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Egyes példány nem kapható 
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Előfizetni csak fól óvenklnt lehet 
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Uj élet.
A z elmúlt esztendő elég gyorsan 

bizonyította be azt, hogy a dohány- 
egyedáruság terén stagnáczió állott be, 
mely nem valami örvendetes módon 
hordozza magában, érezteti annak kö
vetkezményeit. Keresik, kutatják ugyan 
eme stagnáczió okát, melyek avval lo
gikailag összefüggésbe hozhatók, a va
lódi alap oka azonban talány marad.

Meg kell vallanunk, hogy a jelen 
esetben erre hivatott helyen minden le
hetőt elkövetnek arra nézve, hogy azt a 
talányt megfejtsék, minden tekintetben 
azon iparkodnak, hogy ezt a kínos ál
lapotot megszüntessék, sőt dicsérőleg és 
hálásan kell nyilatkoznunk a fölött, hogy 
a pénzügyminisztériumban jelenleg nem 
úgy mint évekkel ezelőtt csak iroda
szerben törődnek eme bajjal, hanem 
kereskedelem szempontjából is iparkod
nak azt javítani.

A régi rendszeri, a mennyire jónak 
látják, mellőzik, javítanak rajta, uj rend
szert léptetnek életbe, modern uj esz
mékkel azon vannak, hogy uj élet, 
mozgalom jusson a dohányegyedáruság 
keretébe.

Nekünk, kiknek alkalmunk van a 
dohányegyedáruság terén minden moz
zanatot mefigyelni, látjuk eme fentemli- 
tetteket.

Ckkor is első sorban arra tekintünk, 
hogy eme ujjitások alkalmával mily 
rész jut a dohányelárusitók részére, 
mert tagadhatatlan, hogy ez az intéz
mény elég fontos és alapos javítást 
ige nyel.

A  mi ezt illeti, mindama apró ujji- 
tás azt bizonyítja, hogy a szándék a 
helyzet javítására meg van; és a jelen
leg előkészítésében levő változások is
mét annak adják lanujelét, hogy a 
pénzügyminisztériumban igenis foglal
koznak a dohányelárusitás intézményé
vel, sőt azt mondhatjuk, hogy lelkén 
viselik eme intézmény tagjának jólétét 
s a jövőben tekintettel lesznek reá.

Ama eredmény, melyet u dohány
egyedáruság leién elérhető, nagyrészt a 
;ól szervezett kötelességtudó munkások- j  
nak tulajdonítható, kik a dohányeléru- 
sitásl ellátják. Nem akarjuk evvel azt 
mondani, hogy az elárusitáshoz akadé
mikusán képzelt egyénekre van szükség, 
nemcsak tisztességes kötelességet tudó 
lelkiismeretes egyének legyenek, nem 
pedig olyanok, kik másutt nem tudván 
boldogulni, itt próbálkoznak szerencsét, 
a nagytőzsde jogot megszerzik és azt I 
mintegy mellékes keresettforrást tekintik. I

A kik csak megelégszenek avval, 
hogy befektetett tőkéjük jól kamatozzon, 
ilyen elárusítók természetesen nem so
kat törődnek üzletükkel és annak for
galmának emelésével, ilyen emberek 
csak kárára, még pedig nagy kárára 
vannak a dohányegyedáruságnak. Nyílt 
titok, hogy például a vidéki nagytőzsde 
tulajdonosok legnagyobb része napokon 
át nem képes vevőkörének árut 
szolgáltatni, először is, mert nincs 
készletben, másodsorban, mert va
lóban ezek tulajdonosai nem fektetnek 
valami nagy súlyt az üzlet menetelére. 
Számos ilyen esetet ismerünk, a hol is 
a kis tőzsdetulajdonosok könyörögnek a 
nagytőzsdében, hogy szolgáltassanak 
részükre ki legalább egy csekély meny- 
nyiségü dohányt, szivart, mert nem ké
pesek fogyasztó - közönségüket kielé
gíteni.

Némely nagy tőzsdetulajdonos any- 
nyira viszi indolenségében, hogy a jog- 
elvesztésével kell őket meginteni, de ez 
sem használ sokat. Ilyen állapotokkal 
szemben csak radikális, gyökeres esz
köz használ, vagy megszabadítani az 
efajta elemektől a dohányelárusitókat 
vagy oda hatni, hogy a fennálló összes 
nagy tőzsdetulajdonosok betartsák az 
előirt szabályzatokat és ellenkező eset
ben a jogot azonnal megvonni tőlük.

