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1 hová az előfizetési összegek, valamint 

a kéziratok küldendők.

E lő fiz e té s i ár f é l  é v r e  6 kor.

Kéziratok nem lesznek visszaadva.
•  •

Megjelenik minden hó 
■ Ó N  ■

Egyes példány nem kapható. 

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

. Előfizetni csak fél évenklnt lehet.

. 4, Mily nagy legyen a távolság
két dohánytözsde között ? E kérdés, u 
melyet mái' ismételten méltattunk, meg 
mindig nincs megoldva és valamennyi 
felelet reá helytelen.

A fővárosban találunk dohánytőzs
déket, a mik alig 20 lépésnyire egymás
tól és a melyek éppenséggel nem régi 
keletitek. Ismét vannak látogatott utczák, 
a melyekben egymással szemben van
nak tőzsdék; és ismét utczák és utak, a 
hol egyáltalán nincs tőzsde vagy csak 
több száz lépésre.

A  szabály most az, hogy oly he
lyen, a hol közelben tőzsde van, uj 
tőzsde csak akkor nyitható, ha a legkö
zelebb fekvő három tőzsde összesen évi 
120.000 korona forgalmat tud kimutatni. 
Ez a megoldás már jobban tetszik, mert 
czélja első sorban az, hogy a létező 
tőzsdéket lényegesen meg ne károsítsa, 
mig másrészt az újonnan nyitandó tőzs
dének életképessé tételét czélozza. Igen 
helyes és igazságos intézkedés ez, a 
melyet csak helyesen keresztülvinni kell, 
hogy gyakorlati értéke is legyen. Ez 
utóbbi eset azonban ritka és a felelős
ség ezért az eddigi ügykezelést éri, mely 
félszázad előtt lett bevezetve és azóta 
változatlanul fennáll. 1 la valaki tőzsde- 
engedélyért folyamodik, akkor tudvale
vőleg a pénzügyőri biztost megbízzák 
azzal, hogy a legközelebb fekvő és a 
tervezett tőzsde közti távolságot lépé
sekben mérje ki, azonfelül pedig kérje 
be a nagytőzsdétől a legközelebb levő 
3 dohánytőzsde forgalmáról szóló ki
mutatást.

A  dolog idáig rendben volna, csak
hogy éppen a legfontosabbra nem gon
dolnak, arra tudniillik, hogy melyik az a 
„legközelebbi1* tőzsde. Nézetünk szerint 
a pénzügyi igazgatóságoknak, a melyek 
évenként graphikus térképeket a meglevő 
tőzsdék megjelölésével készíttethetnének, 
volna dolga, e tőzsdéket kijelölni. Egy 
ily fontos kérdés eldöntését a pénzügyi 
biztosra bízni, annyira helytelen, hogy 
az egész eljárás értékét veszti. Nem 
azért, mintha nem bíznánk az illető 
pénzügyi közegben, sőt megengedjük, 
hogy becsületesen és lelkiismeretesen 
jár e l ; de hogy lehet értéke ilyen szak- 
véleménynek, ha az illető nem ismeri 
teljesen a helyi és az elárusitási viszo
nyokat ? Tudjuk, hogy e pénzügyi kö
zegek gyakran változtatják tartózkodási 
helyüket; egy ily vidékről jött pénzügyi 
felügyelő mindjárt másnap kap ily meg- 
mcgbizásl, —  képes-e azt helyesen el
intézni ?

De praktikus szakközegnél is sok

függ az illetőnek felfogásától a „legkö- 
zelebbi** tőzsde tekintetében. így sokszor 
látni, ha két tőzsde közötti távolságról 
van szó, hogy belevonják az oldal és 
mellékutczáleat, mig az az ut, a melyből 
a tulajdonképeni forgalom kiindul, számba 
nem jön. Ha pl. valaki a Kossuth La- 
jos-utezában folyamodnék engedélyért, 
szükségképpen a Kerepesi-ut, valamint 
a Károly- és Muzeum-körut torkolatát 
kellene számba venni a lépések kiméré
sénél, nem pedig a Magyar-utczát, a 
melynek nincs ,,sétáló közönsége**, ha
nem csak olyan, a mely ott lakik, vagy 
a melynek otl teendője van. Már pedig 
természetes, hogy a kinek élénkebb 
utczában dolga akad, az nem megy egy 
oldalutczába szivart vásárolni. Eme tőzs
déknek egyáltalán nem szabadna a lé
pések vagy a forgalom mérésénél tekin
tetbe jönniök. De azonfelül is épp az 
ily élénkebb utczákban levő tőzsdék 
nem vétetnek számba, a minek az lehet 
a következménye, hogy a lépések száma 
megfelel ugyan és az újonnan nyitandó [ 
tőzsde még sincs helyén.

