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A vidéki kisárudákról.
Az utóbbi évben ;i fővárosi dohány- 

kisárudákra vonatkozólag nagyobb re
formok történtek, melyek jótékony ha
tásunknak bizonyultak, a vidéken azon
ban még mindig oly botrányosak az 
állapotok, hogy el sem képzelhető.

Mindenekelőtt az árudák egymás
közti távolságát sem tartják be, még 
annyira sem, mint a fővárosban, a hol 
300 lepésenkint engedélyezhető dőli,ínv- 
áruda. Ezen módozatot a fővárosban sem 
lehet mindig alkalmazni, hát még a vi
dékén, a hol a kisárus évi jövedelme 
(kiveve a nagyárudához tartozó) ritkán 
haladja meg a 4 0 0 0  Irtot.

Tudjuk, hogy ott is valamely enge
dély megadásánál az mérvadó, hogy váj
jon az aruda tisztán csak dohányáruda, 
vagy pedig más üzletággal is egybe van-e 
kötve. Ott is előnyben részesül asr, kinek 
üzlete csupán dohányáruda. Epén ez okból 
csodáljuk, hogy nehány ezer forintnyi for
galom kimutatása már jogezim egy uj 
dohányáruda megnyitására. Mily kevesen 
vannak olyanok, a kik csakis a dohány
termékek eladásával foglalkoznak. Leg- 
többnyire más üzletág felvirágoztatása 
erdekeben foglalkoznak a dohánytözsde- 
vel is. Ezzel ugyan, véleményünk szerint, 
edes-keveset törődik az illető pénzügy- 
igazgatóság, miután nem tudjuk, mi köze 
is van a pénzügyi hatóságnak ahhoz, 
hogy valamely lüszerárus vagy vegyes- 
kereskedő jobb üzletet csináljon. Ok tehát 
azon elvből indulnak ki. hogy a dohány
árudák szaporítása a forgalom növekedé
sét vonná maga után, mely körülmény 
helytelenseget a pénzügyminisztériumban 
már regen belátták.

Ennek bizonysága, hogy Lukács 
pénzügyminiszter ur ő excellencziája ne
hány hóval ezelőtt a kép viselőházban 
nagyobb beszédben kifejtette ez állás
pontot, mely szerint a dohányárudák 
szaporodása nincs az árusok érdekében. 
Azonban meg más körülmény is közben- 
játszik itt, mely tisztán mutalja, hogy 
vidéki kisárudák számát csökkenteni kell.

Tudjuk, hogy mily állapotban van
nak a vidéki nagyárusok, s mennyire rá 
vannak utalva a kisáruda csekély jöve
delmére.

Tudjuk, hogy gyakran az egyetlen 
jövedelmi forrás azon kisáruda jövedelme 
s minden, a mi ezen jövedelmét csorbítja, 
nagyon nehéz kölöncz arra nézve, a ki 
egész vagyonával a nagyárusok nehéz 
üzletágát kultiválja. Miért csökkentsek a 
jövedelmét annak, a ki mint nagyárus 
mondhatni ingyen működik s nincs egyéb 
jutalma, jövedelme, mint — a kisárudája.

Kzen kisáruda mindenesetre jövedel
mezőbb. mint akármelyik másik kisáruda. 
de hat ha ez sem lenne, akkor edes is
tenem. miből eljen hát voltakepen a 
nagyárus? Jövedelmének minden csorbí
tása tehát veszteseget jelent, mely üzleti 
provízióját csökkenti, miután a nagyáruda 
csekély jövedelme tisztán csak a kiállá
sokat egyenlíti ki s ;» tulajdonképeni jö
vedelmet a kisáruda hajtja. Mindezt ma 
újólag csak azért mondjuk el, hogy az 
ország penzügyigazgatoságait eme körül
ményre hgyelmeztcssük. A pénzügymi
nisztérium be is bizonyította, miszerint 
nem kívánja az árudák szaporítását, az 
által, hogy a fővárosban igen sok árudát 
megszüntetett, ma-oka' pedig nem en
gedélyezett. Ugyanazon üdvös hatás, mely 
a fővárosban mutatkozott, fog mutatkozni 
a vidékén is, ha az árudák számának 
csökkentese megtörténik. Nem említjük 
e helyütt azon hátrányokat, melyek a 
kincstárra háramlanak, ha a dohányárukat 
a legobskurusabb helyeken is árusítják. 
A legjobb példa erre a külföld. München, 
vagy Boroszló vannak oly városok, mint 
nálunk Arad, Miskolc/., Temesvár s a 
mellett a külföld eme városaiban nagyobb 
is az idegenforgalom. Már most, ha ezen 
külföldi városok dohánykereskedői, kik 
privát emberek, belátnák, hogy a sok 
áruda több hasznot is hoz. több árudát 
állítanának fel, mint a mennyi tényleg 
van, de ezek az emberek számolnak s a 
rideg számok a mi konklúziónknak adnak 
igazat.

