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Az állami dohánytozsdélc feloszlása.
Minden időben hangoztattuk és ki is 

mutattuk, hogy a dohánynagyárulást 
csakis magánúton lehet végeztetni, 
miután a m. kir. dohányintézőségnek 
nagyobb pén/.áldozatokhoz kell magát 
elhatároznia, ha a nagyárusitást hivatalno
kok által akarja kezeltetni. És ez nagyon 
is természetes. A  dohányjövedék ötven 
évi fennállása óta a m. kir. dohánytermé
kek magánüzeme mindenkor rendkívül 
jónak bizonyult, mig minden kísérlet 
balul ütött ki, amelynek czélja vult a 
dohánynagyárusitást hivatalnokok által 
kezeltetni.

Nézzük csak a főváros dohánynagy- 
árusait itt, ahol a nagytőzsde a m. kir. 
pénzügyminisztériumnak körülbelül “r,|10(,°0 
kiadást okoz. Hogy a budapesti 10 kerü
let forgalmát létrehozza, mely körülbelül 
12 — 13 millió koronát tenne ki, oly 
szervezetre lenne szüksége a m. kir. 
dohányintézőségnek, amely körülbelül
200,000 koronát tenne ki az államkincs
tár terhére. Nem számítottuk ez összegben 
a nagytőzsdések bevételi adóját, sem a 
veszteséget, amit a nagyárusok a ládák 
átvétele által szenvednek. Továbbá nem 
tartjuk csekélynek, sőt inkább fontosnak 
azon körülményt, hogy az esetben, ha a 
nagyárudák itt hivatalnokok által lenné
nek kezelve, az összfogyasztás érzékeny 
módon kevesbiilne, valamint, hogy sok 
embernek elvenné kedvét, hogy tőzsde
üzletet vezessen.

De még sokkal kedvezőtlenebbül esik 
ki a hivatalnokok általi nagytözsde-keze- 
lés a vidéken. Évekkel ezelőtt azt hitték, 
tudja isten mennyi pénzt lehetne meg- 1 
takarítani azáltal, ha a nagytőzsdék 
helyébe állami árudákat alapítanak. A 
tévedést nagyon is korán belátták és az 
országban felállított 12 hivatalos hely 
olyan kiadásterhet okozott az államkincs
tárnak és oly esetlenül lett vezetve, hogy 
ez időben újólag majd hogy valamennyi 
magánárus kezébe lettek átadva és újó
lag azok által lett vezetve.

Minden esetre némely körülmény javára 
válik e mellett a m. kir. dohányintézö- 
ségnek, mely a szocziális kereskedelmi 
viszonyok kifolyásaként, mint abszurdu
mot lehetne nevezni. Fáradságot vettünk 
magunknak, és megvizsgáltuk a kiirott 
nagytőzsdehelyeket, tekintettel bevételük
höz a jutalék megállapításhoz “|,„“ „-tól 
l ° i o - Í R T  és Úgy találtuk, hogy még ott is, 
^°1 4— 6— 800.000 korona forgalomról
van szó, sőt ott, ahol a kicsinybeni áru
lás jelentékeny magasnak ígérkezik, egyet
len nagytőzsdésnél sem várható más, 
mint a befektetett tőke szerény kama

tozása. Nos és mégis találkoznak még 
mindig emberek, kik az üzletnek szentelt 
tevékenységüket semmire, vagy olyan 
kevésre becsülik, hogy alkalmazottjuk 
jobban jön ki anyagilag, mint saját maguk.

Csodálatraméltó gyakorta a benyújtó 
fogalma az ilynemű üzletekről. Lehetsé
ges, hogy abban a reményben ringatóz
nak, hogy a nagytözsde-jutalék emel
kedni fog, ha az üzletet egy ideig vezeti, 
egy feltevés, mely ep oly képtelennek, 
n.int kizártnak tekinthető, lehetséges, 
hogy itt csak úgy, mint a kistözsdések- 
nél az úgynevezett mellékczikkek eladá
sától kolosszális hasznot várnak el, ami 
természetesen nem létezik. Tény az és 
marad is, hogy a kiirott nagytözsdék 
közül egyetlen egy sem — beleszámítva az 
azzal egybekötött kistőzsdét —  hajt 
tulajdonosának valami jelentékenyebb 
összeget, ügy második körülmény, mely 
szintén hozzájárul ahhoz, hogy a benyúj
tók gyakran a legképtelenebb ajánlato
kat teszik, abban áll, hogy a vidéki 
nagytőzsdét más üzletekkel szabad össze
kötni. Kíséreljék meg egyszer azt óhaj
tani, hogy a nagytőzsdét csupán a kis- 
tözsdével, de semmi más üzlettel nem 
szabad összekötni és meg vagyunk győ
ződve, hogy valamennyi nagyárus vissza
adja majd engedélyét. Mivel az ilyen 
nagyárusok kiadásterhüket nem számít
ják és bármily felajánlott jutalékkal 
meg vannak elégedve, az azzal egybe
kötött munka azáltal természetesen érték- 
telenitve lesz, mely majdnem semmi
képen sem lesz díjazva.

