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A karácsonyi és újévi üzlet.
Általánosan ismeretes, hogy a dohány, 

szivar és szivarka fogyasztás deczember 
hónapban különösen nagyon élénk, azaz 
nem annyira a fogyasztás, mint az áruk 
kelete. Miután a dohány termékek na
gyon alkalmasak az ajándék czelokra, a 
mondott időben azok keletje jobban ér
vényesül s azért helyen van. hogy a ha
szon kihasználása czéljából egy pár szót 
mondjunk.

M eg minden egyebb hivatásos osztály 
magát az előreláthatólag emelkedő üzlet
menetet éber tekintettel felismerni és 
annak folytán magát a szükséges kész
lettel, a melyek időhöz mérten eladha- 
tónak tart, ellátni iparkodik, addig hosszú 
éveken át azt a tapasztalatot merítettük, 
hogy ezen taktika az egész elárusitás 
térén nem lesz betartva.

libben előre mennek maguk a dohány
raktárak, a melyek deczember hónapban 
legalább is azon fajokban szűkölködnek, 
a melyek karácsonyi es újévi ajándékok
nak alkalmasak. Sőt vissza tudunk emlé
kezni oly időkre es ennek nincs is oly 
hosszú ideje, a melyekben a különleges
ségi árudákban 40— 50 oly áru nem volt 
kapható, a mely az elárusitási jegyzék
ben fel van jegyezve. A  Havanna sziva
rok pár nemeinél, melyek az általános 
elárusitás tárgyát képezik, legalább az 
utolsó években állandó hiány volt ész
lelhető. Nem tudjuk, hogy erről az ille
tékes magasabb helyen tudomással bír
nak es azért úgy hisszük nem lesz ö- 
lösleges megemlíteni, hogy ezen szivarok 
hiányát nem a dohányraktári jegyzékek
ből lehet constatálni. miután a dohány- 
nagytözsér rendszerint megtudakolja, váj
jon ezen vagy amaz árut megrendelheti-e. 
Hogy ha azt felelik neki, hogy az a szi
varnem nincs készletben, akkor meg nem 
rendeli és annak következményé az, hogy 
a dohányraktár indirekte, a pénzügymi- 
nisterium direkte a szivart meg nem ren
deli, miután az elárusitási liszták annak 
lényeges fogyasztását ki nem tüntetik. 
Különösen az utóbbi években nálunk az 
a gyakorlat fészkelödött be, a mely al- , 
kalmas az elárusitási gátolni. Mig az 
előbbi időkben arra törekedtek az elá
rusítótól az üzlet menetéről direkt tudó- * 1 
sitást szerezni, ma nem szolgál más zsi
nórmértékül, mint a számok segítségével 
összeállított slatistika, ami nézetünk sze
rint nagyon helytelen. 1' elvilágositás czél
jából csak azt akarjuk még hozzá tenni, 
hogy egyes nemek, a melyek hosszabb 
időn át nem kaphatók, többé nem is 
lesznek megrendelve és ez azért történik, 
mert a megrendelő, a befizetett pénzét

heteken át elszámolatlanul hevertetni 
kénytelen vagy hogyha a hiányzó áru 
törölve lesz, úgy a számosztálynál, mint 
a számfejtésnél hosszabb időbe kerül, j 
mig a számadás helyreigazittatik.

E szerint tehát a mi szükséges és a 
mi kívántatik, az elárusitási jegyzékekből j 
ki nem puhatolható s erről csak egy az | 
e czelra felfektetett előjegyzési könyv 
adhatna felvilágosítást.

A  mi a dohánynagy- és kisárusokat 
illeti, ezeknel a fogyasztás lényegesen 
az által szenved, mert a mint említettük, 
épen karácsony és újévkor az a forrás, 
amelyből merítenek, megtagadja a szol
gálatot. Hogy a hiányzó áruk helyett J 
mások legyenek megszerezhetők, az csak 
a legritkább esetekben történhetik meg, | 
es miután itt Ízlés dolgáról van szó, j 
nem ritkán a szivardobozból, a melyet i 
venni akarunk s nem kapható, egy kö- ; 
tött sipka vagy ilyesmi hasonló búvik ki. 1

A dohánynagy- és kisárusok dolga, | 
mielőtt a szükség bekövetkeznek, áruik i 
készletét azon hivataloknál, amelyekhez 
utalva vannak, tudatni. Mindenesetre ezen 
eljárással nem az amúgy is teendőkkel 
elhalmozott tőzséreket kellene megter
helni, azonban azzal a tapasztalattal 
szemben, melyet az elárusítóknak évröl- 
evre eszlelni módjukban állott, az előre
látás parancsolja ezt tenni.

