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— k. Valamely üzletágai nagygyá 
és hatalmassá tehet a rend. E nélkül is 
boldogulhat, főképen, ha egyedáruról 
van szó, de ki mondhatná meg, mennyi 
nyereség vész el mégis ezáltal.

Ezek a legegyszerűbb dolgok, mikről 
tárgyalunk s még csak az a veszély sem 
fenyeget, hogy valaki ellentmondana. 
Minden szakmának meg kell lenni a 
maga iskolájának s ha nincs meg, az 
bizony szomorít. De ha már nincs isko
lája, legalább a laikust, a ki e szakmára 
kerül, fel kellene világosítani, hogy ha 
egy bizonyos áruczikkel kereskedik, mit 
kell tennie s mit nem.

Evenként száz meg száz uj dohány- 
árus kap elárusitási engedélyt, a ki tán 
mindenhez ért, csak csupán a dohány- és 
szivarnemek darusításához nem. Ezen 
már nem változtathatunk, akadémiát le
endő dohány árusok részére nem állít
hatunk fel. Egyet azonban meg lehetne 
tenni, t. i., úgy mint Ausztriában, az uj 
dohányárust egyről-mási ól lel kellene 
világosítani. Hogy tudná pl. egy özvegy 
asszony, a ki tán eddig csak a toilette- 
jével törődött, mit kell tenni s mit nem 
szabad, hogy a szabályzat ellenne vétsen, 
a melyet valószínűleg nem is ismer. La
punk hasábjain egy hir jelent meg a 
dohányárusok okulására s ez tudatlan
ságukat legjobban jellemzi. Ez a hir 
nem az egyedüli, sőt ha minden egyes 
esetet felemlítenénk, az olvasó elbámulna 
rajtuk. Úgy hittük eddig, hogy a pénz
ügyőrség közegei az árusokat egy és 
más dologról felvilágosítják, de hogy 
tehetnék ezt, a mikor őket magukat sem 
látják el világos instrukciókkal, de sőt 
nem is figyelmeztették őket arra, hogy 
felvilágosításokkal szolgáljanak. Ausztriá
ban pl. az elő nem fordulhat, hogy a 
dohányárus a fogyasztónak pár csomag 
szivarka-dohányszükségletét ki nem 
szolgáltatja azért, mert az a szivarka- 
hüvelyt nem nála veszi. Nálunk meg
teszi ezt az árus bona fide, a nélkül, 
hogy tudná, mily vétséget követ el ez
által.

Egy instruáló szabályzat kiadását 
tehát a legmelegebben ajánljuk az ille
tékes köröknek.

Gondoljuk meg, hogy ezáltal nem 
csak a fogyasztóközönség, de a kincs
tár is megkárosodik. Miután pedig itt 
másról mint tudatlanságról szó nincs, nz 
illetékes köröknek kellene ezeket az 
embereket megakadályozni abban hogy 
esetleg; valami szabályellenes dolgot kö
vessenek el azaltal, hogy egy ilyen kis 
inatri^kciós füleikét hoznának forgalomba 
közösítik. Mi a magunk részéről már sok

ilyen dolognak elejét vettük, de először 
nincs tudomásuk minden egyes esetről, 
másodszor nem olvassák az összes do
hányárusok lapunkat, bármennyire ér
dekükben is állana

Szivar-kivitelünk
Valószínű, sőt bizonyos, hogy lapunk, 

melynek fontosságát úgy a dohány egyedáru- 
ság, mint a szakemberek beláijak, adta meg az 
impulzust arra részvénytársaságra, mely pár 
hét élőit keletkezeit s c/.elja szivarjaink kivitele 
a külföldre. Számtalan czikkben utaittunk arra, 
hogy szí' inunk remek kivitelű czikk lenne, 
számoliunk czikkeinkben an a körülményekkel 
is, hogy a m. kir. dohányjövedék ma mar 
mennyire termőképes.

Nem igen bíztak az üzlet jóságában ren
tabilitás tekintetében, mi azonban más vélemé
nyt n vagyui.k, miután tudjuk, hogy a m. kir. 
dohányegyedáruság termelőképesség és áru
jóság tekintetében bármely, külföld; magánipart- 
üző állammal felveszi a versenyt.

Németországban pl. egy közönségesebb 
fajta szivar ezerje, minden költséggel s a be
fektetett tőke reá cső kamataival eg> ült, körül
belül 25 márkába kerül. Megjegyzendő, hogy 
olyan áruról van szó, mely a mi H szivarun
kat jóság tekintetében meg sem közelíti. Be is 
akarjuk állításunkat bizonyítani. 1000 drb. szi
var súlya 0 kiló, ehhez tehát kellett 8 kiló 
dohány (fedő lap, II. fedő lap, belső rész) ez 
összesen 13 márka 50 fillér. A munkabér 
6 márka 50 fillér. Adjusztálás, csomagolás, 
nyomtatványok, szögek stb. 2 márka, a befek
tetett tőke reá eső kamata, adó, napszámosok, 
hivatalnokok stb. 3 márka 50 tillér.

