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A magyar dohányegyedáruság.
Már ide s tova negyvenhat esztendeje, 

hogy nálunk a dohánymonopolium létesült 
és körülbelül 28 eve. hogy az önállóvá 
lett. Ha valamely ipar vagy kereskedelmi 
ágnál sikerről szólhatunk, ugv első sorban 
a magyar dohányegyedáruságe a pálma, 
miután e térén nem csak újat kellett 
alkotni, de ki is kellett irtani a gyomot, 
a mely már nagyon is buján kezdett 
tenyészni. Nem kell a conservativ ellen- 
ségének lenni, ha az 50-es évek szoká
sainak s hagyományainak megs/iinéset 
nyereségnek, sót mondhatnék szerencsé
nek tartjuk. Mily idők is voltak azok, a 
forma többet nyomott a latban, mint maga 
az ügy. mikor a legalsóbb rendű hivatal
nok szigorúan ragaszkodott a betűhöz, 
maga csinált törvényt ott, ahol arra semmi 
szükség nem volt.

Előszeretettel emlegetjük azon »regi 
jo időket t amikor is, laikus felfogás 
szerint, olcsó pénzért a legjobb szivarokat 
szívta az ember; ez azonban nagy tevedes. 
A szivarok nem voltak jobbak a maiak
nak sőt a pénz akkori értékét tekintve, 
drágábbak voltak, mint ma. A mi pedig 
a szivarok jóságat illeti, utalhatunk arra, 
miszerint az 50-es es 60-as években a 
szivarok kőkemények, tehát rosszul csavar 
tak voltak, miáltal nem is szeleitek, s ez 
oly hiba, mit a mai szivaros ember nagyon, 
de nagyon ritkán tapasztal. Nem is szo
lunk a dohányok csomagolásáról, mely 
kriminálisán rossz volt. A gyárak a regi 
szivarskatulyákat ismételve visszavásárol
tak es újólag fel is használták, minek 
következménye volt, hogy a szivarok csak 
igen ritkán nem törtek teljesen össze. A 
60-as években nem volt a fővárosban ló 
dohányáruda, melynek készleté meghaladta 
volna az 1000 fortot, inig ma 100 meg 
100 ilyet találunk. Ma a vidékén is talá
lunk oly kisárudát, mely valódi, nagy 
kereskedelmi háznak tekinthető. Röviden, 
a dohányegyedáruság térén, úgy ipari, 
mint kereskedelmi tekintetben oly colosz- 
s/ális haladás észlelhető, mely az embert 
valóban meglepi.

Igaz hogy egy iparágnál sincs 
annyi gáncsoskodú, mint éppen a 
dohánygyártásnál s igy természetesnek 
látszik, ha a laikus mindennemű dohány

termeket jóságában kifogásol. Természe
tesnek is találjuk, hogy ezen% termékeket 
megbecsülni csakis a szakember tudja. 
Mi. kik merhetünk e termékekről, mint 
szakemberek, nyilatkozni, a magyar do- 
hányegyedáruságot csakis teljes elismerés
sel méltathatnék, s ez oly körülmény, 
mire a fent nevezett egyedáruság nem 
szorul. Miután azonban az ezredéves kiál
lítás előtt vagyunk közvetlenül, nem hagy
hatjuk el, hogy írásbeli kimutatást ne 
közöljünk oly c/ikkekr< 1. mely körülbelül 
átlagos (J0 miliő forgalommal az állam
nak evonte 26 millió forint tiszta hasznot 
hoz, oly czikkről, mely a lakosság egy 
res/enek kenyeret es munkát ad. Ezt úgy 
értjük, hogy a in. kir. dohánymonopolium 
Írassa meg egv szakember által az egyed
áruság történetét. Hz aztán úgy a szak
embert, mint a laikust egyaránt érdekelne* 
Meg vagyunk arról győződve, hogy ezen 
munkában közölt statisztikai kimuta
tások, valamint az adatok a dohány
egyedáruság colosszális előrehaladását 
inkább bizonyítanák, mint minden ki
állítási objeetum. Akkor látná csak a 
világ, mely e szerényen működő ágról 
tudomást sem vesz, hogy mi volt e tereli 
egykor, es mivé lett azóta.

