 
verekedési időt kötöttek ki!

Kn garde!

Ezen tény bizonyítja, hogy nem be
széltünk és nem irtunk hiába, mert e 
tényből következtethetjük, miszerint az 
akarat a cselekményre nem csak hogy 
létezik, hanem a gyors cselekmény 
szükséges volta elismertetik s e tekin
tetben lépések is tétetnek.

Azon idő tehát nincsen már messze, 
midőn a négyszerese a levélíró nagytőzs- 
dések számának pénzt, időt és fáradsá
got nem sajnálva egy czéltudatos ener
gikus eljárást követelnek. Ha csak lát
szólagos eredményt akarnánk elérni s ha 
nem oda törekednénk, hogy a mit meg
kezdettünk azt az érdekeltek részére ál
dásosán be is fejezzük, a nagytőzsdések 
egyesületének megalakítása egész könnyű 
lenne. Ismeretes az ily egyesületek ma
napság mily módon alakíthatók, egy 
marék ember elegendő arra, hogy olyba 
tűnjék fel, mintha százak akarata tolmá- 
csoltatnék. Ezt az elmúlt nyáron is ta
pasztalhattuk. Nehány ember lármás 
ujságczikkekkel tele kürtölte a világot 
s elhitette, hogy ezrek cselekednek. Az 
ilyr alaptalan eljárás eredménybe azonban 
az, hogyr első sorban blamirozzák azt a 
testületet, melyének érdekeit előmozdítani

Snouthon sir. mint egy ágyudörej- 
jel támadási poziczióba helyezkedett. 
Törtön nevetett.

Előre!
Mint a bőszült bika, úgy rohant az 

athléta gy'enge ellenfelére. Ez hidegvér
rel várakozott reája. Abban a pillanat
ban. mikor Snouthon primvágást mért 
feléje, félreugrott s a következő percz- 
ben az igen tisztelt sir felső karján egy 
veres vonal húzódott végig.

A második összecsapás kezdődött.
Snouthon erőre nézve háromszor is 

felülmúlta ellenfelét, de ez valóságos 
bűvész volt ügyesség tekintetében. Két 
perez múlva Snouthon ur jól táplált testét 
tizennégy vágás és ütés éktelenitette el, 
mialatt Törtön még egyr csepp vért sem 
veszített. Hat óra hét perez tizenkét niá- 
sodperczkor Snouthon ur a tizenötödik 
vágást kapta; húsz másodperczczel ké
sőbbén a tizenhatodikat.

Ekkor hirtelen zaj támad s egy' bo
kor mögül senki más sem lép elő, mint 
Harrison kisasszony, kit az athletikai 
klub megtorlása ezen szinjátékához ün
nepélyesen meghívott.

Törtön meglepetve bocsátja le kard
ját. Ekkor hat óra hét perez negy- 
vennyolcz másodperczkor Snouthon
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akarják, ártalmára vannak az ügynek s 
végül önmagukat blamirozzák, a mennyi
ben előbb vagy utóbb kitűnik, miszerint 
fontosabb cselekedetek keresztülvitelére 
teljesen képtelenek. Az ilyen eljárást mi 
természetesen elejtettük, sőt mindig azt 
hangoztattuk, hogy egy eredményre ve
zető actió életbe léptetéséhez a nagy- 
tözsdések túlnyomó többsége szükségel
tetik. Úgy a mint azt a 37 levélíró, kik 
annak szükséges voltát, miszerint itten 
cselekedni kell belátták, propositiójukkal 
s csatlakozási nyilatkozataikkal hozzánk 
fordultak, tegyék meg ezt mind azok, 
kiknek ezt megtenni érdekében fekszik. 
Végre tűnni kezd az érdekelt felek in- 
dolencziája és egy erős akaraterő elő
térbe lép. Mi természetesen várhatunk, 
de azt hisszük, hogy az álarcz letételé
nek ideje elérkezett s lépjünk mihama
rabb a cselekmény terére.

A szivarkapapirról.
Nem múlik el egy nap anélkül, hogy a 

napilapok hirdetései között ne találnánk olya
nokat, melyek egyik vagy másik szivarkapapir- 
gyártmánynak előnyeit fel ne tüntetné. Nem 
múlik nap, hogy valami újat fel ne találnának, 
melyekkel a régibbeket kiszorítani igyekszenek. 
A  közönségre nézve ez mulattató ugyanannyira, 
hogy effélét a legrosszabb élezek gyártatnak. 
Mi azt helyesnek találjuk, ha egy gyáros 
gyártmányainak tisztességes reklámmal piaczot 
biztosítani igyekszik, de annak nem szabadna 
bekövetkezni, hogy minden vevő tudomásai 
birjon, az áru úgy nagybani, mint kicsinyben! 
elárusitási ára felöl. A  gyárosoknak nem sza
badna a közönség mulattatására ujságpolemiákba 
bocsátkozniok. A z  elárusító legyen a gyáros 
szemében az a személy, a kire a fösulyt fek
teti s ne a közönség, a ki lek a vitatkozásokban 
beleszólása nincsen. Nagyon helytelen a gyá
rosoktól e czikket annyira diskreditálni, hogy 
később sémi sem az elárusító a vevőknek 
ujjat nem mondhat. 1 lelyesebb lenne nézetünk 
szerint, ha a gyárosok a helyet, hogy a kö
zönséget oly dolgok felöl, mik ezekre nem

dühösen nekiront, Törtön gyorsan pozi- 
czióba ugrik, a pengék szikrákat szór
nak és hat óra hét perez ötvenkilenc?, 
másodperczkor a derék Snouthon ur 
orraaegye egy becses görbülettel Har- 
rison lillida kissasszony lábai elé röpül.

