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A magyar és az osztrák monopólium.
Nem épen szokatlan dolog, hogy a 

tanítvány túltesz mesteren, főleg akkor, ha 
erős akarat szorgalommal párosulva a 
tehetség fejlődését elősegítik. Ezen három 
faktornak köszönhetjük, hogy dohány 
egyedáruság oly valóban nagy hala
dást tett az utóbbi években, amit talán 
soha el nem ért volna, ha nem álltak 
volna minti a mai napig oly ügybuzgó, 
kitűnő szakemberek a monopólium 
élén.

1 la összehasonlítjuk Magyarország es 
és Ausztria ez álén kiadott statisztikai 
adatait azonnal látni fogjuk, hogy a 
magyar monopólium ügye mily óriási mó
dón nőtt. Ennek okát azonnal megleljük, 
ha egy tekintetet vetünk azon fáradha
tatlan munkásságra, melyet nálunk e 
térén kifejtenek, másrészt pedig meg- 
figyeljük az Ausztriában meg mindig divó 
ezopf rendszert nálunk a dohánygyártás
nál foglalatoskodó hivatalnok ipari illetve 
merkantil erőnek tekinti önmagát, mely 
mindig ujjat, jobbat kíván, inig a szomszéd 
Ausztriában a hivatalnok tisztán a száraz 
betűhöz tartja magát, attól el nem tér, 
jóllehet e rendeletek közel 1 0 0  evesek. 
Ehhez járul meg a nálunk kétségkívül nagy

T Á  R  C  Z  A.
Két repuizitió.

lila: dombóvári Schtilliof G. R.
(Folytatás.)

A/, orvos, kinek nagy lelki küzdelmeibe 
került, hogy ne tartson diktiokat a humaniz
musról, meg holmi égbe kiáltó bűnökről, figyel
mesen hallgatott. ( )  még azokból való volt, 
kik az általános hadkötelezettségről szóló tör
vény életbelépése elölt kerültek sorra, kiket 
ennélfogva, ha volt pénzük, ez által lehetett 
megszabadítani a szolgálattól. Innen van, hogy 
elölte teljesen ismeretlen volt a katonaélet eme 
igen gyakran előforduló epizódja.

••Ilyen rcquisitió alkalmával történt meg 
velem, hogy, miután 2 napja táboroztunk 
Szcnováczon s mindent elfogyasztottunk úgy
szólván, amit magunkkal hoztunk, hogy felsőbb 
parancs értelmében engem küldtek a falu felső 
(északi) végére rcquirálni, mig egy velem 
egyidős bajtársat a déli részre.«•

nKzcn alkalommal tettem a keserű ta
pasztalatot. hogy a faluban nagyon sok a »kis 
hamisa, aki rászedte az összes chargit a zupas 
őrmestertől le egészen az utolsó bakáig, il
letve a kutya-mosóig.*

A z állítólagos hírek, melyek a falu fehér- 
ncpének közös megegyezése alapján szárnyra

fellendülésnek örvendő mezőgazdaság is, 
mely odaát csökkenőben van. Nem csodál
kozhatunk ily körülmények között, ha. 
Magyarország dohány monopóliuma oly 
nagy fellendülésnek örvend, mint ezt a 
számok megerősítik. I la most már a szak- 
vélemény azt tartja is, hogy a forgalom 
ime elerte tetőpontját, mi azért bátran 
merjük állítani, hogy ez még koránt sincs 
igy, mivel minden jel arra mutat, hogy 
az általános forgalom még mindig növek
vőben van. A ki az eseményeket figyelem
mel kiseri es a nép mozgalomnak, vala
mint a mezőgazdasági actionak csak nemi 
befolyást is tulajdonit, az nem tagadhatja, 
hogy az idegen forgalom nálunk nagy 
fellendülésnek örvend. Nem is szólunk 
az epitkezesek gyarapodásiírói, melyek 
egyenes következmenye, hogy az eddig 
gyümölcsözetlenül heverő pénz egyszer 
a munkás osztálynak jut, mindennek nem 
tulajdonítunk oly nagy befolyást, de 
annak igen, hogy a magyar doh. mono
pólium már elérte, sőt túl is szárnyalta 
más államok niveauját. Aztán spéciéi mint 
bevezető sorainkban megemlítettük kva
litás tekintetében is túlszárnyalta a tanít
vány mesterei Az osztrák 11 es K szivarok, 
melyek azelőtt büszkeségei voltak az

keltek a falu élelcmga/.dagságáról egyes pol
gárok rejtett kincseiről mind koholtak voltak, 
oly czélból, hogy annal nagyobb legyen a ke
serűség, ha csalódik az ember, s hogy, ha a 
gazdag zsákmány reményében vonulunk be a 
faluba rcquirálni, annál inkább nevethessenek 
ki a keleti szokás szerint lefüggönyözött abla
kok niögöl.

