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T. ez. előfizetőinkhez.
Ezennel tudósítjuk tisztelt előfize

tőinket. miszerint mindazok előfizetési 
pénzét, kik azzal hátralékban vannak, 
postai megbízás utján fogjuk beszedetni.

Felkérjük tehát tisztelt előfizetőin
ket, hogy hátralékos előfizetési pénzei
ket vagy direkte hozzánk (Károly-körut 
7. sz.) küldjék, vagy pedig a postai 
megbízás utján azt beküldeni szíves
kedjenek.

A kiadóhivatal.

Egykor es most.
Hová lettek azok a szép idnk. 

mikor miig becsületbeli dolognak tartot
tak a megnyert dohánynagyárudái több 
évtizeden keresztül vezetni ? S hová 
azok az idők, mikor esemény szamba 
ment egy-egy dohány nagytőzsde meg- 
üresedesenek kiírása? Ilova azon idők, 
mikor a nagyárus aránylag kisebb for
galom mellett ugyanazon eredményt erte 
el s minden körülmény közütt keresnie-

T  A  R  C  Z  A.
Róla Neked.

Múltkor iddogálás közben láthattad, 
hogy en ugyanaz a jo kedvű pajtás va
gyaik. mint voltam eddigele, s mégis 
nyaggatsz óra szamra. hogy' mi bánt. 
hogy miért nem tudok en most is oly' 
őszintén, oly isten igazában becsipni, 
hogy miért nem felejtkezem meg magam
ról s miért nem kurjongatok par
don! (latolgatok oly gondtalanul, mint 
az előtt. I lamis vád ez, ha ugyan lehet 
az embert ilyesmivel vádolni, mert be
csületemre mondom, tegnap este is be 
voltam csípve, —  gavallér spicz termé
szetesen azzal az egy külömbséggel 
hogy egyedül karosszekemben Ülve szit- 
tam azt a bizonyos jó szagú havannát. 
Egyedüllét, hecsipés ez kel nagyon furcsa 
fogalom, már t. i. a tiszteseges honpol
gár előtt, mert ez csak adott körülmé
nyek közt jut abba a fatális helyzetbe. 
Kell hozzá három vagy négy jó  ismerős 

ha sok van, nagy a lárma —  egy
ket, húsz üveg bor s akkor kezdik a 
világot rózsás színben látni s bizonygatni 
hogy a nagy Galileinek mégis csak iga*a 
volt, mikor azt állította hogy: mégis 
mozog a föld. De hát, mint mondom 
rajtam megesett e furcsábbnál-furcsább 
dolog, s havannám igaz tűzzel bocsátotta 
magából a kék színű fiistfcllegckct rövid 
időre kijózanítva e szép eszményi világ-

ny’cből tiszteségessen megélhetett? Na
gyon megváltozott azóta az idő! A for
galom nagyobb lett, a provisio kisebb, 
ehhez járultak még apróbb kalamitások. 
mint a láda kérdés, a jövedelmi adó és 
a házbér növekvése, a tőzsdék szaporo
dása, egész litániáját sorolhatnék elő 
azon bajoknak, melyeknek a m. kir. 
dohányárus jelenleg ki van téve.

Ez irányban semmi sem történik a 
mi a dohánvárusok helyzetét javítaná. 
Egy pillanatig, a kis ládák csök
kentese alkalmával, azt hittük, hogy a 
reformok korszaka elérkezett es azon 
nehéz teher, mely a dohány nagyárusok 
vállán nyugszik megkönnyittetik. Azóta 
a közepládákból néhányat a kisládák 
köze soroltak s igy a concessio igen 
problematikus értékű lett es nagy jsziv- 
szorongatással várjuk, hogy mit hoz a 
jövő. A Magyarországban lévő nagy
árusok közül körülbelül 8",, vonul vissza 
évente es átadja helyet az újaknak. 
Nyolc/ százalék oly emberek közül, kik

