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A m. kir. dohánytermékek keze
léséről a forgalomban.

Tekintettel azon számos panaszra, 
melyek a legutóbbi időben a közönség 
körében a szivarok alkotására nézve fel
hangzottak. sürgősen szükséges, hogy 
figyelmeztessünk azon hátrányokra, melyek 
abból származnak, ha a szivarok túlsá
gossal! frissen az eladó kezéből a 
fogyasztó kezébe kerülnek. A minap 
megbeszeltük már ezen tárgyat es ki
jelentettük azt, hogy a nedves szivarok 
elárusitását egyenesen egészségellenesnek 
tartjuk. Megelégedésünkre szolgai, hogy 
e tekintetben a in. kir. pénzügyminisztérium 
részérói már intézkedés történt, úgy hogy 
az ilyen esetek már nem igen hamar 
fordulhatnak ismét elő.

De viszont az igazságnak tartozunk, 
a midőn véleményünket azzal egészítjük 
ki, hogy az eladók legnagyobb részé is 
nem ritkán hibás abban, hogy nedves 
termek a közönség kezébe kerül.

Oly államokban, a hol nincs dohány- 
egyedáruság, hanem a dohány es szivarok 
eladása egeszen szabad, minden szivar
kereskedő első kötelességének tartja, ha 
egyáltalán üzletet akar csinálni, hogy 
vevőközönsége szíható, száraz, belföldi 
dohányt kapjon. Es ez igen természetes, 
mert ha az egyik ezt tenni elmulasztja, 
megteszi ezt a konkurrense es akkor az 
első napról-napra nézheti üzletének vissza- 
menetelut. Es az olyan államokban is 
a gyáros olyan állapotban szolgáltatja 
a szivarokat, hogy azoknak legalább 
néhány hétig raktáron kell feküdni. És 
ez igen természetes is, hogy egy szivar 
ott lesz tulajdonképen éretté, a honnan 
a legközvetetlenebbül forgalomba kerül. 
Sok esetet láttunk, amikor a szivar, daczára 
a hosszú fekvésnek, csak azért eg rosszul, 
mert ládába csomagolva, majd nedves 
raktárban, majd a vasúton, majd itt, 
majd ott fekszik. A belföldi szivar ege sz 
más kezelést igenyel, mint a valódi 
havanna es az elárusító dolga, hogy 
a szivarjait kellő módón kezelje. Úgy, 
a mint a gyártás kötelessége arra ügyelni, 
hogy megfelelő nyersanyag vetessek, 
a mi hozzájárul ahhoz, hogy a szivarok 
fekvési ideje megrövidittessek, ep oly

biitos, hogy az elárusító hibájáért a 
gyártást nem lehet felelősségre vonni.

Jelen sorok feladata épen a termékek 
megjavítása az elárusító részéről.

Az elárusítónak legelőször arra kell 
gondot fordítani, hogy egy meglehetősen 
nagy készletet beszerezhessen. Nem 
akarjuk ezzel azt mondani, hogy ezren
ként kell szivarokat beszereznie, hanem 
azt, hogy mindenki anyagi helyzetéhez 
mértén súlyt helyezzen arra, hogy minél 
nagyobb szivarkészletet szerezhessen be, 
mig a dohánynál es a szivarkánál ez nem 
olyan fontos. 1 la teszem fel egy eláru
sító arra van kényszerítve, hogy heten- 
kint kétszer beszerezzen, akkor sokkal 
előnyösebb, ha a szivarkészletet négy- 
hetenként szerzi be, mig a dohány es 
szivarkakeszietet, a mely pénzének körül
belül felét igénybe veszi, a négy héten 
belül fi — 7-szer szerezheti be. Ez esetben 
az elárusítónak száraz szivarok feküsznek 
raktáron, anélkül, hogy azért kényszerítve 
lenne az osztrák-magyar bankhoz fordulni 
kölcsönért. Egy eszs/eiü beszerzési mód 
alkalmas arra, hogy ennek is előnyöket 
nyújtson, a ki igen kis tökével rendel
kezik. Mig gyakran az olyan emberek, 
kik elegendő pénzzel bírnak, ügyetlen 
beszerzési mód által arra vannak keny- 
szeritve, hogy közönségüknek rossz árut 
adjanak. 1 la ez megtörtént az egyes 
ládácskákat el kell látni a beszerzés 
dátumával és egy közös dátumú ládácskát 
forgalomba hozni semmi körülmények 
közt sem szabad. Sok elárusító ezt 
lehetetlennek hiszi, mivel gyakran a később 
vett szivarok világosabbak és szebbek, 
mint a régebben beszerzettek, de korrekt 
iizletzezetés mellett az elvtől eltérni nem 
szabad, inkább le kell mondani néhány 
darab eladásáról, mintsen hogy az üzletet 
megrontsuk. Hiszen ha a s/ivar nedves 
es a dohányos színi nem tudja, egészen 
elesnek azok az előnyök, a melyek a 
szivar világos voltából származnak. Ha 
a dohányosoknak a beosztás következte
ben jó, száraz, megfeküdt szivarokat 
adunk, a világos szivarok utáni hajsza 
csakhamar meg fog szűnni.