Egyesek azt mondhatnák, hogy a m. 
kir. dohánymonopoliumnak nincs szükségé 
reklámra, ha ugyan ezt reklámnak nézik. 
Ez azonban tévedés. Nagy nehézségek 
mellett létesült az egyedáruság, s meg 
nagyobbá került, inig a magyar állam 
átvette s a mai napig vezette. Az élért 
nagy eredményt, a sikert azzal se jutal
mazzuk. hogy a világ tudomást vegyen 
róla ? Nem hiszszük, hogy az reklám- 
haj liászás lenne, ha egy kis kötetben 
megírnák mindazt, ami e tereli eddig 
történt. Ez igen jó kézikönyv lenne nemzet
gazdaságunk fejlődésének történetére 
nezve, valamint bizonyíték arra nézve, 
mily talentumos, szorgalmas es szak ismerő 
hivatalnokság foglalkozik vele.

A m. kir. központi dohányraktár.
Vonatkozással múltkori közlemé

nyünkre, illetékes helyről arról értesítenek 
bennünket, miszerint az általunk ecsetelt 
állapotokat magasabb körökben már rég

óta ismerik és azon vannak, hogy ez álla
poton segítsenek.

Azon körülményt, mely szerint a 
dohány raktár helyiség tekintetében nem 
felel meg hivatásának, már inéit. Graenzen- 
stein Béla jelenlegi államtitkár ur észre
vette és szándéka volt azt egy minden 
tekintetben megfelelő tágas helyiséggel 
felcserélni. Miután azonban a ferencz- 
városi dohánygyárat egy kevesbe lakott 
nagyobb helyre akarták áthelyezni, e s  

ugyanide a dohányraktart is. miután pedig 
egy provizórikus helyiség nehezen talál
ható. es sok költséggé! járna, azért maradt 
a dohányraktár a vámházban.

Megvalljuk, hogy nagyon helyes a 
terv. miszerint a dohányraktárt az ország 
egyik legnagyobb gyárával kössék össze. 
Eltekintve azon összegtől, melyet a szál
lítással megtakarítanának, de vegyük azt 
tekintbe, mily előny az. ha az árut nem 
kell egyik helyről a másikra czipelni.

Első pillanatra a nagyárusokra nézve 
kellemetlennek látszik a távolság, de mi úgy 
hiszszük, az teljesen mindegy, ha a fuvaros 
egy negyed órával előbb vagy később 
hozza meg az árut. Kellemetlen lenne 
azonban, ha a megrendelés liquidálása, 
befizetése, számítása a vámházban történ
nek s a kiadás a tőle messze fekvő 
dohányraktárban. Ily eljárás mellett a 
nagyárus egy ily megrendelésnél az 
egesz napot ezzel tölthetné. Úgy hiszszük 
azonban, hogy ha e terv megvalósul, 
akkor abba a palotába helyezik majd a 
külön dohány es okmánybélyeg befizetési 
kasszát. A jövő dohányraktára ime lelki 
szemeink előtt van s ime beláthatjuk, 
hogy mindenre, a mi az elárusitás javára 
van, tekintettel vannak. Tervünket, mely 
szerint a jelenlegi helyet befödjek vagy 
pedig keritéssel ellássák, helyeslessel 
fogadták el illetékes helyen is, igy tehát 
a dohányraktár majd nyugodtan várhatja 
be a mig díszes, palotájába közltözköd- 
hetik.

A m. kir. dohánygyárak üzeme 
1694. évben

Az 1894-ben üzemben volt 18 do
hánygyárban a következő mennyiségű 
nyers anyag lett feldolgozva: külföldi
dohánylevelek 4.017,565 klgrm, belföldi



dohánylevelek 16.721!,550 klgrm, együtt 
összesen 21.247,116 klgr, (az előző évben 
volt 21.100,177 klgrm).

A készített dohánygyártmányok súlya 
volt: burnót 60.19(5 klgrm, (csakis a
budapest-fei enczvárosi és a fiumei dohány
gyárban gyártatott, —  az előző évivel 
szemben azonban ezen gyártmány keve
sebb volt 3.232"/, klgrmmal), —- finom 
pipadohányok 2.399,449 klgrm, (előző 
évben 2.39(5,(5(59 klgrm), közönséges pipa
dohányok 14.0(53,387 klgrm, (e. é. 
14 4(51,720 klgrm). szivarok 2.394,098  
klgrm (e. é. 2.260,744 klgrm), szivarkák
1.0(54,677 klgrm, (e. é. 1.073,910 klgrm), 
összesen 19.9(52,709 kilogramm, (e. é. 
20.23(5,481 klgrm).

