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A fővárosi kistözsdés.
Valóban ideje volna már, ha valami 

njílást hoznának be a fővárosi kisárusok 
közölt.

Tizenkét éve annak, hogy ezzel az 
ügygyei oly értelemben foglalkozunk, mely 
a legfelsőbb helyek intenezióival meg
egyezik. De ha látjuk mindazt, a mi ezen 
a téren történik, nem esodálkozmik, hogy 
ezen reformok nem lépnek életbe. A Inba 
abban rejlik, hogy nincs egyöntetű sza
bályzat arra, hogy nj dohánytüzsdél. va
lamint régi dohányárndák nj tulajdonos
sal való tovább vezetése, mily egységes 
módon vihető keresztül. Továbbá akadály 
az is, hogy igen nagy súlyt helyeznek 
arra a magában véve sokkal csekélyebb 
jelentőségű hivatalos ténykedésre, mely a 
doháuyárndás engedélyek megadását meg
előzi. Ugyanolyan az eljárás az ilyen kér
vényeknél, mint a legeslegélelbevágóbb, 
legfontosabb ügyeknél. A hivatalnokok 
oly nagy szamát veszi igénybe ez. hogy 
a dolog lényegével egyáltalában nincs 
egyhangzásban, mert bál mi változtatni 
való van azon. ha a legalsó fórum ki
jelenik hogy itt és itt dohányáruda fel
állítása szükségesnek látszik ?

A első fórom a pénzügyi igazgató
ság. Ibi ennek bizonyos körülhatárolt 
formában a dohányárudai engedély meg
adása joga, úgy ennek a formának bizo
nyos szabályzatban teljesen preezizirozva 
meg is kell lenni. Ugyanilyen szabályzat
nak kellene fenn állania a kerületi pénz
ügyi biztosok részére is. kik az előmun
kálatokkal, a javaslatlevéssel vannak meg
bízva.

A pénzügyigazgatóság kiküldi a pénz
ügyi biztost, hogy tegyen jelentést, vájjon 
ez. vagy ama dohánytözsde felállítása, 
vagy fenntartása szükséges-e? A sokféle 
teendőkkel bőven ellátott pénzügyi biztos 
a legtöbb esetben megbízza alantas köze
get, a felvigyázót, az meg alantasát, a 
szemlészt. Tegyük fel azonban az esetet, 
hogy a biztos maga végezné el ezt, mi 
lenne akkor ? mert, hogy kell-e dohány- 
tőzsde, vagy nem, az nem képezheti 
vita, vagy kérdés tárgyát, lévén főváro
sunkban ÍIMO dohányáruda. így tehát 
szükségesnek a felállítás egyáltalában nem 
mondható ! Mi értelme van a lépések ki
mérésének, a forgalmi kimutatás besze
dése, vagy annak kutatása, hogy a leg
közelebbi dohányáruda mennyit forgal
maz s hol van ? Ez az egész eljárás 
nevetséges s az államnak óriási pénzébe 
és munkájába kerül.

A szomszédos dohánytözsde közel
sége. Istenem, ez teljesen felfogás dolga.

.Mondhatnánk igen sok adatot, amikor , 
az illető pénzügyi közeg az igen közel 
fekvő dohányárudéi egyszerűen nem látta 
s ezért még szólni sem lehet, mert egy
szerűen nem akarja látni. Ezek azonban 
annyira ismeretes dolgok, hogy csak az 
;t csodálatos, miért nem változtatnak 
rajta. Valamely dohányáruda átírása 
tilos. Miért V Mert a dohányárudul jog a 
kincstáré s nem magánszemélyé Helyes! 
Mi magunk is évek óla ezt az elvei valljuk 
s e mellett küzdünk. A fenségestől a 
nevetségesig csak egy lépés s ép így a 
jogtól a legnagyobb jogtalanságig is. Nem 
szabad a dolgokat szó szerint venni, de 
tekintetbe jönnek a mellékkörülmények 
is. Igaz, dohányárudéi eladni nem szabad.
A legnagyobb bizalommal visszaadja valaki 
dohányeladási jogát, lemond, mert ez ti 
forma s a ki az nj jogért folyamodik, 
szintén tudja, hogy a jog személyre nem 
szól, tehát meg sem vehető. Másrészt 
azonban, akié ti trafik volt, az bizonyos 
összeget ebbe bele is fektetett s miért 
no tehesse azt, amit a legutolsó szatócs 
is, Int üzletét átadja, helyiségét s beren
dezését is az uj tulajdonosnak bizonyos 
összeg fejében átadja. Teljesen elvenni a 
jogot, vagy a szomszédnak olyat adni, 
az már büntetés, amit az illető árus azzal, 
hogy bizonyos összeget befektetett üzletébe, 
nem érdemel meg.

