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T A R T A L O M :  lígy uj Árlejtési hii

Egy uj esztendő.
Ama változások, melyek a lefolyt 

évben a dohányegyedáruság terén elő
fordultak, alig megemlítésre méltók, alig 
bírnak valami fontossággal. Tisztán csak 
adminisztráció tekintetében történtek vál
tozások, újítások és nem jelentenek 
számottevő haladást avagy visszamara
dottságot. Ugyanezt mondhatjuk a do
hánytőzsdéket illetőleg, a hol csak any- 
nyiban történt változás, hogy a lefolyt 
év alatt halálozás következtében, hu
szonöt uj dohánynagytőzsde került uj 
birtokosok kezei közzé. A  mi az üzlet
menetet magát illeti, minus mutatkozik, 
a mi bizonyára az általános közgazdasági 
viszonyoknak tulajdoniló, mely a lefolyt 
évben bizony nagyon is rossz volt. A 
tőzsdetulajdonosoknak a lefolyt év meg
hozta a rég óhajtott vasárnapi munka- 
szünetet, ha nem is ama formában, 
mint a hogy azt óhajtották, nem tagad
ható mégsem, hogy a pénzügyminister 
ő kegyességének egy hálára méltó elha
tározása hozta meg azt: mert még úgy 
is, hogy fiz illető érdekeltek saját elha
tározására bízta a vasárnapi munkaszü
net megtartását, nagyon lekötelezte vele 
a dohányelárusitók zömét. A további 
nem tartozik sem a pénzügyminister, 
sem tisztviselőinek hatáskörébe. A további 
lépések a kötelező vasárnapi munka
szünet iránt a kereskedelmi ministerium 
hatásköre alá tartozik, miért is ott a 
kellő lépések eziránt megteendők. Ké
szünkről a lenti rendeletet kiváló hu
mánusnak és liberálisnak tudjuk és 
ismerjük el, mert senkinek érdekeit nem 
korlátozza.

A  kis tőzsdetulajdonosok nem 
tudták elérni ugyanazt a fogyasztást, 
mint 1901-ben, a mi csakis a rossz 
üzletviszonyoknak tudható be.

libben a tekintetben is csak dicsé
ret illeti a pénzügyigazgatóságot, mert 
megtette aziránt a lépéseket, hogy bér
engedménybe részesüljenek a dohány
elárusitók. Valóban, helyénvaló a kimc- 
let! Ugyancsak uj tőzsdéket csak ott 
engedélyezett, a hol uj utczák, terek 
létesültek, valamint beszüntetett olyan 
tőzsdéket, melyek csekély fogyasztásuk 
következtében csakis ártalmára voltak a 
tisztességes forgalmat képcsitő szomszé
dos dohánytőzsdékre.

A kis tőzsdetulajdonosok fővárosunk
ban megérzik a rossz idők viszontagsá
gait, épp úgy éri őket, mint bármely 
más kereskedőt. Váljon jobb lesz-e az 
uj esztendőben ? Változnak-e a viszo
nyok ? Akarjuk hinni, reményleni. Jó

jelnek tekinthető már az is, hogy ha 
azon a helyen, a hol a helyzet javításá
ról szó lehet gondolnak arra. Indít
tatva erezzük magunkat ennek következ
tében olvasóközönségnek nevében is 
köszönetét mondani mindama bátor- 
lelkű nemesen gondolkozó tisztviselők
nek, kik hivatva vannak a dohánytőzsde 
tulajdonosok ügyeivel foglalkozni és 
azok érdekeit cselekedetteikkel előmoz
dítani, jólétükre gondolni.

Eme tisztviselő uraknak, valamint 
tisztelt előfizetőnknek szerencsés jó uj 
esztendőt kívánunk.
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Árlejtési hirdetmény.
A gyulai m. kir. pénzügyigaztósüg által 

közhírré tétetik, hogy a lemondás folytán üre
sedésbe jött gyulai dohánvnagyárudának és 
a dohány különlegességi árudának nyilvános 
pályázat utján Írásbeli ajánlatok beadása mel
lette való betöltése iránt 1903. év január 29-én 
d. e. 10 órakor ezen kir. pénzügyigazgatóság 
hivatalos helyiségében tárgyalás fog tartatni.

Ezen dohány nagyáruda és különleges
ségi áruda, mely előbbihez Gyula rendezett ta
nácsú város, továbbá gyulavári, Doboz és Két- 
cgyháza községek dohány kis árudái vannak 
anyagbeszerzés végett utalva, a dohány kész
betét a nagyváradi dohány áruda raktárból, 
a különlegességi gyármányokat pedig a buda
pesti központi dohány raktárból szerzendi be.

A dohány nagy árudának 1901. évi for
galma 1990.03 kor. 77 fillér, a különleges áruda 
évi forgalma 28.053 kor. 81 fillér volt, —  
a kir. kincstár azonban ezen forgalmi ered
mény állandóságát nem biztosítja, —  mi okból 
későbbi kérvények a vállalat dij felemelés iránti 
tekintetben vétetni nem fognak s kárpótlási 
igények sem támaszhatik.