Hát bizony e jelen viszonyok nem 
valami kedvezők s bár eme fentemlitett 
eseteket a leghatározottabban elitéljük, 
nem csodálkozunk fölötte nagyon, mert 
végtére minden ember megkívánhatja, 
hogy munkája után a kellő eredményt 
nyerje el. A kis tőzsdetulajdonosok kö
rében sem jobbak a viszonyok. A  nagy 
tőzsdetulajdonosok fogyasztására, mint
hogy a nagy tőzsdetulajdonos szintén 
kis tőzsdét tart fenn, melylyel legalább 
némikép fedezni akarja költségeit; ő 
maga úgyszólván konkurrcncziát csinál 
a kis tőzsdctulajdonosoknak, mert a 
nagy tőzsdetulajdonos nagyon is erőlkö
dik, hogy a kistőzsdéjén meg haszon is 
legyen. Kz egy olyan helyzet, mely kö
zelebbről megtekintve, minden csak nem 
logikus, mert végtére ennek rossz követ
kezményei nem maradhatnak el. Ama 
5000 kis tözsdetulajdonos közül, melyek 
ezt az elnevezést a 43.000 között ma
gának kiérdemelte, alig képes lOcd- 
része üzlete jövedelmeiből megélni, mert 
többnyire azt sínyli, hogy a nagy tőzsde- 
tulajdonos nagybani eladása után nem 
keres és kistőzsdéjét kénytelen for
szírozni.

Mindezt nagyon jó l ismerik és tud
ják, hogy a pénzügyminisztériumban s

ha végre meg van az akarat, hogy eme 
a dohányegyedáruságra káros befolyást 
gyakorló körülményeket megjavítsák, ha 
meg van az akarat, hogy czélszerü ujji- 
tásokkal a bajon segítsenek, úgy csak 
örömmel üdvözölhetjük ezt a szándékot. 
Nehéz feladat saját magunkon és má
sokon egyaránt segíteni, nehéz feladat, 
de keresztülvihető. A magyar királyi 
pénzügyminisztérium dohányszakma ve
zetői a legjobb utón vannak, hogy eme 
fenti czélt elérjék, mert megvan az ahoz 
szükséges kellékük: megvan az értelmük 
hozzá.

A  mig a tőzsdetulajdonosok szokott 
napi munkájukat végzik, addig a pénz
ügyminisztériumban tanácskoznak, oly 
ujjitások iránt, melyek ha meglesznek, 
mihez kétség nem fér, uj élet, uj erő 
fog lüktetni a dohányegyedáruság terén 
az érdekeltek javára.

Vegyes hírek.
Czélszerü ajánlat. Tudvalevő, hogy az 

állampénztárnál a különféle aprópénz fajták 
csomagokban azaz tekercsekben kerül forga
lomba, kivált kisebb összegek kifizetése alka!- 
mava'. Bár a pénztárnokok bizalommal csak 
nagy hitelképes ezégek iránt viseltetnek, a 
mennyiben a tekercseket azonnal nem bontják 
fel és vizsgálják meg, mégis nincsen kizárva a 
tévedés eshe őségé, mert még a legügyesebb 
pénztárnokot is megzavaihatja a sokféle fajta 
api ópénznem. Nem csekély munka valameny- 
nyi fele tekercset, tartalom, érték és súly sze
rint felidvizsgálni, minthogy pedig ezt meg 
kell tenni, jóval czélsz* rübben történhetne ez 
meg, ha a különfélo fénynemeket különféle 
színű tekercsben helyeznék el. így az átvevő 
rögtön tudná, hogy a sárgaszinü tekercsek 
2 filléresek, a kékszinüek 10 filléresek, a vörös 
papirosban burkoltak pedig 1 koronás darabot 
tartalmazzanak stb. Nézetünk szerint egyszerű
nek tartanók, ha ezt a magyar kir. pénzügy
minisztérium részéről elrendelnék. Mindenesetre 
eme módja a pénzkezelésnek a tévedések el
kerülését ugyancsak elősegítheti.