Az üzletmenet, a mely ez évben anélkül 
is fényesnek nem Ígérkezik, egészen meg- 
szünhetik, hogyha oly esetek bekövet
keznek, a milyenek eddig majdnem minden 
evben bekövetkeztek. Hogyha azonban 
a dohány rak tárak kellő időben egyik, 
vagy másik fajta áru megrendeléséről 
tudomást szereztek, akkor mégis könnyen 
megakadályozható, hogy hiány bekövet
kezzek.

Meg csak egy körülményre akarjuk a 
jelentékenyebb tőzséreket figyelmeztetni, 
mely ezúttal kivételesen megszivlendő s 
megfigyelendő volna. Ez pedig a reclam- 
nak módja, mely ezen rendkívüli rossz 
üzleti évben segítségül kell hogy vétessék, 
hogy legalább tűrhető üzlet elerhetü 
legyen.

Mi tudjuk, hogy az a czikk, a melyről 
itt szó van, semmiféle különösebb kiadást 
el nem bir; azt is tudjuk, hogy eddig 
nem volt szokásban a m. kir. dohány
termékeket hirdetések utján ajánlani. 
Mégis ezidőszerint tanácsolhatjuk es pedig 
azon okból, mert az a közönség, a mely 
ajándékokat vásárol, a szivarokra figyel
messé lesz téve.

Hisz mindenki tudja, hogy a reklámok 
hatalma, ha nem is eredményez mást, 
mint magát a vevőnek emlékezetébe 
hozni, kiválóan sikeres es elömozditó-

lag hat. Valóban megfoghatatlannak 
látszik, hogy mig más mindenféle ki
gondolható áruk, sőt olyanok is, a 
melyek csak kevés hasznot hoznak, az 
újságokban eladásra ajánlva lesznek, csak 
éppen a szivar az, melyet ajánlani nem 
tartanak szükségesnek. M iért? Talán azt 
hiszik, hogy az, a ki őket megvenni 
akarja, a vásárlási forrást amúgy is meg
találja? Mindenesetre megtalálja. Azonban

1 ne tessék elfelejteni, hogy azt az ideát, 
éppen szivarokat ajándekképen venni, a 
közönségnek megfoghatóvá kell tenni s 
emlékezetébe hozni.

A tőzserek nagyobb része azonban 
azon velemenyben lehetne, hogy a hirde
tések nem illők, vagy a pénzügyigazgató
ság részéről meg lesz tiltva. Ez nem áll. 
A  szivarok hirdetése s ajánlása a dohány
jövedék érdekét kepezi, csak annyiban 
nem szabad vele visszaélni, a mennyiben 
a közönségnek oly előnyök lesznek meg
ígérve, a melyeket dohánytözsér nem 
nyújthat.

Ennélfogva meg van engedve a hirde
tésben megmondani, hogy itt vagy amott 
nagy választékban rég beraktározott 
szivarok kaphatók, a melyek ajándéko
zásra különösen alkalmasak. Ez ellen 
egyetlen egy hatóságnak sem lesz ki
fogása és a közönség is. a melynek ily 
hitdetmenyek némi újat jelentenek, különös 
erdeket kölcsönöz.

Nagyon rossz üzleti évünk van, a mi 
különösen a fővárosi tözsereknél eszlelhető 
és az a kevés, a mi meg az év utolsó 
napjaiban elérhető volna, kell szemügyre 
venni. Azok az idők, a melyekben különös 
módokhoz nyúlni nem volt szükséges, hogy 
üzletet csináljunk, legalább egyelőre el
tűntek.

A költségek s az életfentartás folyto
nosan emelkedik, a bevétel kevesebb, 
azért szükséges minden módot megragadni, 
a mely alkalmas lehetne arra, a helyzetet 
megjavítani. Egy ilyen, ha kevesebb érték
ben is. látszik az általunk megjelölt 
ajánlatban rejleni es úgy gondoljuk, hogy 
ama tözsérek. a kik magas költség mellett 
nagyobb forgalmat kell hogy elérjék, ama 
aránylag csekély kiadásokat, a melyek 
ebből rájok származnak, nem volna szabad 
kímélni.

Nem a többi tözsérek elleni versenyről 
van itt szó, nem arról, hogy a szomszédos 
árudának kár okoztassék, hanem ellen
kezőleg, arról van szó, más oly árukkal 
a versenyt felvenni, a melyek mint aján
dékra alkalmasnak ajánltatnak és a reklám 
utján ertékesitettnek.
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Az osztrák szivarok behozatala.
Ahányszor a dolog természetéből előfordul, 

hogy nálunk egyik vagy másik szivarnem 
rosszabbul üt ki, mint rendesen, nagyobb 
mennyiségű szivarok Ausztriából lesznek be
hozva.

