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Dr. Jókai Mór.
Váratlanul ért bennünket az a lesújtó 

hir, hogy J ó k a i  M ó r p. ü. miniszteri ta
nácsos, meghalt A  kegyetlen halál oly 
ember életét oltotta, ki minden erény- 
nycl fel volt ruházva; példá ja volt a de
rék, hű és kötelességtudó hivatalnoknak. 
Az a szerény modor, mely az elhunytnak 
sajátja volt, az a szeretetreméltó és ke
resetlen egyszerűség, mely minden tettét 
jellemezte, oly kedveltté tették a hiva
talnoki kar és a véle érintkező felek előtt, 
hogy most, midőn ravatalánál állunk, ön
kéntelenül egy sóhaj szabadul ki keblünk
ből: » Istenem, mért voltál oly kegyetlen, 
hogy ily fiatalon ragadtad magadhoz azon 
férfiút, kibe annyi reményt helyeztünk, s 
ime most, mindennek végc.« Az ember 
porból lett, tehat porrá kell ismét lennie. 
Kegyetlen mondás oly elhunyttal szem
ben, a minőt mi gyászolunk. Aránylag 
még rövid hivatalnoki pályáján ily ma
gasra tudta vinni, mi lehetett volna be
lőle idők múltán, ha a halál nem ragadja 
el ily váratlanul, ily fiatalon ? Mindazok 
kik ismerték gyászolni fogják és emléke
zetükben tartják a drága halottat.

Nyugodjék békével !

T  Á  R  C  Z  A .
Oh az a fü s t! ..............

Irta: lleltai Nándor.

Oh az ;t füst?! Az iró előtt mindig 
szives olvasó kedvéért megjegyzem, hogy 
a szivarfüstöt értem.

l essek eme kifakadásomat a szó 
legkétsegbeesettebb értelmében venni, 
mert ez illik jelenleg leginkább a hely
zethez.

Szörnyen kétségbe vagyok esve! 
I )e hogyisne! Mikor ez az orrfacsarintó 
szivarfüst tönkre tette legszebb álmomat 
és epen ellenkezőleg hatott, mint a hogy 
gondoltam. Kn álmodozni, epekedni, szó
val remélni akartam »szivaszó« mellett 
és e helyett mi történt? Megzavarta 
nyugalmamat, tönkre tette ábrándjaimat, 
lesújtott es megfosztott reményeimtől.

Nem is hittem volna, mikor rágyuj- 
tottam ama bizonyos, számtalan tárczában 
megörökített, » illatos havannára*, hogy az 
milyen veszedelmes masinéria lett velem 
szemben.

Orgyilkos módjára becsempészke- 
dett, azaz, hogy igazat szóljak, megkí
náltak vele es én én bolond —  én 
elfogadtam! Igen elfogadtam, mert azt 
hittem, hogy ez is egyike azon becsü
letes tárczabeli (nem szivartárczát érték !) 
illatos havannáknak, melynek illatos füstje 
oly édesen kábít, hogy az ember a mo-

A fogyasztás csökkenése.
Ha az általános fellendülésben, a 

börze svindlik idejében valamely fo
gyasztási czikk a helyett, hogy növeked
nek, visszamarad, ez oly jelenség, mely
ről sokat gondolkozhatunk. A dohány
nál nem vehetjük tekintetbe a kiadási 
többletet, mivel előre láthatólag a kö
vetkező években is fog jelentékeny ki
adástöbblet mutatkozni. Azon jelentékeny 
minus-ról kívánunk szólani. mely körül
belül fel milliót tesz ki. a mi csupán 
annyit jelent, hogy oly időben s oly fo
gyasztási czikknel tapasztalható ezen 
• minő*, mely a fenti viszonyoknál fogva 
arra van jelenleg hivatva, hogy, ha nem 
is sok, de valamelyes hasznot, mégis 
hajtson.

Mi okozta tehát ezen oly feltűnő 
módon jelentkezett minust? Kevesebbet 
dohányoz a fogyasztó közönség? Az 
olcsóbb fajtákat kedvelik? Vájjon a szi
varcsempészet ismét virágzik-e ? Vagy 
pedig sok-sok »szüz dohány* kerül még 
mindig a forgalomba? Vájjon a fővárosi

hamed paradicsomának hunjait képzeli 
lelki szemei ele, elfelejtvén hitelezőinek 
fenyegető, bus-mogorva ábrázatáit. Csa
lódtam, ep úgy a mint süldő gymnazista 
koromban csalódtam első szerelmemben.

