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a kéziratok küldendők.
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Megjelenik minden hó

Egyes példány nem kapható. 

E lő fiz e té s i  á r  fé l  é v re  5 kor. 

Előfizetni csak fél óvonkint lehet. i 
•  •

Szivarkáinkról.
Nagy nyugalom után rendesen rá/.- 

kódtatások következnek, a nemzetek éle
iében a stagnálás korszakát rendesen a 
i'elvirágozás követi s Így a dohány- 
jövedék életében is a maradiságot, vál
tozatlanságot az ujjitások korszaka kö
veti. Szivarkáink évtizedek óla egy és 
ugyanazon nevek alatt, egy és ugyan
azon formában és dohányvegyitéssel 
kerülnek a ezigarettázó emberség szá
jába. Kzen nagy nyugalom alatt kiala
kult a czigarcltázók gusztusa és egyes 
czigaretta fajokat nagyon is felkaroltak, 
még másokat teljesen elejtettek. Ennek 
oka, mint korábbi czikkeinkben jeleztük, 
a dohány vegyítésben, a czigaretta alak
jában és árában keresendő.

Közönségesebb fajta szivarkáink 
közönséges magyar dohányból készül
nek gépen. A czigaretta elég jó árához 
képest, de a magyar dohány sajátos 
aromája nem predestinálja ezigaretta- 
dohánynak. Most akarnak ezen a bajon 
segíteni, de erről később.

Már a valamivel is drágább fájta 
czigaretta török dohányt kapnak, ke
verve magyar „kertidohány nyal", fiz 
a kertidohány különös jó Ízt kölcsönöz 
a czigarellának, csak az a kár, hogy 
keveset termelnek belőle. Ebből a kerti- 
dohányból aztán hozzákevernek bizo
nyos százalékot mindegyik czigaretták- 
hoz, még a legdrágábbhoz is, persze a 
„ l’rincessas“-czigareUába pl. csak 10 szá
zalék kertidohány kerül.

A  drágább czigareltákba drága tö
rök dohány (I lerczcgovina, Kir, Ginbek 
selejt. Ginbek sth.) Aja Suliik (ez a 
sava a jó czigarellának, kitűnő izii, 
nagyon drága dohány) és kertidoháuy 
jön a meghatározott pcrczentuális el
oszlásban.

Már most, ha a czigaretta nem jó, 
akkor valószínű, hogy a nagy mennyi
ségben benne lévő török dohány rossz, 
mert a két utóbbi faj csak bizonyos izt 
kölcsönöz a szivarkának, de a charak- 
tert a török dohány adja meg. így pl. 
a Szultán-czigaretta hónapok elölt na
gyon, de nagyon rossz volt, míg a 
Hölgy igen jó. 1'dszólaltunk ez ellen 
s kijelentettük, hogy a publikum 4 fil
lérért már nagyon jó czigaretlál köve
telhet. Eme felszólamlásunk eredménye, 
hogy a Szultán-czigaretták körülbelül 
március hó végén vagy április elején 
teljesen más dohányvegyitéssel, más ki
állításban s ötönkint kis papirdobozba 
csomagolva lesz kapható.

A czigaretták papirdobozba való

csomagolása hygienikus szempontból jó, 
mert igy ki van zárva, hogy a publi
kum avagy az árus kezével összefog- 
doshassa. Ezen újítás pl. az oroszoknál 
már rég divatban van, mert ott a 
czigaretta csakis ilyen dobozokban kerül 
(darusításba, a hüvely maga pedig kizá
rólag gépileg lesz előállítva, nem pedig 
kézzel, ami hygienikus szempontból 
szinten nagyon helyes. Most már nálunk 
is igy lesz, amit a hüvelyeken lévő 
varratról lehet megismerni. A varrat 
nincs ragasztva, csak egymásba ékelve. 
A hamisítványokat -aztán arról lehet 
megismerni, hogy azok rendesen előbb 
össze vannak ragasztva s a varrat csak 
később kerül reá, nem lévén a ha
misítóknak ilyen hüvelykészilő gépjük.

A Szultán hüvelyén a nyomás most 
kékszinii lesz. valószínűleg arany és 
világoskék és minden czigarettán rajta 
lesz a magyar korona. Ezt is mi aján
lottuk egyik múltkori czikkünkben, 
okulva a külföldi czigaretták (különösen) 
gyönyörű kiállításán.

Egyáltalában úgy látszik, a dohány
monopólium, a mióta exportálással is 
foglalkozik, más országok publikumának 
kívánságaira is hallgatva, a külső csínra 
többet ád mint azelőtt.

Hogy a czigaretta-cxportról meg
emlékeztünk, nem feledkezünk meg egy 
igen fontos tényezőről, a dohány pre
parálásáról. Nálunk minden gyerek tudja, 
liogy pl. uz egyiptomi czigareltákat, 
illetve a görög dohányt, melyből készül, 
ópiummal fecskendezik be, innen van 
hóditó hatásuk. Az angol czigaretta- 
dohányokat rendszerint preparálják egy 
bizonyos erős, aromatikus, nekünk ta
lán kissé bóditó tinkturával. Az angol 
cl sem tudna szini más preparálatlan 
dohányt. Ez a tinktura áll glyczerinből 
és valamiféle gyantanemü anyagból, 
mely a jó szagot adja, A glyezerin 
állandóan nedvesen tartja a dohányt s 
természetesen néha szalonnás is lesz 
ezáltal ; füstje azonban szabadban igen 
kellemes, szobában kissé fojtó.

