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A szivarfogyasztás csökkenése:
A ni. kir. dohányjövedéki igazgató

ság n napokban körlevelei, intézeti a m. 
kir. dohányraktárakhoz, miszerint, úgy a 
nagytőzsdéseknél, valamint a különleges
ségi t/ízsiléseknél tájékozza magát az iránt 
mivel moliválliató a közönséges, valamint 
a különlegességi szivarok fogyasztásánál 
beállott csökkenés.

Majdnem valamennyi szi vártájuknál 
észlelhető a fogyasztásban beállott csök
kenés s igy e körlevél szétküldése már 
annál inkább is értbelő, mert az utolsó 
tiz évben a szivarok fogyasztásában te
kintélyes gyarapodás mulatkozott.

E dolog sokkal fontosabb semmint, 
hogy belenyugodhnlnánk abba, miszerint 
egy a m. kir. dobányraktárakhoz küldött 
körlevél által lehetne az ügy lényegére 
jönni. Tisztelettel adózunk e hivataloknak, 
de azt hisszük, miszerint ezek rövid s 
megszabott idejükéi egészen más dolgukra 
kell hogy fordítsák, semhogy a nagylőzs- 
déseket formálisan kihallgatnánk. Ezen

T Á R C Z A .
Vallomás —  az esernyő alatt.

I r t a  : Síögedl*)
( F o l y t a t á s  é s  v é g e , )

I«_r(»11 (‘illeni bizonyos <*/.<*l is vrzHett 
a lövárosha : menyasszonyért jöllem, ha 
ugyan a jelöli nem mondja, hogy kiáll- 
haiatlan vagyok, esetleg én nem lalalmn 
öl kiállhatatlaimak.

Leány: De uram! nem régen jöttem 
haza a képezdéhől, ez a tárgy nem ne
kem való.

Ifjú : Pardon ! hássa. azérl tartanak 
a hölgyek engemel kiállhalallatinak, mi
vel őszi ide vagyok, és bizalmammal nem 
fukarkodom. Ezen bizalom oka jelenleg 
azon elragadtatás, melyet az inlézetel nem 
régen elhagyó) leány reám gyakorolt a 
ki arrzáimk iideségével. termeszeles miiv- 
ságiíval é's játszi kedélyével elbűvöli a 
térül annyira, hogy megfeledkezik arról, 
rniszerinl n halai leányuknak nem szabad 
ismeretlen lóriival karon fogva járni, sőt 
inkább eljárna igy vele akár az Ítélet 
napjáig boldogan, önfeledten,

Leány: Ismét a Ihéma!
Ifjú : És megfeledkezik n lóriin arról 

is, húg) a házasság kerdescil ismeretlen 
halai leány előli nem szabadna lelvetni. 
Már licnnc vagyok. N<■ 111 l.udbk rclirálni. 
Hallgasson hiíl meg! Az a leány, kit

* „Jőkai“ -ból.

tudakozódás már annál inkáhh is nehéz- 
ségekhe ütközik, mert a nagytőzsdések 
csak a legritkább esetekben érintkeznek 
közvetlenül ezen hivatalokkal. Bámulatos, 
hogy mily egyszerű metódussal akarják 
itten a dolog mibenlétét kipuhatolni. Azt 
hisszük, miszerint, a dohánymonopol még
sem adóhivatal, ahonnan alkalmilag a kí
vánt felvilágosítások minden nehézségek 
nélkül megszerezhetők.

Vegyük figyelembe miszerint, mint 
ahogy azt már számtalanszor hangoztat
tuk. itten iparról és kereskedelemről van 
szó. ez. oly kél faktor, mely a mai gyor
san előrehaladó korban parancsoltjait kö
veteli, hogy figyelembe részesítsük s min
den egyes fázisát alapos megfigyelés 
tárgyéivá tegyük. Helyes eljárás-e az. ha 
egy talány megfejtéséi akarjuk, a kérdő 
lapokul, olyanoknak, küldjük kik a kérdő- 
lapok leglelkiismeretesebb kitöltésével sem 
képesek ennek megfejtésére.

