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Az árukészlet.
Egy különben egész okos, józan gondol

kozást!, dohány-tőzsdetulajdonostól a 
következő kijelentést hallottuk: Ha pén
zem lenne, hogy áru-készletet tarthassak 
magamnak, nem vezetném dohány-tőzsdé- 
n et“ . A mily pardoxonnak es furcsának 
hangzik e kijelentés, mégis igazat ad 
eme kijelentésnek fővárosunk kis tőzsde
tulajdonosainak legnagyobb része. Mert 
a kistőzsdetulajdonosok legnagyobb része 
azon véleményen vannak, hogy az üzletük 
vezetéséhez csak csekély összegre van 
szükségük. Erről a „csekély összegről" 
van épen szó. Végtére a fillért ép úgy 
megilleti a pénz elnevezése, mint a koro
nát, vagy forintot. Ha azonban egy üzlet 
vezetéséről van szó, úgy természetesen 
összeg alatt forgalmi tőkét értünk, melyre 
okvetlen szükség van ; s legalább is abban 
az arányban, minta hogy a bevetel, me
lyet elérni óhajtunk azt megkívánja. I 
Fővárosunkban nincsen dohányelárusitó, 
a hol a bevételek oly rosszak lennének, 
hogy forgalmi tőkére ne lenne szüksége ; 
még a legrosszabb esetben is kell, hogy 
800— 1000 korona forgalmi tökével r e n -; 
delkezzék. Nem tudjuk elképzelni, mint 
volna lehetséges kevesebb forgalmi teáké- I 
vei egy dohány-tőzsdét kezelni, a hol 
kell, hogy minden féle fajta szivar, szi
varka, dohány, különféle árban, készlet
ben legyen ; különféle értékű okmány- és 
póstabélyeget, de még a dohányos igé
nyeinek megfelelő különlegességeket, szi
varszipkát gyufanemüeket stb. stb. is kell 
beszereznie, hogy egy rendesen felszerelt 
dohánytözsde igényeinek megfelelhessen. 
Éhez ttőke kell.

Töke hiányában számos kistözsdetulaj- 
clonos kénytelen a forgalmat apasztani; 
úgyszólván kevesebbet szabad árusitaniok 
mint a mennyi a kereslet, nehogy zavarba 
jussanak az áru készlete iránt, nehogy 
áru nélkül maradjai ak, mielőtt uj árut ! 
szerezhettek maguknak, a mit tudvalevő
leg nem minden nap tehet. Sokan ezen 
fent említett dohányelárusitók közül kény
telenek, a szomszéd tőzsdéshez átküldeni; j 
természetesen ugyan olyan árban kapja, 
mint a vevő közönség. —  Gyakori, hogy 
megakadnak annyira, hogy rendes vevő- 
közönségüket nem tudják kielégíteni, de 
még az üzletet sem képesek folytatni.

Szomorú jelenség ez mindmegannyi és 
nemcsak maguk a kis-tözsdetulajdonosok I 
szenvednek általa, hanem általában maga 
a fogyasztás is. Épen nem lehetne mon
dani, hogy fővárosunkban dohánytözsdéket 
illetőleg hiány mutatkozik, de az is bizo
nyos, hogy a legkevesebbnek van meg 
az ahoz szükséges forgalmi tőkéje, úgy

annyira, hogy nem tudják mindenkor a 
fogyasztót kielégíteni. Ebből az követ
kezik, hogy nem logyasztható az, a mit l 
készletkép nem tart a dohányelárusitó. 
Tönkre is megy az, a ki forgalmi tökével 1 
nem rendelkezik, hogy mindenkor kellő 
mennyiségű készletet tarthasson tőzsdéje- | 
ben.

Az üzlet bére és még egyébb terhek, : 
a melyek együttvéve már számottevő 
összegre rúgnak, felemésztik az elárusítót, 
kivált, ha még töke fölött sem rendelke
zik, hogy uj meg uj árut szerezzen be 
magának, hogy azt ismételten eladhassa. 
Az ilyen tőzsde-tulajdonosok azon kivul, 
hogy saját magukat kiteszik a ve
szélynek, még a szomszéd tőzsdetulaj
donosoknak is ártanak, a mennyiben 
anélkül, hogy maguknak az által hasznára 
lennének, a szomszédnak koakurrenciat 
csinálnak ;  úgy annyira, hogy ennek a j 
megélhetése is kétségessé válik, holott 
a konkurrencia nélkül meg tudna lenni. 
Árt az ilyen elárusító az üzletnek és 
annak forgalmának különben is, mert a 
fogyasztó gyakran kényszerítve lesz ol
csóbb szivart venni, mert drágább nincs 
készletben; avagy, mint ahogy gyakran 
előfordul, a szivarok nem elég szárazok, j 
mert folyton uj áru van készletben, miért 
is egyáltalán tartózkodik a fogyasztástól.