Nálunk is kísérleteznek most, hogy 
a magyar dohány pragnáns izét elve
gyék s mondhatjuk már igen közel 
járnak ahhoz, hogy a magyar dohány
ból kellemes, aromatikus, közép erősségű 
czigarcttál csináljanak. Valószínűleg úgy 
mint az angol dohányt, szintén valami 
gyantanemüvel preparálják, persze gly- 
czerin nélkül. A gyanta különben is 
egészséges és jó szagot kölcsönöz a 
dohánynak.

Már most nem kell egyéb, csak 
hogy a felesleges czigaretta fajtából

(pl. nibes) másokkal kicseréljék s akkor 
a magyar dohány-monopólium igazán 
minta-gyártmányokat küldhet a világ- 
piaczra. //. .V.

Olcsó forgalmi töke.
Pár hét elölt néhány fővárosi kisárus, 

kiknek nem valami nagy összeg áll rendelkezé
sükre, értekezletet tartott aczélból, hogy meg
beszéljék, mikép juthatnának olcsó forgalmi tö
kéh z. Egy nagyobb tökével rendelkező, speku- 

i láczió szellemű embertől eredt valószínűleg az 
eszme. A projektum szerint az illető százezer 
koronát adott volna egy bizonyos számit kis
árus rendelkezésére, azoknak együttes kezes
sége melled. Még a magas kamat is, 7 -8 
százalék, némileg elfogadható lett volna, mert 
hisz a bankok is szednek ennyit és bozzászá. 
milanak még mindenféle czim alatt 4— 0 szá. 
za’ékot, de a 100 korona, a mit pl. az árus 
kölcsön kap egy évre, legalább ötvenszer foro’, 
üzletében s igy a 8 százalékot könnyen fizet® 
hetné.

Eddig a projektum még elég jó lenne és 
sokan, kiknek üzlete tőke hiányában pang, 
igénybe is vehetné pár száz korona erejéig 
ezen ártatlan kölcsönt. A dolog azonban nem 

i oly ártatlan, mint első pillanatra hinnők.
A pénztadó szolidáris kezességet kiván, 

tehát pénze biztos. Ezt nem vehetjük rossz 
néven, de tekintsük csak másrészt, a hitelt 
igénybe vevők, a kezesek helyzetéi.

Tegyük fel például, hogy a hitelt igénybe 
vevők százan volnának. Miután mindegyik, a ki 
ezen hitelegyesület tagja, mert hisz az volta
képpen egyenlő ,észben igényelhet kölcsönösz- 
szeget. Ennélfogvu tehát mindegyik 1000 ko
ronát igényelhet, de át kell vennie 99 emberert 
garancziát és 99.000 koronáért kezes. Felte- 
hetö persze, hogy a hitelt igénybe vevők leg
nagyobb része eleget is tesz kötelezettségének, 
azonban az az igen csekély rósz, a ki nem 
tesz eleget, óriási veszélybe sodorja társait s 
ha csak nagyon kevesen is nem fizetnek, a 
kamatláb oly óriási lesz, hogy nincs az az 
uzsorás, a ki ily magas százalékot követelne. 
De különben is micsoda helyzet az az ilyen 
kisárus számára, hogy egész nap azzal a tu
dattal járkálhat, hogy kezességéért perük, ha 
egy társa nem fizetett. Az csak optikai csaló
dás, ha valaki azzal vigasztalódik, hogy hisz 
csak 1 ioo résznyire áll jót. Ilyen hitelszövetke
zetek százszámra vannak nagyobb bankok ke
retében, ezek tagjai kereskedők, kik kebelük
ből választanak czenzorokat s ezek visszauta
síthatnak minden hitelkérőt, ki nékik nem tet
szik. 111 rejlik ezen hitelszövetkezet létesítésé 
nek lehetetlensége, hogy t. i. minden egyes 
hitelt kérőnek engedélyezni kell hitelt, még ha 
nem is fizetőképes. Különben az ily fajta hitel- 
szövet kezetek kölcsönös kezességi alapon ban
koknál is igen veszélyesek s igen sok nagy
kereskedőt tettek tönkre.

Nem tudjuk, hogy minő eredménye volt 
ezen értekezletnek. De az ellen hatalmasan til
takozunk, hogy egyes haszonleső emberek a 
dohánykisárusok tudatlanságát és tapasztalat
lanságát kihasználja.



DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE.

Egy czigarettatömö levele.
Tisztelt szerkesztőséé !

