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Ismét a munkaszünetröl.
Vedére jár már a nyár is es a vasár

napi munkaszünet még mindig csak forró 
óhaja lesz azoknak, a kik a ni. kir állami 
egyedáruság szolgálatában a dohány- 
gyártmányokat a nagy közönségnek 
eladják.

Ha ez olyan ügy lenne, melytől a 
dohány-monopolium lete függ, vagy más 
nagyfontosságu eseményről lenne szó, 
értenék, hogy elintézése evekig elhúzó
dik. Ez esetben azonban az ügy elodá
zása, vagyis jobban mondva az ügy 
végre nem hajtása egyszerűen rejtély 
előttünk.

A vasárnapi munkaszünet kérdését 
már akkor feszegették, a mikor még 
nálunk az osztrák dohány-monopolium 
volt uralkodó. Akkoriban az üzletek be
zárását az egyház parancsára tettek meg, 
a mit ugyan nem lehet voltaképeni 
munkaszünetnek, a mai értelemben ne
vezni. Ekkor a monopólium rendeletben 
kiadta, hogy a tőzsdéket vasárnap nyitva 
kell tartani s ehhez joga is volt. A 70-es 
evek végén és a 80-as évek elejen ismét 
foglalkozott, most már a magyar dohány- 
monopolium, a munkaszünettel. Ez ügyet 
forszírozta az orth. zsidó hitközség egy 
beadványa, miután ők híveik részére a 
szombati napot elkértek. Ekkor adták ki 
azon, még most is érvényben levő pom
pás rendeleté, mely szerint vasárnap az 
árus zárva tarthatja üzletét, de úgy, hogy a 
vevő mégis kaphasson ugyanazon házban 
árut. Hogy ez mint történik, az is
meretes.

Négy ev előtt ezen kérdést ismét 
feszegetni kezdték. Boldogult Baross mi
niszter ő nagymeltósága akart teljes ér
vényt szerezni az általa inscenált munka
szünetnek. Ekkor azonban a pénzügy
minisztériumban voltak ellene a dohany- 
arusok munkaszünetének. Miután azonban 
Baross igen sürgősen kerté ez ügy elin
tézését, elhatározták, hogy e tárgyban 
mégis megkezdik az előmunkálatokat. 
Azóta semmi sem történt. Eme humani
tárius intézmény, a vasárnapi munka- 
szünet, Baross halálával a dohányárusokra 
nezve is meghalt. Ausztriában meg sok
kal jobbak az állapotok. Nálunk ez ügy 
elintézése megtartja a patriarkális hiva

talos lassúságot, mig fönn Ausztriában 
belátták eme humánus eszme szükségét, 
mindinkább a kivitel felé törekedtek, inig 
végre törvénynye is lett. Nálunk kérde
zés nélkül szokták az árusok bezárni 
vasárnap üzletüket és némelyik beteg 
árudatulajdonos asszony, ki vasárnap is 
1 1 órát köteles üzletebén tölteni, irigy
kedve nézi szomszédját, kiben meg van 
a mersz, üzletét minden kerdezes nélkül 
vasárnap csukva tartani.

Milyen állapotok ezek? Sokáig fognak 
e még tartani ? Ha nem akarják mihama
rább a munkaszünetet az árusokra nézve 
is törvényesíteni, akkor csak egy mód 
marad hátra, miről olvasóinkat lapunk 
jövő számában fogjuk felvilágosítani. 
Addig is reméljünk . . .

Az orosz szabad dohánytermés 
200 éves jubileuma.

Oroszország, mely 1895-ig közel 65 
millió kiló dohányt termelt, ez évben 
ünnepelhette volna 2 ( 1 0  éves szabad do
hánytermelési jubileumát; ha ez hivata
losan nem is történik, nem tartjuk érdek
telennek, hogy olvasóinkat az orosz 
dohánytermelés fejlődésével megismer
tessük.