Mindazok, a kik azt hiszik, hogy egy 1 
dohánytözsde vezetéséhez tökére nincsen 
szükség, holott az árut csak készpénzben 
szerezhetik be, mindazok, kik forgalmi 
töke nélkül dohánytözsdét nyitnak, nagy 
hibát követnek el, mely okvetlen meg
bosszulja magát. A / ilyen módon meg
tévesztett egyének adósságba keverednek 
és idejüket haszontalanul fecsérlik el, mert j 
csakhamar arra a meggyőződésre jutnak, 
hogy befektetések nélkül nem lehet do
hánytözsdét vezetni. Ilyen körülmények 
mellett szó sem lehet arról, hogy a 
dohánytö/sdék fővárosunkban jól megáll
ják helyüket, ha alig 200 elárusító akad 
a tiz kerület 1000 elárusítója között, ki 
üzletét kifogástalanul vezesse és a közön
ség minden igényének megtudna felelni. 
Ez egy oly tényállás, mely megérdemli, 
hogy vele foglalkozzunk.

Sajnálkozunk oly egyének fölött, kik 
kénytelenek forgalmi tőke nélkül egy 
üzletet vezetni, de bárki is igazat ad 
nekünk abban, ha a fent megírtak tartal
mát figyelmen kívül nem hagyja, hogy 
csak az illető egyénekre hátrányos, ha 
idejüket gazdaságilag, —  a mondott ok j 
következtében —- egy különben egészen | 
jól jövedelmező üzletágban, nem értéke
síthetik.

Egy nagytőzsde bérbeadása alkalmá

val, az illető folyamodótól megkívánják, 
hogy vagyoni helyzetét kimutassa, és 
pedig azon oknál fogva, hogy megálla
pítható legyen, vájjon képes lesz- e az 
illető a nagytözsdét kellő) forgalmi töké
vel ellátni. Ezt nagyon helyesnek ismer
jük el s kívánatosnak tartjuk, hogy a kis- 
tözsdék kiadása alkalmával hasonló mó
don járjanak el.

Ezen esetben biztosíték volna arra 
nézve, hogy az illető kistözsde tulajdonos 
komolyan és saját jól felfogott érdekében 
iparkodással szentelné magát üzletének, 
s csakhamar nem volna létjogosultsága 
az oly tőzsdének, kinek tulajdonosa csak 
szerencsét próbál s ha nem sikerül neki 
hamar túl ad rajta. Nem is lenne általá
nos ama vélemény, hogy a kis dohány
tőzsde vezetéséhez forgalmi tőikére nin
csen szükség.

Mi kifogásunk sem volna az ellen, ha 
átírnák mások javára ama kis tőzsde- 
tulajdonosok engedélyét, kiknél kitűnik, 
hogy csak a forgalmi tőke hiánya oka, 
hogy csekély a fogyasztás. Ilyen esetek
ben azonban szigorúan kellene arra 
ügyelni, hogy az utódnak legyen tőkéje.

Teljesen tönkre ment existenciák min
den töke hiányában, bár mennyire is 
sajnálatra méltók, nem válnak sem a 
dohányjövedék sem a dohányközegek, 
vagy a fogyasztó közönség hasznára; de 
úgy hiszszük, hogy semmi szükség sincs 
arra, hogy más elárusítók szenvedjenek 
miattuk s hogy, mint az elenleg fennáll, 
korrumpálják az egész kistözsde forgalmat.

Vegyesek.
Vájjon a magy. kir. dohányjövedók áruinak — 

Ausztriába való —  szál'itásn meg van-e engedve?
Gyakran fordulnak hozzánk ama kérdéssel, váj
jon a magyar kir. dohánytermékek —  Ausztriába
—  s fordítva az osztrák dohánytermékek hoz
zánk —  Magyarotszágba —  való szállítása,
—  vámmentesen —  eszközölhető-e?

Eme többszöri kérdezősködésre következők
ben feleltünk : A  két állam között, annak terme
lését illetőleg természeteten vámsoronpó nincsen, 
nincsen azonban megengedve!, hogy dohány- 
elárusítók a két állam dohánytermeléseit köl
csönösen szállítsák, árusítsák; viszont nincsen 
azonban gát vetve arra nézve, hogy a magyar 
kir. dohány áruja Ausztriába, vagy fordítva, 
hogy az osztrák dohánytermés Magyarországba 
ne kerülhessen.

