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A nagy- és kisáruda.
Evti/.e lekkel ezelőtt eseménynek tekin

tettek, ha az illető egyen, aki egy nagy 
tőzsde engedelylyel birt azt visszaszol
gáltatta; többé initsem akarván tudni az 
üzletről. Bármilyen csekély térfoglaiátú 
volt is akkortájt egyes nagytőzsdék ha
tásköre. mindazonáltal létfenntartást biz
tosított legalább annak, ki teljes erejét, 
igyekezetét üzletének szentelé. Bizony 
akkor meg máskép volt minden. Tekin
tetbe vettek a csak gyér mértékben elért 
forgalmat a nagytőzsde-vállalkozónak és 
megfelelően magasabb jutalékot engedé
lyeztek neki. Már most jelenleg egeszen 
máskép állnak a viszonyok. Legyen a 
fogyasztás csekély vagy nagy, az eladási 
jutalek, melyet a nagytözsdés kap, min
denütt aránylag oly kicsiny, hogy az 
illető, ki az üzletet vezeti, az év végén 
arra a szomorú tapasztalatra jut, hogy 
az év folyama alatt egyebet se tett, csfik 
a pénzét kicserélte.

Emiatt aztán feldühödve visszateszi a 
nagytőzsde engedélyt, vagy, a mi még 
rosszabb, folytatja ilyformán az üzletet, 
hogy a czikknek s saját magának is ká
rára van. —  Az ország nagytőzsdései 
közül csak keveseknek sikerül a saját, 
rendkívüli gonddal vezetett kistözsdejü- 
ket állandóan fenntartani Még évek
kel ezelőtt számos oly nagytözsdés volt 
az országban, kiknek üzletük a dohány
jövedék kezdete óta, tehát egy fel évszá
zad óta léteztek, ezekből immár legfeljebb 
egy tuczat van. A rendkívül nyomás miatt, 
mely a gyúr jutalékból származott, egy
másután tűntek el ama régi üzletek, 
melyeknek tulajdonosai egykor roppant 
szorgalom és kitartás, —  e két hathatós 
segédeszköz által, büszkeséggel vezették 
üzletüket. A  m. kir. pénzügyminisztéri
umban elnéznek évek óta ettől az aggasztó 

körülménytől, miután feltételezik, hogy a 
nagyáruda igen jövedelmező üzlet lehet, 
annyival inkább, mert akárhányszor iratik 
ki árlejtés, egy csomó ember találkozik, 
akik nem csupán, hogy túlliczitálják egy
mást olcsó jutalék tekintetében, de azon
kívül egy sereg protektorral ellátva, meg
ostromolják az engedély miatt a minisz
tériumot. Egy cseppet sem csodálkozunk 
efölött, sőt mondhatjuk, hogy mindezt 
természetesnek találjuk. A sok kérvé
nyező közül, hogy lehet csak egynek is 
parányi sejtelme arról, miszerint egy 
„állami üzlet“ , mint ahogy nevezni szok
ták, egy üzlet, mely sok ezer forintot 
igényel, semmit sem jövedelmezne. Persze 
a praktikus emberek irónt vesznek a 
kezükbe és számítanak, emellett aztán, 
ami már számtalanszor előfordult, szíve

sen csalják meg magukat, amennyiben a 
bevételt optimista módon a lehető leg
jelentékenyebbre állítják ki, ellenben a 
kiadást annyira semmibe sem veszik, 
mintha mindent ingyen kapnának.

Bizonyítéka annak, hogy minden úgy 
van, amint ezt e lap hasábjain annyiszor 
megírtuk, abban a körülményben van, 
hogy a hirdetések nagytözsde helyek 
újólagos betöltésére évről-évre szapo
rodnak. A  csalódottak tábora rendkívül 
módon növekszik és félő, hogy még 
továbbra is fog növekedni, inig nem e 
téren is, a mostani viszonyokhoz illő 
újításokat fognak bevezetni.