A vám megemelése. Azon alkalom, hogy 
a pénzügyminisz cr az egyplomi czigaretták 
után a vámot megemelni akarja és eme tör- 
vén\javaslatot az országgyűlés elé terjeszti, a 
legtöbb napilapot arra indította, hogy elizélni 
akan dzó, de teljesen a ti nyállással tájékozot
tak tudatlan híreket, megjegyzéseket juttassa
nak a nyilvánosság elé. Nagy szerencsétlensége 
az sok igaz jó ügynek, Imgy nálunk számos 
hivatásos hírlapíró van, kik mindenről Írnak, 
habár nem is értenek hozzá semn it sem, nem 
törődve avval, hogy a nyilvánosság imigyen 
befolyás alá kerül és ezáltal tényleg tévútra 
vezettélik is. Ugyanaz a hirlapiró, a ki dörgő 
hangon ellene szol annak, hogy küllöldi szivar 
és czignretta kerül hozzánk, ugyanaz a hírlap
író kifogást emel ama törvényjavaslat ellen, 
melynek jótékony befolyása felől az állam 
fénytért és az országot illetőleg még halvány' 
sejtelme sincsen. Már évek óta azon ipái kód
úink, hogy a pénzügyminisztériumnak bizony i-
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tékot szólaltassunk arról, miszerint az idegen 
cz;garettanemnek behozatala csak káros hatás
sal van a mi viszonyainkra, mivel teljesen fö
löslegesek, hiányt nem pótolnak, rrert jóval 
jobb c/ignrettát gyártanak itt nálunk, mint 
amazok. Ügyes, élelmes külföldi ezégok, kik
nek ügvnökei nálunk honosak, nem kiméinek 
pénzt hirdetésekre csak azért, hogv a dohány - 
egyedáruságot mintegy arra kényszerítsek, hogy 
áruikat forgalomba hozzák. Hogy ez a reklám 
elég jó, bizonyítja az a körülmény, miszerint 
sikerült nekik gyártmányaikat a magyar kir. 
dohányjövedékre rákényszeríteni. Nem elég 
ebből ennyi, hanem ama ügynökök elárasztják 
egyptomi gyártmányokkal a gazdagabb magá
nyosokat, casinói clubhely iségeinktt, a hol 
ugyanis direkt utón kerül az árueladás alá, 
megkü detik eme árut Kairóból, de még egyéb 
más országokból. Hát már most nyugodtan 
nézze a magyar k r. dohányjövedék ezt a ver
senyt, tűrje ezt anélkül, hogy tenne valamit ? 
Engedje meg továbbra is anélkül, hogy csele
kedjék, miszerint ezt a kétes gyártmányt drá
gán elárusítják V Nem, ez a jövőben lehetetlen, 
tarthatatlan.

Minthogy a dohányegyedáruság nem 
egyéb, mint egy indirekt adó. a dohányos 
szenvedélyének megadóztatása, nagy igazság
talanság lenne, ha ezt csak a szegény hazafi 
sinylené meg, a gazdag pedig, a ki ilyen 
jnyenezségeket akar megengedni magának, a ki 
holmi reklámokra lépre megy, nem. Nem, nem, 
ez a törvényjavaslat a mily bölcs, oly igazságos.

Dohány- és szivarnaptár. Ebben az évben 
első ízben jelent meg a gothai „Mercur" ki
adásában egy „Dohány- és szivarnaptár", 
melynek czélja mindazokat, kik a dohány és 
szivar kőiül fogla'atoskodnak, a szükséges tud
nivalóval ellátni és őket minden lehetővel fel- 
világosiiani. A naptár és a napi előjegyzéshez 
szükséges lapokon kívül a valóban szépen ki- 
álitott könyv. Czikkeket tartalmaz a dohány- 
termelésről, a szivar- és czigarettának gyártá
sáról. Felvilágosítást ad, való- és vámügyről, 
sőt az ezekről szóló törvényeket felsorolja. 
Bár olyan tartományokban, a hol dohány
egyedáruság van, kevés érdekkel bir egy ilyen 
fajta könyv, mégis akad a dohánvszáílitó hi
vatalnok között, a kiket érdekelni fog a fent- 
emlitett leírások elo'v sása.

Egy jó minőségű czigaretta-papirosnak 
nem szabad 6 százaléknál töDb hdinül tartal
maznia. Nemrégiben kísérletezések voltak és 
kitűnt, hogy az úgynevezett „legfinomabb 
franczia czigarettapapirosok" 11, főt 12 száza
lék hamut tartalmaznak. A „Delice“ 547/ioo 
százalékot tartalmaz, miért is ez magában 
sokatmondó ; és eléggé dicséri ennek a cziga
retta-papirosnak kiváló minőségét.

A pécsi uj pénzügyigazgató s a baranyai 
jegyzők. Baranyavármegve jegyzői kara e héten 
tisztelgett az uj pénzügyigazgatónál, Bajza 
István dr. kir. tanácsosnál. Az üdvözlő beszédre 
adott valasz, melyben a jegyzői kar nagy fel
adatairól emlékezett meg, mély hatást gyako
rolt az egybegyűltekre.

Harcz a csempészekkel. Temesvári tudó
sítónk jelenti: A szépfaludi országúton az uj- 
aradi pénzügyőr két vigyázója, kiket Lázár 
Mózes fővigyázó vezetett, találkozott három hír
hedt csempészszel, névszerint Kleipp Mátyás, 
Allmayer Ferencz és Vogel Gáspár szépfaludi 
lakosokkal, a kik éppen szüzdohánynyal meg
rakodva igyekeztek Arad felé. A pénzügyőrök 
megállították a csempészeket, de ezek, mielőtt 
még a finánezok fegyverhez nyúlhattak volna, 
egy doronggal leütötték a fővigyázót, a ki 
kettéhasadt koponyával terült el a földön. A 
csempészek aztán a másik két pénzügyőrt le- 
fegyverezték s megkergették őket. Lázárt, ké
sőbb egy fuvaros szedte fel kocsijára s a te
mesvári kórházba hozta, aki alig marad meg 
életben. A csendőrség utasítást kapott a csem
pész utónál.ók elfogatására.

