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A dohányjövedéki kiállítás.
Praktikus es Ízléses módon tett ki 

magáért a m. kir. dohányjövedék a mil
lenniumi kiállításon. Valóban nem is kíván
hatunk többet, mint a mennyit ezen csinos 
kis pavillonban láthatunk, mely úgy a 
laikus szemlélőt, mint a szakértőt jogos 
bámulatba ejti. Ezen, a maga nemében 
nagyszerű kiállítást nagy szaktudással es 
szorgalommal rendeztek be s észrevehető 
mindj irt az első pillanatban, hogy a 
dohányjövedék központi igazgatósága a 
kiállításnál a fósulyt nem a készítményekre 
helyezte, hanem azon c/elt tűzte ki, mit 
mi is annyira hangsúlyoztunk, hogy a néző
nek tanulságos kép táruljon szeme ele, 
meglássa mikent készítik a szivart, cziga- 
rettát, szóval a gyártás lényégét.

Ismételjük, miszerint e téren többet 
lehetetlen nyújtani es semmiről sem feled
keztek meg. A dohánylevél termesztésé
től kezdve, sőt annak vegyi alkatrészeit 
is, annak legbevegzettebb formájáig, a 
kesZ szivarig mindent meglát itt a figyel
mes szemlelő. Hz valóban erdekes kép, 
mely az előrehaladás tekintetében semmi 
kívánni valót sem hagy hátra. A dohány
levél útja a mezőtől a száritó kamarán 
keresztül a gyárig, hol aztán a szivart 
készítik belőle, mily hosszú ut ez s 
gyakran mennyire nem méltányolja a laikus 
ezen fáradságos munkát. H csarnokban 
világos kepe van eme nagy munkának. 
Miniatűr alakban látjuk az ország dohány
gyárait, ezek dolgozótermeit, szárító-kama
ráit, valamint csomagoló helyiségeit s 
mindezt oly precizitással, mintha liliput- 
országban lennénk es igazi dohánygyárak 
lennenek előttünk. A legnagyszerűbb azon
ban az igazi gyártás, körülbelül 20 leány 
dolgozik serényen, cgy-egy teremben, kik 
szorgalmas munkájukkalszemleltetőmódon 
ismertetik a dohánygyártás csinját-binját. 
A gépcsarnokban levő nagyszerűen con- 
struált géppel vágott török dohányt be
hozzák, egy leány megméri a mennyise
get, a mi becsomagolandó, egy másik 
ezen dohánymennyiseget egy négyszögé 
tölcsérbe teszi, s onnét egy másik be
csomagolja. S mindezt oly gyorsan s oly 
ügyesen végzik, hogy a nézőnek gyönyö
rűségé telik benne. Ép igy vannak a

czigaretta gyártásnál, a hol a szemlelő 
csodálkozhatik, hogy mily gyorsan csinál
ják meg a szivarkát.

A pavillon jobb oldalán dohányáruda 
van, a hol 2 fiatal leány a kiállításban 
készített árukat eladja. Nincs tán az 
országban áruda, a hol a szivarét s cziga- 
tettáért annyit könyörögnének, mint itt. 
Az itteni trafikban körülbelül minden öt 
perezben az áru kifogy s ha most a vevő 
várni akar í* drb. szivarjára (többet nem 
kap), néhány pillanat alatt megkapja, sőt 
kap meg hozzá egy igen csinosan kiállí
tott szivartárczát is. Röviden összegezve 
a mondottakat, a dohányjövedek kiállítása 
igen sikerültnek mondható. Ezért min
denekelőtt hálával tartozunk Gránzen- 
Stein államtitkár urnák, kinek mindezt 
köszönhetjük, valamint dr. Perleberg minisz
teri tanácsos urnák, a dohánygyártás 
központi igazgatójának is, ki ugyan még 
ujoncz e téren s mégis oly precíz es 
előkelő módon vezette ügykörét, hogy' 
úgy a laikus, n/int a szakember jogos 
csudálatát es megelegedeset vívta ki. 
Nagy részé van az élért sikerben Szla- 
VÍCSek Rajmond pénzügyi főtanácsos ur
nák is, ki sikerdus működésévé! es gazdag 
tapasztalataival nagy segitsegere volt úgy 
felebbvaloinak, mint magának az ügynek. 
Visszatérünk meg e kiállítás ismertetésere, 
a hol a ferenezvárosi dohánygyár aligaz
gatója Varga ur mindenkinek szives fel- 
világositászal szolgál. Ezen körülmény is 
nagyban járul hozzá, hogy az érdeklődést 
e kiállítás iránt a közönség körében 
fokozza.