Nem értjük, miféle óriási dolog van 
abban, hogy évente néhány uj trafikot 
engedélyeznek, vagy néhányat uj tulaj
donos nevére átírjanak. Ez talán bűn ? 
Ibi arról lenne szó. hogy a már meg
levő trafikoknak nem akarnak konkurren- 
eziát nyújtani, ez helyes lenne, de akkor 
nem is lenne 111 év alatt 14000-el több 
tralik Magyarországon, akkor bizonyos 
kvalilikáczióhoz kötnék az engedély el
nyerését, főleg ahhoz, hogy az illető tisz
tességes, büntetlen előéletű stb. legyen, 
ami unt nem mindig vétetik figyelembe. 
Nem akarunk ilt részletekbe bocsátkozni. 
Kérdezősködjenek Ausztriánál, ahol ugyan 
pedánsak, nehézkesek e tekintetben, ele 
rend az. van. Vigyék keresztül Griinzenstein 
államtitkár ur szavajárását a „vagy- 
vagy“ -ot t. i. vagy foglalkozliassék min
denki dohányáruk eladásával, vagy pedig 
csak egy pár száz kiválasztott, arra való, 
tisztességes ember. Ez legyen a prinezi- 
piuni s hisszük, hogy a dohányegyed- 
áruság illusztris vezetőjének ezen elve 
keresztül is vitetik.

(F.) A napi krónikások feljegyezték, hogy 
a ferenezvárosi dohánygyárban nagy tűz pusz
tított, megvádolták ebből az alkalomból a do
hánygyár vezetőségét, a miért a tűz elleni védő-

késztilékek kellő időben és kellő módon nem 
funkczionáltak. Nem a gyár vezetőségét akarjuk 
ezen czikkünkben ama vádak ellen megvédeni, 
mert az védelemre egyáltalán nem szorul, mi
után értesülésünk szerint a gyár az előirt oltó- 
és mentőkészülékekkel teljesen fel volt szerelve 
és azon körülmény, hogy a vízcsapok kellőké
pen nem működtek, nem valamely mulasztás
nak, hanem az abnormis szárazságnak tulajdo
nítható.

Ha mi, akik a napi krónikával nem foglal
kozunk, mégis szóvá tesszük e helyütt ezen tűz
esetet, azért tesszük, hogy megállapítsuk és meg- 
rögzitsük azon igazságot, amely ezen esemény
ből minden objektív szemlélő előtt leszürődött.

A megejtett hatósági vizsgálat konstatálta, 
hogy a tűz akként keletkezett, hogy a szomszéd
ságban lévő kékfestő-gyár kéményéből szikra
repült át a dohánygyár raktárába, s ezen szikra 
volt [előidézője a tűznek. Ha tehát a dohány
gyár raktárának közvetlen közelében ilyen szik
rákat hullató gyár nem lett volna, akkor az 
államkincstár ma egy millió koronával gazda
gabb lenne.

A mi idáig mindenki előtt csodálatosképen 
kétségtelen nem volt, az ezen tüzeset folytán 
ezentúl dogmaszerü igazsággá lesz, az tudni
illik, hogy milliókat érő olyan gyúlékony anyag
gal, mint a dohánynyal megtöltött raktárt és gyá
rat a városba, házak és gyárak közé ékelni nem 
szabad.

Deputácziók járnak ide s járnak oda és kér
nek dohánygyárat ebbe meg amabba a kerü
letbe, hinni merjük, hogy ezentúl hiábavaló lesz 
a deputácziós urak sürgölödése és forgolódása 
a miniszteri előszobákban, mert ez a tüzeset arra 
fogja indítani, sőt rákényszeríteni a kormányt, 
hogy a tervbe vett s az ezidei költségvetésbe 
már előirányzott uj dohánygyárat olyan helyen 
állítsa fel, valamint a dohánygyárakat olyan 
helyre telepítse ki, ahol feltalálhatok lesznek 
azon előfeltételek, melyek ilyen nagy gyáraknál 
és raktáraknál múlhatatlanul szükségesek.

Parcziális érdekeknek nem szabad kedvezni 
ott, ahol mást kíván a közérdek I

Vegyes hírek.
E x o t ik u s  ren d je lek . A múlt napokban 

a napilapok közöltek, miszerint M a d a r a s s y 
Gábor, a dohányjövedék közp. igazgatója a ja- 
páni felkelő nap-rendjel II. osztályát, II a rá 
cs ek László pénzügyi főtanácsos a szent JKinos- 
rendet, valamint oroszi B á 1 v á n y i Gyula a fel
kelő nap-rend IV. osztályát kapta.

A japán dohányegyedáruságot 1898-ban ren
dezték be teljesen modernül, a dohánytermesztést 
minőségileg és mennyiségileg emelték, s már 
1899-ben 17 millió korona tiszta jövedelmük volt.

Mult évben a japáni dohányjövedék igazga
tója egy tisztviselője kíséretében direkte hozzánk 
Magyarországba utazott, hogy az itteni eljáráso
kat a dohánygyárakban tanulmányozzák, miután, 
mint akkor kijelentették, teljesen a magyar do
hányjövedék mintájára kívánják a japán dohány
jövedéket berendezni. A módszer fényesen be
vált s ez az oka, hogy a dohányjövedék ezen 
főbb tisztviselőit Japán oly fényesen sietett ki
tüntetni.

A  m. k ir. p én zü gy m in iszte r AdamefcS 
Emil m. kir. dohánygyári aligazgatót dohány
gyári igazgatóvá, Szabó György m. kir. dohány
gyári osztályvezetőt aligazgatóvá nevezte ki.
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A  fe ren c zvá ro s i d o h á n y g y á r  raktárá
nak égésénél, augusztus hó 6-ikán, több lap 
helytelen hircivcl szemben kijelenthetjük, misze
rint a kár anyagban 760.000 korona, az épület
ben 40.000 korona. Az anyagban esett kárból, kö
rülbelül 25"" megtérül.