Es miéri nem? Ingják kérdezni. Mert 
itt első sorban a dohánygyártmányok fo

keresek, sem régen hagyta el az intézetet. 
Szüléink ismerősök s egymásunk szántak 
berniünkéi. Megláttam önt. őt is rövid 
idő alatt látni fogom . . Oh. ha önhöz 
hasonlítana! . • . Megfognám kis kezét . 
oda lenném szivemre . . . S ha a dohogó 
szivet megértené . . . saját szivét iéi 
megdobban! erezné : boldogok, nagyon
holdogak lennénk !

Leány: Miért mondja ezl nekem.
Táléin tőlem várja megjóslásai annak hogy 
nagyon holdogak lesznek Mily különösnek 
találom, hogy mig rá gondol, őt keresi, 
nekem udvarol és csodálkozom, hogy a 
szerény tapasztalatlan leány teli önre oly 
hatást, hogy keresett menyasszonya, ha 
hozzá hasonlít, szivét könnyen zárhalja a 
szerelem kalitkájába.

Ifjú : Az. intézetei nemrégen elhagyó 
leányuk tehát mégis megértik a törliI í 
Nagyon kedves leányok már azerl is, mi
vel nem afl'eklálimk, s a mit megértenek, 
arra csupán állszcrüségből nem mondják, 
hogy ismeretkörükön lul esik. Milyen szép 
ez. a meslerkélel.lcnség! , . . Igen, mig 
reá gondolok, őt keresem, addig önnek 
udvarolok, meri önhöz hasonlónak képze
lem őt. Bocsásson meg ezen öuáiniláséiert. 
Oh! ha ön lenne ő . . . ha esernyőm 
alatt dohogó szivemnél I'intér Juliska hú
zódnék meg!

Leány: Pintér Juliskát említ.? őt ke
resi ? . . . Akkor mondja még ué-

gyasztója a nagyközönség adhat felvilágo
sítást. Mert a közönség kívánságait és pa
naszait a dohány nagyéirudásoknak mondja 
el. Minél fogva a doliánynagytőzsdések és 
különlegességi áradások minden közvetítő 
hivatal kizárásával keresendők meg az 
iránt, hogy a dologban kimerítő tudósí
tást terjeszszeuek he. Nézetünk szerint a 
m. kir. központi dohány raktár nincsen 
abban a helyzetben, hogy a hozzá beosz
tott nagytőzsdésektől ez ügyben tudósítá
sokat szerezhetné be, mert az esetben 
kénytelen volna p. o. a budapesti köz
ponti dohányraktár a hozzá beosztott 
valamen nyi dől lány nagy tőzsdéshez egy
körlevelet intézni, ami azonban nem tör
tént meg. Ezenkívül egy hivatal sem sza
vatolhat az ily esetekben beérkezett vála
szok helyességéért.

Ez is mutatja milyen szükséges volna 
időközönként egy eucpiele egybehivása. 
Hogy ez miért nem történik meg, szintén 
azon talányok egyike, melyeknek megfej
tése sok fejtörésbe kerül. Mert ha egy bi-

hányszor; Oh; oh! s esernyője alatt 
dohogó szivénél Pintér Juliskái találja!

Ifjú : Ön az í Ez aztán meglepetés!
. . . Én egyetlen! . . . Bocsásson meg, 

hogy eddig még he sem mutattam maga
mat . . . Boros Béla vagyok . . . Pintér 
Juliskát keresem . . . Pintér Juliska ke
zecskéiéi. hogy azt szivemre legyem, Ju
liskával megértendő, hogy e szív már 
erősen dohog . . . .  minden dobbanása 
az ő nevét hangoztatja . . Tegyen bol
doggá Juliska! . . . Nyújtsa karját! . . . 
A mama azért nem fogja az intézetet 
nem rég elhagyó leányt megpirongatni . .

Leány: Nem fog megpirongatni . . . 
nem azért! . . . sem!