A  lent nevezett két dohányjövedék között 
kölcsönösen megállapodás van arra nézve, hogy 
dohánytermékeikkel csak saját országukban 
kereskednek arra hivatott egyénekkel, a mi 
külömben egészen természetes is. Rossz követ
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kc/.ménye lenne annak, ha az osztrák szivJ»rok- 
knl. hazánkban ; avagy fordítva, ha a mi szivar
ja ik k al Ausztriában hasonló módon bánnának 
el. mint azt például a Németországból importált
szivarokkal teszik.

Különben is ki van zárva egyik vagy másik 
d 'hanyjövedék nagyobb mértékben való meg- ; 
károsítása, mindenekelőtt mert tiltva van a vele ■ 
va’o kereskedés, másodsorban mert ha-onló áru 
és nemű termések jönnek ugyancsak nálunk is 
mint Ausztriában is forgalomba.

1 la akad pénzügyi közeg, a ki az említett 
s/ivarok beszerzése körül nehézségeket támaszt, 
úgy ezt csak tudat lanságból avagy a szabály
zatok rossz értelmezéséből teheti meg A főbb 
közegek, ha ilyen esetben hozzájuk fordulnak, 
mindenkor rendbe hozzák azt. II3 tehát magá 
nyos ember Ausztriából szivart hoz magával j 
vagy ismerőse ál'al küldet magának, úgy azt 
minden akadály nélkül teheti, ki kell azt min
den körülmények között szolgáltatni, ha azon 
bán egy dohányelárusitó kíild Ausztriából ha
zánkba, vagy fordítva szivarokat, úgy azt egy
szerűen visszaküldik. Büntetésnek azon' an nin
csen helye. Boszniából és Herczegovinából ép 
úgy meg van tiltva importálni a dohányárut, 
mini a hogy nekünk oda szállítani

Megemlítjük itt egyúttal, hogy a pénzügyi 
közegek legtöbbnyire csak abban az esetben 
támasztanak nehézséget a fentemlitett külde
ményeknél, ha hamis bevallás forog fenn. Ebben 
az esetben a pénzügyőrök jogosan cselekszenek, 
mert hisz a hamis bevallá.; már magában véve 
sem helyes eljárás.

Újabb nehézségek. Az 1.40 filléres H sziva
rok mindezidoig 12.000 darabonkint ládákba 
csomagolva kerültek forgalomba. Újabban —  
ugyancsak fenti árban —  eme szivarokaf 10.000 
darabonkint szállítják. A nagytőz .dések eme i 
ládáknál az eddiginél 20 százalékkal többet ve- I 
szitenek. Ha már jónak látták a szivarokat 
százanként csomagolni, miért kell a nagytözsde- 
tulajdonosoknak ezt az ujjitást megsinyleni s 
miért kell nekik a kárt viselni r Valóban cso
dálatraméltó, hogy az illető közegek egészen 
haszontalan és czcltalan ujjitásokért nem kiméi
nek fáradtságot, s ezen újítás is bizonyára csak 
azért lett kieszelve, hogy a nagytÖzsdék tulaj
donosaira minél nagyobb terhet róhassanak.

T ez. előfizetőinkhez.
Felkérjük mindazon t. ez. előfizetőinket, kik

nek előfizetésük junius hó végével lejár, hogy 
postafordultával előfizetésüket megújítani és 
postautal vány nyal
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beküldeni szíveskedjenek.

Tudatjuk egyúttal tisztelt előfizetőinkkel, 
hogy azon esetben, ha lapunkat kétbesités al
kalmával elfogadták, azt folytatólag meg is 
küldjük, s hogy az mindaddig előfizetési köte
lezettséggel is jár.

A
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kiadóhivatala, Budapesten.

J'018& sz.
I. 1902.

Ajánlati hirdetmény.
A  soproni m. kir. pénzügyigazgatóság részé

ről a  nagyméltóságu m. kir. pénzügyminiszteri- 
umnak f. évi május hó 30-án 42713. sz. a. kelt 
magas rendeletc folytán, közhírré tétetik, hogy 
opron megyében, Kapuvár községben, elhalálo-

I zás folytán üresedésbe jött dohány nagy áruda 
I betöltése iránt zárt Írásbeli ajánlatok utján 
I 1902. év július hó 15 én d e. 9 órakor ezen 
j  kir. pénzügyiíjazgatóságnál újabb versenytárgya- 
j  lás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát a versenyzők által az 
eladas után követelt eladási jutalék fogja ké
pezni és a dohánynagyáruda kezelése annak 
fog adatni, ki a legcsekélyebb eladási dijat 
követeli, mindazonáltal a kincstár fentartja ma
gának a jogot hogy a versenyzők között szaba
don választhasson, minélfogva ajánlattevők közűi 
azért, mert ajánlata nem fogadtatott el, a kincs
tárral szemben senki igényt nem támaszthat.