Az első dohányt angol kereskedők 
hozták az archangelski kikötőbe, honnan 
később Moszkvába vittek. Eleinte ugyan 
ezen újdonságot nem sok figyelemre 
méltatták és mint uj divatezikk került 
forgalomba, mégis később több és több 
követőre akadt, úgy hogy Feodorovits 
Mihály czár kénytelen volt az első do
hány ediktumot kiadni, melyről azonban 
feltehetjük, hogy nem igen volt alkal
matlan a dohányélvezökre nézve, miután 
pl. egyik pontja igy hangzott: ,,A tem
plomokban csak a dohányzás és burnótozás 
engedhető meg, ellenben a bagózás szigo
rúan tiltva van“.

Ezen mai nap furcsának látszó szokást, 
a templomban való dohányzást, különben 
az egész kereszténység részére VIII. Orbán 
pápa szentesítette meg, Benedek pápa 
azonban, a ki szenvedélyes burnótozó 
volt, a dohányzást a templomokban el
tiltotta és csak a burnótozást engedélyezte.

A fenntemlitett czár tehát, a mint lát
juk nem ellenezte a dohány élvezetét 
bárminő formában is, sőt a dohány kultúra 
érdekében igen sokat tett és a dohány- 
termelés Oroszországban való meg
honosítása majdnem kizárólag az ő 
erdeme.

Ha azonban azt hisszük, hogy az idők 
múltával, a mikor feltehető, hogy a c/.ivi- 
lizátió is fejlődött, a dohánytermelés is 
mindinkább előre jutott Oroszországban, 
akk or csalódunk, mert már Michaelowits 
Alexis czár mindennemű dohányélvezetet 
kantsukával es börtönnel büntetett. Láthat
juk tehát, hogy ezen rohamos actio, mit 
czivilizáczió a dohánytermelésnél élért, 
mily szigorú reactiót szült. Tulajdoníthat
juk ezt bizonyára a dohány mértéktelen 
élvezetének, mit Alexis czár máskép nem 
bírván ellensúlyozni, ily szigorú rendelettel 
tette azt.

Vegre a 17. század végén 1697-ben 
N a g y  P é t e r  czár kiadta a szabad do
hánytermelésre es dohány élvezetre az 
engedélyt, mely evet tehát joggal tart
hatjuk az oroszországi szabad dohány- 
termelés kezdő evének. Természetesen 
a dohány kereskedelmet akkor egyetlen 
egy czeg monopolizálta „von dér Vorecht 
Tamás, Moszkvában4*, mely ezégnek 
Archangelskben beviteli raktára volt: 
ezen jogot 1698-ban Kamartin angol 
admirális a czégtől megvette, a ki 
minden font dohányért 4 kopek beviteli 
vámot fizetett a kormánynak.

Csak 1716-ban lön szabaddá a dohány- 
nemüek bevitele és eladása es a czár 
Amerikából hozatott dohánytermelőket, 
a kik a dohánytermelést Oroszországban 
meghonosították. Katalin czárnö aztán 
még tovább vitte a dohányculturát, 
amennyiben a dohánytermelőknek igen 
nagy kedvezményeket adott es elrendelte, 
hogy termésüket az állam köteles meg
venni. Ekkor képződött ama sok telepit- 
veny Krímben, Bessarabiában es a fekete 
tenger környéken levő többi tartomány
ban. 1888-ban a dohány értékének 
2 0 % -át fizette adóban es 1882-ben jött 
divatba a még ma is dívó gyártási adó. 
A dohánytermelés mai nap teljesen szabad 
()roszországban.
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E g y r ö l - m á s r ó l .
(Levél a szei keszlőho* )

E lap hasábjain több ízben említés 
tétetett, hogyan lehetne az állam szol
gálatában álló dohánytüzstlések bajain 
segíteni, hogy úgy az árusoknak, vala
mint a fogyasztó-közönségnek mindunta
lan panaszra okot ne szolgáltasson.

