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A dohányárusok jutaléka.
Ianen-onnan már három öve, hogy a m. 

k. pénzügyminisztérium —  daczára annak, 
hogy óvtuk e kísérletezéstől, mert e dolgot 
nem lehet másnak nevezni — a kolozsvári 
nagyárusitást hivatalnokok által végezteti. 
E kisérlel balul ütött ki. Ha elővigyá- 
zaltal kiszámították volna ezt, úgy a bekövet
kezett eredmény előre látható lett volna, 
már csak azért is, mert a magánárus 
províziója az eladott dohánytermékekért 
alig tesz annyit, ki, mint a hivatalos helyi
ségek bérlési összege, daczára annak, hogy 
ez más czéloknak is fel lesz használva.

Mérvadó körökben e kudarcz gondol
kozásra nyújthatna okot és bizonyító 
adatot szolgálhatna ahhoz hogy közvetett 
üzem nélkül a dohányjövedéknek, nem 
csupán nagy, jelentékenyen nagy pénz
áldozatokat kell hoznia, de még más kel
lemetlenségnek is ki van téve, melyek 
szintén komoly figyelmet érdemelnek.

Alig hogy a kolozsvári dohánynagyáruda 
az ottani dohányrak tárnak lett kezelés 
miatt átadva, már is beküldetett hozzánk 
Kolozsvárról és környékéről egy egész 
halmaz panaszlevél, amelyekben az illető 
beküldők a régebbi állapotot visszakivánták.

Természetes, hogy a beküldők amiatt 
is panaszkodtak, hogy nem kapnak vilá
gos szivarokat, (az örökös panasz) és hogy 
annakelőtte mégis kaptak néha olyat, 
hogy a hivatalban órák hosszat kell 
várakozniok s hogy a hivalalnokok a 
lehelő ligudvariatlanahbak s több ilyen 
dolgok, melyek külömben a dohánynagy- 
árusoknak —  bárhol is legyenek azok — 
lerhükre rójják. De a külömbség közöltük 
mégis fennáll, mert mig a nagytőzsdé- 
seket illetőleg a panaszok csak egy parányi 
részről jönnek, addig a hivatalnokok keze
lése miatt mindenfelől panaszkodnak, 
amint az máskép nem is lehetséges.

A dolognak lényege az, hogy a hiva
talnok csak hivatalnok akar lenni, azaz 
olyan ember, akinek nincs más tenni és 
végeznivalója, mint ahogy azt neki a 
rendszabályokban előírják. Ha már most 
a nagytőzsdés is megengedné magának, 
hogy precizitással csak az előírás után 
tenne mindent, úgy meg vagyunk arról 
győződve, hogy rövid idő mhlva a tőzs- 
dések háromnegyedrészének az üzemet 
he kellene szüntetnie. De ismernünk kell 
az üzlet jellegét, hogy felfoghassuk, misze
rint itt hivatalszerüen, bürokratikus módon 
nem lehet, s nem szabad eljárni. A nagy
kereskedést olyan főtényezőnek lehet 
nevezni a niagy. kir. dohányjövedéknél, 
melyet nem lehet nélkülözni. Lényege 
olyan, hogy nem csupán, amint látjuk,

a kiadások általa sok részben megtaka- 
rittatnak, de olyan is, hogy ez a kolosz- 
szális nagy készülék, mely az áruk kicsiny- 

i beni kiadását űzi, azt kényelmes módon 
tudja tenni.

Ahelyett, hogy a pénzügyminisztérium 
' évek óta azon dolgozik, hogy a nagy- 

kereskedést nélkülözhetővé tegye, amit az 
állami nagytőzsdék alapítása által is bebi
zonyít, —  véleményünk szerint ehelyett 
összehasonlíthatatlanul czélszerűbb lenne, 
ha a nagykereskedés nagyobb szabású 
újításával foglalkozna behatóan. Teljesen 
téves az a nézet, hogy megtakarítások 
által, melyek aztán a nagytőzsdést 
terhelik, a dohányjövedék bevételét nagyob- 
bitják. Nem, határozottan nem igy van 
ez. Minden gyártmány, s lehel az egy 
jövedéké is, üzletemberi kezelést igényel. 
Semmieselre se lehet bizonyítékul venni 
azt, ha az eladási kimutatás számai nem 
mulatnak határozott visszaesést, jelen
tékeny külömhözetet, amelynél arról a 