Az ajánlat tárgyát a dohány nagyáru
dára nézve a nagybani eladás utáni, a különle
gességi árudánál pedig a kicsinybeni eladás 
utáni kezelési dij képezi és az árudák 
ezen pályázónak fognak adományoztatni, ki 
legkisebb °/o dijt vesz igénybe. —  Az ajánlat
ban külön-külön kitüntetendő, hogy meny
nyi kezelési dijt óhajt igénybe venni a dohány 
nagyáruda és mennyit a különlegeségi áruda 
kezeléséért.

A vállalkozó köteles magát 14 napi 8500 k. 
értéket képviselő dohány és szivar készlettel 
ellátni, mely a rondkivüíi igények fedezésére 
szolgáló érintetlen Készlet alapját képezendő és 
mindig kiegészítendő.

A pályázók kötelesek bánatpénz fejében 
850 koronát 1 kor. bélyeggel ellátott sajátke
z ű ig  aláirt bepecsételt ajánlathoz csatolni és e 
czim alatt „Ajánlat a gyulai dohány nagy és kü
lönlegességi áruda kezelés elnyeréséért" a pénz- 
ügyigazgatósóg főnöke vagy helyettesénél leg
feljebb 1903. évi január hó 29-én d. e. 9 óráig 
benyújtani, az ajánlatban a kezelési dij úgy 
áruda mint a különlegességi áiudára külön- 
külön kitüntetendő. —  Az ajánlathoz egyúttal 
a nagykorúságot, magyar állampolgárságot, pol
gári állást és erkölcsi kifogástalanságot, valamint

vagyoni állapotot igazoló hatósági bizonyítvá
nyok csatolandók.

Oly ajánlatok, melyek más pályázók aján
lataira hivatoznak, valamint azok is, melyek a 
meghatározott időn túl adatnak be, vagy határo
zatlanul szerkesztnék, vagy a megjelölt kellé
kekkel ellátva nincsenek, figyelembe nem vétet
nek, egyenlőre ajánlatoknál pedig vagy egyálta
lában tekintet nélkül az ajánlatok minőségére, 
az igazgatóság magának tartja fenn az intézke
dési jogát.

Azon pályázók bánatpénzei, kiknek aján
latai el nem fogadtatnak, a tárgyalás befejezése 
után fognak kiadatni, a vál a kozói pedig a 
rendes anyag készlet beszerzéséig visszatartatik.

Ha vállalkozó a dohány nngyaruda keze
lését 4 bét alatt azon értesítéstől számítva, hogy 
a dohány árulása joga reá ruháztatott, nem 
vállalja, vagy ajánlatától önként visszalépne, 
bánatpénzét elveszti és a nagy és különleges
ségi tőzsde kezelése iránt újabb pályázat fog 
hirdettetni.

A körülményesebb feltételek és az eladás
sal összekötött kötelezettségek aláirt kir. pénz
ügyigazgatóságnál és a gyulai kir. pénzügyőri 
biztosságnál megtekinthetők.

Ajánlati minta.
Alólirott késznek nyilatkozom, a gyulai 

dohány nagyáruda kezelését a fennálló szabályok 
betartása mellett . . . .  %  és a különlegességi 
áruda kezelését . . . .  %  (szóval és számmal) 
kezelési dij mellett elvállalni.

A feltételeket ismerem s azoknak maga
mat alá vetem, 850 korona bánatpénzt nagy- 
korusági és erkölcsi, valamint vagyoni állapotot 
igazoló hatósági bizonyítványt mellékelek.

(Keltezés, sajátkezű aláírás, polgári állás 
és lakhely).

Gyulán, 1902. évi deczember hó 13-án.
A penzügyigazgatóság.

i 130.252.
í V. rw2. szám-

Árlejtési hirdetmény.
A budapestvidéki m. kir. pénzügyigazgató

ság részéről ezennel közhírré tétetik, hogy el
vonás folytán üresedésben jött kis kun-lélegy- 
házai dohány nagyáruda’ kezelésének biztosítása 
végett írásbeli ajánlatok utján versenytárgyalás 
fog tartatni.

A kun félegyházi dohány nagyáruda, mely- 
lyol a dohány, valamint a bélyeg és váltó űr
lapok kicsinyben eladása is össze van kötve és 
mely 94 kisárudát l̂át el készlettel, a dohány- 
gyártmányokat a szegedi dohányraktárból szerzi 
be készletét.

A dohányárudénak 1901. október 1 -töl 
1903. évi október 1-ig volt évi forgalma Eg\* 
százhat vankétezerkilenczszáznyolczvanhárom 

kor. 23 fillér.
• a) a saját üzletében kicsinyben eladott 

és dohánygyártmány: 13.383 . kor. 90 . . fillér.
!>) a hozzáutalt kisárusoknak kiszolgáltatott:

........................  149.500 . . . kor. 57 . . . flll.
összesen 1(52.983 . . • kor. 23 . . . fill. 

tett ki, mely összeg után a volt dohányárus 
ez ideig 1‘5% tözsdijt élvezett.