Egy egészen uj, időszerű, a fővá
ros viszonyaival számoló szabályzat 
volna kidolgozandó, hogy végre e te
kintetben rend legyen, Mert sem annak, 
a ki engedélyért folyamodik, sem pedig 
annak, a kinek már tőzsdéje van, nem 
csekélység, ha a folyamodás a helyi vi
szonyok helytelen felfogásából kifolyólag 
kedvező vagy kedvezőtlen elintézést 
nyer. A  mai viszonyok között a pénz
ügyi hatóságok folytonos zaklatásnak 
vannak kitéve a folyamodók részéről, j 
pedig ha pontos előírások léteznének, 
minden a szabályoknak meg nem felelő 
folyamodást rövidesen cl lehetne utasí
tani, a nélkül, hogy a pénzügyi közegek I 
igénybevételével más eljárás szükséges 
volna. Ez idő szerint a fővárosban levő 
dohánytőzsdék kis száma oly nagy és 
sok munkát okoz úgy a k. magyar 
pénzügyminisztériumnak és a pénzügy
igazgatóságnak és a többi közegeknek, 
mely más czéloknak szentelve nézetünk 
szerint sokkal sürgősebb és szüksége
sebb volna.

Elvégre is csupán csak arról van ! 
szó, kinek szabad elárusítani a dohány- I 
jövedék által gyártott szivart cs szivar- | 
kát. Azt hiszszük, hogy ez sokkal ke- í 
vcsbbé fontos, mint sok egyéb, a mire a 
dohánymonopoliumnak a saját hasznos 
kiépítésére és emelésére szükséges volna 
és életbe léptetendő.

Vegyes hírek.
T. előfizetőinkhez ! Lapunk czélja lévén 

a dohány nagy- és kisárusok érdekeit minden 
irányban szolgálni, időnként teljesen a dohány- 
elárusítók érdekének szentelni; szerkesztősé
günkben egy külön tudakozó-osztályt rendez
tünk be, a hol minden t. előfizetőnknek bár
mely dohány- és szlvarelárusitási szakmába 
vágó szóbeli vagy levélbeli megkérését kész
séggel elintézzük és kimerítő szaktanácsokkal 
pontosan szolgálunk.

Felkérjük tehát t. előfizetőinket, hogy 
legnagyobb bizalommal forduljanak megkeresé
sükkel hozzánk ; szakavatott gyors válaszról 
mindenkit biztosíthatunk.

•Szerkesztőségünknek sikerült állandó mun
katársul oly jogi tanácsadót megnyerni, ki 
esetleges sérelmek törvényes utoni orvoslását, 
szakmába vágó beadványok szerkesztését stb.
t. előfizetőink részére készséggel fogja elvé
gezni.

Hivatatlan kritika. Egy budapesti kétfilléres 
lapocska majd naponta abban tetszeleg magá
nak, hogy szivarjaink minőségéről a maga époly 
hivatatlan, mint együgyű véleményét bocsátja 
világgá. Ha e lap szerkesztője véletlenül egy 
eldugult virginia-szivart fog, másnap vezérczik- 
kezik róla. Ha egy ajándékba kapott vagy vett 
britanikát dug az orra alá, a mely történetesen 
kis szatócsboltból került, akkor nemcsak a szivar 
rossz illata miatt ontja epéjét, hanem mindjárt 
összehasonlításokat tesz a Lajtán inneni és túli 
szivarok közt. Legutóbbi „vezérczikkében” pláne 
az egész dohányjövedéki hivatalnoki kart tá
madja meg, lelkiismeretlennek mondja, a miért 
ily dohánygyártmányokat hoznak forgalomba.

Nem hiszszük ugyan, hogy e czikkek el
rontanák a dohányosok élvezetét, azt se gon
doljuk, hogy illetékes helyen e förmedvényekre 
hederitenének, kivált ezért, mert mindaz, a mi 
bennük van, a viszonyok nem ismerésére és 
értelmetlenségre vall. Mi ránk e czikkek azt a 
benyomást teszik, mintha szerzőjük valami kék- 
harisnyás elárusitóhülgy lenne vagy legalább, 
hogy ez ilyen tollba mondja a szerkesztőnek. 
Abból következtetjük ezt, mert egyre ismétlőd
nek bennük a jól ismert panaszok kevés vilá
gos szivarról, a bevásárlásnál divó protektióról, 
a nagytőzsdések gonoszságáról stb. stb. Ha 
mégis tudomást veszünk róla, teszünk ezt ezért, 
hogy a lapnak azt a tanácsot adjuk, miszerint 
tudakozódjék előbb szakembereknél, mielőtt oly 
dolgokról ir, a mikhez nem ért. A  czikkiró így 
meg lógja tudni, hogy a magy. kir. dohány- 
jövedék szivarjai a külföldön is legjobb hírben 
vannak ; hogy olykor panasz felmerülhet egyik
másik szivarfaj ellen, mert a dohánynövény, 
mely nem minden évben egyaránt jól terem ; 
hogy élvezhető szivart csak oly tőzsdékben kap
hatni, melyeknek tulajdonosai kizárólag dohány
gyártmányokat árulnak, a kik elég tökével ren
delkeznek és áruikat nem kénytelenek azonnal 
eladni. És még sok más egyebet tudna meg a 
czikkiró, a mi a szivar minőségére vonatkozik 
és melyért, ha a szivar rossz, n felelősség a 
kir. magyar dohényjövedéket csak annyiban éri, 
a mennyiben oly szatócsoktól, füszerkereske- 
dőktől és elárusítókból, n kik nem tarthatnak 
készletet, az engedélyt megvonni kellene. A  fő
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város ezer dohányárusitói között vajmi kevesen 
vannak, a kik üzletüket rendesen vezetik. Saj
nos, itt a baj.