Látjuk ime, hogy itt egy 5 — 6 filléres 
szivarról lehet szó, mely ugyan nem export
képes, de azért szállítható. Vegyük azonban a 
10 filléres szivarokat, melyek készítése Német
országban ezrenkint körülbelül 40 márkába ke
rül, ezeknek konkurrenciakcpessége lehetőt, fő
képen pedig azon fajtáknál, melyeknek közön
sége a középosztály. Szivarjaink kivitelének 
eszméje tehát mir.denesetre jó, ha a m. kir. 
dohányjövede k a kellő kitartással és buzga
lommal lát hozzá. Kiváncsiak vagyunk, hogy 
miért nem exportképesek a már forgalomban 
lévő szivarjaink s miért kell külön c czélra uj 
szivnrfajokat készittetni ? Miért ? Ta ’án a Német
országban divatos tetszetősebb formákat kíván
ják utánozni, melyeknél az a hátrány, hogy elő
állításuk többe is kerül és nincs semmi idegen
szerűség riijtuk. Ez teljesen elhibázott dolog 

! lenne. Hisz éppen abban találjuk a siker biz
tosítását, hogy a fogyasztoközönségnek valami 

| újabbat, ingerlőbbet nyújtunk. Az, hogy a lem- 
bergi bank által a külföldre szállított osztrák 
gyártmányok nem találtak kellő méltánylásra, 
nem lehet nekünk mérvadó, ennek ugyanis 
egészen más, távolabb fekvő oka volt. Érihető 
volna a dolog, ha Ausztria és Magyarország 
között olvan egyezség volna, mely szerint 
Magyarország dohány egyedáruit nem viheti a 
külföldre, ha azonban ilyen szerződés nem lé
tezik, akkor aggodalommal tekintünk az uj faj
ták készítése elé, melyek tisztán a kivitelre 
szolgálnak.

Vegyes hírek.
Lapunk igen tisztelt olvasóihoz! Azon t.

olvasóinkat, kik előfizetési dijaikkal még hátralék
ban vannak, kérjük, hogy az összeget postafor
dultával beküldjék s egyszersmind felkérjük azon 
t. előfizetőinket is, kik lapunkra tovább nem ref
lektálnak, tudatnák ezt velünk. Ha már olva
sóink nagy része, kiknek érdekeit képviseljük, 
idegenekül állnak velünk szemben, legalább 
azok, kik lapunkra előfizetnek, megtakaríthat
nák nekünk ama sok felszólítás bélyeg árál, a 
mit e miatt folyton küldenünk kell.

Azok a bizonyos „lépések44. Tudvalévő 
do’og, hogy körülbelül 50 évvel ezelőtt a 
pénzügyigazgatóság kiadia rendeletben, hogy 
egyik dohányáruda hány lépésre legyen a 
másiktól.

Tudjuk ugyan, hogy gyakran eltekintettek 
ettől, de azért a rendelet meg máig is ten- 
maradt, mint sok más egyéb a mire még a 
kínaiak is viczczeket gyártanának. Utóbbi idő
ben ugyanis észrevettük, hogy egyik-másik 
dohányáruda oly közel van konkurenséhez, 
hogy az a bizonyos számú lépés a legjobb 
akarat mellett sem volt konstatálható, eme titok 
kulcsát pedig ki akarlak találni, miután egy 
ilyen régi rendeletet, melyet még Kummer 
pénzügyi tanácsos léptetett életbe, nem szabad 
csak egyszerűen negligálni.

Megszámoltuk 2 trafik közti tért s az az 
előirt 1G0 lépés helyett csak 40 lépés volt. 
Megdöbbenve kérdeztük önnönmagunktól, váj
jon mi történhetett itt. Egy arra jövő mérnök, 
látva csodálkozó tekintetünket, vidám arczczal 
igy szólott :

—  Vájjon látta-e azt a pénzügyi felvigyá
zót is, a ki lépéseket kimérte s számolta ?

—  Hisz arra nincs szükség !
—  De nagyon is van, miután vannak 

kicsiny és nagy emberek, az előbbieknek kisebb 
az utóbbiaknak nagyobb a lépésük.

— Igaza van, volt a mi válaszunk s rög
tön felkeresiük a felvigyázót, a ki 40 lépésből 
százhatvanat csinált.

Előttünk állt. Rajta volt a pénzügyi fel
vigyázó uniformisa, de oly kicsiny volt, mint 
valami liliputi s inkább azt a benyomást keltette 
bennünk, hogy a középiskola 4. osztályát most 
végezte eh Szobáját 4 lépéssel keresztül
jártuk.

—  Kicsiny a szobája.
—  Nem, hisz ez 10 lépés átmérőjű s 

rögtön be is bizonyította.
Most már világos volt ellőttünk az a sok 

tévedés; hisz vannak a felvigyázók között óriá
sok is, meg törpék is.

Kérjük tehát, hogy ezentúl a felvigyázó 
urakat mérték alá vegyék, mielőtt egy ilyen 
fontos tényező megállapítására küldenék.

Szivarkák Kínában. Tientsini konzulátus 
jelentése szerint a szivarkák forgalma Kínában 
egyre növekedik és azok élvezete az alsóbb 
néposztályok közt is mindinkább terjed, 
természetesen azonban csak a legolcsóbb 
fajták jönnek tekintetbe. A szivarkák legnagyobb 
része Amerikából származik, de a japán ver
seny mind érezhetőbbé válik és az amúgy is 
olcsó árakat még inkább Kszorítja.

