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T A R T A L O M .  A szivarkii-fogyimtAs. — Hirdetések.

A szivarka-fogyasztás.
Úgy látszik, hogy a szivarkák fogyasz

tásánál stagnáczió lepett be, miután az 
nem oly mérvben növekedett, mint azt 
előbb évröl-évre tapasztalhattuk.

A szivarkák fogyasztásánál, helyesen 
úgy kellett következtetnünk, hogy az ko- 
loszális mértékben fog növekedni, miután j 
oly változás állt be a szivar es szivarka fo
gyasztásánál, mint annakelötte a pipado
hányzás es szivar között. Akkor is, talán 
4() év tűnt le azóta, ilyen változás állott be 
a szivar javára, amely meglepte az em
bereket. H változás aztán a pipadohány
zást majdnem kiszorította.

így aztán elmondhatjuk, hogy ez az 
eset a szivarkákkal ismétlődik, csakhogy 
magától érthetően nem oly könnyen lehet 
a szivart kiszorítani, mert a szivarkának 
meg többféle hátránya van, mely az erő
sen szivarozó férfit visszatartja annak 
használatától. Itt van p. o. a papír, me
lyet ezideig képtelenek voltak teljesen 
szagtalanul előállítani, továbbá maga a 
kvantitása a dohánynak, melyet a szi
varka tartalmaz, nem elégíti ki az erős 
szivarozót. Mindamellett a szivarkának 
fogyasztói száma lépésről-lépésre növe
kedett s most, ha nem is állott be visz- 
szaesés, de az utóbbi években említésre 
méltó emelkedést nem lehet konstatálni 
s igy a tényállás gondolkodásra ad okot.

Csak úgy mint a szivaroknál, itt is 
azon körülmény válik ártalmassá, hogy 
az összes szivarka-fajok már régóta egy 
és ugyanazon névvel es alakkal jönnek 
forgalomba, be fogják ismerni, hogy a 
„ felfrissítő“ és újítás, legyen az bármi
lyen téren a fogyasztást leghathatósabb 
módon elősegíti. Türelmetlenül várják 
mindig az uj szivarka-íajokat és ha meg
jelennek, aztán, ami a fődolog, ha kap
hatók, (ami tudvalevőleg uj fajták beve
zetésénél sohasem történik) akkor leg
alább eleinte nagyon keresettek. Ha jó 
az uj fajta, úgy fogyasztásuk évekig biz
tosítva van. Ezt a „Szultán", ,,Hölgy“ 
szivarkáknál láthattuk, csak úgy, mint a 
„Prinzessas^-nál. Most azonban úgy lát
szik, hogy a régi már nem vonz. A for
galom aggodalomra gerjesztő, megálla
podása visszaesést jelent s igy gondos
kodni kell uj fajták bevezetese által a 
fogyasztók érdeklődését felkelteni.

Ami pedig a nevezett három szivarka- 
íajokat illeti, azok addig is továbbra 
forgalomba maradhatnak, amíg a/ uj 
szivarka-fajok bevezetése az előbbiek 
csekélyebb fogyasztását kimutatja. T o 
vábbá az árudákban levő 2 es 1 filléres 
szivarkák egyelőre a szivarka-lajstrom

ban maradhatnak. A helyett azonban 
indítványozzuk, lassanként a három fillé
res szivarkákat másokkal pótolni, azután 
úgy véljük, hogy az ő es 0 filléres szi
varkák, meg mindég hiányosan vannak 
képviselve, miután a meglevő)k éppenség
gel nem kielégítők.

1 )e a szivarkakészlet nagy mértékben 
csökken, a meg mindég élénkén folyta
tott szivarka-csempészet miatt. Ezen 
üzem otthonos a káveházakban és ven- j 
deglökben. Nem csekély mértekben jáiul 
ehhez az utóbbi evekben magas szárnya
lással űzött szivarka-hüvely eladás. A ;
m. kir. dohányjövedek a legkönnyebben 
tudhatná meg a kivitt és behozott szi- 
varka-hüvelyek és papíroknak, melyek itt j 
lesznek feldolgozva, statisztikai számai- j 
ból, hogy tulajdonképpen mennyi szivarka 
lett privatim utón az országban készítve. 
Nem becsüljük kevesebbre azok számát, 
mint a mennyit a magy. kir. dohányjö
vedek az elkészített szivarkáiból elad. 
Ha meggondoljuk a fennt elmondottakat, 
úgy arra a következtetésre kell jutnunk, 
miszerint okvetlen szükséges az újabb 
szivarkáknak bevezetése, még pedig há
rom évenkénti időszakban, ha azt akar
juk elérni, hogy a szivarkafogyasziás 
fellendüljön. A régebbi szivarkafajokkal, 
lehet ugyan tovább gazdálkodni, de előre 
jönni semmikep sem lehet. Továbbá ko
molyan sarokba kellene szorítani a csem
pészetet, rendszabályokról kellene gon
doskodni, hogy úgy a szivarka-gyártás, 
mint azok üzeme állami ellenőrzés alatt 
álljon. Ha máskép nem lehetséges, úgy 
törvényt kellene teremteni, mely a szi- 
varkapapir vételét es gyártását szabá
lyozza. A körülmények jelenlegi állásá
nál nemcsak magánosoknak, de a hiva
tásszerű csempészeknek is végtelenül 
könnyű, szivarkákat bármilyen óhajtott 
alakon előállítani.