Csak udvariasan ! Nem kívánunk nevek
kel előállni, jóllehet ama fővárosi dohányeláru- 
sitók, a kik nem tartják érdemesnek, a vevő 
jövetele és elmenetelekor tisztességesen köszönni, 
ez megérdemelnék. Szerencsére csak kivételek, 
a kik azt hiszik, hogy ha valaki nálunk szivart 
vásárol és igy kevés hasznot hoz a konyhára, 
e kötelesség alól fel vannak mentve. Egy buda
pesti üzletben, a hol sok finom közönség for
dul meg, a kopott kabátu vevő figyelemben 
sem részesül. Köszöntését nem viszonozzák, 
kívánságát csak többszöri ismétlésre teljesitik és 
csak ha excellenciás ur vagy törzstiszt lépi át 
a küszöböt, venni valamit észre udvariasságról. 
Nem egy ezen elárusító urak körül valami ma
gasabb hivatottságot érez magában és oly 
kicsinyléssel bánik a vevővel, mintha ő maga 
a dohanymonopolium tulajdonosa lenne. Bár
mennyire hajlandók vagyunk, minden beérkező 
panasznál az elárusítókat védelmünkbe venni, 
nem fogjuk ezt a jövőben tenni, ha jogosult 
panaszok merülnek fel. Érdekében van úgy a 
dohányelárusitásnak általában, mint a nagy 
közönségnek, ha az elárusító behatóan foglal
kozik a vevővel, felvilágosításokat nyújt egyről- 
másról, a helyett hogy az üzletben, ha mind
járt a sajátja is, a nagyurat játszsza.

Magyar szivarkiviteli társaság. Ezen czim 
alatt az utóbbi napokban részvénytársaság ala
kult, melynek az a czélja, a kir. magyar 
dohányjövedéktől szivart vásárolni és azt a 
külföldön forgalomba hozni. E szivarokat, melyek 
a k. magy. gyárakban egyenesen e vállalat ré
szére készülnek, a részvénytársaságnak megha
tározott árakon, a versenyviszonyoknak meg- 
fele’ően fogják szállítani. A  részvények egy' 
harmada a kir. magy. pénzügyminisztérium ke
zeiben van, mig kétharmadot a magyar dohány
kiviteli részvénytársaság,, valamint a Schoss- 
berger, Herzog, Comperz ezégek jegyeztek.

Az újpesti dohánynagytözsde. E hó 5-én 
járt le az újpesti nagytőzsdének betöltése iránti 
ajánlatok benyújtásának határideje. A megejtett 
versenytárgyaláson, melyet Wolfrumb pénzügy
igazgató, kir. tanácsos vezetett, 10 ajánlat bon- 
tatott fel, mely a határidőre beérkezett volt. Az 
ajánlatok jelenleg a pénzügyminisztérium XIII. 
ügyosztályában vannak. Minden valószínűség 
szerint az eddigi tulajdonos, a ki l 2/io proví
ziót ajánlott fel, újból el fogja az engedélyt 
nyerni.

Dohánytrust Amerikában. A dohányipai 
terén, a mint a „Zeitschrift für Sociahvissen- 
schaft" egy czikkében olvassuk, jelenleg Ameri
kában két trust van, az American Tobacco 
Company és a Continental Tabaces Company. 
Mindkettő szoros viszonyban van egymással és 
Mr. James B. Duke személyében közös elnök
kel bírnak. Az American 30 millió tőkével dol
gozik és az összes termelés 75 százalékát 
uralja, mindenekelőtt szivarkát. A Continental 
300 millió tőkével rendelkezik és a termelés 00 
százalékát uralja. Gyártmánya „Plug“ Tobacco, 
azaz mindenféle dohányfaj téglaformában. Az 
American Tobacco Company, mely 1390. ala
kult, kezdettől fogva igen türelmetlen volt a 
concurrentia iránt, az árusokat minden módon 
kényszeríteni igyekezett, hogy saját gyártmá
nyaikat tartsák kizárólag. Védelmül ezek ellen- 
trustté —  a későbbi Continental — alakultak, 
de az American el tudta a veszélyt hárítani. Alig 
hogy az ellcntrust megalakult, máris egyesült az 
American-nel. A két trust, vezetőik kijelentése 
szerint, nagy megtakarításokat nem tettek ren
geteg kiadásaikban. Duke ur elég szerény, ki
jelentett, miszerint a fónyereség az intelligontia 
egyesítésében áll. A  központosítástól eltekintve 
a gyártás csak azért lett kissé olcsóbb, mert 
útját állották a folytonos újdonságok előállítá
sának, a gyáros veszteségének eme forrásának. 
A verseny korlátozása miatt az American bíró
ság elé kérült, de a vád nem volt bebizonyít
ható. Duke ur azt mondá : „a concurrentia az
zal vádol, hogy a szabad versenyt megakadá
lyoztuk. De az árusok szubad akaratukból ve
szik a mi gyártmányainkat, mert többet keres
nek rajtuk." A Contincntalról pedig azt vallották 
az árusok, hogy külön kedvezményeket Ígért 
nekik, ha más gyártmányokat nem tartanak és 
mikor erre rá nem álltak, boycottálták őket. 
Nyilvánvaló, hogy a két trust gyilkos versenyt 
folytat egymás ellen. Az American 1900. évi