A MÁV. bevételei. A deczember hónapi 
bevételek ideiglenesen immár összeállítva lévén, 
megállapítható az ál'amvasutak egész múlt évi 
bevételeim k az alakulása. E szerint a MÁV. 
összes szállítási bevételei az 1002. évnen 
201,135.029 koronát tettek, ebből 50,437.690 
korona esik a személy-, 150,697.339 korona 
pedig az áruforgalomra. E számok, miután a 
három hónap adatai még csak ideiglenesek, 
természetes némi változást fognak szenvedni. 
Miután az előző 1901. óv végleges szállítási

bevételei 196,700.507 koronát teltek ki (e^ből 
48 515.183 k«»rona a személy- és 148,185 324 
korona az áruforgalomból), ír ár most —  a 
végleges leszámolás előtt is —  konstatálható, 
hogy az 1902. év szállítási bevételei .jóval, 
legalább azonban 4,434 522 koronával nag\ ób
bak, mint az előző éviok, mely mintegy 5 szá
zaléknyi többletből —  kerek összegben — két 
millió korona a személy- és 2‘4 mii ió korona 
az áruforgalomra esik.

Krajczáros újságok. A krajezáros lapok 
ellen egyes pontokon ismét mozgalom indul. 
Ez már nem az első mozgolódás : egy Ízben
a nagyobb napilapok Kiadói szövetséget pró
báltak létesíteni az apró vorsenyiárgvak ellen, 
de a szövetségek kísérlete meghiúsult. Magunk 
sem irtuk alá az akkor körözött ivet, daczára 
annak, hogy este jelenvén meg, nekünk a 
krajczáros újságok nagyobb mértékben verseny
társaink, mint a reggeli lapoknak. Nem irtuk 
alá az ivet két okból : eh szőr azért, mert er
kölcstelen dolognak tartanók, épen a sajtóból 
indulva ki valamely mozgalom, mely a sajtó
szabadság korlátozására törekszik, másodszor 
pedig azért, mert elvégre a krajczáros lap is, 
még ha akármilyen silány volna is, hozzájárul 
a betű terjesztéséhez és szolgá ja ti közlclvilá- 
gositás ügyét. Hanem igaz, hogy a krajczáros 
lapok nagyon különböző színvonalokon állanak, 
van köztük jobb, de van köztük si ány is ; e 
tekintetben azonban egyáltalaban nem különböz
nek a „nagy" lapoktól, a melyek közt akad 
olyan is, amely silám ság dolgában még a legsila 
nyabb „apró" lapot is fölü múlja. Elvégre van
nak a közönségnek olyan rétegei is, a melyek 
csakis az alacsonyabb színvonalon álló lapokat 
kedvelik és csakis azokat olvassák. E népréte
geken belül való ággal küldetést, teljesítet ek a 
krajczáros újságok, h n ennyiben lassanként 
fogékony'nyá teszik őket az írott betű s abban 
terjesztett íelvilágosod-s és műveltség befo
gadására.

Kevés a pénzügyőr. A fővárosban s álta
lában a vidéken is igen kevés a pénzügyőr 
A fővárosi kirendeltségeknél alig győzik a 
szolgálatot. A pénzügyőrséghez mindég lehet 
szolgálatra jelentkezni keddi napokon. A 
vámpalola első emeletének 20. számú hehisé- 
gében Szentpály Gyula pénzügyi felügyelőnél. 
A vigyázok megfelelés esetén 90 krajezár napi 
zsoldot, napi 10 krajc'ár pótlékot, évi 100 ko
rona ráhaatalányt, 0 korona ágy pótlékot s 
szabad lakast kapnak, ezeken kivül pedig 
a vizsgálatoknak eredményiből öthatodrész 
jut nekik.

Bankóhamisitók Olaszországban. 7fii unt bő/
jelentik : Az olasz rendőrség nagyobbsMU
bankóhamísitó-bandának jutott a nyomára. 
Huszkoronás osztrák-magar bankót hamisítot
tak hónapok óta s közben huszonöt, ötveri és 
százórásokat is. A banda úgy rendezkedeti be. 
hogy Ausztria-Magvarország és O aszország 
között járóke ő munkásoknak vál óit pénzt. 
Végre elfoglak Udinében egy emberi, a ki 
huszkoronás hamis bankjegyeket adott jó  olasz 
bankóért a kivándorló munkásoknak. Áz olasz 
rendőrség kiderítette, hogy á banda szálai el
nyúlnak Ankonáig és az umbriai tartományig. 
A vizsgalatot kiterjesztették Ankona vidékére, 
egészen Fabrianó városáig, Ozimóhan pedig 
elfogtak egy selyemkereskedőt és egv sza
tócsot, a kiknél tiz csomagban vagy 100.000 
korona értékű 20 koronás hamis bankjegyet 
találtak. Az olasz rendőrség azt hiszi, hogy 
még számos bűntárs van szabadon. A vizsgá
latot különben az ankónai rendőrfőnök vezeti.

