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T. Előfizetőinkhez!
Tisztelettel k<.-rjiik mindazon t. elő

fizetőinket. kiknek előfizetőse mai szá
munkkal lejár; szíveskedjenek az elő
fizetési összeget minél előbb beküldeni, 
hogy lapunk szétküldésé késedelmet ne 
szenvedjen.

_ Á DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE
k iad ó h iv a ta la

Budapest, VII., Károly-körut 7. sz.

Egy uj szivarfaj, ami nincs!
Ne ítéljenek előre t. olvasóim a 

czim felett. Paradoxon ez í Kllentmondás 
a tényben? Ha van uj szivarfaj. akkor 
ez van és nem nincs es fordítva.

De kis türelmet kérünk és meg 
fogjuk magyarázni, hogy tényleg van uj 
szivarfaj es az mégis nincs, falán ezen 
philosophiai értekezletet pályadijjal ko- 
szoruzza az akadémia.

Vagy félévvel ezelőtt a m. kir. do- 
hánykezelőség közhírre tette, hogy egy 
uj virginia-faj jön forgalomba 4 krjával.

Tényleg a múlt hó végén a »Buda
pesti Közlöny* jelentette, hogy az uj 
Virginiák márczius 1-cvel közkézre adat
nak a tózsdéseknek .4.05 krajczárjával 
100-anként a vevőknek 4 krjával dara- 
bonkint.

A mi lapunk miért nem, ma
gunk sem tudjuk e hirt nem kapta meg.

Mi ugyan az összes lapokat meg
előzőleg jó három héttel már közöltük 
olvasóinkkal e vilagrenditó hirt es ez 
ma nagy megnyugvásunkra szolgál.

F eb ru á r 20-án tény leg  m eg érk ezett 
a v árva-várt Virginiákból 100 ládával és 
berak tározta ttak  a m. kir. dohánym a
gazinba. H at nap a la tt egy  d arab  szivar 
sem  volt be lő le  nevezett helyen.

Bocsánatot kérünk, de mi nem tini
jük az egyedáruságot másnak, mint nagy
iparnak tekinteni. A szivar-dohány ipa
rilag dolgoztatik fel, lesz aruba bocsájtva, 
hogy hasznot hozzon. Tehát terjesztésé
nei ép oly gonddal kell eljárni, mintha 
nem az állam, de bármely más nagy
iparos volna a tulajdonos, sót talán meg 
pontosabban.

'Legyük fel, hogy a kenyeret venné 
monopol alá az állam. Vájjon nem jog

gal követelheti-e a fogyasztó, hogy 
minden az árujegyzékben foglalt kenyér
félét állandóan kapja is.

Kicsit furcsa volna, ha egyszer a 
killi. máskor a zsemle fogynék el es az 
állam azt mondaná, van raktáromon fe
ketekenyér es torta, tessék most ez
zel élni

Bocsánat a drasztikus hasonlatért; 
de a jelen eset nagyon hasonlít ehhez.

Azzal nem lehet védekezni, hogy a 
dohányzónak sok más szivarfaj áll ren
delkezésere.

Mi ismerünk dohányzókat, kik úgy 
megszokták a regi Virginiát, h o g y  nél
küle nem tudnak már lenni es evesnel 
ivásnál szükségesebbnek vélik. Ily áru
nál nem szabad oly könnyedén venni: ha 
van. van ; ha nincs, nincs. F.nnek nem 
szabad előfordulni.

De minden jegyzékben foglalt áru
nak azért is kell bőven raktáron lenni, mert 
a pénzügyőr, ha vizsgálni jön, kell hogy 
azt kellő mennyiségben találja az áru- 
dákban.

Itt érdekes megállani egy perezre. 
Frtesitve lesznek-e a pénzügyőri felügye- 
lősegek arról, ha egy-egy szivarfaj ki
fogy a raktárból ?

Ki törődik ily csekélységekkel? A 
nagy- es kistőzsdés szóval es írásban 
excusálhatja magát a megillető helyen. 
Ráér.

íme bevezettetett egy uj szivarnem, 
ami nincs. Isten tudja, hol rekedtek el ? i 
I íol álmodoznak azon rájuk szomjazó 
magyarokról, kik őket füstbe akarják 
bocsájtani? Hol szidják a napszámosnők 
lustaságát? Vagy a 70 kros ládák nem 
lettek készek ?