A gyártott szivarok es szivarkák 
es szivarkák nemenként és darabonként: 
Regalitás (AA) 8.202,(586 drd, (az előző 
évihez képest kevesebb 2.004,956 darab), 
Trabucos (A) 16.496,090 drb, (az előző 
évihez képest több 1.743,373 db), Brita- 
niba (BB) 41.902,140 drb, (az előző évi
hez képest több 6.425,621 drb), Milares 
(B) 3.001,530 db, (az előző évihez képest 
kevesebb 1.910,470 db), Panatelas (C) 
379,200 db, (az előző évihez képest ke
vesebb 1.016,300 db), Cuba (D) egyál
talán nem gyártatott, —  Cuba-Portorico 
().) (50.762,595 db, (az előző evihez ke- 
peát többlet 37.142,910 db; ezen fajnál 
a többlet 157 ::a százalék volt;) Portorico 
(F) 10 508,055 db, (az előző evihez ké
pest kevesebb 31.(526,548 db, —) Vir
ginia (G) — csakis a fiumei gyárban -  
30.151,330 db, (az előző évihez képest 
kevesebb 3.(515,770 db), Vevey (GG) 
egyáltalán nem gyártatott, — Rövid Vir
ginia (GR) (21 db, Vegyes külföldi 
(H) 234.563,135 db, (az előző évihez 
képest több 49.008,121 db). Magyar (I) 
mindössze 200 db, (az előző évihez ké
pest kevesebb 14.268,359 db), Rövid 
magyar (K) 68.245,682 drb, (az előző 
évihez képest kevesebb 19.311,328 db), 
együtt összesen 479.925, 242 db), az 
előző évihez képest több 19.662,925 db), 
különlegességi szivarok 11.581,618 da
rab, (az előző evihez képest kevesebb 
5.939,607 db), — gyártott szivarok összes 
száma volt 491.50(5,8(50 db, (az előző 
evihez képest több 13.723,318 db).

Ezen adatok szerint: a trabukos, 
britanica, cuba-portorico és vegyes kül
földi kivételével, a többi összes szivar
fajokból jelentékenyen kevesebb meny- 
nyiség gyártatott, —  egyedül a cuba- 
portorico az, amelynek gyártása valóban 
bámulatra méltó óriási emelkedést mutat.

Szivarkákból gyártatott: közönséges 
672.159,690 db, (az előző évihez képest 
több 22.589,190 darab), különleges 
17.275,520 db, (az előző évihez képest 
több 2.029,240 darab), együtt összesen 
689.435,210 db. (az előző évihez képest 
több 24.(518,430 db), a czigaretták 1894. 
évi gyártási többlete, az előző évihez 
képet. 3.,, százaléknak felel meg.
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Az 1894. évben gyártott szivarok és 
szivarkák összes száma volt 1.180.942,070 
db, (az előzó évihez képest több 88.341.748  
db) —  egészben véve a gyártott sziva
rok es szivarkák mennyiségének többlete 
az 1893-ban gyártott mennyiséghez ké
pest -  3.3, százalékot tett ki

M. H.

A kereskedelem és pénzügy 
történetéből.

A kiállítás egyik legérdekesebb épülőié 
a kereskedelem-, pénz- és hilelílgyi csoporté 
lesz. mely az egész kiállítás egyik leg
szebb helyét foglalja el.

A mint az ember áthalad a kiállítási 
hidon, jobb kéz felől hatalmas palotaszert! 
épület áll. Hazai bankok és pénzintézetek, 
nagykereskedők adományából került össze 
az a százezer forint, a melyért e csar
nokot építették.

Ebben lesz a hazai kereskedelem-, a 
pénz- és hitelügy történetének és inai 
állapotának k i ál I Ilása.

A laikus ember meg van akadva, 
mikor ezt hallja.

Ugyan mii álliIhat ki a kereskedelem? 
Hisz ez nem a produkezió, hanem a 
fogyasztás szolgálatában áll? Hál a pénz- 
és hitelügy?