bői. Eszembe jutott az az asszony kit 
en csak egy rövid ev óta szeretek, 
eszembe juttatva egyszersmind azt a sok 
körülményt, melyek reményeim hiábava
lóságát csak megerősítik. A szemben 
levő ablak úrnője az. kit én nagyon, de 
nagyon is hirtelen megszerettem s most 
midőn magamat leszoktatni szeretnem e 
gondolatról, be kell látnom, hogy ez 
nagyon nehezen, talán egyáltalában nem 
fog menni. Látod pajtás! nekem eleg 
volt egy őszinte asszonyi mosoly, egy 
magyar dalom meghallgatása melyet 
bájos mindenemnek nyitott ablaknál ját
szottam hogy előttem felejthetetlené 
tegye ábrándos, igaz szemeit.

Mindig azt mondtad, hogy köny- 
nyelmü ember vagyok, s órákra menő 
vitákban igyekezte! eme állításomról 
meggyőzni, de eme esetben be 
kell látnom, hogy emberismerő vagy. 
De hát végtére is csak valamiben kell 
hinni. En. a ki világot mindig csak reális 
oldaláról igyekszem felfogni, csak nékem 
is lehet egyszer tévednem —  egy asz- 
szonyba csak nekem is szabad belebo
londulnom. Nyáron át messze öklön 
jártam, hogy csak azt a mosolyt felejteni 
tudjam, de Styria fenyveseiben is, min
dig előttem volt az a kedves szép asz- 
szony öldöklő mosolyával s midőn rö
vid idő múlva türelmetlenül visszatérve 
becsukott spalétáju ablakát megpillantot
tam az elhagyatottság érzete még in

neni bírtak a nagyárudából megélni. Ez 
rettentően nagy szám! Ha más szakma
beli kereskedővel hasonlítjuk össze a 
dohányárusokat, csak akkor láthatjuk át, 
mily nagy elkeseredettség bírhatta rá 
azokat, kik semmi esetre sem tettek le 
ez üzletágról nagyzásból, de engedtek a 
kényszernek. Vagy mondhatjuk-e ugyan
azt a fűszer, posztó vagy kézmü áru 
kereskedőkről? Meg a rossz speculatio 
penzvesztesegek következtében sem mond
hatnék, hogy valamely üzletágnál 8% 
elesik évente. Minden üzletember veszte
segekkel szemben bizonyos fokig elfásult 
mégis csak azon esetben adja fel üzletet, 
ha azt már semmi körülmény között sem 
vezetheti.

A dohánynagyárus, ki kis haszonra 
számítva veszi át üzletet; addig tartja 
meg üzletét, mig csak valamelyes hasz
not húzhat abból s csak mikor a tovább 
küzdés haszontalanságát belátja s 
mikor már saját vagyonkáját is felemész
tette, adja fel a harezot.

kább erőt vett rajtam. Asszonyom! az 
nem lehet, hogy ön hamisan tudjon ne
vetni. sírni, az ön igaz szemei ezt ta
gadják léptén nyomon. Hát úgy moso
lyogni meg s z ív  nélkül is lehet? Látja, 
látja, én erre már nem volnék kepes, 
mert en még egy kevéskét hiszek vagy 
igaz —  csak hittem, mert mar most tán 
az Ön mosolya se lelkesítene. Ha éppen 
csak szinészkedni akart, miért voltam en 
az a boldogtalan, kinek ezt utolsó csep 
szívevei kellett megfizetni, mert nem 
árulta el rögtön azzal a gorgó szempár
ral, hogy csak unaloműző tréfát próbál

esküszöm megháláltam volna. De 
nem, nem, ön nem játszott komédiát az 
nem igaz, csak en vagyok az a haszon
talan ember, ki önről csak ilyet feltéte
lezni is mer, ön szeret igaz őszinte sze
relemmel egy férjét s gyermekeit. 
Nekem pedig vissza kell vonulnom elfá
radva a küzdelemben csak egyre kérve 
még Önt —  hogy boldogsága közepette 
sohase nevessen fönhangon, csak mo
solyogjon s valahányszor ezt teszi, jusson 
eszebe egy ablak, egy zongora egy 
unalmas ifjú, ki önt ily módon molesz
tálni merte. Akaratlanul tette, mert önt 
szerette es szeretni fogja. I la pedig szá
nakozni kíván felettem —  mert ezt tán 
leginkább érdemiem azt
ugyanazzal a bánatosan gondolkodó ar- 
czocskával, mint október 20-iWín tette, 
ablakkeretere támaszkodva en csodálni