Apropos szerelem! Ha már ennél 
vagyunk, nehogy kifakadásaimmal tovább 
is untassam a mint előbb említett •min
dig s/ives olvasót*, rátérek tárgyamra s 
elmondom, miért átkoztam össze a világ 
összes illatos havannáit, melyet, mint 
szintén előbb megjegyeztem becsempész
tek hozzám, azaz megkinálás utján sze
reztem.

1 )e elég ebből ennyi!
Ismerik önök e »három bolha*-hoz 

czimzett korcsmát? Ugv-e, hogy nem 
ismerik. Tehát, szives olvasó az Buda 
egyik mellekutczájában van, hogy me
lyikben azt nem tudom, a/ utcza nevet 
biz’isten elfelejtettem, Elég az hozzá, 
hogy Budán van, igy tehát magától ér
tetődő dolog, hogy ott jó bort mérnek, 
a miből önként következik, megjegyez
vén, miszerint jó  czimborák társaságában 
én is ott voltam, hogy oly állapotban 
kerültem haza esti 7 órakor, mikor az 
ember a rózsaszín es túli piros szín kö
zött különbséget nem ismer, leven min
den rózsaszín.

Kn tehát hazaértem. Szobámba lép
tem. Mintegy önkéntelenül vetett ágya
mat kerestem, mivel pedig az még meg-

czigaretta gyárosok oly konkurrencziát 
nyújtanak az államnak, vagy pedig álta
lában oly rosszak-e a czigaretták, hogy 
a nagy közönség czigarettáit inkább 
maga készíti?

Bevalljuk őszintén, hogy mindeme 
kerdesek közül egyre sem lehetne ha
tározott nem-mel válaszolni. Mindegyik 
kérdésen függ olyasmi, a minek a dolog 
velejehez köze van. Eme dolog nagyon 
is jelentőségteljes. Nem hisszük, hogy 
volna oly ember, ki ismerős a viszo
nyokkal és nem helyeselné minden sza
vunkat.

Kevesebbet szivünk, igenis, mert 
azon erős qualitásu szivarnemeket, me
lyeket az állam gyárt, nem mindenki 
élvezheti. Például hozzuk fel, hogy a 
Németországból importált két szivarnem, 
az E es K. mindenkinek Ízlik, sokan 
szijják, mi által colossális forgalomnak 
örvendenek. A mi pedig azon kérdést 
illeti, vájjon olcsóbb fajtát kedvel-é a 
nagy közönség, erre határozott igennel

vetve nem volt, rávetettem magam pam- 
lagomra s rágyújtottam ama végzetes 
illatos havannára. Jó ideig fekhettem, 
mikor hirtelen, mini egy phantom, előt
tem állott Adrienné, a bájos, mosolygó 
Adrienné.

Azt hittem, hogy ezt az illatos ha
vannának köszönhetem s igy gondolat
ban számtalan köszönetszót küldtem Gazsi 
barátomnak, ki ezen élvezet megszerzé
sének fórészese volt. azaz rideg prózá
ban kifejezve, ö adta nékem a szivart.

Átkom reá!
Mikor oly dolgok történnek velem 

az életben, mikről azt hiszem, hogy csu
pán álmok, rendesen karomat szoktam 
megcsípni, jelen esetben azonban jobb
nak véltem, hogy úgy győződöm meg a 
phantom valódiságáról, miszerint az ő 
rózsás karját csípem meg.

Megcselekedtem!
A phantom felsikoltott! Ez tehát 

valóság.
Gazsi barátomnak e perezben kepes 

lettem volna összes adóságaimat elen
gedni, oly iszonyú hálaérzettel fogta el 
keblemet.

De hallga, Adrienné megszólalt!
• Maga bolond! Mert csípi meg a 

karomat es vág hozzá olyan bamba ké
pet ! I lallja maga (itt már fokozódott a 
hangja, óh mert gyönyörű, erczes, erős 
hangja van) minek füstölög itt annyira,
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kell felelnünk. Ehhez csat.akozik még azon 
körülmény is, hogy a havanna szivarokra 
semmi figyelmet sem fordítanak, igaz 
ugyan, hogy a havanna oly szivarnem 
melyet a szokásból dohányzó, nem bir 
egyfolytában színi.