Becses lap,uk legutóbbi száma véletlenül 
kezembe került s igy a magam és társaim ne
vében (mert vagyunk lím sokan, többen mint 
hinnék) kénytelen vagyok múltkori czikkükre, 
mely a mi u. n. tiltott iparágunkkal foglalko
zik, reflektálni. Az a czikk olyan langyos han
gon beszélt rólunk, se ellenünk, se mellettünk. 
A z t kiolvastam belőle, hogy t. lapjuk nem 
akar a denuncziá ás terére lépni, a mit köszö
nünk, de másrészt olyan hangon ir rólunk a 
t. czikkiró ur, mely nem felel meg a valóság
nak, t. i. minket úgy tüntet fel, mintha csupa j 
züllött exisztenczia lenne az, a ki ezen iparág- j  
gal foglalkozik. Óh, ne higyje szerkesztő ur, i 
közöttünk van sok olyan ember, a ki jobb 
napokat látott régebben, de azért most is tisz
tességesen (1 )  keresi kenyerét. Mert abban, t. 
szerkesztő ur, teljesen igaza van, a mikor azt 
írja, hogy a czigarettatőmés fáradságos, egész
séget ölő munka s nagyon is megérdemeljük 
azt a pár fillért, a mit munkadij fejében nye
rünk.

A z  elkészített áru még nincs eladva s az 
elkészítés után jön csak a java munka : fel
keresni azon fiatal embereket, akik maguk nem 
érnek rá vagy nem akarják elkészíteni cziga- 
rettáikat.

Hogy az állam tőlünk tanulhat, az bizo
nyos, mert mi igazán ismerjük a közönség 
gusztusát, ahelyett, hogy üldöznének, adjanak 
inkább valami tisztességes munkát, mert mi 
mindnyájan dolgozni akarunk.

Kérem t. szerkesztő ur, ha jónak látja, 
közö je  levelemet, de név nélkül.

Tisztelettel

Közöltük a fenti levelet, nem azért, mert 
a levél írója kéri, de azért, hogy bemutassuk 
helyen, miszerint ezen emberek abszolúte nin
csenek tudatában annak, hogy ők mennyire 
törvényellenes dolgot müveinek. Sőt ellenkező- 
lég, még azt kívánják, mint a levél vége mu- | 
tatja, hogy tán az állam alkalmazza őket ; 
bokros érdemeik elismeréséül. Egyszerűen ne- j 
vetséges !

Ugyanazon logika, mint mikor az alföldi ! 
betyárok, tolvajok, azt kívánják, hogy alkal- i 
mázzák őket a rendőrségnél.

Az egyetlen dolog, a mire felhívtuk a 
monopólium figyelmét, az volt, hogy ezen em
berek emberismeretét, azaz a dohányosok gusz
tusának ismerését az összes consequentiákkal 
együtt lesse el az egyedáruság s használja fel. 
A  következtetésekre rámutattunk.

Ami ezen urak tisztességét illeti, az bi
zony nagyon tág fogalom, mert a ki ilyesmi
vel keresi kenyerét, a mi tiltva van, az lehet 
ugyan úri születésű, de nem tisztességes úri 
ember. Ezzel ezt az ügyet, úgy hiszszük, be
fejeztük.

Vegyes hírek.
Laczi bácsi. A Lipótvárosban minden 

gyerek, de sőt a felnőttebbek nők, férfiak ve
gyest ismerik. Hisz mindenki megfordult már 
ott, hacsak levél- vagy okmánybélyeget vett 
is. Abban a tiszteletreméltó, régi üzletben áll 
Laczi bácsi s azok a bizonyos legöregebb em
berek is úgy mondják, hogy amitóta csak em
lékeznek, ott állt s ezért hiszik, hogy az 54 | 
éves Laczi bácsi öreg ur, pedig dehogy, a ke
délye fiatal, fiatalabb, mint sok lipótvárosi 1 
fiatal űré. A  polgári éleiben Dohon László a j 
neve s a k reskedői világban, melynek igen 
számottevő tagja, nagyon becsülik ezt a be 
csületes, tisztességes, szorgalmas és szeretetre
méltó embert. Márczius 15-én lesz 40 éve, 
hogy Dohos László mint 14 éves gyerek a 
Fleischmann M ária  úrnő nagytőzsdéjébe gya- I 
kornoknak belépett.

Főnöknőjének halála után az üzlet mai 
főnökével együtt vezette s vezeti még ma is 
a nagyárudát. Már maga az is ritkaság, hogy 
valaki 40 évig egy huzamban egy és ugyan
azon üzletben működjék, ahol pedig annyi a 
szekatúra, baj és oly óriási türelemre van szük
ség, mint sehol másutt.

Dobos mindeddig: nem lankadt, sőt ellen
kezőleg, úgy látszik, hogy csakis üzlethelyisé
gének dohányporos levegőjében érzi magát jól. 
Jókedvű csak az üzletben, még pedig főleg

akkor, ha valamely kisárus stereotyp kérésének 
(világos szivar !) tehet eleget. Ha azonban vé
letlenül nincs világos szivar, akkor vonásai 
elkomorulnak s eme kijelentését igaván szo
morú, megható hangon adja az illető tudtára.

Dobos László a szó legszorosabb értel
mében véve a munka embere. Mi a magunk 
részéről hozzájárulunk ama jókívánságokhoz, 
melyek tisztelői és barátai részéről a jubiláns
hoz márczius idusán érkezni fognak.