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

A többszörös változás a dohány I 
egyedáruság rendjére nézve is káros 
befolyással van. Mikép sikerülhet vala
mely ügy, inikép dolgozhatnának harmo
nikusan, ha a dohányárusok nagy részé 
üzletet már csak a becsület miatt vezeti 
tovább? Mily sokáig tart ismét mig az 
újonnan jött elemek ezen üzletágba bele
simultak. mig mindent alaposan értenek, 
mint azt a praxis és a rend meg
követeli ?

Egykor es most! Párhuzamot 
vonhatunk már azért is, hogy meglát
hassuk, miszerint ezen üzletágra nézve 
az idd rosszul hatott, daczára annak, 
hogy az állam jövedelme azóta tízszeres 
lett. Nem tudjuk megmagyarázni azt az 
egyet, hogy miért van mindez, miért 
rosszabodott az idd s miért nem javult 
meg. Hamis okoskodás, ha azt mondjuk, 
miszerint más üzletágaknál ugyanez tör
tént és a jövedelem ott is előbb sokkal 
nagyobb volt. A concurrcncia daczára a 
tiszta jövedelem mindenütt tetemesen 
nagyobbodott. Igaz ugyan, hogy a ki
adások megnőttek, ezáltal azonban nem 
vezettetjük felre magunkat. A dohány 
áru terén a concurrentiáról és annak 
káros következményeiről nem lehet szó, 
már a nagy mii érdeke is megkívánja, 
hogy a 600 nagyárus közül legalább is 
mindenki meg legyen elegedve sorsával 
S ha a nagyárusok indolentiája oly nagy 
is, hogy 8% közülök inkább lemond üzle
terői, legalább a többit elégítenék ki. Ezen 
indolentia annyira megy, hogy soha nem 
hallani illetékes helyen egy kérést panaszt

fogom mint akkor tettem s azután 
azután tovább kétkedem.

Pajtás! neked akartam megvallani 
búmat s annyira belehevültem a gondo
latokba, hogy imádott asszonyi ideálom
nak tettem vallomást de ha ez az átko
zott havanna nem lenne már a hamu 
csészében még tovább is folytatnám ezt, 
az O előtte üres frázisokat, daczára an
nak. hogy zsarnokom még csak nem is 
ismer. Igen, még nem is ismer s úgy 
látszik, nem is akar ismerni. Legyen 
úgy én már ebbe is belenyugszom, ez 
is végzetemhez tartozik, ez is egy csa
lódás, csak még azt kívánnám a kegyet
len sorstól, hogy elébe álhassak ez áb
rándos asszonynak s mondhassam:

En vagyok az —  asszonyom! kit 
ön ismerni nem akar. nevessen rajtam, 
gúnyoljon ki. vessen meg merészségem
ért, mint egy utolsó kutyát, kerüljön ki, 
ha meglát az utczán, hisz én önt igy is
úgy is őrülten, meseszerűen..............De
hiszen már nem vagyok becsipve kijóza
nított a jó szagíí havanna füst, oda ülök 
hü barátom, zongorácskám elé s játszom 
a * szép is vagyok, jó is vagyok, csak 
egy kicsit hamis vagyok* vegli nótát 
magain elé képzelve azt az ábrándos 
szemű csalfa asszonyt! Téged pedig * Te 
czigánynyal huzató czimbora* majd más
kor jobban mulattat egyedül becsipő 
pajtásod

Vörösmarti*

sem sorsuk érdekében, mi által azt 
hihették, hogy a dohány nagyárusok 
annyi vagyont zsebelnek össze, hogy 
inkább tűrik a nyomást es nem szólnak 
semmit.