A pénzügyminiszter uj trafik-rendelete na
gyon megnehezíti a zsidó trafikusoknak a szom
bati nap megtartását. Ezt különösen a felső 
magyarországi zsidók érzik. Bármily kellemetlen 
is az uj trafik-rendelet, mégis valami órven-
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detesei nyer.Cink belőle. Nevezetesen Sátoralja- 
Ujhelyről Írják lapunknak a következő szép és 
az ottani pénzügyőrséget dicsérő epizódot, me
lyet azonban csak íentartással köziünk :

A sátoralja-ujhelyi pénzügyőrség szintén 
megkapta a pénzügyminisztertől az uj trafik- 
rendeletet és hogy a szerint járjon el. A minisz
teri rendeletre hivatkozva, a pénzügyőrség meg
hagyta a zsidó tratiktulajdonosoknak, hogy üz
leteiket szombaton is tartsák nyitva. Erre 60 
zsidó trafikos, a kik hithü zsidók és a szombat 
megtartásáért mindenüket feláldoznák, jelentkez
tek a fináncigazgatónál és kijelentették, hogy 
visszaadják trafikengedélyüket, azonban figyel
meztették egyúttal arra is, hogy ezáltal 60 csa
lád marad kenyér nélkül. A jószivü és rész
vétteljes igazgató egyelőre nem vonta meg tő
lük a trafik-e'adási engedélyt, hanem a pénz
ügyminiszterhez fordult azon kérelemmel, hogy j 
kegyeskedjék mást megbízni azzal, hogy ezen i 
rendeletét vigve keresztül, mert ő nem veszi a 
lelkére, hogy 60 családtól elvegye a minden
napi kenyeret.

Madarassy Pál halála. Madarassy Pál, a 
pénzügyi közigazgatási bíróság egykori elnöke 
hunyt el 85 éves korában. A régi hivatalnoki 
kar egyik kiváló képzettségű, feddhetlen jel
lemű tagja volt az elhunyt, aki kötelességtudá
sával és ügyszeretetével jól beilleszkedett a 
modern államgépezetbe is. Mint közgazd isági 
író is érdemes munkásságot fejtett ki és nem 
közönséges tehetséggel művelte aszépiro- 
dalmat.

Madarassy Pál született Egerben 1828-ban 
s jogi tanulmányai után ügyvédi vizsgálatot 
tett s előbb hevesvármegyei alügyész, majd ud
vari kamarai fogalmazógyakornok lett. Az els5 
magyar felelős minisztériumban a földművelés-, 
ipar- s kereskedelmi tárczánál segédfogalma
zóvá neveztetett ki, később pedig egész a vilá
gosi fegyverletételig ugyané rangban a pénz
ügyminisztérium elnöki osztályában szolgált. 
1867-ig a magyarországi pénzügyigazgatóságok
nál volt alkalmazva, mikor aztán pénzügy- 
miniszteri osztálytanácsossá neveztetett ki, a 
magyar pénzügyi szolgálat szervezése körül 
szerzett érdemeket. 1868-ban miniszteri taná
csossá neveztetett ki s az indirekt adózási fő
osztályt vezette 1871-ig, amikor az államtitkári 
teendők végzésével bízatott meg s 1873-ban 
helyettes pénzügyi államtitkár lett. 1879-ben a 
Szent István-rend kiskeresztjét kapta. 1884-ben 
pedig az akkor felállított pénzügyi közigazga
tási bíróság elnökévé neveztetett ki. 1892-ben tör
tént nyogalomba vonulása után az Osztrák-Ma
gyar Bank alkormányzója lett s főrendiházi 
taggá neveztetett ki. A bélyeg- és illetékügyek
ről több munkát irt magyar és német nyelven, 
melyek közül legfontosabb : A bélyeg- és ille- j 
tékek iránti törvények és szabályok Lexikona ! 
(Budapest 1883.) Tarnay Pál álnév alatt több j 
eredeti vígjátékot irt s néhány operettet és j 
színmüvet fordított, amelyek a budai szín
házban adattak elő ; francziából fordította a j 
Z )la  Emil öt regényét ; Petőfi számos költemé
nyét ültette át a volapük nyelvre, amiért a 
párisi volapük akadémia rendes tagjává vá
lasztotta.

A dohányárusok figyelmébe. A mint hal
juk, több dohányárus a 2 filléres sport-cziga- 
rettát kis aranypapírból készült szopókával lát
ja el és igy 3 fillérért árusítja. Ez az oka, 
hogy főleg az uj dohányárusokat figyelmeztet- j 
jük, hogy a gyártmányok megváltoztatása a j 
legszigorúbban meg van tiltva s a szivarokat s j 
czigarettákat úgy kell árusítani, a mint azok a 
dobozokban vannak, továbbá illetékkihágás, ha 
a m. kir. dohányjövedék áruit drágábban árul
ják, a mint az megszabva van. A mint egy 
ilyen eset a pénzügyigazgatóság tudomására 
jut, az illető dohányárus engédélyét rögtön be
vonják, sőt illetékkihágás czimén még nagyobb 
pénzbüntetésre is Ítélik. Úgy látszik, ezt sok 
dohányárus nem tudja s ezért figyelmeztetjük 
őket, hogy minő következményekkel járhat ez.