A szivar csempészet úgy látszik 
csakis azon években grassál, a mikor a 
dohánytermelésnek nem eléggé kielégítő 
az eredménye, a mikor is nem lévén a 
• közönséges pipadohány* es a »kapa
dohány* élvezhető, a parasztember kény
telen minden utat-módot megkeresni, 
hogy »szüz dohány*-hoz jusson.

A statisztika kimutatja, hogy ná
lunk, azaz oly országban, hol ifjú, öreg 
egyaránt dohányoz, nevetségesen csekély 
összeget tesz ki az, a mi egyre-egyre 
jut dohány fogyasztás tekintetében s fő
leg csekély ahhoz képest, hogy oly or
szágokban, a hol monopol nincs, sokkal 
nagyobb a fogyasztás

A  czigaretta fogyasztás is aránylag 
csekély s igy önkéntelenül arra a gon
dolatra jövünk, hogy a czigaretta töm
nék még mindig igen jó üzletet csinál
hatnak. Ez azonban mindaddig fog tar
tani, mig a nm. m. k. pénzügyminiszté
rium erre nézve nem hoz be szigorúbb 
szabályokat.

Többször említettük, hogy a pénz
ügyi biztosságok minden lehetőt elkö
vetnek arra nezve, hogy a csempészet 
eme módjának elejét vegyék. A baj 
okát máshol kell keresnünk és mi ez 
meg is találtuk.

A czigaretta gyárosok, mint szám
talan példa mutatja, leginkább a kis 
csomagokat (közpf. török) használják s

hisz ebben a kis szobában minden csupa 
füst. Nyissa ki hamar az ablakot!*

Én némán engedelmeskedtem. A jó
tékony esti szellő bejárta kis szobámat 
s csakhamar csakis a füst szaga után 
lehetett arra következtetni, hogy ezen 
szobában szivaroztak.

Becsuktam az ablakot.
A rózsás ajkak újból mozgásba , 

jöttek.
• Maga lump! Maga naplopó! Hát 

nem emlékszik már arra, hogy én mára 
önhöz ígérkeztem ? <

• De bocsánat............ «
• Semmi bocsánat, nem bocsátók 

meg, hallja nemmrn!« Ez a nem úgy 
hangzott, mintha Adrienné nagysám há
rom m-et mondott volna a végén.

• Hisz én . . . .!
• Mit? még mentegetőzik. így fo

gadni az embert! Hallatlan! A  szoba 
csupa füst, hallja, ne merjen többé do
hányozni, még hozzá ilyen dorong nagy
ságú szivart, maga, maga . . . lokomotív !

Nagyon dühös lehetett.
Én még mindig két ujjam között 

tartottam azt az átkozott szivart, de nem 
mertem egy szót sem szóllani.

• Maga tart én nékem prédikácziót 
arról, hogy miként dohányozzak, aeszthe- 
tikai szabályokat állít föl nekem, maga 
pedig mint valami gőzgép füstöl, füstöl

kényelmesebbnek tartják, hogy a helyett, 
hogy valamely dohányból nehány kilót fo
gyasztanának, inkább több száz kis csoma
got vesznek, valószínűleg azért, hogy annál 
biztosabban halászhassanak a zavarosban.

Múlt évben a czigaretta fogyasztás 
növekedett az idén már »minus« mutat
kozott, mi lehet ennek az oka. miután 
a viszonyok ugyanazok maradtak. E csem
pészet meggátlására tehát szigorúbb mó
dokhoz kell folyamodnunk, mire nézve 
ott van a pénzügyminisztériumban lévő 
sok igen tehetséges ember, kik közül 
mindegyik ambitiójának fogja tartani, 
hogy ez ügyben előterjesztéseit meg
tegye.

Elhasznált posta bélyegek jótékonysága.
Ezerszer kérdezik: mért gyűjtik a

postabélyegeket ?
Mi tudunk egy czelt.
Tessék elolvasni az alábbi sorokat s a 

postabelyegeket akár hozzánk beküldeni.
A  jótékonyság czélja. Az elhasznált 

póstabelyegek jótékonyságának czélja léte
síteni azon pénzerőt, melylyel a független 
Kongo-államban működő hittérítők uj gyar
matokat alapíthassanak, mint a vallás- es 
művelődés gyupontjait.

