
XI. évfolyam. Budapest, 1903. február 15. 4. szám.

Dohányárusok Közlönye
A M AG Y A 110 It KZ A (j I NAGY- ÉS KISTÖ/.SDIÍTI I.AJDOXOSOK 

SZAKKÖZI.ÖNYK KS ÉHTKSITÖJE.

K I ,\ I) Ó T U I. A J I) () N O S Íí S F K I. K l. ö  S S / ,  l i  l i  K E S Z T ("):

H ATSEK  ADOLF.

T A R T A L O M  : Nugytőzsdoi provízió. — Vegyes hírek - Állej!és

Szerkesztőség 6s kiadóhivatal :
Budapest, VI., Eötvös utcza 5. sz.

I hová az. előfizetési összegek, valamint 
a kéziratok küldendők.

E lő fiz e té s i á r fé l  é v r e  5 kor

Kéziratok nem lesznek visszaadva.
•  •

Mogjolonik minden hó 
M a-én  1 5 - é n .

Egyes példány nem kapható. 

E lő f iz e té s i á r f é l  é v r e  5 kor.

Előfizotnl csak fél óvenkint lehet.

Nagytözsdei provizió.
Fél évvel ezelőtt árlejtés lelt kiírva 

az újpesti nagytőzsde betöltésére, mely 
alkalommal az egyik benyújtó a nagy
tőzsdét 65—  100-al el is nyerte. Lapunk 
legutóbbi számában ismét találkozunk 
ez árlejtéssel. A  dolog alkalmasint úgy 
történt, hogy e nagytőzsde jelenlegi bir
tokosa iiz üzlet átvételével elszámitotta 
magát és az engedélyt visszaszármaz
tatta. Kzt mi épp .oly könnyen megtud
juk érteni, a mint nem bírjuk felfogni, 
miképp pályázhatnak emberek enge
délyre, anélkül hogy előzőleg számve
tést csinálnának. Mert ha ez megtörtént 
volna, az említett nagylőzsdés minden
esetre megbizonyosodott volna a felől, 
hogy ily provizió mellett nemcsak mun
káját nem fizetik meg, hanem hogy az 
elárusitási engedélyt még csinos összeg
gel meg is kell fizetnie.

Mi annak idején e helyen csak em
lítést tettünk c furcsa kínálatról, anélkül 
hogy megjegyzéseket fűztünk volna 
hozzá ; elvégre mindenkinek szabadsá
gában áll pénzével saját belátása sze
rint rendelkezni. Ha ezt ma mégis tesz- 
szük, csak kötelességet teljesítünk, hogy 
ügy azoknak, a kik e nagytőzsdére pá
lyáznak, mint azoknak, a kik az enge
délyt megadják, oly számottevéssel 
szolgáljunk, mely igényt tarthat hiteles
ségre.

Kimutatás szerint az újpesti nagy
tőzsde az 1902. évben 594.846 korona 
nagyban, 19.200 kor. kicsinyben és bé-
lyegekben 10.778 koronány 
eredményezett.

bevételt

E szerint a nyereség:
nagyban 3866.49
kicsinyben 1344.—
bélyeg . 172.20
összesen 5382.69

E bevétellel szemben áll a követ-
kező megközelítőleg, de meglehetős biz-
tossággal felvett kiadás: 
boltbér . . .  . . . 1200 kor.
személyzet . . . . . . 1200 „  j
szállítás cs fuvar . . . . 1400 ,,
fűtés, v ilá g ítá s ..................... 300 „  i
lá d a v e s z te s é g ..................... 800 „

kezelési h iá n y ..................... 200 ,,
24.000 kor. befektetés utáni kamat

960 „
összesen 6360 kor.

Nem hisszük, hogy bármely szak
ember e kiadási tételen változtatni ta
lálna és minthogy a bevételi tétel kimu- 
tatásszcrüleg helyes, ezen üzlet vezetése

a vállalkozónak évi 1000 koronányi 
költséget okozna, munkáját nem is 
számítva.

Ezek után azt kérdezzük, ha már 
akadnak oly értelmetlen és tapasztalat
lan emberek, a kik elárusitási engedélyre 
pályáznak, a nélkül hogy halvány fo
galmuk volna arról, mit kell és szabad 
felajánlaniok, miért fogadnak el ily 
ajánlatot? Igaz ugyan, hogy minden 
ajánlattevő előbb gondolja meg a dolgot, 
mielőtt pályázik és föl kell tenni, hogy 
mindenki tisztában van az üzlet jövedel
mezőségével : a mint azonban látjuk, ez 
nem minden esetben van meg. Nem 
egyszer oly ajánlatok érkeznek be, a 
hol azt kell hinni, hogy a benyújtó 
tévedett, vagy éppenséggel nem ért a 
dologhoz. A z ily ajánlatok kivétel nél
kül visszautasitandók volnának, sokkal 
inkább még mint a legmagasabb aján
latok, mert biztosra vehető, hogy rövid 
idő múlva uj árlejtés kiírása válik majd 
szükségessé.