If/u: Lássa, az ernyő alatt ismertük 
meg egymást, az ernyő alatt kezdődött 
meg boldogságom, engedje fiát meo, hogy 
ez. az esernyő a legdrágább ereklyém le
hessen . . . Szóljon . . . Kérem . . . 
akar-e feleségem lenni! . . . Csak egy 
szót Juliska !

Leány: Maga lulkövctelő.
Ifjú : Csak egy szót Juliskám . . . 

csak ezt: igen . . .
Leány: Igen.
If jú : kös/.öilöm ; . . . életem boldog

sága . . . te . . . te . . .
Leány: Itthon vagyok.
If jú : Itthon vagyunk. Siessünk ésmomi

jük megaszülőknek. hogy óhajuk teljesült.
Áldásukat várjuk.
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zonyos szánni, ezen u téren működő czétf 
megkérdezte! nék, liatározottan állíthatjuk, 
miszerint a válaszok egészen másképen 
fognak hangzani, mintha ezek Írásban egy 
közvetítő hivatal által kéretik. Téves fel
fogás azt hinni, hogy a jóakarat egy már 
létező bajon segitliet. Legkevésbé segíthet 
azonban az ezen a téren előforduló ba
jokon, mert tekintetbe véve azon körül
ményt, hogy a dohánynagyárusok % része 
üzletéhez meglehetős adag indolencziával 
járul, miután e ezikk elárusitásál mellék
foglalkozásnak tekinti, csakis azon nagy- 
tőzsdések nyilatkozatai tárnak értékkel, 
akik testtel lélekkel hivatásuknak élnek. 
Nos hát állítson azok egyike valamit, ak
kor mi bebizonyítjuk, hogy tévúton halad, 
téves álláspontra helyezkedve figyeli meg 
az egész ügyet. Ami a dolog lényegét il
leti, azaz amivel a szivarfogyasztás csök
kenése motiválható könnyen elmondható! 
A dohányzó nem kapja meg azt amit ki- 
ván, s nem hagy magára valamit ráok
trojálni, inkább nem dohányozik. Hogy 
hány esetben történik ez meg, arról fo- ; 
galma senkinek sem lehel. A szivart fo
gyasztó közönség nem kap rósz szivart, 
hanem nem kaphatja meg azt, amelyet 
keres. Ez pedig egyre jön ki. Már évek 
óta kívánnak könnyű világos szivarokat. 
Az erősebb fajok nem kerestetnek, mert 
aki ilyeket óhajt. Virginiát fogyaszt. Ausz
triába, ahol pedig az anyag rosszabb, al
kalmazkodnak az általános kívánalmakhoz 
s akik onnan hozzánk jönnek határozol- ! 
tan állítják, miszerint ottan a szivarfajok 
sokkal jobbak. Mi tudjuk azt, hogy ez 
nem tény, de mit ér a tudomány, ha azok 
meg vannak elégedve, a kik pénzűket ki
elégítve odaadják. Ezen kívül, mint ezt 
már gyakran jeleztük a forgalomba lévő 
fajok már úgy szemre, iniiit Ínyre nézve 
Ízléstelenek. Nem látjuk be. miért van egy 
már 40 év óta forgalomba levő szivarfaj
nak még ma is ugyanazon alakja és el
nevezése. Bármily nevetségesnek lássák is 
ez, mégis igaz, hogy a szivar fogyasztás 
csakis akkor vehet lendületet, ha időkö
zönként uj fajok hozatnak forgalomba, uj 
alakot és uj elnevezést kapnak. Első sor
ban a közönség ízlésével kell számolni, 
igyekezzenek ennek kívánalmait kielégí
teni, hozzanak uj fajokat forgalomba, ja
vítsák és organizálják a mai modern kor
nak megfelelőieg az eladási viszonyokat, 
akk <>r a most felv<*f.<‘ll. kérdések feleslegessé 
válnak és a fogyasztás azon meglepő szá
mokat mutál halja majd lel, melyeket te
kintetbe véve a magyarországi kedvező 
viszonyokat máris felmutatnia kellene.

Dohány és szivarszállitó kocsik.
Czélszerünek bizonyult aaon rendszer, hogy 

a kiveendő dohány és szivarárukat erre vál
lalkozó egyének alkalmas kocsikon hozzák hely
színére.