Kik a talányok megfejtésében jár
tasok. azok talán erre is rájöhetnek.

Nem! A »Budapesti Közlöny «-ben 
kellene a következő hirdetést közzétenni: 

K ö r ö z  ve n y !
• Az általunk IS!)7. márczius 1-én 

bejelentett uj fajta 4 kros Virginiák tar
tózkodási helye ismeretlenné lett: azok  
eltűntek. Mindenkit felkerülik, hogy ha a 
körözött tartózkodási helyéről netán tu
domása volna, az.t nálunk jelentse be, 
hogy a tömegesen érkező reclamátiókat 
tudjuk hová meneszteni. (A nyomára ve

zető jutalmul, az uj szivarok úgy is tid 
hosszú szalmájának felet kapja.)*

falán ily körözvénynek volna ered
ménye, mert ha van gyártva ily szivar, 
S nap óta az ország bármely távol eső 
részéről itt lehetett volna már pár mil
lió is.

Avagy tévedünk? Valamely alantas 
közeg hanyagsága tartja fel az árut ?

Tudtunkkal Fiúméból jön az uj 
fajta szivar, onnét pedig közvetlen vasút 
összeköttetésünk van. Az árut nem kell 
kocsin fuvaroztatni órákon, vagv napo
kon át.

I )e alapjában, mi köze a részletek
hez az árüsnak ? Bármily nehéz volna a 
szállítás, bármily ok volna a késede
lemre, kell lenni fórumnak, melynek kö
telessége ezek elhárítása, rend fentartása.

Kézen fekszik tehát, hogy ki eze
ken a felelős ?

Dehogy fekszik? Ilyenekért nincs 
kit okolni : az az, hogy csak azok vise
lik a dolog kellemetlenségeit, kiknek 
legkevesebb közük van a dologhoz.

A közönség ? Lármázik, szidja a tra- 
likost. hogy nem vezeti rendesen üzle
tet. nem látja el magát kellőleg áruval.

A kistőzsdés ? Szidja a nagytőzsdést. 
Miért szekirozza ? Miért tagadja le éppen 
ő előle az uj árut ?

A nagytözsdés ? többet beszél, töb
bet mérgelődik es kevesebb a haszna.

Neki már nincs ki előtt panaszkod
nia. ügy sem hallgatna rá senki.

Nekünk, kik liü, tárgyilagos ügyelői 
és feljegyzői vagyunk minden mozzanat
nak, mely a dohány-cgyedáruság térén 
történik: lehetetlen ily hibát szó nélkül 
hagynunk.

Mindig van neheztelesre ok, ha uj 
faj lesz behozva. Az egyedáruság nálunk 
uj : de a slendriánság az regi.

Örököltük ez utóbbit az osztrák 
rendszertől, melyet vakon átvettünk. Al
katrészéi a nehézkesség, nemtörődömség 
es vaskalaposság. Bizony, ideje volna 
ezekkel végre szakítani es a nagykö
zönség, valamint az árusok kívánalmai
ból megszívlelni azokat, melyek jogosak.

Regen javasoltunk több irányú javí
tást az uj áruk behozatalánál. Rámutat
tunk, hogy a legnagyobb hiba a dohány-
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gyárak igen kevés voltában keresendő. 
Nálunk sajnos, ezer számra vándorolnak 
Amerikába es máshová munkás, ep em
berek. mert bent nem tudnak kenyérhez 
julni. Adjanak ezeknek munkát es ne 
küldjünk milliókat külföldre szivargyár- 
tásert.

Mi nem siratjuk a van es nincs uj 
Virginiákat. Jók sem voltak, szükség sem 
volt rájuk : mi a rendetlenseget saj
náljuk.

Sokkal nagyobb szükség volna más, 
jó. közepminósegu 4 krajczáros szivarra 
és ha nem lehet nálunk uj fajta szivaro
kat behozni, mert nincs gyár hozzá, ak
kor tessek uj gyárakat létesíteni előbb.

Ez a históriája es egyben orvos
sága a *Volt-nincs« 4 krajczáros uj V ir

giniáknak.

Az üzletmenet ketté osztott
ságáról.

Már többször hangsúlyoztuk, hogy 
az üzletmenet kette osztottsága nem he
lyes; hogy az elárusítás es gyártás oly 
szerves összefüggésben van. mely kö
veteli. hogy nemcsak az összes gyárak, 
de az összes dohányraktárak is közvet
len összeköttetésben legyenek a köz
ponti dohányjövedek-igazgatosággal.