Miután a behozatal magánemberek részéről 
történik, az a szám, a melyről itt szó van, nem 
ellenőrizhető épp úgy, mint egyáltalában a be
hozott mennyiség ki nem mutatható, a mennyi
ben Ausztria és Magyarország közölt vámhatár 
meghatározva nincsen, a mely a szabad be
hozatalt gátolnák A mi a vasúton vagy postán 
ide jön, természetesen épp úgy, mint más 
küldeményt ellenőrizni nem lehet, ellenben nem 
ellenőrizhető oly esetekben, midőn a szivarok 
magánszemélyek által lesznek Ausztriából be
hozva.

Ezen körülmény n in. kir. dohányjövedékre 
nagy kalamitás, a mclylyel számolni kellene. 
Volt idő, a midőn az ez által keletkezett kár 
ki lett egyenlitvc. a mennyiben tőlünk nagyobb 
mennyiségű pipadohány lett magánosok részéről 
megvéve. Ez azonban most nem úgy van. A mi 
dohányunk nem kell, a mi szivarjaink nem 
lesznek \éve, amennyiben az utóbbiak, ha még 
oly jók, Ausztriában nem izlenek.

Hogy az osztrák szivarok itt kedvelőket 
találnak nagyon könnyen megokolható. Az 
osztrák szivar, hogy ha annak tartalma még 
oly rossz, élvezhető állapotban lesz árusítva és 
ezt kívánja a legtöbb dohányzó.

A nem szenvedélyes dohányzó mégkivánja, 
hogy a szivar az utolsó darabig égjen, hogy 
szép hamuja legyen és neki semmiféle nehéz
ségeket ne okozzon.

Ezzel a sajátsággal bir az Ausztriában elő
állított Trabuco szivar, a mely jelenleg bizony
ságunk szerint nagy mennyiségben lesz behozva. 
És mégis, mint szakértők az összehasonlításnál 
az osztrák Trabucos javára nem dönthetünk, a 
mennyiben Magyarország fővárosában előállított 
Trabuco szivar természetére sokkal jobb, mint 
amaz Természetesen a m. k. dohányigazgalóság 
visszautasítja az ez iránti felelősséget, meddig 
fekszik a szivar a dohányraktárban s meddig a 
tőzsérnél, hogy azt az érettséget elérje, a mely 
szükséges. De ezen felelősséget az adott körül
mények között el sem vállalhatja, mert hogy ha 
azt tenné, akkor az egész elárusitásnak kellene 
alája rendelve lenni.

Azonban a tények csak tények maradnak és 
az osztrák szivar be lesz hozva a magyar 
kincstár kárára. Azért komolyan kellene gondol
kodni, ezt az állapotot olykép megváltoztatni, a 
mely az adott körülmények között még növeke
dést eredményezhet, oly mérvben, a mely nem 
is gyanítható.

Hogyha az osztrák-magyar dohányegyedáruság 
köpött ezidőszerint oly szersődések léteznének, 
a melyek ennek megváltoztatását lehetővé nem 
teszik, akkor, nézetünk szerint, az osztrák 
pénzügyminisztériummal oly megállapodásra 
kellene jutni, hogy a magyar kincstár jövedelmi 
hiánya valami egyenérték által kiegyenlíthető 
legyen, oly egyenérték által, a mely körülbelül 
abban állana, hogy Magyarországon oly szivar
faj előállítható s áruba bocsátható, a mely 
Ausztriában nem létezik és léteznie nem lenne 
szabad.

Különben ezen itt különösnek tetsző ajánlat 
Ausztriában Magyarország kárára hasonlóképen 
be van hozva.

Ausztriában tudniillik „Galanes* név alatt egy 
szivarnem lesz 11 krral elárusítva, egy oly 
szivarnem, a mely aránylag fogyasztásához 
képest, meglehetősen szíva lesz. Miért nem kap
ható ezen Galanes nálunk ?

A rendkívüli rossz üzletmenet, a mely a 
dohányegyedáruság jövedelmének fokozását gá
tolja, meg is kívánja, hogy mindama inisériák 
feltárva legyenek, a melyek azt előidézik.

Ehhez számítandó, nézetünk szerint, osztrák, 
tehát idegen dohánytermékek, igen jelentékeny 
mérvben való behozatala. Ebből a magyar 
kincstárra hasonló kárt még megközelítőiig sem 
lehet meghatározni, mégis ebből azt a fogalmat 
lehet magának alkotni, hogy az osztrák főváros
hoz legközelebb fekvő vidékeknek sokkal inkább 
alkalmuk van az osztrák, mint a magyar fő
várost felkeresni. Hogy a felső-magyarországi 
lakosság mennyit fogyaszt az osztrák szivarokból, 
azt egy elrendelő vizsgálat volna hivatva ki
deríteni, a mely magában véve lehetetlenséget 
nem képez.