Az uj koronajáradék. A magyar királyi 
pénzügyminiszter az 1902. évi V-ik törvényezikk 
10 ik szakaszában foglalt rendelkezés alapján 
62,100.000 korona névérték erejéig adómentes 
5 százalékos magyar korona járadék-kötvénye
ket bocsát ki. melyek a keltezés, törvényidé 
zés, aláírások, szelvényivek tartam'*, illetőleg a 
beváltó helyek száma tekintetében természet
szerűen jelentkező el térések tői eltekintve,, az 
1902. évi XXI-ik törvényezikk alapján annak 
idején kibocsátott, illetőleg az 1902 évi V-ik 
törvényezikk alapján a múlt évben forgalomba 
hozott ideiglenes elismervények helyébe kibo
csátandó 4 százalékos magyar koronajéradók 
kötvényekkel mindenben azonosak lesznek. A 
kibocsátandó kötvények 1902. évi deczember 
hónap 1-ről lesznek keltezve és a hozzájuk

tartozó szelvényivek 20 félévre terjedő, minijén 
év junius és deczember hónap elsej n le(áró 
szelvényeket és egy-egy sze venyutalványt fog
nak tar almazni. a szelvények elseje 1903. évi 
junius hó iap elsején lesz esedékes. A tőzsde - 
tanacs ezennel közzéteszi. hogv e kötvények a 
ii ár forgalomban levő 4 százalékos magyar 
korona járadék-kötvényekkel egyenértékűd', 
minélfogva *zok egymás helyett egyenlően 
száll.thatók.

Az osztrák ezukorankót. ÍJécsböl jelentik : 
A ezukorankót te jes ülésén több órán át 
tarló tárgyalás után befejezték a tanácskozást. 
A m g gyezés szerint a keddi kontigcntálás- 
nak elve akként lenre megvalósítandó, • hogv 
az adóztató jogot azoknak a ezukorgváruknak 
tanják fönn, «  melyek 1898/99 — 1900/01. é\ék
ben a belföldi p aczot konzu i rruval ellátták, a 
kontingens nyersezukorér ékét p> dig az összes 
répát vagy idegen melnsszot feldolgozó gyárak
nak utalnak oda. A kontingens feloszt ttása az 
egyes konzum ezukorgyáraknak abban az 
arányban történik, a mint annak idején azok 
nak maximális megadóztatása történt és a 
megfelelő nyers ezukorerték felosztása elvben 
ug\a>amaz évek nettón r nelése alapján, de 
különös figyelembevételével a kisebb liszta 
nyers ezukorgyáraknak (45.000 métermázsa 
nettótermelésen alu ).

Szerkesztői üzenetek.
F. urnák, Z-ben. Még mindig várjuk a ve 

vény megküldését. Nem volna-e jobb, ha az 
ügyet a t íróságnak adnók á t )

B. E. urnák, H.-ban. Nincsen szükség a 
mentegetődzésre.

K. K. urnák, Sz.-ben. Már számtalanszor 
megírtuk véleményünket a vasárnapi munka
szünet felől. Ha pár óra nyugalmat akar he
tenként, úgy zárja az üzletet s ne tekintsen 
szomszédjára.

B. Sch. úrnőnek, Budapesten. Ama hdy, 
melyről ön említést tesz, nem rossz ; a forgal
mat illetőleg is jónak Ígérkezik ; valószínű is, 
hogy a fővárosi m. kir. pénzügyigazgatóság az 
engedélyt megadja reá. Más elbírálás alá esik 
azonban ama kérdés, váljon a fizetendő üzlet- 
bér arányban van-e az esetleg elérhető bevé
tellel, jövedelemmel. Részünkről nem hiszszük, 
mivel abban a kerületben drágák az üzlet- 
helyiségek.

H. Sz. kisasszonynak, Budapesten. Nem, 
bérbeadni egy dohánytőzsdét nincsen megen 
gedve, azonban aziránt folyamodhatik, hogy 
helyettest, a ki saját felelősségére az üzletet 
vezesse, engedélyezzenek meg.

A. F. urnák, A. L. ben. Mi önnek is és 
valamennyi hasonló nagy tóz* detulajdonosnak 
is már egyszer minden teketória nélkül meg 
kívánjuk mondani véleményünket. Önök való
ban nem érdemlik meg, hogy éveken át, mint 
ahogy lapunk ezt megcselekszi, vesződünk az 
önök és a kis tözsdetuiajdonosok érdekében. 
Ha megleszszük ezt továbbra, úgy azt csak a 
ma jóravaló kötelességtudó elemek érdekében 
történik, kik nehéz munkájuk mán nem része
sülnek ama jutalomban, mely őket megilletné.