Ha pártatlanul akarjuk e mizériát —  
mely tényleg s tagadhatatlanul fennáll —- 
kiküszöböltetni, • úgy a tózsdések-, mint 
a fogyasztó-közönségnek akcziót kellene 
kifejteni, hogy e baj mindkét fel érde
kében jó kimenetellel végződjék.

E  soroknak nem czelja, hogy esetleg 
sztrájkot inscenáljanak a m. kir. dohány
jövedék igazgatósága ellen, de igenis 
czélja az, hogy az illetékes körök tudo
mást szerezzenek arról, hogy a fogyasztó- 
közönsegnek minduntalan felhangzó pa
nasza, a r o s s z  és n e d v e s  sziva
rok miatt valahogyan szán iltassék.

Minden tárgyilagosan gondolkodó em
ber be fogja látni, hogy ebből a már 
hónapok óta a fogyasztó-közönség részé
ről felhangzó jeremiádákból a dohány- 
tőzsdések azok, kik legjobban érzik an
nak hatását, eltekintve attól, hogy ez 
által az állam is tetemesen károsulva 
van, mert apad a fogyasztók száma.

És nem éppen irigylésre méltó hely
zetbe jut a tőzsdés már csak azért sem, 
mert első sorban a fogyasztó-közönség 
folytonos zaklatásának van kitéve, másod
szor —  a mi nagyon természetes —  az 
üzlete is szenved miatta.

E bajon — nézetem szerint — csakis 
úgy lehetne segíteni, hogy egy-ket do
hánygyárat kellene még felállítani, melyek 
képesek volnának a fogyasztó-közön
ség igényeit minden tekintetben kielé
gíteni.

Kívánatos ezeknek a gyáraknak mi
előbbi felállítása szocziális szempontból is, 
lévén ezáltal 2— 3000 munka vágyó, de 
munkát nem kapó embernek alkalmazása 
s az állam így legjobban teljesítené a 
szocziális kérdés megoldását.

#
A kisárusok vasárnapi munkaszüne

téről szintén szeretnék egy néhány 
megjegyzést tenni, minthogy ez most 
aktuálissá vált.

Tudjuk azt, hogy boldogult B a r o s s  
miniszter hozta be nálunk a vasárnapi munka
szünetet, de azt nem tudjuk, hogy inten- 
cziójának felelt-e meg, hogy kivétel 
tétessék épen az állami alkalmazottaknál, 
mikor éppen ezek volnának hivatva jó 
példával előljárni, hogy ez a törvény, 
mely mindenki által örömmel fogadtatott, 
tiszteletben is tartassák.

De —  sajnos — nemcsak a magán
emberben van az üzérkedéshez hajlam, 
de mint a példa mutatja, az államban is.

E kis eltérés után akarom nezetemet 
a vasárnapi munkaszünetre vonatkozólag 
kifejteni.

Szomszéd-államunkban, Ausztriában, 
legközelebb rendeletet bocsátanak ki, 
(ha még nem bocsáttatott ki), hogy az 
árusok kötelesek üzletüket vasárnap 
<S— 2-ig nyitva tartani és azontúl bezár
hatnak. így olvastam ezt a *1). K.« 21. 
számában. Ezt én nem helyeselhetem, 
szintúgy nem helyeselhetem e lapok 
hasábjain kifejtett álláspontot, hogy az 
tartsa nyitva üzletét, a ki akarja.

Előbbi rendelethez nekünk magyarok
nak semmi közünk, de mégis furcsa, 
hogy 2  óráig mondták ki a zárórát, 
holott egész bátran es anyagi kár vesz
teség nélkül 1 2  óráig hozhatta volna 
az osztrák kincstár határozatát.

Az önkéntes munkaszünettel —  mint 
ezt e lapok több czikkében olvastam 
már pláne v e s z é l y e s n e k  tartom.

Es pedig veszélyesek maguk az áru
sokra nézve!

Logikusan átgondolva a dolgot, nem 
vagyok képes erre a legparányibb enyhítő 
körülményt találni, a mi ennek az eszmének 
helyességére vallana, de igenis minden 
tekintetben csakis káros hatással lehet 
azokra, kik esetleg bezárnák tőzsdé
jükét.