A jelenlegi nagytözsde nem más, mint 
egy kistőzsde, melynek csak díjtalan gon
dozásul lett átadva a nagybani elad iá. 
Ez természetesen nem fekhetik a kis- 
tőzsdés érdekében. Kell, hogy valami 
úton módon rendezett állapot jöjjön letre, 
mely megfelel az árudák terén czélszerü, 
de igazságos szempontból is. Ha a nagy- 

! tőzsdések egyedül nem látják be, hogy 
a ma uralkodó rendszer mellett annak 
a veszélynek néznek elébe, hogy lassan- 

| ként mindent elveszítenek, úgy persze ez 
a mi véleményadásunk se használhat nekik 

; sokat. De úgy hisszük, hogy mindenütt 
| megértenek bennünket s annyiban igazat 

is fognak adni nekünk, miután minden 
egyes nagytözsdés meg van győződve 
arról, hogy ily módon nem maradhat 
tovább. Mert eltekintve attól, hogy a 
kiadások mindinkább gyarapodnak, a kis- 
tözsdések is, akár rövid, akár hosszabb 
idő múlva, de mégis meg fogják únni, 
hogy ily természetellenes es igazságtalan 
versenynyel állnak szemben és végül az 

; fog történni, hogy a fővárosban és vidéki 
nagyobb városokban olyan nagyszabású 
dohánytözsdéket fognak létesíteni, melyek 
felveszik majdan a versenyt a nagytőzs- 
desekkel. Előjelek máris mutatkoznak és 
már látjuk ama kistözsdések számát növe
kedni ; a legélénkebb utak es utczákon, 
nagy árúraktárral fényesen berendezett 
üzletet nyitnak. Ezideig tudvalevőleg csak 
azért voltak a nagytözsdek előnyben a 
közönség előtt, miután a kistözsdék igény
telen, kicsiny üzleteben nem kapta meg 
mindig az óhajtott czikket. Ha azonban 
e körülmény elmarad, úgy elesik annak 
szükséges volta is, hogy a nagyáruda 
egyúttal egy kistözsdevel is bírjon és 
ezáltal aztán elveszti ez ama nyereséget, i 
mely nélkül képtelen fenntartani üzletet.

Mindezt a nagytózsdesek időben mer- 
legeljék és gondolkozzanak arról, hogy i 
tulajdonkepeni üzletük mily módon része
sülhetne üdvös újításban, mely alkalmas 
lenne arra, hogy a mostani keretből ered
ménynyel kiléphessenek, A dohánynagy-

árusoknak kiadási terhüket kellene any- 
nyira gyérré összevonni, hogy igy az 
eladási jutalékból tetemes összeg maradna 
részükre, vagy pedig a pénzügyminisz
tériumtól unisono kérniük kellene maga
sabb eladási jutalékot. Ha az utóbbi nem 
adatnék meg nekik, úgy minden eszközzel 
oda kellene hatni, hogy a jelentékeny 
kiadások kevesbüljenek. Mert t. i. teljesen 
alaptalan a pénzügyminisztérium abbeli 

1 óhaja, hogy a nagytözsdések ép a leg
drágább bérlettel biro, legélénkebb uta
kon béreljenek helyisegeket. Miért- Mi 
okból? Micsoda erdeke fekszik abban a 
minisztériumnak es a dohányintézöségnek, 
hogy a nagytözsde vidéki városokban 
főtereken, a fővárosban pedig a legélén
kebb utakon legyen ?

Mi ép ellenkezőleg vesszük a dolgot. 
Hisz a pénzügyminisztérium nem kiván 

; egyebet, vagyis jobban mondva nem kí
vánhat egyebet, minthogy a kistözsdésnek 

j  áruját rendes módon kiszolgálják. Nos és 
ez nem történhet ép úgy egy mellék- 
utczában, akár egy ház udvarhelyiségében ? 
Igazán nem értjük e ferde véleményt,

| mely minden más körülményen kívül azt 
! is világosan kimutatja, mennyire keveset 
| gondolkoznak azon, hogy mi czélszerü és 
mi az ellenkezője az árudák részére.

34.G95 sz.
I V. 1901.

Ajánlati hirdetmény.
A  segesvári m. kir. pénzügyigazgatóság részé

ről közhírré tétetik, hogy Nagy-Küküllö vár- 
raegye Nagy-Sink községben a jelenlegi dohány- 
nagyárus csődbe jutása folytán üresedésbe jött 
dohánynagyáruda kezelésének biztosítása végett 
írásbeli ajánlatok utján íolyó évi deczember hó 
9-én déli 12 órakor alulírott kir. pénzügyigaz
gatóság helyiségében versenytárgyalás fog tar
tatni. Az írásbeli zárt ajánlatok irt időpontig a 

í kir. pénzügyigazgatóság főnökénél nyújtandók 
| be és ugyanakkor azok nyilvánosan felfognak 

bontatni. Az ajánlat tárgyát csak a jdohány- 
! forgalom uláni tőzsdij (eladási jutalék) képezi, 

megjegyeztetvén, hogy az eddigi nagyárus a 
' közönséges gyártmányokért 0 9 jutalékot élve- 
! zett. A  jogosítvány elnyerésére annak glesz 
kilátása, ki erre alkalmasnak találtatik és aki 
százalékban kifejezve a legkisebb eladási juta
lékot követeli, mindazonáltal a kincstár fenn
tartja magának azon jogát, hogy a versenyzők 
között szabadon választhasson, miért is egyik 
ajánlattevő sem támaszthat igényt azért, mert 
esetleg olcsóbb ajánlata el nem fogadtatott.