mérlegében 79 millió activái között 39 milliónyi 
tételt mutat ki szabadalmak, jegyek és „good
w ill'4 czim alatt. Goodwill annyit jelent, hogy a 
gyáros hosszabb időre visszavonul az 5 ipar
ágától. A forgalom 80— 90 százalékát teszik ki 
a legtöbb kisárusnál a régi, jól bevezetett gyárt
mányok, miket a trustök megszereztek. Az áru
sok igy ama kényszerhelyzetben vannak, vagy 
csupán trustárut árulni vagy a tönk kocká
zatát magukra vállalni.

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

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

Közgazdaság.
A  M a g y a r  J e lz á lo g -H ite lb a n k  ma déli 13 

órakor tartotta inadarasi l in k  .Nándor udvari taná
csos elnök-vezérigazgató olnöklóse mellett évi köz
gyűlését. amelyen 05.759 részvény 3279 szavazattal 
volt képviselve. A  közgyűlésen résztvettek az intézel 
francia igazgatósági tagjai. Uorizon  bajos, a Sociélé 
Géneralc és Thors .h Henrik, a I lumpié de Paris el 
dii Pays-Bas igazgatói is. Elnök a jegyzőkönyv 
vezetésére dr. Xemnann .Miksa titkárt, hitelesí
tésére pedig Szende Lajos és Aliséit ni Artúr
részvényeseket kérte fel. Az igazgatóság jelentését a 
közgyűlés felolvasottnak tekintene. Elénk helyeslés
sel fogadta a közgyüléz Matnsku István felügyelő- 
bizottsági tagnak a felügyelő-bizottság nevében lett 
kijelentését, hogy a .Magyar Jelzáloghitel!>auk ügy
vitele a lefolyt évben is ama szilárd üzleti
elvek alapján történt, amelyeket ez az intézel
körültekintő, céltudatos és gondos vezetés kere
tében cddigelé is mindig követett. A  közgyűlés egy
hangú helyesléssel ejfogadta úgy az igazgatóság, 
mint a felügyelő-bizottság jelentéséi, továbbá az 
igazgatóságnak a tiszta nyereség hovaforditására vo
natkozólag tett indítványai, hogy a forgalomban levő
200.000 darab teljesen befizetett részvény után 
egyenkinl 20 franknyi osztalék, a f. é. julins 1-én ese
dékes 5. számú szelvény beszolgáltatása ellenében, és 
pedig mar L é . április 1-én kifizettessék ; és az ezután 
rendelkezésre álló 1,238.961 K-ból 100.000 K az 
intézeti házban eszközölt beruházások leírására;
700.00 K a külön tartalékalap javadalmazására ;
70.000 K az intézeti tisztviselők és szolgák nyugdíj
intézetének javadalmazására; 45.000 K pedig az 
intézeti tisztviselők és szolgák jutalmazására forditlas- 
sék és a fenmoradó 737.961 K uj számlára álvilessók. 
A közgyűlés ezután az igazgatóságnak és a fel
ügyelő-bizottságnak az 1902. évre az alapszabály- 
szem  fclmcnlvényl egyhangúlag megadta, szintúgy 
egyhangúlag elfogadta az alapszabályok 11. és 13. 
S-ainak módosítását, mely a záloglevelek és köz
ségi kötelezők biztosi ló-alapjainak 10. illetve 
12 millió koronára való felemelését tünteti 
ki. A napirend után dr. lirachfehl Lajos rész
vényes emelt szót s a fényes üzleti eredményre 
hivatkozva, úgy madarnsi l in k  Sándor elnök iránt, 
aki nem lankadó erélvlyel, sikerröl-sikerre vezeti az 
intézet minden akcióját és fénycscbbnél-fényescbb 
eredményeket mutat fel, valamint az egész igaz
gatóság és a felügyelő - bizottság. nemkülönben 
az intézet buzgó tisztikara iránt hálás elis
merését és igaz köszönetét fejezi ki. —  Elnök  
a felhangzó lelkes éljenzés után meghatva mondott 
köszönetét az általánosan nyilvánult bizalomért és 
hangsúlyozta, hogy mint eddig, úgy ezentúl is. min
den erejét az intézet felvirágoztatására fogja szen
telni. A közgyűlés az elnök lelkes éltetése közben 
ért véget.