. H °gy önnek eme szaklapunk nem tetszik, cl- 
hiszszük, de meg vagyunk róla győződve, 
hogy ha egy uzsorások lapját kezdeményezné
nek, ün minálunk legelső előfizetője volna. 
Váljon megfizeti-o a hátralékos 5 koronát, az 
nekünk mindegy, nem fogjuk beperelni érte.

M. Ny. urnák. Budán, ön  forgalma után 
2%-ot fizetett, mert dohánytőzsdéje még más 
üzlettel is összeköttetésben van. Az étlagösz- 
szeg három éves forgalmának 8420 koronát 
tesz ki. miért is ön 160 korona bért fizet 
évente. Ez pedig nem sok.

J. M. kisasszonynak, Budapest. Nőm fog
lalkozunk ugyan áfások betöltésével, de ezért, 
ha ön lapunk uiján állást keres, szívesen k ö 
zöljük azt díjtalanul.

Segédszerkesztő : Heltal Nándor.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE**
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEIN VER SCHLEISSER UNGARNS).

IN H A L T  : Noucs Lobon. — Vcrmischtes.

Neues Leben.
Das abgclaufene .lahr hal es ara 

deutlichslen bewiesen, dass auf dem 
Gebiete des-'Tabak-Monpoles eine Stag- 
nation cingelreten ist, dic Ilire Konseiiuen- 
zen in unerfrculicher VVeisc geltcnd macht. 
Mán sucht nacli Giiindcn und llndet 
Manches, was logischerwcisc damit in 
Verbindung gebiacht \v érdén könnle, 
alléin die Grundursache einer Mindéi- staü 
Mehi;einnahme bleiht gleichwohl noch 
immer cin Ráthsel.

Eigentlich müssen w i r békéimén, 
dass massgebenden Ortes die Absicht 
vorliegt, i'ür dieses Rathsel eine Lösung 
zu linden und dankbarst müssen wir 
eingestehen, dass mán dermalcn im kön. 
ung. Finanz-Ministerium nicht, wie dics 
in früheren Epochen dér Fali war, diese 
Angelegenlieit burcaukraüsoh, sondern 
sehr richtig kommerziell behandelt. Mán 
suciit nach Gründen des Stagnircns und 
scheint zu finden, dass die l'berbleibsel 
althcrgebrachter, schvveifalligerKinrichtun- 
gen, dem V'ertrieb dér kön. ung, Tabak- 
produkte, schaden, wie mán anderseits 
daraut Hedacht nimmt, den hindernden 
Schutt aus dem Wege zu riiumen und 
durch Einführung moderner Kinrichtun- 
gen neues Leben in das Tabak-Monopol 
zu bringen.

Wir, die wir Gelegenheit habén, die 
Vorgánge auf dem Gebiele des Tabalc- 
Monpoles genau zu beobachten, seben 
allenthalben das Bestreben, Neues, Prak- 
tischcs und I'ür den Betricb Wcrthvollcs 
zu sohaffen. Und da richten wir in 
ersler Keibe unsern Blick auf das Ver- 
schleisswesen, dem die grössle Wiciilig- 
kcit innewohnt und wclches einer gründ- 
lichen Reform bedarf.

Was min dieses anbelangt, beweisen 
es eine Menge klcinerer Neueinrichtun- 
gen, dass eine Reform bcabsichtigt wird, 
wie auch anderseits, die in Vorberei- 
tungsstadium sich belindlichen Neuerun- 
gen darauf hindcuten. dass die Wich- 
tigkeit des Verschleisswesens im Finanz- 
Ministerium die gebührende und noth- 
wendige Berücksichtigung in Zukunft 
finden wird.

In dér Thal erblicken wir cinen 
grossen Theil des Krfolges aui dem 
Gebiete des Tabak-Monopoles in dem 
Umstande, wonach cin geregclter, ttich- 
tigcr und willensstarker Verschleisserstand 
denselben besorgt. Nicht etwa, dass wir 
es für nothwendig hiclten, dass akade- 
misch geschulte Marmer sich mit dem 
Verschleisse dér Tabak-Produkle befassen 
sollcn, alléin es soll auch nicht cin 
.solcher Verschleisserstand gében, dér in 
irgend einer Branchc abgewirthschaftet 
hat und den Grosstraflk-llelricb als ein 
nebensiichliches Geschaft belreibt, dessen 
Ertrügniss, wie gering es auch immer 
sci, als ciné gule Vcrzinsung des in- 
vestirten Kapitals bctrachtet wird. Solche 
Lcute bringen natürlich ihrem Geschaf'te