Nem adoma. Valamely hivatalba, mindegy 
bármelyik is, belép egy ur. A magasrangu tiszt
viselő előszobájában két alantas hivatalnok ül 
s kártyázik, de nem az ördög bibliájával, hanem 
—  né. jegyekkel.

A belépő ur csodálkozva nézi egy ideig a 
játékot aztán kíváncsiságtól ösztönözve, kérdi:

— Uraim, ha nem veszik tolakodásnak, 
mondják meg, hogyan játszanak önök név
jegye skel kártyajátékot.

—  Ez nagyon egyszerű, mondja az egyik 
játékos. Ezeken a névjegyeken vannak a 
protektorok nevoi, a kik ide szoktak járni, már 
most a magasabb állású nevek —  ütik az 
alacsonyabb állású neveket.

A láda-kérdés. A pénzügyminisztérium lehe
tőleg gyorsan kívánja elintézni a láda-kérdést s 
már ki is kérte az illető hivatalokból az ad tto
kat, illetőleg kimutatásokat, hogy tisztában 
legyenek, minő összeggel kell számolniok, ha a 
láda-kérdést a nagyárusok javára intézik el. 
Emez ad ttok beérkezése után fogja az illető 
szakosztály véleményét a miniszter elé ter
jeszteni.

Arany-statisztika. Az Osztrák-Magyar B mk 
igazán el mondhatja, hogy arany világot él. Már- 
czius 31-én 46,792,256 drb aranya volt
969,132.620 korona 37 fillér értékben. Arany- 
rudjai 131,076.672 korona 65 fillér értéket kép
viseltek ; ezüstkószlete 217,729.172 darab volt 
311,384.910 korona 55 fillér értékben. Összesen 
volt tehát aznap a banknak 1.411,594.203 korona 
57 fiillérje. Aki lopni, az egész készlelet ellopni 
akarta volna, bizonyára visszasírta volna a 
papírpénz korszakát, mert az O. M. Bank kincse 
2,410.134 kilogramm 205 grammot nyomott. 
Ha minden tolvaj száz kilogramm elczipelésérc 
vállalkozott volna, huszo inégyezer tolvajra lett 
volna szükség. Mivel azonban átlag még erős 
férfi is csak Ötven kilogrammot bir el, negyven- 
rwolczezer tolvaj kellett volna a bank készleté
nek kipusztitásához. Nem szabad azt hinni, hogy 
papírpénzben kifejezve egy milliárd koronát ol- 
czipelni gyerekjáték Ezer koronásokban az egy 
milliárd korona 2220 kilogrammot nyomna ; 
százkoronás jegyekben 16.500 kilogrammot, 
ötvenesekben 26.4000 kilogrammot, huszkoro- 
násokban 45.000 kilogrammot, tizkoronásakban
70.000 kilogrammot. Érczpénzben egy milliárd 
korona tenne: aranyban (husz-vagy tizkoronás) 
3,387 métermázsa 53 kg.-t ; ötkoronásokban
48.000 métermázsát, ezüstforintosokban 61.728
métermázsát, egykoronásokhan 50.000 méter
mázsát. A pénzt nemcsak mérni kell, hanem 
megszámolni is. E*y gvarkorlott pénzolvasó egy 
évben (300 munkanap) 6,850.000 pénzdarabot 
tud leolvasni. Kétmilliárd koronának ezüstforin
tosokban való leolvasásához az O. M. Bank 
egy szakemberének számítása szerint — tíz 
jó pánzolvasónak 4444 napra, vagyis 14'8 eszten
dőre volna szüksége; százmillió koronát húsz- i 
filléresekben 10 olvasó 2000 napL alatt olvasna > 
le. 1902. decz. 31-ig 49,623.675 huszkoronás 
aranyat veretett a bank. Egymás mellé rakva 
ezeket egy 69 kilométer 473 méter hosszú 
tekercs jönne ki. 1902. decz. 31-ig annyi egy- 
koronást vertek, hogy összerakva őket a Bécs- 
től Zágrábig terjedő vasútvonalat ki lehetne 
rakni velők. )

Állami altisztek és szolgák országos tá rs 
pénztára. A budapesti kir. törvényszéle idősb 1 
alkalmazottaiból alakult zártkörű értekezlet azt J 
az esmét vetette fel, hogy kívánatos lenne Or
szágos Társpénztár címmel állami felügyelet 
alatt oly intézmény létesítése, amely hivatva 
lenne az állami altisztek és szolgák 20.293 i 
főnyi seregét egy erkölcsi testületté összefor- ; 
rasztani s társadalmi kérdéseik rendezését ér- ! 
vényre juttatni. Az értekezlet már foglalkozott 
az alakítandó társpénztár szabálytervezetének 
megvitatásával s megállapította a tervezet főbb 
elveit. A legfőbbek, hogy az országos társpénz
tár köteles: 1. Nyugdíj pótló-alap czimen teljes 
összegben 1,500.000 korona, 2. özvegy- és 
árvaalap cimen pedig 120.000 korona tartalék- 
alapot gyűjteni. Ez alapok olykép teremtot- 
nak meg, hogy a kir. pénztárak és adóhivata
lok az állami altisztek és szolgák fizetéséből a 
nyugdijpótló-alap javára 2 koronát, úgyszintén 
az özvegy- és árvaalap javára is 2 koronát 
vonnak le. Ily körmülények között a tartalék- 
alapok 3 óv alatt rendelkezésre állanának.