A  sürü személyváltozás a nagy
tőzsde vezetésében sem válik előnyére a 
nagytőzsdének. Elképzelhető, milyen a 
tőzsde kezelése, ha a tulajdonos nem 
tud mellette megélni ! Az ilyen nagy- 
tőzsdéseknek nem igen láthatja hasznát 
a dohányjövedék; elvégre is itt nem az 
lehet a fődolog, hogy az ajánlattevő 1 
vagy 2 -10 vagy még többet fizet. Itt is, 
épp igy mini minden más állás betölté
sénél, első sorban az a mérvadó, hogy 
pályázó alkalmas-e vagy sem. Hiszen 
itt nincs szó valamely ezikk szállításá
ról, a mely versenyre hivja fel a keres
kedők vagy iparosok nagy tömegét, itt 
egyfolytatólagos munka teljesítése jön 
számba, épp ügy mint a hivatalnoknak 
munkája, a mely épp ügy hasznára lehel 
az elárusitásnak, a minthogy adott eset
ben kárát is vallhatja.

Nemrégiben megemlékeztünk amaz 
ujjitásokról, a melyeket a magyar kir. 
pénzügyminisztérium a ládakérdés körül 
életbeléptetni szándékozik és türelmet
lenül várjuk a végleges megoldását ezen 
kérdésnek, melv hivatva van uj bátor
ságot, uj akaraterőt önteni a nagytőzs- 
dések üzleti tevékenységébe. Mert, a 
mint mondottuk, senkisem dolgozhatik 
ellenérték nélkül és ha akad, a ki ezt 
bármi okból mégis teszi, az ilyen mun
kának meg is van a foganatja. Ez 
utóbbit, sajnos, hangoztatnunk kell, jó l
lehet a legtöbb nagytőzsdés ismeri kö
telességét. De itt nem szabad egyetlen
egy kivételnek sem lennie, itt kell hogy 
mindegyik feladata magaslatán álljon és 
helyét tökéletesen betöltse.

Vegyes hírek.
A közforgalom nem csökkent. Az 11)02. 

év 11 havában, január 1-től november 30-ig, 
Magyarországon kerek 96 millió korona ment 
a szó szoros értelmében füstbe. Ennyit tesz ki 
ama dohánygyártmányok értéke, melyek Magyar- 
országon a belföldi forgalom utján —  ide nem 
számítva a külföldről egyenesen importált finom 
dohány-, szivar- és szivarkafajtákat — 
elhasználtattak. A dohányfogyasztás azonban 
az utolsó évben nem csökkent: ellenkezőleg, a 
szaporulat nem kevesebbet mint 1 millió 
107.307 koronát és 40 fillért tesz ki, vagyis 
M  százalékkal többet, mint eddig. Részletezve 
a következő adatokat nyerjük : közforgalomban 
levő gyártmányok: 4 11.077 kilogramm dohány 
ós 000,090.000 darab szivar és szivarka ; bel
földi különlegese égek 200.858 kgrm. és 1,043.200 
szivar és S2 ivarka. Szivar eladatott : 466,910.137 
dr'o közönséges, 211.250 drb havanna, 
0,822.905 drb különlegesség. Szivarka fogy asz
ta lő tt: 1.119,190.095 darab közönséges és
30 093,885 belföldi különlegesség. Az államnak 
bevételei a következők voltak • a közforgalom
ban lévő gyártmányokért 87,815.220 k. 18 f., 
belföldi különlegességekért 0,032.503 k. 53 f., 
kü földi különlegességekért 1.200.423 k. 43 f., 
összesen 00,047.212 k. 18 fii ér, az előző év 
ugyanezen időtartamának forgalma csak 
94*930.853 k. 08 fillér volt, tehát 1,107.377 k. 
30 fillérrel kevesebb. Ezen fogyasztási többlet 
daczára a fővárosi dohányelárusitok az 1001. 
évvel szemben inkább fogyasztási csökkenést 
tudnak Mnutatni. Ellenben Ugyláiszik a vidéki 
elárusítók, különösen oly vidékeken, a hol a 
múlt év kitűnő aratása bő pénzt hozott forga
lomba, nagyobb fogyasztást értek el, újabb 
tanúbizonysága annak, hogy a dohányegyed- 
árusitás, épp úgy mint minden fogva ztási ezikk 
mennyire van föltételezve az á talános gazda
sági viszonyoktól.