Egy körülmény azonban rosszul hatott 
ránk, hogy t. i. a a magyar dohánykiviteli
részvénytársaság mondhatnék semmivel 
sem járult a kiállításhoz s megjegyzendő, 
hogy e társaság részvényeinek egy har
mada az állam tulajdona. Furcsa, hogy' 
egy ily részvénytársaság, mely az állam 
jóvoltából busás osztalékot fizethet évente, 
nem áldozhatott egy pár ezer forintot 
arra a czélra, hogy a kiállításban az üzleti 
menet e részét is megismerje a közönség. 
De hát igy szokott az lenni! Ha a nyere
ségről van szó, akkor a társaság teljesen 
privát, ha pedig valami kiadásról van 
szó, akkor az az állam kötelessége. Palán 
a pénzügyminiszter befolyásával majd ezen

privát-állami kereskedelmi részvénytár
saságnak a jó falatokat nehezebben el
érhetővé fogják tenni.

A nagy és kisárusok jövedelmi 
adója.

Ha ezen kérdéshez közelebb akarunk 
férkőzni, mindenekelőtt azon kérdést kell 
megoldanunk, hogy' vájjon milyen alapon 
kell a nagy' es kisárusokat megadóztatni. 
A ti rveny értelmében ugyanis, mindenki, 
a ki valamely' önálló kereskedést üz, a
III. oszt. jövedelmi adót tartozik fizetni. 
Ezen törvény ertelmeben tehát minden
III. osztályba tartozó adófizető tiszta jöve
delmének 10 százalékát tartozik fizetni. 
Evekkel ezelőtt a kereskedelmi kamara 
petitiót nyújtott a tulmegadóztatás eltör 
lése végett az akkori pénzügyminiszternek 
VVekerle Sándornak, a ki azonban a kér
vényezőkét azon motívum alapján utasí
totta el, hogy' a kereskedők nem ismerik 
be törvény előtt tényleges jövödelmüket, 
mely okból a kérést teljesíthetőnek nem 
találta.

Ha már most a dohányárus a III. 
osztályú jövedelmi adót tartozik fizetni, 
úgy a volt pénzügyminiszter megokolása 
ezekre úgy sem vonatkozhatik, mivel a 
a dohányárus jövedelmét az állam bár
mikor megtudhatja. A dohányáru talán 
az egyetlen kereskedelmi ág, melynek 
jövedelmet az állam pontosan ellenőrzi. 
Azon, a volt pénzügyminiszter által 
említett körülmény, hogy' eltagadják a 
kereskedők jövedelmüket, mindenesetre 
hazafiatlan dolog. De már most cjuojure 
büntessek ezert a dohányárusokat? Vitás 
kérdés meg az is, hogy a dohányárus 
nem-e a IV. adófizetési osztályba tartozik, 
miután az állam tisztán adóbehajtó köze
gének tekintheti.

Ez tényleg vita tárgya is lehet sőt 
ezért ki is nevethetnek bennünket, mi 
azonban megkíséreljük ez állításunk be
bizonyítását.

Az árusnak az állam árut ad, mit 
köteles eladni, egy bizonyos helyen és 
bizonyos meghatározott áron, sőt a nagy
árus még bizonyos személyekhez is van 
kötve, kiknek áruit eladhatja. Az árus 
ezért előre meghatározott nagyságú bér
összeget fizet, egy előre meghatározott
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nagyBágu forgalom elérését véve alapul. 
Az árusnak rendeletéihez szigorúan kell 
ragaszkodnia az elállási idő tekintetében 
és bírói eljárásnak van alávetve, ha ezen 
szabályzattól elter. épen úgy, mint a hiva
talnok. Röviden összegezve a mondotta
kat. az árus a kötelességek tekintetében 
állami hivatalnok, azzal a különbséggel, 
hogy nincsenek olyan jogai is egyszers
mind. Már most, ha az árusnak köteles
ségeit s/igoruan be kell tartania, anélkül, 
hogy ezért jogokat is élvezne, azt követ
keztetjük ebből, hogy ezen egyáltalán nem 
szeretetreméltó körülményre tekintettel, 
miért fizessen egyszersmind több adót is.

Nehéz szolgálatának teljesítésénél 
hivatalnoknak, az állam szolgálatában levő
nek tekintik. Az adókivetésnél azonban 
kereskedő, még pedig olyan, kinek üzleti 
mérleget sem kell kimutatni, miután az 
a kincstár kezeben van.