Becsben, illetve Ausztriában, hol 
velünk egyidejűleg különítettek el az 
árusítást a gyártástól értvén azalatt
a központi ellenőrző kezoJéset már
rájöttek ennek helytelen es tarthatatlan 
voltára: megszüntették e rendszert es 
összesítették a jövedék-igazgatás alatt.

Nálunk nyoma sincs a jobb rend
szer elfogadásának ; pedig égető szük
ség volna reá.

Hogy ez elárusító hivatalok a pénz- 
ügy igazgatóság alá vannak utalva, az 
gyakori zavarokra ad alkalmat. Alapjá
ban véve. a dohányjövedéki központi 
igazgatóság által előállitott áruk feletti 
intézkedés már azerl sem tartozhat ide ; 
mert természetszerűleg csak maga a gyá
ros van azon helyzetben, hogy gyártmá
nyai felett észszerűen intézkedjek, hol es 
hogy helyezze el ? I logy es mennyit 
képes szállitni. Mennyit tud készletet 
gyártani stb. ?

Hogy is lenne ez helyes, hogy hi
vatalnokok. kik adóügyekkel, pénzbehaj
tásokkal, számfejtésekkel úgyis túl van
nak halmozva; arról intézkedjenek, hogy 
elég-e mindenütt a készlet. Ha nem? 
Hová, mennyi kell? Idejében szállítsa
nak stb.

Azt hisszük, hogy az árusítást ér
deklő, ily fontos kertles elintézéséhez 
csak akkor jutunk, ha szakemberekre 
bízzuk azt.

Hogy nem szakszerű helyről intéz
kednek ina, azt gyakran tapasztaljuk, igy 
legközelebb egy uj szivarárufaj forga
lomba hozatalánál, meg eladásánál.

Ha az ország 21 dohánymagazinja I 
közvetlen érintkeznek a dohányjövedék | 
központi igazgatóságával, az egyszerűen 
nem történhetett volna.

Az igazgatóság egyszerűen meg
kérdezte volna a raktárakat, hogy me
lyiknek mennyi kell.

Ezek rövid utón beszerzett válasz 
után két nap alatt pontos számmal szol
gálhattak volna szükségéit árumennyi
séget illetőleg es ezen számhoz lehetett, 
sót kellett volna alkalmazkodni.

Hogy történt ez ma ?
Ma egy uj áru behozatalánál nem 

kérdik meg az árusokat. Az árus köz
vetlen a penzügyigazgatósággal, illetve a 
pénzügyminisztériummal érintkezik csak 
es itt az ilyes kérdéseket nem érintik 
előtte; a dohány-igazgatóságra való te
kintetből es igy történhetik, hogy talá
lomra dobnak a piaczra bizonyos menv- 
nyiségű árut.

A további megrendeléseket a rak
tárak közvetítik: de mit er ez, ha a
készlet elfogyott, a fogyasztás megakadt. 
Csinálhatnak utána mást. A blamázs meg
van es a fogyasztó elszokik az uj áru
tól mielőtt azt igazán megszokta volna.

Meg rosszabb a helyzet oly kérdé
seknek midőn közvetlen a gyárhoz lehetne 
felvilágosításért fordulni.

Például: Egy árus kap egy láda
penészes, elromlott dohányt, mely hasz- ( 
navehetetlen.

Mit tesz vele ? A nagyárus jegyző
könyvet vetet fel a megfelelő kerületi 
pénzügyőri felvigyázóval. Ez a jegyző
könyv felmegy a pénzügyigazgatósághoz, 
onnét a minisztériumba. Itt továbbítják 
az ügyet a dohányjövedek központi igaz
gatósághoz velemenyez.es végett, azalatt 
a dohány úgy elváltozik, oly szint ölt, 
mintha az Egypton/i pyramisok alatt egy 
Pharao múmiájának pipája melle tettek 
volna annak idején.

Az eljárás végén, mire a ezopf vegére 
ér a dohány, sem azt nem lehet belőle látni, 
hogy minő volt. sem azt. hogy mire lesz 
jó ezután.