A  faluban tényleg a legnagyobb nyomor 
uralkodott. A leglelkiismeretesebb utánajárás, 
padlás, pineze motozás, ásatás, mind a mellett 
bizonyított, hogy nincsen semmi hasznavehető 
dolog az egész faluban, ha csak el nem vesz- 
szük a létminimumát ennek a földhöz ragadt 
szegény népnek. Khhez pedig, tekintettel a 
nem épen túl nagy szükségre, mely a tábor
ban volt, épen nem volt kedvem.

»Már-már a *kehrteuk«-re gondoltam.*

»»lukkor egy az imént szimatolásra kikül
dött káplár lélcks/iikadva rohan feléin, s rövid, 
s a futás okozta zihálások által, meg-meg sza
kított hangon jelenti, hogy felfedezett egy 
nagyszerű pontot. Van ott élelem meg takar
mány bőviben. Csak ki kell nyújtani a kezet 
érte. Villa ; kertben, csupa asszonynép a ház
nál, Istállóban lovak, ennélfogva széna is meg 
zab is.

osztr. monopóliumnak jelenleg nem is 
hasonlíthatók a magyar monopóliumhoz 
II es E szivarjaihoz. Az osztrák Trabucco 
a mieinkhez képest szemét. A magyar 
dohány hibájául rójják is fel, hogy nagyon 
is erős, aromája gyenge dohányzónak 
nem eléggé gyenge, ezek oly hibák, 
melyen az újabb dohány termelés segi- 
tani fog.

Nagyjában es egészeben véve Magy
arország büszke lehet doh. monopóliumára 
es Graenzenstein Béla jelenlegi állam
titkár megelégedéssel tekinthet az általa 
megkezdett munkára, mert tagadhatatlan, 
hogy a dohány monopólium virágzása az 
ő működésének kezdetétől datálódik. Nem 
csekélyebb érdeme van azonban ebben a 
köz. doh. igazgatóság főnökének Slavicsek 
Rajmond p. ü. főtanácsos urnák, kinek 
lankadatlan szorgalma es szakismerete 
tette lehetővé az ügy további virág
zását. Ekként mondhatjuk ki bátran, hogy 
a magyar doh. monopólium, még nem 
érte el virágzás tetőpontját, de tovább 
fog fejlődni, ha mindenki mint eddig 
kötelességet oly híven es lelkiismerte- 
sen teljesiti.

Azt mondják, hogy as afrikai oroszlán, a 
fenevadak legnemesebbjeinek egyike, ha áldo
zatát első ugrásra nem síkéiül hatalmába ke
rítenie, megszégyenülve fordít hatat s bömbölve 
száguldja át a sivatag mérhetetlen homok- 
buezkait.

S hogy az embernél ez épen fordítva 
van, hogy az embert csak ingerli az, hogy 
nem sikerült neki akaratat mindjárt előszőne 
kivinni, s ekkor, ha csak felig van reménye 
teljesíteni akaratát, kettőzött dühvei lat annak 
keresztülviteléhez, az csak a mellett bizonyít, 
hogy az ember nem a legnemesebb fenevad.

Én sem fordultam tehát meg, miután első 
debut-m nem sikerült, (azaz nem sikerült első 
körjáratom alatt mit sem rcquirálni) hanem 
kapva kaptam az alkalmon, mely kínálkozott, 
hogy megszabaduljak attól, miszerint tiszttár
saim ki nevessenek kudarezomért.

Mentünk a kitűzött irányban.
Zöldre mázolt fakerítés. Oh bár csak 

sohasem láttalak volna. S ti árnyas fák, me
lyek akkoriban vakmerőén döftétek az ég hom
lokába meredek ágaitokat. 1 hányszor gondolok 
reá tok, ha néha-néha fölver az emlékezés 
mérges nyila patriarkális nyugalmamból!