Ezen körülmények tekintetbe vételé
vel a méltóságos pénzügyminisztériumot 
figyelmeztetjük, miszerint az árusok meg
adóztatása tekintetében teljes reformra 
volna szükség.

Megemlítendő, hogy az árusok az 
állam szolgálatában vannak, kiket ha nem 
is kell előnyben részesíteni, de legalább 
az adókivetésnél olykép járjanak el irá
nyukban, a hogy azt állami alkalmazottak 
igényelhetik.

Nem szólunk arról, hogy az árusok
nak úgy is igen nagy a megadóztatásuk, ) 
miután ez mindenkinél megvan. De tekin
tetbe kell venni csekély jövedelmüket, a 
mit pontosan ellenőrizhetnek bármikor.

Igen sokszor halljuk szakemberektől, 
hogy az árus a mellékczikkekből el. 
Helyes ; felteve hogy ez igy van, akkor 
ezen körülmény még szomorúbb, miután 
az állam azon alkalmazottait, kik értük 
dolgoznak, nem tudja úgy megfizetni, hogy 
abból meg is élhessenek. Azonban el
tekintve ettől az adokivető bizottság elő
ször a föntiekre veti ki az adót es külön
ben is e bizottság előtt minden gyufa
csomag szóba kerül, mit az árus elád. 
Minden esetre nehéz a jelen körülmények 
között az.adókivetés reformjára gondolni, 
bárha azt már regebben kilátásba helyez
ték. Az igazság tényé lenne azonban, ha 
akár törvényhozói utón, akár a saját 
hatáskörében a pénzügyminisztérium oda 
hatna, hogy a dohányárusok vagy a IV. 
adófizetési osztályba sorozhatnának, vagy 
pedig más utón enyhítenek adófize
tésüket.

Több előttünk lévő esetből látjuk, 
hogy az adó l'/,°/« miután a communális 
fizetések is hozzá számíttatnak. Ehhez járul 
még 1 százalék a kis füszerkereskedőknel 
2 százalék bérösszeg, s igy az állam 
kapja a bruttó bevetel negyedrészét, ez 
pedig oly perczent. mit az ország leg
gazdagabb mágnásai sem fizetnek. S 
ennyit fizetnek oly emberek, kik napon
kint 14 órát dolgoznak az államért. . . .

Vegyesek.
Válogatott szivarok. A kiállítási do

hányárudákban, a kiállítás területén, me
lyet a Mayer é8 Véry czeg vezet, kizárólag 
oly szivarokat adnak el, melyeket direkt 
azért készítettek, hogy úgyszólván kiál
lítási objektumnak tekintsek s úgy kerüljön 
a közönség kézébe. Ezen szivarokon 
mindjárt első pillanatra meglátssik, hogy 
kiváló gonddal készítettek, s fedőlapjuk 
a szakembernek elárulja, hogy minden 
áron valami rendkívülit akartak produ
kálni. E szivarokat természetesen a ren
des áron árusitjká s mint most csodá
lattal halljuk, ezeket az elmúlt évben 
készítettek s a kiállítás részére félre
tették.

Tisztelt olvasóink talán emlékeznek 
arra, hogy körülbelül fel ev előtt e tényt 
megemlítettük, de akkoriban nem hittük 
komolynak. Nem hihettük, hogy a pénz
ügyminisztérium hónapokon keresztül 
megvonja az ország nagy es kisárudáitól 
a világos Tegalitás. Británica, Trabucco 
és Guba szivarokat, hogy azután kizárólag 
a kiállítási dohányárudákban fi hónapon 
keresztül árusítsák őket. A mikor e hirt 
a lapokban is szellőztették, competens 
helyről azon ertesitest nyertük, miszerint 
az egesz hir légből kapott. Ezzel meg
nyugtattuk magunkat. Most aztán nyil
vánossá lett, hogy a hir nagyon is igaz, 
hogy a szivarok kiválogatása több hó
napon át systematikusan űzetett. Meg- 
győződtünk arról, hogy a kiállítási dohany- 
árudákban oly áru kerül eladásra, a milyen 
különben meg sohasem volt az árusoknak. 
Meggyőződtünk, hogy minden 100 dbkint 
csomagolt ládika kis csillaggal van el
látva. mi a szakembernek annyit jelent, 
hogy „kiváló44. Ezenkívül a felső láda K 
betűvel van jelezve, a mi bizonyára 
„Kiállításit jelent. Ezen tenvnyel szem
ben. melyben az ország dohányárusainak 
és a dohányzó publikum nagy sereimet 
látjuk, csak az vigasztal, hogy millenniumi 
kiállítás csak minden ezer evben van. 
Meglehet, hogy a jövő ezredévben a 
publikum már annyira okos lesz, hogy 
ilyes fogásokat meg tud erteni s annak 
helyességet be foJja látni, mi lS9(i-ban 
erre képtelenek vagyunk Ily körülmények 
között a forgalom, a sok százezer idegen 
látogató daczára. csökkenni fog ep úgy. 
mint annak idején 188f>-ben is megtörtént.