Amint mondva lett, megpróbálkoztak a 
m. kir. dohánytermékek nagybani árulásá
nak viszonyaiban rendet teremteni, miután 
első sorban a kiadásokat, daczára annak, 
hogy igen csekélyek, akarták megtakarí
tani, másodszor, mert a számos vidéki 
városokban a nagybani eladás üzemének 
kezelési módja nem volt kielégítő. A  
kísérlet balul ütött ki, annál inkább, mert 
a m. kir. dohányintézöségnél a kiadási 
szempont mérvadó és az minus helyett 
plust mutatott fel. A második kérdés, 
amelyet még sokkal fontosabbnak tar
tunk, t. i. azt, hogy a vidéken tisztes
séges, a czélnak megfelelő nagyáruda- 
heíyek létezzenek a ,,disznóólak" helyett, ' 
melyekkel hébekorba találkozunk, ezen 
kérdés önmagától elintéződik. Úgy hisz- 
sziik, hogy a m. kir. dohányintézőségnek 
sokkal inkább az a feladata, hogy arról 
gondoskodjék, hogy az általa készített 
áruk jó állapotban, tiszta helyiségekben 
rendesen legyen kiszolgáltatva, mint arra 
nézni, miszerint néhány száz koronát meg
takarítson. Itt nincs helye a takarékos
ságnak. Itt a takarékosság haszon helyett >

csak kárt okoz. A nagyárudák rendezé
sét azzal kellene megkezdeni, hogy min
den mennyiségű munkát ahhoz mértékeit 
mennyiségű pénzzel legyen díjazva. Ne 
higyjék, hogy a nagytőzsde engedélyért 
benyújtók a dolog iránti nagy kedvtelés
ből es szeretetből tesznek sokszor oly 
nevetséges és csekély ajánlatokat.

Már az árlejtés kiírásánál fel kellene 
világosítani az embereket, hogy milyen 
módon kell az üzletet vezetniük. Félre 
kellene vetni végre ezt a czopfos mód
szert, mely a hirdetménynél a legszük
ségtelenebb dolgokkal áll elő, mig a 
fődolgokat elhallgatja. Mit használ az a 
dohányintézőségnek, ha oly emberek fog
lalkoznak a m. kir. dohánytermékek 
eladásával, akik erre a legparányibb 
kvalifikáczióval sem bírnak. Kvalifikáczió 
alatt épenséggel nem egy felsőbb iskola 
végzését értjük, de értjük ezalatt, hogy 
az ilyen áruda intelligens, vagyonos és 
mindenképen tisztesseges emberek kezébe 
kerüljön.

Hogy Magyarországon akárhány nagy
árus van, kik üzietük mellett semmit sem 
keresnek, szintén megszégyenítő tény
állás ázon állapotra nézve, amelyben a 
dohánytermékek nagyárudái ezidő szerint 
vannak.

A dohányzási czikkek és a 
„Dohányárusok Közlönye

Igen tisztelt Szerkesztő úr!
Tán szükségtelen mordinom, hogy érdekkel 

olvasom becses lapját, miután nekünk kistőzsdé- 
seknek legalább is ama szócsőt képviseli, amely 
által óhajaink, panaszaink és jogosult kivánal • 
maink a kellő helyre jutnak.

Ez okból tehát fel nem foghatom, hogy miért 
ez a kistőzsdósek részére oly szükséges szak
lap nem támogattatik elegendő mértékben min
den egyes kistőzsdéstől. Nem azon támogatást 
értem, hogy mindegyike előfizessen a lapra, 
ámbár ez amennyire kívánatos, épugy a köte
lesség parancsolata is lenne, —  mint inkább 
ama támogatást, amely által a lap abba az 
örvendetes helyzetbe jutna, hogy indirekt 
hozzátevésünk által mindig jobban és nagyobbra 
alakulna.

Megbocsát t. szerkesztő úr, ha figyelmezte
tem, miszerint első sorban a nagytőzsdések 
kötelessége lenne a lapot anyagilag és erkölcsi
leg egyaránt támogatni. A  fővárosi nagytőzsdés 
urak, kik a lapjuk által nyújtott vendégszere
tetet azzal az előkelő nyugalommal fogadják, 
mintha ennek úgy kellene lennie, ezek a nagy
tőzsdés urak bizony hozzájárulhatnának a lep- 
hoz annyiban, miszerint odahatnak, hogy ama 
gyárosok részéről, akiknek hitvány czikkeiket 
raktárra veszik és a kistőzsdéseknek eladják,



DOHÁN V A K U S O K  KÖZLÖNYE

hirdetések legyenek a lapban feladva. Ezáltal 
a kistőzsdések nemsokára jobb arakhoz juthat
nának, miután a versengés jobb áruk szállítására 
késztetné a gyárosokat

Botránynak tartom, hogy a nagytőzsdések 
üzlethelyiségeiket és kirakatablakaikat teletöltik 
reklámhirdetésekkel, a helyett, hogy kény szeri - 
tenék a gyárosokat, hogy reklámjaikat szak
lapunkban megjelentessék. Sehogyan sem látom 
be, hogy miért egy cseh vagy sziléziai gyáros 
áruit általunk kis őzsdések által hozhassa for
galomba anélkül, hogy a legcsekélyebbet is 
adna tudomást létezéséről szaklapunkban. Szak
lapunk, amely (sajnos), egyúttal a nagytözsdés 
szaklapja, kinek jól tudjuk, hogy kitűnő szol
gálatot tesz, a t hiszem megnevezett módon a 
legelegendőbb támogatásban részesülhetne, igy 
vélekedek én. Ha ezek az uraságok nagyobbnak 
és magasabbnak tartják magukat arra nézve, 
hogy szaklapjukat ily módon támogassák, úgy 
mi kistőzsdések fogjuk azoknak a gyárosoknak, 
kik hitvány ho'mijukat itt nálunk akarják érté
kesíteni, tudtukra adni, hogy mi vagyunk azok, 
akik meghatározzuk, hogy mit adjunk el és mit 
nem.