A szivarládák felnyitása eladás előtt sem 
nem szükséges, sem nem tanácsos. Meri; 
a szivarok a zárt ládában is megszárad

nak es nem kell azokat a levegőnek ki
tenni. Ha a szivarok nyitva feküsznek, 
néhány bet alatt a por úgy belepi őket, hogy 
a kinézésük nem lesz épen csábitó. De 
azonkívül a takaró lapjuk is felpattan, 
a mi nagyon sok törött szivart hoz, a 
melyek eladása lehetetlen.

A havannaszivarokról igen keveset 
kell mondanunk, mert az általános 
tőzsdeforgalomban igen fölösleges termék, 
mert igen kis keresetnek örvend. E kö
rülmény oka részint a kezelésben kere
sendő. Havannaszivarok csak friss álla
potban élvezetesek. A nagyon kis kereslet 
folytán azonban ezek sokkal hosszabb 
ideig feküsznek, minthogy friss állapotban 
lehetnének. A különlegességi trafikokban 
a kereslet sokkal nagyobb és a szivarok 
i.v jobbak ennek következtében.

így jeleztük azon szempontokat, melyeket 
az elárusítónak figyelembe kell venni, ha 
elvezetes szivarokat akar eladni. Ha 
intelmünket megszívlelik, a felhangzó pa
naszok el fognak nemulni. Ha gyakran 
nagyon is indokatlan a dicséret, de gyakran 
halljuk, hogy az osztrák termékeknek a 
mieink felett előnyt adnak. A dicseret 
okát e sorok magyarázzák meg. Ausztriá
ban és főleg Becsben a tőzsdések azon 
pillanatban, mikor az árut megkapják, 
tulajdonuk gyanánt tekintik. Nálunk 
mindent és mindenkit hibáztatnak a tőzs- 
desek, csak önmagukat nem ; es ez rossz. 
Minden czikk különös gondozást es keze
lést igényel, épen a szivarok legyenek 
az általános szabály alól kivéve ? Meg 
lehet követelni a magyar dohányjövedék- 
től, hogy jó gyártmányt adjon, de nem 
szabad elfelejteni, hogy a kigtőzsdésnek 
a jo kezelés által hozzá kell járulni, hogy 
az, a mi jó maradjon, jobb legyen. Sok 
baj es kellemetlenségtőil óvja meg magát 
az elárusító, ha a mi módszerünk szerint 
jár el. Reméljük, hogy a tőizsdesek azon 
részé, mely meg nem e módszer szerint 
jár el. e sorok által arra lesz indítva, 
hogy módszerünket kövesse a saját 
jav ára.