Rendet kellene csinálni e térén is. 
A pénzügyminisztérium határozza meg, 
hogy mily körülmények között nyerhető 
el valamely nagyáruda a vidéken, s akkor 
majd e téren is javulni fog a helyzet, 
mely jelenleg tarthatatlan.

A fővárosi kisárudák.
A ki azt óhajtotta, hogy a fővárosi 

kisárudák állapota megjavuljon, az nem 
is csalódott reményeiben. A helyzet ha
tározottan javult.

Vannak ugyan meg olyan elemek, 
kik szégyent hoznak a dohányárus 
nevre, de legnagyobbrészt a kereske
delmi ág oly kezekben van, kik csakis 
boldogulásukat keresik. Azok az ele
mek már eltűntek, a kik a dohányáru
dát eladási objectumnak tekintették, 
akárcsak egy házat, melylyel kényük- 
kedvük szerint csere-boréltek.

Az állapotok nagyrésze megválto
zott es meg a hátralévő rés/, is megja
vul, a mi ugyan igen sok árusnak nem 
lesz inyere, de azok nem is tudják, hogy 
mi voltak'pen a m. kir. dohányelárusi- 
tás. I lalltmk meg mindig bizonyos con- 
currentiáról, a mely majd itt, majd pe
dig ott üti fel tanyáját.

Az okmány- es postabélyegekkel 
még mindig házalni járnak egyesek. A 
vendéglők es kávéházak picolói meg 
kapnak provisiót egyesektől, hogy a do
hányárut náluk vásárolják. Meg mindig 
vannak emberek, akiknek „kitűnő tra
fikjuk., van okulásra es az a hírlapok
ban hirdetik is. Mindezen állapotok bi
zonyítják. hogy meg jórészét a fővárosi 
dohányárudáknak be lehetne vonni, a 
nélkül, hogy másnak ártanának, mint 
azon embereknek, a kik a dohányárudát 
csak kizsákmányolás czéljából tartogat
ják ideig-óráig, mennyire is külömböznek 
ezen üzletek azoktól, melyek szorgalmas 
kezekben vannak. Ebből azt következ
tethetjük. hogy nem mindenki dohány
árus, a kinek ajtaja feletti ezégér azt 
mutatja.

Ellenkezőleg! Most már a dohány
árusok dolga lenne az immáron meg
kezdett reform munkát be is fejezni. Ez 
minden tekintetben lehetséges is. Ves- 
s ü k  el a hamis prüderiat és lépjünk fel 
határozottan minden káros hatás es be
folyás ellen.

Egy nagy filozófus mondja: «Ha
valamely jogtalanságot eltűrünk, akkor 
bűnt követünk el másokon*, igy tehát 
legalább is kötelességmulasztás, ha nyu
godtan nézzük, hogy valaki rendellenes,
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galácl módon ez üzletág hanyetlására tör 
s azt bármi okból is meg nem akadá
lyozza. Igen sok névtelen közleményt 
kapunk úgy a Lipót-, mint a Belváros
ból, melyen mindezen piszkos konkur- 
rencziával foglalkoznak. Ily anonym le
velekre azonban nem adunk semmit. 
Tisztességes ember nem burkolódzik az 
anonymitás köpenyébe. A kinek valami 
igaz vádja van, az lépjen eló nyíltan s 
ne legyen gyáva. S hogy jelen czikkünk- 
fcen nem közlünk neveket, az csupán 
azért van, mert anonym levelekre nem 
adhatunk semmit, ámbár a feljelentések 
igazságában egy perczig sem kételked
hetünk.