[ kísérletezésről van szó, mely Kolozsvárt 
balul ütött ki. Ellenkezőleg, ezen eladási 
számoknak óriási emelkedést kellene kimu- 
tatniok, annál is inkább, miután minden 
arra vall, hogy a forgalom ilyetén érte
lemben! emelkedése nagyon is lehetséges. 
Természetes, hogy nagylőzsdésekkel, kik 
szakmájukat csak úgy nem értik, mint 
ahogy az üzemhez éppenséggel nem bírnak 
kvaliflkáczióval. ezekkel természetesen nem 
mehet. Ki is akarna egy nagytőzsdét 
vezetni, mely nem hoz más hasznot mint 
azt, amit Magyarország nagvtőzsdéseinek 
konzignácziói kimutatnak! És ha mégis 
megtörténik —  hát ismeretesek a naiv- 
sággal határos indokok, melyek itt döntő 
szerepet visznek. Hogy egy fűszer- vagy 
lisztüzletnek, egy fodrászteremnek vagy 
pálinkásboltnak nagyobb forgalmat, biz
tosítsanak, ezért tartanák sokan a nagy- 

| tőzsdét még akkor is, ha azzal semmit 
j sem keresnek. Mások pedig boldogak, ha 
| megkaphatják a nagybani árulást, mivel 
! azt hiszik, hogy az. azzal összekötött kis- 
tőzsdék által gazdagokká válnak. Ámde 
a csalódás nagyon is gyorsan bekövet
kezik és mert a dolog semmi, vagy csak 
nagyon kevés haszonnal jár, úgy hát vezetik 

; ezt úgy ahogy tudják, de nem örömmel 
és teljes érdeklődéssel. Csak kevés kivétel 
van itt Magyarországon. E kivételek, akik 
szabályszerűen vezetik üzletüket s kik 
egyáltalán üzletükön nyerekednek is vala
mit, ezek a félezer nagyiőzsdésekből úgy 

i kimagaslanak a többi közül, mint egy 
helyiségből a tornyok. Az ilyen nagyárudák 

’ tulajdonosai iskolázott, szorgalmas és ami 
a fődolog tőkével rendelkezőemberek, 
akik a sovány keresetet csak tőkéjük jobb 

! kamatozásának tekintik, de másnak nem :

mindamellett tudják, ha nem vezetik ren
desen üzletüket, hogy ez a kamatoztatás 
is mindig kevesebbé válik és emiatt lehet 
elmondani a nagytőzsdések egy részéről, 
hogy hivatásukat megértik és üzletüket 
rendesen vezetik.

De most a másik, jóval jelentékenyebb 
része a nagytőzsdéseknek ? Használ az 
ilyen dohánynagyárus a dohányjövedék
nek? Az urak, akiknek közük van a 
dologhoz, nézzék saját szemeikkel meg a 
viszonyokat! Utazzák egyszer keresztül- 
kasul át az országot és vonjanak saját 
észleleteikből következtetéseket, hogy az 
ilyen árusokkal el lehet-e érni nagy ered
ményeket.

Minden ember, aki dolgozik, munká
jáért kell hogy dijat követeljen, ez bizo
nyos. Aki pedig a munkájáért ni m kíván 
dijt, annak a munkája nem is ér semmit. 
Minden körülmények között bizalmatlan
ságot kelthet, ha valaki napi 12— 14 órai 
munkájáért semmi más dijt nem óhajt, 
mint hogy e munkát megteheti. Ha köze
lebbről megnézzük a dolgot, akkor már 
látjuk a lólábai kilógni. Egy dohánynagy- 
árudát csakis városokban és nagyobb 
mezővároskákban alapíthatnak, hol a for
galom legalább is 100.000 koronát tehet 
ki. Ott azonban az árudának olyannak 
kellene lennie, hogy ez csupán egy kis- 
tőzsdével, illetve egy különlegességi áru
dával lenne összekötve. De másnemű 
czikkeket sem a nagyárudában, sem annak 
szomszédságában nem szabadna a nagy- 
tőzsdésnek eladnia, csupán a tőzsdéhez, 
a dohányzáshoz való czikkeket. De ami 
most történik, az annyira hasonlít a kis- 
tőzsdések megkinzásához, mint egy tojás 
a másikhoz. Nem-e hallottuk akárhányszor 
is a vidéki kistőzsdések ama panaszát, 
miszerint dohányezikkek nem lettek neki 
kiszolgáltatva a nagytőzsdéslől, mert nem 
szerezték be ugyanattól a fűszerárukat. 
Persze, erre azt fogják mondani, hogy 
a kistőzsdés emeljen panaszt ez ellen az 
erőszakoskodás ellen. Nos ismerjük ezt 
a fejezetet. És máskülömben minden 
következetesen gondolkozó ember az ily
nemű dolgokat, mint magától értetődőt 
fogja venni. Mert a mi materialisztikus kis 
világunkban nincsen egy olyan ember sem, 
ki csupán tiszta felebaráti szeretettől 
áthatva 12 14 órát töltene üzlethelyi
ségében és amellett még tőkéjét olyan 
kamatokra értékesítse, aminőt minden 
egyes takarékpénztár szintén fizetne. Ez 
a logikus tényállás eléggé bizonyítja, hogy 
valahol, valamiben mégis haszon rejtőz- 
het.ik és tényleg ott, ahol mi jeleztük, 
de e dolog részeseinek sokkal megszégye- 
nitőbb, minthogy azt mi tovább is részle
tezni óhajtanók.