A lottógyüjtők.
Az a folyamodvány, melyet a lottó- 

gyűjtők a pénzügyminiszter ő Ivegyel- 
mességének átnyújtottak, a mely azt a
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kérést tartalmazza, hogy a gyűjtési jog 
megvonása után ó vadtikjaikat vissza
kapják, a szivarokat olcsóbb áron kap
ják meg es egy pénzbeli kártérítést nyer
jenek. természetesen tekintettel a kére
lem naiv voltára kedvező elintézést nem 
nyerhet.

A szegény lottógyüjtókön keresetük 
elvesztése miatt csak sajnálkozni lehet, 
de daczára annak nem tagadhatunk meg 
magunktól egy mosolyt annak a kíván
ságnak hallatára, a mely a gyújtók szá
mára olyan kiváltságot kér, a mely a 
dohány-egyedáruság természetével me
rően ellenkezik.

Ily fajta kívánságok csak azt bizo
nyítják. hogy a kérvényezők között 
nincs egy sem, aki a dohánymonopolium 
természetét csak a legcsekélyebb mér
tekben is ismerne, mert csak igy eshe
tett meg, hogy a lehetségest, czélszerüt 
és megvalósithatót figyelmen kívül hagy
ták, utópiák után nyargalva, melyek el
érhetetlenek. Mi ezen okból pendítettük 
meg az eszmét, hogy a lottógyüjtők 
kérvényezzék azt, hogy a m. kir. pénz
ügyminisztérium a bérleti dijat a dohány- 
tőzsde számára engedje el. Daczára an
nak, hogy ez eszme nagyon sok gyűjtőt 
nem elégített ki, a in. kir. pénzügymi
nisztériumban úgy látszik, nagyon ked
vező fogadtatásra talált, minthogy ez 
a legjobb megoldás, az amúgy is 
mélyen sújtott gyűjtők legalább részbeni 
kárpótlására, értesülésünk szerint, már a 
legközelebb ezen értelemben döntenek 
és ha a mi és követőink kívánsága ta
lán egészen ki nem elégittetik, mégis 
csinos kis összegecske az, melyet a 
gyűjtési joggal bíró tőzsdések a bérlé
tén meg fognak takarítani, ha a pénzügy
minisztérium ezen értelemben döntene.

Azok az elégedetlen elemek azonban, 
a kik azt hiszik, hogy az állam akkor, 
amikor őket lottógyüjtési engedélyekkel 
ellátta, egyszersmind azzal együtt kötele
zettségeket is vett magára, vegyek újra tu
domásul, hogy az állam azon pillanatban, 
melyben a lottójövedék megszűnik, semmi
fele kötelezettséggel nem bir, meg azzal 
sem. hogy azok sorsával törődjek, kik 
kenyerüket elvesztettek.

Mert is álljon fel ilyen kötelezettség? 
Meg fogja mindenki engedni, hogy mi 
becsületesen dolgozunk a lottógyüjtők 
sorsának enyhítésen, de az egészséges 
észszel ellentétbe nem helyezkedhetünk. 
Minthogy jogi motívum fenn nem áll, 
csak a humanitás jöhet számba, hogy 
sok ember, a ki a lottógyüjtessel foglal
kozott, kenyér nélkül ne maradjon, de ez 
meg annak a megállapítására is kevés, 
hogy' az állam akárcsak erkölcsi köte
lességet is vett magára. Az államnak 
minden állampolgár egyforma. Minthogy 
a lottó eltörlésekor az állam polgárai 
egy része a kenyerét elveszti, de egy 
talán jóval nagyobb részé az osztálysors-

játek behozatalával kenyérkeresetre tesz 
szert, az állam álláspontja erkölcsi tekin
tetben kifogás alá nem esketik.

Ezeket csak azért ismételjük, mert a 
fővárosi gyűjtők egy része még mindig 
kártérítésről beszel, a mely kívánság az 
érdekeket csak veszélyeztetheti és vesze- 
lyezteti különösen a gyűjtők azon 
részének, érdekeit, kik megelégednének 
azzal, ha évenkint egy csekélyebb összeg 
nekik megmenttetik. Ez utóbbi része a gyűj
tőknek támogatásunkra mindig számíthat.