Történelmi vázlat. 1890. november 
1-én Szt.-Trudóban (Belgium) látott nap
világot az elhasznált pósta-bélyegek jóté
konysága, a Brechmas-Szt.-János társulat 
néhány gyermekeinek üdvös kezdeménye
zésére.

Ezen származásában és első sikere
iben szerény jótékonyság azonban szükseg- 
képen oly jelentékeny mérveket öltött, 
miszerint arra a gondolatra juttatott, hogy

minden regula, mineen illemtudás nélkül. 
Ezt nem hittem volna.

• De hallgasson meg édes . . .!«
• Nem hallgatom meg, hanem bün

tetésül. nem szabad feljönnie hozzám két 
hétig, halottá két hétig. Magától érte
tődik. hogy ez idő alatt én sem látoga
tom meg.«

Meglehetősen apathikus pofát vág
tam erre, azaz jobban kifejezve roppant 
bután bámultam a levegőbe.

• Mit bámul, maga . . . .  lokomo
tív: Nem látjuk egymást két hétig. Jó 
estet!* Kezet se nyújtott és eltávozott, 
kint azonban megmondta a szakácsnénak, 
hogy vesse meg az ifjur ágyát, mert az 
le akar feküdni.

És én lefeküdtem.
Másnap, miután kialudtam mámoro

mat s összefüggOen kezdtem gondol
kozni, ébredtem csak tudtára a szörnyű 
valónak.

Két hét! Két évtized lesz ez ne
kem! Adrienné ebben nem ismer tréfát.

A megmaradt darab havannát le
préseltem es eltettem féltve őrzött em
lékeim, (hajfűrtük, virágok stb,) kézé, 
mitől minden oly büdös lett, hogy tűzbe 
hánytam kincseimet.

Erre képes egy » illatos havanna.*
Hát ítéljék meg önök, fogadjon el 

az ember jó  barátjától szivart?
Ugy-e nem !

40 millió elhasznált pósta-bélyeg eladása 
által Kongo államban keresztény gyarmat 
alapitassek 800 felszabadított rabszolga 
számára. A sajtó nem kesett apostola 
lenni ezoriginális ideának és igen gyakran 
a kétkedő lelkek utópiának tartották ezen 
új jótékonyság tervezetét, mely ép oly 
idegenszerü czéljában, mint a megvaló
sítására használt eszközeiben. Időközben 
a jótétemény mind jobban fejlődött s bá
mulattal szaporodtak fel a mindenünnen 
érkező bélyegek kötegei. Európa minden 
országa, az Egyesült-államok, sőt még 
Ausztrália is siettek a zsenge jótékonyság 
iránt érzett rokonszen vüknek kifejezést 
adni az által, hogy hosszú évek alatt 
összegyűjtött postabelyegeket szereztek 
számára.

Három év zajlott le, mikor 1893. 
junius 13-án a lapok fennen hirdették a 
fényes eredményt, hogy a 40 millió posta 
bélyeg együtt van s ez apró papirdarab- 
káknak 1892 februárban megkezdett el
adása biztosította a jótékonyság teljes 
sikerét. Hála az isteni gondviselés áldá
sának, mely nagy dolgok létesítésére a 
legkisebb eszközöket is felhasználja, ime 
az elhasznált póstabelyegek jótékonysága 
által szerzett pénzerő lehetővé tette 1894 
január hóban, hogy » Mária szeplőtlen 
szive* társulatának hittérítői megkezd
hették a gyarmatalapitást.

A felső Kongóban az uj gyarmat 
400 hektárnyi művelhető területen fog 
létesülni, melyet a független állem e czélra 
engedett át. A gyarmatot kezdetben egy 
templom, a hittérítők lakása, egy árva
intézet s lakóházak fogják képezni.

Az ifjú házaspárok azon fiatal emberek 
és leányok összeházasítása által fognak 
képeztetni. kik a független állam külön
böző helyeken lévő árva-intézeteit tényleg 
látogatják; es a hittérítő szeme előtt 
lassan-lassan mind nagyobb mérvet fog 
ölteni a gyarmat, s lakói, az egykori 
rabszolgák, mindig áldani fogják a hit 
jótéteményét, mint az igazi művelődés 
előhírnökét.

Az újabb keresztény gyarmatok az 
első köré fognak sorakozni s igy a Szeren

cseden Afrikának egy uj részé fel fog 
szabadulni a rabszolgaság igája alól s 
Krisztus ügyének fog megnyeretni.