A szivarkafogyasztás növekedése. Körül
belül 1200 millió darab szivarka fogy jelenleg 
évenkén*, ezenkívül 40 millió belföldi kü ön- 
legosség, nem számítva az importált külföldi 
szivarkát. A szám egyre növekedik. És mégis, 
mennyire nőhetnének e számok évenként, ha a 
szivarkacsempé zet nem virágoznék oly dusá- 
san, mint a hogy tényleg van. Nem nehéz ezt 
kiszámítani. Mint a hogy a nem hivatott kuzek 
által készült és forgalomba hozott szivarkák 
kizárólag a jövedéki dohányokból kész iitet- 
nek, a melyek mint török dohányok 100 gramm
nyi csomagokban kerülnek forgalomba, az ösz- 
sz g könnyen megállapítható. Csak kevés do
hányos használja e fajtákat pipadohánynak, 
különösen azok, a kik török pipát használnak, 
vagy a legfinomabb törők dobozdohányt vagy 
belföldi hosszúra vágott dohányt szívnak. E 
fajták: Pursicsán, fin. Török, középf. Török, 
Török Drama, majdnem kizárólag a mondott 
czé lnk  szolgálnak, a minthogy a legújabb 
időben o fajtáknak kis csomagjai is a szivarka- 
csempészeknél nagv kedveltsegnek örvendenek. 
E fajták megdrágít'ásáról nem lehet ugyan 
szó, vannak azonban nézetünk szerint más 
eszközök, a melyeknél o fajtákat a szivarka- 
tömésre alkalmatlanná lenetne tenni, a nélkül 
hogy jóságuk ezáltal szenvedne. Ez utóbbi 
könnyén lehetséges azonban c helyen nem 
akarunk erről bővebben szólni. E dohánynem
nek erős csökkentése nagyban fokozhatná a 
szivarkafogyasztás!.



DOHÁNYÁKUSOK KÖZLÖNYE.

A mellékes czikkek a dohánytözsdékben.
Ismételten utaltunk arra, hogy a tőzsdékben 
mellékczikkek tartására iparengedély nem szük
séges és ha az iparhatóság ilyent követelne, 
minden elárusító a miniszterhez folyamodjék. 
A pénzügyminiszternek 1895-iki rendelete 
ugyanis világosan megjelöli, niel}' mellékczik
kek mint a tőzsdéhez tartozók, elárusíthatok, 
így pl. a szivarhoz kell gyujtóla, papirszipka, 
a minthogy a dohányosnak pipa és pipaszár 
is kell, mert különben nem kell neki a dohány. 
Ezen ügy azért fon os minden elárusítónak, 
mert a dohánytőzsdét amugjis, mondhatni hi
vatalból megadóztatják és a hol még ezenfelül 
iparengedély is van, az adókivető bizottság ezt 
külön üzletnek tekinti, holott nem az. Ezenfelül 
is nagy azon tőzsdéknek száma, melyeknek 
bevételi forrását éppen a mellékczikkek jöve
delme képezi.

Rumélia dohánytermése. Rumel a dohány
termése az elmúlt évben minőségileg kitűnő 
volt, mennyiségekre vonatkozólag azonban sok 
kívánni valót hagyott hátra. A dohány kereske
delem ennek következtében igen élénk, a xan- 
tliiei, serresi, szaloniki és cavallai dohányke
reskedők nagy kötéseket csíráztak. Az élénk 
üzletmenet folytán a dohánytermelők is kedvező 
árakat ének el ; az idei ár a mull évit 30° ái-al 
meghaladja. A termelt dohány' legnagyobb 
fogyasztója az ottomán dohány-egyedáruság. A 
többi dohány 1 gnagyobo része Auszria és 
Magyarországba. Egyptomba és Rumániába, az 
utóbbi időben azonban Amerikába is vitetik ki, 
a hol a finom szivarkadohány fogyasztása 
folytonosan emelkedik. Az Amerian Tobacco 
Co. a múlt év deczember havában a termés 
jórészét összevásárolta. A dohány főleg Cavalla 
kikötőből kerül kivitelre. A dohánytermesztők 
száma Ruméliában ez idő szerint mintegy 7500. 
az évi termelés 3 millió kilogrammra tehető. A 
legjobb minőségű dohány a Yenidje. amely 
Yaka. Karchi Yaka, Djebcl és Óva környékén 
terem, mint s'/ivarkadohány az egész világon a 
legnagyobb keresletnek örvend. A dohánylevél 
beszedése rendszerint 8—9 hétig tart, és pedig 
szeptember hónap közepéig, a mig az őszi 
esőzések beállnak : a későn ültetett dohány 
nem érik meg, zöld marad vagy megsárgu), a 
miáltal értékéből sokat vészit. Az okszerű 
dohánytermelés azért nem fejlődhetik, mert a 
dohánykertésznek nincs meg a szükséges te
kéje. Az ottomán dohányegyedáruság ad ugyan 
a termelőknek előleget, de ez sok formalitás
sal jár. A dohánytermelés és kereskedelemnek 
sok ezikkre van szüksége : kötőzsineg a dohány- 
felfűzéséhez. Az évi fogyasziás ezen czikkben 
mintegy 120,000 kilogramm ; eddig főleg Ant
werpen szállította (> piaszterrel kilogrammon
ként. Csomagoló vászon kenderből készítve 
Angol- és Némerországoól vittetett b e : egy
35— 50 yard tartalmú darab ára G0 — 80 pinsz- 
ter között változik. A csomagoló vászon évi 
fogyasztása meghaladja az 1 millió piaszter 
értéket.