Mennyi dohány termett a múlt évben ? 
Magyarországon 32 dohánybeváltó hivatalnál 
beváltatott összesen 47.942,021 kilogramm do
hány, 17.066,271 korona értékben. A múlt esz
tendőben 820 közkógbnn összesen 11,525 ter
melő 80,094 hold és 1128 négyszögöl területen 
foglalkozott a dohánytermeléssel, egy hold át
lagban termett 598 kilogrammot, pénzben az 
átlagos jövedelmezőség holdkint 213 korona 7 
fillér. Az általában rossznak minősülő eredmény 
a múlt évi felette kedveződen időjárási viszo
nyokra vnr.ethető vissza, aminek következménye, 
hogy a beváltás alkalmával sok éretlen dohány

került a kincstári raktárakba. A szárításra is 
kedvezőtlen volt az időjárás úgy, hogy a do
hányok tetszetős szint nem tudtak kapni. A 
csomózás idején pedig oly hideg volt, hogy a 
legtöbb helyen a beváltási időt meg kellett 
hosszabbítani.

Újságok utczai árusítása. Egy igen jelen
tékeny része azon jövedelemnek, mely a dohány- 
tőzsdóseknél mint u. n. „mellekjövedelem" nagy 
szerepet já szik és igy ezekre nagy fontosság
gal bir, elvész azon versjny által, melyet az 
újságok utczai elárusitása okoz. Ezen lapok, a 
melyeknek kit ma ̂ yrr estilap kivételével, semmi 
létjogosultságuk nincsen és csak az utczai kol
dulást elősegítik, a tőz>dei ujságelárusitásnak 
tetenes kárt okoznak. A tőzsdések nagy része, 
mely azelőtt hetenként 15 20 koronát nyert új
ságokon, e jövedelemtől egészen elesik, mert 
hol van az utczának az a kis talpalatnyi helye, 
a hol nem állana egy nyomorék, .i kitől könyö
rületessé 'bői nem vennének lapot! Eőleg azon
ban a kávihácak azok, melyek azelőtt a ieg- 
j )bb ujsigvevők vo tak ós a me’yek m)st cse
kély költségen fedezik uj *á ̂ szükségletüket. 
Sem nikóppon sem ellenezzünk az utczai darusí
tást, jóllehet nem illik bele a mi viszonyainkba, 
újságírói visszaélésekre és kihágásokra vezet és 
az oly szükséges, támogatásra méltó napi iro
dalmat károsítja ; azonban úgy gondoljuk, némi 
rendet kellene a hatóságoknak csinálni és az 
ujságelárusitást szolidabb, tisztességesebb alapra 
fektetni, mint a milyen az jelenleg.

Segédszerkesztő: Heltai Nándor.

Budapesti közúti vaspálya társaság,
H i r d e t m é n y .

A B ud ap esti közúti w aspalya  
t á r s a s á g

XXXVIII. rendes
1903. évi április hó 25 ón délután fé l 4 
órakor. ;i társulat saját épületében Budapesten, 
V., I.ipól-körut 22. szám alatt fog megtartatni.

Napirend  :
1. Határozat az igazgatóság évi jelentése 

tárgyában, előterjesztése az 1902. évi zárszámadás
nak és mérlegnek és a felügyelő-bizottság jelen
tésének s ezekre vonatkozó határozat ; az osztalék 
megállapítása és határozat a felmentvény meg
adása tárgyában.

2. Igazgatóság indítványa a társasági alap
szabályok 27. 8- első bekezdésének, *) továbbá 
r»7. §. 13-ik bekezdésének (hátulról számítva :t-ik 
bekezdésének) **) módosítása tárgyában.

3. Több részvényes ind ítványai: a) a társa
sági alapszabályok lő ’., 20., 27. és 40. §§-ainak 
módosítása ; esetleg a 13. 8- módosítása; — b) a 
szabad-, mérsékelt- és bérletjegyek ; — <•) a buda-- 
pesti helyiérdekű vasutak, a buduposlvirtéki villa
mos közúti vasul ós a budapest-ujpest-rákospalotai 
villamos közüli vasul részvénytársaságoknak a 
budapesti közúti vaspálya-társaságba való be
olvasztása tárgyában.

4. A felügyelő-bizottság megválasztása.
*) A 27. § . első bekezdése : .A z  igaz

gatóság tagjai .irtóznak működési idejük tarta
mára cgvonkint 2ö darab saját nevükre szóló 
részvényt a társaság pénztárába lctólemónyezni.***) 
Az 67. § . 13 ik bekezdése : .A  felsoroltak le
vonása után fennmaradó összeg a részvények és 
élvezeti-jegyek számával elosztva, az egyes ezim- 
let után járó  felüloszlalékot adja."