Bocsásson meg a szerkesztő úr, hogy oly 
dologba avatkozom, melyhez közvetlenül 
nekem semmi közöm, de aki úgy mint én. szak
lapunk a ,,Dohányárusok K özlönyéinek fenn
állása óta e lapot szorgalmassan olvassa és 
nézi, hogy fáradozik jobb, egészségesebb álla
potokat létrehozni, aki tudja, hogy mennyit 
tett ön, nevezetesen a nagytőzsdésekért, az fel
lázad, ha észreveszi ama indolencziát, amelyet 
az uraságok egy szaklappal szemben, mint a 
,,Dohányárusok Közlönye1’ ellen tanúsítanak. 
Ha már a nagytőzsdések, mint a dohányzási 
czikkek nagykereskedői lesznek megnevezve, 
akkor legalább is ezt az egyet tehetnék, hogy 
csup in ama gyártmányokat vennék raktárra, 
melyeknek gyárosa érdemesnek tartja magát 
nekünk kistőzsdéseknek szaklapunk utján emlé
kezetünkbe hozni.

Fogadja igen tisztelt szerkesztő úr rendkívüli 
nagyrabecsülésem kifejezését, amelylyel maradok 

alázatos szolgája 
A. E.

(Több tőzsdcs nevében »

Köszönjük a tisztelt beküldő urnák a szere
tetreméltó módot, amelylyel lapunk iránti hálá
ját kimutatja. Sajnos, az általa megirt do gok 
teljesen megegyeznek a tényállással. Külömben 
mi ezen ügyet sokkal komolyabban fogjuk 
kezelni, mint ezideig, erről biztosíthatjuk a be
küldő urat.

A  szerkesztő.

Vegyesek.
M agyar nemesség Ö felsége a király — mint 

a hivatalos lap mai száma közli — G a s s n e r  
B é l a  kir. tanácsosnak, Budapest fő- és szék
város adőfelügyelőjének, úgy magának mint 
törvényes utódainak a m a g y a r  n e m e s s é g e t  
adományozta. E kitüntetés nem jött váratlanul, 
mert a kitűnő szolgálatok és érdemek, melyeket 
Gassner tanácsos ur föképen az állami pénzügy 
terén évtizedek óta szerzett, mindenki előtt 
ismeretesek. Utolsó előtti számunkban bővebben 
méltattuk ezen érdemeket és ama óhajunknak 
adtunk kifejezést, hogy Gassner tanácsos ur 
továbbra is azon elismerésben részesüljön, mely 
öt megilleti. Es ime, igen hamar teljesült óha
junk. Őszinte szívvel üdvözöljük ez alkalomból.

Fölolvasás a szivargyárban. A  kubai szivar
gyárakban ugyancsak érdekesen folyik a munka. 
Az a húszezer munkás, aki reggel nyolez órától 
délutáni háromig bajlódik a dohánylevelek for- 
mábaöntésével, ami gépies és lélektompitó 
munka, valami szellemi üdülésre vágyott és

hogy szórakozzanak epy kissé a szivargyártás 
közben, fölolvasót fogadott magának. Minden 
terem közepén emeltebb helyen ül egy-egy 
jótorku föl olvasó, aki hangosan olvas föl ver
seket, drámákat és regényeket. Háromnegyed
órát olvas egyfolytában s azután egynegyedórát 
pihen, ebéd idején pedig egy órára szünetel a 
fölolva..ás.

Ingyen dohány. A  hadvezéri zseni tulajdon
képpen nem is abban áll, hogy miképpen kell 
megverni az ellenséget, hanem • bban, hogy 
miképpen kell meghódítani a generálisnak saját 
katonáit. Napóleon a pillantásával tudott paran
csolni az embereinek, Blücher nagyokat fújt a 
pipájából, ha valami bánat nyomta a lelkét s 
ilyenkor már tudták a katonái, hogy mivel kell 
az öreget megvigasztalni. A  katonaság, a sok 
ember együtt olyan, mint a nagyon kiskorú 
nép, mint a gyermek. Czifra gombbal és gyöngy
gyei is hozzá lelet jutni a szivéhez, s aki ezeket 
a dolgokat érti, az szerez neki örömet s az 
hódítja meg egészen. F e j é r v a r y  Géza báró 
honvédelmi miniszter is tudja, hogy miképp 
kell megtartani a katonái szeretetét. Nem nagy 
ováczióval, melyet a sorok előtt mond el a 
generális. A  beszéd csak beszéd marad, hanem 
egy pipa dohány az már egészen más beszéd. 
A  miniszter elhatározta, hogy a hadgyakor
latokon résztvevő csapatok legénysége között 
ezentúl a hadgyakorlatok után egy csomag 
dohányt fog kiosztani. Jó magyar ötlet ez s 
szinte természetes, hogy a gyakorlat lüánnagy 
kapkodás lesz az után a dohány után. amelyet 
a miniszti r ád a bakáinak. A  Fejérváry-dohány - 
hoz még csak Fejéivary-pipát kellene gyár
tatni valamelyik magyar pipagyáro.snak.