Snouthon tajtékzó dühhel veti el 
magától a kardot.

Egy órával e kedélyes eset után 
Harrison Ellida kisasszony az athletikai 
klub ajánló levelével a zseeében, tovább 
utazott délfelé.

Két órával későbben mister Törtön 
Atthur egy vörösszinü, erősen illatos le
velet kapott, melyben ez állott:

»Kedves barátom!
Kilenc? órakor elvárom vacsorára. 

Igen aggódom ön miatt és saját szemeim
mel akarok meggyözöoni arról, vájjon 
csakugyan nem sérül t-e meg. Becsületes
sége és lovagiassága jutalmául az öné 
lesz . . .

Adél..

tartozik felvilágosítják, a fösulyt az elárusítók 
kezeibe helyezik.

Belátjuk, miszerint egy árú consummálást 
emelni, egy tisztességes reclámra szüksége 
van, hanem a re  c l  ám  egymaga annak emel
kedését elő nem idézi.

Ha az általános kedvességnek örvendő 
Club, valamint Griffon papir tényleg nem lenne 
kitűnő és praktikus, minden reclám daczára sem 
lenne a fogyasztása nagyobb, mint azon sok más 
fajnak, a melynek létezése már a m ül t é .

A kistőzsdések helyzete.
Egyoldalú törekvés lenne, ha csak 

arról beszélnénk ami úgy a fővárosi va
lamint a vidéki kistőzsdések érdekeit il
leti, arról pedig hallgatnánk, amit tőlük 
követelni lehetne. Igaz, hogy a kistőzs
dések úgy az aránytalanul nagy concur- 
renczia által, valamint a magas házbér 
által sokat szenvednek, és az aránytala
nul nagy bérösszeg is egyenlőtlenül lesz 
kivetve ugyannyira, hogy ennek fede
zése reájuk óriási terheket ró.

Objektív ítélve és a körülményeket 
ismerve, kitűnik, hogy több dolog hábo- 
ritólag hat ezen keresetágra, melyekért 
csakis a kistözsdés tehető felelőssé. Első 
sorban is bármily kereskedelmi czikkre 
nézve föltétien szükséglet, hogy az kedv
vel és bizonyos kereskedelmi rutiummal 
kezeltetik. Ceginkabb azonban (ily egyé
nek foglalkoznak az elárusitással, akik 
csakis a sóhajtozáshoz és panaszkodás
hoz értenek, anélkül, hogy üzletök 
gyenge menetének okaival tisztában len
nének. Volt alkalmunk megfigyelni, hogy 
egy valaki kinek egy 5 kros bélyegre 
volt szüksége 8 tőzsdébe kellett mennie, 
annélkül, hogy ezt megkaphatta volna, 
és ez úgyszólván Budapest egyik leg
népesebb utczájában történt. Láttuk mi
kor valaki újságot kívánt venni s ennek 
kiszolgálása miután az ujságlapok egyébb 
áruk halmaza alatt feküdt 10 perczet 
vett igénybe. Saját füleinkéi hallottuk, mi
dőn egy elárusítóm”) avval a kifogással 
•most más dolgom van* egy levelező
lap kiszolgálását megtagadta. Ily körül
mények között ez üzletág felvirágozása 
természetes nem várható, mert aki a 
kicsit megveti, a nagyot nem érdemli. A 
tekintélyes nagykereskedők meghallgat
ják az olyan vevőt is, akiktől előrelátha
tólag csak csekély haszon van kilátásba. 
Az ilyen eljárás romlásra vezet s állan
dóan lehetetlen fentartani. Egy képzett 
kereskedő csak is oda törekszik, hogy 
a vevők üzletét folytonosan felkeressék, 
a többi aztán magától jön.

Bármennyire is törekszünk a dohány
árusok érdekeit képviselni, mégsem sza
bad szó nélkül hagynunk, hogy munká- 
jok eredménytelenségét saját magoknak 
köszönhetik. Vannak dohánykisárudások, 
kik üzletüket éveken keresztül elhanya
goljuk s csak arra a pillanatra várnak, 
hogy egy megfelelő vevő jelentkezzék. 
Kérdjük okos és practicus eljárás-e ez?

Ki viseli a veszteséget és ki halad a 
tönk szélére, ha nem az illető, aki ily mó
dón gazdálkodik.