Úgy hiszszük, hogy a dohányárusok 
kötelessége lenne az ily alávalóságokat 
megszüntetni ép úgy, a mint az ő köte
lességük esetleges újítások vagy reformok 
keresztülvitelét elősegíteni. Lehet vala
kinek igen kis üzlete s mégis nagyot 
alkothatunk vele, ha szemünkbe ötlik 
mindaz, a mi tulajdonképen oly közel 
fekszik hozzánk.

Ks végezetül, isten tudja, de oly sok 
dolog van még megváltoztatni való az 
elárusitás terén, a mi úgy az összeséget, 
mint az egyeseket egyaránt érdekelhetné.

Munkásviszonyok és humanitá
rius intézmények. *

(Folytatás).

Az állandó munkások létszáma idő
ről—időre rendszeresittetik; kisegítő mun
kások csak akkor vétetnek fel, ha munka
erők ideiglenesen szükségeltetnek és 
azok ismét elboc.sáttatnak, mihelyest az 
időre vagy tárgyra korlátozott munkák 
befejeztettek.

A rendes munkások felvétele kö
vetkező kellékekhez van kötve •

1. a származás és az illetőség;
2. büntetlen es kifogástalan előélet;
3. egészséges es munkaképes test

alkat ;
4. himlőoltás;
5. munkakönyv vagy ideiglenes iga

zolvány ;
fi. a betöltött minimális életkor (erre 

nézve irányadó az 1884. XVII. t.-cz. 
Hő. S-a);

7. a túl nem haladott 35 év a nők
nél a túl nem haladott 40 év a férfiaknál;

8. ha a munkás előbb szerződéses 
munkában állott, annak igazolása, hogy 
korábbi munkaszerződése megszűnt.

A származás es az életkor anya
könyvi kivonattal, az illetőség és a bün
tetlen s kifogástalan előélet hatósági, 
illetve községi bizonyitványnyal, az előbbi 
munkaszerződés megszűnte pedig a regi 
munkaadó bizonylatával igazolandó.

Az egészségi állapotról és a himlő
oltásról a gyári orvos állít ki leletet.

é
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cziraü könyvből.

Ha különös okok fenn nem forog
nak, a munkások felvételénél azon hely 
lakosainak, hol a gyár van. adatik elsőbb
ség és csak másodsorban vétetnek te
kintetbe a körülfekvő helységek távol
ságuk mérve szerint.

A dohánygyári munkások ideiglene
sen vagy állandóan hivatalból, vagy saját 
kérelmükre egyik dohánygyárból a má
sikba áthelyezhetők, úgyszintén engedély 
mellett a dohánygyári munkás más do
hánygyárban alkalmazott munkással helyet 
cserélhet.

A munkásoknak nincs megengedve 
a munkából önkényüleg elmaradni, hanem 
az elmaradás minden egyes esetben iga
zolandó, vagy pedig a szabadságolás elő
zetesen kieszközlendő.

A dohánygyári munkásoknak külö
nösen még a legszigorúbban tiltva van, 
hogy szoczialista munkásegyleteknek, vagy 
más titkos társulatoknak tagjai legyenek, 
ily egyletekkel összeköttetésben álljanak 
és hogy azoktól származó nyomtatványo
kat terjeszszenek.

A munkások mindazon cselekményei 
és mulasztásai, melyek az érvényben 
levő szabályok, utasítások vagy tilal
makba ütköznek, szolgálati vétségeknek 
tekintetnek es komoly megintesse!, pénz
bírsággal mely esetröl-esetre 10 kraj- 
czár mint legkisebb összegtől kezdve, 
egészen a gyárban fennálló legmagasabb 
napszámbérig szabatik meg és a heti 
keresményből a betegsegélyző pénztár 
javára vonatik le — továbbá a munká
ból való, de legfeljebb 4 heti időtar
tamra terjedhető ideiglenes kizárással, 
vagy csekélyebb napiberosztályzatba, vagy 
pedig egy kisebb keresettel összekötött 
munkahelyre megszabott, vagy bizony
talan időre való áthelyezéssel, végül a 
munkából való elbocsátással bűntetteinek.

Büntetésből elbocsátott egyen külö
nös engedély nélkül többé fel nem véte
tik, miért is a szolgálatból való elbocsá
tásokat a dohánygyárak egymással köl
csönösen közölni tartoznak, nehogy egy 
elbocsátott egyén más gyárba becsem
pészhesse magát.