A kincstár az árudának bizonyos összeg
ben meghatározott jövedelmet nem biztosit, ezen 
okból a tőzsdij felemelése iránt esetleg beérkező 

, későbbi kérvények tekintetbe vétetni nem fognak.
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Vállalkozó köteles a fogvasztási viszonyok
nak megfelelő 8 napi tarta ék készletei minden 
időben érintetlen állapotban tartani.

Versenyzők tartoznak bánatpénz fejében 
4000 koronában megállapított állandó dohány
készlet értékének 10%-át azaz 400 Koronát 
a csatolt minta szerint szerkesztendő 1 koronás 
bélyeggel ellátandó lepecsételt ajánlathoz vagy 
készpénzben mellékelni, vagy pedig ezen ösz- 
szeget valamely kincstári letenni és az erről 
nyugtát az említett ajánlathoz csatolni. Olyan 
ajánlatok, melyek kellőképen felszerelve nincse
nek, vagy más pályázók ajánlatára hivatkoznak 
úgyszintén elkésve benyújtott utóajánlatok figye
lembe nem vétetnek.

Távirati ajánlatok el nem fogadtatnak.
A versenytárgyalásban részt nem vehet

nek, a kik a törvény értelmében szerződés kö
tésre nem képesek, vagv bűntény, csempészet, 
vagy n ásnemű jövedéki kihágások miatt Ítél
tettek, vagy' az alól bizonyítékok hiánya miatt 
mentettek fel.

Továbbá kizáratnak azon egvedártisági 
tárgyak azon volt eladói, a kik az üzletből 
büntetésként elmarasztaltattak.

Ha ezen akadály ok egyike vagy másika 
csak az üzlet átadása után jutna a hatóság 
tudomására, a pénzügyi hatóságnak jogában áll 
az eladási engedélyt azonnal megvonni, illetve 
a nagyárudát felmondani. A nagyáruda elnyeré
sére annak lehet kilátása, a ki a százalékokban 
kifejezendő legkisebb lőzsbért igényli, határo
zottan kijelentetik azonban, hogy az ajánlatok 
közötti szabad választásjogát a kir. kincstár 
fenntartja.

Azon versenyzők bánatpénzei, kiknek 
ajánlata el nem fogadtatik, a tárgyalás befeje
zése után vissza fog adatni, az elfogadott aján
lat bánatpénze pedig csak az érintetlen tartalék 
készlet beszerzése után fog visszaadatni.

Ha vállalkozó a dohányárudét az átvételre 
kitűzött határidőben át nem veszi, vagy később 
ajánlatától önként visszalép, bánatpénzét elveszti 
és a dohány nagyáruda kezelésének betöltése 
végett újabb árlejtés fog kiíratni.

Az ajánlatok, melyekhez a pályázók nagy
korúságát, erkölcsiségét, vagyoni állapotát és 
feddhetlen előéletét igavoló hatósági bizonylatok 
csatolandók 1903. évi január hó 19-ik napjá
nak délelőtti 10 órájáig ezen kir. pénzügy igaz
gatóság főnökéhez nyújtandó be.

Budapesten, 1002. deczember hó 15-én.
Bárczy

kir. tanácsos,
magy. kir. pénzügy igazgató.

4360.

Árlejtési hirdetmény.
36504 V 1902. A veszprémi m. kir. pénz

ügyigazgatóság részéről közhírré tétetik, hogy 
a Veszprém vármegyében fekvő Veszprém ren
dezett tanácsú városban üresedésben jött do
hány nagy különlegességi áruda kezelésének 
betöltésére zárt írásbeli ajánlat utján 1903. évi 
január hó 20 án d. e. 10 órakor a kir. pénz- 
ügyigazgazgatóságnál versenytárgyalás fog tar
tatni.

Az árlejtési tárgy át ugyancsak a verseny
zők által az eladás után igénybe vehető el
látási (kezelési) jutalék fogja képezni és a do
hány nagy és különlegességi áruda kezelése 
iránt jogosítvány annak fog átengedtetni, a ki 
az üzlet ellátásért a pénzügyi hatóságnak a leg- 
előny’ösebb ajánlatot teszi vagyis a legcsekélyebb 
kezelési (eladási) dijat követclendi. Máskülönben 
is a kincstár fenntartja magának a jogot, hogy 
a versenyzők között szabadon választhasson 
mivégből is bz ajánlatot tovő semmi esetben 
sem támaszthat igényt azon okból, mert aján
lata el nem fogadtatott.