2 D O H Á N Y A H Ú S O K  K Ö Z L Ö N Y E

A doh&nynagytőzsdés kuli liogy fizetve 
legyen, amiért liogy elad. Ahelyett, hogy 
mint eddig arra ügyelnének, hogy ki veszi 
át az eladást olcsóbban, inkább arra 
ügyelnének, azt a kérdést vetnék fel, hogy 
ki tud egy ilyen nagyárudái jobban, ügye
sebben kezelni. Hogy egy „,jobb‘ tényleg 
létezik, ezt úgy hisszük elég drasztikusan 
kimulattuk itt és csak a kompetens hiva
taloktól lügg meggyőződni arról, miszerint 
doliánynagyárudát is lehet szép virág
zásnak indítani, vagy odáig hozni, hogy 
mélyen lesülyedjen.

Maga a jutalék a legtöbb esetben alig 
elegendő arra, hogy a kiadásokat fedezze, 
ezt aligha fogja valaki tagadni. Már most 
ha a dohánynagyáruda egy kis községben 
létezik, úgy az azzal összekötött kistőzsde 
forgalmi képessége olyan minimális csekély, 
hogy az általa elérendő jövedelmet, elég 
világosan egy gömbölyű nullának lehet 
nevezni. Nem sokkal jobban jönnek ki a 
városok dohányárusai, miután ott a bér
letösszeg, továbbá a személyzet, de a 
közönség igénye is, elegánsabb helyi
séget illetőleg sokkal magasabb. Ezt 
tehát mind tekintetbe kell venni, ha a 
nagyárudákat olyképen akarják szervezni, 
miképen egy jó eredményre vezető keres
kedői tevékenységhez okvetlen szükséges. 
Tagadhatatlan, hogy a gyártmányfélék 
terén az utolsó évtizedben nagy sikert értek 
el s az ebbeni előrehaladás világosan kimu
tatható mindenütt. Ellenben úgy tűnik 
fel nekünk, hogy az árudák ügye nem 
csak hogy előmenetelt nem tud felmutatni, 
sőt ellenkezőleg lényeges visszaesést lehet 
itt tapasztalni. Nevezzenek meg csak egy 
rendeletét is ezen a téren, amely az ellen
kezőjéről győződtél meg bennünket, mi 
nem ismerünk egyet sem. Az összes keres
kedés a dohánytermékekkel az automata 
tevékenységével hasonlítható össze. 11a 
egy pénzdarabot bedobunk, úgy az áru 
jön ki helyébe. Hogy több az, vagy keve
sebb, ez nem tartozik az ő hatáskörébe 
tudniillik, hogy gondolkozzék. Egy
dologgal az automata mindenesetre előtte 
van; azon mindig javítanak, ami sajnos, 
a kereskedelem terén nem történik. A gép 
már nagyon is öreg, alig lehet mit javít
gatni rajta, egy újabb, modernebb, a 
technika minden előnyeivel felruházottnak 
kellene helyébe lépnie, ez lenne az újítás.

Vegyesek.
A magy. k ir. kereskeJelmi m inisztérium  utóbbi 

időben a magyarországi Il-od fokú iparható
sághoz egy körrendeletét intézett, moly szerint 
a Pojatzi FI. es tá rsa  djutschlandsbergi gyufa-
gyáros ezégnek már hat év óta forgalomba 
hozott és M agyar korona-gyufa“ felirattal ellá
tott gyufadobozai, mint a magyar közönség 
megtévesztésére szolgáló gyufák, elkoboztatni 
rendeltetnek.

Minthogy ezen ezégnek ,,Magyar korona- 
gyufa" fe lira ta  a „M agyar k o ro n a 1 védjegygyei 
együtt már 1895- évi áp rilis  12-ike óta tö r 
vényesen védve van és ezen törvényes védjegy
védelem az osztrák-magyar monarchia két biro
dalmi része közt fennálló közös vám- cs keres
kedelmi szerződések alapján, úgy a magyar 
korona országaira, valamint az osztrák tarto
mányokra kiterjed, ennélfogva a Pojatzi FI. és 
tá rsa  gyufagyár ős ezég ezen fennti m iniszteri 
körrendelet ellen jogi képviselője utján fe lfo ly a 
modással Ólt és enoek eredményéről magyar- 
országi vevőit értesíteni fogja.

Kzen ügynek érdemleges elintézéséig a Pojatzi | 
FI. és társa ezég a „Magyar korona-gyufák ' 
szállítását beszüntette, hogy magyarországi 
vevőit esetleges hatósági zaklatásoktól meg
kímélje.

A  Pojatzi FI. és tarsa ezég ellen folyama bán 
levő ezen állítólagos iparhatósagi eljárás, ezen 
ezégnek magyarországi vevőközönsége közt 
nagy feltűnést keltett, annyival is inkább, mert 
ezen ezég kitűnő gyártmányai által és minden 
tekintetben szolid és kifogástalan üzleti eljárása 
folytán Magyarországon igen jól be van vezetve 
es magyarországi vevőinél nagy kedveltségnek 
örvend.