E  Szavazati jogot adnak a társaság 
(alapszabályok 15. és 20. 88 ) egy- 

aráni a társaság részvényei s illetőleg élvezeti- 
jegyei, lm legalább négy nappal a közgyűlés elölt 
az igazgatóságnál lotétoményozlotnok ; 20 darab 
részvény, vagy élvezeti-jegy után egy szavazat 
gyakorolható, oly megszorítással azonban, hogy 20 
szavazatnál többet egy részvényes sem gyakorol 
hat, sem saját nevében, sem pedig megbízás
ból. Felhivatnak tehát a t. ez. részvényes urak, 
kik a jelen közgyűlésen résztvonni óhajtanak, 
miszerint a ezimlcteiket, a szelvényekkel együtt, 
beleértve a folyó évi május 1-én lejárót is, szám- 
és névjegyzék kísérőiében bezárólag folyó éri 
április hó 21-ig az igazgatóságnál (Budapesten, V., 
Lipót-körut 22. szám) délelőtt 0 12 óra közölt,
tóritvény mellett letenni méllőztnssanak, hol a 
szavazási igazolványokkal egyidojülog az előterjesz
tendő zárszámla és mérleg, valamint a folügyoló- 
bizottság jelentése is átvehető lesz. H P ” A letét
hez szükséges nyomtatványok a társaság pénz
ügyi szakosztályában díjmentesen kaphatók. 

Budapest, 1903. április hó.
Az Igazgatóság.

SO QÖCTfflQOS



D eu tsch er  Theil,

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE1*
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A L T  : Loitartikel. —  Zigarron-Export nach dcm Auslande. — Vermischtes.

k. Wenn irgend eUvas cinun Ge- 
schaftszweig förderlich und ihn gross 
und müchtig zu machen gecignel ist, so 
ist es die Ordnung. Ohne diese mag es 
ja auch gehen, namentlich dann, wenn 
von einem Monopolartikel die Rede ist, 
alléin, wer vermag es zu berechnen, vvas 
dabei an Gewinnst, wic an Ansehen des 
Betriebes verloren geht.

Es sind die einfachsten Dinge dér 
Welt, um die es sich handeit. W ir er- 
örtern sie, ohne dér Gefahr ausgesetzt 
zu sein, dass unseren Ausführungen ir
gend jemand oponiren wird. Alles braucht 
seine Schule, was da künftighin wirkeri 
will und wenn es diese nicht hat, so ist 
das eben sehr bedauerlich. Kann es aber 
gleichwohl nicht geandert werden, dann 
muss zumindest dem Laien im Fache 
von irgend einer Seite Belehrung zu 
Theil werden, was er, wenn er mit ir
gend einem Artikel handeit, zu thun 
oder zu unterlassen hat.

Alljahrlich erscheinen viele hunderte 
neue Verschleisser auf dem Pláne, die 
alles Mögliche verstehen, nur nicht den 
Handel mit Tabak und Zigarren. Daran 
liisst sich nichts andern, mán kann eben 
keine Akademien für Tabakverschleisser 
errichten. Nun aber müsste zumindest 
sowie es in Oesterreich dér Fali ist, dér 
Verschleisser in mancher Beziehung 
instruirt und belehrt werden. W ie soll 
es eine arme Frau, die einst vielleicht 
nur für ihre Toilette zu sorgen brauchte 
und jetzt den Handel mit Tabak und 
Zigarren betreiben muss, wie sol! diese 
Frau es wissen, dass mán so Manches 
thun muss, was sich für das Geschaft 
•eigentlich ganz von selber versteht, dass 
sic Manches unterlassen muss, weil da- 
durch Vorschriften verletzt werden, die 
sie gar nicht kennt. In einer Notiz, die 
w ir in dem vorliegenden Blatté zűr 
Warnung dér Verschleisser veröffentli- 
chen, drückt sich diese Unwissenheit 
vielcr Verschleisser recht drastisch aus. 
Und es steht nicht vereinzelt da dieser 
Fali, ja wollten wir Dinge erwahnen, 
die sich hiiufig zutragen, dann würde 
mán biliig staunen. In dér Regei ver- 
meint mán, dass die Organe dér Finanz- 
wache die Verschleisser aufklaren. W ie 
sollten sie das, wenn sie selber nicht mit 
Instruktionen versehen sind, diedeutlich 
lauten, wenn sie überdies auch keinen 
Auftrag dazu habén. In Oesterreich 
könnte es zutn Beispiel nicht vorkorn- 
men, dass ein Verschleisser es wagen 
würde einem Konsumentcn von Tabak 
die Ausfolgung einiger Packchen Tabak 
aus dem Grunde zu verweigern, weil er 
nicht auch das Zigarettenpapier dórt ein- 
kauft. Hier thut dics ein Verschleisser 
bona fide ohne zu wissen, welche Ord- 
nungwidrigkeit er dadurch begeht. Die 
Ausgabe eines Instruktions-Heftcs für 
Kleintrattkanten ist eine nicht genug 
warm zu emptehlende Angelegenheit, die 
wir hiemit den berufenen Kreisen zűr

Erledigung dringend anrathen. Mán bó
dénké doch, dass es sich dabei um die 
Benachtheiligung und Schadigung nicht 
nur des Publikums sondern auch dér 

| Tabak-Regie handeit, wenn die Sache so 
j fortgeht. Und da wie gesagt nichts an- 
j deres als Unkenntniss dér geschaftlichen 
I Manipulation die Schuld triigt, so müsste 
doch von massgebender Seite dafür ge- 

i sorgt werden, dass nicht Falle eintreten,
| wo unschuldige Leute vielleicht schwer 
| büssen müssten nur deshalb, weil maii 

sie nicht autklárt und belehrt. W ir für 
unseren Theil habén in dieser Bezie- 

| hung schon viel IJnheil verhütet, alléin 
erstens kommt nicht Alles zu unserer 
Kenntniss, zweitens lesen auch nicht 
sámmtliche Verschleisser unser Blatt, so 
sehr ihnen dics auch zu empfehlen ware.