A dohánygyárakban a munkások 
zöme önertetődőleg a tulajdonképeni 
gyártás —  mint szakmunkák — körül 
van foglalkoztatva, mig a gyártáson 
kívül eső általános kezelési es gaxdá- 
szati munkák vegzesere az egyes gyári 
üzemek kiterjedéséhez mérten alkalmaz
tatnak munkások, illetőleg a gőzgépek 
kezelése körül, úgyszintén a gyári mű
helyekben a megkívántaié szakavatott 
mesteremberek.

A dohánygyárakban az alább felso
rolt fő- es almunkaosztályok állanak fenn, 
melyekben a munkások következőkep 
foglalkoztatvák:

Szivargyártás:
a) szivarelőkeszités: nők mint do

hánygyöngy-felbontók, válogatók, nedve- 
sitők, kocsánozók, osztályozok, simítok, 
bél szárítók, a kész lélgyártmányokat lá
dákba rakok, továbbá mint átvevők, 
mérlegelők és seprők;

b) kimérés: nők mint mérlegelők és 
seprők ;

c) szivarkészitők: nők mint oktatók, 
átvevők, fonók, bábkészitők, csiicslevágók 
és seprők; férfiak mint bábalakmintasaj- 
tolók :

d) szivars/áritás: nők mint keret- 
és rakládácskahordók, továbbá mint 
szárítók ;

e) szivarcsomagolás: nők mint szi
varválogatók, kötegelők, papírba és lá- 
dácskákba csomagolok, csomag- és 
ládácskafelszerelők, leszegezők, bélyeg
zők és seprők; férfiak mint ládacsoma- 
golók és abroncsolok.

(Folyt, kAv.\

Vegyesek.
Ritka eset. Bécsben az elmúlt na

pokban meghalt egy 72 éves asszony, 
a ki 180.000 frtot hagyott hátra. Kz nem 
lenne még annyira csodálatos, de ezen 
asszonynak 40 éven keresztül dohány
árudája volt s igy vagyonát Rapé, Al
bániai kimérése által, úgyszintén osztrák 
kincstári dohányáruk kiszolgáltatásával 
szerezte volna. Ezen öreg asszony va
gyonát valami gazdag nagy bácsitól örö
költe, vagy pedig, a mi kevésbé való
színű, a dohányelárusitás Becsben ennyire 
virágzó üzletág. I la nálunk egy asszony
nak 40 évig van dohányárudája, nem 
hágy egyebet hátra, mint - adósságot.

Lyukas ezüstforintosok. A pénzügyminisz
ter az átlyukasztott, vagy a másképpen, de 
szintén nem a rendes forgalom folytán súlyban 
megíogyott a. é ezüst egy-forintosoknak az 
állami pénztáraknál és hivataloknál való keze
lése és beváltása tárgyában a kővetkező ren
deletit adta k i :

Az 181)2. év XVII. t. ez. 20. $-ának és 
az 181)2. évi XVIII. t.-cz. XI. czikkének to
vábbi végrehajtása végett elrendelem, hogy ha 
az allami pénztárakhoz és hivatalhoz akár fize
tésképpen, akár átváltásképpen átlyukasztott, 
vagy általában oly a. é. ezüst egy-forintosok 
kerülnek, amelyek külalakjából felismerhetni azt, 
hogy azok nem a közönséges forgalom folyt.án, 
hanem máskép fogytak meg súlyban, ezek az 
ezüst egy-forintosok a további forgalomra al
kalmatlanná teendők és azután a félnek vissza- 
adandók. — A végből, hogy az ezüst egy-fo- 
rintosok a további forgalomra alkalmatlanokká 
legyenek, az ollóval bevágandók. Kz a rendel
kezés kiterjed egyaránt a magyar és ausztriai 
veretű a. é. ezüst egy-forintosokra 1 lamisit- 
ványok az 1893. évi XVlII-ik t.-czikk XI. 
czikke értelmében kezelendők. Egyúttal elren
delem, hogy az átlyukasztott vagy egyébként, 
de szintén, nem a rendes forgalom folytán 
súlyban megfogyott a. é. ezüst egy-forintosok, 
a melyek a fennálló szabályok és az idézett 
törvényes rendelkezések értelmében sem fize
tésül vagy átváltásképpen az állami és egyéb 
kispénztáraknál sem fizetésül a magánforga
lomban cl nem fogadandók, <t fél kívánságára,
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jelen rendelet kör/.ctctelétöl számított egy éven 
belül a körmöczbányai m. kir. pénzverőhiva
tal, nyers súly szerint és pedig egy kilogramm 
vc.deanyag után hatvan (00) a. é. egységárt 
véve alapul, korlátlan mennyiségben beváltas
sanak. Az állami pénztárak és hivatalok a fél 
kívánságára ezeknek az érmeknek a pénzverő 
hivatalhoz leendő beküldését, valamint az e 
hivatal által megállapított beváltási összegnek 
kifizetését az e tárgyban ezekhez a pénztárak
hoz és hivatalokhoz intézett utasítás értelmé
ben közvetíteni tartoznak.