Minden munka meghozza gyümölcsét 
ha nem, akkor a munkában van hiba. 
Bármint gondolkozzunk is. egyet tartsunk 
szem előtt t. i. a mit több helyen nem 
akarnak megérteni s ez az, hogy a 
dohányáruda ép oly kereskedelmi szak
ismeretet. kereskedelmi routint, szorgal
mat követel, mint bármely más üzletág. 
S csakis akkor, ha ezt figyelembe vettek, 
akkor követelhetjük meg, hogy önfel
áldozó szorgalmunkat kötelesség teljesí
tésünket a kellő módon megfizessek.

Kis elővigyázatosságot kérünk!
Igaz ugyan, hogy az utóbbi évek

ben létesített dohánygyárak, melyeket 
Egerben. Pápán, Szt.-Gotthárdon állítot
tak fel. biztosítékul szolgálnak arra 
nézve, hogy a mindinkább növekvő ke
reslet kielégítést fog nyerni mindennek 
daczára fel kell tételeznünk a további 
növekedést is, mely esetben meg koránt 
sincs eleg dohánygyárunk.

Miután pedig tudvalévő dolog, hogy 
a kereslet növekedése nem oszlik el az 
összes szivar és czigaretta nemekre, 
hanem n ha egy evekig teljesen figyel
men kívül hagyott szivar nemet kezd 
felkapni a közönség. Ezen bajon csak 
úgy segíthetünk, ha minden szivarnemben 
kellő készlettel rendelkezünk.

Ez azonban, sajnos, nem igy van.
Epén azon fajták, melyeket a közön

ség leginkább kedvel, sokszor a leg
újabb dátummal kerülnek eladásra. így 
pl. a 13b. szivar, az A. Trabucco, az 
E. Portoricco csak csekély mennyiség
ben lehetnek készletben, daczára annak, 
hogy a legtöbb gyár ezek gyártásával 
foglalkozik. Emellett meg azt is figye
lembe kell vennünk, hogy a kereslet 
növekedőbe eseten nem tudnánk a köve
telményeknek megfelelni, mivel a jelenlegi 
dohánygyárak csakis a jelenlegi keres
letnek kívánnak eleget tenni s igy 
könnyen zavarba jöhetünk, ha mind 
előre látható, a kereslet jóval nagyobb 
lesz.

Ezt most kellene ellensúlyoznunk 
t. i. vannak szivarnemek, melyeket a 
közönség jelenleg nem kíván annyira, 
melyekből most elég van raktáron s pl. 
a 11. szivarokról sejtjük, hogy keresletük 
kisebb nem lesz, de mint előre látható, 
növekedni fog s ezért kívánatos lenne, 
ha ezen szivarokat nagyobb mennyiség
ben készíttetnék s azt hisszük, hogy a 
m. k. közp. dohány igazgatóság jól 
tenné, ha egy-két szivar fajtát a kül
földről való behozatal által készletben 
tartana. Ezen módot, miután nem nagy 
áldozatba kerül, csak ajánlhatjuk az ille
tékes köröknek.

Jobbnak tartjuk, ha az állam most 
látja el magát a szükségesekkel, mint 
akkor, mikor már a szükség az ajtó 
előtt áll. A kiállítások s ez kimutatható, 
a dohány és szivar keresletet növesztet
tek s ez eset áll be nálunk a jövő évben 
mikor is, ha a dohányegyedáruság 
expositunij.it előnyösen mutatja be, fel
tehetjük. hogy a külföld, melynek dohány 
termékéi jelenleg többszörösen kritika 
alá vonattak, nálunk bevásárlásokat fog 
eszközölni. Nekünk mindenekelőtt nem 
szabad zavarba jönnükk a kereslet nö
vekedése esetén s ezert már most szük
ségesnek tartottuk ezen figyelmezteté
sünket közzétenni azon reményben, hogy 
a kellő méltatásban fog részesülni.

T. előfizetőinkhez.
Lapunk czélja lévén 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 i. előfize
tőnknek bármely dohány és szivar elárnsi- 
tási szakmába vágó szóbeli vagy levélbelt 
megkeresését készséggel elintézzük es kime
rítő szaktanácsokkal pontosan szolgálunk.