A z  E lső  M a g y a r  Á lta lá n o s  B iz to s ító -  
Társaság- e Iló 14-én tartotta közgyűlését gróf 
Csekonics Endre elnöklésóvcl. Az igazgatóság évi 
jelentése minden egyes üzletágban kielégítőnek 
mondja az eredményt. Az évi nyereség 4,040.374 
korona 37 fillér, amelyből azonban csak 1.200.000 
koronát oszlanak ki a részvényesek közt, mivel még 
úgyis minden egyes egész részvény után négyszáz 
korona osztalékot fizetnek ki, A nyereménynek 
fenmaradó, még jelentékenyebb részét következőleg 
használják föl : A tűzbiztosítás dijlarlalékál ö l millió 
koronára, a szállítmány-biztosításét 100.000 koro
nára. a betörés ellen való biztosításéi 65.000 koro
nára, az árfolyam-különbözeti tartalékot 3,913.140 
korona 27 fillérre emelték s még mindezen felül a 
kidön tartalékot 1,731.799 korona 93 fillérre gyara
pították. Az elmúlt évben az életbiztosító uj szerze
mények 57,317.558 korona .12 fillérre rúglak, 
az érvényben lévő életbiztosítási állomány pedig 
293,922.310 korona 91 fillérre növekedett. A társa
ság tisztviselőinek nyugdij-alapjál, mint az előző 
évben, ismét 50.000 koronával gyarapították, vala-

J  mint bő kézzel adakoztak egyéb jótékony alapok 
és más közhasznú célokra. A közgyűlés a jelentést 
egyhangúlag tudomásul vette és a főimen lést min
den irányban megadta. A z elért sikerekért a rész
vényesek nevében dr. Jankovich János miniszteri 
tanácsos részvényes mondott az igazgatóságnak, 
az egész kormányzó testületnek, különösen pedig 
Ormódy Vilmos vezérigazgatónak meleg köszönetét, 
amit a közgyűlés élénk helyesléssel fogadott. Az 
osztalékot a társaság pénztáránál már március 
10-álól, hétfőtől kezdve fizetik ki.

A  M a g y a r  A g rá r -  és Já ra d ék b a n k  rész
vénytársaság hétfőn tartotta hetedik rendes közgyűlését. 
iMadarasi l in k  Kerdinánd elnök megnyitja a köz
gyűlést és konstatálja, hogy 35 részvényes 30.530 
részvényt helyezeti letétbe és igy a közgyűlés hatá
rozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére dr. Eellner 
Erigyes igazgatósági titkári, annak hitelesítésére 
báró Kernéül/ Ákos és Ihreits Emil részvényeseket 
kéri lel. Az igazgatósági jelentés beszámol a lefolyt 

, üzleti év gazdasági viszonyairól és konstatálja, hogy 
a kielégítő aratási eredmények sem enyhítettek a 
gazdasági pangáson. A kamatlábnak szakadatlan 
hanyatlása a tiszta jövedelemre hátrányos hatás
sal volt. Ha az üzleti eredmény ennek dacára a tava
lyinál kedvezőbb volt, ez annak tulajdonítandó, 
hogy a befektetési értékek iránt tarlós kereslet mu
tatkozott, ami lehetővé tette, hogy a társaság a le
folyt évben címleteiből 20 millió koronát adott cl, 
miáltal a tőkék mobilizálhatók voltak és az üzlet
ágakban fokozottabb élénkség mutatkozott. \ jelzá
logos kölcsönök állománya 1992, végén 33,904.733 K 
52 fillérre emelkedett. Ebből a földbirtokokra en
gedélyezett kölcsönök összege 23,094.551 korona 
72 fillér 71*8 százalék, budapesti házakra
9,310.181 korona 80 fillér 28-2 százalék esik. Az 
elmúlt évben 852 kölcsönvevő részére 2,508.029 ko
rona 12 fillér szőlőléi újítási kölcsön vétetett 

I igényije, ugv, hogy a múlt c'v * * * ! ? „ , •  
szőlöfelujitási kölcsönök összege 22,0 ío .013 
korona 20 fillér állományt mutatott. Járadékjegycink 
álladóka 20,757.081 korona 07 fillért lelt. Válló- 
állománv 11,439.090 korona 85 fillér, a lombard- és 
rcportüzlel 0,020.779 korona 98 fillér állományt 
mutal. A  társasüzletek közül jelen mérlegben el van 
számolva a Goinission für Verkehrsanlagen in W ien 
4 százalékos kölcsön, továbbá a 4 és fél százalé
kos bosznia-hercegovinái tartományi kölcsön ; vég- 
végleges lebonyolítást nyervén, az ezekben való ré
szesedés a mérlegben elszámolva van, ellenben a 
4 és fél százalékos magyar állami kötvények kon
verzió műveletéből való részesedés haszna a jö vő  
évi mérlegben nyer elszámolást. Az előterjeszteti 
mérleg 1,521.623 korona 85 fillér tiszta 
nyereséget mulat, melyből részvényenként 5 1 o 20 
korona kerül felosztás alá, mig 150.125 korona 
90 fillér a jövő évi számlára vitetik elő. A külön 
tartalékalap számára 100.000 koronái helyeztek el. 
Ezután az alapszal •ályok 03. íj-ának száhalosabb 
szövegezést fogadta el a közgyűlés és részvéttel em
lékezett meg Tisza László felügyelő-bizottsági tag halá
láról. A felügyelő-bizottsági tagok működésének ideje 
lejárván. uj felügyelő-bizottsági tagokká megválasz
tották : Kun Ákos, dr. Ellám Pál, Tolnai Arnold és 
báró Kemény Ákos. Az igazgatóságnak és a felü
gyelő-bizottságnak megszavazott felment vény után a 
közgyűlés véget éri.