Az eddigi dohánynagyárus az áruda kezelésé
ért azon kötelezettség mellett, hogy a csornai 
dohányai, rudat dohányanyaggal ellátta 3 5 azaz 
három és ötlized százalék eladási jutuléKot 
élvezett cs a nagyarudanak 1901. cvben 
419.520 korona évi forgalma volt, melyből a 
hozzáutalva volt, de a uagyméltóságu m kir 
pénzüg) minisztérium fentebbi magas rendeleté 
folytán anyagbeszerzés végett jövőben közvet
lenül a győri m. kir. dohányáru raktárhoz utalt 
csornai dohányalárus szükségletére 205.042  
korona a hozzá utalt 131 kisá-us szükségletére 
212.077 ko-ona és a saját kicsinybcni elárusi- 
tására 1201 korona esik.

Ezen dohányárudával a kapuvári kir. adóhiva
taltól beszerzendő bélyeg jegyek és váltóürlapok 
kicsinybeni eladásra 1 és fél százalék egy és 
öttized százalék eladási jutalék mellett, valamint 
a dohánygyártmányok kicsinybeni elárusitása 
is egybe van kötve.

Továbbá, ha vállalkozó kívánná, az általános 
forgalomban levő dohánygyártmányok árjegyzé
kében felsorolt valódi havanna szivarok elárusít- ! 
hatására is nyerhet engedélyt, az azokért enge
délyezhető eladási jutalék azonban 1*5 azaz egy 
é.> öttized százaléknál magasabb nem lehet.

A  dohánynagyárus kötele., az összes dohány
anyagot a győri m. kir. dohányáruraktárból 
közvetlenül beszerezni s a jelenben hozzá utalt 
131 dohánykisárust, a jövőben még hozzáuta- 
landókkal együtt, a szükséges dohánygyártmány 
anyaggal ellátni, köteles továbbá, a dohány- 
gyártmányok minden egyes neméből a pénzügy
igazgatóság részéről meghatározandó és jelenleg 
4000 korona értékkel meghatározott tartalék 
Készletet, nemkülönben az általános mozgósítás 
esetére meghatározandó értékű anyagkészletet 
folyton érintetlenül tartani és ezen kívül napi j 
eladásra s lükséges gyártmánymennyiséget is ■ 
készletben tartani

A  csonkithatlan készlet első beszerzésére 
óvadékul elfogadhat(') értékpapírokban vagy 
készpénzben leteendő biztosíték mellett a nagy
árus kérelmére, a tartani köteles csonkithatlan 
készlet értéke erejéig, hitel is engedélyeztetik.

Az államkincstár a dohánynagyáruda jöve
delmére semmiféle kezességet nem vállal és a 
nagyárus csak az eladási dijra, valamint a nagy
árudával járó dohánygyártmányok és bélyeg
jegyek kicsinybeni elárusitásával járó jövede
lemre tarthat igényt, a miből a nagyáruda 
kezelésével járó összes kiadásokat fedezni tar
tozik.

A  dohánynagyárudai üzlet csak minden tekin
tetben megfelelő és lehetőleg Kapuvár község 
központján fekvő helyiségben gyakorolható. A  
versenyben részt nem vehetnek, kik a törvény 
értelme szerint szerződés kötésre nem képesek, 
vagy valamely bűntett, csempészet, vagy más 
természetű jövedéki kihágás miatt jogérvénye
sen elítéltettek. Ma ez az üzlet átadása után jutna 
a hatóság tudomására, a pénzügyigazgatóságnak 
jogában- állana az engedélyt azonnal elvonni. 
A z ajánlattevő bánatpénze, kinek ajánlata elfo

gadható. -i csonkithatlan készlet beszerzéséig 
visszatartatik és köteles ajánlattevő a nagyáruda 
kezelését az erre vonatkozó értesítés illetve 
felhívásban foglalt határidő alatt átvenni. Ha 
pedig a nagyáruda kezelését ál nem venné, 
vagy ha ajánlatától a versenytárgyalás után 
visszalépne, a letett bánatpénzét elveszti és a 
nagyáruda betol lese czéljából az ó kárára és 
költségére uj versenytárgyalás fog k Íratni.