Az eddigi dohány nagy és különlegességi 
áruda kezelője a nagy kezeléséért egy egész 
héttized (7/io) % , a vele kapcsolatos különleges
ségi áruda kezeléséért pedig három (3) %  keze
lési dijat élvezett. A fentjeJzett dohány nagy 
áruda 1901. évi összes anyag forgalma volt: 
a) a nagytőzsdénél 433.713 korona 63 fillér, A) 
a nagy árudánál 48.162 korona 48 fillér, c) 
a nagytőzsde forgalmából pedig esett a vele 
járó kis tőzsde forgalmára 24.978 korona 09 
fillér. A nagyárudához anyagbeszerzés végett 
270 — 300 dohány kisárus van utalva.

A  dohány negyárudával bélyegjegy és

váltóürlapok eladásainak kötelezettsége is ( l 'a )  
egy és egy fél °/o eladási jutalék mellett van 
egybekötve.

A bélyeg és vállóürlapok beszerzésére 
nézve a veszprémi kir. adóhivatalhoz van 
utalva. A  nagyárus köteles az összes dohány
anyagot közvetlenül a budapesti ni. kir. köz
ponti dohányáruda rákiéiból beszerezni és az 
ez idő szerint hozzáutalt és jövőben oduulalando 
dohány kisárusokat a szükségelt dohányanyag
gal pontosan ellátni, kötele s továbbá a nagy 
és különlegességi árudát személyest 11 kezelni, 
úgy a tartásra neki előirt minden egyes dohány 
és szivarnemekből a kir. pénzügyigazgatóság 
részéről a közönséges gyártmányokra nézve 
ezennel 14.000 kor., a különlegességre nézve 
pedig 3000 korona értékkel megállapított cson- 
kithatlan tartalék készletet folyton érintetlen 
épségben megtartani s ezenkívül c napi fogyasz 
tásra szükséges gyártmányokat is készletben 
tartani.

A kincstár a dohány nagy és különleges
ségi áruda jövedelmére nézve semmiféle keze
séget sem vállal, hanem a nagyárus csakis 
az eladási díjra és a nagy árudával egyesi teli 
bélyeg és dohány kislőzsde jövedelmére tarthat 
igényt, köteles lévén ezekből a dohány nagy 
és különlegességi áruda kezelésével összekötött 
minder nemű kiadásait fedezni, ugyan azért az 
eladási dij utólagos felemelése iránti kérvények 
vagy kártalanítási igények figyelembe vétetni 
nem fognak.

Ajánlattevők kötelesek 7000 kor. azaz 
I létezer kor. bánatpénzt készpénzben, vagy 
tőzsdén jegyzett elfogadható álla 1 papírokban 
letenni esetleg annak valamely kir adóhivatal
nál eszközölt letételét pénztári nyugtável igazolni.

A zárt írásbeli ajánlatok az alábbi minta 
szerint J kor. bélyeggel ellátottan állilandók 
ki, melyek a bánatpénzzel, helyhatósági erkölcsi 
bizonylattal ellátva legkésőbb 1903. január hó 
19-én délig 12-ig alulírott kir. pénzügyigazgató- 
ság főnökénél nyújtandók be, hol is azok az 
elől említett napon (20-án) d. e. 10 órakor 
tartandó nyilvános tárgyalás alkalmával bizott
ságilag fognak felbontatni. Tartozik ajánlattevő 
ajánlatához egyúttal illetőségét és nagykorú
ságát igazoló okmányt csatolni, továbbá polgári 
és vagyoni állását hitelt érdemlőleg kimutatni 
arra nézve, hogy nagyobb tőke befeketetésre 
képességgel bir. Hiányos vagy utó és tavirali 
ajánlatok el nem fogadtatnak. %

Az elfogadott ajánlattevőnek bánatpénze 
az áruda átvételéig és csonkithatlan anyagkész
let beszerzéséig visszatartatik ; ugyanez köteles 
a dohány nagy és különlegességi áruda keze
lését 1903. évi február l én d. e 8 órakor át
venni. Ha az elfogadott ajánlattevő a dohány 
nagy és különlegességi áruda kezelését 1903. 
évi február hó l~én át nem venné, avagy ha 
ajánlatától a versenytárg\ alás után visszalépne, 
letett bánatpénzéi elveszti és a nagy és külön
legességi áruda kezelésnek beiölthctése végett 
az ajánlattevő kára és veszélyére úgy költsé
gére uj versenytárgyalás fog tartatni.

A mondott dohány nagy és különlegességi 
áruda kezelésével összekötött egyéb kötelességek 
és teendők iránt felvilágosítást adni ezen 
kir. pénzügy igazgat óság V-ik ti. oszt. valamint 
a kir. pénzügyőri biztosságok hivatvák. Az aján
lat czim lapján világosan kiteendő „Ajánlat a 
veszprémi kir. kincstári dohány és különleges
ségi áruda átvételére" alant pedig a bánatpénz 
letételének mily módon történt eszközlése szem-
beötlőleg irándó : „Terhelve.......krról szóló kir.
adóhivatali nyugta" vagy pedig ..............korona
készpénz vagy értékpapírok*.