Egy szigorúbb eljárás, egy szigorú ellenőrzés 
és végre rendkívüli intézkedéseket kellene alkal
mazni, hogy meggátoltassék a magyar dohány- 
egyedáruságnak a megkárosítása Annak meg
világítására, hogy mily módon keletkezhetik ezen 
hátrány és mily különös né etekkel lehet a nép 
között találkozni, szolgálj on a kővetkező esemény, 
a mely e sorok Írójával e napokban történt

Kértem egy kávéházban egy Trabuco szivart.
A  pinezér meghozza és mondja: „Legközelebbi 
héttől kezdve osztrák Trabucoval fogok szolgál
hatni." „Osztrák? és miért nem magyar?" 
„Mert a vendégek ezeket kívánják, azt mondván, 
hogy azok jobbak volnának." így a pinezér. 
Es ez történt Budapest legelegánsabb kávé
házában, a melyet előkelő közönség látogat.

Tehát kérdezzük :
Nem kellene valaminek történnie, hogy 

egyszer valahára rend legyen, a kincstár ne j 
legyen megkárosítva és a dohánytőzsérek az ő | 
amúgy is kis keresetben megrövidítve ne 
legyenek.

Vegyesek.
Egy uj adónem. Ez idén már fizetni kell azt 

az uj adót, mely a betegápolási alap kiadásait 
váltja meg. Eddig az volt a rend, hogy a kór
házi betegeket, ha az ápolási dijat ők maguk 
vagy a szülők, illetve gyermekeik megfizetni 
nem tudták, az illetékes törvényhatóság beteg- 
ápolasi alapja volt kénytelen helyettük fizetni. 
Ezután a butegépolási alapok nem viselik ezt a 
terhet többé, maga az állam vállalta magára. 
Ám e czélra minden egyenes adóforint után 
három kemény krajcárokat követel az adóíize ő 
polgároktól és ezen szabály alul semmiféle 
egyenes adóforint nem képez kivételt. Annyira 
nem, hogy még az úgynevezett eszményi adó
forint is viselni köteles ezt a 3 százalékos adót. 
Rendes körülmények között részben a pénzügy
igazgatóság, részben a községi adóhivatal Írja ki 
ezt az uj adót, most először azonban ez a 
munka egészen a községi adóhivatalokra hárult 
mert már az összes adók ki voltak róva, midőn 
a 3 százalékos betegápolási költség kiróvása 
sorra kerülhetett. A  miniszter végrehajtási ren
deleté értelmében külön könyvekben kell kezelni 
ezeket az uj adókat.

Dijvisztérités (refakció ) A lapok annak idején 
közölték a bpesti kir. keresk. és váltótörvény
széknek azon elvi jelentőségű Ítéletet, melylyel 
egy bpesti cégnek a m. kir. államvasutak elleni 
40.774. frt fuvardíj visszátéritése iránt perében 
felperest keresetével elutasította, és kimondotta, 
hogy a dij visszatérítés engedélyezésének egyik 
célja, ha ez csak bizonyos célra adatik meg, az 
intézmény természetéből folyolag az, hogy a 
szállítás a meghatározott irányban fokozhassak, 
és miután a felek nem kötötték ki ezt, hogy 
az egyik viszonylatban elért felesleg a másik

viszonylatban számításba vétessék, ennélfogva a 
megállapodás céljának nzt kell t kinteni, bogy 
mind a két viszonylatban csak akkor adatik 
díjvisszatérítés, ha az el - zá Ili tol t ármennyiség 
mindegyik viszonylatban az illető viszonylatra 
nézve megállapított legkis. bh mértéket eléri. Az 
a körülmény, hogy a vasút a felperes által 
kiszámított nyers dijbevételt elérte, akkor midőn 
az igény, mint jelen esetben, a szá litott tonna- 
mennyiséghez van kötve, a dijvisszatéritési igényt 
nem állapilja meg.

A bpesti kir. ilclő-lábla legutóbb hozott Íté
letével ez első bíróság Ítéletét helyben iiagyta 
és miután felperes azt is felhozta, hogy a teljes 
árumennyiség szállítását a Szerbiában annak 
idején fenforgott politikai viszonyok tettek lehe
tetlenné, és igy a teljesítésben ,,vismajor“  által 
volt akadályozva, kimondott a kir. itélő-tábla, 
hogy a szerződés teljesítésébe ,,vismajor“  által 
akadályozott fél a ,,visnnjor“  alapján csak arra 
tarthat igényt, hogy a szerződés nem teljesítése 
miatt őt esetleg terhelő költségek alól felmen
tessék, de a vismajor után nem szolgálhat alapul 
arra, hogy a vismajor miatt a szerződést nem- 
teljesített fél a másik féltől a szerződés teljesítése 
kikötőit előnyöket a maga részere követelhesse.