A ki írásbeli ajánlatot kíván átnyújtani köte
les a fent érintett csonkithatatlan készlet érté
kének 10 százalékát, vagyis 400 koronát kész 
pén ben vagy biztosítékul elfogadható érték
papírokban valamely ezen pénzügyigazgatóság- 
kerületéhez tartozó soproni kapuvári, cíepregi, 
csornai, k smartoni. felső-pulyai és nagymartoni 
kir. adóhivatalnál bánatpénzként letenni és az 
adóhivataltól nyerendő letéti nyugtát ajánlatához 
csatolni ez azonban nem zárja ki azt, hogy 
egyes különösen vidéken és in. kir adóhivatal 
székhe'yen kívül levő vállalkozók, a bánatpénzt 
készpénzben, vagy biztosítókul elfogadható 
értékpapírokban természetesen saját veszélyükre 
ajánlataikhoz csatolhassák.

A z ajánlatban követelt eladási dij nem csak 
számokkal, hanem belükkel is kiteendö és abban 
azon nyilatkozat is felveendő, hogy ajánlattevő 
az árlejtési feltételekéi ismeri cs azoknak magát 
f ltctlenül aláveti.

Az. ajánlathoz egyúttal a nagykorúságot, pol
gári állást, erkölcsi kifogástalanságot és vagyoni 
állapotot igazoló bizonylatok is csatolandók. 
Hiányos vagy felsorolt kellékeket nem tartal
mazó, vagy olyan ajánlalok, melyek határozat
lanul állíttatnak ki. vagy más versenyzők aján
lataira hivatkoznak, vagy melyek a kitűzött 
határidő után nyujtatnának be, úgy nemkülön
ben táviratok is, figyelembe nem vétetnek.

További feltételek valamennyi pénzügy igaz
gatóságnál és pénzügyőri biztosságnál betekint 
hetük és a dohánygyártmányok eladására vonat
kozó szabályokból kivehetők.

A z e képen felsorolt Írásbeli ajánlatok 1902. 
évi julius hó 14-ik napján délutáni 4 óráig a 
soproni m. kir. pénzügyigazgatóság főnökénél, 
vagy posta utján a pénzügyigazgatósághoz czi- 
mezve benyújtandók, a czimlapon pedig fent 
kiteendő „Ajánlat a kapuvári dohány-nagyáruda 
átvételére*1 és alant a bánatpénz mimódon tör
tént letételének felismeréséül szembetünöleg 
Írandó: , Terhe ve 400 ko'onával szóló adóhiva
tali nyugtával*- vagy ,,400  korona készpénzzel** 
vagy ,4 0 0  korona irtékü értékpapírokkal4*.

Ajánlati minta.
En alulírott hajlandó vagyok a kapuvári do

hánynagyáruda kezelését, az e részben fennálló 
szabályok szem előtt tartása és . . . (betűkkel 
kiírandó) . . . .  százalék eladási dij kikötése 
mellett átvenni.

Egyúttal kijelentem, hogy a dohánynagyáru- 
dák részére fennálló szabályokat, valamint a-. 
ajánlati hirdetményben foglalt feltételeket isme
rem és azoknak magamat alávetem.

Polgári állásomat, kifogástalan előéletemet, 
nagykorúságomat, va’amint vagyoni viszonyai
mat kitüntető hatósági bizonyítványomat és 
400 négyszász korona bánatpénz letételének 
igazolásául az adóhivatali nyugtíit ide zárom.

A z árudát . . . üzletemben, vagy elkülöui- 
tetten fogom kezelni.

K e l t ..............................
N . N .

................lakos.

Sopron, 1902. junius 10-ón.

M. kir. pénzügyigazgatóság



I te u ts c l ic r  T l i e i l

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE'*
(ORCÁN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A LT . l)i?r W;«arcnvorinth Vormiachtos.

Dér Waarenvorr ath.
Von einem sonst ganz klugcn M< n 

schcn, elér unter dér Gikle dér Tabak- 
Verschleisser zu zah cn ist, hörten wir 
neulich den Ausspruch : , Wenn ich Geld 
htitte mir Waarenvorríithe anzuschaffen, 
dann vvürde icli kein Trafikgeschaft füh- 
ren.“  So paradox, beinahe komisch dic
sér Ausspruch auch klingt so sehr wird 
er von dem giössten Theil dér Klein- 
trafikanten dér Hauptstadt als richtig be- 
/.eichnet werden. Die meisten Verschlci- 
sser gehen namlich von dem Grundsatze 
aus, dass mán zűr Führung einer Trafik 
nur „etwas CeltE benöthige. Dieses .,et- 
was“  ist es eben, um vvas es sich han- 
delt. Schliesslich vérdient dér Heller 
cbenso die Bezeichnung Ge’d wie das 
Kronenstück oder dér Gulden. Wenn 
maii jedoch bei Führung eines Geschaf- 
tes von Geld spricht, muss maiin logi- 
scherweise an ein investirtes Bctricbs- 
kapital denken, welehes in einer Höhe 
vorhandensein muss, entsprechend dér 
I löhe dér zu erzielenden Eiiinahmen. , 
Nun sind dicse aber in dér I laupstadt 
bei keinem einzigen Verschleisser so ge- 
ring, dass mán nicht von cinem Investi- 
tions-Kapital spreclien könnte, das zu 
mindest im allerschlimmsten Falié 800 
bis 1000 Kronen betragen müsste. Wir 
wüssten nicht, wie es möglich wiire, mit 
cinem geringeren Kapital ein Geschaft 
zu führen, wo ciné Menge vorschiedene 
Sortén Tabake, Zigarren, Zigaretten, 
Stempel, Bricfmarken zu verschiedenen 
Preisen, wie auch Rauchrequisiten, Zünd- 
waaren etc. etc. zum Verschleisse ge- 
Jangen.