Ám próbálják meg azok, kiknek bátor
ságuk van, zárják be tőzsdéjüket, tudom, 
kellemetlen tudatra fognak ébredni emerész 
vállalkozásért.

1 Iogy illusztráljam állításomat, példával ! 
akarok szolgálni: \ Király-utczában, mint j 
tudjuk, minden 2 0 0  lépésre egy tőzsde j 
van; most vegyük, az egyik nyitva tartja 
a tőzsdéjét, a másik nem; a vevő be 
akarja szerezni szivarjait, de a szokott 
helyen, hol vásárlásait eszközli, zárva 
találja a tőzsdét, mi marad más hátra, 
megy a másikba, az pedig előzékenyseg, 
pontos kiszolgálás által, esetleg szép 
trafikos-kisasszony szép szemei mind 
olyan bóditóan hatnak a vevőre, hogy 
másnap is ott szerzi be szükségletét.

Most kérdem, nincs e károsítva az a 
tőzsdés, ki zárva tartja üzletét ?

Es kérdem, vájjon zárva fogja-e tartani 
üzletet, ha látja ennek káros következ
ményeit?

Azt hiszem egész bátran mondhatom, 
hogy nem !

Mindebből kitűnik, hogy ezek a pro- 
pozicziók az önkéntes munkaszünetre 
vonatkozólag nem ajánlatosak, hanem 
igenis ajánlom, hogy úgy, mint a többi 
kereskedőknek, a dohányárusoknak a zár
órája is 1 2  órára állapíttassák meg es 
bizton remélem, hogy sem az árus, sem 
az állam kiírt nem fog- vallani, 
mert mindenki be fogja szerezni napi 
szükségletét a délelőtti órákban, úgy 
mint a gazdasszony az ingrediencziákat.

benti soraimat nemcsak az illetékes 
köröknek, hanem pályatársaimnak szives 
figyelmébe ajánlom es ha találkozik valaki, 
ki nézetemet jobb érvekkel ledönti,

szívesen hajlok meg előtte, de addig 
jelszavam :

Záróra 12.
G. A.

Jelen levelet közzetesszük, ámbár nem 
értünk egyet annak minden pontyával, de 
miután elvünk mindig a pártatlanság <;s 
objektivitás volt, jelenleg is azon meg
jegyzéssel adjuk közzé eme sorokat, hogy 
úgy, a mint a levélíró mondja, ki ellene 
jobb erveket tud felhozni, ám Írja meg, 
mi sorait szívesen tesszük közzé; mi régi 
álláspontunkat többször kifejeztük es ahhoz 
hívek is maradunk.

A dohánygyárak.
(V ége.)

A/, utóbbi években, mióta a minőségre fék
től ott belföldi dohánytermelés tekintélyes meny- 
nyiségü szivárgyártási anyagot is szolgáltat, a 
Hollandi és l'falzi doh ínyok vagy épen nem, 
vagy csak ezen esetre, ha a belföldi termések
ből nyert anyagok nem voltak elegendők, sze
reztettek be, jobbara kisebb mérvben.

A szivargyártásnál burok- és bélanyagok 
gyanánt értékesíttetnek még a külön c czélra 
is vásárolt I lavana, Manila, Virginiai és 
Kentucky leveleken kívül a Hrasil St. Félix, 
Brasil közönséges, Guba finom, Guba közönséges 
és l’ortorico levelek.

Pipadohány és szivarkagyártási czélokra fel
használtatnak a különféle fajú maczcdoniai (török) 
levelek.

Specialiter a Kapa pipadohány előállítására 
szolgainak a kapa-levelek, meg pedig ily czélra 
az orosz kapa leveleknek beszerzése az utóbbi 
években, mióta a belföldi kapadohány terme
lése kiterjesztetett, mindinkább kisebb mennyi
ségekre reducalódott s akkor, ha a belföldön 
termelt kapadohányok a gyártási szükségletet 
mennyiségileg is teljesen ki fogják mar tudni 
elégíteni, orosz kapa-levelek beszerzésének szük
ségessége elesik.