Á r le jt é s e k  ip a r i m unkák szá llítá s á ra .
.1 mayyav kirá ly i államvasutak zágrábi üzletvezetö- 
ségéhez löiyó évi április 20-ig, az 1003. évbon szük
séges mintegy 8500 köbméter zúzott kavics szállilá- 
sára ; bánatpénz 5 százalék.

A szamba!helyi mayyav kirá ly i államépitészeli 
hivatalhoz március 2 l-ig , a sárvári tejdazdasági 
szakiskolánál levő pince átalakítására : előirányzat
1353 korona 35 fillér ; bánatpénz 5 százalék.

.1 nayyváradi mayyav kirá ly i államépilészvli 
hivatalhoz folyó évi március 20-ig a .Nagyváradon 
létesítendő királyi állami menbelv munkálataira. A 
bánatpénz 5 százalék.

A bajai k ir. járásbivósáyhoz f. évi április 18-ig 
az oltani járásbirósági épület tatarozására : elő
irányzat 1779 korona 07 fillér; bánatpénz 10 szá-

.1 trenrséni m. k ir. államépilészeli hivatalhoz 
f. évi április 1-ig karfák és kerókvetők helyreállítá
sára és a pozsony-jabluukai állami közül 230 237
km. szakaszán fekvő 300. sz. oscsadnicai Ind védel
mére szolgáló párbuzammü folytatólagos kiépíté
sére 2052 korona 91 fillér összeg erejéig ; bánat
pénz 5 százalék.

A rs. és kiv. I r. hadlesi hailbizlossáya április 
hó 2-án délelőtt 10 órakor nyilvános árlejtés utján 
szerzendi be kórházi fehérnemű- és papucsszükség- 
letét. Bánatpénz letétele nem kívántatik.

Segédszerkesztő : Heltai Nándor.



D e u tsc h e r  T h e il

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORCÁN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A L T  : Leitartikel. —  Vermischtos.

, —  4. Welche Distanz soll zwi- 
sehen einer Trafik und dér anderen vor- 
handen sein ? Dicse Frage, die wir schon 
des Öfteren erörtert habén, ist noch 
immer nicht gelöst und sammtliche Ant- 
worten, die mán auf diese I'rage erhalt, 
sind unrichtig.

In dér Hauptstadt linden wir Tra
fikén, wovon eine von dér anderen kaum 
20 Schritte entfernt sind und die keines- 
wegs vor langer Zeit errichlet wurden. 
Dann wieder linden wir sogenannte 
Strassen, wo eine Trafik dér anderen 
gegeniiber liegt ; wieder in anderen 
Gassen und Strassen gibt es gar keine 
'J'rafik, oder im Ausmasse von einigen 
hundert Schritten keine.

Kun heisst es, dass in Fallen, wo 
eine Trafik in dér Xáhe ist, eine neue 
nur dann erriehtet werden kann, wenn 
die nachsten drei Nachbartraliken 120.000 
Kronen zusammen jahrlichen Konsum 
aufweisen. Dicsér Modus gcfállt uns 
schon bcsser, denn er bezweckt in cr- 
ster Rcihc den bestehenden Trafikén 
keinen wcsentlichcn Schaden zuzuftigen, 
wie er anderseits den Zweck erzielen 
soll, die neu zu errichtende Trafik cxis- 
tenzlahig zu machen. Ks ist dies wie 
gesagt, eine sehr weise und gerechtc 
Verlügung, die nur dér richtigen Iland- 
habung bedarf, ura sie praktisch zu ver- 
werthen. Dieses Letztere jcdoch ist es, 
was sehr selten dér Fali ist. Verant- 
wortlich hiefür kann nur die bisherige 
Amtshandlung gemacht werden, die vor 
cinem halben Jahrhundert eingeführl 
wurde und bisher noch immer bestcht. 
W ird cin Gesuch um Ertheilung einer 
Lizenz eingereicht, so erhalt bckanntlich 
der I'inanz-Kommissár den Auftrag, die 
Distanz der niichstliegenden Trafikén, 
bis zűr Stelle, für welche der Einreicher 
die Trafik zu errichten wünscht, mittelst 
Schritten abzumessen, ausserdem den 
Ausweis des Konsums der nachstliegen- 
den 3 Trafikén von der Grosstrafik ab- 
zuverlangen.