Dohányzás hatása az egészségre.
(V6ge.)

A dohányzás mai cllerjodeltsége mellel! 
és a tnosl. szokásban levő dohányzási 
módok következtében az ilyen idült niko
tin-mérgezés ma már oly általános, hogy 
alig tévedünk, ha a mai nemzedéknek 
sokszor emlegetett idegességét a legna
gyobb részben az idült nikotin mérgezés
sel hozzuk kapcsolatba. Ez ellen a felfo
gás ellen nem lehet azzal argumentálni, 
hogy a nők nem igen, vagy csak kivéte
lesen dohányoznak és mégis a nők álta
lában idegesebbek, mint a férfiak. Ne 
felejtsük, hogy itt egy olyan idült mér
gezésről van szó, mely az emberi szervezetei 
már csaknem .'500 év óta mindig erősebb 
és erősebb alakban támadja és az egymás 
után következő nemzedékek a dohányzás 
folytán mindig jobban és jobban megtá
madott idegrendszert örököltek szülőiktől 
és igy az idült nikotin-mérgezés hatásából 
szülőiktől azok is örökölhettek, a kik ma
guk nem dohányoznak.

De midőn a dohányzásnak az emberi 
szervezetre gyakorolt hálásáról szólunk, 
egészen eltekinthetünk az örökölt idült 
nikolin-mérgezéseklől, nem szükséges az 
ilyen messzebbhaló elmélet bizonyításával 
foglalkoznunk, mert a dohányzás mai ul- 
terjedettsége melleit és a most szokásos 
dohányzási mód mellett oly gyakoriak a 
dohányzásból származó idült nikotin-mér
gezés esetei, hogy ezek maguk bőséges 
anyagot szolgáltatnak úgy annak meg
figyelésére, hogy a 'dohányzás minő hatást 
gyakorol az emberi egészségre, valamint 
annak megállapítására, hogy a dohány
zásnak az emberi egészségre gyakorolt 
káros hatását mi módon lehet mérsékelni.

Az clszitt dohány nikolin-larlalmát —  
mint fentebb már említve volt, —  a 
dohány égése által fejlődő gőz kilúgozza 
a dohányból s az a dohány füstjével 
együtt u szájba jön, a hol a száj üreg vé
kony hártyái azt a szervezetbe felszívják. 
Természetes tehát, hogy a dohányzó szer
vezetébe annál több nikotin jut he, mentői 
nagyobb felülettel érintkezik a dohányból 
kiszívott füst. Ibi a füstöt csak a száj
üregije szívjuk és aztán kibocsátják a 
szájunkból, akkor természetesen kevesebb 
nikotin fog szervezetünkbe bejutni, mint 
akkor, ha a füstöt még a tüdőbe és lég-

uljainkba is beszivjuk. mint ez a csilmk 
és különösen a papirszivarkák szívásánál 
történik, mert a légulakba bcszivolt füst
ből még az azzal érintkezésébe jövő légutak 
nyáklíárlyái is tetemes mennyiségű nikotint 
juttatnak be a szervezetibe. Másrészről 
mentői távolabb van szájunktól a dohány, 
annál kevesebb nikotin lesz a füstjében s 
igy a dohányfüstből annál kevesebb niko
tint szívhat fel szervezetünk. Ila valaki a 
szivart vagy a czigareltál közvetlenül a 
szájba véve szivja. bizonyosan sokkal 
több nikotint juttat szervezetébe, mint ha 
a dohányfüstöt hosszabb száron keresztül 
szivja a szájába, mert a hosszabb pipa
vagy szopókaszáron áthaladó füstnek gőz- 
részei ez uljokban tetemesen lehűlnek, a 
lehűlés folytán lecsapódnak és mint úgy
nevezett ,,pipamocsok“ maradnak részint 
a pipa nyakában, részint a szárban : az a 
pipamocsok pedig nagy mennyiségű niko
tint tartalmaz, amit minden vegyi vizsgálat 
nélkül is kétségtelenné teszi az, hogy ha 
ebből a pipamocsokból a száj lakhártyá
jára vagy a nyelvre csak bármily kis rész 
jut, az olt erősen csipő, égető érzést okoz, 
a mi nikotinnak a legjellegzetesebb tulaj
donsága.