S ti egykor piros rózsák! 1 lányszor bo
rítom forró csókjaimmal por és molyette meg-
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Szabad-e a szivarokat drágábban eladni ?
Megvagyunk arról győződve, hogy 

ezen a kérdésén mindenki nevetni fog? 
Hogyan? a «Dohányárusok közlönye*, 
ezen lap, melynek minden rendeletet is
mernie kell, ily primitív kérdésre nem 
találja meg a legegyszerűbb feleletet? 
igaz, az nevetségesnek és szinte hihe
tetlennek hangzik, mindazonáltal e kér
désre sem határozott igennel, sem pedig 
nemmel nem felelhetünk. Hozzál teszszük 
m g, hogy minden dohányárus engedélye 
megvonatik. ha drágábban árulja szivar
jait, mint az elő van írva, de várjunk 
csak, nem oly nevetséges kérdésünk, a 
minőnek első pillanatra láttuk. A fővá
rosban számtalan helyen árusítják drá
gábban a szivart, mint az meg van en
gedve. Kedves olvasóm adass egy kávé- 
házba reggelidhez egy Virginia szivart es 
mond mennyibe került. Vagy egy ven
déglőben sörödhöz kérj Suhan czigarettát, 
akkor megtudod, hogy annak ára nem 2 , 
hanem kr. Kz mindeddig nagyon helyes 
lenne, hisz a vendéglősnek, kávésnak 
is élnie kell. Igaz, hogy nagybani áron 
veszi szivarjait es van elárusitási enge
délye, melyért bérösszeget nem fizet, s 
emellett megvan azon joga is. hogy a 
szivarokat 20— 25 %-al drágábban áru
sítsa. Joga? nem ! Hisz ezt nem engedik 
meg az eladási szabályok. Hahahaü!

Kedves olvasóm, ez ama magyar 
paraszt esete, kinek kofferját ellopták s 
ö azzal vigasztalta magát, hogy a tolvaj 
nem nyithatja fel a koffert, miután nincs 
hozzá kulcsa. így van ez a rendeletekkel 
is, melyek megvannak, melyek követesére 
nem figyelnek. 1 Iisz eleg az, ha a ren
delet megtiltja a szivarok drágább el
adását, ha ez mégis megtörténik, azért 
az Úristen a pinezért majd méltón bün
teti meg. Ámen !

fakult leveleiteket, ha olykor-olykor, egy-egy 
illatos levél keresése közben véletlenül kezem 
ügyébe kerültök ! 1 lányszor gondolom ma
gamban, oh! ha beszélni tudnátok ha . . . De 
térjünk a tárgyra, azaz a személyre!

Belépés a rácsos kapun. Legénység 
persze kint marad, legalább egyelőre.

Oszlopos tornacz fehér asztal. 1 Iozzá való 
székek

Fényes szempár. 1 Iozzá való birto- 
kosnö. Nem szőke, nem barna.

De térjünk a tárgyra!
Beteg anya, kit két kisdede szeretve övez 

körül mozdulatlanul hever nehéz karos-székre 
vetett párnákon.

Udvarias köszöntés. Felelet erre: gyer
mekek sivalgása, a ház bundás kutyájának 
bosszús ugatása.

Közeledés a ház felé ! Gyermekek ijedten 
kapaszkodnak beteg anyjuk szoknyájába s a 
ház leghübb őrzője is dühösen ugrik fel helyé
ről, hogy széjjel tépje a hívatlan vendéget.

» Bodri te ! Maradj veszteg!« szólal meg 
a fenti szempár birtokosnője tiszta magyarság
gal s az udvarias kutya tüstént teljesiti deli 
úrnője parancsát.

De valamint minden dolognak 2 oldala, 
úgy ennek a jelenetnek is aránylag rövid idő

1 ehát szabad a szivarokat drágáb
ban eladni ? nem ! Sem drágábban, sem 
olcsóbban. Ezen tény a rendeletek sze
rint az engedély megvonását vonja maga 
után. Már e miatt is el kellene venni 
a vendéglősök es kávésok doh. elárusi
tási engedélyét. Kelkérjük tehát az ille
tékes hatóságot, miszerint a rendeletek 
szentsége érdekeben is már ez ügyben 
rendet csináljon. Előfordul az is gyak
rabban, hogy a pénzügyigazgatóság 
ilynemű panaszokat is kap. Ilyenkor a 
pinezér azt mondja kifogásul, hogy az 
1— 2 krt borravalónak tekintette. Ily el
járás a pénzügyi hatóság reputáczióját 
rontja. Nézetünk szerint a dolog megol
dása lenne a vendéglői és kávéházi en
gedélyek bevonása. Ez is azon reformok
hoz tartozna, melyet a pénzügyminiszté
rium elintézhetne, mivel az ügy jelenlegi 
állásában mindenkinek .írt es senkinek 
sem használ.