A  pozsony i T rab u cc o  még mindig ki
sért, a panaszok nap-nap után jönnek szerkesz
tőségünkbe, úgy a fogyasztó közönség, mint a 
dohányárusok részéről. A pozsonyi gyárban még 
körülbelül 8 millió Trabucco van készletben, mind 
sötét, mint az éjszaka, s mind arra vár, hogy 
a főváros közönsége elszijja, a 10"" világos anya
got ugyanis a fürdőhelyek kapják. Vigasztalásul 
most már pozsonyi ébenfekete Britanikát is kap 
Budapest. Mindezek után kiváncsiak vagyunk, 
vájjon a dohányjövedék ezt emberbaráti szere- 
tetből teszi-c, le akarván szoktatni a fővárosiakat 
a dohányzásról?!

A  doh án y -n agytözsdések  em lék ira ta .
A dohány-nagytőzsde tulajdonosoknak múlt év 
augusztus hó 20-án megtartott kongresszusa ha
tározatából kifolyólag, a pénzügyminiszternek át 
kellett volna adni, az időközben elkészített s a 
bizottság által is jóváhagyott emlékiratot. A kon
gresszus ezen határozata azonban foganatosít
ható nem volt, mert a szövetség alapszabályai 
a m. kir. belügyminisztérium jóváhagyását nem 
nyerték meg. A miniszteri jóváhagyás immár 
megtörtént és igy kezdetét vehetné a szövetség 
rendszeres működése.

Ilyen körülmények között újból felszínre ke
rül az emlékirat átnyujtásának kérdése. Ha ezen 
czélból azonban újból egy gyűlést akarnának ösz- 
szehivni, úgy ez nagy időveszteséggel járna, a 
miért is a kész memorandumot vagy .a szövetségi 
elnök, vagy ennek titkára fogja a pénzügyminisz
ternek átnyújtani. Ámbár az ügynek ezen 
módon való elintézése nem felel meg egészen 
a hozott határozatnak, mégsem kínálkozik az 
emlékirat átnyujtásának más módja. Az emlék
irat tartalmazza a dohány-nagytözsdések által fel
panaszolt összes sérelmeket és azon kérelmet is, 
hogy a tőzsdéseket oly érezhetően sújtó láda
kérdés valahára rendeztessék.

Lapunk legközelebbi számában közölni fog
juk az emlékirat szószerinti szövegét. Jelenleg 
csakis azért nem publikáljuk a memorandumot, 
mert ennek a nyilvánosság által való megvitatása 
•előtt szükségesnek tartjuk, hogy azt hivatott he
lyen megbírálják.

A  «Magyar Szó» a Zobel-féle száritó-készü- 
lékről a következőket Írja:

Uj gyártási eljárás a dohánygyárakban.
Amint értesülünk, a dohányjövedék elhatározta, 
hogy ezentúl a szivarok bélanyagát a Zobel La
jos pénzügyi főtanácsos uj találmányu szárító-ké
szülékével szárítja. A készülék már az összes 
próbákat kiállotta s a temesvári, pozsonyi és 
kassai gyárakban az uj módszer szerint dolgoz
nak. Az ó-budai dohánygyárban, mely legkivá
lóbb török gyárunk, a kész gyártmányokat tisz
tán ezen eljárás szerűit szárítják. A gyártmá
nyok mind kitűnőek.

Legutóbb a fiumei gyárban is berendezik e 
készüléket és a Virginia szivarokat már ezzel 
szárítják.

Lukács Sándor pénzügyminiszteri osztály- 
tanácsos urnák ő felsége a vaskorona-rend III. 
osztályát díjmentesen adományozta. K kitünte
tés a dohányjövedék egyik alapos ismerőjét és 
legnagyobb munkaerejét érte. Mi a magunk ré
széről is hozzájárulunk a jókívánságokhoz me
lyekkel mindenünnen elhalmozták.

Mint utólag értesültünk, a pozsonyi szi
varokkal való kalamitás nemsokára véget ér.

A napilapokat a Neue Freie Presse nyo
mán egy hii‘ járta be, mely szerint a jövedék 
orosz dohányokkal kísérletezik és szándékában 
van orosz alakú (kis dohánytest, hosszú szo
póka) cigarettákat lorgalomba hozni.

Ez a hir nem felel meg helyesen a való
ságnak, miután az orosz dohányokkal való kí
sérletezés még csak néhány égési és szivasi 
kísérletre terjed, a gyártásban azonban még 
nem jutott érvényre. A Samsun és Halira do
hányok kitűnő zamatnak, csak sokkal gyen
gébbek a török dohánynál s igy valószínűleg 
meg is felelnének a közönség követelményei
nek. Az osztrák dohányjövedék már a gyártás
ban is alkalmazza az orosz dohányt s volt al
kalmunk meggyőződni arról, hogy milyen jó 
zamatnak ezen gyártmányok.

Szerkesztői üzenetek.
M. Bpest. A kávéházak és vendéglők pin- 

ezéreinek igenis törvényileg van megengedve, 
hogy némi borravalót számitsanaka gyártmányok 
eladásánál, sőt még ezenkívül a különlegességi 
trafiktól a helyiségig való utat is megfizetethe- 
tik maguknak. A kinek ez nem tetszik, az vásárol
jon a trafikban. Már most. hogy ez a törvény 
észszerű és helyes-e, az más kérdés, mert a 
monopólium egyik sarkalatos elve ellen szól. 
hogy t. i. se drágábban, se pedig olcsóbban 
jövedéki árut (‘ladni nem szabad. \o de igy 
vannak kivételek, ha nem is a dohányárusok, 
de más kiválasztott, lények.

