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Dohányegyedáruság.
A dohányegyedáruság fennállása 

óta nem foglalkoztak annyit vele a nyil
vánosság előtt, mint az utolsó két 
evben.

Termelés és elárusitás körül egész 
kis irodalom képződött. 1 la összeszed
nek, kis könyvtár telnek ki belőle.

I livatottak és hívatlanok egész se
rege kritizál es tanácsol.

Szaklapok czikkei komoly figyelmet 
érdemelnek, mert csak szakemberek ke
zűbe jönnek, kik valódi ertekere szállít
hatnák le a túlzásokat is.

Máskép áll a dolog a napilapoknál, 
ha az téves adatot hoz, akkor az egész 
nagyközönség félre van vezetve.

Legtöbbször a napilapok czikkirói 
csak statisztikai számok után dolgoznak .

Igaz, hogy a statisztika a legposi- 
tivabb tudomány es mégis kétségbe kell 
vonnunk, hogy számadatok elégségesek 
volnának az egész ügymenet elbírálásá
hoz alapul szolgálására.

.Aki a közönségnek egyik-másik 
szivar- vagy dohánynem iránti magatar
tását figyelte már, az nekünk fog igazat 
adni.

Mióta saját kezelés alá vette a 
kincstár a dohányt, kétszer volt általános 
hanyatlás a forgalomban és mindkétszer 
ki volt ennek oka mutatható.

1874-ben, valamint 1886-ban az ál
talános pénzügyi hanyatlás volt oka a 
dohányforgalom esésének és csak csoda 
lett volna, ha a dohány kivétel maradt 
volna az összes más árunemek között.

A napokban volt alkalmunk egy czik* 
két olvasni, mely a dohány-termelésünket 
sötét színnel festi, számokkal mutatja, 
hogy mily sok dohányt hozunk be kül
földről és ebből a mi tönkrejutásunkra 
következtet.

Nem akarunk vitatkozni a czikk 
Írójával, mert hisz előáll vigasztalásával 
is. Még ez evre jósol egy uj dohány
gyárat. es akkor minden jobb lesz.

Ez a gyár nem lesz meglepetés, 
mert mi azt két éve állandóan siir- 
getjiik.

De mert időközben a forgalom 4 
millióval emelkedett, mi csak egy gyár 
berendezését nem fogadjuk oly lelkese
déssel.

Ha a czikkiró oly fekete szemüvegen 
át nézi es látja azt, hogy külföldről 
annyi áru jön be, miért látja épen a 
gyárak kevés voltában ennek okát !

Iga/. ! Nem volna annyi fölös, fel
dolgozatlan dohányunk es nem volnánk 
oly szükibe szivarokban, ha több gyár- 
jaink volnának.

Gyárakhoz pénz kell ! Ez is igaz; 
de a jelen helyzet még sem tarthat 
örökké.

Mi évek óla érezzük, hogy kevés a 
gyár és bizonyára erezik ezt az illetékes 
helyen is; de nem lehetünk oly naivak 
azt elhinni, hogy a kincstárnak nincs 
anyagi ereje ne hány uj gyár létesí
tésére.

Másfelől meggyőződésünk, hogy ez 
irányú újabb tőkebefektetések bő kama
tot hoznának.

Ezért találjuk oly furcsának, ha la
pukban óriási számsorozatokat adnak a 
közönség elé, mely egész útvesztő.

Az a kérdés : a czikkiró fel akarja-e 
az intéző körök figyelmét egy határozott 
irányba hívni. S ha ez a czél, akkor 
miért nem mennek a czel fele nyíltan.

Mire jók az oly közlések, amit a 
szakember úgyis tud, a nem szakember 
pedig úgy sem veszi hasznát.

Epén úgy, mint 1878— 1874-ben: 
188f) 1886-ban a szivarlogyasztás ha
nyatlott. ep úgy hanyatlik 189 6— 97-ben 
és ennek oka az általános pénzügyi vi
szonyok kedvezőtlensége.

Rossz anyagi helyzetben kell meg
takarításokat eszközölni es első sorban 
a szivarozást redukálják.

De ezen esés nem lesz állandó, 
azelőtt sem volt. most sem lehet.