A Pojatzi F I. és tá rs a  ezég továbbá az egye
düli gyufagyár a világon, amely a m últ évi 
párisi világkiállításon a két legmagasabb kitün
te té s t: a ,,G ra n d -P rix -t“ és „a ra n y  érm et11 kapta.
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Versenytárgyalási hirdetmény.
A  zombori m. kir. pénzügyigazgatóság ezen

nel közhírré teszi, hogy Zenta varosában fel
mondás folytán üresedésbe jött dohánynagyáruda 
betöltése végett 1901. évi jutiius hó 3-an d. e.
9 órakor a pénzügyigazgatóság hivatalos helyi
ségében a beérkezett Írásbeli ajánlatok alapján 
versenytárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyat ugyancsak a versenyzők 
által, az eladás után igénybe vehető e látási 
jutalék fogja képezni és a dohánynagyáruda 
annak fog átadatni, ki az árudát minden más 
üzlettől elkülönítve, a legcsekélyebb eladási 
díjért vállalja, mindazon által a kincstár fenn
tartja magának azon jogot, hogy a versenyzők 
között szabadon választhasson, mi okból az 
ajánlattevő semmi esetben sem támaszthat 
igényt azért, mivel ajánlata el nem fogadtatott.

Az eddigi dohanynagyárus a nagyáruda 
kezeléséért 1 f)°/o tözsdijat kapott.

A  dohánynagyarudának 19U0. évi nyers for
galma 281.820 kor. 10 fíll. volt és a dohány- 
nagyárudához anyagbeszerzés végett 178, szóval 
egyszázhetvennyolez kisárus van utalva, továbbá 
az áruda kezelésével a bélyeg és váltóürlapok 
eladásának kötelezettsége l\’8"/o eladási jutalék 
mellett adatik meg az engedély.

A  dohánynagyáruda gyártinanykészletct, vala
mint a bélyegjegy készletet is a szegedi m. 
kir. dohányáruda raktárból szerzendö be.

A  kincstár az árudának bizonyos összegben 
meghatározott jövedelmet nem biztosit és ez 
okból későbbi kérvények az eladási dij utólagos 
felemeléséért tekintetbe vetetni nem fognak, 
úgy kárpótlási igenyek sem támaszthatók.

Köteles leend .a vállalkozó az átvételre kitű
zött napon, továbbá a fogyasztási viszonyoknak 
megfelelő 4 napi tartalékkészletet 4000 korona 
értékben beszerezni és folyton érintetlen álla- 

j pótban fentartani s azonkívül a napi eladásra 
szükségelt 1000 kor. értékben dohánygyártmány 
mennyiséget is beszerezni

A pályázók kötelesek üánalpénz fejében 
4000 kor . szóval négyezer kor. készpénzben, 
vajiy a budapesti tőzsdén jegyzett árfolyammal, 
ha pedig ez a névcrtéknél nagyobb volna, a 
névértékkel számításba vehető értékpapírokban 
1 kor. bélyeggel ellátott, sajátkezüleg aláirt 
lepecsételt ajánlatukhoz csatolni, vagy pedig 
ezen összeget valamelyik állami pénztárnál 
lefizetni s az arról szóló nyugtát az ajánlathoz 
mellékelni és az ajánlatot ezen czim alatt : 
„Ajánlat a zentai dohanynagyaruda elnyeréséért" 
legkésőbben 1901. junius hó 2-ig d. c. 10 óráig 
a pénzügyigazgatóság főnökségénél közvetlen 
vagy posta utján benyújtani.

Az ajánlatokban az igényelt kezelési dij száza
lékban, számmal és betűkkel és tisztán kifeje
zendő és az ajánlatokhoz egyúttal igazoló ható
sági bizonylatok is csatolandók. Olyan aján
latok, melyek c szerint kellőképen felszerelve 
nincsenek, vagy más pályázók ajánlatára hivat
koznak, valamint azok, melyek határozatlanul 
szerkesztvék, úgyszintén elkésve benyújtott 
vagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 

Táviratok, jogérvényes ajánlatnak, vagy a

tett ajánlat kiegészítésének semmi körülmények 
között tekintetni nem fognak. A  versenyzésben 
részt nem vehetnek azok, kik a törvény értelme 
szerint szerződéskötésre nem képesek, továbbá 
valamely bűntény, csempészet vagy másnemű 
jövedéki kihágás miatt, avagy az allam bizton
sága ellen elkövetett áthágása miatt illetékesen 
elítéltettek, vagy az alól csak bizonyítékok 
elégtelenségéből mentettek fel.

Továbbá kizárva maradnak azon egyedárusági 
tárgyak eladói, kik az üzlettől büntetésképpen* 
elmozdittattak, avagy a pénzügyi hatóság által 
egyik okoknál fogva alkalm itlanoknak talál
tatnak.

Ha ezen említett akadályok egyike vagy 
másika csak az üzlet átadasa után jutna a 
hatóság tudomására, a pénzügy igazgatóságnak 
jogában alland az eladási engedélyt azonnal 
elvonni.

Azon pályázók bánatpénzei, kiknek ajánlatai 
el nem fogadtatnak, a tárgyalás befejezése után 
vissza lógnak szolgáltatni, az elfogadott ajánlat
tevő bánatpénze ellenben az érintetlen készlet 
beszerzéséig visszatartunk.