ó Felsége í. hó 7-ikén 9 óiékor délután 
kíséretével együtt megjelent a dohanyjovedék 
pavillonjában. Fogadtatására ott voltak Lukács 
miniszter ö méltósága’, Gránzenstein államtitkár, 
valamint a dohányjóvedéki központi igazgató. 
A három és fél óra hosszat tartó körmenet 
daczára közel háromnegyed óra hosszat maradt 
() Felsége a pavillopban és megtekintette a 
valóban nagyszerű berendezést, miről is fejezte 
legnagyobb elismerését. Kimenetelkor ismétel
ten igen elismerőleg nyilatkozott O Felsége a 
dohányjövedék nagyszerű kiállításáról, mire 
kocsijába lepett és Budára hajtatott.

Dohányzó az Operában. Báró Nopcsa Klek 
intendáns az operai díszelőadás alkalmából ér

dekes újítást létesített az Operában. Az erké
lyen ugyanis dohányzó helyiséget rendeztetett 
be s ezzel régi óhajtása teljesült az Opera férfi- 
közönségének. A dohányzóban frissítő italokat 
is kaphatni.

A kávé árának fölemelése. A I udapesti 
kávésok egy kis része a kávé árát 9 krral föl
emelte a kávéhazakat látogató közönség nem 
csekély bosszúságára. A kávés ipartestület el
nöksége kijelenti, hogy az ipartestület teljesen 
távol áll ettül az önkénykedést ül s nem helyesli 
a kávésok szóban forgo részének eljárását, mi
vel az árfölemelésre semmi ok nincs. Az el
nökség a jövő héten a választmánynyal együt
tes ülést tait, a melyen arról tanácskoznak, 
hogy a kávésok kisebbségének ez eljárásával 
szemben mit tegyenek.

A Times a millenniumról. A l imes leg
utóbb ideérkezett száma rendkívül rokonszenves 
czikkben méltatja a magyar nemzeti ünnep je 
lentőségét. A czikk, a mely a bécsi levelező 
tollából ered, utal arra a haladásra, a melyet 
Magyarország elért és a melynél fogva az or
szág csaknem példaképe léhetne egy liberális, 
parlamentárisán kormányzott államnak. Intéz
ményeit üdvösen reformálták, deniokrácziája 
fokról-fokra minden súrlódás nélkül haladt előre, 
pénzügyei szolid alapon nyugszanak és el tudja 
viselni a mostani helyzettől követelt nagy ka
tonai terheket a nélkül, hogy magát túlságosan 
meg kellene erőltetnie. Nemcsak mint a mér
sékelt szabadelvűsig őre és a kontinens béké
jének védőbástyája tölti be hivatását, bármily 
jelentékeny is közügyéinek és allami intézmé
nyeinek fejlődése, mégis mindez csak másod
sorban jöhet tekintetbe, összehasonlítva azzal a 
nagy társadalmi és nemzetgazdasági váliozással, 
a melyen az ország keresztülment. Ma már 
Magyarországnak nincs oka irtózni más európai 
nemzetek versenyétől. Művészete, irodalma, 
kultúrája utat tört magának az egész, világon. 
Gazdasági tekintetben csaknem utolérte a leg
virágzóbb országokat és jellemző, hogy a me
zőgazdaság hanyatlása daczára. a mely az egész 
világon észlelhető, a magyar parasztság folyvást 
vásárol birtokol és egy sorba állítható Amerika 
nyugati államainak farmereivel.