Természetesen ennek ártalmas hatá
sát érezni lehet az árudákban, miután a 
meg nem engedett szivarkagyártás min
dig újat teremt es nyújt. Ámbár nem is 
lehet a szivarkapapir monopolizására 
gondolni, mégis az állam áltál olykép
pen ellenőrizhető, amennyiben az ilyen 
fajták előállítását eltiltja, melyek a kincs
tári szivarkák versenyezikkeinek tekint
hető. Azonkívül minden újonnan előál
lítandó hüvelyt a dohányjövedék ele kel
lene terjeszteni es azok készítése csak 
akkor lenne megengedhető, ha ki lehet 
mutatni, hogy a hüvelyekkel semminemű 
visszaélés nem történhetik. Jel illeg van
nak ilyen hüvelyek forgalomban egyp- 
tomi czimzésekkel es nagyon sokszor 
külföldi czégekkel, úgy, hogy az ilyen 
szivarkákkal a vevő csalódhatik, gon

dolva, hogy az speczialitás. Minden pri
vatim iparnak jogában áll, az ilyen tisz
tában üzérkedés ellen fellépni, mennyi
vel inkább teheti azt az állam, mely 
hivatva van a dohányjövedéket meg
védeni.
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ezennel közhírré tétetik, hogy ii.-Almáson fel
mondás lolytán üresedésbe jött dohánynagyáruda 
végett 1001. február hó 26-an d. e. 10 órakor 
a pénzügyigazgatósag hivatalos helyiségében a 
beérkezendő irásbe'i ajánlatok alapján verseny- 
tárgyalás fog tartatni.

A z árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők 
áltál az eladás után igénybevehető ellátási jutalék 
fogja kepezni cs pedig a kérdéses közönséges 
dohánynagyáruda annak fog átadatni, ki azt 
lehetőleg s minden más üzletből elkülönítve a 
legcsekélyebb eladási díjért fogja elvállalni.

Mindazonáltal a kincstár fenntartja magának 
azon jogot, hogy a versenyzők között szabadon 
választhasson, mi okból az ajánlattevő semmi 
esetben sem támaszthat igényt azért, mivel 
ajánlata el nem fogadtatott.

Az eddigi dohánynagyáruda ke elésért l°/0 
szóval egy százalék töz?dij fizettetett

A  dohányuagyárudanak 1900. évi nyers for
galma 120.000 korona volt és a dohányárudához 
anyag beszerzés végett 82 dohánykisarus van 
utalva, továbbá az aruda kezeléséért a bélyeg- 
és váltó űrlapok eladásának kötelezettsége 
11 a °/o eladási jutalek mellett valamint a valódi 
Havanna szivarok eladásának jogosultsága is 
egybe van kötve, mely utóbbi eladásra 1 ' a °/o 
tÖzsdij igénybevétel, mellett adatik meg az 
engedély.

A  dohánynagyáruda készlete a szegedi m. kir. 
dohányáruda raktárából szerzendö be.

A  kincstár az árudának bizonyos összegben 
meghatározott jövedelmet nem biztosit és ez 
okból későbbi kérvények az eladási dij feleme
lése iránt tekintetbe vétetni nem fognak, igy 
kárpótlási igények sem tainaszthatók.

Köteles leend vállalkozó az átvételre kitűzött 
napon továbbá a fogyasztási viszonyoknak meg
közelítőleg megfelelő 4 napi tartalék készletet 
2000, kettő ezer korona értékben beszerezni és 
folyton érintetlen állapotban tartani s azonkívül 
a napi eladásra szükséges 800 korona értékben 
dohánygyártmány mennyiséget is beszel ezni és 
az üzletben azon négy rendbeli könyvek pon
tosan vezetendők. melyek a dohanyeladást szab. 
44. £-ában részletezve vannak.

Pályázok kötelesek bánatpénz fejében 2000 
korona szóval kétezer koronát készpénzben vagy 
a budapesti tőzsdén jegyzett papírokban letenni, 
illetve 1 koronás bélyeggel ellátott sajátkezüleg 
aláirt lepecsételt ajánlatokhoz csatolni s az 
ajánlatot ezen czim alatt ..Ajánlat" a b.-almási 
dohánynagyáruda elnyerésért, legkésőbben 1001. 
évi február hó 20-ig d. e. 10 óráig ezen kir. 
pénzügy igazgatóság főnökségénél közvetlenül 
vagy pósla utján benyújtani.

Az ajánlatban az igényelt kezelési dij száza
lékban számmal és betűkkel s tisztán kiírandó 
és ajánlathoz egyúttal 1) a magyar honosságot 
2) polgári állást és erkölcsi kifogástalanságot.
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úgy 3) a vagyoni állapotot igazoló hatósági 
bizonylatok is csatolandók

Olyan ajánlatok, melyek kellőképen felszerelve 
nincsenek vagy más pályázók ajánlatára hivat-  ̂
koznak, valamint azok is, melyek határozatlanul 
szerkesztvék, úgyszintén elkésve benyújtott vagy ; 
utánajánlatok is figyelembe nem vétetnek.

Táviratok jogérvényes ajánlatnak vagy tett 
ajánlat kiegészítésének semmi körülmények 
között tekintetni nem fognak, a versenylésben ; 
részt nem vehetnek azok, kik a törvény értelme j 
szerint szerződéskötésre nem képesek, továbbá i 
valamely bűntény, csempészet vagy más nemű 
jövedéki kihágások miatt elitéltettek, vagy az ; 
alól bizonyítékok elégtelenségétől mentettek fel.