Az eddigi nagyárusnak a következő forgalma 
volt 1900. évben:

1. Közönséges anyagban és pedig a hozzá
utalt kisárusok után 26727 kor. 29 fillér.
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2 S'tját kisárulása után 0009 kor. 73 fillér.
8  lümitó dohány után 44 kor. 80 fillér.
4. Végre bélyeg- és bélyegzett váltóürlapok- 

ban 7892 korona.
A  nagyáruda kezelésével a bélyeg- és váltó- 

űrlapok eladásának köielezettscgc 1 S% eladási 
jutalék élvezete mellett van egybekötve.

A  közönséges gyáitmányu dohányanyag a 
nagyszebeni in. kir. dohányraktárból beszer
zendő. niég pedig oly kötelezettség mellett, 
hogy anyagkészlet szállítására szolgáló tartá
lyokat (ládákat) vállalkozó a megállapított el
adási ár megtérítése mellett tulajdonul átvenni 
köteles. A  nagyárus a dohánynagyáruda ügy
viteléért. melylyel mindig a kisárulási jog van 
egybekötve, a nélkül, hogy neki bizonyos jöve
delem biztosíttatnék, az árulásra beszerzett 
dohánygyártmányok összegéből járó százalékos 
tózsdijban részesül, mely tózsdij a szállítási és 
egyéb kezelési kiadáíok levonása után annak 
tiszta jövedelmét képezi. Ugyanazért a kincstár 
az árulásnál sem egyéb jövedelmet, sem a fen- 
nebb ki.vintetett forgalom változatlan fennállását 
nem biztosítja s e czimen vagy bármi okból is 
tözsbér emelésre irányzott kérelme avagy bármi 
nemű kárpótlási igénye figyelmen kivül fog 
hagyatni. Köteles leend vállalkozó a dohány- 
nagyárudát 1902. január hó 1-én megnyitni s 
már előzőleg a fogyasztási viszonyoknak meg- 
feielőleg csonkithatlan tartalék készletként és 
pedig közönséges gyaitmányokban 900 korona 
értékű anyagot beszerezni, azt folyton érin
tetlen teljességeben fennlaitani s ezen kívül a 
megfelelő forgalmi készletet beszerezni köteles.

A dohánynagyáruda. valamint a nagyárudaval 
kapcsolatos kisárus Nagy-Sinken a főtéren, de 
mindenesetre az élenkebb forgalmi utczák cgyi- | 
kében, tőkéiét* sen száraz bolti és raktári hely
ségben személyesen kezelendő s a dohányela
dási szabályok 44. £-ban részletezett könyvek 
kifogástalanul vezetendök. A  pályázók köte
lesek bánatpénz fejében a fennt kij dőlt cson
kithatlan dohányanyag készlet értékösszegének ! 
megfelelő 10*/o-ot, azaz; 90 koronát a seges- i 
vári kir. adóhivatalnál készpénzben vagy állam- J 
papírokban, avagy óvadékképes és biztosítékul ! 
elfogadható más értékpapírokban (melyek azon
ban a tőzsdén jegyzettérték 2 0 °/„ nak levonása 
mellett mutatkozó értékben fogadtatnak el) ; 
pénzügyi letétbe helyezni s az arról szóló 
nyugtát ajánlataihoz csatolni A  fennirt időig 
beadandó ajánlatok 1 koronás bélyeggel látan
dók el és sajátkezüleg írandók alá s lepecsé- 
telten a következő czimmel :