Zigarren-Export nach dem Aus
lande.

Dicse Blatter, dérén Wichtigkeit für das Ta- 
bakmonopol von jede n gcreeht und ehrlich den- 
kenden Fachmann zugegeben werden muss, mögen 
auch den Impuls clazugegeben habén, dass s eh 
eine Aktiengesellschaft, welche jüngst begrün- 
det wurde, mit dem Export ungarischer Zigar
ren befasst. In zahlreichen Artikeln habén wir 
die Möglicb^eit eines Exportes dér kön. 
ung. Tabakprodukte nachzuwtisen versucht, 
zumal wir die Lcistungsfíihigkeit dér kön. ung. 
Régié in Betracht gezogen. Mán verspricht sich 
vorerst nicht sehr viel von dem Export unse
rer Erzeugnisse in rentabler Hinsicht. W ir er- 
lauben uns anderer Ansicht zu sein und begrün- 
den dieselbe damit, indem die Kor.kurrenz- 
fáhigkeit unserer Tabakregie mit dér Privat- 
industrie des Auslandes ausser Zweifel steht.

In Deutschland zum Beispiel steilt sich 
das Tausend Zigarren gowöhnlichster Sorté, 
inbegriffen aller Kosten und dér Verzinsung 
des investirten Kapitals auf circa 25 Mark. 
W ir bemerken, dass es sich dabei um eine 
Sorté handeit, welche unserer H. Zigarre kaum 
gleich kommt Es sei uns gestattet dies zu be- 
weisen. 1000 Stük Zigarren wiegen 0 Ko. es 
waren daher hiezu nothwendig 8 Ko. Tabak, 
(Deckblatt, Umblatt, Einlage) welche ztisammen 
13. Mark 50 Pf. kosten, dér Arbeitslohn be- 
triigt (3 Mark 50 Pf. das Adjustiren. Verpacken, 
Drucksorten, Nagel etc. erfordert 2 Mark, die 
Zinsen des Kapitals, Steucrn, Taglöhner,* 
Beamte, etc 3. 50 Pf. W ie gesagt handeit es 
sich hier um eine Sorté, die 5 -  (3 Pfennigé 
kosten dürfte, eine Zigarre, die, obgleich von 
einem Export einer solchen nicht die Rede sein 
ktvnn, gleichwohl schon geliefert werden könnte. 
Nehmen wir aber die 10 Pf. Zigarre, 
dérén Herstellung in Deutschland pro 1000 auf 
ungefahr 40 Mark zu stehen kommt, so ist 

] dérénKonkurrenzfahigkeitabsolutmöglich, umso- 
mehr bei jenen Sortén, um die es sich wahr- 

; scheinlich zumeist handeln dürfte, die in mitt- 
lerer Preislage stehend, fúr den Mittelstand be- 
stimmt sind. Die Idee, un se re Zigarren nach 
dem Ausland zu exportiren, ist daher jeden- 
falls eine glückliche, würde sie mit mehr Muth 
und Selbstv ertrauen von Seite dér k. u. Tabak- 
Regie angefasst werden, wie dies thatsáchlich 
geschieht. Und da bemerken wir vor allém, 
dass es uns höchlichst wundert, warum nicht 
die im Verschleisse sich befindlichen inlander 
Sortén exportfahig sein und zum Zwecke des 
Exportes ganz neue Sortén angefertigt werden 
sollen ? Wozu ? Sollen vielleicht die in Deutsch
land (lblichen zierlichen Formen nachgeahmt wer
den, dérén Herstellung erstens grössere Kos
ién verursachen und die den Nachtheil habén,

dass sie nichts Fre.ndartiges an sich tragen ? 
Das würe ein sehr verfehlte Idee ! W ir erbli- 
cken gerade darin. dass dem Consumenten et- 
was Neuartiges, a i Form und Geschmack 
geboien wird, den sicheren Erfolg. Dér Miss- 
erfolg dér durch die Lemberger Bank nach 
dem Ausland gelieferten österreichischen Tabak- 
Produkte, kann hiefür nicht richtschnurgebend 
sein, da dicsem Misserfolge ganz anderc Ur~ 
sachen zu grunde liegen. Es ware allerdings 
verstíindlich, wenn das Vorhandensein gewisser 
Vertragé zvvischen dér österreichischen und 
anders.its ungarischen Tabakregie, den Export 
unserer, auch bei uns eingeführten Sortén ver- 
hindern würden. Ist dies aber nicht dér Fali, 
dann habén wir so manche Bedenken, welche 
sich entschieden gégén die Anfertigung neuer, 
nur für den Export bestimmter Sortén richten.

Vermischtes.
An unsere geschátzten Leser, welche mi* 

ihrem Abonnement no^h im Rückstande sind, 
richten wir das Ersuchen, den Geldbetrag post- 
wendend einzusend«*n, wie wir auch diejeni- 
gen, welche auf das Blatt nicht rellektiren ge- 
ziemend auffordern, uns dies mitzutheilen. Wenn 
schon ein grosser Theil unserer Leser, d-jren 
Interessen wir fortwahrend verfechten, dem 
Blatté fremd gegenübersteht, so sollten uns doch 
zumindest diejenigen, welche des Blatt bezie- 
hen, die Kosten ersparen, die uns die Francaiur 
dér zahlreichen Zahlungsaufforderungen, die 
wir richten müssen, verursacht.