Árlejtés.
25714/1904. A trencséni m. kir. pénzügy

igazgatóság részéről ezennel közhírré tétetik, 
hogy a puchói dohány-nagyárudának nyilvános 
árlejtés utján leendő betöltése végett 1904. évi 
szeptember hó 6-án d. e. 10 órakor a pénzügy
igazgatóság hivatalos helyiségében versenytár
gyalás fog megtartatni.

Az árlejtés tárgyát ugyan a versenyzők által 
a dohányeladás után igénybe veendő ellátási dij 
fogja képezni, mindazonáltal a kir. kincstár fen- 
tartja magának azon jogot, hogy a versenyzők 
között szabadon választhasson, mi okból vala
mely versenyző semmi esetben sem támaszthat 
igényt a betöltendő nagyárudának adományozá
sára csupán azon okból, mert esetleg a legcse
kélyebb eladási jutalékot veszi igénybe.

A dohány-nagyáruda, melynek előbbi vállal
kozója 2.8"", azaz két és K/m-ed százaléknyi
tőzsdedijban részesittetett, a dohányanyagot.....
klmnyi távolságra fekvő pozsonyi kir. dohány
gyárból, a bélyeg és váltóürlap szükségletét 
pedig a puchói kir. adóhivatalnál szerzi be és 
a dohányanyag beszerzése tekintetéből 170 do- 
hány-kisárus van hozzá utalva.

A dohány-nagyáruda évi forgalma 75.066 
kor. 13 fillért tett, melyből saját kisárudabeli el- 
árusitására 1112 kor. 57 fillér, a hozzá utalt kis- 
árusokra 73.775 kor., mérsékelt áru dohány és 
burnót eladására 178 kor. 56 fillér esik, továbbá
bélyegjegyeket és váltóit rlapokat.....  korona
értékben árusított el; megjegyeztetvén, hogy a 
bélyeg és váltóürlapok eladása 1.2°"-nyi ellátási 
jutalék mellett adományoztatik. M. kir. pénz
ügyigazgatóságtól Trencsén, 1-904. július hó 
29-én.

A székesfehérvári m. kir. pénziigyigazgnlúságtól. 
22í)ö8. X. 004. sz.

Árlejtési hirdetmény.
A Nagvméltóságu m. kir. pénzügyminiszté

rium folyó évi julius 28-án 68044. szám alatt kelt 
magas elhatározása folytán a Székesfehérváron 
üresedésbe jött dohány-nagyárudának betöltése 
iránt ezen igazgatóság által folyó évi julius hó 
20-án 21831. szám alatt kibocsátott árlejtési hir
detmény ezennel visszavonatik. Ebből kifolyólag 
a székesfehérvári m. kir. pénzügyigazgatóság ré
széről ezennel közhírré tétetik, hogy

Fejérmegyében fekvő Székesfehérvár szab. 
kir. városban elhalálozás által üresedésbe jött 
m. kir. dohány-nagyáruda és ezzel kapcsolatos 
bélyeg és váltóürlap, valamint különlegességi 
dohány-árudának betöltése czéljából ezen pénz
ügyigazgatóságnál a z 1904. é v i a u g u s z t u s 
hó 31-én  d é l e l ő t t  11 ó r a k o r  i r á s b e I i 
v e r s e n y t á r g y a l á s  í o g t a r t a t n i .

A dohány-nagyárudába, melylyel kapcsolato
san a vállalkozó köteles egyszersmind a bélyeg 
és váltóürlapok árulását is 1 tőzsdij mellett 
kezelni, továbbá a különlegességi dohány-áruda 
azon versenyzőnek adományoztatik, ki erre al
kalmasnak találtatik és a ki százalékokban ki- 1 
fizetendő legkisebb tőzsdijat követeli. Mindazon
által a kincstár fentartja magának azt a jogot, 
hogy a versenyzők közt szabadon választhasson, 
miért egyik ajánlattevő sem támaszthat igényt 
azért, mert olcsóbb ajánlata el nem fogadtatott.

Ezen különlegességi és dohány-nagyáruda 
tartozik dohány anyagkészletét a budapesti m. 
kir. dohányáruraktárból, a bélyeg és váltóürlap 
készletét pedig a székesfehérvári m. kir. adó
hivatalnál beszerezni.

A dohány-nagyáruda az 1903. évi forgalma
905.000 korona, avval kapcsolatos dohány-kisáru-

dája 15.931 kor. különlegességi dohányárudában 
77.023 korona és végre a bélyeg és váltóürlap 
árudában 15.320 korona volt.

A volt dohány-nagyárus a dohány-nagyáruda 
kezelése után 1"«», azaz egy százaléknyi, a külön
legességi áruda kezeléséért 2.5"", azaz kettő és 
öt tized százaléknyi és a valódi havanna szivarok 
eladásáért !"•», azaz egy százaléknyi dijat élve
zett. Ezen dohány-nagyárudával kapcsolatos do- 
hány-kisáruda, valamint bélyeg és váltóürlap ki
csinyben való eladása is van összekötve, vállal
kozó kérelmére a dohány-nagyáruda továbbra is 
valódi havanna szivar eladásra kibővithető.