Princessas czigaretták. Ez a nagyon is 
kedvelt speczialilás-szivarka most ötös karto
nokban is kapható lesz. Ez az njitás nem igen 
praktikus, mert semmi czélja nincs. Ma nincs 
olyan Princessas-czigaretta s z í v ó , aki 10 — 20 
darabnál kevesebbet venne egyszerre. Egyen- 
kint igen ritkán kérik. Miért korlátozzák tehát 
az elárusitását ? Értenők a dolgot, ha a kis 
dobozokban 20 darab lenne, miért csomagol
nak azonban kevesebbet, mint a mennyi a 
rendes elárusilás. Különben is ellene vagyunk, 
hogy oly fajtáknál, melyek úgyis nagy for
galmúak, újítások lépjenek éleibe. A publikum 
ebben a tekintetben úgyis oly különös, hogy 
azt hiszi, minden újításánál rosszabb lesz a 
czigaretta. Csodáljuk, hogy a hygienikus szem
pontot említik itt, hisz összes czigatettáink és 
szivarjaink egyen kint adatnak el.

Á szultán-czígaretták, mint más helyen 
megírtuk, a jövő hét végén vagy április elején 
kis dobozokban lesznek kaphatók ugyanazon 
árban mint most, csak öt darabonkint cso
magolva.

Amint halljuk, az összes czigarettanevek 
kis idő múlva kétszínű, tetszetősebb feliratokat 
kapnak. A  két szin valószínűleg arany és vilá
goskék lesz. Mi a magunk részéről ajánljuk a 
piros és fekete szint.

Rendelet a dohánykisárusok 
szombati munkaszünetéröl.

Az izraelita vallásu dohányárusok üzleti 
helyiségeinek nyitvatartása tárgyában a m. kir. 
pénzügyminiszter 8253 — 904. szám alatt a kö
vetkező körrendeletét bocsátotta ki ;

A dohányárusok üzleti hilyiségeinek nyitva
tartása tárgyában 1902. évi szeptember 22-én 
kelt 42.732. számú s a „Pénzügyi Közlöny" 
1902. évfolyamának 24. számában közzétett 
körrendeletem végrehajtása ellen az izraelita 
va'lásu dohányárusok egy része által hitelvi 
szempontból minduntalan akadályok emeltetnek. 
Ezen körülménynek figyelembevételével s annak 
méltánylásául, hogy azok n dohányárusok, kik 
az idézett körrendelet kiadása előtt nyerték el 
a jogosítványt, az újabb rendelkezések köve
telményeivel még nem számolhattak, elhatároz
tam, hogy az izraelita vallásu dohányárusok 
egy részére vonatkozólag ezen körrendelet 
visszaható erejétől eltekintek. Ehhez képest, de 
a nélkül azonban, hogy ezzel az idézeti, vala
mint az ezen tárgyban 1903. évi ápril 3-án 
29.210. sz. a. kiadott körrendeleteirnet hatályon 
kívül helyezném, kivételesen és átmenetileg 
megengedem, hogy mindazon izraelita vallásu 
dohányárusok, kik az előbbidézett körrendelet 
hatálybalépte, vagyis 11)02. október 1-je elöli 
nyerték el a jogosítványt és a kik az uj rend 
alkalmazásában othodox hitszabályaiknál fogva 
leikiismereti kényszert s vallásuk szabad gya
korlásának akadályát látják, a dohányeladást 
szombati napokon és vallásuk egyéb ünnepein 
ezentúl is a régi eljárás szerint gyakorolhassák. 
Kiemelem egyben, hogy ezen engedmény nem 
terjed ki azokra a dohányárusokra, kik 1902. 
október 1-je után nyerték el a jogosítványt, 
ezekkel szemben tehát a fennálló szabá'yok 
pontos betartásának erélyes ellenőrzését elvá
rom és szigorúan meghagyom az igazgatósé 
goknak, hogy jelen rendeletem kézhezvételétői 
kezdve csakis oly izraelita vallásu kérvényezők
nek szolgáltassanak ki dohányeladási engedélyt, 
kik a vonatkozó szabályok betartására előzetes 
Írásbeli kötelezettséget vállalnak, a mely nyilat
kozat, ha magában a kérvényben benfoglalva 
nincson, legczélszorübben a térrajzra reáveze
tendő. A  most tett ongedménynyel kapcsolat
ban és a múllak tapasztalatain okulva, nyoma
tékosan hangsúlyoznom kell még két körül- 
ményt, tudniillik az eladás folytonosságának és 
a köztisztasági és közegészségügyi követelmé
nyeknek e'engednullenüi szükségelt biztosilását. 
Ezen szempontokból lehat a legszigorúbb és

állandó ellenőrzést kívánok meg a pénzügyi 
hatóságok közegeitől és ennek sanctiója gyanánt 
elrendelem, hogy az a dohányárus, ki az itt 
szóban forgó engedményre jogosultan az üzlet- 
helyiségének zárvatartására megengedett napo
kon nem gondoskodik arról, hogy a fogyasztó- 
közönség a doháriyelárusitásra kötelezett idő 
alatt a készlotbentartásra előirt összes fajtájú 
dohánygyártmányokat ugyanazon épületben, 
melyben az átuda elhelyezve van, könnyen 
hozzáférhető helyen a zárvatartás ideje alatt 