..Ajánlat a Nagy-Sinken megürült dohány
nagyáruda elnyerése iiánt“  alulírott kir. pénz- 
ügyigazgatóság főnökénél saját kezéhez bekül- I 
deni. Az ajánlatban a követelt tözsdij (eladási j 
jutalék) •/•.-okban számmal es betűvel tisztán | 
kitüntetendő és az ajánlathoz egyúttal a magyar 
honosságot, a magyar nyelv tökéletes bírását, 
polgári állást és erkölcsi kifogástalanságot iga- 
z.oló bizonylat. — végül kereszt — illetőleg 
születési levél csatolandó. Olyan ajánlatok, 
melyek az irt kivánalmaknak meg nem felel
nek. vagy más pályázók ajánlatára hivatkoznak, 
valamint azok is, melyek határozatlanul szer- 
kesztvék, úgyszintén elkésve benyújtottak vagy 
utóajánlatok — figyelembe vétetni nem fognak.
— A  versenyben részt nem vehetnek azok, kik 
terhes szerződéskötésre nem képesek, továbbá 
valamely bűntény, csempészet vagy másnemű 
jövedéki kihágás miatt, avagy az állam bizton
saga ellen elkövetett kihágások miatt elítél
tettek, avagy a pénzügyigazgatósag által egyéb 
okoknál fogva alkalmatlanoknak találtattak. —  
Nemkülönben kizáratnak a versenyből azok is. 
kik Nagy-Sinken állandóan nem laknak. — Ha 
ezen akadályok egyike vagy másika az üzlet

átadása után jönne az igazgatóság tudomására, 
az eladási engedély azonnal be fog vonatni. 
Azon pályázók bánatpénze, kiknek ajánlata el 
nem íogadtatik, a tárgyalás befejezte után vissza 
fog utalványoztatni, ellenben az elfogadott 
ajánlattevő bánatpénze a csonkithatlan készlet 
beszerzéséig visszatartatik. — Ha azonban a 
vállalkozó a dohányárudát az átvételre kitűzött 
határnapon át nem veszi, vagy később aján
latától önként visszalépne, bánatpénzét elveszti 
és az áiuda kezelésének biztosítása czéljából 
újabb pályázat fog nyittatni. — Egyebekben a 
dohányg* áitmányok eladására vonatkozó és 
ezen kir. pénzügyigazgatóságnal megtekintendő 
szabályok mérvadók.

Segesvár, 1901 évi november hó 9-én.
A segesvári m. kir. pónzügyigazgatóság.

1 1 4 .  az.
J901.

Ajánlat.
A rimaszombati dohánynagyáruda é.. a do

hány cs szivar különlegességi áruda kezelése 
felmondás folytán üresedésbejövén, annak cgyiit- 

I tesen leendő betöltésére zárt Írásbeli ajánlatok 
utján folyó évi decrember hó 2 0 -án délelőtt 1 0  

órakor a rimaszombati ni. kir. pénziigyigazga- 
tóságnál versei ytár) yalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyat a versenyzők által a do
hánygyártmányok « adása után igénybe vehető 
feladási dij fogja képezni és a dohánynagyáruda 
mint a dohány és szivar különlegességi áruda 
annak fog adotranyoz.tatni, ki a legcsekélyebb 
eladási dijat lógja követelni mindazon által a 
kincstár fenntartja magának azon jogot, hogy 
a versenyzők között tekintet nélkül a követelt 
eladási dijra szabadon választhasson.

A  dohánynagyáruda 1900. évi forgalma 257045 
kor. 2S fillért tett. Az i ddigi dohány nagyárus 
az áruda kezelése után 2  azaz kettő százalék
nyi eladási dijat élvezett Ezen dohánynagyáru- 
daval kapcsolatos dohány kisaruda 1900. évi 
forgalma 11000 korona 50 fillért tett.

Ugyanazon árudával bél) egjegyek és váltó- 
űrlapok kicsinyben való eladása is össze van 
kötve és ezen áiuda 1900 évben 27708 korona 
74 fillér bélyeg és váltóürlap forgalmat ért el.

I la a dohánynagyáruda vállalkozója kívánná, 
valódi havanna szivarok eladásával is megbíz
ható, megjegyeztetik azonban, hogy ezen szi
varoknál az eladási dij maximuma 1 f> száza
lékot tesz.

A rimaszombati dohány és szivar különleges
ségi áruda 1900. évi forgalma 23979 korona 
10 fillért tett. Ezen aruda kezelésért az eddigi 
árus 2  azí*z kettő százaléknyi eladási dijat él
vezett.

A  szükségelt és az általános, valamint külön
legességi árjegyzékekben|íoglalt összes dohány, 
szivar és szivarka gyártmányok a kassai kir. 
dohányáruda raktárból szerzendök be.

A további feliételek valamennyi m. kir. pénz- 
ügyigazgatóság, a kerü'etben levő ndóhivatalok 
és pénzügyőri biztosság és szakaszoknál bctc- 
kinthetök.

Rimaszombat, 1901. évi november 9-én.
A rimaszombati m. k ir. pénzügylgazgatóság.

B 1 3 f > 7 .  sz.
V I .  1 9 0 1 .