Eszközök. Kitűzött ezéijának eléré
sére a jótékonyság elfogad elhasznált 
pósta-bélyegeket, valamint levelező lapo
kat, melyeknek kegyes elküldésére kéri 
a nemesszivü emberbarátokat; e czélból 
minden buzgó katholikushoz felhívást intéz, 
mivel a czél, melyet követni óhajt, az 
egész Egyházat érdekli.

Az igazgató-tanács nagy hálával fogad 
minden oly ajándéktárgyat is, mely a 
keresztény gyarmatok ellátására jó  szolgá
latot tesz, s a mely létrehozza a hittérítők 
s védencziek pénzerejét: ilyenek: (külö
nösen élénkszinü) szövet (szélek) darabok, 
melyek a négerek öltözékeinek anyagát 
képezik; gyöngyök, apró üvegáruk, rózsa
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füzérek és képek, jámbor könyvek, ócska 
irótollak, fémpapirok, szivar-vegek stb.

A mi a bélyegeket illeti, különösen 
Jelkérjük a szives jótevőket, hogy

1- ször: az elhasznált level-. újság 
es okmány bélyegekét, úgyszintén a leve
lező lapokat el ne dobják, hanem azokat 
megőrizni szíveskedjenek. (Hány száz meg 
száz forint pusztul el evenként egyedül 
Magyarországon azáltal, hogy az elhasz
nált levélbélyegek nem gyüjtetnek, melyek 
csekély fáradozás mellett oly nagy jótékony
ságot szolgálhatnánk !)

2- szor: hogy a bélyegeket ne tisz
títsák es össze ne kössek, hanem a borí
tékok-, illetőleg czimszalagokról egy
szerűen letepve, összekeverten csoma
golják be. —  Tehát nem az egész level- 
'boritek, hanem csak maga a bélyeg kéretik.

Nem frankirozott bélyegküldemények 
csak oly esetben fogadtatnak el ha leg
alább 4— T> kilót tesznek. Legczelszerübb 
tehát a bélyegeket nagyol) mennyiségben 
összegyűjteni s úgy beküldeni, miután a 
néhány száz darab bélyeg postai szállí
tásáért fizetett költség ez által meg
kímélhető.

A  mindenféle ajándék es küldemény 
a következő czimekre küldhető:

Belgiumban: M.l’abbé Cardolle Grand 
Séminaire, Liége.

Francziaországban : Mdl. Mart he I )u- 
puis, chez M. són pére. médecin á Anor 
(Nord);

Mme IC. Farne. rue d’Angouleme, 
Cognac (Charente);

Mdl. M. Alloncius, rue de Lannoy. 
ÍH>. Roubaix (Nord);

Flszász-Lotharingiában: Mdl. A. Be- 
equet, rue Chatillon, 4, Metz;

Törökországban: Mdl. Adélé de
Testa, rue de Sofiali, 24. Konstantinápoly;

Oroszországban; M. C. Membrez, 
professeur á l’ecole reale, Cronstadt;

Magyarországban: Van Mons Alfréd 
úrnak, állami tanár, 'i'urócz-Sz.-Márton 

•>Egri Híradó. <

T. előfizetőinkhez.
Lapunk czélja léven a dohánynagy- 

és kisárusok érdekeit minden irányiján 
szolgálni; időnket teljesen a dohányel- 
árusitók érdekeinek szentelni; s erkesz- 
tőségünkben egy külön tudakozó osztályt 
rendeztünk be, a hol minden i. előfize
tőinknek bármely dohány és szivar elárust- 
tási szakmába vágó szóbeli vagy levélbei 
megkeresését készséggel elintézzük es kime
ntő szaktanár sok kai pontosan szolgálunk.

Felkérjük 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. előfizetőink 
részere készseggel fogja elvégezni.