I is kaphasson és a zárvatartott bolt ajtaján 
1 szembetűnő módon magyar az illető községben 

divó nyelven elmulasztja megjelölni azt, hogy 
j az épület melyik részében lehet kapni dohány

gyártmányokat, avagy pedig azok kiszolgálását 
! megtagadja vagy elmulasztja, úgyszintén ha a 

dohánygyártmányokat üzleti helyiségén kívül a 
köztisztasági és közegészségügyi követelmé
nyeknek meg nem felelően raktározza el vagy 
bocsátja forgalomba, az ily dohányárus tetten
érés esetén a d hányárulástól azonnal elmoz
dítandó, a mely intézkedés ellen csakis tártokon 
kivid élhet felebbezéssel. Végül felhatalmazom 
az igazgatóságokat, hogy azoknak az aránylag 
csekély számú izraelita dohányárusoknak, kiktől 
a jogosítvány az 1802. évi 42.732. számú kör
rendelet be nem tartása miatt elvonatotr, még 
ha az elvonó határozatok általam jóváhagyattak 
volna is, az engedélyt ha ez iránt külön 
folyamodnak —  saját hatáskörben s abban az 
esetben visszaszolgáltathassák, ha az árudák 
roactivnlását a jövedék érdeke kívánja s egyéb- 
kénti gátló okok fenn nem forognak. Jelen 
körrendeletem azonnal hatályba lép és az ér
dekelteknek hírül adandó.

Budapest, 1904. január hó 28-án.
Lukács s. k.

Szerkesztői üzenetek.
M L. Az illető utczában nagy a forgalom 

s csak egy dohányáruda van s azt sem vezetik 
valami szakszerűen, teljes bizonyossággal mond
hatjuk, hogy oda folyamodhatik, m°rt ott szük
ség vau dohánykisárudára.

X. Y., Pécs. Levele visszhangja a buda
pesti kisárusok folytonos panaszának. Világos 
szivart ! Édes uram, ha valaki kevesebb ösz- 
szegért vesz szivart, az természetszerűleg ke
vesebb világost kap, mint a/, a ki nagyobb 
összegért vesz. A nagyárus maga is csak leg
jobb esetben a szivarok egy ötödrészét kapja 
világos színben. Semmiféle rosszakaratról nem 
panaszkodhalik.

L Júlia. Adja be felebbezését a miniszté
riumhoz czimezve a budapesti pénzügyigazga
tóságnál.

K. Rezső. A m. kir. dohánynagyárusok 
orsz. szövetsége még e hó folyamán megkapja 
szentesített alapszabályait. Akkor aztán előho
zakodhatunk eme tervvel is, a mely igen jó. 
Minden hó közepén szakszerű felolvasások len
tiének, melyeket a dohányjövedek főbb hiva
talnokai, valamin! nagyárusok tartanának. L y  
aztán szakfelolvasások által a nagyárusok 
szakmájukban teljesen kikópezlelnének. A  kg  
közelebbi igazgatósági gyűlésen a tervet bead
juk. Kérünk öntől is indítványt e tárgyban.

Elárusitónö kerestetik
dohány nagy-áruda részére. Az illetőnek 
írásbeli munkát és könyveié i is kell vé
geznie. Ajánlatok

Singer és Lindenbaum , N agyvárad .
eziinre inlézendők.

Ügyes elárusitónö,
ki löbb évig egy  elsőrangú dohány- 
tőzsdében a lka lm azva  volt, állást
keres.

Szives ajánlatok ..Elárusító" ezim 
alatt e lap kiadóhivatalához küldendők.

S egc ils z c rk o s :/.!«» ; Holtai Nándor



D eu tsc h e r  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 :  Billiges Betricbskapitnl. —  Vcrmischto Nachrichten.

Billiges Betriebskapital.
Kürzlirh hiollon einige hauptstádlische Ta- 

bakklein versehleisser eine Kosproehmig zu 
dem Zwecko ab, um zu beralhen, auf welehe 
W eise jene 'Faliakversehleisser, (lenen cs an 
Belriebskapital zu ihrem Gescháflo man- 
gell. zu billigem ( lelddarlohen golangen könti- 
t.en. Es geschah diós auf ( írund oines Anbo- 
t«s, cián irgond cin spekulalivor ( iolcJgr»l»c»r 
rnehreren Versohleisserii macii le. Diesem An 
bolti zufolge halk* dersolbe den nothloidondeii 
Verschleissom (‘ inon Bel rag von 100.000 Kr. 
in dér W eise zur Verfiigung geslelll, als er 
das Kapilal einer festőn Gruppé von Kredil- 
nehmern, mii solidarischer Kiirgschafl anver- 
Iraiien wollh*. Audi dér Zinsfuss, so horrend 
gross er isi, 7 8 Perzeni wáro sehliesslieh
in Kerücksichtigung (lessen, dass <lie kleinen 
( hddinsl Múlt* aueh so viel anrerlinen und 
dabei noch andere Kosién he/.ahll werden iniis- 
stin, halbwegs üimehmbar ge\vt»s(»n, zumal die 
100 Kronen, die dér Verse.ldoisser als Darlehen 
erhíill und die ilnn jáhrlieli 8 Kronen an Zin- 
sen koslen wiirden, in soinom Gescháflo in 
veslirt, zumindesl. 50 mai im .bilire roulliren, 
daher er aueh 8 Perzeni, wenn es sein moss, 
für das Darlehen bezahhm könnh*.