Ugyancsak pipadohány és szivarkagyártási 
czélokra szereztetnek be 1SH1 -tői kezdve I ler- 
czegoviniai dohánylevelek is.

Kisebb mérvű vásárlások eszközöltetnek pipa
dohánygyártási czélokra Varinas, Maryland 
Scrubs, Ohio & Hay. Portorico és I.atakia leve
lekben, továbbá szivarkagyártási czélokra Aya 
Suluk levelekben.

A külföldi dohányok vásárlását az 1NIJ7., 
ls(»s. és 1 S(>í)-iki években a két jövedék között 
kötött és fentebb már megismertetett egyez
mény alapján a magyar jövedék számára a cs. 
kir. dohánygyárak központi igazgatósága saját 
szükségletére való ''ásúrlásokkal együtt telje
sítette.

Nevezett igazgatóság ugyanis a vásárlásokat 
a magyar kezelőség részéről vele közöl* szük
séglethez képest eszközölte s minden egyes 
megvett részlet iránt egy részletes, minden 
okmányokkal ellátott számlát küldött át, mely 
a magyar pénzügyminiszteri számvevőség áltál 
megvizsga1 tatott és a mennyiben helyesnek 
találtatott, elismertetett.

Az érvényesített összeg azután a cs. kir. 
pénzügyminisztérium javára Íratott.

Említett egyezmény létesítésénél első sorban 
azon megfontolás volt mérvadó, hogy a két 
kezelőség, ha a külföldi piaczokon mindenütt 
önállólag mint vevő lépne fel, egymás irányá
ban versenyt idézne elő, mely az árakat fel- 
szöktetné.

• A »l)«>hriny- é» Dohányjöve«Iék«-böl.
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Másrészről előnyösnek kellett tekinteni, hogy 
ezen kereskedelmi szakismeretet igénylő ügy 
oly intézet által vitessék véghez, mely ezen 
ügyleti ágban bő cs sok évi tapasztalásokkal 
bir s melynek a külföldi piaczokon megbízható 
és biztos bizományosok állanak rendelkezésére, 
kik a külföldön a legjobb hírnévnek örvendenek.

Az ügyleti eljárás a cs. kir. központi igaz
gatóságnál kővetkező volt:

A külföldi dohányok vásárlására nézve alap
elvül vétetett a közvetlen vásárlás a termelési 
piaczokon, vagy az európai fogyasztási piaczokon.

K czélra a kezelöség a legnevezetesebb 
piaczokkal, u. m.: Brémával, Altimával, I lam-
burggal, Amsterdammal, Londonnal, Salonikivel,
I )rinapolylyal. Konstantinápolylyal. Beyruttal, 
New-Yorkkal, Baltimoreval, Richmonddal, I lava- 
nával. Bortoricoval jó  hírnévnek örvendett ottani 
kereskedő házak által s több helyen a cs. és kir. 
consulátusok közreműködésével állott összekötte
tésben, melyek mint bizományosai a kezelőségnek, 
ennek rendelvényeire teljesítették a vásárlásokat 
s közvetítésükért bizományi jutalékokat húztak, 
melyek azonban a piaczokon fizetni szokott 
jutalékokat meg nem haladták, sőt többnyire 
azokon alul voltak kiszabva.

A termelési helyeken levő piaczokon azon 
dohányok vásároltattak, melyek a kezelöség 
részére szükségelt mennyiségben és minőségben 
az európai piaczokon kaphatók nem voltak.

lékként a Virginiai dohány Ncw-Yokban, 
a Kentucky Richmondban, az < )hio és Marylandi 
Baltimorcban, a I lavana 1 lavanában, a Portorico 
San Juan de Portoriko és St. Thomasban köz
vetlenül vásároltatott.