T. előfizetőinkhez.
Lapunk czélja leven 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
tőinknek hőrmely dohány és szivar elárasz
tást szak moha vágó szóbeli vagy levélheh 
megkereséséi készséggel elintézzük es kime
r i  lő szaktanácsokkal 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 serelmek törvényes 
utoni orvoslását, szakmibavágó bead
ványok szerkesztősét, stb. t. előfizetőink 
részére készseggel fogja elvegezni.

alatt kettős következménye volt. Egyik, hogy 
meghunyászkodott a Bodri, másik, hogy meg
hunyászkodott inég valaki.

A  szempár birtokosa, diseretió ked
véért nevezzük igy az elbeszélés hősét) ekkor 
felém fordult iiy szavakkal: » Mivei szolgálha
tok uram ?“

Én, megvallom ép oly kellemetlenül le
pődtem meg a láthatóan hideg fogadtatáson, 
mint amilyen kellemesen érintett azon tény
körülmény, hogy távol a hazától drága honom 
nyelvét hallhatom. S még hozza mily ajkaktól!

Bejövét mindjárt más fele kalandoztak 
gondolataim, amint szemembe ötlött a szempár 
birtokosának tüncményszerü megjelenése. Majd 
midőn hallottam a csengő magyar nyelvet, 
mely a legszebb katona zenénél is kellemeseb
ben rezegtette meg fülemet, első gondolatom 
az volt, hogy ha itt nem tesznek meg minden 
lehetőt a kellő segély előteremtésére, ha itt 
nem adnak legalább némi segítséget, akkor 
sehol.

Három lépésnyi távolban álltam meg s 
mutattam be magam s miután bokáimat, aka
rom mondani sarkantyúimat kellő snajdigség- 
gol csaptam össze a megállásnál.

» Barkós hadnagy.«
(fo ly t, köv.)

A nagyárusok provisiója.
1 la azt akarjuk kifejezni, hogy kevés 

a jövedelmünk, igy szoktuk mondani: sok 
a halálra es kévés a megélhetésre. Ezen 
kétségkívül kissé humoros mondatot bíz
vást alkalmazhatjuk a nagyárusok jövedel
mére. Teljes igazsága van ugyan a pénz
ügy igazgat óságnak is. ha annak adja az 
engedélyt, a ki legkevesebb provisiót kér. 
Miután pedig vannak még oly szerény 
halandók nagy számmal, kik sokat kíván
nak dolgozni és ezert semmi jövedelmet 
sem követelnek, nem is lehet ez ellen sem
mit sem tenni. Vannak azonban nagy 
számmal oly regi nagyárusok, kik üzletük
ben megöregedve látják, hogy most mind
inkább több lesz a kiadás, a munka es 
a jövedelem a kis provisió miatt csökken. 
S ez a dologban az igazságtalanság.

Ha valaki negyedszázadon keresztül 
vezeti üzletét, nem szabadna az utolsó 
eveiben provisióját kisebbíteni vagy tán 
üzletére árlejtést kiírni, hogy mi tel lc- 
jobb nyomják a már amúgy is csekély 
provisióját.

Teljesen objective állíthatjuk, hogy 
a nagyárust fele részben privát embernek 
fele részben pedig hivatalnoknak kell te
kinteni. mivel ugyan azon discliplina alá 
tartozik, mint a hivatalnok s úgy meg 
vannak a főnökei is. A mi külümbség 
van köztük az csak a szegény nag\ árus 
hátrányára van. Jövedelme csökkenhet, 
váltakozhat es ha sok idő múlva bele 
vénült üzletebe, beálh itnak azon körül
mények. melyeket czikklink elején fel
soroltunk. A nagyárust tisztán kereskedő
nek tekinteni absurdum. Nem konkurrálhat, 
sem nem exportálh u. sem pedig nagyobb 
árak mellett nagyobb nyereségre sem 
tehet szert, szóval sokban különbözik a 
kereskedőtől, kinek rossz oldalait szinten 
érzi, jó oldalait pedig nem ismeri. Ily 
körülmények között nem irigylendő a 
nagyárus helyzete s ha a jajs/ó nem is 
hallik ki a nyilvánosságba ez-azért van. 
mert egy sem merné koczkára tenni egész 
vagyonát, jövőjét, mikor ezren vannak 
olyanok, kik eme munkát szívesen tennék 
ingyen. A kincstárnak azonban nem mind
egy hogy ki árusítja áruit. Az eladók 
cjualitása befolyással bir a forgalomra es 
végre azt hisszük, hogy teljesen jogos 
ha azt kívánjuk, hogy végzett munkát 
meg is fizessek,