Továbbá kizárva maradnak azon egyedárusági 1 
tárgyak eladói, kik az üzlettől büntetésképpen 
elmozdittattak vagy a pénzügyi hatóság által 
egyéb okoknál fogva alkalmatlanoknak talál
tatnak.

Ha ezen említett akadályok egyike vagy 
másika csak az üzlet átadása után jutna a ható
ság tudomására a a pügyigazgatóságnak jogá
ban áll az eladási engedélyt azonnal elvonni, 
illetve a nagyarudát felmondani.

Azon pályázók bánatpénze, kiknek ajánlata 
el nem íogadtatik, a tárgyalás befejezése után 
vissza fognád adatni, miy az ellogadolt ajánlat
tevő b natpkénze az érintetlen tartalékkészlet 
beszerzése után fog csak visszaadatni.

Ha a vállalkozó a nagyárudát az átvételre 
kitűzött határnapon át nem veszi, vagy később 
ajánlatától önként visszalép, bánatpénzét elveszti 
és az áruda kezelésének betöltése végett újabb 
pályázat fog nyittatni.

Az ezen vállalatnál mérvadó részletes felté
telek és azzal egybekötött kötelezettségek a 
pénzügyigazgatóságnál és minden pénzügyőri 
biztosságnál betekinthetök.

Megjegyeztetik, hogy a b.-almási pénzügyőri 
szakasz bárczázó állomás lévén, a nagy árus 
díjmentesen a szesztermelési adót és szeszadó- j 
pótlékot beszedni s az illetékes kir. adóhiva 
tálhoz beszállítani köteles.

Zombor, 1901. évi január hó 29-én.
A zombori m. k ir. pénzügyigazgatóság.
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Ajánlati hirdetmény.
A  n.-becskereki m. kir. pénzügyigazgatóság 

részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Torontál- 
raegyébe kebelezett Nagy-Kikinda r. t városban 
üresedésbe jött dohány nagy áruda és különleges
ségi áiuda betöltése végett Írásbeli ajánlatok 
beadása utján 1901. évi márczius hó 5-én d. e. 
10 órakor a pénzügyigazgatóságnál verseny
tárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők 
által az eladas után igénybe vehető ellátási 
jutalék fogja képezni és a dohanynagyái uda és 
különlegességi áruda annak fog atadatni, ki a 
legcsekélyebb eladási dijt fogja követelni, mind
azonáltal a kincstár fenntartja magának azon 
jogot, hogy versenyzők között szabad n választ
hasson, mi okból az ajánlattevő semmi esetben 
sem támaszthat igényt azért, mivel ajánlata el 
nem fogadtatott.

Az eddigi dohánynagyárus a nagyáruda keze
léséért a nagykikmdai pályázat alatt levő 
különlegességi arudában eladott gyártmányok 
után pedig 6452 korona 99 fillér százalék- 
tőzsdijt élvezett.

A  dohány nagyárudának 1900. évi nyers for
galma 278.182 koronát a különlegességi tett ki 
és ahhoz anyagbeszerzés végett 181 kisárus van 
utalva, továbbá az áruda kezelésével a bél> ég
és váltóűrlapok eladásának kötelezettsége 11 2 °|0 
eladási jutalék mellett, valamint a havanna 
szivarok eladásának jogosultsága is egybe van 
kötve, mely utóbbi eladásra 11 a °|„ vagy ennél 
kisebb tőzsdijnak igénybevétele mellett adatik 
meg az engedély.

Az összes gyártmány-készletek a temesvári 
dohanyáruda raktárából, a bélyegkészletek pedig 
a nagykikindai kir. adóhivatalnál lesznek beszer
zendők

Figyelmeztetnek a pályázók, hogy a dohány
gyártmányok eladására vonatkozó szabályok 
13. $ . mely szerint az üres gyártmányládák a 
kincstár részéről visszaváltatnak — érvényen 
kívül helyeztetvén, azokat a m. kir. dohány
áruda raktárból illetőleg fő- és al-árusoktól a

megállapított eladási árak megtérítése mellett 
tulajdonukba átvenni kötelesek.

A  kincstár az árudának bizonyos összegben 
meghatározott jövedelmet nem biztosit, és ez 
okból későbbi kérvények az eladási dij utólagos 
felemeléséért tekintetbe vétetni nem fognak, 
úgy kárpótlási igények sem támaszthatók.

Köteles leend a vállalkozó a dohánynagy- 
árudát az átvételre kitűzött napon, továbbá a 
fogyasztási viszonyoknak megfdelö 8 napi tar
talékkészletet 6000 korona értékben beszerezni 
és folyton érintetlen teljességben fenntartani, 
azonkívül a napieladásra szükségelt gyártmány 
mennyiséget 3500 kor. értékben beszerezni.

A  dohánynagyáruda és evvel összekapcsolt 
kistözsde a főtéren élénk forgalmú helyen száraz 
bolti és raktári helyiségben személyesen keze
lendő és az üzletről azon öt rendbeli könyvek 
pontosan vezetendők. melyek a dohányeladási 
szabályok 19. §-ában részletezve vannak. A  
pályázók kötelesek bánatpénz fejében 600 koronát 
készpénzben, vagy tőzsdén jegyzett állampapí
rokban 50 kros bélyeggel ellátott, sajátkezüleg 
aláirt lepecsételt ajánlatukhoz csatolni, vagy 
pedig ezen ossz get valamelyik állami pénz
tárnál lefizetni, az arról szóló nyugtát az aján
lathoz mellékelni és az ajánlatot ezen czim alatt : 
„Ajánlat a N.-Kikinda város dohánynagyáruda 
elnyeréséért11 legkésőbben 1901. márczius hó 
3-ig d. u. 5 óráig a pénzügy igazgatóság főnök
ségénél közvetlen vagy posta utján benyújtani.