und dem Absalze des Artikels nur sehr 
geringes Interessé entgegen und ist der 
dadurch entstandene Schaden, welcher 
dér Tabak-Regie erwachst, ein weit 
grösserer, als mán allgemcin bisher 
angenommen halté. Ist es doch ein ol'l'e- 
nes Geheimniss, dass ein grosser Theil 
dér Grosstralikanten in dér Provinz oll- 
mals tagelang kei ne Waare verabfolgen 
kaim, weil sie nicht vorhanden ist und 
weil den Kigenlhiimern dicsér Grosslra- 
hken ohnehin nicht sehr viel an ihren 
Geschaften gelegen isi. u ir kennel 
zahlreiche Fiille, wo dies dér Fali isi 
und wo die Kleintrafikanlen, welehe 
natürlich von den Konsumenlen belastigt 
werden, die Grosstralikanten billen, damit 
mán ihnen doch zumindest ein wenig 
Tabak oder Zigarrcn ausfolge. Manche 
Grosstralikanten treiben es in solcher 
Weise derart arg, dass ihnen mit Ent- 
ziehung dér Lizenz gedroht wird, was 
diese sehr kait liisst. Solchen Zustanden 
gegeniiber kaim es nur cin radikales 
Miltel gebén und das bestéid darin, 
erstensden Verschleisserstand von solchen 
Elementen zu siiubern, und zweitens die 
bestehenden Grosstralikanten in die Lage 
zu versetzen, dass sie sich striktc nach 
den Vorschriflen zu haltén habén, wobei 
jede Ausschreitung mit dér sofortigen Ent- 
ziehung dér Lizenz gcuhndct wird.

Wie gesagt. ermalen liegen die 
VcrhiUtnisse sehr im Argcn und obgleich 
wir solche Vorkommnisse, wie die ge- 
schilderlen, entschieden missbiiligen, wun- 
dern wir uns gleichwohl nicht sehr da- 
rüber, nachdem endlich jeder Mensch für 
seine Arbcit cinen enlsprechcnden l.ohn 
beanspruchen kaim. Nicht im Geringsten 
besser liegen die Verhaltnisse bein Tabak- 
Klein-Verschlcissc. Iliéi' sind die mit 
Tabak - Klein - Verschleissern versehene 
Grosstralikanten auf den Ertrag ihrer 
Kleintralik angewiesen, nachdem die 
Kosten überall die Verkaufsprovision dér 
Grosstrafik verschlingen. Aus dem Grunde 
erwachst den Kleintrafikanten eine Konkur- 
rcnz insoferne, als dér Grosslratikant 
riesige Anstrengungen machen muss, 
seinen Nutzen aus seiner Kleintralik zu 
holen. Dér unparteiischc Richter in dicsem 
Strcitkampfe, denn ein solcher bildet er 
Tag für Tag, muss unbedingt beiden 
Partein Reeht gébén. Dass ist nun aber 
bekanntlich eine Sache, welehe streng ge- 
nommen derLogik entbehrt.Dic schlimmen 
Folgcn bleiben natürlich auch hier nicht 
aus. Von den 5000 Kleintraliken, welehe 
dicsen Namen unter den 4,'i.OOO verdic- 
nen, vermag kauin dér zehntc Theil von 
seinem Geschaft zu leben. Denn überall 
muss er dafür biissen, weil der Gross- 
trafikant an dem Engros-Geschafte nichts 
verdient, hiiufig sogar draufzahlt.

Das AIlcs weiss mán im Finanz- 
Ministerium recht gut und wenn sich 
endlich dórt der W ille kundgibt, diese, 
dem Tabak-Monopol schwer schitdigende 
Mangel zu bescitigcn und an ihre Siellc

praktisehe, sicher wirkende Reformén 
einzuluhren, so kann dieses bestreben 
nur freudigst begrüsst werden. Es ist 
eine schwere Kunst, Allén zu nützen 
und sich selber ebenfalls, doch sie isi 
gleichwohl durchzuführen. Die Leiter des 
Tabakwesens imk. u. Finanz-Minislerium 
sind auf dem bestén Wege, die Pfade 
zu linden, welehe zűr Erreichung solch 
hóhér Zielc füliren, weil sie in erster 
Reihe dasjenige dazu habén, was noth
wendig ist: das Verstandniss.

Wahrend Gross- und Kleintrafikan
ten mit mehr oder weniger Eifer ihrer 
Alltagsbeschiiftigung nachgehen, werden 
im Finanz Minislerium übermanche Dinge 
Verhandlungen gepllogen, die, wenn sie 
durchgeführt werden solllen, woran wir 
nicht zwciteln, dem Absatzgebietc der 
Tabak-Regie sehr förderlich und nutz- 
bringend seiti werden. Die Gründe hiefür 
habén wir erörterl. Neues Leben, neue 
Kral t ! Xur solcher Art ist an ein Gedeihen 
zu deliken.