Eredményt elérni akarva valamennyi 
e szakba vágó czikkek iránt folytonosan 
kell érdeklődni. De mennyi, jobban 
mondva mily kevés ilyen dohányárus lé
tezik ? Számuk oly kevés, hogy az egy
séghez egyáltalában viszonyítani sem le
het őket. Ott ahol az üzlet virágzik, s 
ahol az eredmény kielégítő, biztosra ve
hető, miszerint az üzlettulajdonosok en
nek elérésére minden lehetőt elkövettek. 
Azokat, kik ezt nem teszik nem kell 
sajnálnunk, habár sokan existentiájukat 
saját maguk teszik tönkre.

Vegyesek.
Egy uj faj. Jól értesült forrásból tudósí

tanak, hogy a D. C u b a szivarok helyett egy 
uj faj hozatik forgalomba, Alakra nézve ugyan
olyan lesz, amint ezt körülbelől egy év előtt 
leírtuk. Miután a m. kir. dohánygyárak, most 
nagyon el vannak foglalva az uj faj foigalomba 
hozatala késést szenved.

Havanna szivarok. Szükségesnek találjuk 
felemlíteni, miszerint a karácsonyi ünnepek 
előtt havanna szivarok rendszerint nem kapha
tók. Lehet ez véletlen vagy előre nem látott 
körülmény, de tény az, hogy az utóbbi évek
ben éppen karácsony előtt a havanna sziva
rokban szükséglet állott be. Tudvalévő dolog, 
hogy a havanna fajok úgyszólván csakis kará
csony és újév előtt örvendenek nagyobb ke
lendőségnek, helyén valónak találjuk a kalami- 
tások elkerülése miatt ezt már most szóba hozni.

Szerény kérdés. Tudomásul vettük, hogy 
a m. kir. központi dohányjövedéki igazgatóság 
október 1-töl egy uj faj különlegességi szivar
kát hozott forgalomba, s az erre vonatkozó hi
vatalos értesítést közöltük, ámbár ez mint 
ahogy illett volna lapunknak be nem küldetett. 
Azonban még máig sem tudjuk atadattak-e 
már ezek a forgalomnak s milyen alakkal bír
nak stb. O ly kérdések melyek lapunk olvasóit 
érdeklik. Amidőn a dohány jöv. közp. igazga
tóságot tisztelettel megkeressük, hogy az uj fa
jok forgalomba hozatalánál bennünket értesíteni 
szíveskedjék, egyszersmind azon szerény kére
lemmel is bátorkodunk előhozakodni, mikor 
lesznek e szivarkák a torgalomnak átadva ? vagy 
át vannak-e már ennek adva ? kinek van a 
Budapesti közlönyön kívül erről tudomása? és 
nem tartozunk-e mi is azok közzé, kiket az ily 
közlemények fe öl értesíteni lehetne?

Dohányzók tiz parancsolatja. A z  orvosok, 
akik, mellesleg szólva, maguk nagyon szívesen 
szivaroznak, kezdik elhagyni azt az ijesztgetést, 
melylyel oly sok dohányzót keserítettek már. 
A  szivarozás veszedelmeiről kevesebbet regél
nek, de azért az óvatosság nem árt és a ni
kotin mérsékeltebb élvezete mellett is ajánlatos 
bizonyos szabályok megtartása, melyek sok kel
lemetlenségtől óvnak meg. Íme tiz regula, me
lyeket egy orvos állított össze.

1. Ne kínlódjál oly szivarral, mely nem 
szelei, vagy nem ég kellően ; mert az ily szi
varnál sok nikotin vegyül a füstbe és a do
hányzó testébe jut.

2. Pipából csak egész könnyű dohányt 
szívj ; a nehéz dohány különösen pipákban, me
lyekhez a levegő nehezebben fér hozzá, sok 
nikotint fejleszt.

3. Őrizkedjél a sötét szivaroktól; mint
hogy erősen erjedtek, sok bennük az ammóniák
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4. Minthogy tapasztalat szerint az impor
talt havannaszivarok hatnak legkártékonyabban 
keveset füstölj ezekbe 1; legföljebb egy-kettöt 
napjában és akkor is ebéd után.

f>. S o l i a s c  s z í v d  a s z i v a r t  v é g i  g. 
Minél rüvidebb lesz a szivar, annál nehezebb. 
Őrizkedjél a füst nyelésétől, mert az erős ni
kotin ingerli a gyomrot.

• >. Ne gyújts rá ismét oly szivarra, mely 
már kialudt.

7. Ma lehetséges, hosszú.szárú pipából 
füstölj; a szár minél tisztább legyen, különben 
osszegyiilekezik benne a nikotin.

H. Ne szijj se szivart, se czigarettát tiszta 
szopóka nélkül ; a szivar harapdálása által sok 
nikotin jut a nyálba : aztán meg a szivarok bi
zonyos betegségeket, igy tüdövészt is okoz
hatnak.