Az emelkedés biztosan bekövetkezik. 
Nem abban van a baj, hogy nehány millió 
szivarral kevesebb fogy most, mert ezt repa- 
rálni fogná már az, hogy a magasabb áru 
szivarok magasabb árakat fognak elérni.

I )e most nem az a lényeges, mert 
sem a gyengébb termelés, sem az. hogy 
Ausztria kevesebb dohányt vesz tőlünk, 
nem rejt méhében rettenetes veszélyt.

bár sok érdek fűződik kapcsolatosan 
dohánytermelésünkhöz, mégis azt hisszük, 
hogy a főczél es főérdek mégis a bel
földi gyártásban es annak forgalomba 
hozatalában fekszik.

Miért foglalkozzunk a mellek esélyek
kel es miért tévesszük szem elöl az igazi 
főczélt ?

A hogyan gyártáson ne nyargaljunk 
mindig. Eontosabb kérdés maga a gyár
tás és a forgalomba hozatal.

Ma a dohány-monopol olyan, mint 
egy monstregép, már magától forog, 
dolgozik.

Azért nem szabad magára hagyni, 
mert a nem méltányolt kis hibák később 
csak nagy bajjal-kárral lesznek pótol
hatók.

Az uj Virginia szivar is példa erre. 
oly kicsiny a szivarkészlet, hogy a forga
lom emelkedése váratlanul kimerítené azt.

Nem szabad tehát a mai kis pangást 
állandónak tekinteni.

Sőt épen a pangási időt kell az előre 
dolgoztatásra felhasználni.

Az előállítási képesség fokozása 
épen a kisebb forgalmú idők kötelessége. 
Ez pedig a jo forgalom alapja.

Tudni sokat es jót gyártani ez a fő 
dolog, a forgalom emelkedését úgyis 
magával fogja hozni az üzleti és pénzügyi 
viszonyok bizton várható javulása.

Az elárusitási szabályrendele
tekről.

Azon számos kérdezősködés, melyet 
hozzánk intéznek, s mely legtöbbször 
igen komoly jellegű, kötelességünké 
teszi, hogy foglalkozzunk azon szabályok
kal es rendeletekkel, melyeket az el
árusitás érdekében kibocsájtottak, s me
lyek egy részé a változott viszonyoknak 
már épen nem felel meg, másrészük pe
dig újabb rendeletekkel úgyis hatályon 
kiviil van helyezve.

A mi azon rendeleteket illeti, melyek 
részben a pénzügyminisztérium, részben 
a pénzügyigazgatóság bocsát ki, és kö
röztet, csak !,'i„ részben rég el vannak 
feledve. Van pl. egy rendelet, melyet 
a 80-as években bocsájtottak ki, amely 
szerint a m. k. dohánymagazin köteles
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az elromlott árut rövid utón jóval ki
cserélni. Ezen rendeletről alig van már 
tudomásuk es aligha akad olyan do
hánymagazin. írely e szerint járna el.

Van továbbá egy rendelet, mely elő
írja, hogy vasárnapot kivéve, a nagy- 
tózsdés <S— 1 2-ig es 2— (i-ig köteles az 
árukat a kistőzsdéseknek kiadni. Ámde 
tapasztalat es a nagytözsdesek panaszai 
igazolják, hogy erről a pénzügyőrség 
mit sem tud.

Van 3.-szór egy rendelet, mely szerint 
a nagytözsdés ezüstpénzben csak a be
fizetett összeg 10'Vo-át ezüstpénzben es 
koronában pedig csak 25 irtot köteles 
elfogadni. Ezen rendeletről nem tudnak 
semmit.

Egész halmaz ilyen rendelet van. mely
ről a pénzügyőrök nem tudnak, azon 
egyszerű okból, mert ők az 1 <S8fj. es 
1891-iki rendeleteket tekintik irányadó
kul. De ezen két rendelet is nagyon el
üt egymástól, amit az egyik megenged, 
tiltja a másik: a mit tilt az egyik, hall
gat arról a másik.