Vermischtes.
Praktischer Vorschlag. Bekanntlich werden 

bei den Staatskassen die Münzsorten zumeist 
in Rollen abgeliefprt, was natnentlich bei Zah- 
lung geringerer Betrage der l’ all ist. Obgleich 
nun dic Kassiere bloss accreditirten l 'irmen Ver- 
Irauen schenken und aie Rollen migenblicklich 
nicht őlTncn, kann es gleichwohl zu unlicbsamen 
Irrthümern \ eranlassung gébén, nachdem dic 
vielen < ieldsorten selbst den geübtesten Kassicr 
hiiufig ausser I assung bringen. Es ist kcine 
Kleinigkeit jede k’olle nach ihrem Inhalte, 
ihrem Werthe, ihrem Gewichte zu prüfen, was, 
Irotzdem es geschehen muss, viel leichter gc- 
handhabt werden könnte, als dies dermalen 
geschieht. W ir meinen namlicb, dass es prak- 
tiscli wiire, wenn das k. u. h'inanzministerium 
eine Verordnung eriiesse, wonach jede Geld- 
sorte in ein anderes fárbiges Bapier verpackt 
werden müsste. Wenn der I bernehmer der 
( ieldrollen u üsste, dass die gelben Rollen 2 
I leller, die blauen 10 Heiler, die grünen 20 
I leller, die rőtben 1 Kronensiück u. s. w. ent- 
halten, dnnn wiire dic l'bernahme des Geldes 
weit leichter und sicherer. Wir empfehlen ditse 
leicht auslührbare und praktisehe Art der Geld- 
vcrpackung behufs X'ermeidung von Irr- 
ihümern.

Tabak und Zigarren Kalender. ImVerlage 
des „Merkúr4* in (iotlia erschien zu Neujahr 
zum er^ten Ma’c ein ,,Tabak- und Zigarren- 
Kalendei welcher den Zweck hat, I’abak- 
In'eressenton über allcs Wissenswertbe aul'/Ai- 
k iiren. Nebst einem Kalendárium und Notiz- 
blíittern lür allé l age des Jahres, enthSIt der 
sehr luibsch ausgestaite Bánd Ariikéi über Ta
bak hau, Tabak-, Zigarren- und X'garetten- 
Kubrikaiion, Zoli- und S.euerwesen, einschlftgige 
Gesetze ele. etc. Obgleich der Inhalt dieses 
Kalcnders, für Lándcr, wo das 'Tabak-Monopol 
eingeführt ist, nur geringes Interessé hat, dürfte 
er gleichwohl Kremide finden. bei Tabak-Expor- 
teurcn, sowie bei Beamlcn des Monopols, denen 
die Kinrichtungcn der I'abriken, sowie die Ge- 
bühren, Zolié, Steuern etc. interessiren.

Ein gutes Zigaretten-Papier d^rf nicht 
mehr als 6®/o Asche liefern. Kürzlich wurde 
der Versuch gemacht und da zeigte cs sich, 
dass viele der sogenannten ,,feinsten französi- 
schen Zigarettenpaoiere14 11- auch 12% Asche 
enthieltcn. Das „Deliccu enthielt 547/ioo%, das 
spricht für die ausserordentliche Güte dieses 
Rapic es.
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POJATZI és TÁRSA
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai D E UT S CH -LA ND SB ERG BE N (Graz mellett)

ajánlják legjobb minöségüeknek elismert gyufagyártmányaikat és pedig úgy k én es -, mint különben sz a lo n -gy u fá jo k a t .
K gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a

M illen ium -gyu fa , I M agyar- h o n v é d -s z o b o r -g y u fa
M a g y a r  k o ro n a -sv éd gy u fa  j K ro k o d il-g y u fa  é s

M a g y a r  im p e r ia l-g y u fa
elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar államférfiak arczképeivei diszitvck. 

R ips-gyu fa  dobozokban és csomagokban kaphatók.
Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Deutsch-Landsbergbe intézni. A  legolcsóbb ártételeket tartalmazó 

árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk — Budapest és közvetlen környéke részére V., Hajnal-utcza 9. sz, 
alatt van raktárunk.

Pojatzi Pl. és Társa c°- kîyu8f2aa„beamd?!gyra‘
DEUTSCH-LANDSBERGBEN (Graz mellett).
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A világ
leg ism ertebb és 
legrégibb gyárt

mánya !

Minden kis- és nagytözs- 
dében, valamint nagyke
reskedésekben kapható.

Á ltestes

renom irtesF ab rika t 
dér W e lt!

Zu habén in allén Klein- 
und Grosstrafiken und 

Grosshandlungen.

F e ltű n ő  ú jd o n s á g .

D E L IC E
Minden hirdetés felesleges, a, do

hányzó egyszer veszi és többé 

mást nem szillat ■

leg jobb valódi franczia

szivarkapapir és szivarkahfively.
| G y á r i  rak: társ

| Goldzieher Gézánál
9

Budapest, V., NaN'iitcza N/.áni.

EURÓPA, irodalmi és nyomdai részvénytársaság Budapest, VI.. O-utcza 12.
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