Vegyes hirek.
A Plombák, Tudvalevőleg az ólomplombák 

darabonként egy fel fillérbe kerülnek, minél 
fogva a nagy tőzsdetulajdonosok kárt szen
vednek. Ennek következtében a magyar kir.

1 pénzügyministerium egy rendeletében meg- 
hagvja, hogy ezentúl a plombákat díjmentesen 
kapják a nagy tőzsdétulajdonosai. Részünkről 
eme február hó hón  életbe léptetendő
rendeletről örömmel veszünk tudomást és 
tudjuk, hogy ez a nagy tózsdetulajdonosait is 
hálára fogja kötelezni.

A láda-kérdés megfejtése A pénzügy- 
ministenumban jelenleg ama kérdés megoldá
sával foglalkoznak, hogy miként lehe'ne azt a

terhet, melyet a nagy tőzsdetulajdonosok a 
ládák átv< tele által .‘■zenvednek, azok válláról 
elvenni. Ezen ügy, mint hírlik, az összes nagy 
tözsdetidujdonosok mcgclóycdósérc legközelebb 
elintézést fog nyerni. Minthogy nem szándé
kunk a pénzügyministerium Ítélkezés e'őtt erről 
a tárgyról Írni, egyelőre megelégszünk ennek 
a hírnek nyilvánosságra hozásával.

Ezüst-lakodalom. Vajda Károly ur, a köz
ponti dohányraklárak érdemdús kezelője, múlt 
év deczember hó 25-én legszűkebb családi 
körben ünnepelte meg ezüst-lakodalmát, há
zasságának 25-ik évfordulóját. Ezen alkalom
mal számos kollégája, va'amint w nagy tőzsde- 
tulajdonos üdvözölte őt.

Uj szivarok. A magyar királyi dohány- 
jövedék közösen elhatározták, hogy két \ j 
szivart fognak forgalomba hozni. El is rendel
ték ezeknek készítését. Egy uj fajta 8 fii érés 
Guba szivarról, valamint egy különleges 12 
filléres szivarról van szó, melyekre bizony 
már régen szükség volt. Minthogy nagyobb 
mennyiséget kell gyártani, hogy megtudjanak 
majdan felelni az igény éknek, ezek t. évi 
junius hó elolt alig fognak forgalomba 
kerülni.

Csak félre a piszkos konkurrencziával. Szá
mos tőzsdetulajdonos azzal a panaszszal for
dul hozzánk, hogy némelyik dohányelárusifó 
versenygésből a pinezéreknek az cőirt árnál 
olcsóbban számúja a szivarokat, de sőt 
magánvevőkkel szemben is rregc-clekszik ezt. 
Levél- és ok 1 ánybélyegcknél pedig engedmé
nyeket nyújtanak a náluk vásárlóknak. El
tekintve attól, hogy ez az eljárás rossz vért 
szül, amennyiben a vevőközönséget korrum
pálja, az áru értékét leszállítja, eltekintve 
attól, hogy az elárusító saját magának okoz 
kárt, figyelmeztetjük mindazokat, akik ilyen 
eljárást követnek, hogy az illetőt nemcsak 
hogy szigorúan megbüntetik, de rr ég a jogot 
is elveszti. Szégyenletes még az az eljárás 

, is, hogy vannak elárusítók, akik szolgáknak, 
alkalmazottaknak bizonyos fixumot biztosíta
nak, ha szükségleteiket náluk szerzik be. Hisz 
ezen a módon kijátszszák a pénzügy igazgató
ságnak ama törekvését, n iszerint az elarusitást 
minél szélesebb mederbe terelje. Felhívjuk 
ezen az utón a tekintetes pénzügyigazgató: ág 
figyelmét ezekre a gálád visszaélésekre és 
kérjük, hogy ezen visszaélések megtorlása 

, iránt intézkedni szíveskedjék. Részünkről —  
amennyiben tőlünk telik —  segítségére leszünk 

i a tekintetes pénzügy igazgatóságnak, mert műi
den alkalommal, ha ilyen eset tudomásunkra 

I fog jutni, ezen a helyen nyilvánosságra fogjuk 
! azt liozni.

Az uj központi dohányraktár. Már 7 év
| óta szándékoznak egy egészen uj épületet a 

dohányraktározás részére építeni és a köz
ponti dohányraklárt, mely jelenleg a vámház
ban honol ebbe áthelyezni. Hogy ez mindez- 
ideig meg nem történt, könny en eltalálható ; 
nem akarják egy oly nagy összeggel, mint a 
mibe ez az épület kerülne, az egyedáruság 
számláját megterhelni, szóval visszarettennek 
az olvnemü investálástól.