Zűr Warnung fü r Trafikanten. Wie wir 
vernehmen, versehen viele Trafikanten die Sport- 
Zigaretten á 2 Heller mit einer kleinen Gold- 
papierhülse und verkaufen dieselben dann á 3 
Heller. Aus dem Grunde machen wir, nament- 
licli diejenigen Trafikanten, welche erst kurze 
Zeit ihre Trafik habén, darauf aufmerksam, dass 
erstens jede Veründerung des Fabrikats streng- 
stens verboten ist und die Zigarren und Ziga- 
retten genau so verkauft werden müssen, wie 
sie in dér Schachtel liegen ; ferner ist es eine 
Gefallsübertretung, wenn die k. u. Tabakpro
dukte zu einem höhern Preise verkauft werden, 
wie sie von dér k. u. Tabak-Regie limitirt wer
den. Gelangt ein solcher Fali zűr Kenntniss dér 
k. u. Finanzdirektion, ist dieselbe bemüssigt, 
die Lizenz einzuziehen, eventuell dem Trafikan
ten weegen Gefállsübet tretung ausserdem noch 
eine Geldstrafe aufzuerlegen. Nachdem viele 
Verschleisser dies nicht zu wissen scheinen, 
warnen wir entschieden vor solchem Unfug, dér, 
wie gesagt schlimme Folgen nach sich ziehen 
könnte.

Keine Anekdote. In einem Amte, welches 
es ist, mag Nebensache sein, tritt ein Herr ein. 
Im Vorzimmer des hochgestellten Beamten, dem 
nur sehr wichtige Angelegenheiten vorgetragen 
werden, sitzen zvvei subalterne Beamte und 
spielen Karten. aber nicht mit jenen bemalten 
Bláttern, welche mán die Biebel des Teufels 
nennt, sondern mit —  Visitkartcn.

Dér Herr ist nicht wenig verwundert, sieht 
eine Weile zu, vvorauf er neugierig geworden 
fragt : „Gestatten Sie, meine Herren, die Frage, 
Sie spielen da mit Visitenkarten, wie machen 
Sie das ?* „Sehr einfach!“ sagte einer dér 
Spielenden. Auf diesen Visitkarten stehen die 
Namen dér Protektoren, die hieherkommen, nun 
— und die höheren Namen — stechen die 
Niederen I*

Die Kístenfrage. Das k. u. Finanz-Minis- 
terium, welches die Kistenfrage baldigst zu er- 
ledigen wünscht, hat bereits die Daten bezie- 
hungsweise Ausweise von den Aemtern abver- 
langt, um gonau feststellen zu können, mit 
welchen Summen es zu rechnen habé, wenn 
die Kistenfrage zu Gunsten dér Grosstrafikanten 
erledigt werden solle. Nach Einlangen dieser 
Daten wird die Sektion dem Mini9ter ihre Vor- 
schüge u^terbreiien.



4 DOHÁNYÁRUSOK k ö z l ö n y e .

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

M illen ium -gyu fa ,
M a g y a r  ko ron a -sw éd gy u fa

POJATZI és TÁRSA
cs. kir. szabadalmazott gyufanemii gyárai D E UT S CH -L AND SB ERG BE N (Graz mellett) |

ajánlják legjobb mlnoságüeknek elismert gyufagyártmányalkat és pedig úgy k én es -, mint különben sz a lo n -gy u fá jo k a t . |
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a |

M a g y a r  h o n w éd -sz o b o r -g y u fa  ;i
I K ro k o d il-g y u fa  é s  

M a g y a r  im p e r ia l-g y u fa
elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar államférfiak arczképeivel diszitvék. I

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

árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk —  Budapest és közvetlen környéke részére V . ,  H ajn a l-u tcza  9 .  sz. $ 
alatt van raktárunk. ■(

Pojatzi FI. és Társa CB- j
DEUTSCH-LANDSBERGBEN (Graz mellett). f

J&tte!* ti:*1: :l: ti;*1;:!;:l::ü*!:ti:*1::1‘*!:ti;*!:t!:«!:*!:tj;t!::!:»•;*Jí «!:»!:»!:t•:tü» ! : xln-a-nlalnUtIn!3!a!»!a!:í!n!KiK!n!3!Kl::!n!aiala;alnlK-nlnia-n-s!s:a!a!K!K!3!K!»!n!»Ia:aia• n-Rls• k!s!»!k!KlalKlnjn-nlalaü-A

A világ
leg ism ertebb és 
legrég ibb gyárt

mánya !

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

Á ltes tes

re n om irte sF a b rika t 
dér W e lt !

Zu habén in allén Klein- 
und Grosstrafiken und 

Grosshandlungen.

F e ltű n ő  ú jd o n s á g .

D E L IC E
Minden hirdetés felesleges, a do

hányzó egyszer veszi és többé 

mást nem szíhat ----

legjobb valódi franczia

szivarkapapir és szivarkahfively.
G y á r i  r a k t á r ;

Goldzieher Gézánál
Budapest, V., §as-utcza * » .  szám.
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