Ha a vállalkozó a doliánynagyárudát az át
vételre kitűzött határnapon át nem veszi, vagy 
később ajánlatától önként visszalépne, bánat
pénzét elveszti és az áruda kezelésének betöl
tése végett újabb pályázat fog nyittatni

Az ezen vállalatnál mérvadó rcs/.letes feltéte
lek és azzal egybekötött kötelezettségek a 
penzügyigazgatóságnái és minden pénzügyőri 
biztosságnál megtekinthetők.

A j á n l a t i  m i n t  a.
Alólirott ezennel késznek nyilatkozom a zentai 

doliánynagyárudát az anyagkészletre fennálló 
szabályok pontos bctaitása mellett ... ° 0
szóval     száztóli
tŐzsdijjal elvállalni és feltétlenül alávetem magam 
a pályázati hirdetményben foglalt határoza
toknak.

A  hirdetményben megjelölt okmányok és 
bánatpénz ide csatol vak.

Kelt, — .............................................
A  czimlapon: Ajánlat a zentai kincstári

dohánynagyáruda átvételére.

Zombor', 1901. május hó 8-án.

t  zombori m. kir. pénzügyigazgatóság.
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Ajánlati hirdetmény
A kolozsvári magy. kir. pénzugyigazgatóság 

részéről ezennél közhírré tetetetik, hogy a 
kolozsvári dohánynagyáruda kezelésének betöl
tése végett Írásbeli ajánlatok beadása utján 
1901. évi május hó 31-én d. e. 10 órakor a 
pénzügyiga/.gatóságnál versenytárgyalás fog 
tartatni.

A  versenytárgyalásban résztvenni kívánók 
sajátkezüleg aláirt s egy koronás bélyeggel 
ellátott lepecsételt ajánlataikat f. évi május hó 
31-ik napján d. e. 10 óráig alulirt pénzügy- 

i igazgatóság főnökségénél nyújtsák be
Bánatpénz fejében az ajánlathoz 1200 korona 

i készpénzben vagy a tőzsdén jegyzett allam- 
; papírokban melléklendő, továbbá a nagykorú

ságot, polgári állást és erkölcsi magaviseletét 
igazoló bizonyítványok is csatolandók. Az ezen 
vállalatnál mérvadó feltételek és az azzal egybe
kötött kötelezettségek iránt, valamint a szer
kesztendő ajánlatok miképpeni kiállítására nézve 
pályázni kívánók által alulirt pénzügyigazgató- 
sagnál és a kolozsvári pénzügyőri biztosságnál 
bővebb felvilágosítás szerezhető.

Kolozsvár, 1901. május 10-cn.

i  kolozsfíri m. kir. pinzügyigazgitéság.

Segédszerkesztő: H a lta i N ándo r.
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„ 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 KLEIN VERSCHLEISSER UNGARNS),

I N H A L T .  I)i > l ’rovi-ionén dór Grosstniflkaulen. —  Vermischle.s. —  Briefku l< n <Jt  Kodaklion.

Die Provision dér Grosstrafikanten.
Ungefáhr drei Jahre sind cs, seitdem 

das kön. ung. Finanz-Ministerium, trotz- 
dem vvir vor das Experiment warnten, 
den Grossverschleiss in Kolozsvár durch 
Beamte betreiben Hess. Dicsér Versuch, 
denn nicht anders kann die Sache be- 
nannt werden, missglückte. Bei irgend 
welchcr Vorsicht in dér Berechnung licitté 
dieses Resultat vorhergesehen werden 
müssen, zumal die Provision, welche einem 
Privát Verschlcisser fiir den Verkauf dér 
Tabak-Produkte bezahlt wird, kaum so 
viel ausmacht, wie die Miethe des Amts- 
lokales, trotzdem dieses auch zu anderen 
Zwecken verwendet wird.

Dieses Fiaskó sollte denn doch den 
massgebenden Kreisen Stoff zuni Nacb- 
denken gébén und ihnen den Beweis 
liefern, dass maii ohne dicsem Zwischen- 
handel beim Tabak-Monopol nicht nur 
grosse, bedeutende Geldopfer bringen 
miisste, sondern auch noch andere U 11- 
annehmlichkeiten zu gewártigen hátte, 
die ebenfalls sehr stark in Betracht 
kommen.

Dér Grossverschleiss in Kolozsvár war 
noch kaum den Hánden des dortigen 
Tabak-Magazineurs übergeben worden, 
als uns bereits aus Kolozsvár und Um- 
gebung eine Menge Klagen zukamen, 
des Inhaltes, dass die betreffenden Ein- 
sender den früheren Zustand herbei- 
sehnten. Selbstverstándlich beschwerten 
sich die Einsender darliber, dass sic keine 
lichten Zigarren erhalten, (die ewige 
Klage) dass maii ehedem doch hie und 
da welche erhielt. dass mán im Amte 
Stunden láng warten müsse, dass die 
Beamten sehr unhöflich wáren und der- 
gleichen Klagen mehr, die allé übrigens 
auch den Grosstrafikanten, sei er wo 
immer, zűr Last gelegt werden. Alléin, 
ein Unterschied besteht immerhin und 
dér besteht darin, dass dicse Klagen, 
wenn sie den Grosstrafikanten betrefifen, 
nur von einem winzigen Theilc ausgehen, 
wáhrend über die Manipulation dér Be
amten allseitig geklagt wird, was auch 
gar nicht anders möglich wáre.