Az ajánlatokban az igényelt kezelési dij szá
zalékban számmal és betűkkel tisztán kifejezendő 
és az ajánlatokhoz egyúttal a magyar honos
ságot, nagykorúságot, polgári állást és erkölcsi 
kifogástalanságot igazoló hatósági bizonylatok 
és vagyoni bizonyítvány is csatolandók. Olyan 
ajánlatok melyek ezen tulajdonokkal nem birnak, 
vagy más pályázók ajánlatára hivatkoznak, 
valamint azok is, melyek határozatlanul szer- 
kes/.tvék, úgyszintén elkésve benyújtott vagy 
utó ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Táviratok jogérvényes ajánlatnak semmi 
körülmények között tekintetni nem fognak. A 
versenyzésben részt nem vehetnek azok, kik a 
törvény értelme szerint szerződéskötésre nem 
képesek, továbbá valamely bűntény, csempészet 
vagy másnemű jövedéki kihágás miatt, avagy 
az állam biztonsága ellen elkövetett áthágások 
miatt illetékesen elítéltettek, vagy az alól csak 
bizonyit-kok elégtelenségéből is felmentettek.

Továbbá kizárva maradnak azon egyedárusági 
tárgyak eladói, kik az üzlettől büntetésképpen 
elmozditattak és oly személyek is, kik nem az 
áruda székhelyén laknak, vagy kiknek a politikai 
szabályok az üzlet helyén leendő állandó tar
tózkodást nem engedik meg.

Ha ezen* említett akadályok egyike vagy 
másika, csa': az üzlet átadása után jutna a 
hatóság tadomására. a pénzügyigazgatóságnak 
jogában állasd az eladási engedélyt azonnal 
elvonni.

Azon pályázók bánatpénzei, kiknek ajánlatai 
el nem fogadtattak, a tárgyalás befejezése után 
vissza fognak szolgáltatni, az elfogadott ajánlat
tevő bánatpénze ellenben az érintetlen készlet 
beszerzéséig visszatartatik.

Ha a vállalkozó a dohány-nagyárudát az 
átvételre kitűzött határnapon át nem veszi, vagy 
később ajánlatától önként visszalépne, bánat
pénzét elveszti és az áruda kezelésének bel ö l
tése végett újabb pályázat fog nyittatni.

Az ezen vállalatnál méivadó részletes fel
tételek és azzal egybekötött kötelezettségek a 
pénzügyigazgatóságnál és minden pénzügyőri 
biztonságnál megtekinthetők.

N -Becskerek, 1901. január hó 30.
M. k ir. pónzügylgazgatóság.

8184.

V I. 1901.

Árlejtési hirdetmény.
A  zombori m. kir. pénzügyigazgatóság részéről 

i ezennel közhírré tétetik, hogy Szabadka szab.
! kir. városában elhalálozás folytan üresedésbe 
1 jött dohánynagyáruda és különlegességi áruda 
j  betöltése végett 1901. évi február hó 20-án 

d. e. 11 órakor a pénzügyigazgatóság hivatalos 
; helyi-égében a beérkezendő írásbeli ajánlatok 

alapján versenytárgyalás fog tartatni.
Az árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők 

által az eladás után igénybevehi tó ellátási jutalék 
i fogja képezni és a dohány nagy- és különlegességi 

áruda együtt annak fog átadatni, ki a két

árudát minden más üzlettől elkülönítve, a lég- 
csekélyebb eladás, díjért vállalja, mindazon által 
a kincstár fenntartja magának azon jogot, hogy 
a versenyzők között szabadon választhasson, 
mi okból az ajánlattevő semmi esetben sem 
támaszthat igényt azért, mivel az ajánlata el 
nem fogadtatott

Az eddigi dohánynagyárus a nagyáruda keze
léséért 1 ’ |9 egy és fél százalék tózsdijt, a külön
leges dohány után 3°/0 tózsdijt kapott.

A  dohánynagyárudának 1900. évi nyers for
galma 667.000 korona, a különlegességi árudának
75.000 korona volt és a dohány nagy árudához 
anyagi beszerzés végett 305 szóval háromszázöt 
kisárus van utalva, továbbá az áruda kezelé
sével a bélyeg- és váltó űrlapok eladásinak 
kötelezettsége 1 l/s %  eladási jutalék mellett, 
valamint a Havanna szivarok eladásának jogo 
sultsága is egybe van kötve, mely utóbbi eladásra 
* 'I* %  vagy ennél kisebb tőzsdijnak igénybe
vétele mellett adatik meg az engedély.

A dohánynagyáruda gyártmány készletét, 
valamint a különlegességi dohánynemeket a 
szegedi dohányraktárból szerzendő be.

Köteles leend a vállalkozó az .átvételre kitű
zött napon továbbá a fogyasztási viszonyoknak 
megfelelő 14 napi tartalék készletet 20.000 
korona, húszezer korona értékben beszerezni és 
folyton érintetlen állapotban fenntartani, s azon
kívül a napi e’adásra szükségelt 3000 korona 
értékben dohánygyaitmány mennyiséget is 
beszerezni.