Árlejtési hirdetmény.
A  zilahi Kir. pénzügy igazgatóság részéröl | 

közhírré tétetik, hogy Tasnád községben (Szi- j  
lágyi, legye) a dohánynagyárudanak betöltése 
czcijából a nevezett igazgatóságnál 1901. évi 
deczembcr 23-án d. e. 1 0  órakor írásbeli aján- | 
latok áltál versenytárgyalás fog tartatni.

Kzen nagyárudához 80 dohánykisárus van 
dohánybeszerzés végett utalva

A  nagy áruda készletet a debrec/eni ni. k r. 
dohánygyárban szerzi be és eddig 2 %-tóli tőzsdé
det élvezett.

Ezen nagyárudával össze van kötve a bélyeg- 
és váltó űrlapok árulása is és ebbeli készletét a 
tasnádi kir. adóhivatalnál szerzendi be.

A  nagyáruda kezelése az a/ra alkalmasnak 
talált s legcsekélyebb tőzsdijt igénylő pályázó
nak fog adományoztatni s csak is ezen tőzsdij 
képezheti az ajánlatok tárgyát.

A  nagyaruda évi forgalmit átlagosan véve 
dohány és szivarban 110 209 koronára tehető 
nyers értékben.

A magas kinc tár ezen évi forgalmi ered
mény állandóságául úgy a kistőzsdék számára 

■ nézve kezességet nem vállal. -  a tözsdedij 
utólagos felemelését nem engedélyezendi és 

j bárminemű kárpótlási igényt tekintetbe nem 
i veend. ellenben vállalkozó köteles 15 napi szük

ségletet. — mely 4000 koionányi becsértéket 
képvisel, mindég készen tartani.

A  pályázók aján ataiknak biztosítására 4000 
koror.anyi összeget kötelesek a tasnádi vagy 
bármely niás c keiü’etbeJi adóhivatalnál bánat
pénzül letenni cs az arról szóló nyugtát 50 
krajczaroi: bélyeggel ellátandó Írásbeli lepecsé
telt ajánlatukhoz csatolni.

Az ajánlatok a zilahi pénzügyigazgatósag 
főnökénél benyújtandók.

Az ajánlat a következőleg jelölt alakban szer
keszt (ndő és a következő okmányokkal ellá
tandó ugyan is:

a) A  letett bánatpénzről szóló nyugta.
b) Nagykorusági bizonylat.
c) Hatósági, erkölcsi, vagyon állapotot és 

honosságot igazoló bizonylat.
A  tekintetbe nem vehető ajánlattevő vállal

kozik bánatpénzei a versenytárgyalás befejez
tével vissza fognak adatni, a legkedvezőbb aján
lattevő bánat) énze ellenben az árudának dohany- 
anyaggal való icljcs ellátásáig vissza tartatik.

Azt n vallalkt /ó pedig, ki a dohánynagyáru 
dának készletét a neki előlcgesen tudtul adandó 
napon át nem venné — lelett bánatpénzét 
elveszti.

<Hy ajánlatok, melyek a fent elősorolt fel
tételeket nélkülözik, vagy melyek más pályázó 
ajánlatai) a hivatkoznak ép oly kevésbbé fognak 
tekintetbe vétetni, mint azok, melyek a kitett 
záit iclö után adatnak be. .

Az egyenlő tartalmú ajánlatok feletti intéz
kedést ezen kir igazgatóság magának fenntartja.

A  további feltételek és a dohanyáruda keze
lésével összekötött kötelezettségek ezen kir. 
igazgatóság s a sz.-comlyói m. kir. pénzügyőri 
biztosságnál megtekinthetők.

Zilab, 1901. november hó 24-én.

A zilahi m. kir. penzügyigazgatÓBág.

Í>U 4 I f» sz.
Ibin.

Hirdetmény.
A z altalános forgalomban levő dohánygyárt

mányok árjegyzékében az ,,K“ szivarkák cso
portja alatt „Nílus" elnevezéssel uj fajú szivarka 
hozatik 1901. dcczcniber 1 -től forgalomba K 
szivarka faj 1 0 0 -as és 2 0 0 -as csomagolásban és 
darabonként is fog elárusittatui.
1 0 0  drb ára az árudák részére
1 0 0  drb ára a fogyasztók részére

2 0  drb ára az árusok részére 1 0 0 0  

drb 2 0  as csomagolásban 5 3  

2 0  drb ára a fogyasztok részére 1 

1 drb a fogyasztók részére — K . ,w ,m 
A belföldi különlegességi dohánygyártmányok 

árjegyzékéten I)- szivarkák csoportjának lé s  
' L a j ,e í e tu C ub és * favana szivarkák csakis 

a készletek elfogytárg fognak elárusittatui.