A fővárosi kölcsön konverziója. A főváros 
törvényhatósági bizottsága e napokban tartott 
rendkívüli közgyűlésen vette tárgyalás alá a 25 
millió forintos 4 és fél százalékos kölcsön ál
változtatására vonatkozólag beérkezett ajánlatot. 
Az elnöki széket Márkus József főpolgármester 
fög'alta el s a tanács javaslatát Vaszilievils 
János tanácsnok terjesztette elő. Az ajánlat 
főbb pontjaiban a következő : Ajánlatot tett a
Pesti hazai első takarékpénztár, a Jelzálog
hitelbankkal szövetkezve, arra nézve, hogy át
veszik kilenczvenhét és félszázalékos árfolyam
mal mindazokat az átváltoztatandó czimleteket. 
m»4ycket a tulajdonosok ki nem cserélnek. 
Ezért a műveletért egyötöd százalék jutalékot 
kérnek, kikötik, hogy az ügydet teljes adó- és 
bérmer.tességet élvezzen, hogy az uj czimlctek 
a bécsi és budapesti tőzsdéken jegyeztessenek 
és hogy a S'elvények és kisorsolt kötvények 
beváltását kizárólag az ajánlattevő bankok esz
köz Illessék. Az ez idő szerint átváltoztatandó 
összeg 45,254.000 koronát tesz ki; de miután 
a jutalékot és a művelet által származott külön- 
bözetet szintén a kölcsön tőkéjéhez kell számí
tani, a tulajdonképpeni árfolyam 97 30 száza
lék, minélfogva 40,510,400 korona névértékű 
kötvényt kell kibocsátani. A közgyűlés elfogadta 
a tanács javaslatát, vagyis az egyesült két 
pénzintézet ajánlatát.

—  A  m agyar iparért. Az 1£. M. K. li. igaz- 
gntóválaszlmánvának KolozsvárI tegnapelőtt tartott |

népes ülésén a magyar ipar pártolásával is foglal- 
kozott. Az ülésen jelen voltak többek k ö z t: grót Hálái 
Ákos főispán elnök, gróf Korniss Viktor és gról 
Teleki Domokos ‘alelnükök, dr. Hnrlók Oyörgy refor
mátus és Ferenez József unitárius püspökök, Sámlin• 
József országgyűlési képviselő, tiszteletbeli alelnök, 
főtitkár, l i ir ó  lléla és J*ál István apát-kanonokok, 
Merzu bajos löpénztáros. gróf Hálái Kálmán, báró 
.Jósika Lajos, dr. I i  altér Károly, Fekete Oáhor, 
Lnu lra ij Emil. Henkö Mihály. Kozma Peroné, 
S:rkala  Ákos, Szeacsina flóza polgármester, I ’ache- 
liclt Sándor erdélyi kir. posta- és távirda-ignzgaló. 
H orn  héla, dr. Sárkány Lajos, dr. 11’ei&z József, 
Szalui Sámuel. l*olez Itezsó. h'nszkó István, Merza 
Gyula. Az értekezlet Fekete Gábor Ítélőtáblái elnök 
indítványára határozatban mondta ki a magyar ipar 
pártolását.

Dohány-, n agy - és kistözsdéseknek
M észá ros  G y u la  asztalosmester ajánlja 

magát mindenféle bolti és irodai berendezé
sekre a legjutányosabb ámk mellett. 
Budapest,  VIII,. Futó-uteza  3. szám.

A budapesti magyar pénzügyigazgató
ságtól.
14.882. szám.

1903. IV.

Árlejtési hirdetmény.
A bucin pest vidéki m. kir. pénzügy igazga

tóság részéről ezennel közhírré tétetik, hogy 
felmondás folytán üresedésbe jött erzsébet- 
falvai dohánynag\ áruda kezelésének biztosítása 
végett írásbeli ajánlatok utján versenytárgyalás 
fog tartatni.