A  dohánynagyáruda és különlegességi, valamint 
az ezzel egybe kapcsolt kistözsde a piacztéren 
vagy annak közvetlen szomszédságában élénk 
forgalmú, száraz bolti- és raktári helyen, — a 
közönséges dohánygyártmány a különlegestől 
elkiilünitve kezelendő és az üzletről azon négy 
rendb-li könyvek pontosan vezetendők melyek 
a dohányeladási szab. 44 tj-ában rész'etezve 
vanak A  pályázók kötelesek bánatpénz fejében
20.000 korona szóval húszezer koronát kész
pénzben vagy a budapesti tőzsdei jegyzett 
árfolyammal, ha pedig ez a névértéknél nagyobb 
volna, a nóvértékkel számításba vehető érték-

I papírokban 1 koronás bélyeggel ellátott saját- 
kezűleg aláirt lepecsételt ajánlatukhoz csatolni,

| vagy pedig ezen összeget valamelyik állami 
I pénztárnál lefizetni s az arró' szóló nyugtát az 
i ajánlathoz mellékelni és az ajánlatot ezen czim 

alatt „Ajánlat a szabadkai dohánynagyáruda és 
különleges áruda elnyeréséért11, legkésőbben 
1901. február hó 26-ig d. e. 11 óráig a pénz- 
ügyigazgatóság főnökségénél közvetlen vagy 
posta utján benyújtani.

A z ajánlatokban az igényelt kezelési dij szá
zalékban számmal és tisztán kifejezendő és az 
ajánlatokhoz egyúttal s magyar honosságot, 
polgári állást és erkölcsi kifogástalanságot úgy 
a vagyoni állapotát igazoló hatósági bizonylatok 

I is csatolandók.
Táviratok jogérvényes ajánlatnak, vagy a 

; tett ajánlat kiegészítésének semmi körülmények 
j között tekintetni nem fognak. A  versenyzésben 
' tészt nem vehetnek azok, kik a törvény értelme 
| szerint szerződésre nem képesek, továbbá vala- 
! mely bűntény, csempészet vagy másnemű jöve

déki kihágás miatt, avagy az állam biztonsága 
! ellen elkövetett áthágások miatt illetékesen 

elitéltettck. vagy az alól csak bizonyítékok 
elégtelenségéből mentettek fel.

Továbbá kizárva maradnak azon egyedárusági 
í  tárgyak eladói, kik az üzlettől büntetésképpen 

elmozdittattak. avagy a pénzügyi hatóság által 
j egyébb okoknál fogva alkalmatlanoknak talál- 
I tatnak.
; Ila  ezen említett akadályok egyike vagy 
I másika csak az üzlet átadasa után jutna a 

hatóság tudomására, a pénzügyigazgatóságnak jo
gában állami az eladási engedélyt azonnal elvonni.

Azon pályázók bánatpénzei, kiknek ajánlatai 
| el nem fogadtatnák, a tárgyalás befejezése után 
I visszafognak szolgáltatni az elfogadott ajánlattevő 

bánatpénze ellenben az érintetlen készlet beszer
zéséig visszatartatik.

Ha a vállalkozó a dohánynagyárudát az átvé
telre kitűzött határnapon át nem veszi, vagy 
később ajánlatá'ól önként visszalépne, bánat
pénzét elveszti és az áruda kezelésének betöl
tése végett ajabb pályázat fog nyittatni.

A z ezen vállalatnál mérvadó részletes felté
telek és azzal egybi kötött kötelezettségek a 
pénzügyigazgatóságnál és minden pénzügyőri 
biztosságnál megtekinthetők.

Zombor, 1901. január hó 29-én.
A zo nbori m. kir. péruügylgazgatóság.



D e u te c h e r  T l i e i l

„ D O H Á N Y Á R U S O K  K Ö Z L Ö N Y E "
(ORCÁN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H ALT- Dér ZigiirieUen-Kon^uin. — Árlejtés.

Dér Zigarretten-Konsum.
Es scheint, dass in dem Konsum dér 

Zigarretten eine Stagnation eingetreten 
ist, nachdem sich dieser keineswegs in 
jenem Maasse vermehrt, wie dies bisher 
von Jahr zu Jahr dér Fali war.

Dér Zigarretten-Konsum hatte natur- 
gemass eine kolossale Steigerung zu 
erwarten, nachdem in dem Konsum dér 
Zigarrette im Vergleiche mit dér Zigarre 
dieselbe Umiinderung eingetreten ist, 
wie seinerzeit zwischen dér Tabakspfeife 
und dér Zigarre. Auch damals, es mügén 
seither vielleicht vierzig Jahre verstrichen 
sein, vollzog sich eine Umiinderung zu 
Gunsten dér Zigarre, die überraschte 
und diese Umiinderung hielt insolange 
an, bis die Tabakspfeife fást giinzlich 
verdrangt wurde.

W ie gesagt, c'er Vorgang ist derselbe, I 
nur dass die Zigarre naturgemiiss nicht I 
so leicht zu verdriingen ist, weil dér | 
Zigarrette noch manche Miingei anhaften, 
die starke Raucher abhalten sich ihrer 
zu bedienen. Da ist zum Beispiel das 
Papier, welches bisher giinzlich geruchlos 
nicht hergestellt werden konnte, ferner 
die Quantilát des in dér Zigarrette ent- 
haltenen Tabakes, welche den starken 
Raucher nicht zu befriedigen vermiigen. 
Gleichwohl hat sich die Zigarrette bis 
zum heutigen Tagé schrittweise den 
Konsum erobert und da, wenn auch 
kein Rückschritt, immerhin aber keine 
nennenswerthe Steigerung in dem letzten 
Jahre /u verzeichnen ist, gibt die Sache 
zu denken.