82584 
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Árlejtést hirdetmény.
A  szombathelyi m. kir. pénzügyigazgatóság 

ezennel közhírré teszi, hogy a felmondás foly
tán üresedé.1 be jött Kőszegi különlegességi do
hányáruda kezelésének betöltése czéljából alul
irt m. kir. pénzügyigazgatóságnál 1901. évi 
szeptember hó G-én, délelőtt 9 órakor Írásbeli 
ajánlatok utján versenytárgyalás fog tartatni.

A z Írásbeli ajónlatok 1901. évi szeptember 
hó G-án délelőtt 9 óráig a m. kir. pénzügy
igazgatóság főnökéhez közvetlenül vagy posta 
utján nyújtandók be.

A z ajánlat tárgyát csakis a dohánylorgalom 
után járó tőzsdedij fogja képezni.

A  jogosítvány elnyerésére annak lesz kilátása 
ki erre alkalmasnak találtatik és ki a száza
lékokban kifejelendő legkisebb tőzsdijat köve
teli, mindazonáltal az államkincstár fentí-rtja 
magának azt a jogot, hogy a versenyzők kö
zött szabadon választhasson, miéit is eg' ik 
ajánlattevő sem támaszthat igényt azért, mert 
olcsóbb ajánlata el nem fogadtatott.

Az eddigi különlegességi árus az áruda keze
léséért (2 százalék) kettő százalék tőzsdijat él
vezett ; 1900 évi forgalma 9.020 korona volt.

A  dohányanyag a győri dohányáruda raktár
ból lesz beszerzendő, még pedig oly módon, 
hogy az anyag-készlet szállítására szolgáló tar
tályokat a vállalkozó a megállapított eladási 
árak mellett köteles átvenni.

A különlegességi árus a nélkül, hogy neki 
az árulásra beszerzett dohánygyártmányok ősz- 
szegétől járó százalékos tőzsdijra, illetőleg a 
szállítási és egyéb kezelési kiadások levonása 
után fenmaradt tiszta jövedelmen kívül egyéb 
jövedelem biztosíttatnék, köteles az előirt üzleti 
könyveket kifogástalanul vezetni.

Az államkincstár a különlegességi árudán il 
egyéb jövedelmet, avagy a versenytárgyalás 
alapjául szolgáló forgalom változatlan fentartá- 
sát nem biztosítja és e cziraen avagy bármi 
más okból az eladási dij emelésére irányuló 
kérelem feltétlenül el lesz utasítva, úgyszintén 
bárminemű kárpótlási igények nem lesznek 
figyelembe véve.

i
Vállalkozó köteles leend a különlegességi 

dohányárudában a fogyasztási viszonyoknak 
megfelelő H napi tartalékkészletet 300 korona 
értékben raktáron tartani, azon kívül a napi 
szükségletnek megfelelő anyagkészletet besze
rezni.

A  különlegességi áruda Kőszegen tökéletes 
száraz és alkalmas üzletben személyesen keze
lendő.

Ajánlattevők kötelesek a bánatpénz fejében 
fent kijelölt csonkithatlan tartalékkészlet érté
kének megfelelő 10% nzaz (30) harmincz koro
nát a szombathelyi kir. adóhivatalnál készpénz
ben letétben helyezni, az arról szóló eredeti 
nyugtát 1901. évi szeptember hó G-án délelőtt 
9 óráig benyújtandó és 1 koronás bélyeggel 
ellátott lepecsételt és sajátkezuleg aláirt aján
lathoz mellékelni. Az ajánlat a következő czim 
alatt nyújtandó be :

.,Ajánlat a Kőszegen megüresedett dohány
különlegességi áruda kezelésének elnyerése iránt.4*

A z ajánlatba a követelésbe vett kezelési dij 
(% ) százalékban számmal és betűkkel tisztán 
kiírandó és az ajánlathoz egyúttal a magyar 
állampolgárságot és előéletet igazoló hatóságilag 
kiállított vagyoni bizonyítvány is csatolandó.

Olyan aján'atok. melyek ezen rendelkezések
nek meg nem felelnek vagy más pályázó aján
latára hivatkoznak, valamint azok is, melyek 
határozatlanul szerkesztvék, úgyszintén az el
késve beadottak, nemkülönben az utóajánlatok 
figyelembe vétetni nem fognak.

A  versenyzésben részt nem vehetnek azok, 
akik a polgári törvények szerint terhes szer
ződéskötésére nem képesek, továbbá azok. kik 
valamely bűntény, csempészet vagy másnemű 
jövedéki kihágás miatt jogérvéuyesen elítél
tettek. avagy azok, akik a kir. pénzúgyigaz- 
gatóság által egyéb okoknál fogva alkalmatla
noknak találtatnak.

h’ izárvák nemkülönben a versenyzés alól azok 
is, kjk nem laknak állandóan Kőszegen.