Már most ezen körülményeket ismerve, 
tudjuk egyrészről azt, hogy a dohányzás 
nagy mértékben idézi elő a mai kornak 
egyik leglerjedeltebi) hidegségéi: az idiill. 
nikotin-mérgezést; de tudjuk másrészről 
azt is, hogy módunkban All ezen beteg
ség fokozatos fejlődését megakadályozni 
és a betegséget magát a lehető legkisebb 
fok ra al ászá 1 li tani.

Ma a dohányt, szivart vagy a ezigarel- 
tál mentői hosszabb szárú pipából szívjuk, 
ha a csilmk és a czigarelt füstjét nem 
szívjuk be légulainkba, ez állal igen nagy 
mértékben kevesbítjük az idült nikotin- 
mérgezés hevesebb kifejlődését. Azt, hogy 
a czigarelt egyike az egészségre IcgárLal- 
miisabb dohányzási módoknak, már sokan 
észrevették ; de ezen nagyobb ártalmasság 
okának a czigareltál takaró papír füstjét 
tartják. I’edig ez a papír ebben a dolog
ban egészen árlallan. A czigareltál. más 
dohányzási módoknál ártalmasabbá a bő 
nikotintarlabmi füstnek a légulakba való 
heszivása leszi.

Az elmondottakból le lehet vonni a 
következtetésekéi. Senki sem remélheti, 
hogy majd az idüll nikotin mérgezéstől 
való félelem min.ll az emberek felhagynak 
a dohányzással. Ila a lti-ik században a 
halálbüntetéssel való fenyegetéstől sem 
riadtak vissza, bizony az ezen betegség
től való féléiéin miatt sem hagy fel az 
emberiség egy iíOU év óta folyton fejlődő, 
folyton növekedő rossz szokásával. Meg
lehet, hogy eredménytelen marad az ide 
vonatkozó figyelmeztetés, de azért mégis 
kötelesség figyelmeztetni.

D r. Oláh Cyula.
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Vegyesek.
Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 

h'epzényi Jilemcr pénzügyőri biztost pénz
ük ybri főbiztossá nevezte ki.

M a g y aro rszá g  kereskede lm i fo rg a lm a  m ájus  
havában . A statisztikai havi közlemények most 
megjelent május havi füzetében foglalt a iátok 
Magyarországba folyó évi május havában 
2:1,007 drb és 2.851,362 métermázsa áru érke
zett, a kivitel mennyisége pétiig ugyanezen 
hónapban 335,305 darabot és 4.306,152 méter- 
mázsát tett. Tavaly a megfelelő hónapban 
25,882 d .j és 3.247,542 mm. volt a behozatal 
mennyisége, a kivitel pedig 287,282 darabra 
és 1.222.051 métermázsára rúgott. Ezek szerint 
a behozatal mennyisége a darabszám szerint 
kimutatotott áruknál jelentcktelenül, a súly 
szerint kimutatott áruknál pedig lényegesen 
kisebb volt az idén, mint tavaly, viszont a 
kivitel, bárha csekély mértékben, úgy a darab, 
mint a súly szerint kimutatott áruknál emel
kedett.

A folyó év első ót hónapjában összesen 
103,2*^7 drb és 14.151.466 mm. árut hoztunk 
be. tavaly a megfelelő időszak alatt 103,787 
darabot és 14.401,375 métermázsát, tehát az 
idei forgalom, bárha nagyon csekély mértékben, 
alatta maradt a tavalyinak. Ellenkező jelensé
get látunk a kivitelnél, amennyiben a tavalyi 
1.238,038 darabbal és 17.051.132 métermá
zsával szemben az idén 1.307 068 darabot és 
20,187.123 métermázsát vittünk ki. a kivitel 
tehát úgy a darab, mint a súly szerint kimu
tatott áruknál emelkedett, amott mintegy 70 
ezer darabbal, a súly szerint kimutatott áruk
nál pedig több mint 2*2 millió métermazsávul.