‘•b Senki se szivarozzék teljes testi kifej
lődése, vagy huszadik éve előtt.

10. Se szivart, se czigarettát, se pipát 
ne szívj, ha nem szelei.

K tiz szabályhoz hozzateszünk még kettőt;

11. Ne dohányozzál fölpattsnt ajakkal. 
Csekély mennyiségű nikotin is vérmérgezést 
idézhet elő.

lf>. Sohse szivarozzál éh./inra és sohasem 
ágyban, vagy betegek mellett, mert ez veszé
lyes úgy reád, mint másokra nézve.

U n g h v á r y  L á s z l ó  c z e g l é d i  jóliirü 
gyümölcsfaiskolájának mai számunkban megje
lent hirdetését t. olvasóink szives figyelmébe 
ajánljuk.

íitma szil 
1894. Ajánlat.

Alulírott kir. pénzügyigazgatóság ezennel közhírré teszi, hogy a szászvárosi 
dohanynagyáruda zárt ajánlatok utján leendő betöltése végett 18í)4. évi november hó 
10-én d. u. dórakor az igazgatóság hivatalos helyiségében versenytárgyalás fog tartatni.

1( A z  árlejtés tárgyát ugyan a versenyzők áltál a dohányeladás után igénybe
veendő ellátási ckj fogja képezni, mindazonáltal fenntartja magának a kincstár a jogot 
hogy a versenyzők közt szabadon választhasson, mi okból valamely versenyző semmi 
esetben sem támaszthat igényt a betöltendő nagyárudának adományozására csupán 
azon okból, ha esetleg a legcsekélyebb eladási jutalékot veszi igénybe.

kzen dohány nagyáruda, melynek jelenlegi vállalkozója Mi.,"., egy egész 
és négy tized százaléknyi tőzsdijban részesittetett, a dohányanyagot a dévai dohány rak
tárból, a bélyegjegyek és váltóürlapok szükségletét pedig a szászvárosi m. kir. adó
hivataltól szerzi be,

A  dohanynagyáruda évi forgalma átlagosan ‘JO.OOO fit,
A  doháynagyarudával a bélyeg cs váltóürlapok eladásának kötelezettsége 

is jár, mely után vállalkozó 1 •* ,,,-léknyi ellátási jutalékban részesül.
Vállalkozó köteles leend 8 napi szükségletnek megfelelöleg 2000 forintnyi 

tartalékkészletet folyton raktáron tartani, érintetlen teljességben, 2000 forintnyi készletet 
pétiig forgalomba tenni, a dohány nagy- és az ezzel egybekötött kisárudát Szászváros 
élénk forgalmi helyen egy tökéletesen száraz, csinos és tüzmentes bolti és raktári helyiségben 
elkülönítve minden más üzlettől személyesen kezelni és a d >hánygyártmányok eladására vo
natkozó szabályok 44. $-a értelmében a szabályszerű könyveket pontosan vezetni.

Mindenik pályázó köteles bánatpénzül 500 fit azaz ötszáz forintot vagy 
készpénzben, vagy a budapesti tőzsdén jegyzett állami papírokban biztosítékul letenni, 
avagy a szabályok értelmében elfogadható más értékpapírokban f>0 kros bélyeggel e l
látott sajátkezüleg irt és aláirt lepecsételt ajánlatához csatolni s az ajánlat az alábbi 
minta szerint szerint szerkesztve, magyar állampolgárságát, nagykorúságát, polgári állását, 
erkölcsi kifogástalanságát igazoló, helyhatósági és vagyoni bizonyítványokkal ellátva, 
legfeljebb f. évi november hó 10. napjának déli 12 óráig alulit t kir. pénzügyigazgatoság 
főnökének benyújtani.

A  vállalkozó köteles lesz a dohány nagyárudat 181 évi január hó 1-től átvenni, 
ellenkező esetben ha azt ezen határidőre el nem foglalná, vagy ajánlatától önként visszalépne, 
bánatpénzét elveszti es a nagyaruda betöltése végett újabb pályázat fog nyittatni.

A  pályázók bánatpénzei mindaddig vissza fognak tartatni és a dévai m. 
kir. adóhivatalban kamat nélküli letétként őriztetni, mig a nagy dohányáruda adomá
nyozása iránt a határozat a nméltosagu m. kir. pénzügyminisztériumtól le nem érkezik, 
az elfogadott vállalkozó bánatpénze ellenben még azon is túl addig t. i. mig a rendes 
dohányanyag készletet be nem szerzi s a beszerzést leltárikig nem igazolandja. A z ezen vállalat
nak kezelését, illetőleg a mérvadó részletes feltételek s azzal egybekötött kötelezetségek az 
alulírott m. k. pénzügyigazgatóságnal megtudhatók.

doh a i

Déván, 1804. október
(A  lepecsételt ajánlat 

gyáruda elnyercs végett.