Az illető amerikai bizományos házaknai még 
azon időszak kezdete előtt, melyben az utolsó 
termésről származó dohányok a piaczra jutottak, 
megrendeltctctt a vásárlandó mennyiség, hogy 
azok mindjárt eleintén a mutatkozó kedvező 
körülményeket felhasználhassák.

A kereskedelmi piaczokról havonként, neveze
tesen a cs. és kir. consulatusoktól beérkezett, 
valamint a külföldi kereskedelmi hírlapokban 
megjelent vásári jelentések különben biztos tám
pontot nyújtottak az áruk mcgbiralására.

Lzcn ezég a részére kiadott megrendelés alapján 
a dohányokat közvetlenül a termelőktől váltotta 
be es teljes kiképzésükig raktáraiban tartotta, 
a kiképzés beíejcztévcl pedig elszállítás alá 
hozta

Ily dohányok vételárát, valamint a beváltástól 
az elszállításig felmerült összes költségeket 
a szállító ezég a részére szintén Londonban 
rendelkezésére állott hitelből fedezte.

A külföldi dohányok bevásárlása ezidő szerint 
következő módozatok szerint történik :

A I lavana, Virginiai és Kentuczky dohányok 
jelenleg is amerikai piaczokon, még pedig 
ugyancsak havanai, new-yorki és richmondi 
bizományosok közvetítésével akként szereztetnek 
be, hogy ezen bizományosoknak megrendelések 
adatnak a következő évi szükségletre, melyen 
belül a dohányok az elérhető legolcsóbb árakon 
vásároltatnak meg.

Mindhárom bizományos a részükre nyitott 
megfelelő hitel alapján fedezi az általuk vásárolt 
dohányok árát és közvetítésük fejében jutalék
ban részesülnek.

Miután az amerikai piaczokon beszerzett 
dohányok ára franco feladási hely értetik és 
azoknak továbbszállítása a magyar dohányjövedék 
veszélyére és költségére történik azért eme 
dohányok a tengeri utón a jövedék által bizto
síttatnak.

A Java és Sumatra dohányok megszerzése 
egy amsterdami hites dohányügynükre van 
bízva, ki a jövedéket a piaczi viszonyokról 
tájékoztatja, megmintázás mellett a dohányok 
árát közli és eme árak elfogadása esetén a do
hányokat első vagy másod kézből megszerzi 
s azok elszállításáról gondoskodik.

Lzcn ügynök minden dohányvétel után, 
költségeinek megtérítésén kívül, a dohány- 
vételár után jutalékot kap.

A Brasil és Guba, továbbá részben a I lavana 
dohányok bevásárlását hamburgi és brémai 
bizományosok oly módon teljesítik, hogy a do- ; 
hányok megmintázása és az ajánlott árak el
fogadása után a dohányokat megveszik és áru
számláik bemutatása mellett azok elszállítását 
foganatba veszik.

A török dohányokra nézve az évi szükséglet, 
verseny utján biztosittatik és a versenytárgyalás 
alkalmával azoknak ajánlatai vétetnek tekintetbe, 
kiknek mintái elfogadható ár mellett legjobb 
minőségű dohányt tartalmaznak.

A vételár franco Bord Fiume köttetik ki és 
a kijárandóság, a dohányoknak szállítási minták 
alapján történt átvétele után megállapítva, 
folyosittatik.

A Manila dohányok esetenkint adott meg
rendelése és kikötött arak mellett szintén franco 
Bord Fiume szállíttatnak egy barccllonai szállító 
ezég által.

Az orosz kapadohányok v.gyancsak esetenkint 
adott megrendelésre és elfogadott árajánlat 
alapján szállíttattak étidig franco Lemberg 
a jövedék részére.A mi a I lei czegovinai dohá
nyok beszerzését illeti, a bosznia-herczcgovinai

dohányjöv. az ottani termelésből eredő s a saját jö 
vedéki gyártási szükségletnek fedezése után fJc s -  
leg gyanánt fennmaradó ílerczegovinai leveleket 
évenként, a közös pénzügyminisztérium utján, 
a magyar és osztrák dohányjövedékek rendel
kezésére bocsátja.