Úgy tudjuk, hogy egy nagyobb vállal
kozó ezég újabban több igen czélszeruen be

rendezett dohány és szivar hazaszállító kocsit 
készíttet és hoz forgalomba.

A z ügy fontosságánál fogva még e tárgyra 
vissza fogunk térni.

A tőzsde cserebere.
Nem használ semmi, még mindig 

lesz csereberélve. Ha valaki protekl.urának 
közbenjárásával dúlni nyel adási engedélyt 
nyer s ha üzletéből, mint az előre látható 
megélni nem tud, áldoz még ilO krajezárl, 
egy hirdetésre valamelyik napilapban, mely
ben erősen hangsúlyozza, hogy itten 
vagy ottan a legélénkebb forgalmú helyen, 
egy naponta lí>() lóriul forgalmai csináló 
dohánytőzsde eladó. Találkozik is rendesen 
egy balek, a ki mind azt a mi nyomtatva 
van, szóról-szóra el is hiszi, odaadja meg
takarított egy pár száz esetleg ezer forint
ját és nemsokára e procedúra élőiről kez
dődik. Legtöhbnyire egy özvegy asszony 
pénze ez, ki ezen összegei rendszerint el
halálozott. férje, után valamely egylettől 
vagy biztositó társaságtól kapott. Ilyen 
esetben leikiismeretlenség lenne, ha nem 
segélyeznénk az ilyen asszonyt akkor, mi
kor vagyona megmentéséről van szó. 
Gyakori eset. hogy helytelen dolgot kö
vetünk el akkor, ha humánus elvekről 
van szó. He igaztalimság, mindig igazl.a- 
lanság marad. Aki hamis bankjegyekkel 
rendelkezik, kölelessége ezeket, még az 
esetben is, ha éhséget szenved megsem
misíteni. Azt fogják talán állítani, hogy 
könnyű ezt mondani, de nehéz lenne 
gyakorlatilag keresztül vinni, de a liI<>- 
soíiát. félre téve, kénytelenek vagyunk 
visszatérni arra, hogy az isinél, virágjában 
lévő dohánytőzsde cserebere nem volna 
megengedhető. Előfordulunk úgyszólván 
naponként olyan esetek, ahol az engedély 
átíratása okvelelleil szükséges, nem lesz 
azonban nehéz megkülömbűzlelni,' ezeket 
oly esetektől, melyek az átíratással másuk 
megkárosítására törekednek.

Bár elérkezne már az az idő, midőn 
az átíratások fölöslegessé válnának, mert 
tudtunkkal ezek csakis akkor foganatosít
tatnak, lia a lőzsdetuiajdonos már a tönk 
szélére jutott, vagy ebhez legalább is kö
zel áll.

T. elöfizetöinkhöz.
Lapunk czélja lóvén a dohánynagy- 

és kisárusok érdekeit minden irányban 
szolgálni; időnket teljesen a dohányel- 
árusitók érdekeinek szentelni; szerkesz
tőségünkben egy külön tudakozó osztályt 
rendeztünk be, a hol minden t. előfize
tőnknek bármely dohány és szivar elárust- 
tási szakmába vágó szóbeli nagy levélheti 
megkeresését készséggel elintézzük és kimé- 
ritó szaktanácsokkal pontosait szolgálunk.

belkérjük tehát t. előfizetőinket, hogy 
legnagyobb bizalommal forduljanak meg
keresésükkel hozzánk; szakavatott gyors 
válaszról mindenkit biztosíthatunk.

Szerkesztősegünknek sikerült állandó

munkatársul oly jogi tanácsadót meg
nyerni, ki esetleges sérelmek törvényes 
utoni orvoslását, szakmába vágó bead
ványok szerkesztését, stb. t. előfizetőikn 
részére készséggel fogja elvégezni.