1()-én. M. kir. pénzügyigazgatóság.
külsejére Írandó.) Ajánlat. A  szászvárosi m. kir.
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Egy kis figyelmeztetés!
Az általam képviselt gyár: S. D. Modiano, TriiiSt, múlt l-s'OÖ-ik óv márczius öl-én adta át a fór- 

galómnak a/, azóta oly nagy forgalomra szert te r es oly közkedveltségnek örvendő szabadalmazott szivarkapapirt

m

s
fö l
sg

CLUB” név alatt
m
m

m

>Mühlberg |. rs I sii pedig folyó ev február havában, tehát majdnem egy évvel későbben hozta 
forgalomba .Glória-Patent. nevű tákolmányát. Ilyen körülmények között, melyek minden tüzsdés és consu- 
mens előtt ismeretesek, bizony egy kissé erős természettel kell az igen tisztelt uraknak bírniuk, hogy 
elpirulás nélkül hirdethessek, miszerint .Mimién módon védekezünk avval szemben, hogy (.iloria-l’atent czigaretta- ^  
papírunk az úgynevezett »Club*-papírral összecseréltessek..

Csak ennyire akartam a t. közönséget figyelmeztetni.

Kiváló tjsztelettel

H alász Ferencz, Budapest, Király-utcza lO.
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akarják, ártalmára vannak az ügynek s 
végül önmagukat blamirozzák, a mennyi
ben előbb vagy utóbb kitűnik, miszerint 
fontosabb cselekedetek keresztülvitelére 
teljesen képtelenek. Az ilyen eljárást mi 
természetesen elejtettük, sőt mindig azt 
hangoztattuk, hogy egy eredményre ve
zető actió életbe léptetéséhez a nagy- 
tőzsdések túlnyomó többsége szükségel
tetik. Úgy a mint azt a 37 levélíró, kik 
annak szükséges voltát, miszerint itten 
cselekedni kell belátták, propositiójukkal 
s csatlakozási nyilatkozataikkal hozzánk 
fordultak, tegyék meg ezt mind azok, 
kiknek ezt megtenni érdekében fekszik. 
Végre tűnni kezd az érdekelt felek in- 
dolencziája és egy erős akaraterő elő
térbe lép. Mi természetesen várhatunk, 
de azt hisszük, hogy az álarcz letételé
nek ideje elérkezett s lépjünk mihama
rabb a cselekmény terére.

A szivarkapapirról.
Nem múlik el egy nap anélkül, hogy a 

napilapok hirdetései között ne találnánk olya
nokat, melyek egyik vagy másik szivarkapapir- 
gyártmánynak előnyeit fel ne tüntetné. Nem 
múlik nap, hogy valami újat fel ne találnának, 
melyekkel a régibbeket kiszoritani igyekszenek. 
A  közönségre nézve ez mulattató ugyanannyira, 
hogy effélét a legrosszabb élezek gyártatnak. 
Mi azt helyesnek találjuk, ha egy gyáros 
gyártmányainak tisztességes reklámmal piaczot 
biztosítani igyekszik, de annak nem szabadna 
bekövetkezni, hogy minden vevő tudomásai 
bírjon, az áru úgy nagybani, mint kicsinyben)' 
elárusitási ára felöl. A  gyárosoknak nem sza
badna a közönség mulattatására ujságpolemiákba 
bocsátkozniok. A z  elárusító legyen a gyáros 
szemében az a személy, a kire a fösulyt fek
teti s ne a közönség, a kinek a vitatkozásokban 
beleszólása nincsen. Nagyon helytelen a gyá
rosoktól e czikket annyira diskreditálni, hogy 
később sémi sem az elárusító a vevőknek 
ujjat nem mondhat. Helyesebb lenne nézetünk 
szerint, ha a gyárosok a helyet, hogy a kö
zönséget oly dolgok felöl, mik ezekre nem * •

dühösen nekiront, Törtön gyorsan pozi- 
czióba ugrik, a pengék szikrákat szór
nak és hat óra hét perez ötvenkilencz 
másodperczkor a derék Snouthon ur 
orraaegye egy becses görbülettel 1 Iar- 
rison Ellida kissasszony lábai elé röpül.

Snouthon tajtékzó dühhel veti el 
magától a kardot.

Egy órával e kedélyes eset után 
Harrison Ellida kisasszony az athletikai 
klub ajánló levelével a zseeében, tovább 
utazott délfelé.

Két órával későbben mister Törtön 
Atthur egy vörösszinü, erősen illatos le
velet kapott, melyben ez állott:

• Kedves barátom !
Kilencz órakor elvárom vacsorára. 

Igen aggódom ön miatt és saját szemeim
mel akarok meggyőznöm arról, vájjon 
csakugyan nem sérült-e meg. Hecsületes- 
sege és lovagiassága jutalmául az öné 
lesz . . .

Adél..

tartozik felvilágosítják, a fösulyt az elárusítók 
kezeibe helyezik.

Belátjuk, miszerint egy árú consummálást 
emelni, egy tisztességes reclámra szüksége 
van, hanem a re  c lá m  egymaga annak emel
kedését elő nem idézi.