I la a dohányraktár alá volna vetve 
a dohányjövedek-igazgatóságnak. akkor 
a visszaküldött dohányt egy delegál! 
szakértő azonnal megvizsgálná, ha az áru 
rósz, kicserélnék. I la javítható, kijavíta
nak. I la gyártásába hiba csúszott be, 
idejében óvnák a többi áruk rontását es 
nem kellene annyi hivatalnoknak annyi 
fórumon at ilyen semmiseggel tölteni 
drágán fizetett idejét.

A gyártás pedig csak javulna, ha az 
árus véleményét közvetlen venne es ér
tékesítené.

Nem értjük mi ezen érintkezést úgy 
hogy itt egyebet se tegyenek, mint kis- 
és nagyárusoknak audiencziát adjanak, de 
legyen adva annyi önnálló hatáskör, mely 
az áru helyes terjesztéséhez szükséges.

Ma az árusnak az elraktározásnál 
megszűnt a felelőssége es hatásköre a 
dohányjövedéki központi igazgatóságnak. 
Mi történt aztán az. é árujával ezzel nem- 

í csak nem törődik; de az adott viszonyok 
| között nem is törődhetik. Csak a gyártás 

az ő gondja; a gyártmány hová jut ! jó 
állapotba jut-e í kellő időben jut e ! az 
más kérdés.

Nincs befolyása a dugárukra, csem
pész es utánzott árukra sem. Pedig ő érti 
csak az igazat a hamisitottol megkülöm- 
böztetni ; mert hiszen ő gyártotta az 
igazat.

f  elvetett eszménk elvi es gyakorlati 
helyességen kívül mellettünk ervel azon 
körülmény is. hogy általuk ajánlott vál
toztatás a jelen helyzettel szemben nagy
mérvű megtakarítással is járna.

Nagy számok.
Ma jelent m ega «Részletes magyar posta 

távirda es távbeszélő 189;>. évi statisztikájából» 
czimu mii, melyet a kereskedelmi miniszter 
rendeletéből a m. kir. posta és tavirda-vezér- 
igazgatóság adott ki

A hidegvérű angolban évenkint legfeljebb 
egyszer ver gyorsabban a s z ív , a mikor a ködös 
félsziget postai forgalmának mesés adatairól 
hall beszélni. Nos hát, valljuk be, azok a nagy 
számok, amelyeket a ma kézhez vett füzet 
tartalmaz, százszorta többet jelentenek az angol 
posta óriási számainál, mert végre is a mi 
postánk még gyerek a nyugati államokéihoz 
képest.

Ezt a gyerekkort azonban egyáltalán 
nincs oka szégyellne, amit az előttünk levő 
statisztika bizonyít a legjobban, melynek érde
kesebb tételeit a kővetkezőkben ismertetjük:

1 sün-ben Magyarországon 290 kincstári 
és 8797 nem kincstári postahivatal működött, 
a posta- és távirdahivatalok együttvéve 4088-ra 
mentek az 1894. évi 8908-al szemben. Kiték- 
czikkeket 2910 helyen árultak, mig az előző 
évben csak 2002 volt az elárusítók száma. A 
levélgy ültőszekrények is szépen szaporodtak, 
inig ugyanis 1894-ben csak 0807 volt fölállítva, 
egy évre rá már 70ő0-ot mulat ki a statisztika.

Persze, amennyire a czivilizáczio halad, 
ugyanolyan mértékben csökkennek az ósdi 
közlekedési alkalmatosságoknak forgalmai. Ezek 
közé tartoznak a személyszállító postajáratok, 
amelyek mindössze 20.2Ö7 utast szállítottak az 
egész éven at. Ilyen postajárat 129 volt az 
országban.

< )riási számokat találunk a külfölddel való 
levélpostai forgalmunk statisztikájával. Eszerint 
10 külföldi országból 17.888,820 bérmentes és 
221,880 bérmentien levél, 7.904.140 egyszerű 
és 90.840 válaszos levelező-lap 0.019,670 drb. 
nyomtatvány. 080.90)0 áruminta, 870 ezer díj
mentes levél és egyéb postai küldemény 1 
millió 400,000 ajánlott levél és küldemény, 
4F).4lO utánvételen levél és 90.880 ekszpresz 
küldemény érkezett. Összesen tehát Magyar- 
országba jött a külföldről 24 és félmillió darab 
küldemény, amelyből Ausztriára egyedül majd
nem 27 millió darab esik. A külföldre ment 
innen az esztendő folyamán 28.042,740 postai 
küldemény, Ausztria ebből 21 millió darabot 
kapott.