Értelmetlenség is van benne eleg.
Gyakran rámutattunk már ezen hi

bára, s mégis minden maradt a regiben, 
kötelességünknek tartjuk ezen nagyon 
fontos körülményre a m. k. pénzügy
minisztérium figyelmet felhívni, kérvén 
sürgős reformot. Ezen rendeletek árusokra, 
vevőre oly fontosak, hogy az üzlet sima 
menete, ennek van kiszolgáltatva. Mint
hogy az összes nagy- és kistőzsdék ál
landó felügyelet alatt állanak, s mint
hogy az országban 42 ezer kistózsde 
érintkezik 500 nagytözsdéssel. világos, 
hogy az ezek közötti viszony szabályo
zására könnyen érthető, világosan szöve- 
gezett rendeletek kellenek.

Es ha nem is kérünk oly rendeletet 
azon kérdésekben, melyeket a változott 
viszonyok nem érintettek, igenis kérünk 
azokban, melyekben tájékozatlanság van. 
s melyeK nap-nap után kellemetlenséget 
okoznak. I la pedig nem találnák szüksé
gesnek. hogy teljesen uj rendeletet dol
gozzanak ki. legalább annyit tegyenek 
meg. hogy egy könyvecskeben gyűjtsék 
össze, az összes még érvényben lévő 
rendeleteket es bocsássák közkézre; 
akkor tudni fogják, hogy tényleg mit 
lehet, s mit nem, nemcsak az elárusítók, 
hanem a hivatalnokok is. Mert sok in
tézkedés jogervényben van meg. csak 
azért nem akarnak róla tudni, mert reg 
nem elven vele. kiment a szokásból. 
Ezért van gyakran az érintkező felek 
között éles ellentét, ebben az az érde
kes, hogy mindkét résznek igaza van.

Tartható-e ez az állapot?
Kivánatos-e, hogy ezen ázsiai állapot 

tovább tartson? -  Nem ! —  A remi- 
szer, rend es egyöntetűség behozatala 
egyaránt áll érdekében tozsdéseknek sa  
kincstárnak.

Okmánybélyegek és váltóiirlapok.
Bizonyára sok kellemetlensegnek eleje 

vétetnek, ha az okmánybélyegek es váltó- 
űrlapok forgalomba hozatala ekkep tör
ténnék. hogy minden kistőzsdében le
hetne ezt kapni.

Természetesen, akkor az első változ
tatás az volna, hogy az okmánybélyeget 
es űrlapokat a kisárusoknak a nagytözs- 
dekből kellene kapniok.

Ezen uj beosztás semmi nehézséggel 
nem járna, sót a jelenlegi helyzetet na
gyon egyszerűsítene, éppen ez okból 
reméljük, hogy lehető rövid idő alatt be 
is fogják ezt hozni.

A dohány magazinoknak, hova úgy is 
az összes nagyárusok a fővárosból 
többen a vidékről utalva vannak — oly 
nagy a forgalmuk, hogy el kelve nekik 
egy lic|nidáló es egy pénzkezelő se- 
gilseg.

Aligha tévedünk, ha a vámpalotának 
dohány-, szivar-, váltó- es belyegforgal- 
mát évi .‘>0 millióra tesszük. Az ily óriási 
forgalomhoz nincs külön li< |uidáló es 
külön penzkeselőség.

I la a nagyárusok epugy kapnak nagy
ban váltót es bélyeget, mint a dohányt 
es ezt továbbítanák a kisárudákba. akkor 
a vámpalotai központi belyegraktár fölös
legessé válnék.

A jutalek. melyet a nagytözsdesek 
kapnának nem volna több. lehet annyi 
sem, mennyibe ma a belyegkezeló-hiva- 
talok kerülnek: bozzá veve azon költsé
gét. melyeket a vidéki es nem innen el
látott nagyárusok okoznak.

Mi eleire valónak tartjuk ez eszmét és 
ez esetben a vámpalotai dohánymagazin 
egy központi dohány- es bélyegkiadási 
intézménynye alakulnak át.

Könnyebb volna a folyósítás, a pénz
kezelés. ha csak a nagyárusok vennének 
onnét dohányt es okmánybélyegeket stb.

A gyakorlatban egyszerűnek es gyors
nak Ígérkezik az újítás.

Kényelmesebb es gyorsabb volna a 
kezeles minden vonalon az összes érde
keltekre: nézve.

A nagyárus egy helyen rendeli a do
hányt es bélyegét. Ott kiszámítják. Fizet 
és átveszi áruit. Ez nehány perez müve.

Ma. aki dohányt és bélyeget akar egy
szerre legalább hatfele hivatalba kell 
szaladgálnia.