Vegyesek.
A dohányaratás Ausztriában és Magyarországon 

1894. évhen.
A  dohányaratás Magyarorországon úgy 

qualitativ mint quantitativ kedvező volt, és kü
lönösen a debreczeni és szegedi, melyek általá
ban pipadohányképen használtatnak fel, dicsér
tetik. Termeltetett (iOU.OOO m. zölddohány mi szá
rított állapotban 800,000 mm. felel meg. beváltási 
összegként több mint 0 millió forint fizettetett ki.

A  magyarországi termés egy tekintélyes 
része az osztrák kormánynak adatott el.

Ausztriában az idei termés szintén kielé
gítő volt. Galicziában cs Bukovinában, a hol a 
nyár mint a lajtántul tartományokban na
gyobbrészt nedves volt, szokatlanul bő dohány- 
termés volt, melynek qualitása azonban sok 
kívánni valót hagy hátra. Kgy körülbelül 8000 
hektárnyi területen 70,000 mm. több zöld 
dohánvlevél arattatott, ami körülbelü 40.000 
mm. szárított anyagnak felel meg.

Déltirolban, ahol nagyobbára burnót gyár
tására szükséges nehezebb faj termeltetik, az 
idei qualitás szintén nagyon jó. 8f>2 hektárnyi 
területen 80.000 mm. zöld dohány arattatott.

Hasonló dohánytermése volt Bosniának 
és Herczegovinának, ahol körülbelül 20.000 mm. 
dohány nyeretett, melynek beváltása 8 millió 
forintot igényelt. ICz az egész monarchiának 
legértékesebb termése, majdnem kizárólag a 
Sarajevói, Mostari és Banjalukai gyárakban 
lesznek mint kedvelt szivarkadohány feldolgozva.

A német állam bevétele dohányvám után 
1898 évben 48,lf»8,50ő márka volt.

A dohányjövedék a pénzügyi bizottságban. 
A  képviselüház pénzügyi bizottsága, múlt hó 
20-án tartott ülésén tárgyalta a pénzügyminis-* 
terium lH9f>. évi költségvetését, melynek során 
a dohányjövedék jövő évi költségelőirányzata 
minden megjegyzés nélkül elfogadtatott.

Dohányminták küldésé Angliába. A
kereskedelemügyi miniszter rendeleté szerint: 
Nagy-Britanniába fel nem dolgozott dohány 
áruminta a postán szállítható, ha a minta csak 
kereskedelmi czélra szolgál, négy uncia (128 
gramm) nyers súlynál nem nehezebb s a kül
demény az áruminták részére előirt feltételeknek 
megfelel. Ily küldemény után a czimzettől 9 
penny vámilletéket szednek. Nagyobb mennyi
ségű feldolgozatlan vagy kisebb mennyiségű, 
földolgozott áruminta küldemény gyanánt nem 
küldhető, ellenben közönséges postai csoma
gokban szállítható.

A dohánytözsdesek vasárnapi munkaszünete.
Miután a vasárnapi munkaszünet behozatala a 
múlt számunkban felsorolt okoknál fogva a do- 
hánytőzsdésekre nézve lehetetlen, de ezek kis 
része, kiknek dohánytőzsdéjök egy más üzlet
ággal van összekötve mégis kérelmezte, azt 
proponáljuk a m. kir. pénzügyigazgatóságnak, 
miszerint azon dohánytőzsdéseknek, kik a va
sárnapi munkaszünet megtartását kérelmezték 
dohánytőzsdéjöknek vasárnapokon való zárva 
tartását engedje meg. Kvvel egy csapásra min
denkinek kívánsága ki lenne elégítve.

Az uj szivarkak. melyek a különlegességi 
tőzsdékbe október 1-sö óta vannak bevezetve, 
mint halljuk nem örvendenek nagy kelendő
ségnek. l ermészetes! Miután a föltétien szük
séges reklám hiányzik, a dohányzók tömege 
•alig bir tudomással arról miszerint uj szivarka 
fajok hozattak forgalomba és nem is törődik
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vele. I la csalc üzleti érdekből is legalább annyi 
lenne téve, hogy a különlegességi árudáknak 
hirdetésekre egy átalány szavaztatnék meg. 
De ki lesz olyan naiv, a ki azt kérné.