Átment az egyenkénti átszállításban az 
országon 4.817.f>40 darab zárt csomagokban 
pedig 104,220 darab zárlat (588,878 kilogramm 
súlyban.



D O H Á N V Á R U S O K  K 0  Z L Ö X Y E. 3

A külföldre posta utján megrendelt bel
földi hírlapok példányszáma 250.493 volt. 
ebben 73 lap, közte 23 magyar. 21 német és 
18 tót osztoztak.

Csomag és pénzeslevél majd’ öt millió 
darab érkezett az orszsgba. mig itt kb. 1.700,000 
darabot adtak fel.

Az utalvány és utánvétek forgalomban 
160.948 utalvány és 70.1f)f> utánvétel indult 
innen, amelyek 7.040.701- márkát, 2.97)6,176 
frankot és 17)02.53 forintot képviseltek. Hejött 
ellenben e forgalomban 7)2.024 darab utalvány 
2.271.87)3 márka. 73..Ő80 drb. 3.082,020 frank 
es 1033 drb. 00.669 forint értékben. Utánvétel 
körülbelül 100.000 drb jött be 001,1 l'O márka, 
158.1-7)2 frank és 73.072 forint értékben.

A posta ez évben 400 darab elveszett 
küldeményért 42.000 írt 72 és fél krt fizetett 
ki kártérítés gyanánt a feleknek. Az összes 
távirdavezetékek vonalhossza 2 2 .127),274 Kilo
méter volt, mig a huzalhossz 103.200 km.-t 
tett ki. Nemzetközi távirat 407.018 ment át a 
magyar távirdahálózaton. I''eladtak itt a bel
es külföldre összesen 7).477.003 táviratot, ér
kezett a külföldről 1.083,822 távirat. A fel
adásnál az évi szaporodás kerek hét százalékot 
tesz ki.

Az úgynevezett interurbán (városok közti) 
távbeszélők hálózata 1 007 km. vonal-és 7). 117 
km. huzalhoszszal birl. Az összes beszélgetések 
száma 171.127 volt, I0.3f>3-mal több, mint 
1894-ben Visszavontak 1895-bcn 18.7)11 be
szélgetést. A környékbeli taviratkozvetitő és 
törvényhatósági távbeszélők forgalma 53.402 volt.
15.17) 4 esettel több. mint 1804-ben.

A városi közhasználatú távbeszélők forgal
múnak főösszege 10,7)25,040, a bevételeké
731.017) fit 10 kr volt. Ebből a fővárosra 
12.305.000 bezzélgetes, 38,27)1 telefonon fel
adott és 6370 igy érkezett távirat esett. A 
budapesti hálózat bevételei 470.311 Irtot tettek. 
Érdekes, hogy a fővárosnak minden 148-ik 
lakosára egy telefon-állomás esik, egy előfize
tőre pedig naponta 0-0 beszélgetést mutat ki 
a gondos statisztika.

A telefonnál a legrosszabb arányt mutatja 
Kolozvár, a melynek csak minden 103-ik em
berére jut egy telefon-állomás

A személyzet létszama igy alakul: 
Miniszteri közigazgatási, műszaki, számviteli 

és pénztári személyzet 223
kezelőtiszti szén elyzet 2838
altiszti és szolgaszemélyzet 322.5

összesen : 6280)

A nem kincstári hivatalok személyzete 
10.168. napidijasoké 17)00.

Posta-értékczikk 332.841,125 darab kelt 
el 14 és fél millió frt értékben.

Vegyesek.
Magyarország a párisi világkiállításon.

A kereskedelmi miniszter egy törvényjavasla
tot terjesztett ma a képviselőház elé Magyar- 
országnak az 1800. évi párisi kiállításon való 
részvétével járó költségek fedezéséről. A javas
lat igy hangzik:

1. í$. Magyarországnak az 1000. évi párisi 
nemzetközi kiállításon leendő hivatalos részvé
teléből folyó összes kiadások ledezésére három 
millió korona hitel engedélyeztetik.

2. $■ Eölhatalmaztatik a pénzügyminiszter, 
hogy az előző íj-ban jelzett 3.()00,000 korona 
összegből az 1807. évben felmerülő költségek 
fedezésére az állampénztári készletekből 200.000 
koronát bocsásson a kereskedelemügyi minisz
ter rendelkezésére, mely összeg az 1807. évi 
állami költségvetés átmeneti kiadásainak VI. 
fejezete alatt számolandó el.