Eltölt egy félnapot, sőt meg többet is, 
inig áruit átveheti.

Ami a nagytözsdést illeti, ő több hasz
not hozna, mint a mennyi ma van a belyeg- 
árusitasnál a mai rendszer mellett.

Azt bizonyítani sem kell, hogy a nagy- 
tözsdes nem lesz oly pedáns a hivatalos 
órákra, mint természetszerűleg a hivatalnok 
urak. Neki minden vásárlás üzlet, mely 
ha kevesebbet is; de hasznot hoz;  inig 
a hivatalnoknak mindegy, ha előbb, ha 
utóbb, ha többet, ha kevesebbet vesznek.

I ' Ez ókból tiéha napokig nincs maTgyfes
elárusító helyeken bélyeg, ami az általunk 
ajánlott újítás esetén ki volna zárva.

Mi az ügy érdekében es éppen a magas 
kincstár jövedelmének fokozása erdőkében 
igen szeretnénk, ha a nagymcltoságu 
pénzügyminisztérium itteni javaslatunkat 
tanulmányozás tárgyául venné.

Receapituláljuk javaslatunkat.
1. Átalakítandó a m. kir. budapesti 

dohánymagazin oly irányban, hogy a bé
lyegmagazinnal összekapcsoltassék.

2. Ezen központi hivatal dohányra es 
bélyegre egy közös számfejtést és pénz- 
kezelőseget kapjon.

A dohánynagvárusok innen okmány
ból vegeket es váltóürlapokat is kapjanak.

4. A dohánynagyárusok a belyegáruk 
közvetítéséért jutalékul " ,„„-ad százalé
kot kapjanak.

5. Hogy minden kistözsdés a nagy- 
tőzsdeshez legyen utalva bélyeg- es váltó
árukort.

Megjegyezzük, hogy a jelenlegi dohány
magazin helyiségei ezen újításhoz nem 
alkalmasak ; ámde úgyis tervben van 
ezen hivatal más alkalmasabb helyiségbe 
való áthelyezése es ezzel a helyiségker- 
des is meg volna oldva.

Vegyesek
Kinevezés. Mint értesülünk, a bel

városi pénzügyi biztost Balassovich Ár
mint, ki igen nagy szeretetnek örvendett, 
főbiztossá nevezték ki. Üdvözöljük ezen 
előléptetése alkalmával.

Jubiláló penziigyigazgató. Pap Miklós nagy
váradi pénzügyigazgatót ma hivataloskodásának 
huszonötodiu évében a pénziigy igazgatóság 
tisztikarának összes tagjai, laust igazgató- 
helyettes vezetése alatt üdvözölték. Nagyvárad 
város nevében Rácz főjegyző és három tanácsos 
üdvözölte a pénzügyigazgatót.

A gróf ur szivarjai A bécsi országos 
törvényszék igen érdekes porben hozott Ítéletet. 
G róf M. egy magyar mágnás, zsarolás miatt 
vádat emelt Schwartz Gyula bécsi kereskedő 
ellen s a törvényszék Schwartz Gyulát felmen
tette Az eset előzményei a következők: Gróf 
M. 1000 drb. havannaszivart vásárolt egy sze
gény .szivarügynöktől, de a szivarokat nem 
fizette ki. Az ügynöknek el kellett számolnia 
s a N5<) irtot Schwartz Gyula fizette ki abban 
a reményben, hogy a pénzt majd megkapja a 
gróftól. A pénzre hiába varakozott s végül egy 
fenyegető levelet intézett a grófhoz, hogy 
fizesse meg a 850 frtot, mert különben véres 
elégtételt vesz rajta az utczan A gróf nevében 
. jószágigazgatója és gazdasági tanácsosa*, Am- 
mer István zsarolás czimén panaszt emelt 
Schwartz ellen a bécsi rendőrségnél. A mai 
vcgtárgyaláson felolvasták a gróf vallomását, 
amelyből kitűnik, hogy amikor Schwartz levelét 
megkapta, úgy megijedt, hogy félóráig eszmé
letlenül feküdt. A levelet június Imtodikán 
kapta s attól félt, hogy Schwartz június K-án 
a hódoló diszbandérium felvonulásakor fogja őt 
inzutálni, mert neki, mint mágnásnak a bandé
riumban részt kellett venni. A vádlott ügyvédje 
legelőször is azt konstatálta, hogy gróf M.-nek 
abszolúte semmi vagyona nincsen s igy A mmer 
jogtalanul viseli azt a ezimet, hogy ő a gróf
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nfi ennek daczára fejedelmi lakást tartott 
Budapesten s évenként 50—40.000 irtot költ. 
A7 utóbbi időben gróf M. ellen s/.amtalan fel
jelentés érkezett a törvényszékhez. A hódoló 
diszbandériumban gróf M. nem vett részt s a 
neve a hivatalos progranimban nem is szerepelt. 
A gróf « jószágigazgatóját* különben csak a 
napokban Ítélte el a budapesti törvényszék 
400 frt pénzbüntetésre azért, mert a magyar 
bírói kart megrágalmazta. A becsi törvényszék 
ezeknek alapján Sclnvartz Gyulát a zsarolás 
vadja alól felmentette, gróf M.-t pedig kerese
tevei elutasította.