In dér Natúr dér .Sache liegt es eben, 
dass dér Beamte ein Beamter sein will, 
das heisst ein Mensch, dér nichts au* 
deres zu thun und zu vollführen braucht, 
als die ihm vorgeschriebenen Amts- 
pfiichten. Wenn sich nun dér Gross- 
trafikant das erlauben würde, wenn er 
strikte blos das tháte, was ihm vorge- 
schrieben, wir sind überzeugt davon, 
dass drei Vierttheile dér Trafikanten in 
kurzer Zeit den Betrieb einstellen miisste. 
Mán muss eben mit dem Wesen des 
Gescháftes vertraut sein, um zu begrei- 
fen, dass hier nicht amtsmássig, bureau- 
kratisch vorgegangen werden kann und 
darf. Dér Grosshandel mit den Erzeug- 
nissen dér kön. ung. Tabak-Regie er- 
scheint als ein Faktor, dér nicht entbehrt 
werden kann. Sein Wesen ist ein solches, 
das nicht nur, wie maii sieht, eine Er-

sparniss an Kosten hineingebracht wird, I 
sondern auch ein solches, wonach jener 
kolossal grosse Apparat, welcher die i 
Abgabe dér Waaren in Kleinem betreibt, 
in bequemer Weise bedient.

Anstatt, dass das Finanz-Ministerium 
nun seit Jahren bereits daran arbeitet, 1 

den Grosshandel entbehrlich zu machen, 
was er durch die Errichtung aerarischer i 
Grossverschleissstellen bezeugt, wáre es 
unseres Erachtens nach weit praktischer, 
wenn mán sich mit einer Keformation 
des Grosshandels im grossen Stiele be- 
fassen würde. Grundfalsch ist die An- 
sicht, wenn mán vermeint, durch Erspar- 
nisse, welche den Grossverschleiss be- 
lasten, das Ertrágniss des Tabak Monopols 
zu vermehren. Nein, das ist entschieden 
nicht dei Fali. Jedes Fabrikat, und wáre 
es selbst Eigenthum eines Monopoles, 
bedarf dér kauímánnischen 1 landhabung. 
Es kann keineswegs als Beweis gelten, 
wenn die VerschleisszilTer nicht erheblich 
falit, wo von einem Versuche die Rede 
ist, wie dér, welcher in Kolozsvár miss
glückte. Dicse Verschleissziffer miisste 
im Gegenthcil eine riesige Steigerung 
erfahren, zumal alles dafür spricht, dass 
eine Vermehrung des Konsumes in die- 
sem Sinne möglich ist. F'reilich, mit 
Grossverschleissern, die ebensowenig das 
Fach verstehen, wie dass sie irgend 
welche Qualifikation zuni Betriebe besitzen, 
geht tlas nicht. Wer vermöchte auch 
einen Grosshandel zu betreiben, dér kei- 
nen anderen Nutzen bringt als den, wie 
ihn die Konsignationen dér Grosstrafi
kanten Ungarns dermalen ausweisen ! 
Wenn es dennoch geschieht —  nun maii 
kenut ja die fást an’s Naive grenzenden 
Gründe, welche dabei ins Treffen geführt 
werden. Um einem Spezerei- oder Mehl- 
gescháft, einem Friseurladen oder einer 
Branntweinbutique eine g össere F'requenz 
zuzufiihren, nehmen Viele den Grossver- 
schleiss an, wenn sie dabei auch nichts 
verdienen. Andere wieder, schátzen sich 
glücküch, wenn sie den Grossverschleiss 
erhalten, weil sie vermeinen, die damit 
zusammenhángende Kleintrafik werde sie 
reicli machen. Lndes tritt die Enttáuschung 
nur zu bald ein und da bei dem 
Gescháfte nichts oder sehr wenig lieraus- 
schaut, so führt maii dasselbe eben, wie 
maii kann. ohne sonderliches Interessé. 
Nur wenige Ausnahmen gibt es in U 11- 
garn. Diese Ausnahmen, die ihr Geseháft 
in regelrechter Weise führen, die über- 
haupt etwas an ihrein Gescháfte verdie
nen, sie ragén aus den halben Tausend 
Grosstrafikanten heraus, wie die Thürme 
einer Ortschaft. Die Besitzer dieser 
Grosstrafiken sind eben geschulte, eifrige 
und was die Hauptsache ist, auch ka- 
pitalskráftige Kaufieute, die den schmalen 
Verdienst mit einer besseren Verzinsung 
ihrer Kapitalien ansehen, als sonst aber 
nichts; gleichwohl wissen sie, wenn das 
Geseháft nicht ordentlich betrieben wird, 
dass sich diese Verzinsung immer mehr 
verkleinert und deshalb kann auch von

einem Theile dér Grosstrafikanten ge- 
sagt werden, dass sic ihren Beruf ge
beiig erfassen. ihr Geseháft ordentlich 
betreiben.