101664: VI.

Ajánláti hirdetmény.
A temesvári m. kir. pénzügyigazgalósag 

közhírré teszi, hogy Lippa nagy községben üre
sedésbe jött dohány nagy-árudának betöltése 
iránt zárt Írásbeli ajánlat mellett 1900. évi 
január hó 8-án délelőtti 10 órakor a pénzügy
igazgatóság főnökének hivatalos helyiségében 
versenytárgyalás fog tartatni.

A  versenytárgyalásban részvenni kívánók 
sajátkezüleg aláirt és 1 korona bélyeggel ellátott 
lepecsételt ajánlataikat 1900. évi január hó 8-ik 
napja délelőtti 10 óráig alulirt pénzügy igazgató
ság főnökénél nyújtsák he.

Bánatpénz fejében 200 frt készpénzben 
vagy a tőzsdén jegyzett állampapírokban az 
ajánlathoz melléklendő, továbbá a nagykorúságot, 
polgári állási, erkölcsi magaviseletét és vagyoni 
állapotát igazoló bizonylatok is csatolandók.

A  vállalatnál mérvadó feltételek es az azzal 
egybekötött kötelezettségek valamint a szer
kesztendő ajánlatok iniképeni kiállítására nezve 
az érdekeltek az aiuhrt pénzügyigazgatóság VI. 
ügyosztályánál és a hppai m. kir. pénzügyőri 
biztosságnál is részletes lél világosit ást szerez
hetnek.

lemesvárott, 1899. November 20.

M. kir. pénzügyigazgatósag.

Segédszerkesztő: Holtai Nándor.

Első is  és kir.  szab. eredeti s d m e c z i  p ip a - ,  ta j tékpipa-  és 
p lpas zá r -g yá r  ö z e rö -be rend aésse l .

T A K Á C S  EDE
Z ó lyo m -S e lm eez  mellett

Hatott  183 6 -ban

Ajánlja a legjobb Ilii névnek örvendő 
és kitűnő minőségre nézve jtárntlnn 
valódi selmeczi agyagpipáil. tajiék- 
pipáit, pipaszárait óm sz í  vat szipkáit, 
minden kivitelben, n legnbs,')bl> Arak 
mellett.

Képes árjegyzékek bérmentes visszaküldés esetén kívánatra 
bérmentve küldetnek 

E g y e d ü l i  h l r n e o c s  j ó  g y á r t m á n y .



DeutMcher Theil

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS),

INHALT. Das Weihnachts- und Neujahrsgeschüft. — Briefkasten dér Bedaktion. — Annoncen.

Das Weihnachts- und Neujahrs- 
Gescháft.

Es ist allgemein bekannt, eláss elér 
Tabak-, Zigarren- und Zigarrettenkonsum 
speziell im Monate Dezember ein sehr 
reger ist, elás heisst nicht so sehr elér 
Konsum. als dér Absatz eler Waaren. 
Nachdem die Tabakprodukte zu Ge- 
schenkzwecken sehr geeignet sind, ver- 
mehrt síeli auch eler Absatz in dér er- 
wáhnten Zeitperiode smsserordentlich und 
es ist daher am Piatze, wenn wir hier- 
über behufs Nutzanwendung einige Worte 
sagen.