____ ^  m Idő pfltizügymlnlszteriimi.

■ K. 
K.

K.
K
K.

30 fill. 
— fill.

fill. 
2 0  fill. 
Ofi Ilik

Sí Kédszerlcesztfl: Hallal Nándor.
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„ D O H Á N Y A B U S Ó K  K Ö Z L Ö N Y E “
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A L T . G ross- und Kleinverschlcisg. — Veriniachtes. — Briefkaslen der Hedalclion.

Gross- und Kleinverschleiss.
Vor Jahrzehntcn galt es noch als ein 

Ereignis. wenn Derjenige, welcher eine 
Grosstrafik-Lizenz besass, dieselbe zurück- 
legte und mit dem Gescbáfte nichts zu 
tinin habén wollte. I)ie Grosstrafik, und | 
war ihr Wirkungskrcis noch so gering- 
fügig, vermochte zumindest Denjenigen 
zu ernahren, der sich ihr mit ganzer 
Kralt widrrjete. Jawohl, damals war dies 
anders. Mán berücksichtigte den jeweilig 
erzielten geringen Konsum des Unter- 
nehmers und bewilligte ihm eine ent- 
sprechend höhere Provision, Das ist nun 
ganz anders geworden. Ob der Konsum 
gering oder hoch ist. die Verkaufsprovi- 
sion, welche der Grosstrafikant erhalt, 
ist tiberall verhált nissmássig so kiéin, 
dass Derjenige, welcher das Gescháft 
führen soll, zum Schlusse des Jahres zűr 
P’rkenntniss gelangt. dass er eigentlich 
im Laufe des Jahres nichts anderes ge- 
than hat. als sein Geld umgewechselt.

Und erbost hicrüber legt mán seine 
Giosstrafik-Lizc nz zurück, oder was noch 
schlimmer ist, mán Kihrt das Gescháft in 
einer solchen Weise fórt, dass es zum 
Schaden des Artikels selbst geschieht. 
Nur wenigen Grossverschleissern im Lande 
gelingt es, durch eine ganz besondere 
Sorgfalt. die sie ihien eigenen Kleinvcr- 
schleissgescháften angedeihen lassen, sich 
dauernd zu erhalten. Bis vor Jahren gab 
es noch sehr viele Grosstrafikanten im 
Lande, dérén Gescháfte seit Beginn des 
Tabak-Monopols, alsó seit einem halben 
Jahrhundert existirten. was nunmehr noch 
höchstens bei einem Dutzend Grosstrafi- 
ken der Fali ist. Durch den ausserordent- 
lichen Druck in Hinsicht der Geringfiigig- 
keit der Provisionszahlung,. verschwand 
eines nach dem anderen jener altén Ge- 
scháfte. die einst unter Zuhilfenahme 
enormen P'leisses und Ausdauer mit Stolz 
ihr Gescháft fuhrten. Im k. u. Finanz- 
ministetium táuscht mán sich seit vielen 
Jahren bereits darliber, indem mán an- 
nirnmt. der Grossverschleiss müsse ein 
sehr rentables Gescháft sein. zumal sich. 
so oft eine Konkurrenz - Ausschreibung 
stattfindet, eine grosse Menge Leute 
finden. welchy nicht nur einander in 
Wohlfeilheit der Provision überbieten, 
sondern die auch noch ausserdem mit 
einem ganzen Heer von Protektoren ver
seken das Ministerium bestürmen, ihnen 
die Lizenz zu ertheilen. Wir wundern 
uns keineswegs darüber und können 
sagen, dass wir das Alles für ganz na- 
türlich finden. W ie sollte auch einer von 
den vielen Bewerbern nur im Geringsten 
eine Ahnung davon habén, dass ein 
,,árarisches Gescháft", wie mán es zu 
nemien pflegt, ein Gescháft, welches mit 
vielen Tausenden manipulirt, niehts trágt. 
Praktisclie I.eute freilich, die nehmen den 
Kechenstift zűr 1 iand und reclinen, táu- 
schen sich dabei aber, wie wir schon 
unzáhligemal gesehen, gerne selber, indem 
sie die Kinnahmcn so optimistisch be-

deutend einstellen als nur möglich, da- 
gegen die Ausgabt n so gerinfugig be- 
handeln, als ob sie alles geschenkt bé
kámén.