Kis hitdier wáre alsó nielils A bsondor- 
lielies an dér Saehe und so Müncheni, dessen 
Gescháfl blos wegen Mán gél an Kapilal niehl 1 
vorvvarls wiII, könnle mii einem solehen l)ar- 
lelit*n, das <*inige llunderl Kronen belrágl, 
aueh geholfen werden. Indess siehl sieli die 
Saehe imr so gefahrlos und das Darlehen so 
hillig an, wáhrend das gerade ( iegonlhoil davon 
dér Fali isi.

I)er Darlehensgeher verlaiigl die solicla 
rische llaftung dér gesanimlen Gruppé Ueld- 
nehmer und isi daher unter allén Cmstándon 
für sein (Jeld sicher geslelll. Wir kőimen ilnn 
dies aueh niehl vorargen, alléin, wie siehl 
es mii die Darlehensnehiner aus ?

Gesel zt den Fali, die (iruppe dér Crodil- 
nehmer heslande aus 100 \’ersehleissern. Da 
jeder, dér diesem Credit verhande, denn cin 
solcher wáro es ja eigenl lieh, angehörl, hall 
bar isi, so síeld ilnn doeli selbslverslandlieh 
das Het id zu, cinen gleichen Helrag als Credil 
zu heanspruehen. Demzuhdge erhielle jeder 
Kel heiligto eintm Credit von 1000 Kronen, hal 
a bér dafür 99 (iaranlitm zu üht*rm‘hmt»n, haf- 
h*,l daher für 1)0.000 Kronen. Xiin lilssl sieli 
allerdings annelunen, dass dér grössle Theil 
dér Credilntduner seinen Verpflielilungen naeli- 
komml. A bér tler geringsle l’heil, dér ilmen 
niehl michknmml, hedeulel ja schon <>in<* rie- 
siege ( iefahr für jeden eiiizcliion Helheiliglen, 
denn, wenn blos ein gtiringer Hrueldht»il, dér I 
seinen Verpfliehl ungen niehl entsprcehen kaim ! 
oder wi11, angenonunen wird, so slelll sieli 
dér Zinsfuss für das Darlehen, ja humor s«» I 
borii, dass kein Wucherer solehe hőbe Zinsen 
hegeimen wiirde. Aher ganz. nbgosehon hie- 
von, was hildel (*s für ciné riosigt* Sorge für I 
einen soleli kleim*n Ceseliiiflsmann, wie es ! 
dér Tabakverschleisser isi, wenn er Tag und 
Naclil darauf gefassl sein muss, dass sein Giro- 
geklagl werden wird, falit* er nield für die \ 
SchuhltMi eines Andern aufkommeii kaim. Denn 
es isi eine oplise.he T/iiisehung, wenn sieli 
Einer damil tröslol, dass er eigenllieh nur 
für den hundersteii Tlieil des Darlelions hal
iéi. Solehe solidaristdie ( bedi(verhande oxisli 
ren in dem Selmosse dér grossen Bankén und 1 
zwar blos für Kaufleule, die aus ilirer Mille 
Zensoren walilen, die aher das Kerül he 
silzen, jedem Kinreicher, dér ilmeil niehl 
passl, das Darlehen zu verweigern. (Inti dalin 
flleekt eben die I 'nmüglichkcil dessen, dass 
ein dera iliger Credilverbaml von dtm Trafikan- 
len hegriintlel werden kaim, weil jeder Be 
Iheiligle iialürlich seinen Credil heanspruehen 
kaim. aueh tlann, wenn er niehl für zahlungs

faliig gill. lm l'ebrigen isi selbsl in den Bank 
insl.ilulen jener Credil, welcher auf Basis so- 
lidariselu* llaflung gewáhrl wird, ein iiussersl 
kostspieliger und hal schon so manchen Kauf- 
inann zu Cruiuh* gerichlot.

W ir wissen niehl, welehes Kesuitat die 
Bespr(*eliung einiger Tabakverschleisser in 
dieser Angtdegenheil halle. St)llle irgend <*in 
«Mens(,,hf*nfreuntl» sieli die unpraklisehe Auf- 
fassung oder sehlimme malerielle Lage so 
maneher Versehleisser zu Nulzcn maciién wol 
len, so sei liiei1 aiisdrüeklieh tlavor gewarnt.