Ha ezen akadályok egyike vagy másika a 
dohány különlegességi áruda átadása után jutna 
a kir. pénzügyigazgatóság tudomására, az eladási 
engedély azonnal be fog vonatni.

A  bánatpénz, minthogy az ajánlatok a m. kir. 
pénzügyminisztériumhoz terjesztendök fel hatá
rozathozatalra, csakis a határozatnak leérkezése 
után fognak kiutaltatni, illetve az elfogadott 
ajánlattevő bánatpénze a csonkithatlan készlet 
beszerzéséig visszatartatni. Ha azonban a vál
lalkozó a különlegességi árudát az átvételre 
kitűzött határnapon át nem venné vagy később 
ajánlatától visszalépne, bánatpénzét elveszti és 
az áruda kezelésének czéljából újabb pályázat 
nyittatik.

Egyebekben a dohánygyártmányok eladására 
s az áruda felmondására vonatkozó és ezen kir. 
pénzügyigazgatóságnál megtekinthető szabályok 
mérvadók.

A j á n l a t i  mi n t a :
Alulírott késznek nyilatkozom, hogy Kőszegen 

a kir. pénzügyigazgatóság által alkalmasnak 
talált helyen az előttem ismeretes fennálló sza
bályrendeleteknek pontos betartása mellett a
kőszegi m. ki., különlegességi árudát........
%  szóva l.........  ... .... száztóli tözsdij élve
zete mellett elvállalni, a versenytárgyalási hir
detményben foglalt határozatoknak magamat 
feltétlenül alávetem.

K e lt... ... ... ... 1901.......... ... hó ...n.
Czimlapon : , Ajánlat a Kőszegen megüre

sedett dohánykülönlcgességi aruda kezelésének 
elnyerése iránt*4.

Szombathelyen, 1901. évi augusztus 1-én.

M. k ir. pórzügyigazgatóság

ÍSpjrcdsz.eike.«z.tö : Heltai Nándor.
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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 KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T .  Die Aut'lösung Jer árarischen Tabak-Verschleisse. Die Hauchiequ'siten und dér 'Doháoyárusok Közlönye. • — Vermischte*.

Die Auflósung dér árarischen Tabek-VerscMeisse-
W ir habén es zu jeder Zeit betont und 

nachgewiesen, dass dér Tabak-Gross- 
verschleiss nur durch Priváté besorgt 
werden kann, nachdem die kön. ung. 
Tabak-Regie. will sie den Grossverschleiss 
durch Beamte besorgen lassen, dics nur 
dann im Star.de ist, wenn sie sich zu 
grösseren Geldopfein t ntschliesst. Und 
das ist auch ganz natürlich. Seit den 
50 Jahien des Bestandes des Tabak- 
Monopoles in Ungarn hat sich dér Privat- 
Grosshandel mit den kön. ung. Tabak- 
Produkten ausserordentlich bewáhrt, 
wáhrend jeder Versuch misslungen ist, 
derda beabsichtigte, den Grossverschleiss 
durch Beamte besorgen zu lassen.

Sehen wir uns die Tabak-Grossver- 
schleisser dér Hauptstadt an, hier. wo 
dér Grossverschleiss dem kön. ung. 
Finanz* Ministerium ungelahr , 6; 100° i „  Kosten 
verursacht. Um den Konsum dér 10 
Budapester Bezirke zu bewáltigen, dér 
ungefáhr 12— 14 Millionen Kronen be- 
tragen dürfte. bedürfte die kön. ung. 
Tabak-Regie eines Apparates, dér sich auf 
zumindest 200.000 Kronen zu Lasttn des 
Staatsschatzes belaufen dürfte. Dabei ha
bén wir weder die von den Grossverschleis- 
sern zu entrichtende Einkommc nsteuer, 
noch den Verlust gerechnet, den derma- 
len die Grosstrafikanten durch die Über- 
nahme dér Kisten erleiden. Des F'erne- 
ren, und wir unterschátzen den wichtigen 
Umstand nicht, würde das Besorgen des 
Grossverschleisses durch Beamte, ebenso 
den gesammten Konsum empfindlich be- 
eintráchtigen, wie es vielen Leuten die 
Lust benehmen würde ein Trafikgeschaft 
zu führen.

Noch weit ungünstiger und schlimmer 
stellt sich jedoch dér Grossverschleiss 
durch Beamte betrieben, in dér Provinz 
heraus. Vor Jahren vernieinte mán, Gott 
weiss, wie viel Geld dadurch zu erspa- 
ren, wenn mán an Stelle dér Grosstrafiken 
árarische Verschleissstellen errichtet. 
Nur zu bald wurde dér Irrthum einge- 
sehen und die im Lande errichteten 12 
Amtsstellen, wo die Kleinverschleisser 
ihre Waaren ausfassen sollten, verur- 
sachten dem Staatsschatze eine solch 
hohe Spesenlast und wurden derart lin- 
kisch betrieben, dass dieselben zűr Stunde 
fást allé wieder den Handen von Privat- 
verschleissern übergeben, durch Gross
trafikanten betrieben werden.