Der Beweis, dass dies Alles so ist, 
wie wir es hicr schon so oft gesagt 
habén, Jiegt in dem Umstande, dass die 
Ausschreibungen wegen Beset/ung neuer 
Grosstrafik-Posten sich alijáhrlich ver- 
mehrt. Das Heer der „Enttáuschten" 
vermehrt sich eben ausserordentlich und 
es steht zu befürchten, dass es sich noch 
mehr vermehren wird, bis dass mán auch 
auf diesem Gebiete eine Reform einfüh- 
ren wird, die zu den Verháltnissen, wie 
sie heute vorhanden sind, auch passt.

Nichts Anderes als Kleintrafiken, wel- 
chen die Besorgung des Grosstrafik- 
gescháftes ohne Honorar übertragen ist, 
sind die Grossverschleisse von heute. 
Selbstverstándlich kaim das nicht im In
teressé der Kleintrafiken liegen. Ks muss 
auf irgend eine Weise eine Regelung 
stattfinden, die dem praktischen, aber 
auch gerechten Standpunkt im Verschleiss- 
wesen entspricht, Wenn es die Gross- 
trafikanten nicht selber einsehen. dass 
sie Gefahr laufen, bei dem heute herr- 
schenden Modus nach und nach Alles zu 
verlieren und umsonst arbeiten zu müs- 
sen, so kaim ihnen natürlich auch diese 
unsere Meinungsabgabe nicht viel helfen. 
Alléin, wir glauben, dass wir allenthal 
ben verstanden werden und dass uns 
insofcrne beigepflichtet wird, als ja jeder 
Grosstrafikant selbst von der Ueberzeu- 
gung durchdrungen ist, dass es in dieser 
Weise mcht fortgehen kann. Denn ab- 
gesehen davon, dass sich die Ausgaben 
stetig vermehren, werden es die Klcin- 
trafikanten iiber kurz oder láng ebenfalls 
satt bekommen, einer ganz unnatürlichen 
und ungerechten Konkurrenz gegenuber- 
zustehen und die geringstc Folge davon 
wird die sein, dass zumal in der Haupt- 
stadt und in den Stádien derartig gross- 
angelegte Tabak - Verschleisse errichtet 
werden dürften, welche die Konkurrenz 
mit den Grosstrafikanten aufnehmen kön- 
nen. Diese Anzeichen sind schon jetzt 
vorhanden und wir sehen wie sich die 
Zahl jener Kleintrafiken vermehrt, die in 
den frequenten Strassen und Gassen, mit 
grossem Waarenl.-ger luxuriös eingerich- 
tete Gescháfie errichten. Bisher waren 
ja bekanntlich die Kleintrafiken in den 
Grossverschleissen nur deshalb vöm l’ub- 
likum favorisirt, weil dasselbe in dem 
kleinen unansehnlichen. nicht leistungs- 
fáhigen Gescháftchen nicht das békám, 
was es wiinschte. Pálit dieser Umstand 
aber wcg, dann entfallt auch die Noth- 
wendigkeit der Kleintrafik in den Gross
verschleissen und mit ihr auch der Nutzen, 
ohne welchen die Grosstraflkanten un- 
möglich bestehen können.

Das sollten die Grosstraflkanten bei 
Zeiten erwágen und daraul bedacht sein, 
auf welche Weise ihr eigentliches Ge
scháft einer Reform theilhaftig werden 
könnte, die geeignet >yáre aus dem bis-

herigen Rahmen mit Erfolg herauszu- 
treten. L)ie Grosstrafikanten müssten ent- 
weder ihre Spesenlast derart verringern. 
da^s ihnen aus der Verschleissprovision 
ein namhafter Nutzen erwáchst, oder sie 
müssten die Aufhesserung ihrer Ver- 
schleiss-Provision vöm Finanzministerium 
unbono erbitten. Würde d;is letztere nicht 
gewáhrt, dann müsste mit allén Mitteln 
dahin getrachtet werden, die bedeuten- 
den Kosten zu verringern. Fs ist námlich 
auch grundfalsch, wenn das kön. ung. 
Finanzministerium es verlangt, dass die 
Grosstrafiken gerade in den theuersten 
und frequentesten Strassen ihre Lokálé 
miethen müssen. Warum? Wozu? W el
ches Interessé hat das Ministerium. hat 
die Iabak-Regie daran. dass eine Gross
trafik ir. Provinzstádten auf dem Haupt- 
platze, in der Hauptstadt in den Haupt 
strassen sich hefinde? Wir finden das 
gerade Gegentheil. Das Finanzministerium 
wünscht ja nichts anderes oder darf viel- 
mehr nichts anderes wünschen, als dass 
die Kleinverschleisser ihre Waaren iq 
ordnungsmássiger Weise in der Gross
trafik ausgefolgt erhalten. Nun, und das 
kann in einer Nebengasse nicht gesche- 
hen, das kann nicht in dem Hofraume 
eines Hauses vorgenommen werden? Wir 
begreifen wahrlich diese verkehrte An- 
sicht nicht. die doch ausserdem deutlich 
erweist, wie wenig darüber nachgedacht 
wird, was für den Verschleiss tauglich 
und was nicht.