3. £ Jelen törvény kihirdetése napjan lép 
életbe, végrehajtásával a kereskedelmi és a 
pénzügyi miniszter bízatnak meg.

Kinevezések A magyar kir. pénzügy
miniszternek fiold Feiencz székes-fehérvári 
pénzügyi fogalmazói a székely-udvarhelyi pénz
ügyigazgatósághoz pénzügyi segéd ti (kárrá. I.ász 
(Jyuia számgyakornokol ideiglenes minőségű 
pénzügyi fogalmazó gyakornokká. I’ándi József 
számgyakornokol végleges, Kuhárszky László 
számgyakornokol ideiglenes minőségű számtisztle 
nevezte ki.

A pénzügyi tarcza költségvetésével igen 
rövid idő alall végezni fog a képviselöház, 
melynek tagjait a budgetléleleknél sokkal inkább 
érdeklik ez idő szerint a minduntalan felvetődő 
összeférhetlenségi és egyéb személyes termé
szetű ügyek. A pénzügyi költségvetéshez ál
talánosságban való szólásra még csak kelten 
vannak följegyezve, a szabadelvű pártról Telegdy 
József és a néppárti Kakovszky István. Valószí
nűleg részt fog venni a vitában még az llgron- 
l'rakcziónak egy tagja; ez esetben is azonban 
végett ér holnap az általános tárgyalás, melynek 
berekesztése után Lukács pénzügyminiszter lóg 
szólam. Még e héten be fogja a ház fejezni az 
1807. évi állami költségvetésnek a tárgyalását.

Közgazdaság
Az Első Leányklházasitásl Egylet m. sz. márczius 

I I-i-n tartóim Schwniz Annin elnöklete alnlt W X IV  leinles 
közgyűlését Az «:vi elentóslinl kivesszük, hogy I89H. úvhen 
H.'I'JI tag IÍ0G2 jutalékrrszszel íratott be és nászjutulokok le
iében l(>t,092.l>9 lizettetett ki. Az 1890. évben elért 
Sió 568,82 üzleti felesleg által a díjtartalék 1 Hűti, 192*20 
krra, a nászjutalék felemelés! tartalék 100,81587 krru, a 
külön tartalékalap •lO.'.lill}-18 krru emelkedett. A mérleg

1.529,768*8-1 krajezár vagyont mutat k i, mely fedezetét nyeii 
két négyem eletes intézeti berházban, takarékbetétekben es 
elsőrendű értékpapírokban. A jelentés tudomáséi vétetett 
és a felügyelő-bizottság indítványához képest a felmentvény 
egyhangúlag m egadatott. Az igazgatóság javaslata, hogy a 
múlt év május havában létesített és ezidöszerint 6501'-11 
írtból álló nyugdíjalaphoz 1000 frt ntaltassék, elfogadtatott. 
(ierő  Károly intézeti tag indítványára Schwarz A nnin elnök
nek. Kölni Arnold vezérigazgatónak és az egész igazgatási 
testületnek jegyzőkönyvileg köszönet szavaztatott.

Felügyelő-bizottsági tagokká ismét megválasztattak 
l)r . Alexander Hcrnát. I)r. Sim onyi /.sigmond, Baseli Lajos, 
llég er  József, l.eipniker (íyula és VVeil Dávid I. A választ
mányba újólag választattak a k isorsolt tagok : Hauer Sándor, 
Hlazek I. Antal, Dr. Braun l'ülöp, F ischel Mór, Frank 
Albert, (ío itein  Ignácz, I lollánder Kde. Kendi Antal, Keiner 
József, Sarkadi Bertalan. Seem ann Károly, Seifensieder 
József, Schillin gei Miksa, Slrasser Annin és W ertlieim er 
Albert.

l 'i  tag o k : l'"oii Dezső. K ölbel Ignácz ésSalzer Ignácz

Szerkesztői üzenetek.
G. J. M. Becses sorait érdekkel olvastuk. 

Nem tárgyalhatjuk azonban a kérdést azért, 
meri több nagyárustól kapott levél szerint az 
ártalmas volna. Bár nem osztjuk is mindenben 
íi változtatással járó aggodalmakat: meghajlítok 
a vallótI nézetek nagy száma előtt.