Egy' régi épületet alakítottak át erre a 
czélra, és ebbe helyezik el a nyersdohány
terméket, valamint a közel tiz milliót érő áru
készletet is. Daczára annak, hogy az ott fel
hangzott áru kényelmesen megfér és még több 
ládának és magnak jutna hely. Nem hiszszük, 
hogy ez maradandó raktára lehelne egy oly 
hatalmas áru mennyiségnek s egyrészt mert 
nagymennyiségű áruk szállításánál a nedvesség 
ellen nincsen céggé megvédve, másrészt mert 
a tűzbiztonsága sem kifogástalan. Eme épület
nek hiányzanak a modern vas traversici és 
támaszai. A hivatalnoknak helyiségei sem felel
nek meg a kivánalmaknak. Végtéro az ember
nek egy olyan áruczikkel van dolga, mely évente 
közel 50 milliót képvisel, csak megkívánhatja 
az ember, hogy ezt annak megfele ő helyen 
kezelhessék. A rendet illetőleg csak a legna
gyobb dicsérettel n\ilatkozhatunk. Ez az egy 
a mi az uj dohányraktárbun megemlítésre 
méltó.

Minden nz őt megillető helyen található ; 
és csodá'atra méltó, hogy mily pontossággal 
ellenőrizhető mindenkor a különlegességek 
raktára, hololt ez tudvalevőleg a legkomplikál
tabb munka. De be ke'l vallanunk, hogy a 
beosztás kitűnő, a rend dicséretes.

Segédszerkesztő : Heltai Nándor.
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D eu tsch er Theil.

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE”
(ORGAN d é r  t a b a k -gro ss  UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A L T  : Ein ncuos Jahr. — Vermischtes.

Ein neues Jahr.
Die Wandlungen, welche sich im 

abgelaufenen Jahre auf dem Gebiete des 
Tabak-Monopols vollzogen habén, sind 
ohnc jegliche Bedeutung und kauin er- 
wahnenswerth. Sic betreflen einzig und 
alléin administrative Neuerungen und 
bieten weder einen wesentlichen Fort- 
oder Rückschritt. lm regen Zusammen- 
hange damit steht auch das Verschleiss- 
wesen, \vo Veránderungen insoferne er- 
folgt sind, als ungefahr lüntundzwanzig 
Grossverschleisse, welche durch Todes- 
falle oder anderer Umstünde wegen, neu 
besetzt werden mussten. W'as den Ge- 
scháltsgang betrifit, so war allenthalben 
ein Minus zu verzeichnen, ein Umstand, 
dér wahrscheinlich mit dér allgemeinen 
volkswirthschalilichen Lage, die ausserst 
schlimm war, im engcn Zusammenhange 
steht.

Den Tabak-Kleinverschleissern hatle 
das abgelaufene Jahr die heisser.sehnte 
Sonntagsruhe gebracht, wenn auch nicht 
in jener Forrn, wie sie gewünscht wurde; 
gleichwohl kann nicht geleugnel werden, 
dass es ein dankenswerther Entschluss 
Sr. Excellenz des Merrn l'inanzministers 
war, die darauf beztigliche Verordnung 
zu erlassen, indem er dér Freiheit des 
Wíllens, an Sonntag Nachmittag zu 
sperrcn, keine Schranken auferlegt. Ks 
ist weder Sachc des l'inanzministers, 
noch seiner Beamtenschal't, sich um jene 
Umstfinde weiter zu bekümmern, welche 
die Konkurrenz untcr den Tralikanten 
betreffen, zumal die terneren zu gesche- 
henden Schritte bei dem Handelsminister 
zu veranlassen sind. Wir, für unser 
Theil haltén die in Kede stehende Ver
ordnung lür ausserst liebevoll und humán, 
aber auch für sehr gerechl, weil sic 
Nicmandes Interessen tangiren kann.

Die Kleinverschleisser dér Haupt- 
stadt habén den Consum des Jahres 
1901 nicht crrcichl, was einc l'olgc des 
allgemeinen schlechten Geschaltsganges 
ist. In dicsér Beziehung hal die kön. 
űrig. hauptstadtische Finanzdirection die 
iiusserste Milde wattén lásson, wo um 
cinen gerechtlertigten Xachlassdcr Bacht- 
zahlung eingeschritten wurde. l'ernerhat 
sie neueingercichte Trafikén nur dórt 
crtheilt, wo neue Gassen und Strassen 
eröffnet wurden und solche Trafikén, 
wo durch zu geringen Consum dér 
Nachbartratik ein Schaden erwuchs, ein- 
gestellt. Die Tabak-Kleinverschleisse dér 
Hauptstadt emplinden untcr dér allge- 
mein herrschenden Nothlage, recht schwer 
die Marté dér Zeit, wie Jeder, dér einen 
Handcl betreibt, sei es mit welchcm Ar
iikéi immer. Ob es in dem jetzt begin- 
nenden neuen Jahre bcsser wird? Wir 
wollen es holTen. Ein günstiges Ómen 
bedeutet es ja schon, wenn im Gegen- 
satze zu l'rüher, die Nothlage dórt ein- 
geschen wird, wohcr eine Besserung cr- 
l'olgen kann. Wir haltén uns dahcr auch

verptlichtet, im Xamen unscres I.eser- 
kreises den berulenen Kreisen, dem 

j wackeren Beamtenstand, die das Wohl 
des Verschleisserstandes zu fördern be- 
rnüht waren, herzlichsten Dank zu sagen. 
Ihnen und auch unseren geschatzten 
Abonnenten wünschen wir ein frohes, 
glückliches Xeujahr!