E szerint az ezüst forintosok darabjáért — 
a szerint, hogy menny’t nyomnak 00—00 
krajezárt fog a közönség kapni.

Szivarok veszedelme. Higgadtan és nyo- 
godtan olvasták eddig az urak a kubai láza
dásról szóló tudósításokat, elég változatosak 
voltak, egyik nap a spanyolok verték meg a 
fölkelőket, másnap a fölkelek a spanyolokat, 
de komolyabb gondot nem okozott a dolog 
senkinek, mert hiszen Kuba olyan messze van, 
a jó  Havannah-szivarok pedig olyan közel, min
den trafikban kaphatók. 1 lancm most jön egy 
hir, a mely kivált a dohányosok szivéhez hozta 
közelebb a kubai lázadás sorsát, azt a vesze
delmet hirdeti, hogy a jó  1 Iavannah-szivarok 
ezentúl távolabb lesznek, otthon maradnak Ku
bában. A spanyol hadsereg kubai főparancsnoka 
VVeyler tábornok ugyanis rendeletet bocsátott 
ki. a melyben a lázadás miatt megtiltja a do
hánykivitelt 1 Iavannah legkiadóbb tartományai
ból. Tessék elképzelni, mekkora riadalmat oko
zott első sorban az amerikai dohánykereskedÓk 
és szállítók közt. Kubában jelentékeny dohány- 
készleteik vannak és igyekeztek is még a ren
delet életbelépése előtt, hogy hazavigyenek 
minél több dohányt. Így az utolsó héten, csupán

a new-yorki kikötőben, 12.(X)0 bál havannah- 
dohányt szállítottak a partra s a legutóbbi na
pon, távirati jelentés szerint, még 5000 bált 
adtak fel Havannából Ncw-Yorkba. Floridában 
is a ha van nah-szi varosai mind csak azon igye
keztek az utóbbi időben, hogy minél több ha- 
vannah-dohányt szerezzenek be, s mondják, 
hogy e czélból külön gőzhajókat fogadtak fel. 
He mindez, micsoda a világ nagy szivar fogyasz
tásához képest! A lázadás miatt nemcsak, hogy 
elég dohányt nem lehet hozni Kubából, hanem 
a dohánytermelés ott évről-évre csökken. Erre 
az évre körülbelül el vannak látva a gyárosok 
I Iavannah-dohánynyal. De mi lesz a jövő év
ben ? Eleinte meg fognak drágulni, azután pedig 
megszűnnek a jó  1 Iavannah-szivarok, azoknak 
fájdalmára, a kik megszokták és szeretik ha 
csak időközben meg nem szűnik a lázadás. Erre 
pedig aligha van kilátás, mert hiszen Kuba a 
szivarjai mclbtt leginkább arról híres, hogy ott 
mindig lázadnak. Talán csak az összes I Iavan- 
nah-szivarkedvelők önkéntes hadserege tudná 
végét vetni a lázadásnak. Tessék erről gondol
kozni; mert különben vége a jó  Ilavannah- 
szivaroknak.

Lopás a román pénzügyminisztériumban.
Tegnapelőtt Bukarestben a pénzügyminiszté
riumban eltűnt egy pénzes láda, melyben 
71.000 frank volt. A tettesek eddig még is
meretlenek, de valószínű, hogy a pénzügymi
nisztérium, illetve fővámhivatal valamely alkal
mazottja követte el a lopást. A hétfői napon 
ugyanis rendesen beérkeznek a vidéki vámhi
vatalok pénzkészletei s miután ezeket hétfon 
mind nem lehetett átvizsgálni, a beérkezett 
zsákok egy részének átvizsgálását keddre ha
lasztottak. Ilyen hét zsák, illetve láda maradt 
felbontatlan. A kezelő tiszt elhivatott kél szol