Viele Kleinverschleisscr rnüssen we- 1 
gén Maiigel an Kapital ihren Geschaft- | 
iichen Konsum einschranken, sic rnüssen 
trachten weniger zu verkaufen als sie 
könnten, damit sie nicht in Verlegenheit 
gerathen, ölnie Waare dazustehen, bevor 
sie neue Waare ausfassen dürfen. was 
bekanntlich docli nicht jeden Tag ge- 
schehen kaim; viele rnüssen für das er- 
löste Geld in den Nachbartrafiken natür- 
lich zum Kleinverschleisspreise sich einige 
vStiick Zigarren oder Zigaretten kaufen, 
damit sic den tíiglichen Kunden ilie Z i
garren welche verlangt werden bieten 
können, wie es aber auch gar nichts 
Seltenes ist, dass Viele in ciné derarrige 
Stockung gerathen, dass sie das Geschaft 
überhaupt nicht weiter zu führen im 
Standé sind.

Das sind sehr traurige Verhaltnisse 
und wer darunter leidet, das sind nicht | 
nur die Kleinverschleisscr selbst, son- 
dern es ist es auch dér Konsum im All- 
gemeinen dér dadurch geschíidigt wird. 
Obgleich maii nicht sagen kaim, dass es 
in dér Hauptstadt just cinen Mangcl an 
Verschleisstellen gibt, so habén gleichwohl 
die wenigsten Kleinverschleisscr in dér 
Hauptstadt das nothwendige Kapital um 
all dass, was gcwünscht wird den Kau-

fern auch verabfolgen zu können. Es 
liegt auf dér Maiid, dass mán etwas, was 
nicht vorrathigt ist, auch nicht erhiilt, 
und demgemíiss auch nicht aufconsumi- 
ren kaim. Di rjenige aber, dér in einem 
Geschafrslokale sitzt für welehes er Miethe
bezahlen muss, dér ausserdem eine Menge 
Lasten zu trngt n hat, die jahrlich ein 
hübsehes Sümmchen ausmachen und dér 
gleichwohl aus dem Grunde nichts ver- 
diencn kaim, weil er kein Kapital besitzt 
um W ; arc einkaufen zu können, die er 
verkaufen müsste und könnte, dér richtet 
sich selbst muthwilligerweine zu Grunde. 
Ausserdem schadet er Anderen, denen 
er Konkurrcnz insoferne maciit, als er 
ihnen das Bischen Consum, welehes er 
zűr Erganzung seines eigenen Consums 
benöthigt, wegschnappt, ohne selber da
rán einen Nutztn zu.haben. bemer scha
det er, wie gssagt dem ailgemeinen 
Geschaftsgange ausserordentlich. zumal 
haufig die Raucher zu einer billigeren 
Zigarre gedrangt werden, wenn keine 
theuereren vorhanden sind, wie es auch 
nichts Seltenes ist, dass die Consumen- 
ten, welche die Zigarren ganz frisch er- 
halten, die Qualitaten derselben beman- 
geln und daher sich des Raucliens ent- 
ha lten.

Dér Fehler dér bei Eröffnung einer 
neuen Trafik dadurch begangen wird, 
dass mán vermeint ein Geschaft ohne 
Betriebskapital führen zu können, ein 
Geschaft, wo alles was dórt zum Ver- 
kaufe gelangt, für baares Geld erworben 
werden muss, dicsér Fehler reclit sich 
schwer und verhangnissvoll. Die solcher 
Art verblendeten Leute opfern ilire Zeit, 
gerathen in Schulden und wenn es ihnen 
schon glückt ihr Geschaft zu verkaufen 
und einem Anderen ein allerdings lebens- 
fahiges Geschaft zu übergeben, so geht 
oben dicsér Andcrc zumeist ebenfalls 
von dér falschen Ansicht aus dass zűr 
b'ührung einer Tabak- Trafik kein Kapital 
oder keine nenncnswerthe Investition er- 
forderlich sei.