Nun aber dér andere, weit bedeuten- 
dere Theil dér Grosstrafikanten? Ist dem 
Tabak-Monopole mit solchen Verschleis- 
sern gedient? Mögen die 1 lerren, denen 
es angeht. diese Verháltnisse einmal mit 
eigenen Augen ansehen! Mögen sie ein- 
mal das Land dér Kreuz und Quere 
bereisen und aus eigener Wahrnehmung 
folgern, ob maii mit solchen Verschleissern 
grosse Fírfolge erzielen kann.

Jecler Mensch, dér arbeitet, muss für 
seine Arbeit einen Lohn beanspruchen, 
das ist einmal sicher. Wer für eine ge- 
leistete Arbeit keinen Lohn begehrt, 
déssen Arbeit ist auch nichts werth. Es 
muss unter allén Umstánden Misstrauen 
erregen, wenn maii für eine 12 bis 14-stün- 
dige tágliche Arbeitszeit keinen anderen 
Lohn begehrt als den dér Éhre, diese 
Arbeit leisten zu dürfen. Besieht mán 
sich die Sache genauer, da hinkt schon 
dér Pferdefuss nach. Eine Grosstrafik 
dürfte nur in Stádten, oder in grossen 
Marktfiecken errichtet werden, wo dér 
Konsum zumindest 100.000 Kronen be- 
trágt. Dórt aber miisste dér Verschleiss 
ein solcher sein, dass er blos mit dér 
Kleintrafik, beziehungsweise einem Spe- 
zialitátengescháfte verbunden wáre. Jeder 
andere Artikel dürfte weder in dér Gross
trafik, noch in dérén Nachbarschaít von 
dem Grosstrafikanten nicht verkauft wer
den, mit Ausnahme dér zűr Trafik ge- 
hörigen Artikel und Rauchrequisiten. 
Das was heute geschieht, gleicht einer 
Vexation, welche von den Kleintrafikan- 
ten geübt wird, wie ein Ei dem anderen. 
Wir hatten nicht selten aus dér Provinz 
von Seite Kleintraiikanten Klagen ver- 
nommen, dass ihnen kein Tabak-Material 
ausgefolgt wird weil sie bei dem Gross
trafikanten die Spezereiwaare nicht kau- 
fen. F'reilich, mán wird sagen, dér Tra- 
fikant soll sich darüber beschweren. Nun 

maii kenut dieses Kapitel. Im Uebri- 
gen wird jeder logisch denkende Mensch 
derartige Vorzüge für selbstverstándlich 
haltén.

Es gibt eben in unserer materialisti- 
schen Zeit keine Menschen. die aus purer 
Menschenliebe in ihrem Gescháftslokale 
12— 14 Stunden táglich zubringen wer
den und dabei noch ihr investirtes Kapital 
zu einem Zinsfusse verwerthen, wie ihn 
jede Sparkasse ebenfalls bezahlen würde. 
Die logischen Thatsachen beweisen es 
doch, dass dér Nutzen irgendwo stecken 
müsse und steckt er wirklich dórt, wo- 
hin wir gedeutet, dann ist die Sache 
viel zu beschámend für allé Beschádig- 
ten, als dass wir sie noch weiter aus- 
führen sollten.

Dér Grosstrafikant muss für den Ver
schleiss be/ahlt werden. Anstatt, dass 
darauf —  wie jet/t —  gesehen wird, 
wer den Verschleiss billiger übernimmt, 
miisste die F'rage erwogen werden, wer
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ihn besser bewerkstelligt. Dass es ein 
>I3esserf gibt, das glauben wir hier sehr 
Urastisch nachgewiesen zu habén und es 
hiingt nur von den kompetenten Aemtern 
ab, sich davon zu überzeugen, dass mán 
auch einen Tabak-Grossverschleiss zűr 
Blüthe bringen, oder im Gegentheil, tief 
sinken machen kann.

Die Provi.-ionssatze, wie sie dermalen 
bewilligt werden, reichen in den meisten 
Fallen blos hin, die Kosten zu decken. 
das wird wohl kaum Jemand leugnen. 
Befindet sich eine Grosstrafik in einem 
kleinen Orte. so ist dér Konsum ihrer 
damit verbundenen Kleintrafik so gering, 
dass ihr Ertriigniss fást Null ist. Nicht 
viel besser sind die Grosstrafikanten in 
Staclten daran, nachdem dórt die Mieth- 
zinse, sowie das Persona), aber auch die 
Anspriiche des Publikums in Hinsicht 
eines eleganten Lokales, viel hüher sind. 
Das Alles muss daher in . Betracht ge- 
zogen werden, wenn mán den Gross- 
verschleiss derart organisiren will, wie 
es zu einer erspriesslichen Geschafts- 
thatigkeit unbedingt erforderlich ist. Un- 
leugbar wurden bei uns auf dem Gebiete 
des Fabrikationswesens in den letzten 
zehn Jahren grosse Erfolge errungen und 
kann ein Fortschritt überall nachgewiesen 
werden. Dagegen scheint es uns, dass 
das Verschleisswesen nicht nur keinen 
F'ortschritt aufzuweisen, im Gegentheil, 
wesentliche Rückschritte zu verzeichnen 
hat. Mán nenne uiu auch nur eine Ver- 
fiigung auf diesem Gebiete, welche uns 
desavouirl, wir wiissten keine. Dér ge- 
sammte Handel mit den Tabak-Produk- 
ten gleicht heute dem Funktioniren eines 
Automaten. Wird eine Geldmünze ein- 
geworfen, kommt die Waare heraus. Ob 
mehr oder weniger, das ist nicht seine 
Sache —  zu denken. Eines allerdings 
hat dér Autómat voraus. An ihm wird