gát, hogy valamennyit a föpénztároshoz elvi
gyék ; ő maga is elkísérte őket ide, de vissza 
nem jött velük, hanem csak öt perczczel ké
sőbb és igy abban a hiszemben volt, hogy a 
kérdéses zsákot szintén fel vitték a főpénz*áros
hoz. Visszatérve azonban a főpénztároshoz, hal
lotta, hogy a pénzes zsák nincsen ott s bár 
nyomban meginditoták a vizsgálatot, ez eddig 
eredményre nem vezetett.
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Szerkesztői üzenetek.
L. A. urnák N.-E. A főbiztos ur által em

lített 1890. kiadott szabályrendelet azért nem 
érvényes, mivel az 1887/VII. évben 20.404. 
sz. a. a budapesti pénzügyigazgatóság a pénz
ügyminisztériumtól rendeletet kapott, melynek 
értelmében a nagyárus nem köteles v;isár- és 
ünnepnapokon a kisárusoknak árut kiadni. Ezen 
miniszteri rendelet az összes pénzügyiga zgató- 
ságnak megküldetett s még mai napig is ér 
vényben van.

A nickclpénzre vonatkozólag eddig szokás 
volt a befizetett összeg 10°/0-át nickelben el
fogadni, szabályrendeletet azonban erre nem 
adtak ki.

Különben pedig figyelmeztetjük, hogy a 
pénzügyőr hivatal s közeg s ezzel a lehető 
legudvariasabb hangon kell a hivatalos ügyeket 
elintézni.

R. E. Kéziratát még mindig várjuk. Ama 
nagyarus igenis jogosan járt cl.

K. 0. Bpest. A bpesti m. kir. pénzügy- 
igazgatóság.

Segédszerkesztő: Heltai Nándor.

81)07. szám — 1890. 
V. ü. o.

Építési árlejtési hirdetmény.

Az egri m. kir. dohánygyár telepén a folyó évben foganatba veendő építkezésekre a nagyméltóságú 
ni. kir. pénzügyminisztérium f. évi junius 27-én 47092. szám alatt kelt magas rendelete szerint 212,636 frt 52 kr. 
irányoztatok elő.

Ezen építkezések biztosítására f. évi julius 25-én a m. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság hiva
talos helyiségében versenytárgyalás fog tartatni, melyre az előirt kellékekkel és a megfelelő 5"/o bánatpénzzel 
ellátott Írásbeli zárt ajánlatok az alólirott igazgatóság iktató-hivatalában a versenytárgyalás napjának délelőtt 11 
órájáig benyújthatók. Később benyújtott ajánlatok vissza fognak utasittatni.

Az ajánlatnak az összes építkezési munkákra —  kivéve a központi légfütési és vízvezetéki berendezést, 
melyre külön ajánlat is tehető —  kell kiterjednie és ahhoz a bánatpénznek valamely állampénztárnál történt 
befizetését igazoló pénztári elismervény csatolandó.

Az ajánlattevő köteles az. ajánlatban kijelenteni, hogy az általános szerződési, valamint a vállalati rész
letes feltételeket ismeri es magát azoknak aláveti.

Ezen feltételek az ajánlati határozmányokkal, az épitési tervekkel és a költségvetéssel együtt minden 
hétköznapon reggeli 9 órától déli 12 óráig az alólirt igazgatóság V. ügyosztályában megtekinthetők.

Az összes munkálatokra vonatkozó költségvetések 3 frtert, a fűtési és vízvezetéki költségvetés 1 írtért 
alulirt igazgatóságnál, nemkülömben az egri m. kir. dohánygyárnál megszerezhetők.

Az épitési munkák befejezési határidejéül 1897. évi julius hó 31-ik napja tűzetik ki.
Budapest, 1896. julius hó 6-án.

M. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság.

(Utánnyomat nem dijaztatik.)
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Le Grif f  on
leg jobb  é s  legkedve ltebb

valódi franczia szivarkapapir és szivarkahüvelyek

Le Griffon „Patent"
kedvelt é s  praktikus sz ivarkapap ir.

Nagybani eladás az orsóéig összes 
norinbergi és papi r-nagy kereskedés

stelvl >ei í.
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G O L D Z I E H E R  G É Z A
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V. kerület, Arany János-utcza 20. szám.

Kcksteiu és NeiifcM lludapest. Király-utC7.ii 17.
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