A kincstár azonban nem kezeskedik az ezen 
nagyáruda versenytárgyalásának alapul szolgáló 
forgalom változatlan fentartásáért és ezért ugyan
azon okból a tőzsdij utólagos felemelése meg 
nem engedtetik, sem akárminemü kártalanítási 
igények tekintetbe nem vétetnek.

Csak a dohányforgalom után járó tőzsdij 
képezi az ajánlat tárgyát.

A dohány-nagyárudai bizományos köteles ál
landóan a dohány-nagyárudában 36.000 kor. és 
a különlegességi dohány-árudában pedig 3300 
kor. értékű csonkitatlan, avval együttesen a for
galmi viszonyokhoz képest a m. kir. pénzügyigaz
gatóság által meghatározott és legalább 14 napi 
szükségletnek megfelelő dohányanyagot min
denkor készletben tartani.

Amennyiben a dohány-nagyárus az árulási 
helyiségben folyton a forgalomnak megfeleli) és 
csonkitatlannak tartandó dohányanyag készletet 
készpénzben megfizetni nem szándékozik, ezen 
dohányárudának oly állandó hitel engedélyeztetik 
meg, a mely szabályszerű módon egy ugyanazon 
értékösszegben nyújtandó biztosíték által bizto
sítandó.

A hitel fejében kiszolgáltatandó és csonki- 
tatlauul, valamint forgalomhoz mérten tartandó 
készletet képező dohányanyagok mennyisége után
36.000 kor. biztosíték még a dohányárudai üzlet 
átvétele előtt és a jelen tárgyalásra vonatkozó 
ajánlat elfogadásának értesítése napjától szá
mítva, két hét alatt nyújtandó be.

Ezen biztosíték nyújtható: a) készpénz le
tétele, vagy b) a kormány által biztosítékra al
kalmasnak nyilvánított és a tőzsdén jegyzett ér
tékpapírok lekötése által. A nyújtott biztosítékon 
kívül a hitelezendő összegről kötelezvény állí
tandó ki és a m. kir. pénzügyigazgatóságnál be
nyújtandó.

A dohány nagy- és különlegességi áruda 
egy minden tekintetben megfelelő és Székes- 
fehérvár város központján fekvő és kizárólag do
hányárudának berendezett más üzlettől egészen 
elkülönített helyiségben gyakorolható, megje
gyeztetik, hogy az ajánlattevők, kik kizárólag a 
doliány-nagyárudát m i n d e n e g y é b ii / l e t t  ő I 
e I k ii I ö n i t e 11 be l  y i s é g b e u f g  ák kezelni, 
előnyben részesülnek, minélfogva ezen körül
mény ia pályázatban kitüntetendő.

Pályázni kívánók tartoznak I kor. bélyeggel 
és ja fent érintett dohányanyag készlet érték >sz- 
szegének megfelelő 10".., azaz 3600 kor. bánat
pénzzel, vagy ezen összegnek valamely m. kir. 
adóhivatalnál letételét igazoló nyugtával ellátott 
írásbeli ajánlatot folyó év augusztus hó 31-én 
délelőtt 10 óráig a székesfehérvári m. kir. 
pénzügyigazgatóság főnökénél benyújtani. Az. 
ajánlathoz csatolandó még az erkölcsi, vagyoni 
és a nagykorúságot igazoló bizonyítvány is.

A kitűzött határidő után, vagy a megjelölt 
kellékek hiányával beérkezett ajánlatok nem vé
tetnek figyelembe. A tárgyalás befejezése 
után a legmegfelelőbb ajánló bánatpénze visz- 
szatartatik, inig nagyárus üzletét a fent megje
lölt dohánykészlettel el nem látja, a többi ver
senyzőnek bánatpénze a tárgyalás után azonnal 
visszaadnak.

A nagyárus köteles az árudát a kitűzendő 
határnapon megnyitni és azon időre a fentemli- 
tett dohányanyag készletet beszerezni, a jelenlegi 
dohány-nagyárudában a kinyitás napján talált 
készletet készpénz lefizetése mellett átvenni, va
lamint az árulásra alkalmas bolti helyiséggel ma
gát ellátni és ha azon vállalkozó, kinek ajánlata 
elfogadtatott, a dohány-nagyáruda kezelését át 
nem veszi vagy ajánlatától visszalépne, a letett 
bánatpénzt elveszti s a nagyáruda betöltése végett 
az ö kára és költségére uj versenytárgyalás fog 
tartatni.

Egyebekben a dohánygyártmányok eladására 
vonatkozó szabályok mérvadók és ezen m. kir. 
pénzügy igazgatóság, pénzügyőri biztosság vagy 
pénzügyőri szakasznál megtekinthetők._________ _



Deutscher Theil

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

I N H A L T :  üas Tabak-Kloinversclileisawuacn in dór Huuplstadt. — Vermiachte Nachrichten. —  liricfkaalcn dór Uedaktion.

Das Tabak-Kleinverschleiss- 
wesen in dér Hauptstadt.

Es ware wahrlich schon an dér 
Zeit. (láss ciné durchgreil'onde Betörni das 
Tabnk-Kleinvorschleissweson in dér llauptsladt 
regein wiirdo.