A tőzsde engedélyekkel való visszaélések.
Nagy részét azoknak, kik az utóbbi 

időben tőzsdei engedélyért folyamodtak, 
a pénzügy igazgatóság visszautasított. 
Őszinté i kimondjuk, hogy eme intézke
désnek mi nagyon örülünk. Igaz ugyan 
hogy a doh íny tőzsdebe fektetett tőke, 
miután az üzlet gyöngén, vagy semmikép 
sem megy, mindig t< ke marad, melyet 
a tulajdonos minden áron meg akar 
menteni. Azonban, ha igazságosak aka
runk lenni, kijelentjük, hogy a pénzügy- 
igazgatóssgnak nem az a feladata, hogy 
valamely szegény ördögtől a pénzét ki
csikarni segítse. Mikepen is segedKez- 
hetnek ily alávaló dolgokban a m. k. 
pénzügyigazgatóság? Azon elvből in
dul tehát ki, nagyon helyesen, hogy ha 
valahol egy dohánytőzsde jövedelem 
hiány miatt nem létezhetik, akkor azt 
teljesen meg is szünteti. így tehát indi— 
recte átveszi a segítő szerepet is arra 
nézve, kik oly botorak, kevés pénzecs
kéjükét olyasmiért adni, a mi úgyis 
teljesen értéktelen. Kzon kötelesség tel
jesítés napjainkban oly ritka lett, hogy 
mint egykor Diogenes tette, lámpással 
kereshetnék. Azonban a kötelesség tel
jesítése mellett nem feladata azon ma
gas hivatalnoknak, hogy a vaksággal 
megverteket meg bolond tetteiktől is 
visszaragadja.

Mily sokszor esik meg, hogy az az 
ártatlan névaláírás, mit a hivatalnok 
aláír, egy egész család szerencsetlense- 
get, romlását, nyomorát hozza magával, 
pedig ez a hivatalnok intentiója nem 
volt, nem is lehetett! Ellenkezőleg! 
Többször azt hiszt, hogy tudj isten, 
mily nemesül cselekedett, mikor valamely 
Kérelmezőnek enged, miközben a másik, 
az eladó, csendesen markába nevet.

A jelenlegi penzügyigazgató Dr.
I Iiersch Károly épen e/ert a folyamod
ványokat a legszigorúbb vizsgálat alá 
veszi. Ismerünk eseteket, mikor nagyon 
magas protekezió daczára is folyamodót 
kerelmevel elutasította.

Dr. I Iiersch Károly királyi tanácsos 
ur, kinek melegen érző szivét senki el 
nem vitathatja, ki soha igaztalahságot el 
nem követ, sem pedig el nem tűr 
es joviális modorával hivatalnokainak s 
felebbvalóinak szeretetet gyorsan meg
nyerte. ezen férfiú oly kemény, mint az 
aczel olyankor, ha meg van győződve 
arról, hogy engedélyezos a felnek hátrá
nyára van. Nem vonhatjuk meg tehát 
elismerésünket oly férfiútól, ki köteles
séget ekkep teljesiti.

Szakközlönyünk nem foglalkozik 
egyesek dicsőítésével, vagy hogy szépe
ket mondjon valakinek, de a kötelesség 
teljesítésének eme kiváló módja elisme
rést, sőt köszönetét érdemel. Ismerünk

oly tőzsdéket, melyeket már evek óta 
hirdetnek eladás vegett s jelentkezetr 
is már jó csomó ember ezek megvete- 
lere. Legtöbbször oly bolondok az utób
biak, hogy felpenzt adnak miellőtt meg 
tudakozódtak volna s miután a tényállást 
megtudják ismét 50 100 írttal szegé
nyebbek. De nem okosodnak meg eme 
tapasztalatok által. A rossz trafik olyan, 
mint a rossz pénz —  mindkettőt továb
bítani tilos.

T. vidéki olvasóinkhoz.

Tisztelettel felkérjük t. vidéki olva
sóinkat. hogy minden olyan dologról, 
melyről feltételezik, hogy olvasóinkat ér
dekelhetik. lapunkat értesíteni szívesked
nének. 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.

V e g y e s e k .

Áthelyezések és véglegesilés. Rónai István 
dohányjövedéki tiszt, a sátoraljaújhelyi dohány
gyártól a fiumeihez és Schedivetz György 
dohányjövedéki tiszt a fiumei dohánygyártól a 
zágrábihoz helyeztetett át. Kleszner János 
dohányjövedéki központi igazgatósági ideiglenes 
minőségű fogalmazógyakornok véglegcsittetett.

Halálozás. Gundel Ferencz m. kir. pénz
ügyminiszteri számtanácsos, a dohánybeváltási 
számvevő osztály főnöke, mull hó 21-én, éle
tének <í2-ik évében, rövid betegség után el
halálozott. A  boldogult, mint pontos, rendes, 
szakavatott tisztviselő, s magánéletben mint 
derült kedélyű, előzékeny modorú derék férfiú, 
ismerőseinek köztiszteletét és szeretetét méltán 
kiérdemelte.