D o h á n y k is é rle ti á llom ás. A fóldmivelés- 
ugyi minisztériumban legutóbb tartott ankét az 
Agrár Krtesitő szerint elhatározta, hogy a mi
niszternek javaslatot tesz arra. hogy a köz
ponti dohany-kisérleti állomást a debreczeni 
m. kir. gazd. tanintézet kapcsolatában állít
tassa föl. K czélra szolgálná a f. évi költség
vetésbe fölvett s000 frt, a jövő évre fölvétet
nek f)0 ezer forint és a további években évi 
koltségadományul 12 ezer forint. A központi 
dohány termelési kísérleti állomás felállítása a 
dohánytermelő gazdáknak regi óhajtása. Ámde 
bármily költségadomány mellett sem fog az 
föladatának megfelelhetni, ha az valamely gaz
dasági. vagy más intézet kapcsolatában függő 
helyzetbe kerül, olyan érdekkel kapcsolatban, 
melyek működését akadályozzák. Másrészt 
azonban egy központi állomás magában nem 
is elegendő, ha erre megfelelő fiókok a vidé
ken nem szerveztetnek és ha a fiókállomások 
működésűk eredményét a vidékükön levő gaz
dasagokban továbbra is ki nem próbálhatják és 
nem érvényesíthetik. Hisszük, hogy a fold- 
mivelésügyi miniszter a kérdésnek ezt az olda
lát is még bővebben meg fogja fontolni, mi
előtt a különben is költséges intézmény meg
alkotásához hozzáfogna, mindenesetre azonban 
szükséges ama mulasztás pótlása, hogy a gaz
dák véleményét e kérdésben meg nem hall
gatta. Szükséges ez annál inkább, mert az ál
lomás fölállításának eszménye is nem a minisz
teriemtől, hanem a gazdáktól eredt, akik ma 
is legjobban tudják, hogy mire kívánták ezt.

A z o rszág o s  ip a r-e g y e s ü le t igazgatósága 
tegnap Zichy .lenö gróf elnöklésével illést tar
tott. amely főképp a közgyűlés tagyainak elő
készítésével foglalkozott. Az igazgatóság jóvá
hagyta az évi jelentest, a melyet (íelléri Mór

® nf5^W H »rjesztett elő és a mérleget, a melyet 
Ungár Ignác/., a pénzügyi bizottság elnöke mu
tatott be. A közgyűlés az igazgatóság határo
zata szerint e hónap 50-án délelőtt 10 órakor 
lesz a Royal-fogadó dísztermében. A közgyűlés 
után társasebéd lesz. Az igazgatósági ülés napi
rendje után MaMekovics Sándor szóba hozta, 
Mechwart Andrást, az egyesület tagját az 
Akadémia a VVahrmann* díjjal tüntette ki. lvz 
az első eset. hogy a Tudományos Akadémia 
kitüntetése iparosnak jut. Az igazgatóság el
határozta, hogy az "gyesület nevében küldött
ség  utján üdvözli Mechwartot.