Az erzsébetfalvai dohány-ragyáruda, 
melylyel dohány-, valamint a bélyeg- és váltó- 
űrlapok kicsinybeni eladása is össze van kötve 
és mely 280 kisárudát lat e; készlettel a do
hányraktárból szerzi be készletét. A ch-hány- 
árudának 1902. deczember hó 31-től 1902. évi 
deczember hó 31-ig volt évi forgalma Négy- 
százkilenczvenötozerötszáznyo!ez korona 82 
fillér.
a) n saját üzletben kicsiny
ben eladott burnót és do
hánygyártmány ....................3179 k. 40 fül.
b) a hozzáutalt kisárusoknak
k iszo lgá lta to tt.................... 492.329 ., 42 „

összesen 495.508 k. 82 fii*, 
tett ki, mely összeg utón a volt dohánynagy- 
árus ozideig 0 9°/<i tőzsdijt élvezett. A kincs
tár az árudának bizonyos összegben megha
tározott jövedelmet nem biztosit, ezen okból a 
tőzsdij felemelése iránt esetleg beérkező ké
sőbbi kérvények tekintetbe vétetni nem fognak. 
Vállalkozó köteles a fogyasztási viszonyoknak 
megfelelő 8 napi tartalékkészletét minden idő
ben érintetlen állapotban tartani. Versenyzők 
tartoznak bánatpénz fejében 10.Ü00 koronában 
megállapított állandó dohány készlet értékének 
10"Vát, azaz 1000 koronát a csatolt minta 
szerint szerkesztendő 1 koronás bélyeggel el
látandó lepecsételt ajánlathoz vagy készpénz
ben mellékelni, vagy pedig ezen összeget vala
mely k ncstári pénztárnál letenni és az erről 
szóló nyugtát az említett ujánlathoz csatolni. 
Olyan ajánlatok, melyeik kellőképpen felszerelve 
nincsenek, vagy már pályázók ajánlatára hi
vatkoznak, úgyszintén elkésve benyújtott, vagy 
utóajánlatok figyc embe nem vétetnek.

Távirali ajánlatok el nem fogadtatnak.
A versenytárgyalásban részt nőm vehet

nek, a kik a lörvcny értelmében szerződés
kötésre nem képesek, vagy l üntény, csempé
szet, vagy másnemű jövedéki kihágások miatt 
ítéltettek, vagy az alól bizonyítékok hiánya 
miatt mentettek fel. Továbbá kizáratnak azon 
egyedárusági tárgyak azon volt eladói, a kik 
az üzletből büntetésként elmaraszlaltattak. Ila 
ezen akadályok egyike, vagy másika csak az 
üzlet átadása után jutna a hatóság tudomására, 
a pü. hatóságnak jogában áll az eladási enge
délyt azonnal megvonni, illetve a nagyérudát 
felmondani. A nagyáruda elnyerésére annak 
lehet kilátása, a ki a százalékokban kifejezendő j 
legkisebb tőzsbórt igényli, határozottan kijelen

tetik azonban, hogy az ajánlatok közötti sza
bad választás jogát a kir. kincstár fenntartja. 
Azon versenyzők bánatpénzei, kiknek ajánlata 
el nem fogadtatik, a tárgyalás befejezése után 
vissza f >g adatni, az elfogadott ajánlat bánat
pénze pedig csak az érintetlen tartalékkészlet 
beszerzése után fog visszaadatni. Ha vállal
kozó a dohány nagy árudát az átvételre kitűzött 
határidőben át nem veszi, vagy később aján
latától önként visszalép, bánatpénzét elveszti 
és a dohánynagyáruda kezelésének betöltése 
végett újabb ár ejtés fog kiíratni.

Az ajánlatok, melyekhez a pálvázók nagy
korúságát, erkölcsiségét, vagyoni állapotát és 
fbddhotlen előéletét igazoló hatósági bizonyla
tok csatolandók 1903. évi február hó 23-ik 
napjának délelőtti 10 órájáig ezen kir. pü. 
igazgatóság főnökéhez nyújtandók be.

Budapesten, 1903. február hó 7-én.
fJárczy.

Szerkesztői üzenetek.
S. H. B. Magától értetődik, hogy minden 

a k. m. pőnzUgyminiszterium által kibocsátott 
rendelet az összes ragytőzsdéknek szól és soha' 
sem egyes városoknak. A mi a ládák ügyét 
illeti, ez most tárgyalás alatt van. Ily nyitások
nak sokféle okból idő kell. A mint valami biz
tosat megtudunk, olvasóink tudomására hozzuk 
cl lapban.

B K. urnák, Zs. A vasárnapi munkaszünet 
dolgában nézetünk szerint megtettünk mindent, 
a mi tőlünk tellett és hisszük, hogy az elért 
eredmény mindazon tőzsdéseket, a kik tényleg 
rászorulnak arra a néhány órai pihenésre, tel
jesen kielégítette. Hogy egy rendelet nem szól
hat minden embernek külön, az csak természe
tes. A ki üz'etét vasárnap délután zárva kívánja 
tartani, az teheti, a ki pedig nem, az dolgozhaúk 
akkor is, hogy keresetét növelje. Senki akaratá
nak szabadsága korlátozva nincsen, a mit 
részünkről igen liberálisnak és igazságosnak 
kell tartanunk. Egyébként mindazon lőzsdék, 
melyek más üzlettel össze vannak kötve és 
melyek az országban legalább 90 per'zontet tesz
nek ki, kénytelenek lesznek üzletüket vasárnap 
délután b zárni, minthogy ezt a kereskedelem
ügyi miniszter cl fogja rendelni.