Allerdings kommt dabei dér kön. ung. 
Tabak-Regie mancher Umstand zu Gute, 
dér, ein Ausf.uss dér sozialen gescháft- 
lichen Verháltnisse, ein Absurdum ge- 
nannt zu werden verdient. Wir habén 
uns dér Mühe unter/.ogen und die aus- 
geschriebenen Grosstrafikstellen in Hin- 
sicht ihrer Krtrágnisse mit dem Provi- 
sionssatze von 1.0 bis 1°|0 geprüft und 
gefunden, dass selbst dórt, wo es sich 
um einen Konsum von 4— 5 800.000
Kronen handelt, selbst dórt, wo dér 
Verschleiss im Kleinen ein hóhér zu wer-

I den verspricht, keine einzige Grosstrafik 
mehr als eine bescheidene Verzinsung 

| ihres investirten Kepitales voraussehen 
liess. Nun und da finden sich noch immer 
Leute, die ihre eigene Thátigkeit die 

| sie dem Geschafte zuwenden, für nichts 
oder für so wenig anschlagen, dass 
ihr Bediensteter oft materiell besser dabei 
láhrt, als sie selber.

Es ist staunenswerth, welche BegriíTe 
die Einreicher háufig von derartigen 
Geschaften habén. Möglich, dass sie sich 
in dér Hoffnung wiegen, es werde die 
Grosstrafik-Provision eine Erhöhung er- 
fahren, wenn sie das Geschaft eine Zeit 
láng führen, eine Annahme, die ebenso 
unsinnig ist, wie durchaus ausgeschlossen, 
möglich, dass auch hier. geradtso wie 
bei den Kleintrafikanten, von dem Ver- 
kaufe c’er sogenannten Nebenartikeln ein 
riesiger Nutzen erwartet wird, dér na- 
türlich nicht vorhanden ist. Thatsache 
ist und bleibt es, dass keine einzige dér 
ausgeschriebenen Grosstrafiken ein- 
schliesslich dér damit verbundenen Klein- 

I trafik, ihrem Besitzer einen wesentlichen 
Ertrag bringt. Ein zweiter Umstand, wel- 
cher ebenfalls dazu beitrapt, dass die 
Einreicher die unsinnigsten Ofiferte háufig 
machen, besteht darin, dass die Gross
trafik in dér Provinz mit einem anderen 
Geschafte verbunden werden darf. Mán 

i versuche einmal zu verlangen, dass die 
Grosstrafik nur mit dér Kleintrafik und 
sonst mit keinem anderen Geschafte 
verbunden werden darf und wir sind 
überzeugt, sámmtliche Grosstrafikanten 
würden alsdann ihre Lizenzen zurück- 
legen. Da solche Grosstrafikanten ihre 
Spesenlast nicht rechnen und daher mit 

I jeder ihnen angebotenen Provision zu- 
1 frieden sind, so entsteht dadurch natür- 
I lich eine Entwerthung dér damit verbun
denen Arbeit, die fást gar nicht entlohnt 
wird.

Mán hat es, wie gesagt versucht, in 
i den Verháltnissen des Grossverschleisses 

dér kön. ung. Tabak-Produkte eine Ord- 
nung zu bringen, nachdem fürs Erste die 
Ausgaben, trotzdem sie hohe genug 
sind, erspart werden sollten, fürs Zweite 
dér Betrieb des Grosshandels, wie er 
dermalen in dér Provinz in zahlreichen 
Stádten gehandhabt wird, nicht befrie- 
digte. Dér Versuch ist misslungen. zu- 
mal dér kön. ung. Tabak-Regie in erster 
Reihe ewig und immer dér Kostenpunkt 
massgebend war und dieser ein Plus 
statt einem Minus aufwies. Die zweite 
F'rage, die wir noch für weit wichtiger 
haltén, námlich die, ob in dér Provinz 
anstándige, zweckentsprechende Ver
schleissstellen existiren sollen, statt den 
»Schweinestállen«, die mán mitunter be- 
gegnet, diese F'rage erledigt sich selbst. 
W ir glauben, dass die kön. ung. Tabak- 
Regie eher die Aufgabe hat, daftir zu 
sorgen, dass die durch sie erzeugten 
Waaren in gutem Zustande, in anstán- 
digen Lokálén, ordnungsmássig ausge- 
folgt werden, als darauf zu sehen, ob

einige Hundert Kronen dabei erspart 
werden. Hier ist Sparsamkeit nicht am 
Platz.e, hier bringt Sparsamkeit anstatt 
Nutzen —  Schaden. Um den Grossver
schleiss zu regein, müsste damit begon- 
nen werden, jedes Quantum Arbeit mit 
dem entsprechenden Quantum Geld zu 
entlohnen. Mán vermeine nicht, dass die 
um Grosstrafik-Lizenzen einschreitenden 
Bittsteller aus purer Lust und Liebe zűr 
Sache, die oftmals lácherlichsten, ge- 
ringsten Angebote machen. Mán müsste 
schon in dér Konkurs-Ausschreibung die 
Leute darüber aufkláren, wie und in 
welcher Weise das Geschaft geführt wer
den muss. Mán müsste das zöpfische 
System endlich beseitigen, welches schon 
in dér Ausschreibung die unnöthigsten 