Wahrend jeder andere Berufszvveig die 
voraussichtlich sich steigerncle Gescháfts- 
konjunktur mit scharfem Blicke erkennt, 
unel in Folge elessen sich mit elén nöthi- 
gen Vorrathen versieht, elie mán jeweilig 
fúr absatzfiihig halt, habén wir durch 
jabrelanges Beobachten elie Erfahrung 
gemacht, eláss eliese 1 aktik auf elem 
gesammten Gebiete eles Verschleiss- 
wesens nicht eingehalten wird. Voran 
gehen die Tubák-Magaziné selbst, denen 
es zumeist im Monate Dezember an jenen 
Sortén mangelt, die zu Weihnachts- und 
Neujahrsgeschenken taugen. W ir können 
uns sogar solcher Zeiten erinnern, und 
das nicht gar so lángé her, wo in den 
Spezialitaten-Geschaften 40— 50 Sortén, 
welche im Kataloge verzeichnet stehen, 
nicht zu habén waren. Dér Mangel an 
die paar Sortén Havannah-Zigarren eles 
allgemeinen Verschleisses war, zumindest 
in den letzten Jahren, ein stándiger. W ir 
wissen nicht, ob mán kompetenten hóhé
rén Ortes elavon Kenntniss hat und 
glauben auch daher erwahnen zu müs- 
sen, eláss eler Mangel an eliesen Zigar
ren nicht aus den Verschleisslisten eler 
Tabak-Magazine konstatirt werelen kann, 
nachdem eler Grosstrafikant gewöhnlich 
sich jew eilig anfragt, ob er eliese oeler 
jene Sorté bestellen kann. Sagt mán ihm, 
dass elie Sorté nicht vorhariden ist, elann 
bestellt er sie nicht unel die Folge elavon 
ist die, dass auch das Tabak-Magazin 
indirekt, das Finanzministerium direkt 
die Zigarren nicht bestellt, nachdem die 
Verschleisslisten ei en wesentlichen Kon
sum eben nicht ausweisen. Ueberhaupt 
hat sich in den letzten Jahren bei uns 
in clieser Beziehung ein Fehler einge- 
schlichen, eler geeignet ist den Verschleiss 
zu hemmen, Willíren* 1 mán namlich in 
früheren Zeiten in jeder erdenklichen 
W eise bestrebt war von dem Ver- 
schleisser direkt elie Auskünfte über den 
Gang des Geschaftes zu erhalten, dient 
heute nichts anderes zűr Richtschnur, 
als die statistische Zusammenstellung 
mittelst Ziflern, was unserer Meinung 
nach sehr falsch ist. Zűr Aufklarung 
wollen wir noch hinzufligen, dass haufig 
Sortén, welche: langere Zeit nicht zu
habén sind, gar nicht mehr bestellt wer
elen und dies geschieht eleshalb, weil eler 
Besteller entweder sein eingezahltes Geltl

unverrechnet Wochen láng ausstehend | 
hat, oder, wenn das Fehlende gestrichen 
wird, sowohl in dér Rechnungsabtheilung, 
wie auch in eler Liquielatur langere Zeit 
zugebracht werelen muss, um die Rech- 
nung zu andern. Demnach ist alsó das, 
was gebraucht und verlangt wird, aus 
den Verschleisslisten nicht eruirbar und | 
könnte ciné regelrechte Auskunft hierüber 
nur ein zu diesem Zwecke einzuführen- | 
des Vormerkbuch liefern.

Was die Gross- und Kleintrafikanten 
betrifift, so leidet dérén Konsum wesent- ; 
lich darunter, wenn. wie wir erwahnt, j 
geracle zűr Weihnachts- und Neujahrs- ! 
zeit die Hauptquelle, aus eler sie schöpfen, 
versiegt. Dass fúr das Fehlende andere | 
Sortén angeschaft werelen, trifft nur in 
den seltensten Fallen zu und da es sich j 
um Geschmackszwecke handelt, so wird j 
gar haufig aus dem Kistchen Zigarren I 
das mán kaufen mijchte und nicht er- 
halt, eine gestickte MUtze oder etwas , 
Aehnliches.

Es ist Sache dér Gross- und Klein
trafikanten, noch ehe die Nothwendigkeit 
eintritt, dass sie ihre Waaren beziehen 
milssen, bei den betreffenclen Aemtern, 
wo sie zűr Fassung angewiesen sind, 
rechtzeitig ihren Bedarf bekannt zu gé 
bén. Allerdings sollte eine clerartige 
Prozedur nicht die mit Geschaften ohne- 
hin überhauften Verschleisser belasten, 
alléin angesichts dér Erfahrungen, die 
jeder Verschleisser noch jedes Jahr zu 
machen hatte, ist es ein Gebot dér Vor- 
sicht, wenn er es thut. Dér Gescháfts- 
gang, dér dieses Jahr öhnehin kein glan- 
zender zu werden verspricht, dürfte ganz 
und gar brach Hegen, wenn Falle ein- 
treten, wie sie bisher fást jedes Jahr 
cin^ctrctcn sind. I iaben die 1 abak— 
Magaziné jedoch die Anmeldungen zum 
Bezuge dieser oder jener Sorté recht
zeitig zűr Kenntniss genommen, dann 
kann es noch immer leicht vermieden 
werden, dass ein Mangel clarin eintritt.