Vermischte Nachrichten.
F r in c e s sa s  C iga re ttán .  Demnáehsl er 

seheinl diese Specialitalensorte, welehe seil 
ihrem Beslamh* beim Publikum sehr heliehl 
geworden, aueh in Carlons á 5 Slüek ver- 
paekl. I)i<;s(í Neu(*rung seheinl mis keim* allzu 
praklisehe zu sein, da sic* ahsolul keinen 
Zvveek hal. (légénwi'trlig gibl es kamu eintm 
Prinressas-Cigarellen Baurher, dér sieli vveni- 
ger Cigarellen, als 1.0 20 Slüek kan fi. líin-
zelne dieser Prineessas werden höelisl sellen 
vt*rlangl. VVozn alsó soll mán den Versrhleiss 
einsehrank(*n ? Wir körmien es versieden, 
wenn die Carlons 20 Slüek rnlhalten wiirdtui, 
hegreifen aher niehl, warurn weniger ver 
parki w(*rden sollen, als maii gewöhnlieh ver 
langl. Ausserdem sind wir enlsehiethm dage 
gén, dass maii bei solehen Sorton, die ohne- 
hin sehr flotlon Ahsatz finden, Neuerungen 
einführl. Das Pulilikum hat ja zumeisl in 
dieser Bezielmng soleli eigenlhümliclie An- 
srhauungen, dass (*s vermeinl, mii jeder 
Nouerung werde die Sorle sehleehler. IJehri- 
gens isi aueh dér \'ersueh die ( 'iga re tton in 
kleine 10 Slüek enlhalh*nde Carlons zu ver- 
packen. vor ni(*hreren Jaliron misslungen, so- 
gar bei den Cigarellen á 1 lleller. Dass mán 
dabei den higienisehen Standpunkt als Motiv 
anfiihrl, wunderl mis sehr, werden doeli ge- 
genwilrlig siimmllielie Cigaren und ( ’igaretten 
offen verkauft.

D ie  S a m s t a g r u h e  dér  jüd ischen  
T r a f ik a n t e n  Dér jiingsle Krlass Sr. .Kx- 
e(*ll('nz des h'inanzmiiiislc'rs Lukács, gestallel 
deli 'faliak Kleinversehleissern jiidiseher Kon- 
fession das Sehliessen dér (íescháflslokale in 
tlerstdhen Weise*, wie dies bislier ühlieh war. 
Demzufolge hal jetlt»r Tahaklrafikanl, dér s<*in 
( l(*sehaflslokal am Samslag gese.hlossen haltén 
will, dafür zu sorgen, dass im nahmliehen 

' I bilise, sei es in einem Parterhoflokal, (las- 
senlokál, oder provisoriseh zu dicsem Zvv(»eke 
erriehlelen \ (*rkaufshülle, 'faliak, Zigart*n 
und Zigarellen erhalllieli seien. In diesem f alié 
hal an dér 'fhiir d(*s g(*sehlossem*n Trafik-Lo- 
kales ein Zoliéi angehraehl zu werden, welcher 
den Orl wo diese Trafik Ariikéi verkaufl wer
den, geriau angihl.

Dicse Verordmmg isi jetloeh blos für die 
jenigen V<*rsehleisser gillig, welehe ilire fra 
fik-Lizonz vor dem 15. S t* p I e in h t* r 1902 
elhaltén halién. Diejenigt* Trafikanlen, welehe 
iIn* (leschafl naeli dieser Zeil (*röffnelen, dür 
fen an Samslagen ihr (l(*sehafl niehl sehlies 
sen. Kim* Aiisnalmie liildt*! blos dér Vorsöli- 
nungslag (.lom Kipur mid die beiden .Xeujahrs 
’l’age (Koschliascliono), wo sümmllielK* \’er 
st'hleisser ilire ( íeseh/iflslokale sehliessen kön 
non.

In dér f'olge hal jeder, dér eine 'faliak 
Iralik-Lizenz erhiilt, die Verpfliehlinig einzu 
geh(*n, am Samslagen sein ( ieschaflslokal offen 
zu hallen.

Daczi  bácsi. In dór Leopoldsladl kenni 
ilm niehl nur jedes Kinti, sond(»rn aueh die 
jenigen, die einsl Kinder waren und nini Miin 
ner oder Krauen sind. Denn wer hiille niehl 
( ((‘ legenheil geliahl innerhalb 40 lángén .lahren 
die in dér Ih'ilvány uleza seil melír als cinem

balhén Jahrhundert hestehende Fleischnianii’- 
sche Grosstrafik aufzusuehen, wenn aueh zu 
kehiem anderen Zweek, als eine Briel- oder 
Slempelmarkti zu kaidén oder eine Geldnote 
zu weehseln. I nd dórt in dem altehrwürdigen 
Laden síeld Laezi bácsi herei Is 40 Jahre und 
maii nemit ilm vertraulieh so, weil maii ifin 
eben sehr lángé keim! und vermeinl, dér 
51j;ihrige Herr wiire Zeillehens (lóri geslan- 
den, zumal sieli Wenige daran erirmern, wann 
er niehl dórt war. Freilieh, in dér Kauf- 
mannswelt, wie im öffenllichen Leheli, dem 
er ebenfalls sehr nülzliche Dicnste leistet, isi 
er nur als L a d  i s i  a u s  D o h o s  bekannt und 
dieser sein hiirgerlieher Name hat einen gu- 
ten Klang, weil mán den braven, wackeren, 
fleissigen und liehenswürdigen Mensehen in 
ihm sehatzt.