Olcsóbb láda. Nagy örömünkre szolgál 
azon hir, melyét legújabban vettünk. A  doh. 
jöv. közp. igazgatósága elrendelte, hogy a 
I lerczegovina (közép láda) ezentúl csak 30 krba 
fog számíttatni. Argumentumaink tehát, me
lyeket ezen igazságtalan árak e.lenében felhoz
tunk, meghallgattattak, most mar csak azt 
kívánnék, hogy a többi kisebb láda, mint pl. 
a Legf. magy. szív. doh. valamint a kanaszter 
doh. árban szintén reducáltatnék.

A budapesti villamos városi vasút részvény
társaság f> millió forintban megállapított alaptőké
jének kiegészítéséül 1 millió forint névértékű
10.000 darab részvényt bocsát ki a következő 
módozatok szerint: A z  elővételi jog  gyakorlása 
1804. évi november hó 2('»-ig az angol osztrák 
bank budapesti fióktelepének pénztáránál V., 
Fürdö-utcza 0. földszint az üzleti órákban d. e. 
0— 12-ig bejelentendő. Azon részvényesek, kik 
ezen elővételi jogot érvényesíteni kívánják, fel
hivatnak, hogy részvényeiket a fenti határidőn 
belül a je lzett helyen, kettős jegyzék mellett 
(melyek ugyanott díjmentesen mentetnek ki,) 
bemutassák és minden uj részvényért 214 frtot 
minden 1 , részvényről szóló igazolványért pe
dig f>3 írt 7f> krt lefizessenek. A  régi részvé
nyek az elővételi jog  gyakorlását kitüntető le
bélyegzés után azonnal visszaadatnak és 
ideiglenes elismervények fognak kiadatni úgy 
az egész részvényekre nézve, melyek az 1895. 
év első felében —  külön hirdetés szerint — az 
1895. évi osztalékról szóló, szelvényekkel hű- 
szerelt végleges részvényekkel fognak kicserél
tetni, valamint az részjegyekre nézve, melyek 
az 1895. év végéig olykép lesznek végleges

részvényekkel becserélendök, hogy 4 darab ily 
részjegy fog végleges részvény átvételére jo 
gosítani.

A pesti magyar kereskedelmi bank Lánczy 
Leó elnöklése alatt rendkívüli közgyűlést tar
tott. A  közgyűlés egyedüli tárgya a részvény- 
tőkének 10 millióról 12 és fél millió írtra való 
emelése volt. A z  igazgatósági jelentés szerint 
a bank részvénytőkéjének 10 millióról 12 és 
fél millió forintra való fölemelése czéljából 
5000 uj, egyenkint 500 frttal teljesen befizetett 
részvényt bocsát ki, melyek 1895. január 1-étől 
fogva az üzleti eredményekben részesülni fog
nak. A z elővételi jog  az eddigi részvényesek
nek biztosítva van olyképpen, hogy négy-négy 
régi részvény alapján cgy-egy uj részvény ve
hető át az igazgatóság által megállapítandó ár
folyamban. A z  igazgatóság indítványozza to
vábbá, hogy az uj részvények átvétele által a 
reszvényenkint 500 frt névértéken felül befolyó 
felpénzből 2 millió frt a rendes tartalékalap 
javára fordittassék és az esetleg felesleg a rend
kívüli tartalékalap javára irassék. A  közgyűlés 
a jelentést egyhangúlag tudomásul vette és az 
igazgatóság indítványait elfogadta, mire Lánczy 
elnök tudatja a közgyűléssel, hogy az igazga
tóság az uj részvények árfolyamát 1000 forintban 
állapította meg, mit a közgyűlés éljenzéssel foga
dott. Végül az alapszabályok szükséges pontjait 
módosíthatták.

Magyarország az ezredik évben. Beksits 
Gusztávné, Jósika Miklós báró és Csillag Máté 
ezen a czimen irodalmi folyóiratot indítanak, 
mely 5— 10 ivre terjedő időközi kötetekben 
jelenik meg. A z egész müvet 120 140 füzetre
tervezik a szerkesztők. Előfizetési ára az egész 
miinek 100 korona, egy füzet ára 1 korona. 
A  folyóirat, mint czime mutatja, az ezeréves 
Magyarország politikai és társadalmi életét

és faktorait kívánja bemutatni és pedig írásban 
és képben.