Noch auf einen Umstand möchten wir 
die bedeutenderen Verschleisser auf- 
merksam machen, dér diesmal ausnahms- 
weise zu beobachten und zu bethátigen 
wáre. Es ist dies elér W eg dér Reklame, 
dér in diesem ausserordentlich schlech- 
ten Geschaftsjahre zu Hilfe genomn en 
werden müsste, um ein leidliches Ge- 
schtift zu erzielen. W ir wissen wohl, 
dass dér Artikel. um den es sich han
delt keine sonderlichen Ausgaben ver- 
triigt; wir wissen auch, dass es bisher 
nicht Ublich war die die k. ung- fabak- 
produkte im W ege des Inserates anzu- 
empfehlen. Gleichwohl würden wir hiezu 
diesmal anrathen und zwar aus dem 
Grunde, damit das Publikum, welches 

i Geschenke einkauft, auf die Zigarre auf- 
i merksam gemacht wird. Weiss doch 

Jedermann, dass die Macht dér Reklame, 
wenn sie auch nichts anderes leistet, 
als sich dem Kiiufer in Erinnerung zu 

i bringen, eine ausserordentliche wirk- 
I same und fönlerliche ist Es erscheint

überhaupt unbegreifiich, dass wahrend 
allé erdenklichen Waaren, selbst solche, 
die nur geringen Nutzen bringen, in den 
Zeitungén zum Verkaufe angepriesen 
werden, dass geracle die Zigarre es ist, 
die mail zu empfehlen nicht für noth- 
wendig halt. Waruni? Vermeint maii 
vielleicht, dass Derjenige, welcher sie 
kaufen will, die Einkaufsquelle ohnehin 
findet? Gewiss er findet sie! Doch mán 
vergesse nicht, dass die Idee. geracle 
Zigarren zu Geschenkszwecken zu kau- 
en, dem Publikum nahe gelegt und in 
Erinnerung gebracht werden muss. Ein 
grosser Theil elér Verschleisser diirften 
aber auch dér Meinung sein, dass das 
Inseriren nicht statthaft, oder dass es 
von Seite dér Finanz-Direktion verboten 
wird. Das ist keineswegs dér Fali. Das 
Inseriren, das Anemptehlen de Zigarre 
bildet sogar ein Interessé dér Tabak- 
Regie, nur darf damit insoferne kein 
Missbrauch getrieben werden, indem mán 
Vortheile dem Publikum verspricht, die 
ein anderer Verschleisser nicht bieten 
kann. Es ist daher statthaft in einem 
Inserate zu sagen, dass hier oder dórt 
ein Láger abgelegener Zigarren in grosser 
Auswahl zu habén ist, elie sich zu Ge
schenkszwecken besonders eignen, da- 
gegen wird keine Behörde etwas ein- 
wenden und auch das Publikum, dem 
derartige Ankündigungen neu sind, dürfte 
derartigen Inseraten sein ganz beson- 
deres Interessé widmen.

W ir habén ein sehr schlimmes Ge- 
schaftsjahr, namentlich bei den Ver- 
schleissern in dér Hauptstadt zu ver- 
zeichnen und das Wenige, was noch in 
den letzten Tagén des Jahres einge- 
bracht werden könnte, muss ins Auge 
gefasst werden. Die Zeiten, in welchen 
mán zu ausserordentlicden Massregeln 
kamu greifen müsste, um ein Geschaft 
zu erzielen. sie sind, zumindest vor elér 
Hand, geschwunden. Die Rostén und 
dér Lebensunterhalt werden stets höher, 
die Einnahmen geringer, daher heisst es 
auch jedes Mittel zu ergreiten, das g e 
eignet sein könnte, die Situation zu ver
hessem Ein solches, wenn auch nur 
von geringem Werthe, scheint gleich
wohl in dem von uns erwahnten Rath- 
schlage zu Hegen und wir denken, dass 
jene Verschleisser, die vermöge ihrer 
hohen Régié einen grossen Konsum 
erzielen müssen, die verhaltnissmassig 
kleinen Auslagen, die ihnen erwachsen, 
nicht scheuen sollten. Nicht um eine 
Konkurrenz gégén andere Trafikén han
delt es sich, nicht um die Absicht, dér 
Nachbartrafik zu schaden, vielmehr da
rum handelt es sich die Konkurrenz 
mit anderen Waaren aufzunehmen, die 
als Geschenkszwecke angeboten und 
im W ege dér Reklame angepriesen 
werden.
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B rie fk a n te n  dér R edaktion
Herrn B. K. in Z<. Die von Ihnen erwühnten 

Zigarrettenhülsen sind eine Nachahmung dér 
im Spezialitfiten-Verschleispe zum Verkaufe auf- 
liegenden und ist es daher dem Trafikanten 
streng untersagt. dieselben zu verschleissen. 
Wollen sie ganz korrekt vorgehen. so ni üssön 
sie sich eine Musterkollektion jener Hülson ein- 
senden lásson, die mán verkaufen darl'. Die 
Firma Géza Goldzieher, Budapest, wird Ihnen 
auf Verlangen eine solche einsenden.

Herrn H. F. in K Ueher das Schliessen dér 
Geseháftslokale solcher Grosslrafiken, wo die 
Kleintraíik separat geführt wird, i ibt es eine 
sehr deutlich sprechende Verordnung. und zwar 
lautet dieselbe: Vormittags von 8 — 12, Nach- 
initlags von 2 — 6 mu s an Wochentogen die 
Grosstrafik geöfínet sein und Waare verabfolgt 
werden.