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

Szerkesztőségünknek sikerült állandó 
munkatársul oly jogi tanácsadót meg
nyerni, ki esetleges sérelmek törvényes 
utoni orvoslását, szakmába vágó bead
ványok szerkesztését, stb. t. előfizetőink 
részere készséggel fogja elvegezni.

Az ezredéves országos kiállítás.
A kiállítási igazgatóság, az 1896-diki 

ezredéves országos kiállításnak 1894. 
évben végzett előmunkálatairól egy nagy 
terjedelmű es rendkívül érdekes jelentest 
adott ki. Csak ebből tűnik ki az igazán, 
hogy mily óriási munkát végzett már 
eddig is a kiállítás igazgatósága s az 
egyes csoportok bizottságai, és hogy a 
kiállítási előkészületek biztosan, tervsze- 
rüleg haladnak, s a teendők a legkisebb 
részletekig kidolgozva, megállapítva van
nak, és az egészből már is oly impozáns 
arányokban látható a kiállítás vázlata, 
amely valóban bámulatra és örömre ra
gadhat minden jó magyar embert, mert 
ez a kiállítás nemcsak határköve leend 
Magyarország első ezredéves fenállásá- 
nak, de egyszersmind hü tükre és di
csőséges hirdetője egy életerős, müveit, 
gazdag, minden téren lázas igyekezettel 
< löhaladó nemzet megérdemelt fényes 
jövőjének is.

A jelentésből felemlíthetjük, hogy a
2.800,000 frt első előirányzattal szemben, 
az újabb költségelőirányzat bevételei és 
kiadásai 4..880.000 frtra, tehát 1,580.000 
frttal többre emeltettek fel, s Graenzen- 
stein Béla miniszteri tanácsos ur, a kiálr 
litás uj igazgatója, a pénzügyminiszte- 
és a kereskedelmi miniszter együttes jó 
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váhagyásával ellátott ezen nj költségelő
irányzat alapján foglalta el hivatalát.

Igazán sajnáljuk, hogy lapunk kor
látolt tere nem engedi, hogy eme rend
kívül erdekes jelentést egesz részletes- 
séggel tárgyaljuk, és igy ezúttal csupán 
a kiállításnak a dohányjövedékre vonat
kozó ismertetését adjuk a következőkben:

A dohányjövedéki kiállítási csarnok 
beépített területe mint már lapunk
ban említve volt 740 □  méterre van 
tervezve.

A m. kir. dohányjövedék külön pa- 
villonja tehát jóval nagyobb lesz i8íM»-ban, 
mint az 188f>-iki volt. A pavillonban 
egy fiók-dohánygyár lesz állandó műkö
désben. mely a közönség szeme láttára 
fogja a legkülönbözőbb szivarokat és 
szivarkákat előállítani s nyomban el is 
árusítani. A gyártásra a legújabb gépe
ket szerzi be a dohányjövedék központi 
igazgatósága, tehát a közönség sok újat 
es erdekeset fog látni e pavillonban is. 
A kiállítási dohánygyár es az ezzel kap
csolatos raktár fog látni e pavillonban 
is. A kiállítási dohánygyár es az ezzel 
kapcsolatos raktár fogja a kiállítás te
rületim létesítendő dohánytózsdéket is 
szivarral es szivarkával ellátni ; e do- 
hánytőzsdék ehhez képest a pavillon ke
zelése es ellenőrzése alatt is fognak ál- 
lani. A pavillon tervei jóvá vannak hagyva, 
s ennek 24.000 frt költséggel való ki
vitelével a Gregersen G. es fiai czeg bí
zatott meg.