A z 1 8 9 1 - ik i vám szerzödések A német 
kormány adatokat gyűjt e szerződések hatá
sának feltüntetésére, melyek aztán az uj szer
ződések megújítása végett már 1905 előtt meg
induló tárgyalásoknál alapul fognak szolgálni. 
Kzck az adatok a vas- és gépiparra vonat
kozólag össze vannak gyűjtve s a német export 
emelkedését mutatják. Ausztria-Magyarországba 
1 HÍM-ben csakis 58 ezer tonna súlyú vasat, 
gépet, és waggont hoztak be. 189(i-ban pedig 
124 ezer tonnát. A szerződés életbeléptetése 
előtt a export átlagos értéke évenként 2(» mil
lió márka volt, azután 52 millióra emelkedett.

S zö v e tk ze ti bank A u sz tr iá b an . A szövet
keze i mozgalom barátait érdekelni fogja az az 
indítvány, melyet Steinwendcr dr. és társai az 
osztrák képviselőházban egy birodalmi szövet
kezeti bank fölállítása iránt beterjesztettek. A 
bank czélja lenne a mezőgazdasági és iparos 
szövetkezeteket olcsó hitellel támogatni. A köl
csön azonban rendszerint nem az egyes szövet
kezeteknek, hanem azok szövetségeinek adat
nék. Hz azért fontos, mert különben a kor
mány esetleg befolyását gyakorolhatná a szövet
kezeti tagokra politikai tekintetben is. Az állam 
a bankot évi segítséggel s egy legfolebb 4 szá
zalékos tiz millió forintig terjedő betéttel tá
mogatná. Nem lehet kétes, hogy a bank létrejő, 
a szövetkezetek gyors szaporodását fogja elő
idézni.

Az Ü zle tvezető  joga . A kir. Kúria egy 
peres eset alkalmából kimondta, hogy az üzlet
vezető aruk megrendelésére fel van jogosítva s 
az üzlettulajdonos az üzletvezető által meg
rendelt arukért felelős. A vonatkozó indokolás 
a következő: Alperesnek a kereskedelmi tör
vény 45. és 41). $-a értelmében megállapított 
felelősségén az a körülmény mit sem változ
tathat. hogy a íentnevezett üzletvezetőnek, mint

kereskedelmi meghatalmazottnak jogköre, a 
perhez csatolt megiiatalmazási szerződés c) 
pontja értelmében, nem terjedt ki arra is, hogy 
az alperes nevében, hitelbe vásárlásokat tehes
sen ; nem pedig azért, mert egyrészt az eladó fél a 
kereskedelmi megbízottól csak annak igazolá
sát követelheti, hogy az ügylet megkötésére 
jogosítva van; mig ezzel szemben az eladó 
a dolog természeténél fogva nem lehet köte
lezve, de nem is állhat módjában megvizsgálni 
azt, hogy a meghatalmazott a meghatalmazótói 
nyert utasítás minden pontját betartja-e vagy 
sem, másrészt pedig azért, mert az alperesnek 
a kereseti aruk vételára erejéig való felelőssé
gét már magában véve az a körülmény is meg
állapítja, hogy ezek az áruk az alperes tulaj
donához tartozó üzletbe, tehát az ő vagyonába 
beruhaztattak.

Szerkesztői üzenetek.
H. I. Veszprém  A czim: Budapest, Király- 

utcz.a 5. Amint a czégtől értesültünk, mar vá
laszolt is levelére.

Sch. K. K r Apró pénzből minő a 10 
és 20 filléres, a befizetett összegnek csak lO°/„-át 
köteles elfogadni. Koronákból pedig csak 
2f> forintot.

Ünnepnapon nem köteles árut kiadni, 
mert egy rendelet szerint »ünnep- és vasár
napot kivéve.® Kgyebekben olvassa el mai 
czikkünket.

A . T . Z s — n. K. M. B— n Gy. S z — en.
Fenti üzenetünk ( ülőknek is szól.

P. T . B n. Sajnáljuk, de ez u yben mit 
sem tehetünk, mert amint látja, a lottógyüjtők 
teljesen önállóan járnak el.

Ö zv. I. V . B udapest. Hátha még vidéken 
laknék, ahol órákig kell sárba, hóba kocsin 
mászni a nagytőzsdéhez. Nem akarná, hogy 
a minisztérium az ()n utczájába Önnek egy 
külön nagytőzsdét nyisson?

Sp. H. k isasszony B udapest Ha biztosan 
tudja, hogy ez a tőzsde szivart és bélyeget 
olcsóbban ad. jelentse fel, mert ez súlyos ki
hágást képez.