H. Sch. asszonynak Budapest. Kívánságá
nak. sajnálatunkra, nem lehetünk eleget, mint
hogy dcnuncziálással nem foglalkozunk.

G. R. kisasszonynak, Budapest Ön tévesen 
számit, mert nem az utolsó esztendő, hanem 
az utolsó három esztendő szo’gál alapul a meg
adóztatás számítására.

F. Gy. urnák. Budapest. Hogy melyik 
utczában béreljen helyiséget dohánytőzsdének V 
Legjobb sehol.

R. B. kisasszonynak. Budapest. Csütörtök 
10— 12 óráig; Szikszay pénzügyi titkár ur.

H. K. urnák, V. Az üzletek bezárását szom
bati napon csak nemrég tettük szóvá. Nincs 
megengedve, olv módon sem, mint az azelőtt 
meg volt engedve. Az egyetlen mód az lenne, 
ha saját pénzügyi igazgatóságához folyamodna 
engedélyért, üzletét zárva tartani, de a pénzügy- 
igazgató is csak ideiglenesen és nem állandóan 
adhatja meg az engedélyt.

E. P. urnák. Budapest. Ily vádakkal fel
lépni igíui veszedelmes cs nagy kellcmtlensépgel 
járhat Önre nézve, de nem is hisszük, hogy 
az illető hivatalnok volna az oka, mert hatás
köre nem olyan, hogy a szóban levő ügvbcn 
mérvadó lenne. Különben is óva intjük attól, 
hogy oly emberek tanácsára és szószátyá r kodá
sára hcderiisen, a kiknek nincs veszteni valójuk, 
mert adandó esetben mindent kereken le fog
nak tagadni. Csak higgadtan !

N. asszony. Dehr. A lap a két egymást 
követő ünnepnap miatt elkésve jelent meg, a 
mi nem történhetek másképp, minthogy e 
két napon a nyomdák szüneteltek.

ScgédszoiVcosKtő : Heltnl Nándor.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A L T :  Grossvorschleiss-I’rovisionon. — Vormischtos.

Grossverschleiss-Provisionen.
Vor cinem halben Jahre wurde dér 

Konkurs zűr Besetzung dér Grosstrafik 
in Neupest ausgeschrieben, wobei ein 
Einreicher die Grosstrafik mit einem 
Prozentsatze von 06ilco erstand.

In dér letzten Numiner unseres 
Blattes wurde dér Konkurs abermals 
ausgeschrieben. Wahrscheinlich hat dér 
jetzigc Besitzcr dieses Grossverschleisses 
bei dem Geschiifte seine Rechnung nicht 
gcfunden und die Idzenz zurückgelegt. 
W ir können das sehr leicht begreii'en, 
wenn wir auch nicht begreii'en können, 
wie es Leute gébén kann, die, ohne den 
Bleistift zűr Hand zu nehmen, um eine 
Idzenz einreichen. Denn ware dics dér 
Fali gewesen, so hatte dér Herr Gross- 
trafikant zűr Erkenntniss kommen müs- 
sen, dass er bei einer solchen Provision 
nicht nur seine Arbeit nicht bezahlt er- 
halt, . sondern dass er ein ziemliches 
Sümmchen lür das Vergnügen die VVaare 
verkaufen zu dürfen, daraut zahlen 
muss.

W ir hatten damals an dicsér Stelle, 
von dieserr. sonderbaren Anbote nur so 
viel erwáhnt, dass es geschehen, ohne 
Betnerkungen daran zu kntipfen, da es 
ja schliesslich jedem Menschen unbe- 
nommen bleibt, nach seinem Gutdünken 
mit seinem Gelde zu verfahren. Wenn 
wir dies heute gleichwohl thun, so ge- 
schieht es, um unserer Ptlicht zu genii- 
gen und sowohl den Bewerbcrn um 
diese Grosstrafik, wie auch Denjenigen, 
welche sie erlheilen, cinen Kalküi zu 
liefern, welcher Anspruch darauf machen 
kann als zutreftend zu gelten.

Gemass Ausweises, hat die Neu- 
pester Grosstrafik im Jahre 1902 Kr. 
594.846 im Grossen Kr. 19.200 im 
Kleincn, in Stempclmarken 10.778 Kr. 
Konsum erzielt.

Demnach ein Gewinn: 
im Grossen Kronen 3866.49 
im Kleinen „  1344.—
für Stempe] ,, 172.20
Zjsammen Kronen 5382.69

Dieser Einnahinspost gegenüber 
sicht folgcnde Ausgabssumme, nach 
approximativer, jedoch ziemlich sicherer 
Annahme.