Végül —  mint lapunk olvasóit: a 
gazdaközönséget első sorban érdeklő 
mozzanatot felemlíthetjük, hogy a
mezőgazdaságok ismertetésére és az üz
leti berendezésekre vonatkozó csoportos 
kiállítások rendezésevei megbízott VI. 2. 
alcsoport, f. hó 7-én tartott ülésében 
elhatározta, hogy ámbár a bejelen
tések határideje a múlt ev vegével úgy 
ezen alcsoportra, mint az egesz kiállí
tásra nézve lejárt, s noha szám szerint 
elég, sőt mondhatni sok bejelentés is 
érkezett, de minthogy a bejelentési la
pokat sokan hiányosén töltötték ki. úgy 
hogy igen sokat vissza kellett küldeni 
átdolgozás es pótlás végett, s mint
hogy úgy látszik, hogy a gazdák közül 
sokan máig sincsenek egészén tisztában 
azzal, hogy mit kellene es lehetne kiál
lítaniuk, holott epen ezen kiállítási osz
tály : a mezőgazdasági üzemek ismerte- 
tésénak, alcsoportja, arra van hivatva, 
hogy hazánk nagy uradalmaitól kezdve, 
egesz a zsellér birtokig, minden gazda
sági üzemet átkaroljon s külön vidékek 
szerint csoportosítás által a kiállításon 
róluk egységes s olyan Kép mutattassek 
be, melyből a magyar mezőgazdasági 
üzletvitel typikus egesze kidomborodjék 
epen azért tehát mert gazdáink ezen 
momentumra kellő súlyt nem fektéitek: 
indíttatva erezte magát az illetékes cso
port arra. hogy a kiállítás igazgatójánál 
kieszközölje, miszerint az e tárgyú be
jelentések pótlólag is elfogadtassanak. 
Egyidejűleg tájékoztató pontokat állított 
össze a bizottság á gazdák részére, mely 
pontok útbaigazítást nyújtanak arra, 
hogy miféle adatok és tárgyak kiállítá
sával lesz képes egyes gazdaság a maga 
üzemét czélirányosan bemutatni. Ezen 
gyűjteményes kiállításokban helyet fog
lalhatnak a gazdaságban előállított ösz- 
szes gazdasági, erdészeti és mezőgaz
dasági ipari termékek, állatok rajzai es

mintái, térképek, térrajzok, mindennemű 
épületek rajzai és mintái, vetésforgók, 
számviteli eredmények, gépek, eszközök 
rajzai és mintái s általában minden, a 
gazdaságok berendezésének ismertetésére 
alkalmas tárgyak, rajzok, minták es adatok.

Magyar Doh. Újság.

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

Vegyesek.
Egy prehistorikus dohányos. Fenti czim 

alatt, egy tréfás esetet közöl a »Süddeutschc 
Tabakzeitung,« a kővetkezőkben: Donough
O ’Ibién neve olvasóink előtt ismeretlen lesz, 
de röviddel ezelőtt, különösen a dohánytanul- 
mányokkal foglalkozó irodalmi körökben, nagy 
nevezetességre tett szert. A  nevezett, 1200. 
körül ölt s annak idején király volt Thoword- 
ban, nyugati Irlandnak egyik tartományában. 
A  londoni társaság egy antikváriusa, Irlandban 
régiségeket kutatva, a nevezettnek siijáu egy 
közönséges szobrászmii vet fedezett fel, a mely 
—  minden kétséget kizárólag —  egy hátán 
fekvő férfi alakot ábrázolt, szájában egy —  — 
kurta pipával. A  kutató, mint minden ilyen 
szakmabeli ember, a dolgot nagyon komolyan 
fogta fel s nem talália ki belőle a tréíat. 
O ’Bricnt pipával elképzelni: —  ép oly nevet
séges gondolat, akár csak Július Cscsárt, ujjai 
közt egy czigaretával megjelenteni. Az időben, 
midőn ( ) ’ Ibién meghalt, a sírkövek Irlandban 
még nagyon ritkán voltak szobormű alakokkal 
díszítve, hanem csak egyszerűen egy jókora 
követ emeltek a sir fiié. A  kérdéses sírkő 
borítja talán a helyet, a hol O ’Bricn eltemetve 
van, de a rajta levő ábrázolás mindenesetre 
néhány évszázaddal közelebbről val. A  művész 
kétségkívül egy irlandi lehetett, a ki az elhunyt 
iránt az áltál vélte a legnagyobb tiszteletet ta
núsítani, hogy őt az irlandi nemzeti pipával, 
az úgynevezett *dudhccn«-nel egyiitt ábrázolta.