G. V. k isasszony B udapest. Szivbeli ügyek
ben csak egyet ajánlhatunk : gyorsan és köz
vetlen.

Sefjéd*7.erkcszif>.- Heltai Nándor.

15555 ‘47

A szombathelyi m kir. pénzügy igaz
gatóság részéről ezennel közhírré tétetik, 
hogy a felmondás folytán üresedésbe jött város 
szalonaki dohánynagyáruda kezelésének betöl
tése czéljaból alulírott m. kir. pénzugyigazga- 
tóságnál 1897. évi május ho 17-én délelőtt lO 
órakor Írásbeli ajánlatok utján versenytárgyalás 
fog tartatni.

Az írásbeli ajánlatok 1897. évi május hó 
lö-an délelőtt l<» óráig a in. kir. pénzügyigaz
gatóság főnökénél közvetlen avagy posta utján 
nyújtandók be.

Az. ajánlat tárgyat csakis a dohányforga
lom után járó tőzsdij fogja képezni.

A jogosítvány elnyerésére annak lesz ki
látása. ki erre alkalmasnak találtatik és a ki 
a százalékokban kifejezendő legkisebb tőzsdijt 
követeli, mindazonáltal az államkincstár fen- 
tartja mag inak azon jogot, hogy a versenyzők 
között szabadon választhasson, miért is egyik 
ajánlattevő sem támaszthat igényt, mert olcsóbb 
ajánlata el nem fogadtatott. Az eddigi dohány-

A j á n l a t .
nagyárus, ki egyszersmind a váltó- és bélyeg- 
űrlapok clárusitását is 1 tőzsdij mellett
eszközölte, nagyáruda kezeléséért a közönséges 
anyagnak nagybani eladása után 1 ‘ 10 azaz egy 
egész és öttized százalék tőzsdijat élvezett. A 

dohánynagyáruda. mclylycl kisárulusi jog is van 
összekötve 189(>. évi nyers forgalma a hozzá
utalt 45 dohanykisárus után 107 1-0 frt, fogyasz
tok részére kicsinybelli eladás utáni forgalma 
IKK) frt összesen 17840 frt, a nagy.íruda keze
lésével bélyeg és váltó-űrlapok eladásúnak 
kötelezettsége I ' * " , ,  eladási jutalék élvezete 
mellett van egybekötve.

Az összes dohányanyag a győii dohány
áru raktárból lesz beszerzendő még pedig oly 
kijelentéssel, hogy az anyag készlet szállítására 
szolgáló tartályokat a vállalkozó a megállapított 
eladási .árak megtérítése mellett köteles át
venni.

A nagyárusa nélkül, hogy neki az árulásra 
beszerzett dohánygyártmányok összegétől járó 
százalékos tőzsdijon, illetőleg a szállítás és

egyéb kezelési kiadások levonása után fenma- 
rado tiszta jövedelmen kívül egyéb jövedelem 
biztosíttatnék, köteles a dohánygyártmányok 
eladására vonatkozó szabályok 44. tS-ában rész
letezett üzleti könyveket kifogástalanul vezetni. 
Ugyanazért az államkincstár a nagyárudánál 
egyéb jövedelmet avagy a versenytárgyalás 
alapjaid szolgáló forgalom változatlan fentartá- 
sat nem biztosítja és e czimen avagy bármi 
más ókból és lőzsbér emelésre irányult kére
lem feltétlenül el fog utasittatni, nemkülönben 
bárminemű kárpótlási igények figyelmen kívül 
fognak hagyatni. Köteles leend vállalkozó a 
dohány nagy árudát megelőzőleg a fogyasztási 
viszonyoknak 8 napi tartalék készletet 425 fit 
értékben beszerezni és folyton érintetlen teljes
ségben fentartani, ezenkívül napi szükségletet 
igényelte anyag készletet is beszerezni és rak
táron tartani.

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

Ámbár 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 indokolható a részvétlenség oly 
ap 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 néhány fillér, melyet áldoz, oly czélra szolgál, 
mely az ő érdekeit is előmozdítja és az ő kívánságait 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 hasison alapuló fejlesztését előmozdítani, ez képezi azon 
programmot, melyhez a „Dohányárusok Közlönye*' 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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