Azon áruk közül, melyek a behozatal meny- 
nyiséget gyarapítják, első helyen a kőszenet 
említhetjük. Ez áruból a folyó év első öt hó
napjában 5,131.433 rr. mázsa jött be hozzánk, 
tavaly ugyanezen időszak alatt 5,027.170 mm. 
fontosabb behozatali áruink közül megemlít

hetjük továbbá a narancsot és czitromot, melyek 
behozatala a folyó év első öt hónapjábaa csak
nem kétszer akkora volt, mint tavaly ugyan
ezen időszak alatt.

Kivitelünk mennyiségének csaknem fele 
a gabonanemüekre és lisztre esik. A gabona- 
ncmück közé tartozó fontosabb áruk közül 
a búza kivitele nagy mértékben csökkent, 
amennyiben 1896. év első öt hónapjában elért 
2.355.065 mmázsával szemben az idén csak 
1,905.870 mmázsát vittünk ki. Ellenben a többi 
fontosabb gabonaoemüek kivitele jelentékenyen 
emelkedett, igy árpából kivittünk az idén 
1,171.203 mmázsát (1896. jan.—máj. 786.975 : 
mm.), zabból 745,873 mmázsát (1896. jan. — máj. 
460.178 mm.), kukoriczából 1,797,604 mmázsát 
(1896. jan. máj. 1.157.542 mm.), lisztkivitelünk 
valamivel kisebb volt az idén. mint tavaly 
(2,635.287 mm. az. 1896. évi 2.684.124 méter
mázsával szemben), de az egész különbség 
nagyon jelentéktelen. Az említett árukon kívül 
nagyobb összegekkel gyarapítottuk még kivi
telünk mennyiségét a donga, kemény fűrészelt 
faáru puhafából, barnaszén vasércz stb.

A budapesti újságírók egyesületének választ
mánya ma tartotta a nyári szünetek előtt 
utolsó ülését Mikszáth Kálmán elnöklete alatt. 
A választmány tagjai nagy számmal jöttek 
össze, ezzel is jelezvén a virágzó egyesület 
ügyei iránt való meleg érdeklődését. A választ
mány a főtitkár előterjesztésére több folyó 
ügyet intézett cl, több uj tagot vett föl s az 
egyesület működésére vonatkozó több rendbeli 
érdekes határozatot hozott. Mindenekelőtt meg
hallgatta Kende Zsigmond egyesületi tag elő
terjesztését a l’övárosi Lapok c. újságnak általa 
történt megvásárlása és az Uj Fővárosi I .apók c. 
újságnak az eladók által nyomban az cladas 
után való megindítása, valamint az ellene ez 
ügyi.öl kifolyólag tö-tént személyes támadások 
tárgyában. A választmány ez ügyben azt a 
véleményt nyilvánítja, hogy Kende Zsigmond 
eljárásában semminemű inkorrektséget nem

lát. Singer Zsigmond indítványára a választ
mány elhatározza, hogy akcziót indít annak az 
általánosan érzett hiánynak megszüntetésére, 
mely a fővárosban a nyilvános sétaterek, be- 
fásitott területek, a sétáló- és üdülőhelyek 
tekintetében nyilvánul. Mikszáth Kálmán
elnök bejelentette, hogy egy névtelentől 308 írt 
60 kit kapott avégből, hogy azt tetszése szerint 
megválasztandó jótékony czélra adja át. Az 
elnök ez összeget az egyesületnek adta á ; 
belőle 100 frtot egy beteg hírlapíró számára 
szavazott meg a választmány. Szajbely Gyula 
orsz. képviselő az egyesületnek 100 frtot ado
mányozott. mit a választmány köszönettel foga
dott. Bejelentetett, hogy a segitő-alap igazgató
sága is megkezdte működését. A rendező- 
bizottság nevében Cziklay Lajos tett jelentést 
a junius 1-én megtartott mulatságról és a 
július 1-én tartandó ösbudavári előadásról.