Am 15. Márz werden es 40 Jahre, dass 
L a d i s I a u s D o h o s  als 14jahriger Jüngling 
in das Geseháfl dér Grosstrafikantin Frau M a- 
r i ti F I (* i s c h m a n n als Praktikáid. Irat. Naeli 
dem Tóth* dieser wackeren Frau übernahrn 
er die Leitung des Goschaftes, in Géméin 
schaft mit seinem Chef, dem gégénwártigen 
Figtíiilhümer desselhen. Isi schon die Thai- 
saehe an und für sieli eine Seltenheit zu neo
non, dass Jeniand ununlerbrochen 40 Jahre 
in (*in und derűseiben Gescliaite Illáiig isi, um- 
w ieviel melír in einer Grosstrafik, wo bekannt- 
lieh dér rnannelimliehkeiten so viele sind, 
dass hiezu eine grosso Síimmé von Geduld, 
Ausdauer und starker W ille nöthig sind, mn 
niehl zu errnüden.

Dohos isi aueh bisher niehl ermüdet, im 
Gegentheil, es seheinl, dass er sieli blos in 
den (lumpién Kálimén innerhalb seines Ver- 
kaufspultes wohl fiihlt. Heiter isi er nur im 
Geseháfte, nainenllich dann, wenn er den 
Kitten dér Versehleisser um sohöne oder 
liehte Zigarren willfahren kaim. Isi er dies 
niehl im Standé, dann werden seine Gesichts 
ziige ernster, als oh er nur Dnglück zu ver- 
künden hátit*.

lm strengsten Sinne des Wortes, ein Mann 
dér Arbeit isi es, dér kommenden .Monates’ 
sein vierzigjáhriges Juhiláum feiert. W ir t*r- 
hiellen diese Miltheilung aus den Kreisen 
Sídner Freunde und Verehrer, di(* den Tag 
festlieh hegelien wollen. Gerne sehliessen wir 
mis tlen Gliiekwünschen derselhen an, dió 
w ir selher Gelegenheil habén, den Juhilanlen 
wáhrend dér ganz(*n Zeil seiner Wirksamkeit 
zu k(*nnt*n und zu schátzen.

Steigerung dér Miethzinse. Die lángé 
Kuhepause, wáhrend welcher die Flausbesitzer 
die Mithzinse nicht zu sleigern vermoeliten, 
weil es namentlich für die Gescháftslokale nur 
wenige Nachfrageu gab, sie scheint zu Ende 
zu sein. Anlássiich dieses Zinsquartales inoch- 
ten sich die Ilausbesilzer das Vergnügen, die 
Partéién mit einer Zinsnrhöhung zu über- 
raschen, was umso mehr zu verwundern ist, 
weil dér Gescháftsgang noch immer ein sehr 
sehleehler und keine Aussicht auf Besserung 
vorhanden ist. Selbstverstándlich trifft dies die 
Tabakversehleisser hart, von denen in dér 
Hauptstadt sehr viele gesteigert wurden. In 
Kerücksichligung dessen crledigt denn aueh 
die hauptsládtiseho königl. ung. Finanzdirokiion 
die einlaufcnden Gesuehe um I.okalveránderung 
in dér humanslen und eoulantesten WeBe, 
so dass viclo f lausbesitzer, die da vermeinen, 
dér Tabaktrafikant müsse ihr Lokál liabeu, 
schmáhlich aufsitzen werden. Es ist bekannt, 
dass jeder Haiisbesitzer in seinem Haiise eine 
Tabaktraflk habén möchte, aus dem einfachen 
Grunde, weil mán den Versehleisser nach 
Willkür schröpfen kann und Miethpreise erziell, 
die keine andere Kraneho bezahlt. Die haupt- 
stüdtiscliH Finanzdirektion, welehe auf Seile 
dér hilfsbedürftigen Trafikanten steht, vordient 
hiefür die Anerkennung jedes gcreeht denken- 
den Mi nschen.
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A  P o ja tz i-fé le  g y ú jtó  a le g jo b b !
Számos év óta M agyarországban  legjobban be van vezetve és mindenütt kapható !

FI. Pojatzi & Comp.
es. és k ir . szab. g y u fa g y á ra k

I) E U T S €  II - E A  M »  S II E II U.
Vidéki megrendelések közvetlenül Deutsch-Landsbergbe intézendök.

A világ egyedüli gyufagyára, amely az 1900. évi párisi világkiállításon két első d íjja l lőtt kitüntetve, u. in. 
XIV. csoport (Vegyi ipar.) „Grand P rix“ (legmagasabb kitüntetés). XVII. csoport (Kivitel.) A ran y  érem.

Főraktár kizárólag Budapest részére :

DARVAS S. é M  TAKSA, V.. Ilold-ntcxa » .  m s r .

A világ
leg ism ertebb  és 
leg rég ibb  g yá rt

mánya !

Á lte s te s

re n o m irte s F a b rik a t 

dé r W e lt !

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

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

G rosshandlungen.

F e lt ű n ő 9 '

D EL IC E
Mindnn hirdetés felesleges, a do

hányzó egyszer veszi ós többed 

mást nem sziha.t ......... -

leg jobb  valódi francz ia

szivarkapapir és szivarkahfively.
G y á r i  r ak tá r :

Goldzieher Gézánál
BiidajirMt, V., Nas-iiírxii 3 9 .  m k A i i i .
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