Unter solchen Umstanden, kaim von 
cinem Gedcihen iles Kleinverschlciss Be- 
triebes in dér Hauplstadt nicht die Rede 
sein. Wenn von 1000 Verschleissern in 
den 10 Bezirken es kamu 200 gibt, die 
ihr Geschaft tadellos führen, die alles 
was das Publikum zu kaufen wünscht, 
auch verabfolgen können, so ist das eine 
Thatsache, die dér Beachtung werth ist. 
Wir bedauern gewiss Leute, die ein 
Geschaft zu führen bemüssigt sind wozu 
sie kein Betriebskapital besitzen, alléin, 
wie wir inhaltlich gezeigt habén, bildet 
es einen wirthsehaftlichen Nachtheil für 
diese Leute, wenn sie Ilire Zeit einer 
Sache widmen, die sich niemals rentabel 
gestalten liisst. Und die Konkurrcnz die 
dadurch jenen Verschleissern erwachst, 
die über Kapital verfügen, sie ist es, die 
vermieden werden muss. Warum sollen 
Diejenigen, die ihr Geschaft regelrecht 
führen und mit dem nöthigen Betriebs
kapital versehen sind, nicht zumindest

den Lohn dafür finden. Welchen Nutzen 
habén den d e Leute davon sich und 
anderen die Existenz zu erschweren.

Bei Vergebung einer Grosstiafik wird 
von den Bewerbern auch ein V(;rmögens- 
Ausweis verlangt uiul zwar zu dem 
Zwecke, damit festgestellt werde. ob dér 
betreffende Bewerber um die Grosstrafik 
auch genügendes Betriebskapital zűr 
b'ührung seines Geschaftes habén werde. 
Wir finden dass für sehr richtig, und 
würden wünschen. dass diess auch bei 
Ertheilung dér Kleintrafik-Lizenzen dér 
ball wiire. bliedurch würde Vielen die 
falsche Ansicht genommen werden, dass 
maii eine Trafik auch ohne Kapital füh
ren könne, ferner wiire es klar, wer eine 
Trafiklizenz verlangt um sich dicsem Ge- 
schiifte mit Ernst und Eifer zu widmen. 
oder wer sie bloss verlangt um sie, wenn 
es nicht geht rascli / n verkaufen. Wir 
habén nichts dagegen, dass solche Tra- 
fiklizenzen umschrieben werden, wo es 
sich herausstellt, dass ein Consum er- 
zielt wert-len kaim und nur Mangel an 
Kapital clie Uebergabe nothwendig maciit. 
In solchen b'allen aber müsste streng 
darauf gesehen wei den, dass dér Nach- 
folger mit Kapital genügeod versehen 
ist. Vollstündig ruinirte Existenzen, die 
baar jeder Mittel sind, sie sind gewiss 
bedauernswerth, alléin weder das Tabak- 
Monopol, nocli die Behörden, noch das 
Publikum, nocli die geschadigten Kle n- 
verschleisstir sind dazu da, um ihrer Ar- 
muth wegen den Verschleiss derart zu 
korumpiren. wie diess leider gegenwiirtig 
dér Fali ist.

An unseie p. t. Abonnertíen,
derén Abonnemcnt mit lCnde Jucii ablauít, ricli- 
ten wir das lioilicue Ersuciicu, posLwendeud
das Abonnemcnt zu ci nciiéin, u d mis iniOclst 
Postanweisung

5  K R O N E N
einsenden zu wollcn.

Gleichzcitig tlieilen wir ergebenst mit. dass 
wir. wenn das Blatt angenommen wird, dic 
Zusendung desselbcn veianlassen, daher jeder 
Empfángcr desselbcn insolange zahlungspfiichtig 
ist, als er das Blatt bc/.icht.

Dió A ilin in islra lion  Jós
d o i i An y a r u s o k  k ö z l ö n y e

IjUDAI’EST.

Vermischtes.
Wieder eine iiöub Beschoerung Dic ll Zigar- 

ren. welche bisher in Kisten a \ • t() Hcllcr per 
12 0U0 verpackt wurdjn, honimén nunmehr in 
Kisten zum selben l’reise j>er 10.000 verpackt 
in den Verschleiss. D.e Grosstaíikantcn verlic 
ren daher um 20% bei dicsen Kisten melír als 
bisher. Wenn schon ein Motiv vorhegt, diese 
Zigarren zu iOO l ’akcte zu verpacken, so müsste 
doch eine solche Neuerung nicht gleich die 
Grosstrafikanten bclasten. Es ist v'ahrlich stau 
nenswerth welch riesige Múlie mán sich gibt 
Neucrungen einzuführcn, dic komén vernünfti- 
gen Zweck Iliiben, die aber sammt und .-on- 
ders darauf hinausgehen, dem (írosstrafikanten 
Geldopler aufzuerlcgcn.