Diesem Auftrage wird natürlich auch 
entsprochcn. Leider wird jedoch dabei 
an das Wichtigste vergessen, namlich, 
welches diese „náchstgelegenen" Trafikén 
sind. Unseres Erachtens nach, müssten 
die Finanz-Direktioncn, die ja graphische 
Karten, wo die Trafikén eingezeichnet 
sind, alljahrlich anfertigen lassen könnten, 
diese Tratiken bczeichnen. Eine solch 
wichtige Frage, dem Finanz-Rcspizicnten 
zűr Beantwortung zu überlassen, dilnkt 
uns derart unpraktisch, dass diese ganze 
Untersuchung keinen Ileller werth ist. 
Nicht etwa deshalb, wcil wir dem be- 
treffenden Finanz-Organ nicht vertrauen 
wollen, im Gcgentheil, wir gebén sogar 
zu, dass er ehrlich und gewissenhaft 
handelt; alléin, wie kann ein solches 
Gutachten irgend cinen Werth besitzen, 
wenn mán in den Ortsverhaltnissen und 
den Verschleissverhaltnissen nicht voll- 
stiüidig cingcwciht ist ? Mán weiss, dass

diese Finanz-Organe hiiufig ihr Domizil 
wechseln. Kommt nun von irgend einem 
Provinzorte ein Finanz-Respizient nach 
der I lauptstadt, der schon nachsten 
Tages ciné solche Angelegenheit erledi- 
gen soll, wie kann dieselbe anders aus- 
fallen, als unrichtig?

Aber auch bei praktischen Finanz- 
wach-Organcn kommt es auf dessen Auf- 
fassung an, welches die „nachsten1- 
Trafikén sind. Und so sehen wir haufíg, 
wenn es sich um die I'rage der Entfer- 
nung der Schritte von einer Trafik zűr 
anderen handelt, dass mán die Seiten- 
und Nebengassen einbezieht, wáhrend 
die Slrasse, von welcher eigentlich die 
Frequenz ausströmt, keine Beachtung 
lindet. Wenn zum Beispiel in der 
Kossuth Lajos-utcza um eine Eizenz 
eingereicht wird, so müssten nothwen- 

’ digerweise der Ausgang der Kerepesei-- 
strasse, wie auch Karls- und Muscum- 
ring beziehungsweise dérén Ende bei 
Bemessung der Schritte Beachtung fin- 
den, nicht aber die Magyar-utcza, die 
kein „spaziergehendes Publikum" hat, 
sondern bloss solche Passanten, welche 
dórt wohnen, oder dórt gerade zu thun 
habén. Und darin liegt eben die l'alsche 
Auffassung und die seit Jahren geübte 
falsche Praxis in dieser Hinsicht. Es ist 
ja nur natürlich, dass Derjenige, welcher 
eine lebhafte Strasse zu passiren hat, 
nicht in eine Seitengasse cinbiegen wird, 
um Zigarren zu kaufen. Diese Trafikén 
hiitten bei der Bemessung der Anzahl 
der Schritte oder des Konsums gar nicht 
in Betracht zu kommen. Ausserdem 
aber werden dadurch gerade jené Tra
fikén, welche sich in dieser frequcnten 
Strasse befinden, nicht in Betracht ge- 
zogen, wodurch es vorkommen kann, 
dass die Anzahl der Schritte entspricht 
und die neu zu errichtende Trafik den- 
noch nicht am Piatze ist.

Ein ganz neues, zeitgemasses, den 
Verhiiltnissen der I lauptstadt von hcutc 
Rechnung tragendcs Regulativ müsste 
ausgearbeitet werden, um endlich nach 
dieser Richtung Ilin Ordnung zu schaffen. 
Für Denjenigen, der um eine Trafik- 
Lizenz einschreitet, oder Denjenigen, der 
schon eine besitzt, ist es namlich keine 
Kleinigkeit, wenn er einer falschen Auf
fassung der örtlichen Verhiillnisse zu- 
folge, keine günstige Erledigung für oder 
gégén die Ertheilung findet. Sowie die 
Sachen heute stehen, werden die Finanz- 
Behörden unnützerweise fortwáhrend be- 
liistigt. Wir denken, dass diese Amts- 
stellen viel wichtigere Agenden zu be- 
sorgen habén, als fortwáhrend die Par
téién zu empfangen und mit Gesuchen 
überháuft zu werden, bald für, bald gé
gén die Ertheilung einer Lizenz. Wenn 

j  hiefür genaue Vorschriftcn beslanden, 
könntc jedes Gesuch, das nicht die ent- 

j sprechende Berechtlgung besitzt, brevi 
mane abgewiesen werden, ölnie Zuhille- 
nahme der Kommissariate und ohne in

eine weitere Amtshandlung einzugehen. 
Dermalen verursacht das Hauflein Tra
fikén, welches sich in der Hauptstadt 
befindet, sowohl dem k. u. Finanzminis- 
terium, wie auch den Finanz-Direktioncn 
und den Finanz-Kommissariaten eine 
solche Summe von Arbeitsleistung, 
welche für andere Zwecke angewendet, 
unseres Erachtens nach dringender und 
nolhwendiger wáre. Und dabei handelt 
es sich scnliesslich um nichts Anderes, 
als daruin, wer die von der Tabak-Regie 
erzeugten Zigarren und Zigaretten ver- 
kaufen darf. Wir denken, dass dies min- 

: der wichtig ist, als Vieles und Manches, 
was dem Tabak-Monopole zűr erspriess- 
lichen Ausgestaltung und Erhöluing der- 
selben Nolh thate und erriehtet werden 

! müsste.