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 véleményé: 
uj eladási engedély kapás, szóval min
den ezen szakmába vágó tudósításért 
hálás lesz szerkesztőségünk.

A tudósítások bármely nyelven be
küldhetők.
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A beküldők nevét csak akkor nyom
tatjuk ki. ha azt határozottan kérik, ha 
titokban akarják tartani, akkor számít
hatnak discretiónkra. .1 szerkesztősé

V e g y e s e k .
A (lohányjövedek ez év első felében, egy- 

behasonlitva a múlt év hasonló időszakával 
emelkedést mutat fel. A  többlet 4(58.374 írt, 
a mi 2*1 százalék emelkedésnek felel meg. be
folyt pipadohányért 9,846.978 fit. A  múlt év 
e lső fefében 9,312 371 fit. Szivarokért befolyr
8.300.000 forint. A mulr óv első felében
8.483.000 fit. Papirsziavarkákért 2.089,500 fit* 
2,022.500 forinttal szemben. Ugyanazokért a 
szivarokért 38.32(5 Irtot, 22.(5(50 frttal szemben. 
Különlegességekért 1,822.20(5 írt folyt be,
1.780.33(5 frttal szemben. Pipadohányt fogyasz
tottak 347.020 kg-ot, mig a múlt év hasonló 
időszakában 340,(5(57 kg.-ol, a mi 1*8 százalék 
emelkedés. Csomagocskákban fogyasztottak: 
2*53,554 572 darabot, mig a múlt évben 
245),233.383 darabot. A  többlet 14,321.189 
darab, vagyis 5.71 százalék. Szivart fogyasztot
tak, és dedig legalitást: 3,525.600 darabot,
I894-ben 4,100.000 darabot, a kevesebblett 
tehát (500.000 darab I'rabukot: 7.470,000 da
rabot, a múlt évben 7,344.000 darabot, a több
let 127.000 darab, Britannikál .* 14,081.000 da
rabot. 180|-ben 16,078.000, a kevesbblet
tehát 1,00(5.000 darab. Kuba portónkét:
42.900.000 darabot, 1804-ben 31,300.000 dara
bol, a többlet 11,(500.000 barab. Porlorikot :
20.500.000 darabol, az 1894 évben 33,200.000 
dri», a kevesbblet tehát 3,700.000 darab. Ve
gyes külföldi: 113,1(50.000 darabot, 1894 évben
110.665.000 dibot. a többlet 2,500,000 darab.
Rövid magyar: 2(5,70*).000 darabot, 1804-ben 
28,(500.000 darabot, a kexescbblet 2,000.000 
drb. Virginiát: 13,700.000 drb. 1884 évben
18.700.000 drbot, a kevcsebblet 5.000.000 dib.
Szivarkát fogyasztottak és pétiig Sztambult: 
2,(500.000 dreot, 1804-ben 2,300.000 drbot, a 
többlet 300.000 drb. Szultánt: 23,800.000 dbot, 
1894-ben 23,700.000 drbot a többlet 100.000 
drb. 1 Iölgyszivarkát: 5(5,500.000 drbot, 1894- 
ben 3(5,200.000 drbot, a többlet 20,300.000 drb. 
Merczegovina szivarkákat: 40,700.000 drbot,
1804-ben (53,900.000 drbot, a kcvescbblet
1 1,200,000 drb Sport sz varkákal : 18,200.000 
drbot. 1804-ben 14,100.000 drbot. A  többlet
4.100.000 drb. Jendidgc szivarkákat *.20,000.000 
drbot, 1804-ben 23,000.000 drbot, a kevesebb
let 2,200. 000 drb. Drámát: 24,700.000 drbot, 
1804-ben 18,700.000 drbot. A  többlet (5,000.000 
drb. Virginiát: 55,(500.000 darabot, 1804-ben
53.800.000 drbot. A többlet 1,800.000 darab. 
Magyart: 77,100.000 drbot, 1804-ben 91,500.000 
drbot. A kevesebblet 14,000.000 drb.