I la az általános kedveltségnek örvendő 
Club, valamint Griffon papir tényleg nem lenne 
kitűnő és praktikus, minden reclám daczára sem 
lenne a fogyasztása nagyobb, mint azon sok más 
fajnak, a melynek létezése már a m ül t é .

A kistőzsdések helyzete.
Egyoldalú törekvés lenne, ha csak 

arról beszélnénk ami úgy a fővárosi va
lamint a vidéki kistőzsdések érdekeit il
leti. arról pedig hallgatnánk, amit tőlük 
követelni lehetne. Igaz, hogy a kistőzs
dések úgy az aránytalanul nagy concur- 
renczia által, valamint a magas házbér 
által sokat szenvednek, és az aránytala
nul nagy bérösszeg is egyenlőtlenül lesz 
kivetve ugyannyira, hogy ennek fede
zése reájuk óriási terheket ró.

Objektív Ítélve és a körülményeket 
ismerve, kitűnik, hogy több dolog hábo- 
ritólag hat ezen keresetágra, melyekért 
csakis a kistözsdés tehető felelőssé. Első 
sorban is bármily kereskedelmi czikkre 
nézve föltétien szükséglet, hogy az kedv
vel és bizonyos kereskedelmi rutiummal 
kezeltetik. Leginkább azonban oly egyé
nek foglalkoznak az elárusitással, akik 
csakis a sóhajtozáshoz és panaszkodás
hoz értenek, anélkül, hogy üzletök 
gyenge menetének okaival tisztában len
nének. Volt alkalmunk megfigyelni, hogy 
egy valaki kinek egy 5 kros bélyegre 
volt szüksége <S tőzsdébe kellett mennie, 
annélkül, hogy ezt megkaphatta volna, 
és ez úgyszólván Budapest egyik leg
népesebb utczájában történt. Láttuk mi
kor valaki újságot kívánt venni s ennek 
kiszolgálása miután az ujságlapok egyébb 
áruk halmaza alatt feküdt 10 perczet 
vett igénybe. Saját füleinkéi hallottuk, mi
dőn egy elárusítóm") avval a kifogással 
»most más dolgom van. egy levelező
lap kiszolgálását megtagadta. Ily körül
mények között ez üzletág felvirágozása 
természetes nem várható, mert aki a 
kicsit megveti, a nagyot nem érdemli. A 
tekintélyes nagykereskedők meghallgat
ják az olyan vevőt is, akiktől előrelátha
tólag csak csekély haszon van kilátásba. 
Az ilyen eljárás romlásra vezet s állan
dóan lehetetlen fentartani. Egy képzett 
kereskedő csak is oda törekszik, hogy 
a vevők üzletét folytonosan felkeressék 
a többi aztán magától jön.

Bármennyire is törekszünk a dohány- 
árusok érdekeit képviselni, mégsem sza
bad szó nélkül hagynunk, hogy munká- 
jok eredménytelenségét saját magoknak 
köszönhetik. Vannak dohánykisárudások, 
kik üzletüket éveken keresztül elhanya
goljuk s csak arra a pillanatra várnak, 
ho^y (Try megfelelő vevő jelentkezzék. 
Kérdjük okos és practicus eljárás-e ez?

Ki viseli a veszteséget és ki halad a 
tönk szélére, ha nem az illető, aki ily mó
dón gazdálkodik.

Eredményt elérni akarva valamennyi 
e szakba vágó czikkek iránt folytonosan 
kell érdeklődni. De mennyi, jobban 
mondva mily kevés ilyen dohányárus lé
tezik ? Számuk oly kevés, hogy az egy
séghez egyáltalában viszonyítani sem le
het őket. ( )tt ahol az üzlet virágzik, s 
ahol az eredmény kielégítő, biztosra ve
hető, miszerint az üzlettulajdonosok (Mi
nek elérésére minden lehetőt elkövettek. 
Azokat, kik ezt nem teszik nem kell 
sajnálnunk, habár sokan existentiájukat 
saját maguk teszik tönkre.

Vegyesek.
Egy uj faj. Jól értesült forrásból tudósí

tanak, hogy a D. G u b a  szivarok helyett egy 
uj faj hozatik forgalomba, Alakra nézve ugyan
olyan lesz, amint ezt körülbelül egy év előtt 
leírtuk. Miután a m. kir. dohánygyárak, most 
nagyon el vannak foglalva az uj faj foigalomba 
hozatala késést szenved.

Havanna szivarok. Szükségesnek találjuk 
felemlíteni, miszerint a karácsonyi ünnepek 
előtt havanna szivarok rendszerint nem kapha
tók. Lehet ez véletlen vagy előre nem látott 
körülmény, de tény az, hogy az utóbbi évek
ben éppen karácsony előtt a havanna sziva
rokban szükséglet állott be. Tudvalévő dolog, 
hogy a havanna fajok úgyszólván csakis kará
csony és újév előtt örvendenek nagyobb ke
lendőségnek, helyén valónak találjuk a kalami- 
tások elkerülése miatt ezt már most szóba hozni.