Vermischtes.
Unberufene Kritik. Ein Budapestéi’ Zwei- 

hclloi’-BJatt lcistet sicli fást táglich den Spass, 
über die Oualitat unserer Zigarren seine ebenso 
unberufene, w ie alberne Meinung zu áussern. 
Erwischt der I lerr Redakteur dieses Blattes ge
rade eine verstopfte Virginia-Zigarre, so bringt 
er Tags darauf einen Leitartikel darüber. Raucht 
er eine geschenkte oder gekaufte Britanica- 
Zigarre, die zufüllig in einem Greisslerladen 
erworben wurde, so speit er nicht nur wegen 
des schleten Duftes der Zigarre, Gift und Gallé, 
sondern er stellt sofort Vergleiche an über die 
(Jualitaten der Zigarren dicsseits und jenseits 
der Leitha. In seinem jüngsten „Leitartikel" 
greift er sogar die ganze Beamtenschaft der k.
u. Tabak-Regie an und schildert sie als gewis- 

j senlos, weil sie solche Tabak-Produkte den 
Rauchern bietet.

W ir glauben zvvar nicht, dass diese Arii
kéi den Konsumenten der k. u. K’egie-Zigarrcn 
den Genuss ihrer Ljeblingssorte schmálert ; 
auch glauben wir nicht, dass mán massgeben- 
den Ortes auf diese Expektorationen im Ge- 
ringsten rellektirt, zumal all das. was darinen 
gesagt wird, von Unkenntniss der Sachlage und 
von Unverstündniss Zeugniss ablcgt. Auf uns 
selbst machen diese Artikel den Eindruck, als 
ob irgend ein Blaustrumpf unter den Trafikan- 
tinen, enlweder diese Artikel selber schreibt,

! oder dass er zumindest dem Redakteur dieselben 
in die Peder diktirt. W ir folgern das daraus,

1 weil darinen immer und immer wieder die 
bekannten Lamentationen über mangelnde 
lichte Zigarren, über die Protektion im ICin- 
kauf, über die Schleclitigkeit der Grosstrafikan- 
ten ctc. etc. die Rede ist. Wenn wir gleichwohl 
von derartigen Gerüchtcn Notiz nehmen, so ge- 
schieht es blos deshalb, um dem Blatté den 
Rath zu ertheilen, bovor es über derartige 
Dinge schreibt, die es olíonbar nicht versteht, 
vorher bei Fachleuten anzufragen. Der Artikel- 

i schreiber wird alsdann erfahren, dass dermalen 
die Zigarren der k. u. Tabak-Regie sich des 
bestén Rufes auch im Auslande erfreuen, dass 

, mán allerdings manchmal Über irgend eine Sorté 
klagen kann, weil der Tabak eine Pílanze ist, 
die nicht jedes Jahr gleichmftssig gut gerath ;

I dass mán ciné rauchbare Zigarre nur in sol- 
chen Trafikén erhaitcn kann, dérén Besitzer 
sich ausschliesslich mit der Tabak-Produktion 
befassen, dió Kapital zu ihrem Geschüfte habén 
und die Waaren nicht sofort verkaufen müssen. 
Von den 1000 Vcrschleissern in der Hauptstadt 
gibt es nur einen sehr geringen Theil, der das 
öeschaft ordnungsmiissig führt. Darin steckt 

i leider das Uebel.
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Hirdetm ény. ^
Kzennel közhírré teletik, hogy n

M agy ar Királyi Szabad . O sztá lyso rs já ték  (XI. so rs já té k )
6. o sztá lyának  húzásai f. ovi m árcius hó 26-tól április hó 2 2 -ig  tartatnak inog, még pedig a kővetkező napokon:

Hárcius 26, 27, 28, 30, 31. Április 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 22.
A húzások mindig d. o. 9 órakor kezdődnek, és a m a g y a r  k irá ly i ellenőrző hatóság és kir. k ö z je gy ző  jelenlétében nyil

vánosan történnek a M. kir. szab. O srtá lysorsjátók  huzási term ében (IV ., Eskü-tér, b e já ra t  a  D u n a -u tcáró l) A sorsjegyek

nek a ti. osztályra való megújítása, a játékterv szerint minden igény különbeni elvesztésének terhe alatt, 1903. m árcius hó 19-ig eszközlendö. 

liudapest, 1908, március hó 8-án.

M a g y a r  K ir. S zabad . O sztá ly  sorsjáték  ig a zg a tó sá ga .
LÓ NYAI.

A világ
leg ism ertebb és 
legrég ibb gyárt

mánya !

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

Á ltestes
renom irtes F 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 .
1

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

hányzó egyszer veszi és többé 

mást nem szíhat ■ -

leg jobb valódi franczia

szivarkapapir és szivarkahiively.
G y á r i  r ak t á l * :

Goldzieher Gézánál
B u d a p e N t , V ., N n N -n trza  ÜSO. nz&im .

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