immer verbessert, was leider, wie gesagt, 
bei dem Handel nicht geschieht. Die 
Maschine ist eben schon zu alt, reparirt 
kann sie kaum mehr werden, eine neue, 
moderné, mit allén Vortheilen dér 1 ech 
nik versehene müsste an ihrer Stelle 
treten, das wiire die —- Reform.

Vermischtes.
Das k. u. Handelsministerlum hat in letzter 

Zeit an die Gewerbcbehörden zweiter instanz 
Circulare gerichtet, wonach die schon seit 
sechs Jahren von dér Firma FI. Pojatzi &  Co , 
Zűndhölzchen-Fabrik in Deutschlandsberg in 
Verkehr befindlichan, mit dér Aufschriít „M agyar 
korona-gyufa“ versehenen Zündhülzchen wegen 
Irreführung des Publikums zu konfisziren sind.

Da die Aufschrift „M agyar korona-gyufa" 
m it dér ungarischen Krone als Schutzm arke  
seit dem 12. A pril 1895  gesetzlich geschützt 
ist, und dieser gesetzliche Sciiutz auf Grund 
des geineinsamen Zoli- und Handelsbiindnisses 
—  sicli auf die Lander dér ungarischen Krone, 
sowie auf die Oesterreichs erstreckt. hat die 
Firm a FI. Pojatzi &  Co gégén das C ircular 
durch ihren Rechtsanwalt den Rekurs ange- 
meldet und wiid sie das Kesuitat scinerzeit 
ihren Kun den bebanntgeben

Kis zűr Keilegung dieser Angelegenheit hat 
die Firma FI. Pojatzi & Co. die Lieferung dér 
»Magyar korona-gyu fa « eingestcllt, um ihre 
ungarischen Kunden von eventuellen Unan- 
nehmlichkeiten zu bcvvahren.

Das gégén die Firma FI. Pojatzi angeblich 
wegen Gewerbeausschreitung cingelcitete Ver- 
fahren hat unter dem ungarischen konsumiien- 
den Publikum grosses Aufsehen crregt, utnso- 
mehr, da die Firma durch das ausgezeichnete 
P'abrikat, sowie durch das in jeder Keziehung 
solide geschiiftliche Vorgelien in Ungarn gut 
eingeffihrt ist und sich bei ihren Kunden gros- 
ser Keliebtheit erfreut.

Die F irm a  FI. Pojatzi &  Co. ist die elnzige  
Zűndhölzchen-Fabrik  dér W elt, w elche In dér 
vorj&hrigen P aris e r W eltausbtellung die zwel 
grössten A uszeichnunqen: den ,.Grand P r lx “ 
und die goldene M edaille erh ielt.

B rie fkastcn  dér R edaktion .
Herrn A. V in H. Wenn Sie dieser 

Tagcszeitung die Frage vorgelegt habén, ob 
Sie an Sonntagen sperren diiríen oder nicht 
und dieses Blatt Ihnen die Frlaubuiss hiezu 
ertheilt, so muss das nocli immer keine heilige 
Schriít sein. Viele Verschleisser werden ja eben 
dadurch háufig irregeführt, weil sie sich um 
Rathschlage an Zeitungén wenden, die selbst- 
verstandlich nicht alles wissen können, eine 
Antwort aber doch ertheilen. Wenn Sie bei 
uns angefragt hütten, so wiire Ihnen íolgendcr 
Bescheid zugegangen :

In dér Grosslrafik brauchen Sie an Sonn
tagen nichts auszufolgen, nachdem es sowohl 
in den altén Vcrordnungen heisst: „mit Aus- 
nahme dér Sonn- und Feiertage“ , wie auch 
die in dem Jahre 1890 erlassene Verordnung 
ausdrücklich sagt: dass die Grosstrafik an
Sonntagen gesperrl werden darf. Nun aber 
hiingt mit Ihrer Grosstrafik auch die Klein
trafik zusammen, das heisst.'Sie folgen in dem- 
selben Lokálé den Trafikantcn die Waarcn aus, 
wie auch den Konsumenten. Ks steht Ihnen 
daher frci. den Kleintrafikanten Waare zu gébén, 
wiihrend Sie jedoch an die Konsumenten unler 
allén Límstanden Tabuk und Zigarrcn ver.ib- 
folgen miissen.

H err B. K in Sz. Glauben Sie wirklich, dass 
wir uns damit begnügen können, wenn Sie 
unser Blatt beloben, ohne es jedocli zu be- 
zahlcn. Uns wiire das schon recht, aber die 
Druckerei acceptirt Mir Lob nicht als Baargeld. 
Nichts fiir ungut !

Ililfsrcxlíiktour : Ferilinnmi
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