Uj dohánygyárak. A z Egerben es Szent- 
Gotthárdon létesített uj dohánygyáraknál a 
gyári telepeken munkásképző iskola is leend 
felálitva, melyben a munkások a szivarkészi- 
tésre lesznek beavatva. A  munkásnép, mindkét 
városbbn kellő számkan rendelkedzésre áll. — 
Szegeden, a munkásnép csak gyéren jelentkez
vén a foglalkozásra, ez okból az ottani gyár 
annak idején csak ötszáz munkás befogadására 
épült. Most e tekintetben ott is jelentékenyen 
javultak a viszonyok, minek folytán a szegedi 
dohánygyárát már legközelebb ki fogják bőví
teni. A  doh. jov. közp. igazgatóságnak e tárgy
ban közzétett arlejtési hirdetménye szerint: a 
gyári telep kibővítésére, illetve az építkezési 
költségekre 44. 7*2 frt 77 kr. van előirányozva 
s az építés befejezésének határidejéül a folyó 
év szeptember 15-dike tűzetett ki.

A török doh. egyedáruságnak a Tumheki 
társasággal való egyesítéséről a következőket 
vettük: A  Tumbeki társaság birtokában van

a Tumbeki (nargilch doh.) elárusitása és krétát 
beszámítva fizet ezért 50.000 török fontot éven- 
kint. A  tumbeki társaság továbbá kötelezte 
magát, hogy Persiának évenkint 12.000 török 
fontot fizet azért, hogy a beviteli vámot ne 
nagyobbitsa. Ezen kiadások kény szeritették a 
Tumbeki árut, mely előbb 14 és 18 piaster 
közül fordult kilónkint 20— 30%-al drágábbá 
tegye, engedélyük 36 piasterig szólott. Ennek 
következménye a nyilvános csempészet volt, 
mi által a consum 24%-al ment vissza. A  terv- 
lévő 5, 6 millió kiló helyett a társaság csak 
2 1/* millió kilót tud eladni. E miatt hozták 
szóba, hogy a Tumbeki társaság fuzionáljon 
az egyedáruság társasagával, azonban a fúzió 
nem jött létre s most a Tumbeki a társaság 
költségein adatik el ismét. Legközelebb a 
csempészetet akarják uj rendszabályok által 
lehetetlenné tenni.

Schweiz és Németország között nagyban 
űzött csempészetnek jutottak nyomára, melyet 
a /asuti kalauzok űztek, kik majnai Frankfurt 
és Basel között szolgáltak. Baselbcn vették a 
szivarokat, a vámot kikerülték és Frankfurtban 
jó pénzen eladták. Az áru nagy keletnek ör
vendett olcsósága mi'itt s a kalauzok jó üzletet 
csináltak. Most rájöttek a dologra s a kalauzo
kat 020— 1500 mk. pénzbüntetése esetleg 0 
hóig terjedhető börtönnel büntettek. A z Elsass 
Lothringai vasút e büntetésre felelőségre vona
tott s a pénzt rajtuk követelték. A  vasút az 
ítélet ellen felebbezett.

Dohánytermelési engedélyek. A  mint a 
» Budapesti Hírlap* közli: a miskolezi kereske
delmi kamara múlt évi jelentésében felpana
szolta volt többek közt azt is. hogy a dohány- 
termelési engedélyek csökkentése a nép va
gyoni viszonyaira igen kedvezőtlen visszahatás
sal van. Erre a minisztérium azt a választ 
adta, hogy a mitől a gazdaközönség nagyon 
félt, ez idő szerint nem czélozza a dohányter
melési engedélyek csökkentését vagy korlá
tozását.