Szerkesztői üzenetek.
S. M. Sz urnák. Nagyon csinos viszonyok 

azok, melyek önnél uralkodnak. Ha panaszai a 
pénzügyigazgatóságnál foganatra nem találnak, 
forduljon a pénzügyministeriumhoz.

A. B. C. urnák N-ben. Nem tudjuk megérteni, 
hogy ön mitől fél. A hivatalnoknak át kell 
szolgáltatni Önnek a megrendelt árut, a saldi- 
rozott megrendelés ellenében. Az üressé v.ált 
zsákokat az ( )n jelenlétében kell megszámolni. 
Nedves dohányt nem kell átvennie. A mi a 
gorombaságokat illeti, az Ön dolga, hogy azokat 
zsebre tegye, vagy ne. Mi tudjuk, hogy mit 
tennénk oly esetben.

C Cs. asszony Budapesten. Ön folyamodhatik 
a pénzügyministeriumhoz, de nem hisszük, bogv 
azt Önnek megengedjék. A pénzügyigazgatóság 
egy barom hónapig tartó szabadságot engedé
lyezhet és az további barom hónappal meg
hosszabbíthatja. Helyettesítésről ez időre a 
pénzügyministerium mindeneset nt n e m gondos
kodik. Mindenesetre azonban megkísérelheti.

Se^é'lsterkesziő: Holtai Nándor
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Árlejtési hirdetmény.
Toron Iái megyéin* kebelezel!. I 'érjél nos 

községben a bélyeg- és válló-ürlapok 
Kiárusításával cgyheköUHL dohány Hagy
ás kisii rínia betöltésére folyó év julius 
hó ló-én (I. e. 10 órakor a nagybeeske- 
reki ni. kir. pénzügy igazgatóságnál írásbeli 
árlejtés fog tartatni, melyre a vállalkozni 
szándékozók oly figyelmeztetéssel hivatnak 
meg, hogy a közelebbi feltételeket a Buda
pest. fő- és szék városi, zombori, szegedi, 
temesvári, aradi, gyulai és lugosi, valamint 
alulírott in. kir. péiizügyigazgatóságnál, 
úgy ezen utóbbi pénzügyigazgatóság ke
rületében levő összes m. kir. adóhivatalok 
és pénzügyőri biztosságok, valamint a 
pancsovai m. kir. I'őszáinhivalalnál be
tekinthetik.

Kelt Nagybeeskereken, 18H7. junius 
1 tí-án.
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N a g y  és kis tő zsd é k  figyelm ébe! !

Pojatzi F l . és Társa
cs. ki r .  s z a b a d a l m a z o t t  g y u f a n e m ü  g y á r a i  

Deutsch-Landsbergben (Graz mellett)
ajánlják legjobb mim següeknek elismert gyufa-gyártmányaikat, es (ledig úgy 
kénes-, mint különösen szalon-gyufá jokat. IC gyufa-gyártmányok Magyar- 
országon nagy kedvességnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 

A f i l k - n n i i i m - g y u  fii.
M a g v a r  k o r o n a - s v é d g y u f a ,
3 I a g y a r  I lo n  v é < l s z o l > o i - - j j y i i f a ,  
í v  t o l .  o<l i 1 -  j> \ II f a  es
iV Ia jíy a r  I n i p c i i a l - j í y i l f a  elegáns kerek dobozokba csoma

golva, melyek kiváló magyar államférfiak arczképeivel diszitvék.
K i y  i i f a  dobozokban es csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Deutscll-Landsber(|ben intézni. 
A legolcsóbb árteteleket tartalmazó árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. -— 
Budapest és közvetlen környéke részére  VII., R om bach -u tcza  8. szám  
a la t t  van ra k tá ru n k .

Pojatzi Fl. és T á r s a
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai 

DEUTSCH-LANDSBERGBEN G raz m elle tt.

M .  k i r .  p é n z ü g y i g a z g a t ó s á g .
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