A dijnokok. A Festi 1 űrlap Írja : Sokszor 
ejtettünk már szót arról, hogy a kiállítás meg
nyitása óta erősen megdrágult az élet a fővá
rosban s hogy hirtelen meggazdagondni akaró 
emberek, mint valami éhes karvalyok csaptak 
a polgárokra, akik ezekben a nehéz napokban 
némi szem* ehányással éltetik Árpádot azért, 
hogy épen ezer esztendeje csinálta meg a hon- 
alapitást. A zugoiódók, az aggódok s a két
ségbeesettek között első helyet folalnak el 
azok a szegény emberek, akik ebben a nagy 
városban dijnokoskodással keresik meg a ke
nyerüket. Kis napidijért dolgozzak át a napot, 
a legtöbb esetben olyan munkát végezve, amit 
a varosnak és az államnak jól dotált hivatal
nokokkal kellene elinteztetni. A város és az 
állam százezreket nyer ezeken a modern rab
szolgákon, akiket nem kiméi senki s akiken az 
irányadó körök szive nem esik meg. A hon- 
alapitás ezredik évét ünneplő háziurak épen 
úgy fölemelik a dijnokok lakbérét, mini a mi
niszteri tanácsosokét s az élelmi szereket 
szintén oly drágán kapják, mint mások. Ily 
körülmények közöt ezeken a dijnokokon kel
lene első ízben segíteni a kiállítás keserves 
ideje alatt, mert ők lesznek az elsők, akik u 
megélhetéssel való küzdelemben rövidet húz
zák. A kik a fővárosnál vannak alkalmazva, 
azok most nagy reménynyel néznek a dísz
közgyűlés elé. amely az ő drágasági pótlékuk 
ügyében dönt ; mindazonáltal, bar a rcmér.y 
nem hagyta cl őket, némi mozgalmat inditottak 
s többek közt a sajtót is megkeresték, hogy
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igazságos ügyük mellett foglaljon állást. Ez 
részben fölösleges volt, mert nem igen hihető, 
hogy a törvényhatósági bizottsági tagok között 
nagy számmal legyenek olyanok, akik a tizen- 
kilenczedik század e munkás és szánandó rab
szolgáit jóakaratukkal ne vegyék körül.

A törvényhatóság első tisztviselője es az 
anyakönyvi felügyelő. A belügyminiszteri elő
fordult súrlódások annak kijelentésére indították, 
hogy a törvényhatóság első tisztviselője, mint 
anyakönyvi közvetlen felügyelő hatóság c te
endőiben az állami anyakönyvi felügyelőtől 
függetlenül jár e l ; ennélfogva nem képezi föl
adatat az anyakönyvi felügyelőnek az, hogy 
ellenőrizze és megvizsgálja a kerületébe tar
tozó törvényhatóságok első tisztviselőjének, 
mint anyakönyvi közvetlen felügyelő hatóság
nak ez irányban kifejtett tevékenységét. T er
mészetes azonban, teszi hozzá a miniszter, hogy 
a törvényhatóság első tisztviselő és az anya
könyvi felügyelő hivatali tevékenységekben 
egymást kölcsönösen támogatni kötelesek s 
eme czél érdekében egyetértő jközre működés ük 
föltétlenül szükséges.

Az első negyed mérlege. A közös vámtc- 
liilct kereskedelmi mérlege az év cLŐ negye
deben ismét tetemesen rosszabbodott, A passzí
vum a múlt évben :V 1 millió forint volt s ez 
az idén 12 3 millióra emelkedett. A hanyatlás 
föoka a mezőgazdasági termékek kivitelének és 
értékének óriási hanyatlása. A mezőgazdasági 
termékek kivitele 56*7 ( (5*3) millió volt. be
hozatala pedig KH 2 f-j~ H 7) millió, tehát csak 
ez ágban 1T> millióval romlott a mérleg, bá
nyászati termékek kivitele 10 0  ( j- 17),  beho
zatala 18*9 ( j- 1*0) millió; itt tehat csaknem 
változatlan a mérleg. Ellenben az ipartermékek 
kivitele 107’H ( 129), behozatala pedig 80 0
(~j ő) millió Ebből látni kivitelünk fejlődésének 
irányát, mely az osztrák ipar terén mind elő
ny cisebb, a magyar mezőgazdaság terén pedig 
mind hátrányosabb fejlődésre: vezet. Legnagyobb 
hanyatlás a nyersanyagok közé tartozó élelmi 
és élvezeti szereknél, melyeknek kivitele 27*3 
( {)•(») millió, behozatala pedig 32*5 (-) 5L4)
millió .volt s igy ez a csoport 12 millióval ron
totta a mörleg-t Ennek föoka az állatki vitel 
nagymérvű korlátozása volt. a mi a kiviteli ér

téket 8*2 millióval csökkentette; ehhez járul 
még 2*f> milliónyi csökkenés a gabonakivitel 
terén. Nagyobb hanyatlást mutatnak még a 
hüvelyesek, széna, gyümölcs, bor, szesz, szár
nyas és vad. Az áruforgalmi statisztikának min
den adata a magyar termékek kivitelének ha
nyatlását, behozatalának növekvését s az osztrák 
kivitel növekedését tünteti föl.