Für Gewölbmiethe . . Kronen 1200
„  Pelsonal. . . .  ,, 1200
,, Fracht und Zufuhr ,, 1400
,, Beleuchtung, Heizung ,, 300
,, Kistenverlust . ■ ,, 800

S t e u e r .......................... ...... 300
Schwendung.....................,, 200
24000 Kronen Invcstirtes

Kapltal (Zinsen) . ,, 960
Zusammen Kronen 6360

W ir glauben nicht, dass irgend cin 
Fachmann an dicsér Ausgabspost das 
iGeringstc andern könnte und nachdcm

1 die Einnahmspost doch nachweisbar 
richtig ist, würde die Führung dieses 
Geschaftes dem Unternehmer jáhrlich 
IO00 Kronen kosten, nebst seiner Arbeit 
verursachen.

Und nun fragen wir : Wenn es wirk- 
í Iich solch unverstandige oder unerfahrene 

Menschen gibt, die ohne, dass sie den 
leisesten BegrilT davon hatten, was sie 
eigentlich anbieten sollen und diirlen, 
gleichwohl um die Erlangung einer 
Lizenz einsohreiten, waruin fragen wir, 
wird ein solches Offert angenommen ? 
Es ist ja wahr, dass jeder Offerenl sich 
vorher die Sache zu überlegen hat, 
bevor er einreicht und dass vorausge- 
setzt werden muss, ein Jeder habé die 
Rentabilitat des Geschaftes im Vorhinein 
berechnet. Nun aber, wie mán sieht, ist 
dies dennoch nicht immer dér Fali. Es 
pflegen ÖITerte einzulaufen, bei denen 
mán glauben muss, dér Einreicher habé 
sich geirrl, odererversteht absolut nichts 
von dér Sache. In beiden Falfen müssten 
solche Offerte rücksichtslos zurückgewic- 
sen werden, weit eher noch, als die 
höchsten Anbote, weil als sicher ange
nommen werden muss, dass eine neuc 
Konkursverhandlung in kurzer Zeit noth- 

: wendig sein wird.
Und dér hiiufigc Wechscl dér Gross- 

trafik-lnhaber ist wahrllch auch nicht 
angethan, das Geschiift zu heben. Mán 
bedenke doch nur, dass Jemand, der 
eine Grosstrafik elhalt, und sein Aus- 
kommen dabei nicht findet, wie führt 
ein solcher die ganze Zeit über das 
Gescháft bis zu dem Zeitpunkte, wo er 
es endlich ganz zurücklegen muss? Mit 
solchen Grossverschleissern kann der 
Tabak-Regié wahrscheinlich nicht gedient 
sein. Schliesslich kommt es dabei doch 
nicht darauf an, ob dér Offerent 1 oder 
2jio oder noch mehr begehrt. In erster 
Reihc müsste doch der Bewerbcr selbst, 
geradeso, wie bei Besetzung einer Stelle 

| für geeignet befunden werden. Hier 
handcll es sich ja nicht um die Liefe- 
rung eines Artikels, wo eine Menge 
Handels- oder lndustrietreibende in den 
Konkurrenzkampf treten sollen ; hier háti
déit es sich um Vollführung einer tort- 
laufenden Arbeit, wie diejenige cs ist, 
welche der Beamte vollführt; hier han- 
delt es sich um l.eislungen, die jenach- 
dem, enlwcder niitzen, oder wenn sie 
nicht cntsprechen. dem Verschleisse 
schaden können.

W ir habén kürzlich der Neuerungen 
envahnt, welche das k. u. Finanz- 
Minislerium in Bezug der Kistenfrage 
einzuführen Willens ist und wir warten 
mit Ungcdukl der cndlichcn Lösung 
dieser Frage, die wenn sie erfolgt, neuen 
Mulh, neue Willenskraft in die geschaft- 
liche Thatigkeit der Grossverschleisser 
zu hringen versprichl. Denn, wie ge- 
sagt, kein Mensch vermag ohne Lohn 
zu arbeilen und thut er es aus irgend 
wclchem Grunde dennoch, so sieht auch

die Arbeit darnach aus. Leidet1 rnüssen 
wir dieses Letztere immerhin betonon, 
trotzdem cs viele Grosstrafikanten gibt, 
die sich ihrer Ptlichten bewusst sind. 
Aber es darf und soll keine Ausnáhme 
gébén, Alles muss auf der Höhe der 
Zeit stehen und seiner Aufgabe in jeder 
Hinsicht gewachsen sein.