Sokan megcsóválják a fejüket rája.
Pedig ez a csarnok lesz egyike a 

legén lekésőbb es legla n ul.ságosahbak nuk. 
Ennek akarjuk egy vázlatos képéi adui 
az alábbiakban, előre is némi tájékoztatót 
nyújtva e tárgyban is.

Monde Bódog, a csoport előadója azl 
javasolta, hogy dioráma-szeri) fülkéket 
alkossanak, a melyekben a lörl.énoti rész 
egy-ogy novezelesobb luomentumál lehetne 
feltüntetni, részint bábalnkokon, részint 
festményeken.

A látogató egy terem közepén állva 
fogja látni a képeket, melyek közül lon- 
tosabbak a következők:

1. Egy 11énzvá 11ó-as'/.laI a XIV. szá
zadból. (Kültéri Károly vagy Nagy Bajos 
idejéből, valamely dunántúli vagy felső 
magyarországi városban. Kőszeg, Sopron. 
Kassa, Körmöcz slb.)

A pénzforgalom legkiválóbb mozza
natát a múltban a pénzvállóhelyok mutat
ták : a pénzváltó-asztal tehát, mint egy 
nyilvános mérleg- vagy beváltóinvatul u. 
n. eaineni egyik részlete volna szemlél- 
hetővé teendő.

A pénzváltó-asztalon az addig hazánk
ban használl réz és ezüstpénzek, valamint 
az akkor logelsőbhen vert aranyak lesz
nek elhelyezendők.

A közelben kifüggesztve a királyi 
rendelet, mely minden nagyobb piáez sza
mára pénzváltó asztalokat rendel.

Kél alak volna bemutatandó megfe
lelő helyzetben:

1. A pénzváltó, a ki kamarai tiszt, a 
kamarai grófnak alantosa.

2. A pénzvizsgáló „próbától1" (pro-

: A  N Y A R U S O K  K  ű  Z L  ü Y E.

bátor ami el argenli) próbáló Ifivel és 
kővel, a ki sem a kamarának, sem a vá
rosnak nem volt alárendelve, liánéin bi
zonyos függetlenséggel állott mind a kellő 
közölt.

Az ezüslpénzekel. melyek abban az 
időben még, mini a bal pikkelyei, kicsinyek 
és vékonyak, bár különböző nagyságúak 
voltak, nem számlálták, hanem serpenyő
ben mérték. Rendes vásáron és minden 
eladó és vevő mérlegel vili az övében s 
azon mérte ki, hány márka ezüstöt adóit 
ki, vagy véli be. A pénzváltó tehát mér
leggel is látandó cl.

(p 'ily l. kilv.)

Vegyesek.
Kinevezés. A m. leír. pénzügyminister dr. 

báró Natorp Tivadar dohány jövedéki központi 
igazgatósági segédtitkárt, ugyanazon igazgató
sághoz titkárrá ncv ztc ki.