A szivar és dohánygyártás Magyaror
szágon Az egyes dohánygyárak a mu't évben 
összes 401,50(5,8(50 darab szivart gyártattak, 
tehát az 1863. évvel szemben 13.728,318 da
rabba többet. Finom pipadohányt gyártottaki 
2.300,440 kilogramot, közönséges pibadohanyt 
13.271,7(50 kilogramot s miután 1893-ban a 
finom dohánygyártás 2.30(5,(5(50 kilogramm, a 
közönséges bedig 14.4(51,720 kg. volt, ennél
fogva a pipadohány gyártásban a hanyatlás 
1804. évben 1.105,050 kilogramot tesz ki. A 
legnagyobb emelkedés a szivarka gyártásban 
mutatkozik, 1804.‘év végével ugyanis (589.435,000 
szivarkát gyártottak mig 1893-ban a szivarka- 
gyartás (564.816,000 darb volt és igy az emel
kedés több mint 24 millió darabot tesz. Az 
egyes dohánygyárak a következő eredményt 
tüntetnek fel a szivargyártás tekintetében :

Budapest (Krzsébet város) 38.883,(553 drb szivar 
Bupapest (Ferec-város) 1 1.525,400 » *>
Budapest (O-Bnda
ligc
j‘ iume
Kassa
Kolozsvár
Pápa
Pozsony
S.- A.zUjhely
Selmeczbánya
Szent-Golhard
Szomolnok
Temesvár
Zágráb
Z c n g g

7 .8 ( 50,800 »  »

2.099.000 >»
52.701.000 »
70.180,255 » »

23.685,705 »>
13.744.500 *
62.284,900 » »
7.476.000 »>

74.614.000 » »
13,500 »

28.6(51,520 > »>
23.60(5,025 *»
22.073.500 o >»

8,522 »

Megjegyzendő hogy a szent-gotthárdi do
hánygyár csak ez évben kezdi meg teljes 
működését.

Siessen aki még nem nyert. Az osztrák 
magyar monarchia kormányai fokozatosan be
szüntetik a kis lottót, annyi szerencse vadász
nak kcdvcncz játékát. A beszüntetés közeledé
sét jelenti a lottó igazgatóságnak a lottó gyűj
tőkhöz közelebb érkezett felhívása, melyben a 
m. kir. pénzügyminiszternek aug. hó 2-án 
40079 sz. a. kelt rendeletére hivatkozva, tu
datja, hogy a magyar szent korona országai
ban a linczi, lembergi és gráczi húzósokon 
való játszás 1805. deczember 31-ével beszün
tette* ik. Knnélfogva a játék gyűjtések a lem
bergi húzásokra csak deczember 24-én, a grá-

czira pedig deczamber 28-án tartandó húzás
sal véget érnek.

A közp. doh. gyárak igazgatójává a "Ma
gyar értesítő jelentése szerint, dr. Perleberg 
osztálytanácsost nevezik ki, kit a napokban 
neveznek ki miniszteri tanácsosnak, lé hirt 
fenntartással közöljük.

Szerkesztői üzenetek.
M. W Kérdésére a legnagyobb készség

gel felelünk privát levélben.
D. K. Zenta. Panasza jogos. Forduljon az 

illető p. ü. igazgatósághoz.
R. E. Még mindig varjuk az igéi t kéziratot.
K 0 Sz. Fehérvár. Szerelmes leveleket 

elvből és még számtalan más okból nem közlünk. 
Kérünk mást.

êgé(ls*erkes./.iö : HELTAI NÁNDOR.

IS Y  I  L  T  T  K  R .

Nehány ezer darab

S E L M E C Z I  P I P A
T a k n l s  V e n d e l

hírneves gyárából (Zólyom), nálam nagyon 

jutányos áron kapható.

Vidéki tudakozásokra készségesen

válaszolok.
Engel Benő

Budapest, VI., Andrássy-ut 84.