Vermischtes.
Das Steigen (les Zigaretten-Konsums. l ’n- 

gefahr 1200 Millionen Stiick Zigaretten wer
den gegenvvarlig jáhrlich abgesetzt, ausserdem 
vierzig Millionen Spezialitaten inlander Zigarct- 
ten, nngerechnet der importirten Zigaretten 
aus dem Auslande. Die ZilTer wachst konti- 
nuirlicli. Und doch, was ist diese ZilTer im 
Vergleiche zu jcner, die alljiihrlich im den Falle 
verbucht werden könnte, wenn der Zigarettcn- 
schrnuggel nicht in solch tippiger Weise blíihen 
würde, wie das thatsachlich geschieht. Die 
ZilTer ist leicnL eruirbar. Nachdem die durch 
unberufene I liinde verfertigten und in den 
Handel gebracaten Ziguetten uusschliesslich aus 
den Kegietabaken. welche als türkische Rauch- 
tabake verausgabt werden und als 100 Gramm 
Pakete verkauft werden, angefertigt werden, ist 
die Summe sehr leicht festzustellen. Nur wenige 
Kauclier bcnützon diese TaTake als K’auch- 
tabak, zumal Diejenigcn, welche sich der türki- 
schen Pfeife bedienen. entweder die t’cinsten 
lürkischen Kassetten-Tabake rauchen, oder 
inliinder langgeschnittene Tabake konsumiren. 
Die Sorlen : Pursicsaner, lin. Török, középf. 
'Török, Török Drama, dienen fe»st |ausschliess- 
licli zu dem in Rcde stehendon Zwecke, wie in 
letzter Zeit sich auch die kleinen Paketchen die
ser Sorté, bei den Zigarettenschmugglern grosser 
Deliebiheit erfreuen. An eine Vertheuerung die
ser Sortén ist allerdings nicht zu denken, da- 
gegen gibt cs unserer Ansicht nach, andere 
Miitel, um diese Sortén, unbeschadet ihrer 
Güte, für die Z’garettenstopfer unbrauchbar zu 
maciién. Dieses letztere ist vollstiindig mög- 
!ich und wollen wir hier aus begreillichen 
Gründen gar nicht weiter d irauf eingehen. Ein 
starker RUckzug dicsér Tabaksorten könnte den 
Zigareitenabsatz ausserordentlich erhöhen.

Die Nebenartikel in den Trafikén. \\ ieder- 
holt habén wir darauf aufmerksam gcmacht, 
dass zűr Führung der Nebenartikel in den Tratiken 
eine Gewerbe-Lizenz nicht noihwendig ist und 
wenn dies von der Gewerbebehörde verlangt 
werden sollte, jcd.*r V'erschleisser an den 
Minister appelliren soll. Der Erlass des Finanz- 
ministers vöm Jahre 1<S9."> anerkennt ntimlich 
deutlich, welche Nebenartikel der Verschleis- 
se--. als zu der Trafik gehörend,1 verkaufen 
kann demzufolge dicse Artikel. obgleich kein 
Monopol-Artikel zűr Trafik gehörcn : So zum 
Heispiel muss mán für die Zigarre Zünd- 
holz, cinen Zigarrenspitz babén, wie auch der 
Tabakraucher eine Pfeife und ein Rohr braucht, 
sonst taugt der 'Tabak natürlich zu nichts. Die An
gol'genhoit ist mis dem Grunde fürjeden Ver- 
schleisser von W’icht gkeit, weil die Trafik ohne- 
hin, mán könnte sagen ex olTo besteuert wird 
und dórt wo cígo Gew érbe izenz ebenfalls vor- 
handen ist, die Stcuer-Kommission dies als ein 
separates Gc'Chaft betrachtet, was es keines- 
wegs ist. Ohnehin gibt es zahlreiche Trafikén, 
die ledirflich blos aus den Erlrágnissen der 
Nebenartikel ihr einzige Einnahmscpielle 
schöpfen.
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JSiagy- és  k i s t ő z s d é k  f i g y e l m é b e ! 8

POJATZI és TÁRSA
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai D E UT S CH -LA ND SB ERG BE N (Graz mellett)

ajánlják legjobb mlnöségiieknek elismert gyufagyártmányaikat és pedig úgy k én es -, mint különben sza lo n -gy u fá jo k a * .
H gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltséginek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a

M illen ium -gyu fa , I M a g y a r  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 -s v é d g y u fa  | 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 arczképeivel diszitvék. 

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

árjegyzékünkkel szívesen szolgálunn. —  Budapest és közvetlen környéke részére V . ,  H a j n a l —u t c z a  9 .  sas. 
alatt van raktárunk.

Fojatzi FI. és Társa g y u fa n e m ü .g y á ra

DEUTSCH-LANDSBERGBEN (Graz mellett).
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A világ
leg ism ertebb és 
legrég ibb gyárt

mánya !

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

11 —

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
Mjnden hirdetés felesleges, a do- 

hányzó egyszer veszi és többé 

m é s t  n e m  szíhat ■■

leg jobb valódi franczia

szivarkapapir és szivarkahüvdv.
G y á r i  r a k t á r :

Goldzieher Gézánál
Hih1h|M‘xí, V., iaN-utcza » » .  szám.
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