W ie bei den Zigarren, so wirkt auch 
hier abermals jener Umstand sehr schad- 
lich, wonach fást sammtiiche Sortén 
schon zu lángé unter gleichen Namen 
und gleicher Form im Verkehr sind. 
Mán wird zugeben, dass eine Auffrischung, 
eine Neuerung auf jeglichem Gebiete 
dér Kom.sumtion stets von den heil- 
samsten Folgen begleitet ist. Neue Sor
tén werden ungeduldig erwartet, er- 
scheinen sie und — was die Hauptsache 
ist, sind sie zu habén (was bekanntlich 
bei EinfUhrung neuer Sortén niemals 
dér Fali ist), dann ist, zumindest flir 
den Anfang ihr Absatz ein sehr starker. 
Sind die Sortén gut, dann ist fiir Jahre 
hinaus ihr Konsum gesichert. Das habén 
wir bei dér ,,Sultan“ , bei dér ,,Hölgy“ - 
Zigarrette gesehen, das zeigte sich auch 
bei dér „Prinzessas". Nun aber scheint 
es, dass das Alté nicht mehr zieht. Ein 
Sulistand im Vertriebe bedeutet cinen 
Rückgang und so müsste mán darauf 
bedacht sein, durch Einlührung neuer 
Sortén das lnteres.se dér Konsumenten 
anzutachen.

Was die genannten drei Sortén be- 
trifft, so könnten dieselben ja immerhin 
vorlaufig in den Verschleiss bleiben, bis 
sich bei EinfUhrung neuer Sortén an 
ihrer Stelle ihr Minderkonsum heraus- 
stellt. Auch könnten die a 2 und 1 Heller 
im Verschleisse sich befindlichen Zigar-

1 retten vorlaufig im Verschleissregister 
verbleiben. Dagegen würden wir vor- , 

j schlagen, nach und nach die 3 Heller- ! 
Zigarretten durch andere zu erset/.en, 
wie wir auch dér Meinung sind, dass 
Zigarretten á 5 und 6 Heller noch im- 
mer dem Verschleisse mangeln, zumal die 
vorhandenen durchaus nicht befriedigen.

Dér Zigarietten-Konsum erleidet aber 
auch eine máchtige Einbusse durch den 
noch immer lebhaft betriebenen Zigar- 
rettenschmuggel in Kaffee- und Gast- 
háusern. Nicht wenig trágt hiezu bei 
dér in jüngster Zeit schwungvoll ins 
Werk gesetzte Handel mit den Zigar- 
rettenhulsen. Die k. ung. Tabak-Regie 
hiitte es so spielend leicht, aus den 
statistischen Ziffern dér Ein- und Ausfuhr 
von Zigarrettenhülsen und Papieren, welche 
hier zu Hülsen verarbeitet werden. zu 
erfahren, wieviel Zigarretten eigenttich 
von zweiter Hand im Lande erzeugt 
werden. Wir schatzen diese Ziffer kaum 
geringer als jene, welche von derTabak- 
Regie als fertige Zigarretten abgesetzt 
werden. Rekapituliren wir das Gesagte, 
so muss vor allém die EinfUhrung neuer 
Sortén und zwar in Perioden von drei 
zu drei Jahren erfolgen, wenn dér Zigar- 
rettenkonsum cinen Aufschwung erzielen 
soll. Mit den altén Sortén lásst sich nur 
fortwirthschaften, jedoch vorwárts kom- 
men nicht. Ferner müsste dem Schmuggel 
ernstlich an den Leib gerückt werden 
und Massregel getroffen werden, dass 
die F'abrikation und dér Handel mit Zi- 
garrettenpapieren und Hülsen unter staat- 
liche Kontrolé gestellt werden. Wenn 
nicht anders möglich, müsste durch die 
Legislative ein Gesetz geschaffen werden, 
welches den Verkauf und die Kabrikation 
von Zigarrettenpapieren regeit. So wie 
die Sachen heute stehen. ist es nicht 
nur Privátén, sondern berufsmassigen 
Schmugglern spielend leicht. sich Zigar
retten in jeder gewünschten Form und 
Gestalt herzustellen. Selbstverstánelich 
bleibt dies nicht ohne Einfluss auf den 
Zigarrettenkonsum. nachdem die uner- 
laubte Anfertigung von Zigarretten tág- 
lich Neues schafft und bietet. Ist auch 
an eine Monopolisirung des Zigarretten- 
papieres dermalen nicht zu denken, so 
kann gleichwohl eine Kontrolé über den 
Handel und die Fabrikation derselben 
vöm Staate insoferne geübt werden, als 
dieser die Erzeugung solcher Sortén ver- 
bietet, welche als Konkurrenzartikel dér 
ilrarischen Zigai retten betrachtet werden 
miissen. Ausserdem müsste jede neu 
anzufertigende Hülse dér Tabak-Regie 
vorgelegt und dérén Anfertigung erst 
dann gestattet werden, wenn ersichtlich 
ist, dass mit den Hülsen kein Missbrauch 
getrieben werden kann. Gegcnwártig sind 
es Hülsen, die in den Verkehr kommen 
mit lienennung ágyptischer Namen, öfter 
auch auslander Firmen, so dass die 
Káufer solcher Zigarretten getauscht wer
den und vermemen, es wjire dies eine 
Spezialitáten - Zigarrette. Jede priváté

Industrie besitzt das Recht, gégén der- 
artige unlautere Manipulationen einzu- 
schreiten, umwieviel mehr dér Staat, dér 
das Tabak-Monopol zu schützen beru- 
fen ist.