A dohánybeváltás a múlt hó harmadik 
hetében országszerte véget ért s ma már — 
fájdalom —  teljes bizonyossággal elmondhatjuk, 
hogy a mitől féltünk, csakugyan bekövetkezett 
s az 1894-iki dohánytermés, minőség és tncny- 
nyiségre nézve, minden tekintetben, egy év
tized egyik legrosszabb eredményét adta Csak 
ritka kivételes helyen mutatott fel a beváltás 
tűrhető eredményt, ez is jóformán csak a 
budapesti körzetre és Szabolcsmcgyc egy 
részére szorítkozik. A  szivaranyag-termelő 
vidékeken, u. m. Arad, Békés, Csanádraegyék- 
ben s több más helyeken, a termés álta
lában kevés és igen rossz. A  dohány anyag, 
kifejletlcnsége mellett a mi igen természe
tes —  durva, éretlen, rosszul beszáradt, he
lyenként nagy mennyiségben ködlepte, túl- 
nyirkos és rothadásra hajlandó, úgy hogy 
ezek a dohányok a fermentálás alatt nagy- 
részben tönkre fognak menni. —  Adná az ég, 
hogy ezt a szomorú eredményt az idén egy 
minden tekintetben jó év áldása karpótolja!

SegécUrerkesit/i : HELTAI NÁNDOR.
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Árlejtési hirdetmény.
A  lugosi m. kir. pénzügyigazgatóság ezennel közhírré 

teszi, hogy a resiczabányai nagy dohány áruda kezelésének 
biztosítására folyó évi április 2-án d. e. 10 órakor írásbeli 
ajánlatok utján az igazgatóságnál nyilvános árlejtést fog tartatni.

A z árlejtés tárgyát képezi a dohány forgalom után járó 
tözsdij. Az árlejtésben részt venni kívánok tartoznak sajátkezüleg 
irt és 50 kros bélyeggel ellátott zárt ajánlatot folyó évi április 
2-án d. e. 9 óráig az alólirt igazgatóság főnőkének személye
sen vagy posta utján benyújtani, az elkésetten beadattak figye
lembe nem vétetnek. Az ajánlathoz bánatpénzül 400 frt kész
pénz vagy a tőzsdei árfolyammal biró állam papírban melléke
lendő, esetleg vagy ezen összegnek valamely adóhivatalnál 
történt letételét igazoló nyugtó becsatolandó.

Az árlejtési feltételekről és kötelezettségről, valamint az 
ajánlatok mikénti szerkesztése és beadására nézve a lugosi 
pénzügyigazgatóságnál vagy a pénzügyőri biztosság és szakasznál 
valamint bármely pénzügyigazgatóságnál bővebb felvilágosítást 
szerezhet.

Lúgoson, 1895. évi márczius hó 5-én.

M. kir. pénzügyigazgatóság.

CLUB
s; x i var l e a p a p i 1

m

U1ÓVÁSU!

Kapható minden nagykereskedésben
Club-Patent 75 lap 
Club-Patent 120 lap 
Club-Perforé 100 lap 
Club franczia hüvelyek minden nagyságban

F Ű Ü G Y N Ö 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 :

kr.
kr.
kr.
kr.

Halász 9 Budapest, Király-utcza lO.

#

Tudomásomra jutott, hogy a t. n a g y -  és k i s t ö z s d e - t u l a j d o i i o s  u r a k n a k  több helyen, 
midőn „ C U L J B “ - o t  akarnak venni, ezen kedvelt gyártmányom egy utánképzését adják, azon megjegyzéssel, 
hogy a gyáros a „ C L U B “ -o t  most csinálja, amely árut aztán természetesen szintén ily megjegyzéssel
kénytelenek a közönségnek tovább ajánlani. Indíttatva érzem magam ennélfogva jó hírnevem fenntartása érdekében 
a t. n a g y -  é «  k.i«töíCHcIe-tulíijcloiiow u r a k a t  f i jg y c ln ic z tc tn i ,  hogy patent „ C L U B “ gyártmá
nyomon mindig rajta van a nevem : S . I>. > Io « l i ; »n o .

Kckslein és Neufcl<l könyvnyoni,|a< liudapcst, Kriséhet-kürut *J9.
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