T. vidéki olvasóinkhoz.
Tisztelettel felkérjük t. vidéki olva

sóinkat. hogy minden olyan dologról, 
melyről feltételezik, hogy olvasóinkat ér
dekelhetik. lapunkat értesíteni szívesked
jenek. Gyártás, eladás, uj szivarnemek 
felett a fogyasztó közönség véleménye; 
uj eladási engedély kapás, szóval min
den ezen szakmába vágó tudósításért 
hálás lesz szerkesztőségünk.

A tudósítások bármely nyelven be
küldhetők.

A beküldők nevét csak akkor nyom
tatjuk ki. ha azt határozottan kérik, ha 
titokban akarják tartani, akkor számít
hatnak diseretiónkra. A  szerkesztőség.

Szerkesztői üzenetek.
K . . n H. Statisztikai tabellákat csak ak

kor hozhatunk, ha azokat hivatalos helyről 
kapjuk.

J. L. Bpest. Vannak vidéki munkatársaink 
is, de neveket czikkek alá csak akkor írunk, 
ha ezt az érdekelt határozottan kérik.

Kolozsvár. A  tárgy jó, levele szellemes; 
de döntésünket a czikk olvasása utánra tart
juk fon.

•» Ejnye« ejnye bizony, hogy ily rósz ver
sekkel zaklatja redactiónkat. Ha ónt egy trafi- 
kosné viszonzatlan szerelme kínozza, ezért nem 
kell minket kínoznia.

H. 0. -né. 'fessék jogtanácsosunkhoz for
dulni. A  czitn helyes.

N. K. Kéziratot vissza nem küldünk.
Többeknek. Olvasás alatt vannak.

CLUB''
s  ;<  i v  ö i  r  k  p  a  p  i r  !

-2MS-

Egy kis figyelmeztetés!
Az általain képviselt gyár: S. D. Modiano, Triest, múlt 1893-ik év márczius 31-én adta át a for

galomnak az azóta oly nagy forgalomra szert tett és oly közkedveltségnek örvendő szabadalmazott szivarkapapirt

üs

i

5)CLUB” név alatt,
Mtihlberg J. és Tsa pedig folyó ev február havában, tehát majdnem egy Évvel későbben hozta 

forgalomba .Glória-Patent, nevű tákolmányát. Ilyen körülmények között, melyek minden tőzsdés és consu- 
mens előtt ismcetcsek, bizony egy kissé erős természettel kell az igen tisztelt uraknak birniok, hogy 
elpirulás nélkül hirdethessek, miszerint .Minden módon védekezünk avval szemben, hogy Glória-Patent czigaretta- 
papirunk az úgynevezett .Club.-papírral összecseréltessék..

Csak ennyire akartam a t. közönséget figyelmeztetni.

Kiváló tjsztelettel

H alász Ferencz, Budapest, Király-utcza 10.
m
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HIRDETÉSEK
felvétetnek a

Dohányárusok Közlönye’

kiadóhivatalában

Budapest, VII., Károly-körut 7. sz.

KNOPP é s  STEINER
e l ^ é >

cimtáblagyár ércöntöde
és

ÉREMVERDE
ajánlja mindennemű

tőzsde felirati tábláit
<'i leggol')l:> lei v i t e l  1 >ei í ,

G Y Á R :

(J D A P  E S  T,
VI. kerület 0 -utca 12. szám.

Szabadalmazott czigarettahüvely
kapható nicotin-felszivóval, mely a legnagyobb autoritásoktól ártalmatlannak nyilváníttatott. 
Kapható minden dohánytőzsdében; nagyban minden nürnbergi és papirnagykereskedésben

^^F^iz]p^^jÖ^^íÁTHÁNBudapes^Szerecseivutcz^^9 ^ ^
Kckstein és Neufelri kónyvnyon' ’ája, Krzsébet-kórnt "29.
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