Mint az *>Egri hiradó« Írja Boldizsár 
Román temesvári m. k. dohánygyári aligazgató
1. h. 1-én Egerbe érkezett és f. h. 2-án átvette 
a dohánygyár vezetését Rónay István tiszttől. 
Rónay még e hó végéig Egerben marad. —  
Szabó Gyula dohánygyári gyakornok vissza- 
rcndeltetctt a temesvári m. k. dohánygyárhoz 
s f. h. 3-án végleg elutazott. A  dohánygyár 
tiszti és altiszti személyzete a jövő hó folyamán 
szaporittatni fog.

Drezdából Írják lapunknak, az ottani városi 
tanács azon rendeletet hozta, hogy a borbélyok 
vasár, és ünnepnapokon, ép úgy mind a dohány 
és szivar kereskedők, ‘/a 7— */gD-ig reggel és 
1 1 —12 óráig délben adhatnak el szivarnemüt. 
Ezen rendelet áthágása a 140. $. szerint 000 
markig terjedhető pénzbüntetéssel, esetleg el
zárással büntettetik.

Oroszországi levelezőnk tudósit, miszerint 
egy VVendt O. H. nevű ur a nicotin gyengítése 
mellett készít szivarokat. A  dohányt egy általa 
ismert káposztával lepárolja és megcserzi, mi 
által a nikotin hatása gyengittetik. E szivarok 
hatásáról azonban levelezőnk mélységesen 
hallgat.

Szerkesztői üzenetek.
K. F. Számos oly értelmű felszólítást kaptunk.
D. G. Segédszerkesztője e lapnak • I Icltai 

Nándor.
B. Kassa. Üdvözöljük Ont. I la bármikor 

szolgálatára lehetünk, szívesen fogjuk tenni.
V. E. S. Kis kedves! No lám, ezt nem 

is hittük volna ön felöl. No de ily e t!
H K. Folyamodjék kegyed és biztosítjuk, 

hogy a kis tőzsdét megkapja.

HELTAI NÁNDOR s.^lMZorkeszl/i.
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„HEITERE BLÁTTER"
Szerkesztő és kiadó

H A T S E K  A D O L F
Megjelenik minden szombaton 1 í>— 20 oldal, nagy

szerű tartalom, művészi kivitelű illustratiók. 
Előfizetési ár: egy negyedévre 1 frt.

Egyes szám ára 10 kr.
Kapható minden elárusító helyen, dohánytőzsdé

ben, kávéházban.

Előfizető gyűjtők 25%

KNOPP és STEINER
e l  ss<') í n<' ilí v<r i r

cimtáblagyár ércöntöde
és

ÉREMVERDE
ajánlja mindennemű

tőzsde felirati tábláit
:\ 1cj*jJ< >1 >1 ) Is. i v  i t c* 11 >c‘ l i .

W ~  G Y Á R :

U D A P E S  T,
VI. kerület ()-ulca 12. szám.

!!! OVASÜ!
Tudomásomra jutott, hogy a 1. W itoa E S flc - lM líijíl 5  több helyen-

midőn „ C L U B “ . o t  akarnak venni, ezen kedvelt gyártmányom egy utánképzeset adják, azon megjegyzéssel, 
hogy a gyáros a „ C L Ü B “ - o t  most „ i j í y “  csinálja, amely árut aztán természetesen szintén ily megjegyzéssel 
kénytelenek a közönségnek tovább ajánlani. Indíttatva érzem magam ennélfogva jó hírnevem ftmntartása érdekében
„  t .  n a g y -  é s  U i s t ő z s d e - t u l i i j d o n o s  u r a k a t  f i g y e l m c z t t t n i ,  hogy patent 
nyomon mindig rajta van a nevem : S . D .  M o c H ím o .

gyártmá-

m

m

Kapható minden nagykereskedésben :
Club-Patent 7f> lap ................
Club-Patent 120 lap . _ . -
Club-Perforé 100 lap
Club franczia hüvelyek minden nagyságban

F Ú Ü G Y N Ü K S É G  N A G Y B A N I  E L A D Á S  S Z Á M Á R A :

Detuil Ár:

;j kr. 
4 kr. 
2 kr. 

25 kr. m
Halász Ferencz, Budapest, Király-utcza lO.

lCcksleiii és NetifcM könyvnyomdája Krzsébcl-körut ‘20.
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