I Dinge hervorkehrt, wáhrend es die Haupt- 
! sachen verschweigt. Was frommt es dér 
! Tabak-Regie, wenn sich Leute mit dem 
i Verschleisse dér kön. ung. Tabak-Pro- 
! dukte befassen, die hiezu in keiner, aber 

auch nicht in dér geringsten Weise die 
Qualifikation besitzen. Wir verstehen un- 
ter Qualifikation keineswegs das Absol- 
viren einer Hochschule für Grosstrafikan
ten, alléin, wir verstehen darunter, dass 
ein solcher Verschleiss in die Hánde ver- 

I nünftiger, intelligenter, vermöglicher und 
| durchaus unbescholtener Leute gelegt 
werde. Dass es in Ungarn viele Gross
trafikanten gibt, welche bei dem Ge- 
scháfte absolut gar nichts verdienen, ist 
ebenso eine Thatsache, wie sie beschá- 
mend ist für den Zustand, in dem sich 
augenblicklich dér Verschleiss dér Tabak- 
Produkte befindet.

Die Rauchrequisiten und dér 
„Dohányárusok Közlönye11

• Geehrter I lerr Redakteur!
Ich hrauche es Ihnen wohl nicht zu sagen, 

dass ich Ihr geschátztes Blatt mit Interessé 
| lese, nachdem es uns Kleintrafikanten zumin- 

de~t als jenes Sprachrohr gilt. welches unsere 
VVünsche und Beschwerden, unsere Klagen und 
berechtigten Ansprüche dorthin gelangen lásst, 
wohin sie gehören. Aus dem G:unde kann 
ich es auch nicht begreifen, warum dieses für 
uns Kleintrafikanten so nothwendige Fachorgan 
nicht von jedem Verschleisser ausgiebig unter- 
stützt wird. Ich meine nicht jene Unterstützung, 
dass es Jeder abonniren soll, was wohl ebenso 
veilangt werden könnte, wie es auch ein Ge- 
bot dér Pflicht wiire, als vielmehr jene Unter
stützung, vermögc welcher das Blatt in die 
Lage kame, durch unser indircktes Hinzuthun 
sich immer grösser und besser ausgestalten zu 
können.

Verzeihen Sie Herr Redakteur, wenn ich 
Sie darauf aufmerksam maciié, dass es in 
erster Reihe die Pílicht dér Grosstrafikanten 
wáre, dieses Blatt sowohl materiell, wie auch 
moralisch zu unterstützen. Dass dies nicht 
geschieht, ersehe ich, wenn ich mir Ihr Blatt 
betrachte. Die Herren Grosstrafikanten dér 
Hauptstadt, welche wahrscheinlich die Gast- 
freundsehaft Ihres Blattes, welche Sie Ihnen
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angedeihen lassen, mit einer Noblesse hin- 
nehmen, als ob dies so sein müsste, diese 
Grosstrafikanten könnten wahrlich dazu beitra- 
gen, dass dem Blatté auch von Seite jener 
Fabrikanten eine Unterstützung durch Zuwen- 
dung dér Inserate werde, jener Fabrikanten, 
dérén Schund sie in Verschleiss nehmen 
und uns Kleintrafikanten verkaufen. Hiedurch 
würden die Kleintrafikanten bald bessere 
Waare erhalten, nachdem die Konkurrenz die 
Fabrikanten veranlassen würde, Besseres zu 
liefern.

Ich halté es für einen Skandál, dass Gross
trafikanten ihre Lokalitáten und Auslagefenster 
mit den Plakaten und Reklamtafeln dér Fabri
kanten aníüllen, anstatt diese Fabriaanten zu 
zwingen, dass diese ihre Reklámén in unserem 
Fachblatte erscheinen sollen. Ich sehe es durch- 
aus nicht ein, warum irgend ein bühmischer 
oder schlesischer obskurer Fabrikant seine 
Waaren durch uns Verschleisser in Verkehr 
setzen soll, ohne im Geringsten von seiner 
Existenz in unserem Fachblatte Kenntniss zu 
gébén. Unser Fachblatt das (leider) auch das 
Fachblatt dér Grosstrafikanten ist, dem es, 
wie wir recht gut wissen, ausgezeichnete Dienste 
leistet, sollte doch die ausreichendste Unter- 
stützung dieser Grosstrafikanten zumindest in 
dér von mir erwáhnten Weise erlangen, so 
denke ich. Wenn sich diese Herrschaften für 
zu gross und hoch haltén, ihr Fachblatt in 
solcher Weise zu unterstützen, die ganz selbst- 
verstándlich ist, oann werden wir Kleintrafikan
ten den Fabrikanten,. die ihren Schund hier 
absetzen wollen, zu erkennen gébén, dass wir 
Diejenigen siód, welche es bestimmen, was wir 
verkaufen wollen und was nicht.