Szerény kérdés. Tudomásul vettük, hogy 
a m. kir. központi dohányjövedéki igazgatóság 
október 1-től egy uj faj különlegességi szivar
kát hozott forgalomba, s az erre vonatkozó hi
vatalos értesítést közöltük, ámbár ez mint 
ahogy illett volna lapunknak be nem küldetett. 
Azonban még máig sem tudjuk átadattak-e 
már ezek a forgalomnak s milyen alakkal bír
nak stb. Oly kérdések melyek lapunk olvasóit 
érdeklik. Amidőn a dohány jóv. közp. igazga
tóságot tisztelettel megkeressük, hogy az uj fa
jok forgalomba hozatalánál bennünket értesíteni 
szíveskedjek, egyszersmind azon szerény kére
lemmel is bátorkodunk előhozakodni, mikor 
lesznek e szivarkák a forgalomnak átadva? vagy 
át vannak-e már ennek adva ? kinek van a 
Budapesti közlönyön kívül erről tudomása? és 
nem tartozunk-e mi is azok közzé, kiket az ily 
közlemények fe öl értesíteni lehetne?

Dohányzók tiz parancsolatja. A z orvosok, 
akik, mellesleg szólva, maguk nagyon szívesen 
szivaroznak, kezdik elhagyni azt az ijesztgetést, 
melylyel oly sok dohányzót keserítettek már. 
A  szivarozás veszedelmeiről kevesebbet regél
nek, de azért az óvatosság nem árt és a ni
kotin mérsékeltebb élvezete mellett is ajánlatos 
bizonyos szabályok megtartása, melyek sok kel
lemetlenségtől óvnak meg. Íme tiz regula, me
lyeket egy orvos állított össze.

1. Ne kínlódjál oly szivarral, mely nem 
szelei, vagy nem ég kellően; mert az ily szi
varnál sok nikotin vegyid a füstbe és a do
hányzó testébe jut.

2. Pipából csak egész könnyű dohányt 
szívj ; a nehéz dohány különösen pipákban, me
lyekhez a levegő nehezebben fér hozza, Sok 
nikotint fejleszt.

3. Őrizkedjél a sötét szivaroktól; mint
hogy erősen erjedtek, sok bennük az ammóniák.
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4. Minthogy tapasztalat szerint az impor
talt havannaszivarok hatnak legkártékonyabban 
keveset füstölj ezekbe 1; legföljebb egy-kettüt 
napjában és akkor is ebéd után.

5. S o h a s e s z í v  d a s z i v a r t  v c ^ i  g. 
Minél rüvidebb lesz a szivar, annál nehezebb. 
Őrizkedjél a füst nyelésétől, mert az erős ni
kotin ingerli a gyomrot.

I). Ne gyújts rá ismét oly szivarra, mely 
már kialudt.

7. Ha lehetséges, hosszuszáru pipából 
füstölj; a szár minél tisztább legyen, különben 
összegyülekezik benne a nikotin.

8. Ne szijj se szivart, se czigarettát tiszta 
szopóka nélkül ; a szivar harapdálása által sok 
nikotin jut a nyálba : aztán meg a szivarok bi
zonyos betegségeket, igy tüdövészt is okoz
hatnak.

9. Senki se szivarozzék teljes testi kifej
lődése, vagy huszadik éve előtt.

10. Se szivart, se czigarettát, se pipát 
ne szívj, ha nem szelei.

K tiz szabályhoz hozzáteszünk még kettőt;

11. Ne dohányozzál fölpattsnt ajakkal, 
(s ek é ly  mennyiségű nikotin is vérmérgezést 
idézhet elő.

1.’ ). Sohse szivarozzál éh.ama és sohasem 
ágyban, vagy betegek mellett, mert ez veszé
lyes úgy read, mint másokra nézve.

U n g h v á r y  L á s z l ó  c z c g l é d i  jóhiríi 
gyümölcsfaiskolájának mai számunkban megje
lent hirdetését t. olvasóink szives figyelmébe 
ajánljuk.

Ajánlat.
».'l3»a szám.

1SÍM.
Alulírott kir. pénzügyigazgatóság ezennel közhírré teszi, hogy a szászvárosi 

dohanynagyáruda zárt ajánlatok utján leendő betöltése végett 1894. évi november hó 
"én d. u. dórakor az igazgatóság hivatalos helyiségében versenytárgyalás fog tartatni.