A „Magyar Dohánykereskedelmi Részvény- 
társaság “ múlt hó 26-án tartá III. rendes köz
gyűlését. melynek lefolyását utolsó számunkban 
részletesen közöltük. Ma az évi jelentés egyes 
részleteit hozzuk olvasóink tudomására. Az 1895. 
üzleti évben kivitetett: Németalföldre 1.118,042 
klgram. Olaszországba 31 1,242 klgram, Svájczba 
196,201 klgram, Németországba 138,090 kgram, 
Gibraltárba 128,532 klgram, Tunisba 87.509 
klgram, Marseillebe (transito) 05,180 klgram, 
Belgiumba 51.101 klgram. ICgyiptomba 39.605 
klgram. Angolországba 25.892 klgrm, Romániába 
18.441 klgram. Oranba 8.612 klgram, Algírba 
8,511 klgram. — összesen 2.185,225 klgram .— 
Az igazgatóság jelentéséből konstatálható, hogy 
a dohány kivi teli kereskedelem a leghelyesebb 
útra van terelve, s a társaság szakértelme és 
ügybuzgalma teljes biztosítékot nyújt arra nézve, 
hogy - ha termelési viszonyaink jobbra for
dulnak s dohányaink a külföld idényeinek jövő
ben inkább megfelelhetnek: akkor — dohány- 
kivitelünk kétségtelenül nagy lendületet fog 
nyerni. Már az eddig elért eredményt is nagy
nak mondhatjuk, .'ízért, mert néhány évvel 
ezelőtt a magyar dohánykivitel már azon a 
ponton állott, mintha soha nem is lett volna 
a világon, s mintha arra semmi hivatással sem 
birt volna; — ehhez képest tehát — ily aránylag 
rövid idő alatt a dohány kereskedelmi rész
vény-társaság eddigi működése valóban óriási 
eredményeket ért el, s ez csakis annak a semmi 
munkát, költséget és faradságot nem kímélő, 
czéltudatos tevékenységnek köszönhető, amelyet 
a társaság folytonosan kifejt, hogy egyes kül
földi piaczok valóságos diplomaticai ügyességgel 
megszereztessenek, meghódittassanak. —  mert 
nagy dolog az, egy olyan czikkcl mint a dohány, 
oly nagy mennyiségekkel versenyezni a világ- 
piaczokon, amelyeket Amerika és a többi álla
mok, szinte potomáru anyagokkal elÖzönlenek. 
—  Kpp azért érdemesnek és eredményteljes- 
nck mondhatjuk a dohánykereskedelmi rész
vénytársaságnak ez irányban való működését, 
s kívánjuk, hogy ezen a jó utón haladjon előre 
továbbra is, — s amennyiben a rossz anyag 
gátolja, míg a jobb anyag nagyban elősegíti a 
kivitel em elését: ennélfogva működjenek közre 
ebben a termelők is — a saját érdekükben — 
azzal, hogy törekedjenek csakis jó minőségű 
dohányokat termelni.

Dohánytermelés Oroszországban. Hogy 
minő óriási dohányniennyiségeket állit elő 
Oroszország: arról némi fogalmat alkothatunk 
magunknak ama hiteles adatokból, hogy pél
dául csak magában az úgynevezett Kis-Orosz- 
országban 24.(XM) hektár (1 hektár - '/., kát.



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

hold) vagyis 40.000 kataszt. holdnyi terület 
van dohánynyal beültetve. Még nagyobbmervü 
a dohány termelés Dél-Oroszországban a pultavai 
kerületben, ahol az éghajlat és talaj igen eönyüs, 
különösen az úgynevezett Machorka-dohány 
termelésére, amely úgy a nevezett kerületben, 
valamint egész Kis-Oroszországban kiválóan 
sikerül, s ez a jóminőségü dohány naponta 
nagyobb területet hódit magának az ország 
északi részében is. — Az orosz vásárokon 
évenként elárusított dohánymennyisegnek két
harmada. mintegy 300.000 métermazsa. a pul
tavai kerületben termelt Machorka-dohány.

Udvari kincsek a kiállításon. A bécsj 
udvari múzeumokban ma kezdték meg el- 
csomagolását azon tárgyaknak, amelyeket a 
muzeum kincseiből a budapesti orsz. kiállításra 
küldenek; elküldenek ugyanis minden oly tár
gyát, amely történelmi vagy más egyéb vonat
kozásánál fogva a magyar kulturális fejlődés 
szempontjából némi érdekességgel bir. A tárgyak 
kiválasztása nagy nehézséggel jár, de a muzeum 
igazgatóságát ebbéli tevékenységében hathatósan 
támogatták az országos kiállítási igazgatóságnak 
ezen czélra kirendelt delegátusai. A kiválasztott 
tárgyak nagyobbára a fegyvergyűjteményekből 
kerültek k i; ezek közt van mintegy nyolezvan 
történelmi becsű fegyver és harczi fölszerelés; 
Így Apafii Mihály fejedelem pánczélinge, 
számos a török háborúban zsákmányul nyert 
fegyver s harczi fölszerelés. I.othringeni Karoly 
sisakja, Bercncz tyroli föherczeg u n. ezüst 
fegyverzete, Corvin Mátyás kardja, Skander 
bég sisakja stb. Most arról is tárgyalnak, hogy 
az u. n. nagy szent-miklósi aranyleletek át
vitessenek Budapestre ; ezekről a népies hagyo
mány tudvalevőleg azt tartja, hogy ez Attila 
kincse; ezen nagy értékű arany leletek egyéb
iránt már egyszer ki is voltak állítva minálunk 
és pedig az 1887-ik évi ötvös mü-kiállitason.