R Fentiekben Önnek is szól a válasz.
A M. B. Most képzelje, hogy háromszor 

akkora forgalmat csinál ? Vagyis akkor helyesli 
javaslatunkat ? Bizony-bizony minden olvasónak 
külön-külön csinálni lapot tisztán az egyesek 
egyéni érdekeiéi!, lehetetlen kívánság.

K. P. V. Nem látjuk okát, hogy miéri .bán
taná az Onl. ha ládák volnának, melyekbe 
20.000 drb férne el? Lnnél kevesebbet egy 
nagytőzsdés sem vesz egyszerre. Vagy ha igen, 
úgy lesz 6000 darabra való is. A súlyra nézve 
se legyen aggálya. Egy 20.000 szivart tartal
mazó láda 11 .. métermázsát nyom. annyit pedig 
két munkás könnyen emel fel a kocsira.

M. Sz. úrnő Bpest. Informáliónk szerint 
nem történi sérelem < >ne“)n; ellenkezőleg! 
Manapság nem szabad oly naivnak lenni 
csak úgy vaktában trafikot venni.

K M. Bpest. Hogy ( >n tőzsdéjét a túl nagy 
bér miatt feladja, annyiban igaza van; de ha 
azt hiszi, hogy ezért a Pénzügy-igazgatóság dü
höngni fog — nohát qbben szerfölött — téved.

F Zs T. Hiszen <>n az uj lőzsdés és 
szomszédja a régi. Mégis azt nevezi coneur- 
rensnek?

Flóra k. a. Bpest. Nevel, lakást nem va
gyunk jogosítva kiírni. Folyamodjék lapunkban 
közölt jel alatt hozzánk.

Segédszerkesztő : Holtai Nándor.

A J Á N L A T .
A pozsonyi m. kir. pénzügy igazgatóság részéről ezennel köz

hírré tetetik, hogy a pozsonyi egyik dohánynagyáruda kezelésének 
biztosítása czcljából 1897. ev márczius hó 27-én délelőtt 10 órakor 
zárt Írásbeli ajánlatok utján versenytárgyalás fog taitatni. Az ár
lejtés tárgyát ugyan a versenyzők által a dohanyeladás után 
igénylendó kezelési dij fogja képezni, mindazonáltal a kir. kincstár 
fenntartja maganak a jogot, hogy a versenyzők között szabadon 
választhasson, s igy semmi esetre sem támaszthat igényt a betöl
tendő dohanynagyai mlanak adományozása iránt egyik verseny zösem 
Csupán azon okból, mert esetleg a legkisebb kezelési dij mellett 
hajlandón nagyárudat kezelni. A dohanynagyárus eddig a dodány- 
nagyarudn kezeléséért egy (1) °/0-nyi; a bélyeg- és váltóürlapok 
után pedig 1 '/*",,-nyi kezelési dijban részesittetett. A nagyaruda 
1896. évi forgalma összesen 83,737) frtot tett ki, melyből a hozzá 
utalt kis tőzsdékre 697)58 írt a saját üzletébeni kisarudára 10(527 frt 
és a bélyegjegyek valamint valtóürlapok elárusitására 3550 frt esik.

A dohányanyag beszerzése a pozsonyi dohánygyárból, a 
bélyeg- és váltóürlapok beszerzése a pozsonyi kir. adóhivatalnál 
eszkózlendő.

A vállalkozó köteles ll) napi szükségletnek megfelelő tarta
lékkészletei beszerezni és érintetlen teljességben tartani.

A pályázok kötelesek az árlejtés előtt bánatpénzül a forga
lomnak megfelő 887 frtot vagy készpénzben, vagy biztosítékul el
fogadható értékpapírokban letenni, vagy 50kros bélyeggel ellátott.

lepecsételt ajánlatukhoz csatolni és az ajánlatot az alábbi minta 
szerint szerkesztve és hatósági, erkölcsi és vagyoni bizonyítvá
nyokkal ellátva, legkésőbb 1897. évi márczius hó 26-ik napjáig déli 
12 óráig a pénzügyigazgatóság tűnőkénél benyújtani. Később be
állott vagy a fenti kellékekkel el nem látott, vagy határozatlanul 
szóló vagy távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek. A kik köz- 
törvény szerint szerződéskötésre nem képesek, vagy csőd alatt 
voltak, vagy a kik jövedéki kihágás miatt elítéltettek, vagy az 
allamcgyedarusági tárgyak volt eladói, ha ily üzlettől már elmoz
díthattak. a versenyzésből kizárvák.