Ir A z  árlejtés tárgyát ugyan a versenyzők áltál a dohányeladás után igénybe
veendő ellátási ckj fogja képezni, mindazonáltal fenntartja magának a kincstár a jogot 
hogy a versenyzők közt szabadon választhasson, mi okból valamely versenyző semmi 
esetben sem támaszthat igényt a betöltendő nagyárudának adományozására csupán 
€*izon okból, ha esetleg a legcsekélyebb eladási jutalékot veszi igénybe.

l'.zen dohány nagyáruda, melynek jelenlegi vállalkozója 1‘ i«" „ egy egész 
es négy tized százaléknyi tözsdijban részesittetett, a dohányanyagot a dévai dohányrak
tárból, a bélyegjegyek és váltóürlapok szükségletét pedig a szászvárosi m. kir. adó
hivataltól szerzi be,

A  dohanynagyáruda évi forgalma átlagosan 90.000 fit,
A  doháynagyarudával a bélyeg és váltóürlapok eladásának kötelezettsége 

is jár, mely után vállalkozó 1 '• 1(1° ,,-léknyi ellátási jutalékban részesül.
Vállalkozó köteles leend 8 napi szükségletnek megfelelőleg 2000 forintnyi 

tartalékkészletet folyton raktáron tartani, érintetlen teljességben, 2000 forintnyi készletet 
pedig forgalomba tenni, a dohány nagy- és az ezzel egybekötött kisárudát Szászváros 
élénk forgalmi helyen egy tökéletesen száraz, csinos és tüzmentes bolti és raktári helyiségben 
elkülönítve minden más üzlettől személyesen kezelni és a d >hánygyártmányok eladására vo
natkozó szabályok 44. *$-a értelmében a szabályszerű könyveket pontosan vezetni.

Mindenik pályázó köteles bánatpénzül 500 frt azaz ötszáz forintot vagy 
készpénzben, vagy a budapesti tőzsdén jegyzett állami papírokban biztosítékul letenni, 
avagy a szabályok értelmében elfogadható más értékpapírokban 50 kros bélyeggel el
látott sajátkezüleg irt és aláirt lepecsételt ajánlatához csatolni s az ajánlat az alábbi 
minta szerint szerint szerkesztve, magyar állampolgárságát, nagykorúságát, polgári állását, 
erkölcsi kifogástalanságát igazoló, helyhatósági és vagyoni bizonyítványokkal ellátva, 
legfeljebb 1. évi november hó 10. napjának déli 12 óráig aluliit kir. pénzügyigazgatóság 
lő nőkének b e n y  uj t a n i.

A  vállalkozó köteles lesz a dohanynagyárudát 1895. évi január hó 1-től átvenni, 
ellenkező esetben ha azt ezen határidőre el nem foglalná, vagy ajánlatától önként visszalépne, 
bánatpénzét elveszti es a nagyaruda betöltése végett újabb pályázat fog nyittatni.

A  pályázók bánatpénzei mindaddig vissza fognak tartatni és a dévai m. 
kir. adóhivatalban kamat nélküli letétként őriztetni, mig a nagy dohányáruda adomá
nyozása iránt a határozat a nméltósagu m. kir. pénzügyminisztériumtól le nem érkezik, 
az elfogadott vállalkozó bánatpénze ellenben meg azon is túl addig t. i. mig a rend 
dohányanyag készletet be nem szerzi s a beszerzést leltárilag nem igazolandja. A z ezen vállalat
nak kezelését, illetőleg a mérvadó részletes feltételek s azzal egybekötött kötelezctségek ; 
alulírott m. k. pénzügyigaz.gatóságnal megtudhatók.

Déván, 1KH4. október 10-én. M- kir. pénzügyigazgatóság.
(A  lepecsételt ajánlat külsejére Írandó.) Ajánlat. A  szászvárosi m. kir. 

dohány nagyáruda elnyerés végett.

-  if r a  n e z i í i  s z i  v  ói r k a  p a ] > i 1
•SmS-

Így  kis figyelmeztetés!
Az általain képviselt gyár: S. □_ Modlano, TritíSt, múlt lMW-ik év márczius H 1-én adta át a for

galomnak az azóta oly nagy forgalomra szert t*1 t es oly közkedveltsegnek örvendő szabadalmazott szivarkapapirt
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Mühlberg |. es Ts:i folyó cv február havában, tehát majdnem egy évvel későbben hozta
forgalomba >( dói iá-l’atent. nevű tákolmányát. Ilyen körülmények között, melyek minden tőzsdés és consu- 
mens előtt ismeretesek, bizony egy kissé erős természettel kell az igen tisztelt uraknak bírniuk, hogy 
elpirulás nélkül hirdethessek, miszerint > Minden módon védekezünk avval szentben, hogy Idoria-l’atent czigaretta- 
papirunk az úgynevezett »Club.-papírral Osszecseréltessek..

Csak ennyire akartam a t. közönséget figyelmeztetni.

Kiváló tisztelettel

H alász Ferencz, Budapest, Király-ufcza lO.
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KNOPP és  STEINER
e 1 i n ; \ y v  or

c i mt á b l a g y á r  é r cönt öde
és

É R E M V E R D E
ajánlja mindennemű

tőzsde felirati tábláit
>1 > 1< i vr i 11 >ei í,

•5*«■

V T  G Y Á R :  ~m\

B U D A P E S T ,
VI. kerület ()-utc;t \2. szám.

hcksteln éb Nctifclcl könyvnyomdája Krzsébct-körut ‘2 'J.


	31