A bankszabadalom megújítása. Az Osztrák- 
Magyar Bank főtanácsa tegnapi teljes ülésén, 
mint röviden mar említettük, csak folyó ügyek 
elintézésével foglalkozott. A két kormánynyal 
folytatott tárgyalásokról a teljes ülést megelőző 
bizalmi értekezleten tették meg a jelentést. Azt 
hiresztelik, hogy Biiinski osztrák pénzügyminisz
ter a millenniumi ünnepen való megjelenése 
alkalmával a bankkérdés dolgában értekezett 
Lukács László pénzügyminiszterrel. Konferenciát 
is tartottak, melyen a kormányok szakreferensei 
is részt vettek, és a melyen behatóan foglal
koztak a bankkérdésscl. Tudvalevőleg eredmény
telenül szakították félbe azelőtt két héttel a 
közös tárgyalásokat. Miután azonban a tervbe 
vett Írásbeli tárgyalás mégis nehezebben juttat
hat végleges megegyezésre, valószínű, hogy a 
szóbeli tárgyalások folytatásával akarnak újabb 
kísérletet tenni. Eddigelé a két kormány ebben 
az irányban még nem nyilatkozott.

A kiállítás faluja A házak, ezek a szebb- 
nél-szcbb, hajszálig híven lemásolt házak, a 
melyeknek minden része más és más milyen : 
az építése, a berendezése, teteje, kapuja, kerí
tése, kútja, kéménye, belül is majdnem teljesen 
be van rendezve. A takarbs szobák beszédes 
magyarázásról, amit a jobb módú paraszt há
zában megtalálunk. A szobákban meg van 
minden bútor, a falakon képek, czifrára festett 
kőedények, még a kakukos óra is ketyeg a fa
lon. Az ágy mindenütt még van vetve, s való
ságos tanulmány az etnográfia iránt érdeklődők
nek az ágyvetés módja a különböző vidékeken. 
Az egyik vidéken magasra vetik az agyat, szinte 
a menyezetig. a másikon egész lapos; az egyik 
nyitott, s a vánkosok álló helyzetben vannak 
elrakva, más vidéken, tarka, színes takaróval 
terítik le az ágyat. A konyhák, pajták, szé
rűk, istállók, ólak is be vannak rende/e, 
eke, lőcs, kasza, kapa, gereblye a maga

helyén áll, a szérűben pedig zsákszámra 
az élés; búza. rozs, zab. Még csak egy dolog 
hiányzik a faluból: a lakók, azok hűen foto
gráfia után csinált bábalakok amelyek felöl
töztetve fogjak a szobákat, az istállót, nyom
tatót, udvart, kertet benépesíteni. De az 
eleven lakók már itt vannak. Minden háznak 
a gondozója az illető vidékről való, derék szá
las legény vagy házaspár, akiket a vármegye 
szemelt ki erre a tisztre, s a kik a kiállítás 
végéig itt maradnak. A ki majd végig megy a 
falun és szóba ereszkedik ezekkel az értelmes, 
a maguk dolgában fárutos emberekkel. az 
másfél év alatt meghallhatja a Magyarországon 
divatos összes nyelveket és tájszólásokat. Mind 
kiszemelt érdekes alakok, s mindegyik a fele
ségével. fiával, leányával jött fel a nagy ün
nepségre. Érdekes alak különösen a hunyad- 
megyei oláh ház gondozója ; derék vállas legény : 
Ilunyady Jánosnak hívják, s bebizonyitottan 
leszármazottja a nagy 1 lunyadyak egyik ágának.

lása folytán

Valódi

SELM EC Z I PIPÁ K
(Takács-féle gyártmányt)

a gyártmány teljes felosz- 

raktáron levő 500 tuczatot

40° o a bevásárlási áron alul
eladó

nagyban és kicsinyben.

Kapható :

E N G E L  B E N Ö -nél
VI., Andrássy-ut 84.
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I
N agybani eladás áss ország összes 
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G Y Á R I  F Ő R A K T Á R :

G O L D Z I E H E R  G É Z A
BUDAPEST,

V. kerület, Arany János-utcza 20. szám.
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