D O H Á N Y Á R U S O K  KÖZLÖNYE

f i g y e l m e z t e t é s .
Miután a részemre * 4 . 4 5 4 .  szám alatt szabadalmazott, gyorsan kedvelné vált

M E T E O R
hajlított papír szivar- és czigaretta szipka

utánoztatott, óvok mindenkit ilyen utánzatok készítésétől, vételétől és 
elárusitásától, mert az utánzások ellen bírói utón lépek föl, a mint ezt 

az utóbbi napokban már több esetben megtettem.
Szabadalmazott M e t e o r - s z i p k á i m  kartonba 

vannak csomagolva, melyek az egész céggel vagy pedig

. "la^adaffioU  6 1 e  0  T  -  S  Z  í | )  k  3 “
megjelöléssel vannak ellátva, mire a t. közönség 

figyelmét felhívom.

H P  r  o  I  n  p  U  1 7  M  R  T szab- P“ P«r czíb«-Cj i  O  1-J Ci rv n  Jű 1 1  r \  1  X V  rettaszipka-gyár.

Képviselője : F Ü C H S  V I L í M O S  Budapest, Izabe lla -u tc ia  48 .

F o n t o s  n a g y t ű z s d é s e k n e k !
Van szerencsém értesíteni, hogy újonnan berendezett nyomdát nyitottam, hol ffi- 

képen a t. nugttozsdosek allal szilk<6gelt nyomtatványok, u. m. : 
(loliánybe^zerzésl'ivek,
be«ztarzét*ldvck klHtözHdésck részére,
1>cirú könyvek tözNdésekncK,

« t> lyigbeMierzési ivek
elöúllittalnalc és mindig raktáron tartatnak.

Vidéki inegrend lé-ek pontosan eszközöltetnek. Kiváló tisztelettel

Grúntoald Ödön
D r u c t t ' o r t c n  f ü r  G r o s s t r a f i k a n t e n .

leh erlaube mlr böllichst milzulheilcn. dass ich eina neue Huchdruckerei errichlete, 
weldie sieti hauptsílciilieii d.im t be fás se n wird, síimmtiihe 'Ur diu p t ílroistrafi kantén 
nothwendigeu Drucksorleo, tadellos und bili gst bei zuslellen. D.uksoiten wie :

f Tabak Fa siungi-Bög en
Famungi-Bflgon für Klóintrafiksntan .

Trnfikant*n Ein s c h rolbbücb o r ,
■ Stempel F a n u n g i -B ö g o n

werde ich forlwflliieml auf I/tger halton.
Provinz Auitríige werdon rascheitons ausgefűhrl. Hochaclitungsvoll

könyvnyomdája B u d a p e s t e n ,  VII. k é r . ,  
W e s s e l é n y i - u t e z a  4. (Dreher-palota.)

GRUNWALD ÖDÖN

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 í

P O d f l T Z I  F ö .  és T Á R S A
C8. kir. szabadalmazott gyufanemii gyárai D E U T SC H - L AN D S B f .  RGBEN (Graz mellett)

ajánlják legjobb miniségíieknek elismert gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy k ó n a s - ,  mint külinasen s  a i o n - g y u i ó j o k a t .
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedvellségnek (is rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 

M illennium -gyu fa ,
M agyar korona-svéd  gyufa,
M agya r hon vó<l-szobor-gyű fa,
K rokod il-gyu fa  és
M agyar linpcrial-gyu fa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam- 

íérftak arczképeivel diszitvék.
R ips-gyu fa  dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch Landíbergbe intézni A. legolcsóbb árlételoket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  Budapest és küzvjtlen környéké reszere V X I., U o i n b . i e l i - u t c z a  fi. s z .
a la tt van raktárunk. POJATZI FL. 63 TÁRSA

DEUTSCH LANDS3ERGBEN (Graz mellett).

i  'M ’M $  M  'M ’M 'M M '.<£ M M  ní >* M M  ¥ .:

M i n d e n  h i r d e t é s  f e l e s l e 

g e s ,  a  d o h á n y z ó  e g y s z e r  

v e s z i  é s  t ö b b é  m á s t  n e m  
s z í h a t :

legjobb oalódi francia

SZIVARKAPAPIR ÉS SZIYARKAHÜYELY. 1

Ó V Á R I  R A K T Á R  :

G O L D Z I E H E R  G É Z Á -
BUDAPEST, V., SAS-UTCZA 29. SZÁM.

Eikslwn Ih'inát és Fia utód*, Elek Lipót Budapest, Kertész-utc.za 37
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