Zwőlf .Ildire láng bcfassen wir mis publi- 
zistiseh mit dieser, dér Tabak-Hegie sclir nalie 
gclienden Angelegenlieit und wenn wir all das, 
was wir auf dicsem Gcbielc gesehen, gehört 
und keimen gelernt babén, überblicken, dann 
wundern wir mis nield, dass keine dér Interi- 
Iionén, welehe urspriinglich ciné Betörni be- 
y.weckt haltén, erlulll worden. Dér Fehler liegt 
einzig mid alléin darin, dass es nielit ermög- 
lielit wurdc, sowolil lÜr die Krtheilung neuer 
Traíiken, wie aueb liir das Fortbeslehen altér 
Traíiken, die nur iliren Desit/er wechseln, eine 
Norm y.u sohallen, die iiberall gloiohmassig 
angewendet, aueb glcicbmiissig durohgeführl 
wird. Forner bildel es ein grosses Ilinderniss, 
cin ordriungsmtissigos Vorgehen y.u beobaeblen, 
indem dér an und liir síeli bcdeutungslosen 
Amtshandlung. welcbe bei Krtheilung dér Tra
fikén nothwendig, eine Wiehligkeil zugespro- 
elien wird, die dureliaus niclit am Blatze ist. 
Dér Instanzcnzug, den ein solebes Gesucb 
durehzumaeheii bal, isi gloiehmassig jenem, 
wo es síeli mii grosso, wiehtige Angelegenheilen 
bandelt. Dieses Verlabren. welehes die Arbeit 
einer sehr grossen Zalil Deamten notbwendigcr- 
weise in Ansprueb nimmt, stelit mit dóm We- 
sen dér Saebe dureliaus nielit ini Kinklange. 
Denn was gibt es eigentlieb zu andern an 
cinen Bescheid, wo die untorste oder Ursprungs- 
Instanz es ausspriebt, dass dórt und dórt keine 
Trafik notbwendig isi.

Die erste Instanz bei Krtheilung dér Tra- 
lik-Lizenzen isi die Finanz Direktion. Soll sie 
ausnabmslos und in allén Füllen solebe Be- 
sebeide (allén, wele.be uuf (irnnd bestebender, 
genau beschrieboner Verordnungen orbraoht 
worden müssen, dann miissten dicse Verordnun
gen aueb vorbanden sein. Kin gleiches gill aueb 
liir die von Seite dér Finanz-Direktion ent- 
sendeten Bezirks-Kommissariate, welehe die 
Beebercben zu pflegcn babén. Nun aber wie 
sie! I es damit aus?

Die Finanz-Direktion exmiltirl das Finunz- 
Kommissariat und belraut es damit, Heeher- 
elien zu pflegen, ob die angesucbte 'l’rafik 
nolbwendig ist oder nieht. Dér mii llunderten 
von Agenden überlmufte Finanz-Kommissar 
belraut in den meisten Fiillen den Finanzwaeb- 
Bespizienten mii dieser Arbeit und dieser wie- 
der den Obcraulseher. Doeb gesetzl den Fali, 
dér Finanz-Kommissar wiirde die Untersuelmng 
solber pflegcn, was wiirc da gewonnen? Denn 
ob ciné 'l’rafik notbwendig isi oder niebt, das 
unterliegt ja keiner Frage, wenn mán 0B0 
rraíiken iu dér Hauptstadt besitzt. Demzufolge 
köunte ja von einer Nothwendigkeit niebt ge- 
sproeben werden. Was soll alsó dieses Ver- 
labren, welebes darin bostoht, die Schritte zu 
ziiblon, welehe dic Kntlernung einer Trafik von 
dér andorcn andcuten soll, oder das Abbolcn 
des Vcrzeichnisses von dér Grosstraíik, oder 
die Angabc, wo in dór Miibe des Gesuchsstel- 
lers eine Trafik síeli bofindet. Liieberlicb ! 
Dieses ganze Vorfahrcn bal absolut kehien 
Wortli und die darául'vorwendetc Arbeit kosiét 
dem Staate ein Hoidengcld. Die Niibe einer 
Naebbartraíik : Mein (lőtt, das ist eine Auf- 
fassungssacbe. W ir kőimen mit Dalén dionon, 
wo dic Niibe einer Nacbbarlraíik nieht goseben 
wurde und wo mán trotzdom den betrclíenden 
Finanz-Organen keinon Vorwurf zu maciién bo- 
reehtigt ist, weil er die Niibe dér Trafik niebt 
seben will. Aber das sind ja liingsl bekannto 
(iescbiebten, bei denen nur das Kinő wunder- 
lieb ist, dass inán sie rubig geschebcn liisst.