A magyar és osztrák dohányjövedékek köl
csönös megállapodás után a felesleget egymás 
között megosztják s a bosznia-herczegovinai 
dohányjövedéktől a vonatkozó előállítási költ
ségek árában megveszik.

Vegyesek.
A m a g y a r g yü m ölcs term elés H am burgban.

A hamburgi nemzetközi gyümölcskiallitás ügyé
ben az orsz. gyümölcsészeti miniszteri biztos 
figyelmezteti a gazdaközönséget, hogy az 
augusztus 27-én megnyíló kiállításra a bejelen
tési határidőt e hónap 14-ig meghosszabitotta; 
ezentúl már csak a szeptember 24-én kezdődő 
őszi kiállításra fogadnak el bejelentést. IC köze 
lebbi kiállításra különösen sok dinnye és szőlő 
van bejelentve. A nagy őszi kiállításra máris 
annyi magyar kiállító jelentkezett, hogy hazánk 
gyümölcstermelése a fontos hamburgi gyiimölcs- 
piaczon méltóan lesz bemutatható. —  Bejelen
tési ivek az orsz. gyümölcsészeti biztosságnál 
(Budapest. Földmivelési minisztérium kaphatók.

H ajózás és á rv íz . Az Klsö cs. kir. szab.
I íunagőzhajózási társaság közli, hogy a posta- és 
helyi-hajók 1‘asszau és I áncz között e hónap
7- től fogva menetrend szerint közlekednek.
A naponkénti posta-hajójáratok Linz-Bécs 
Práterrakpart között immár újból megindultak 
és a hajók a közbeeső állomásokon Per- 
senbeug. VVeissenkirchen és Krems állomások 
kivételével kikötnek. A grein-melk és melk- 
steini (Krems állomásán még nem lehet kikötni) 
helyi-hajók c hónap 9-én újból menetrend szerint 
közlekednek. Fmmersdorf állomását egyelőre 
nem lehet érinteni. A bccsi-melki (wachaui) 
kirándulási hajó c hónap <S-án közlekedik, de 
további intézkedésig nem. A naponkénti posta- 
hajójáratok Bécs (Weissgárbr r. Práterrakpart) 
és Budapest közt — (Körtvélyes, Bőös, Fsztergom, 
Radvány, Piszke nem esnek útba) újra meg
indultak és pedig : Klsö menet Béscből (VVeiss- 
giirber. Práterrakpart) augusztus 9-én, 7 óra
reggel, első menet Budapestről Becsbe augusztus
8- án <» óra este. A bécsi-weissgárber-pozsonyi
helyihajók újból közlekednek és pedig: első
menet Bécsből (Weissgárber) augusztus S-án 
d. u. ő órakor, első menet Pozsonyból augusztus
9- én d. u. órakor. Budapesten alul a személy
szállító hajók járatai a menetrend szerint fönn- 
akadás nélkül fi mmaradnak. — A Magyar 
folyam és tengerhajós részvénytársaság közli 
velünk, hogy Baja-Apatin közt járó gőzösei az 
árvíz miatt B.-Monostorszeg állomásnál nem 
köthetnek ki.

Segcilszerkes/.tö: Holtai Nándor

KIELHAUSER H.
folyékony

Glycerin-Crém e
ártalmatlan anyagból ké
szüli sikerült vegy lilék, 
mely nemcsak a b ő r t fino 
m ítja . hanem tényleg az 
if jú  üdesegot eleveníti és 
azt állandóan fenntartja. 
Legjobb óvszer levogö, szél 
és nap sütés ellen, e ltá v o lít  
n a p fo lto t, szep lő t. m á j
fo lto t és minden más 

b ö rtis z tá tla n s a g o t.
G  l y c e r i n - C r c i u e - S z a p p a i i

f  kiváló enyhe, bársony.szerű bőrt idéz elő. A Glycerin-
Créme használatánál ajánlható a

! P Á R I S I  H Ö L G Y P U D E R
a legártalmatlanabb púder, a bőrt szép fehér színre 

váltóztatja és azt simán és szárazon tartja.
2 )^ P  Hamisított párisi hölgy púder léd és (ily- 

óvakodjanak; csak az a valódi, melyen a ^  (£
czimképen, valamint a leíráson a mellékelt védjegy vau.