A posta statisztikáját a kereskedelmi 
miniszter legutóbbi jelentése alapján a követ
kezőkben foglalhatjuk össze: Postahivatalok
4.4(53, állami, vasúti és magántaviróhivatalok 
2.400. távbeszélő hivatalok, nyilvános állomások 
és előfizetők 7.270, értékezikkárusitók 2.002, 
levélgyűjtő-szekrények 0.807, tisztviselők, szol
gák. postamesterek. kiadók postalegények 
10.889, postán szállított összes küldemények 
337.328.441, táviratok összesen 0.f>71.24f>, 
beszélgetések a távbeszélő berendezéseken 
1.291.403, postán közvetített küldemények stb. 
értéke 2.840.(595348 forint, postán szállított 
küldemények súlya 43.911.040, klgramm, összes 
bevétel 15.997,053 forint összes kiadás 1 14558.381 
forint, fölösleg 14.321.312 forint.

A postatakarékpénztár januári forgalma. A 
postatakarékpénztárnál januárban a takarék
forgalomban 1.012.000 forint 57 krajezárt tettek 
be 822,213 forint 80 krajezárt fizettek vissza. 
A betétek ennélfogva januárban 289.799 forint 
77 krajczárral haladták felül a visszafizatéseket, 
Az összforgalom 1897. januárban 1,834.223 frt 
37 grajezárt tett 1890. januárban mint betevő 
belépett 11.370. A betevők közül kilépett 0489. 
A betevők száma tehát 4887-tel szaporodott 
A betevők számára januárban 40.500 forint 
névértékű értékpapírt vásárolták. A cheque- 
forgalomban 30.098.089 forint 2(5 krajezárt 
tettek be és 30.595,000 forint 70 krajezárt 
fizettek vissza, a betétek tehát e forgalomban 
102.488 forint 50 krajczárral haladták túl a 
befizetéseket. Az összforgalom 1890. januárban 
01,593,089 forint 90 krajezárt tett. 1890. január
ban számlatulajdonosok sorába való felvételre 
90-en jelentkeztek. A postatakarékpénztár 
betétálladéka 1890. január 31-én a takarék- 
forgalomban 10.720,740 forint 0(5 krajezar 
a chequcforgalomban 0,338.018 frt 01 krajezár

összesen 17.079, 304 forint 07 krajezár. Az 
összes betevők száma 189(5. január 31-ikén a 
takarékforgalomban 281.452 a chequeforgalom- 
ban 3831 az utóbbiak közül eddig 2558 a 
clearinglorgalomhoz is csatlakozott. 1890. január 
31-éig összesen 1345 járadékkönyvecskét állitot 
tak ki, amelyekre összesen 1.817,250 forint 
névértékű értékpapír van az intézetnél letétben 
elhelyezve. A betevők részére 1890. január 
31-ig 4.450,080 forint névértékű értékpapírt 
vásároltak és küldtek.

A régi Pest Ös-Budavárában. I larmadfél- 
száz évvel ezelőtt Budának minden jelentőség 
nélküli külvárosa volt a régi Best. Inkább a 
Tabánból átjövő hajóhíd pesti lejének véd- 
sáncul szolgáló őrhely volt, területe kisebb a 
mai belvárosnál. Kettős sánc futotta körül. 
Három kapuját nehéz bástyatornyok védték, 
ahol töltött ágyú mellett égő kanóccal álltak 
őrt, a budai basa válogatott janicsárjai. A 
bástya falon túl futó homok lepte el a vidéket 
a fothi hegyekig . . . így követelie ezt a hadi 
fortély is, nehogy az ellenség meglephesse a 
hídfő őrségét. Ide kékellett távolból a Mátra. 
A Duna pártján hosszú tömőt sorban állottak 
a török gályák, a rác bajosok hadi czélokra is 
alkalmas könnyű hajói is kirítt közülök itt-ott