Dic Umscbreibung einer Traíik-Kizenz

fűidet niebt slall. WarumV W eil die Kizenz 
dér Tahakrcgie, bezw. dem Aerar gebört und 
niebt einer Borson. Sebr riehtig! W ir solber 
waren Diejenigen. die jahrelang diesen Stand- 
punkt vertreten habén und noeli jetzt verlroten. 
Nun aber ist niebt nur vöm Krbabenen zum 
Kiieberlieben ein Sebritt, sondern aueb vöm 
Becbl zum krassesten Fnroeht. Mán daiT nur 
niebt dic Dinge allé so wörtlich nelimen wie 
sie lantén und muss aueb die l'ebelstande da
liéi in Botraeht zieben. Gewiss, mari kaim, 
darf und soll eine Traíik-Kizenz niebt verkau- 
fen. .Mit dem grössten Vertraucn zu dér vor- 
geselzten Bebörde légi Kiner sein Gesucb zu- 
riiek und dankt ab. denn die Form muss ein- 
gebalten werden und aueb Derjenige, weleber 
die neue Kizenz erhült, muss es wissen, dass 
er nur ein Personalreebt auf dicse Kizenz bal 
und dics aueb nur, so lángé mán sic ihm beliissl. 
Aber die andere Seite miisste auch wissen, 
dass Derjenige, weleber síeli eine 'l'raíik errieh- 
tet, alsó iu erster Beibe sein Geld liir den 
Versebleiss dér Tabakprodukle investirt. doeb 
niebt seblecbter daran sein darf, als jeder an
dere Kránier, weleber, wenn er somén Boston 
ándert oder uuflost, Kokal und Kinricbtung zu 
gleiohem Zwecke abgeben kaim. Das günzliche 
Auí'lassen einer 'Praíik oder das Krlhcilcn einer 
solcben an den Naebbar bilelet ja unseres Kr- 
aebtens naeb eine S trafó í’iir Denjenigen, dér 
seine paar Grosehen in dér IloíTnung, leben zu 
kőimen, aueb zu Gunslen des allgcmeincn Ver- 
sebleiscs investirt, oder besser gesagt geoplert 
bal. Denn seien wir aufriehtig —  im Grunde 
genommen bildet ja jede Verscbleissstelle cinen 
Nutzen fiir den Versebleiss selbst und dic 
Wobltbatcn, die dureb Krtbeilung dér Kizenzen 
geiibt werden, werden von dem Ilimmel reich- 
lieh, in Gestalt cines böberen Konsumes, lieim- 
gezaldt.

W ir begreifen nield, warum eine grosso 
Síimmé Miibe, Blage, aber aueb riesige Kosion 
vonnötben sein sollen, mii alljiibrlieb einige 
Imiidért Kizenzen auf andere Namen zu tiber- 
Iragen, odor liier und dórt eine neue Traíik- 
Kizenz zu ertbeilcn, die endlieh doeb j 
dem Slaatsscbatze keincn Scbaden maciit. Denn 
wenn wirklieh davon die Bedé sein könnte, i 
dass die bestelienden Traíiken vor Konkurrenz 
gesebützt werden müssen, dann gabe es im 
Kande niebt um 14.000 Versebleissstellen inebr, 
als vor 12 .lahreri. zűr Zeit, wo wir 42.000 
gégén 51).000. die jetzt bestében, gezahlt babon ; 
dann wiirde inán aber aueb die Krtbeilung dér 1 
Kizenzen von ganz anderer Oualiíikalion ab- 
bangig maciién, als dics licule gesebiebt. fer- 
ner wiirde mán aueb eine einzige kompetente j 
Stol le seballen, welehe sieli mit diesem ge- 
sammten Kleintrafikwesen beláss! und niebt 
sammtlicbe Finanzkommissariale des Kandes 
in Bewegung setzen, um festzuslellen, ob Dér 
oder Jener das Tabakverscbleissrecbl ausiibt. 
Die Hauptsacbe ist und bleibt, dass es ebrlicbe, 
anstandige und unbescboltcne Menseben sind. 
denen ein solebes Geschaft iiberlragen werden 
soll, (‘ in tJmstand, dér bekanntlicb niebt imiiier 
zutrillt.

Die Hegeimig des Tabak-Kleinvorsehleis- 
scs, namentlieb in dér Hauptstadt, isi eine , 
brennende, wicbtige Frage geworden. W ir ba
bén niebt Hamu noeli Kust, mis über Mancbes 
des Niihcren zu verbreiten, was entsebieden 
abgescballt werden muss, aueb deshalb niebt, 
weil wir erwarlen, dass dics ohnehin eing(‘se- 
ben worden wird. Maii bal vor .bibién iiber | 
unseren Vorseblag bei dér österreiebiscben | 
Tabak-Begic Anfrage gebaltcn, wie es dórt ; 
um das 'Prafikwesen stebl. Ks wiirc dringend 
notbwendig, wenn dics aueb jetzt ahermals 
gesebebe und nacli dorligem Muster vorgegangen 
werden möcbte, denn wenn aueb unleugbar 
die Krtbeilung dér 'Fraíik-Kizenzen in Oster- 1 
reicb manches Scbwerfallige und Bedantisebe 
in sieh triigt, so kaim gleichwohl niebt ge-

leugnet werden. dass dórt iu jeder Bezieliung 
Ordnung berrsebt. Das ..Entweder-odei' des 
llerrn Slaatssekretiirs Griinzenstein, welebes er 
imnier und immer wieder bei Krtbeilung dér 
'Praíik-Kizenzen in Anwendung bringt und ebenso 
ricbtig wie wiebtig isi. möeblen wir -< iion 
endlieh gerne in Anwendung gebraebt wissen. 
Dér Herr SLaalssekretar ist daíiir, dass 
cntireder Jeder sieli mit dem Verkaiile dér 
'Pabakprodukte befassen soll, dér es wiinsebt, 
oder eine beschrankte ausserst gewablte Ali
zaid tüehtiger, anstandiger Verscbleisser. Die
ses Brinzip isi das einzig ricbtige. llolVen wir, 
dass dér energische, die Sachlage kenuende 
Keiter des gesammten Verscbleisswesens end- 
Iic11 doeb seinen Willen durebsetzen wird.