Bővebb felvilágosítást a pozsonyi pénzügyigazgatóság kerületé
ben levő pénzügyőri biztosságok és szakaszok adnak.

Ajánlati minta: En alulírott késznek nyilatkozom a pozsonyi 
második dohánynagyárudát az erre és különösen a dohany- 
anyagkészletre nézve fennálló szabályok pontos megtartása
ímellett °/0, szóval .száztóli
tőzsdij mellett elvállalni és feltétlenül alávetem magamat az álta
lam ismeri szabályzati határozatoknak. A hirdetményben megjelölt 
okmányok és bánatpénz ide csatolvák. Kelt ...1897. év

hó n.
A lepecsételt ajanlat külsejére írandó: Ajánlat a pozsonyi 

második dohánynagyáruda elnyerése iránt. Pozsonyban, 1897. évi 
március hó 7-én.

M. k ir. pézniigyigazgatóság.
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Az ország t. ez. dohánynagyárusaihoz!

Ám bár Magyarország dohánynagyárusainak jelentékeny és igen tekintélyes része 
a „Dohányárusok KÖzlÖnyé“-t azon meleg rokonszenvvel fogadja, mely nélkül egy oly 
szaklap, mint a mienk, nem állhatna fenn, mindamellett nélkülözzük a t. ez. dohány- 
nagyárusok érdeklődését az oly kifejezetten elismert, czélszerü vállalatunk iránt, kik attól 
részint nyelvi, részint gazdasági tekintetektől távol maradnak. Tapasztalásból tudjuk, hogy 
más indokok nem forognak fenn arra nézve, hogy a megillető érdeklődés mutatkozzék 
egy lap iránt, mely minden számában világosan igazolja, hogy azon hivatás jólétét, melynek 
érdekében sikra száll, szivén hordozza. Mert mivel volna indokolhat!') a részvétlenség oly 
lap iránt, mely hűen tolmácsolja mindazon kívánságokat, nehezteléseket, panaszokat és 
sóhajokat, melyek évről-évre százféle variációban merülnek fel és minden haladást meg
akadályoznak ? Mi indokolhatná azt, hogy a dohánynagyárusok egy része még mindig 
távol tartja magát egy oly mozgalomtól, melynek czélja a testületi szellemet fejleszteni és 
szilárd alakulást adni egy foglalkozási ágnak, mely eddigelé csak szórványosan fejezte ki 
a javulás utáni törekvését.

Egyáltalában nem szándékunk lapunkat, amely életképességét már bebizonyította, 
és igy a reklámot nélkülözheti, dicsekvő módon ajánlani. De ami bennünket arra késztet, 
hogy az ország t. ez. dohánynagyárusaihoz forduljunk, nem egyéb, mint az a kérelem 
hogy mindenki tehetsége szerint járuljon vállalatunknak minél nagyobb mérvben leendő 
kiterjesztéséhez, mert a biztos eredmény csak ez esetben fog gyorsan bekövetkezni. 
Legyen mindenki, aki a lapra még nem fizetett elő és ettől kicsinyes okok által vissza
tartatott, azon meggyőződésben, hogy azon nehány lillér, melyet áldoz, oly czélra szolgál, 
mely az ő érdekeit is előmozdítja és az ő kivánságait is illetékes helyen terjesztik elő. 
Mindenki, aki a lapot megkapja, azt kollegáinak is ajánlja! A  dohánynagyárusok helyzete 
komoly és az ő üzleti tevékenységüknek különös jelentőség mindaddig nem tulajdonittatik, 
mig ők maguk testületileg nem szervezkednek. Ezen czélt elérni, az együttműködést lehetővé 
tenni, a közös ügynek egészséges basison alapuló fejlesztését előmozdítani, ez képezi azon 
programmot, melyhez a „Dohányárusok Közlönye1’ ragaszkodik és melynek pontos keresz
tülvitelére, megvalósitására törekszik.

Kérjük a dohánynagyárus urakat, hogy a közös ügy érdekében élénk agitációt szí
veskedjenek kifejteni.
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Ny. Kckstein licrnát budapest Kfritly-utczn 47.
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