495|ÍM)1.

Árlejtés.
A  nagykarolyi m. lcir. pénzügyigazgatóság 

részéről közhírré tétetik, hogy F.-Gyarmat köz
ségében (Szatmár megye) a dohánynagyárudá- 
nak betöltése czéljából a nevezett igazgatóság
nál 1901. márcz. hó f)-én d. e. 10 órakor írásbeli 
ajánlatok által versenytárgyalás fog tartatni.

Ezen napyárudához 97 dohánykisárus van 
beszerzés végett utalva.

A  nagyáruda készletét a debreczeni kir. 
dohányárudából szerzi be és eddig 2K/,0°!0-tóli 
tőzsdijat élvezett.

Ezen nagyárudával össze van kötve a bélyeg 
és váltóürlapok eladá'ának kötelezettsége 1 7a°/«* 

eladási jutalék élvezete mellett, ebbeli készletét 
a f.-gyarmati kir. adóhivataltól szerzendi be.

A  nagyáruda haszonbére, az arra alkalmasnak 
talált legcsekélyebb lőzsdijat igénylő pályázó
nak fog adományoztatni, csakis ezen tőzsdij 
képezheti az ajánlatok tárgyát.

A  nagyáruda forgalma átlagosan véve dohány 
és szivarban 02880 kor. tehető nyersértékben.

A  nagyárudával mindig kicsinybeni dohány- 
árulási jog is van egybekötve.

A  magas kincstár az évi forgalmi eredmény 
állandóságára, úgy a kistőzsdék számára nézve 
kezességet nem vállal, a tőzsdij utólagos fel
emelését nem engedélyezendi s bárminemű 
kárpótlási igényt tekintetbe nem veend Ellen
ben vállalkozó köteles a dohány és szivaranyag 
készlet szállítására szolgáló tartályokat és ládá
kat a megállapított eladási árnak a magas kincs
tár részére leendő megtérítése mellett tulajdo
nul átvenni, köteles továbbá 21 napi fogyasz
tásnak megfelelő tartalék készlet 3000 kor., 
esetleg egy későbbi rendelettel meghatározott 
értékben beszerezni és folyton érintetlen teljes
ségben fenntartani s ezenkívül a napi szükség
let igényelte anyag készletet is beszerezni

A  dohánynagyáruda és vele kapcsolatos kis- 
1 tőzsde F.-Gyarmaton élénk forgalmú helyen,
I tökéletesen száraz bolti és raktári helyiségben 

a vállalkozó által személyesen kezelendő s a 
dohány eladási szabályok 42. §-ában részlete- 

1 zett könyvek kifogástalanul vezetendők.
A  pályázók kötelesek bánatpénz fejében a 

fent kijelölt csonkithatlan dohányanyag készlet 
| Összegének 10%, azaz 300 háromszáz korona 
: készpénzben vagy állampapírokban, esetleg 

állami biztositékül elfogadható más értékpapí
rokban, melyek azonban a tőzsdén jegyzett 
érték 20%-ának levonása mellett mutatkozó 
értékben fogadtatnak el, ezen kir. pénzügyigaz
gatóság székhelyén, avagy kerületében levő 
valamelyik kir. adóhivatalnál pü. letetbe he
lyezni s az arról szóló eredeti nyugtát a fent 
meghatározott nap d e. 10 óráig benyújtandó 
1 koronás bélyeggel ellátott lepecsételt és 
sajátkezüleg aláirt ajánlataihoz mellékelni s az 
igy ellátott a m. kir. pénzügyigazgatóság főnö
kéhez beküldeni.

Nagy-Károly, 1901. évi február 6.
M. k ir. pénzügyigazgatóság.
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1492.
190i.

Ajánlat.
A szombathelyi m. kir. pénzügyigazgatóság 

részérói ezennel közhírré tétetik, hogy felmondás 
folytán üresedésbe jött rohonczi dohánynagy- 
áruda kezelésének betöltése czéljából, alulirt 
m. kir. pénzügyigazgatóságnál 1901. évi márczius 
hó 4-én délelőtt 9 órakor Írásbeli ajánlatok 
utján versenytárgyalás fog tartatni.

A'. Írásbeli ajánlatok 1901. évi márczius hó 
3-án déli 12 óráig a m. kir. pénzügy igazgatóság 
főnőkénél közvetlenül vagy posta utján nyúj
tandók be.

Az ajánlat tárgyát csakis a dohányforgalom 
után járó tözsdij fogja képezni.

A  jogosítvány elnyerésére annak lesz kilá
tása, ki erre alkalmasnak találtatik és a ki 
a százalékokban kifejezendő legkisebb tözsdijat 
követeli, mindazonáltal az államkincstár fenn
tartja magának azt a jogot, hogy a versenyzők 
között szabadon választhasson, miért is egyik 
ajánlattevő sem támaszthat igényt azért, mert 
olcsóbb ajánlata el nem fogadtatott.

Az eddigi dohány-nagyárus, ki egyszersmind 
a váltó- és bélyegürlapok elárusitását is 1 1|a°/o 
tözsdij mellett eszközölte, a nagyáruda kezelé
séért (1 *|8 °/o) egy és fél százalék tözsdijat élvezett.