Herrn J. W. in S. W ir nehmen ibr Anorbieten 
dankend zűr Kenntniss.

Herrn E. St. in T. Die Einführung dér 
Kronenwáhrung wird in dieser Ricbtung keine 
sondere Aenderung hervorrufen. lm Uebrigen 
liegt es ja im Interessé dér zahlenden Partéién 
selbst, dass sie bei den Kassen rasch abge- 
fertigt werden, aus welchem Grunde es sich 
auch empfielilt möglichst grössere Nőt n aristatt 
dér k cinen Münze zűr Zahlung zu verwenden.

Frau J. D. Budapest. Nagyságos Gassner Pál, 
kir. tanácsos, pénzügyi igazgató. Vámház.

Herrn B. K. in Budapest W ir erwarten Híren 
Besusch.

Herrn A. U. in S. Derartige Nörgeleieii passen 
nicht für unser Blatt. Wollen Sie gefl. die 
Sache ándern, und die Spalten unserer Bláller 
stehen Ihren zűr Verlügi ng.

Herrn iosef  H. in B. Was Sie uus erzühlen, 
isi nich neu ; die Sache lft-st síeli eben nicht 
ándern. Náchstes Jahr wáre es viullu cht möglich.

Hilfsredakteur : Fordinand Heltal.

M r i n o d i n n  iát eino Mischung im prílgn ir- 
m o r a i n o n  t°r »romalisclu*r Kriiu ter ftlr 

Pfoifon- und Zignrrontabak.

Hor a la oinmuliger Vorsuch nicht ntíthig, 
umjodem Hauchor unontbehrlich zu .sóin.

auchcra Uberlmupt llrztlicli ompfohlon

u f6  Thoilo l ’foilontubak od. 4 Thoilo 
Zignrettontuhuk ist óin Tb o il Mtíra- 

thon zu "obinon.

Tabuk, dam il gomischt, vorliert 
dón brennonden, hoissonden Go- 

scbmack.

Höcbsl scbiidlicbo W irkungon 
dós Nikotins auf dón Magon 

worden dndurcb pnralysirt. 
f\rig iu u l-P :ir.k . íi Pnckot 30 kr. 

Probopnck. 10 kr. Separat* r 
Schnitt und Packung fílr 
Ploifon- u. Zigarottontabak.

bt m it Kindorkopf 
s Schutzmarke.

Pri dicsőn dinig •
10 Pockot franko jeder Slndt 
por Narbnabino von íl. 1,211.

Für Wioderworkhufor sehr olntr&glich.

Allcinigor Erzouger :

TODOR M Ö R ÍT H ,  Droguerie,  Graz-
Ilaupt-Dopot fílr Ung arn  u "d  NcbonlUndor:

J O H A N N  D V O R Z S Á K
Budapest V I, Gyár-utcza 43.

N

fi a g é s  k i s t ő z s d é k  f i g y e l m é b e !

P O J f lT Z I  FL». é s  T Á R S A
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Graz mellett)

ajánlják legjobb mináságiieknek elism ert gyufa-gyártm ányaikat és pedig úgy k én es - ,  mint különösen sza lo n -gy u fá jo k a t .
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és rendkívüli kereslotnek örvendenek, főleg a 

M illennium -gyufa,
M a gy a  koona-svédgyufa,
Magya honvéd-szobor-gyű fa,
R ok od il-gy u fa  és
Magya Im peria l-gyufa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyok kiváló magyar állam

férfiak arczképeivel diszitvék.
Rips-gyufa  dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül D en tsch -L an d sb erg b e  intézni A legolcsóbb árlételeket tartalmazó 
árjegyzékünkkel^ szívesen szolgálunk. — B u d ap es t és kö zve tlen  kö rn y é k e  ré s z é re  V I I , ,  R o m b a c h - u t c z a  8 .  hz.

POJATZI FL. és TÁRSA
D E U TS C H -LA N D S B E R G B E N  (G ra z  m e lle t t ) .

a la t t  van  ra k tá ru n k .

„ L E  G R I F F O N “ -  -  -
-  -  -  „ L E  SUBLIJVIE”

anerkannt bestes und feinstes echt französische

Z IGARETTENPAPIER ,
Unentbehrlicher Artikel in den le. u. Tabak-Gross- und Kleintrafiken!

L O H N E N D E R  V E R S C H L E I S S ,
weil von Jedermann verlangt.

G E N E R A L - D E P O T :

I GOLDZIEHER GÉZA
* Budapest, V., Sas-utcza 29. szám.
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