R a k t á r  m in d e n  g y ó g y s z e r t á r b a n  ó s  i l l a t s z e r - ü z l e t b e n .

Magyarországi főraktár: TÖ R Ö K  JÓ ZSEF gyógyszertára B udap est, K irá ly -u tc z a  12.

eerin-( re mi túl
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Az ország t. ez. dohánynagyárusaihoz!

Ámbár Magyarország dohánynagyárusainak jelentékeny és igen tekintélyes része 
a „Dohányárusok KÖzlÖnyé“-t azon meleg rokonszenvvel fogadja, mely nélkül egy oly 
szaklap, mint a mienk, nem állhatna fenn, mindamellett nélkülözzük a t. ez. dohány- 
nagyárusok érdeklődését az oly kifejezetten elismert, czélszerti vállalatunk iránt, kik attól 
részint nyelvi, részint gazdasági tekintetektől távol maradnak. Tapasztalásból tudjuk, hogy 
más indokok nem forognak fenn arra nézve, hogy a megillető érdeklődés mutatkozzék 
egy lap iránt, mely minden számában világosan igazolja, hogy azon hivatás jólétét, melynek 
érdekében síkra száll, szivén hordozza. Mert mivel volna indokolható a részvétlenség oly 
lap iránt, mely hűen tolmácsolja mindazon kívánságokat, nehezteléseket, panaszokat és 
sóhajokat, melyek évről-évre százféle variációban merülnek fel és minden haladást meg
akadályoznak ? Mi indokolhatná azt, hogy a dohánynagyárusok egy része még mindig 
távol tartja magát egy oly mozgalomtól, melynek czélja a testületi szellemet fejleszteni és 
szilárd alakulást adni egy foglalkozási ágnak, mely eddigelé csak szórványosan fejezte ki 
a javulás utáni törekvését.

Egyáltalában nem szándékunk lapunkat, amely életképességét már bebizonyította, 
és igy a reklámot nélkülözheti, dicsekvő módon ajánlani. I)e  ami bennünket arra késztet, 
hogy az ország t. ez. dohánynagyárusaihoz forduljunk, nem egyéb, mint az a kérelem 
hogy mindenki tehetsége szerint járuljon vállalatunknak minél nagyobb mérvben leendő 
kiterjesztéséhez, mert a biztos eredmény csak ez esetben fog gyorsan bekövetkezni. 
Legyen mindenki, aki a lapra még nem fizetett elő és ettől kicsinyes okok által vissza- 
tartatott, azon meggyőződésben, hogy azon nehány fillér, melyet áldoz, olv c/.élra szolgál, 
mely az ő érdekeit is előmozdítja és az ő kívánságait is illetékes helyen terjesztik elő. 
Mindenki, aki a lapot megkapja, azt kollegáinak is ajánlja! A  dohánynagyárusok helyzete 
komoly és az ő üzleti tevékenységüknek különös jelentőség mindaddig nem tulajdonittatik, 
mig ők maguk testületileg nem szervezkednek. Ezen czélt elérni, az együttműködést lehetővé 
tenni, a közös ügynek egészséges hasison alapuló fejlesztését előmozdítani, ez képezi azon 
programmot, melyhez a „Dohányárusok Közlönye'- ragaszkodik és melynek pontos keresz
tülvitelére, megvalósitására törekszik.

Kérjük a dohánynagyárus urakat, hogy a közös ügy érdekében élénk agitációt szí
veskedjenek kifejteni.

.D O H A N YA R U SO K  K Ö Z LÖ N Y E a

Ny. Krkstein Hermít liudapest, K Ij ály-iitcza 47.
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