A  dohány-nagyáruda, melylyel kisárulási jog 
is van összekötve. 1901. évi nyers forgalma a 
hozzáutalt 34 dohány-kisárus után 34259 korona, 
fogyasztók részére kicsinybeni eladás utáni for
galma 2702 korona, összesen tehát 37021 korona.

Az összes dohányanyag a győri dohányáruda 
raktárából lesz beszerzendő, még pedig olyan 
kijelentéssel, hogy az anyagkészlet szállítására 
szolgáló tartályokat a vállalkozó a megállapított 
eladási árak megtérítése mellett köteles átvenni.

A  nagyárus anélkül, hogy neki az árulásra 
beszerzett doháay-gyártmányok összegétől járó 
százalékos tőzsdijon, illetőleg a szállítási és 
egyéb kezelési kiadások levonása után fenn
maradt tiszta jövedelmen kívül egyéb jövedelem

i biztosíttatnék, köteles a dohány-gyártmányok 
i eladásara vonatkozó szabályok 44. g-ában rész

letezett üzleti könyveket kiíogástalar.ul vezetni.
Ugyanazért az államkincstár a nagyárudánál 

I egyéb jövedelmet avagy a versenytárgyalás 
I alapjául szolgáló forgalom változatlan íentartását 
j nem biztosítja cs e czimen avagy bármi más 
I okból a kezelési dij emelésére irányult kérelem 
, feltétlenül el fog utasittatni, nemkülönben bármi

nemű kárpótlási igények figyelmen kívül fognak 
hagyatni.

Köteles leend vállalkozó a dohány-nagyáru- 
dában a fogyasztási viszonyoknak megfelelő 8 

í napi tartalékkészletet 4000 korona értékben 
beszerezni és folyton érintetlen teljességben 

! fentartani, ezenkívül a napi szükségletet igényelte 
anyag-készletet is beszerezni és raktáron tartani.

A  dohány-nagyáruda és az ezzel kapcsolatos 
: kistőzsde Rohonczon, tökéletes száraz bolti és 

raktári helyiségben személyesen kezelendő.
A  pályázók kötelesek a bánatpénz lejében 

fent kijelöli csonkithatlan dohány-készlet érték
összegének megfelelő 10%-ot, azaz (400 koronát) 
négyszáz koronát a szombathelyi kir. adóhiva
talnál készpénzben avagy óvadékképes érték
papírokban, melyek az mban 20% levonása tnel- 

! letti értékben fogadtatnak el, a pénzügyi letétbe 
helyezni, az arról szóló eredeti nyugtát 1091. 
évi márczius hó 3-án déli 12 óráig benyújtandó 

i s 1 koronás bélyeggel ellátott lepecsételt és 
| sajátkezűieg aláirt ajánlatokhoz mellékelni. Az 
' ajánlat a következő czim alatt nyújtandó be :

,,Ajánlat a Rohonczon megüresedett dohány- 
j  nagyáruda kezelésének elnyerése iránt.“

Az ajánlatba a követelésbe vett kezelési dij 
(%) százalékban számmal és betűkkel tisztán 
kiírandó és az ajánlathoz egyúttal a magyar 
állampolgárságot, nagykorúságot igazoló ható - 
ságilag kiállított erkölcsi és vagyoni bizonyít
vány is csatolandó.

Olyan ajánlatok, melyek ezen rendelkezések
nek meg nem felelnek, avagy más pályázó 
ajánlatára hivatkoznak, valamint azok is, melyek

l határozatlanul szerkesztvék. úgyszintén az elkésve 
ueadottak, nemkülönben az utóajánlatok figye- 
lembe vétetni nem fognak.

A  versenyzésben részt nem vehetnek azok. 
a kik a polgári törvények szerint terhes szerző
déskötésre nem képesek, tova )bá azok, kik vala
mely bűntény, csempészet vagy másnemű 
jövedéki kihágás miatt jogérvényesen elítéltettek, 
avagy azok, a kik a m. kir pénzügyigazgatóság 
által egyéb okoknál fogva alkalmatlanoknak 
találtatnak.

Nemkülönben kizárvák a versenyzés alól azok 
is, kik nem laknak állandóan Rohonczon. 1 la 
ezen akadályok egyike vagy másika a dohany- 
nagyáruda átadása után jutna a kir. pénzügy- 
igazgatóság tudomására, az eladási engedély 
azonnal be fog vonatni.

A  pályázók bánatpénze, minthogy az ajánlatok 
• a m. kir. pénzügyminisztériumhoz terjesztendő 

fel határozat hozatalra, csakis a határozatnak 
beérkezése után fog az illetőknek kiutaltatni, 
illetve az elfogadott ajánlattevő bánatpénze a 
csonkithatatian készlet beszerzéséig visszatar- 
tatoi. Ha azonban a vállalkozó a dohány-nagy- 
árudát az. átvételre kitűzött határnapon at nem 
veszi vagy később ajánlatától visszalépne, bánat
pénzét elveszti és az áruda kezelésének czél
jából újabb pályázat fog nyittatni.

ügyben a dohánygyártmányok eladására s 
az áruda felmondására vonatkozó és ezen kir. 
pénzügyigazgatóságnál megtekinthető szabályok 
mérvadók.

Szombathely, 1901. évi január hó 3 1-én.

M. k ir pénzügyigazgatóság.

Hilfsrcdakteu Ferűlnand Heltal.
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