Vermischte Nachrichten.
Das Memorandum dér Grosstrafikanten.

Gemass Beseblusses, dér am 20. Augusl v. .1., 
gidegenllicb des Kongresses dér Grosstraíikan- 
t(‘ ii gefassl wurde. sollte das inzwiseben ange- 
íertigte und von dem Komité gulgebeissene 
Memorandum dem Finanzminister iiberreicbt 
werden. Dieser Bescbluss konnle bekanntlicb 
aus dem Grunde niebt eííekluirt werden, weil 
die Statuten des Verbandes vöm Minister des 
Inneni noeli niebt gonehmigt waren. Dieses 
Kelztere ist nun bereits geschchen, die Slatu- 
ten genehmigt, wodureb die regelrecbten Funk- 
tionen des Verbandes beginnen kőimen.

In Folge (lessen wird nun die Frage dér 
l berreiehung wieder akut. Wollte mán liiezu 
jedoeb abermals eine Sitzung einberufen, wiirde 
dér Zeitverlust ein iminens bedeutender sein, 
weshalb wabrsebeinlieh das fcrtiggestellte Me
morandum entweder von dem Brasidenten des 
\ erbandes oder dessen Sekretar dem Finanz- 
ministerium übergebon werden wird.

Obgleicb dicse Angelegenlieit niebt ganz 
im Sinne des Beseblusses dér Giussversamm- 
lung erledigt wird, bleibt gleichwohl kein ande- 
res Mittel iibrig, die í ’bergabe des Memoran- 
dums zu bewerkstelligen. lm ílbrigen cnthalt 
das Memorandum sammtlicbe von den Gross- 
traíikanten vorgebraebten Bescbwerden, wie 
aueb die Bitté, die den Berni' dér Grosstrafi
kanten so sebr erschwerende Kislenlrage zu 
Gunsten derselben zu erledigen.

W ir werden in nachstcr Numiner den 
Wortlaut des Memorandums publiziren. Wenn 
wir dies niebt schon in dieser Nummer tinin, 
so liiilt uns davon die Hüeksiebl ab, das 
Schriftstück vorerst von dér kompetenten Stelle 
aus beurtbeill zu wissen, ebe wir dasselbe dér 
(iíl'cnllicben Bespreebung zu unterziebeu beab- 
siebtigen.

Briefkasten dér Redaktion.
Herrn W. N. in S. S. Briellich haltén wir 

llmeii bereits miigetbeilt, dass die Angelegen 
hóit nur mündlicb besprocben werden kaim 
und da jedoeb die Kntfernung bis bicrlior zu 
weit, die Zeit aber aueb zu kurz isi. sind wir 
niebt in dér Kage, llmeii die gewünscbten Auf- 
sebbisse. welcbe rcin gcscbaftlicher Natúr wa
ren, zu ertheilen.

Herrn B. Sch. in Ny. Fuseren Informa- 
tionen gemass ist biefiir Aussicbt vorbanden.

Herrn i K.. Budapest. Kesén Sic unse- 
ron heutigen Ariikéi, weleber dieses Tbema 
behandelt.

Herrn C. St. in M. Das bilngt von sehr1 
vielen Umstiinden ab, aueb ist dér Ibiién zu 
gewabrende Kredit kein solcber, mit wclchem 
Sic das Gesebalt siebern kőimen, da dér ent- 
sprecbende Vorratb an Waaren im Belaufo 
dieser Suliimé stets vorbanden sein muss. i
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A legjobb gyufa a legolcsóbb!!
Kétségtelenül ilyen a következő, mindenütt jól ismert fa jta  :

, Szalon gyújtó
/ Millenium gyújtó
/ Népgyufa
i  Germán gyula

Krokodil „ 
Puarlmatches.

B i z t o n s á g i  g y ú j t ó :
Honvédszobor gyújtó I Krokodil gyufa
Millenium í KilTi-1 torony gyufa
Népgyu fa
Buzbrothers (svédgyufa 

karddal)
Telegráf

*

E ze n  fa jo k , k itűnő m inőségüknél fo gva , több világkiá.llitá.son nyertek  d ijak a t, le gu tó b b  F á r is b a n  1 9 0 0 -ban ,
G ran d  P r ix -t  és a ra n y  érm et (P o ja tz i czég.i

K u  fi s tp en  fl e j i :
D A R V A S  S. éN T Á R S A  E O T X E IC Á <>i O S T

V., Hold-utcza 9. VI., Kemnitzer-utcza lO. i

A világ
le g ism e rte b b  és 
le g ré g ib b  gyá rt

mánya !

M inden kis- és nagytözs  
dében, valam int nagyke
reskedésekben  kapható.

r

Á lte s te s

ren om irte s  F a b rika t 

dé r W e l t !

Zu habén in allén Klein- 
und G ro ss tra fiken  und 

Grosshandlungen.

F e lt ű n ő  ú jd o n s á g .

D E L IC E
szivarkapapir és szivarkahfively.

G y á r i  r ak t á r :

Goldzieher Gézánál
Rudii pest. V ., SaN-utcza SCO. nz&iu .

IVIinden hirdetés felesleges, a, cio- j 

hrtnyzö egyszer veszi es többé | 

mást nem szíhat |

leg jobb  va lód i francz ia  |

EURÓPA, irodalmi és nyomdai réssvónytérsaság Budapest, VI., Ó-utcsa 12.
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