;;r ÁRLEJTÉS.
A tmdapcslviilrld m. kir pén/.ü̂ yixu/.K.itősúir részéről ezennel közhírré lélelik, ln*jry a hivuhilhól 

lödéül íélmomlüs folytán :» kereskeméli <lohány-niii,ryánuln kezelése üresedésbe jötl, melynek helöllése czel-
••/.'•II kir. |>éii/.íl^yi/.^.11ósá hivuhilns helyiségében i Budapesten. II. kei.. Kö-ub/.a .'51 s/... I. emelel)

folyó évi szeptember liö 2«1 ik napján nyilvános versenyláiyyalás lóg Iádul Ili. .1 kezelési <lij I II" azaz egy 
és hal Iized százalékkal állapillalik imy. A doháuy-nagyáriida folyó évi november hó 12 ik napján lesz 
átveendő.

A kecskéinéli dohnny-nagyáruda, molylyel dohány- és bélyegjegyek kicsinyíteni eladása és különlegesség 
eladást is össze van kőivé, s mely több vidéki dohány kisárndát is ellal készlet led, a budapesti dohány- 
raktárból szerzi be készletéi.

A dohány ímgyárudának is mull 1891. évi forgalma (beleértve az összes lent megnevezet! készletekéi} 
21 :i. 1 !MI IVI azaz kélszáztizcnbároiiiezei*százkilenezveubal l'rlol leli ki.

A versenyzők larloznak bánatpénz lejében 42(50 frl incglml&rozotl állandó IonIi ezikkek erlekenek 
10" „ vagyi- 42i» frl készpénzben az alábbi minta szerinl szerkeszlemló s 50 kros bélyeg*:! ellátandó lepe- 
csélelt ajánlalho/ mellékelni, vagy pedig ezen összegei valamely kincstári pénztárnál lelenni, cs az orról 
szóló nyugtái az említett ajánlathoz csatolni.

Az írásbeli ajánlatok folyó évi szeptember bő 254k napjának délelőtti 10 óráig ezen kir. pénzügyi 
igazgatóság főnökénél benyújtandók.

Budapest, 1895. évi augusztus hó 19-én.
A budapestvidéki m. kir penzügyigazgatóság

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33264. 

111 1895.

Árlejtési hirdetmény.

0 
0 
0

Balásfnlvan felmondás folytan üresedésbe jött dohány nagyáruda betöltése czél- 0 jából, a nagyenyedi pénzügy igazgatóságnál 1805. évi szeptember hó 2-án délelőtt 
0 órakor zárt Írásbeli ajánlat utján versenytárgyalás fog tartatni.

0 Az eddigi dohány nagyárus az áruda kezelésért 2 ',  °/0 tözsdijt élvezett.
A  dohány nagyáruda évi forgalma az 1894-ik évben összesen 60.373 frt 90 krt 

tett, melyből a fogyasztóknak való saját elarusitására 265(5 frt 95 kr. ; a limito dohányra 
38 frt 08 kr. és a hozzáutalt kisárusokra 66.678 írt 0(5 kr. esik, megjegyeztetik, hogy 
a dohány nagyárudával a bélyeg és váltóíirlapok eladásának kötelezettsége és 11 ,,-nyi 

T w  ellátási jutalék mellett egybe van kötve; forgalma - 5234 frt 20 kr,
A  dohányanyag a nagyszebeni dohányraktárból, a bélyegjegyek pedig a gyula- 0 fehérvári adóhivataltól szerzendők be.
Bánatpénz fejében az ajánlathoz 250 frt csatolandó.

0 Nagy-lényeden, 1895. augusztus 22.
M. kir. pénzügyigazgatóság

0  R e in b o ld .
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#
# „LA SPECIALITE"
# „ELYSÉE11 #
# l e g f in om abb  legjobb valódi franczia

szivarkapapirok és szivarkahüvelyek.
#

# VALÓDI #
EGYIPTOM I SZ IYA R K A H Ü YE LYE K #

# k a  p l  í a t ö k #
# minden nagyobb és jobb szivartözsdében.

N a g y b a n i  e l a d á s  a z  o r s z á g  ö s s z e s
#

# n o r in b e r g i  é s  p a p i r = n a g y k e r e s k e =

e lé s e id  >en. #
GYÁRI FŐRAKTÁR:

G O L D Z I E H E R  G É Z A
#

B U DA PEST #
V. kerület Arany János-utcza 20. szám.

#
# #  #  #  #  #  #  # #

Kckstein is  Xeufcld Budapest. Kirdly-utcza 17.
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