az örmény leány kalmárok tarka baldachinos 
hajója, melynél szerecsen hajtotta apró úri saj
kák kötöttek ki. hogy a budai urak megtekintsék 
a geoigiai válogatott portékát. A mozgalmas 
képre komoran tekintett le a vén Gellérthegy 
sziklás oldala s az egész tájékra rá lehelte deli
bábos zománczát a sajátos alföldi nap rezgő 
sugara . . . Ezzel a szindus tájképpel gyarapítja 
a millcniumi ünnepségek látványosságait Ujváry 
Ignác, a nagytehetségü festő. Nehogy azonban 
az óriási kép hatását megrontsa a kellő keret 
hiánya, panorámaszerüen festett kép úgy lesz 
fölállítva, hogy Os-Budavár látogatói elé, akik 
egy bastyatornyon át jutnak ki a Dunára nyíló 
sánc fokára — egyszerre mint a valóságos 
tájkép táruljon ez a csodás panorámája a múlt 
időnek. I Iangosabban dóban majd minden 
magyar s z í v  az eleven színekben eléje tárt régi 
Pest láttára, amikor úgyis káprázatos csalódás
ban ringatta már ezt megelőzőleg a latott-hallott 
élet. mely vissza vitte harmadfélszáz év előtti 
időbe s ott nyüzsgött körülötte a török világot 
Magyarországon visszatükröző Os-Budavarában.
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A legjobb

szivarkapapír és hüvely

1

-p. o®® peodohíusst:

„LA  COCARDE”
kapható minden dohánytőzsdében és papír- 

kereskedésben.

■iuaw sz .

Hirdetmény.
A kassai m. kir. penzúgyigazgatóság részéről közhírré tétetik, hogy nála a 

szikszói dohánynngyaruda betöltése czéljából 189(5. február 27-én d. e. 10 órakor Írásos 
tárgyalás fog tartatni. A dohánynngyarus köteles a bélyeg- és váltó űrlapok árulását 
11 clij mellett is teljesíteni.

A dohánynagyáruda egy évi forgalma volt 39.370 frt. Ebből kicsinyben arusit- 
tatott 173(5 frt 17 kr. értékű anyag.

A kincstár a kitüntetett forgalmi eredményért kezességet nem vállal. a 
kezelési díjnak utólagos felemelését nem engedelyezendi, és a nagyárus semminemű 
kárpótlási igényét figyelembe nem veendi, ellenben a nagyárus megtámadhatlan dohány
anyag készl t fejében mindenkor készletben 1(540 frt értékű dohányanyagot tartani.

A pályázni kívánók 50 kros bélyeggel és 1(54 frt bánatpénzzel, vagy ezen 
összegnek valamely m. kir. adóhivatalnál történt letételét igazoló nyugtával ellátott 
iráspeli ajánlatukat a fenni megjelölt határidőig a kassai m. kir. pénzügyigazgatóság 
főnökénél tartoznak átadni

Az ajánlathoz csatolandó még az erkülcsiscget, vagyoni állapotot és a nagy
korúságot igazoló bizonyítvány,

A nagyáruda kezelése az arra alkalmas és a legkisebb ellátási dijat igénylő 
pályázónak fog adomanyoztatni és csakis ezen ellátási (tózsdij) képezheti az ajánlat tárgyát.

A kitűzött határidő után érkezett, vagy a megjelölt kellékekkel föl nem szerelt 
ajánlatok nem fognak figyelembe vétetni.

Az egyenlő összegű ajánlatokra nézve fönntartja a pénzügyigazgatöság a választási 
jogot, úgy azon jogot is, hogy a versenyzők között szabadon választhasson, miért is az 
egyik ajánlattevő sem támaszthat igényt azért, mert olcsóbb ajánlata el nem fogadtatott.

A tárgyalás befejezése, illelőlcg a nagyin, m. kir. minisztérium határozata után 
a bánatpénzek visszaadatnak, az elfogadott ajánlóé azonban visszatartatik addig, mig az 
a nagyárudát kellőleg be nem rendezi és fémjelzett készletet, beszerzi. A nagyárus 
köteles az árudat a kijelölendő határidőben megnyitni és ezen időre magát alkalmas 
helyiséggel es <i fönt megjelölt készlettel ellátni.

Egyebekben a dohánygyártmányok eladására vonatkozó szabályok mérvadó1:, 
melyek ezen pénzügyigazgatóságnal, vagy az illető pénzügyőri biztosságnál megtekinthetők.

Kassa, 189(5. január hó 27-én.
M. kir. pénzügyigazgatóság
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V. kerület, Arany János-utcza 20. szám.

#

# #  #  #  #  #  #  # *

Kckstein és Neufehl Budapest. K lrdly-utcra 47.
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