Verzeihen Sie Herr Redakteur. wenn ich 
mich in Dinge menge, die mich Girekt eigent- 
lich nichts angehen; alléin, wer so wie ich, 
seit dem Bestande unseres Fachblattes 
•Dohányárusok Közlönye*, dieses Blatt íleissig 
liest und mitansieht, wie sehr Sie sich bemühen 
bessere, gesundere Zustánde herbeizuführen,

wer da wei s was Sie namentlich für die 
Grosstrafikanten bereits gethan habén, den 
muss es empören, wenn er die Indolenz be- 
merkt, mP welcher die 1 lerrschaften einem 
Fachblatte begegnen, wie es dér » Dohányárusok 
Közlönye# ist. Wenn die Grosstrafikanten schon 
als Grosshándler dér Rauchre<juisitcn figuriren, 
so sol'en sie zumindest das liine thun, dass 
sie blos jene Fabrikate in Verschleiss nehmen, 
dérén Fabrikanten es dér Mühe werth haltén, 
sich uns Kleintrafikanten vermittelst unseres 
Fachblattes in Erinnerung zu bringen.

Empfangen Sie geehrter Herr Redakteur die 
Versicherung meiner besonderen Hochaehtung, 
mit welcher ich verbleibe Ihr sehr 

ergebener
A. E.

(lm Nameii mehrer Truíikanten.) 
*

Wir danken dem geschátzten Herrn Einsen- 
der für die liebenswürdige Art, mit dér er un
serem Blatté seine Dankbarkeit beweist. LeiJer 
entspricht sein Schreiben den Thatsachen voll- 
stándig. Wir werden die Angelegenheit übrigens 
viel ernster behandeln als bisher, das kann 

! d r Herr Einsender versichert sein.

Die Rcdaktion.

Vermischtes.
Oer S teuerinspektor dér Haupt- u. Residenz- 

8 ta d : Budapest, kön. Rath P a u l  G a s s n e r ,  
erhielt — wie das heutige Amtsblatt meldet — 
von Sr. Majestát d en  .. n g a r i s c h e n  A d é l  
f ü r  s i c h  und s e i n e  N a c h k o m m e n .

Diese Nobilisirung koramt Keincm unerwar- 
tet, dér die vorzügiichen Dienste, welche 1 Ierr 
v. Gassner speziell dem staatlichen Finanz- 

' wesen seit Dezennien leistet, kenut. Wir habén 
bereits in unserer vorletzten Nuramer diese 
Verdienste vollauf gewürdigt und den Wunsch 
ausgesprochen, dass Herr v. Gassner auch 
fürderhin für sein erspriessliches Wirken die 
Anerkennung finden möge, die ihm gebührt.

Umsonst Tabak. Das Geniale eines Heer- 
íührers besteht eigentlich nicht darin, auf wel
che Weise den P'eind zu schlagen, sondern 
darin, auf welche Weise er seine eigenen Sol- 
daten für sich zu gewinnen versteht. Napóleon 
v Tstand es mit einem Blick seine Eeute zu 
bezwingen, Blücher holté grosse Ziige aus seiner 
Pfeife, wenn ihn etwas driickte und da wussten 
schon seine Soldaten, mit was er zu trösten 
ist. Das Militár, die vielen Menschen zusammcn 
gleichen dem unmündigen Volke, den Kindern. 
Mit schönen Knöpfen und Perien kann maii 
ihr II  rz gewinnen, und derjenige, welcher dies 
versteht, bereitet ihnen Freude und hat sie 
ganz gewonnen.

Honvédminister Báron Fehérváry weiss auch 
die Liebe seiner Soldaten für sich zu erhalten. 
Nicht mit Ovationen, welche Generale vor dér 

j Manschaft hersagen. Die Rede bleibt eben nur 
' Rede. aber eine Pfeife Tabak, das ist etwas 

and rés. Dér Minister hat námlich beschlossen 
unter denjenigen Soldaten. welche die Manőver 
mitmachen, nach denselben je  ein Paket Tabak 

I zu vertheilen. Ein guter Einfall das, und i.st es 
natürlEh, dass nach djn Manövern eine grosse 
Nachfrage nach dem Tabak sein wird, welchen 
dér Minister seinen Soldaten gibt. Zu dicsem 
Tabak sollte ein Pfeifenfabrikant auch Fehérváry - 
Pfeifen erzeugen.

Vorlesung in dér T a b a k fiö r ik . In dér Tabak- 
fabrik in Kuba fiiesst die Arbeit munter. Die 
zwanzigtausend Arbeiter, welche von 8 Uhr 
Früh bis 3 Uhr Nachmittags mit dér schablon- 
mássigen Arbeit des Zigarrendrehens bescháf- 
tigt sind — nebenbei bemerkt eine die Seele 
abstumpíende Bescháftigung — , sehnten sich 
nacli Zerstreuung und damit sie dies erreichen, 
engagirten sie einen Vorleser. In dér Mitte dér 
Sálé sitzt auf einem Pódium je ein Vorleser 
mit guter Keble, welcher Gedichte, Uramcn 
und Románé vorlicst. Derselbe liest dreiviertel 
Stunden fortwáhrend, ruht dann eine Viertel 
stunde. Wáhrend dér Mittagspause werden die 
Vorlesungen sistirt.

Hilfaredakleur: Ferdinand Heltal

F E L T Ű N Ő  U J D O N S Í G .
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