Vermischtes.
Die Plomben. Bekanntlich werden die Blei- 

plomben gegenwartig per Slück mit 1 j Heller 
bezahlt, wodurch die Grosstraíikanten Schaden 
erleiden. In Berücksichtigung des letzlen Um- 
slandes, erlasst das kön. ung. Finanz-Ministcrium 
demnachst eine Verordnung, des Inhaltcs, iro- 
naeh die Illei/domen nicht mehr vcrrechnet und 
dieselben den (Jrosslra fi kanlen. t/ndis ansije/'altjl 
werden. W ir netimen von dicsér, nw /. Fehér 
!!«):> ins Leben Iretenden Verordnung mit Freuden 
Kenntnis und dóriié dicse Miitheilung nicht 
verfehlen auch von den Grosstraíikanten dank- 
barst aufgenomnien zu werden.

Die Kistenfrage — gelöst ? Iin k. u. Finanz- 
Mini«terium ist. n an gegenwartig eií'rig damit 
bnschaftigt, die Frage, wieso dic schwere 
drückende Last, welche durch Übernahme dér 
Kislen in eigenc Reclmung,die Grosstraíikanten 
zu grossen materiellen Opfern zwingt, zu lösen 
wiire. Dió Angelegenheit soll demnachst zűr 
tdlf/emcinen ZnfriedenUeil sdnwdlirher ( bross- 
lm  fi kanton erledigt werden. Nachdem wir den 
endgilligen Entschlüssen des k. u. Finanz- 
Ministeriums nic ht vorgreifen wollen, beschran- 
ken wir uns für heute bloss auf dicse Mit- 
theilung.

Silberne Hochzeit. Dér verdienstvolle Ver- 
treter des Tabak Zentral-Magazins Kari Vajda 
feierte am 25. Dczember im engsten Familien- 
kreise das Fest seiner silbernen Hochzeit, bei 
welcher Gclegenheit ihm aus den Keihen dér 
Kollegcn w ie auch zahlreicber Grosstraíikanten, 
Gratulationen zukamen.

Spezialitáten-Zigarren. Zahlrcichen Anfra- 
gen gegenüber theden wir mit, dass die Kelí- 
ner in den Kaffeehíiusern und Restaurants für 
Spezialitiiten-Zigarrcn um zwei Helle r per Stück 
mehr bogehren dürfen, als sie thatsiichlich 
kostet. übgleich diese Verfügung einigermassen 
im Widerspruche steht mit jener, welche die 
Vertheuerung dér Z igarren des allgemeinen 
Verschleisses in den üffentlichen Lokálén ver- 
bietet, kann mán g eichwohl nichts dagegen 
einwenden, nachdem bier wie dórt die Kell- 
ner sonst an den Zigarren absolut nichts ver- 
dienen würden. Nachdem Dcrjenige, welcher 
sich im Kaffeehatisc eine Zigarrc gébén lasst, 
dics schliesslich doch nur aus Bequemlichkcit 
thut, um sich die Zigarre nicht aus dér Trafik 
holen zu rnüssen, kann es streng getiommen 
dem Kellner auch nicht verwehrt werden, 
wenn er s:ch dafür cinen Kreuzer Botenlohn 
rechnet.

Neue Zigarren. Dió k. u. Tabak-Regie 
hat im Einvcrnehmon mit dér k. k. österr. 
Tabak-Regie dic Einführung zweier Sorton 
Zigarren bescblossen und dió Erzengutig der- 
selben in den Fabrikcn angeordnet. Es handelt 

i sich um eine neue Kuba-Zigarre á 8 Roller, 
die schon liingst Bcdürfnis-s ist und welcho in 

I den Tabak-Truíiken zum X’erschlcissc gelangen

wird, ferner um einc Spezialilaten-Sorte á 12 
Heller, die blos in den Spezialilaten-Nieder- 
lagen verkauft werden wird. Nachdem grüssere 
Vorráthe erzeugt werden rnüssen, um die 
voraussichllich re^e Kaullust bei Ausgabe dér 
Zigarren vollstandig zu befriedigen, dürften 
dieselben kaurn vor Monat Juni in den \’er- 

i schleiss gelangen.
Nur keine schmutzige Konkurrenz. Von

Seite vieler Tralikanten laufen Klagen bei uns 
ein, dass manche Verschleisser konkurrenz- 
halber den Kellnern, manclimal sogai auch 
Rrivatkauforn, die Zigarren billiger gébén, als 
zum vorgeschriebenen Preisc und bei Abnahme 
von Stempel, Briefmarken Nachlasse gnvah- 
ren. Ganz abgesehen davon, dass solche \’er- 
schieisser ihr eigenes Gcschiift schadigen, weil 
sie die Ktiufer korrurr'piren und den Ariikéi dis- 
krediliren, machcn wir auch darauf aufmcrk- 
sam, dass so che Manipulationen strafbar sind 
und den Verlust dér Lizenz nach sich ziehen 
können. Es ist beschtimend fűr den Verschleiss, 
dass es solche Leute gibt, welche den Dienern 
und Angestellten dér Institute und Bankén 
fixe Beziige zukommen lassen, damit dieselben 
die Einkiiufe bei ihnen besorgen. Auf diese 
Art wird ja die beste Absicht dér Finanzdirek- 
lion, den Verschleiss nach Möglichkeit zu ver- 
theilcn, ausge^pielt und zunichte gcmacht. 
Wir erlauben uns die löbliche hauplstiidtische 
Finanzdirektion auf dicsen Umstand aufmerk- 
sam zu machen , damit sie das Nöthige ver- 
füge, um diesen U .fu* zu saniren. VVir, unse- 
rerseits, werden in Hinkunft, wenn uns kon
krété Füllé vorlicgen sollten, dicseiben hier 
öffentlich nennen.

Das neue Tabakzentral-Magazin. Bereits 
seit sieben Jahren bestand die Abs’cht, mit 
Rücksicht auf den kolossal gestiegenen Kon- 
sum dér Tabakprodukte, das kön. ung. Tabak
zentral-Magazin aus dem Zollamte zu entfer- 
nen und dasselbe in ein neues, grosses und 
zu diesem Zwecke direkt erbautcs Gebiiude 
unterzubringen. Warum mán dies nicht thut, 
kann wohl leicht errathen werden, es ist dér 
Umstand, w onach mán einen ziemlich hőben 
Be rag in d*s Tabakmonopol hiitte investiren 
rnüssen und dieses íinanzielle Bedenken ge- 
wann auch dic Oberhand. Ein alics, unprak- 
tisches Gebiiude, das bisher zu dem Zwecke 
dér Unterbringung von Rohtabaken gedient 
hatte, tbeilweisc r.och heutc dient, wurde neu 
adaptirt und in seinen Riiumen W'erthe im 
Bctrage von ungeführ zehn Millionen unterge- 
bracht. Übgleich die dórt aufgestappeltcn 
Waaren bequcm lagctn und noch weit mehr 
Kisten und Ballen eingelagert werden können, 
scheint es gleichwohl, dass dics kein 'L'abak 
magazin für dic Dauer scin wird, da noch 
immer, wenn massenhaft Waaren zugcfübrt 
werden oder abgeben, dieselbe vor elwaigo 
Niissc nicht genügend geschülzt sind ; aus:cr- 
dem scheint uns cin Gebiiude, wie dieses, zu 
wenig geschützt vor Feuergefahi. Dasselbe 
müsste in moderner W’eise, eiserne Traversen 
und Stülzen, Treppen und dgl. habén. Die 
Burcaus lür die Bcamten entsprechen in kei- 
ncr Wcise. Schliesslich hat mán cs ja hier mit 
einem Amtc zu thun, aus welchcm alljiihrlich 

• ca. őO Millionen Waaren ausgehen, ciné Mani- 
pulation, welche Geriiumigkeit und Umsicht er- 
fordert. Was an dem neuen Tabakmugazin zu 
lobén ist, das ist dic musterhafie Ordnung, dic 
gegenwíirlig dórt lierrscht. Es beflndct sich 

i Allcs auf dem richtigcn P atzo und es ist 
, staunenswerih, mit welcher Geriiumigkeit zum 

Bcispiel das ausserst komplizirte Spezialiiaten- 
Lager, das bekanntlich Hundcrte von Sortén 
enthlilt, augenblicklich kontrolirt werden kann, 
weil die Eintheilung einc vorzügliche ist.
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POJflTZI és TÁRSA
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) |

ajánljak legjobb mlnoségüeknek elismert gyufagyártmányaikat és pedig úgy k én es -, mint különben s z a lo n -g y u fá jo k a t . |
Ií gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségiek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 
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M a g y a r  im p e r ia l-g y u fa
elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar államférfiak arczképeivel diszitvék.

R ips-gyu fa  dobozokban és csomagokban kaphatók.
Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Deutsch-Landsbergbe intézni. A  legolcsóbb ártételeket tartalmazó 
ünkkel szívesen szolgálunk —  Budapest és közvetlen környéke részére V . ,  H a j n a l - u t c z a  9 .  s z .  
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A világ
leg ism ertebb és 
legrég ibb gyárt

mánya !

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

re n om irte sF a b rika t 

dér W e l t !

Zu habén in allén Klein- 
und Grosstrafiken und 

Grosshandlungen.

F e ltű n ő  ú jd o n s á g .

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

htinyzó egysein* veszi és többé | 

mást nem szihat = = = = = =  j

legjobb valódi francz ia

szivarkapapir és szivarkahüvely.
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