Vermischtes.
Z ű r Tabakm onopolsfrage in Bulgárián. Aus

Sophia wird gcschrieben : Die bulgarische Han- 
delszeitung belehrt in einer offiziösen Notiz ihre 
Leser dahin. dass die neue bulgarische Anleihe 
von 120 Millionen Francs nicht. wie bisher 
alIgéméin angenomnicn wurde, auf der Fin- 
ftihrung des staatlichen Tabakmonopols beruhe, 
sondern der \ ertrag. an dessen Fertigstellung 
eben in Sophia gearbeitet wird, das Wort 
Monopol gar nicht enthalte. Dagegen eröffnet 
das genannte Blatt, dass es sich um ein aus- 
schliessliches Tabakfabrikations - Privilégium, 
welches an eine ad hoc mit auslándischcm 
Cielde gegriindete Gesellschaft vergeben werde, 
handle. welche Gesellschaft an Stellc der bis- 
herigen 80 bulgarischen Tabakfabrikanten. unter 
Beibehaltung der Banderollen (welche die Ge
sellschaft kauft und als Tabaksteuer dem Staats- 
schatze bezahlt). Irete. Diese Krklárung liir das 
maskirte Monopol erregt hier ungeheure Hciter- 
keit untl dürfte nach dem Rezepte der Anek- 
dote des Reisenden gemacht sein, der aus 
Kroatien herichtet, die dortigen I .eute bedienten 
sich ..pferdt áhnlicher Thiere *. die sie „Konje“ 
nennen. Ks ist wenig wahrscheinlich, dass 
Karawelow. der ernstc Finanz- und Staatsmann, 
durch eine solche Umschreibung des Monopols 
den Widerstand der Opposition lahmzulegen 
versuchen wird. Das Blatt sagt. dass der Staat 
mit ÖU Perzent an dem Reingewinne der 'l'abak- 
monopol-Ciesellschaft „ohne TabakmonopqF 
theilnehmen werde.
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BriefKasten dér Redaktion.
Harrn F. M. in D. Die Kellner in den Kaflfee- 

und Wirthsháusern verabreichen Zigarren auf 
Grund einer Lizenz, welche ihnen dies gestat- 
tct. Mehr als den summirten Preis dürfen sie 
in keinem Falle verlangen, sie thun es auch 
uiciit, sondern rechneo stillschweigend 2—3 
Kreuzer mehr für eine Zigarre. Hált sich dér 
G »st daiüber auf, so gébén sie den Mehrbetrag 
zuruck. Was die Spezialitátensorten anbelangt, 
so Kounen die Kellner auch diese verabreichen, 
wcnn sie darum ansuchen. Das Ganzé hat eben 
kémen Sinn, da jeder Gastwirth und jeder 
K.cllner in dér Weise veriáhrt, wie es ihm ara 
b.sten passt, und die Zigarren ohnehin in dér 
Trafik gekauft werden. Dass dér Káufer für 
die Zigarren háufig mehr bezahlt, braucht den 
Traíikanten nicht besonders aufzuregen, da er 
.sc.bst dabei keinen Schaden hat.

Vorgehen soleher Leute. wie Sie sind, íest- 
nageln müssen. Nachdem Sie durch 1' 8 Jahre 
das I31att regelmassig beziehen. ein 131 itt. wel- 
ches Sie doch unstreitig seiner Zeit be.;tellt 
habén, falit es Ihnen auf einmal ein. es zurück- 
zuschicken, weil mán von Ihnen die Bezahlung 
dafür verlangt. Wir konnen es lcaum sagen, 
welche Niedertracht und Gemeinheit in einer 
solchen Handlungsw.nse gelegen ist, da doch 
dér >Dohányárusok Közlönye* kein Blatt, wie 
ein anderes ist, da er fii- Ilire Interessen zu 
arbeiten gezwungen ist, ob Sie das Blatt abon- 
niren oder nicht. LJnd dieser LJuistaid ist es 
eben, dass mán einem solchen Blatté gégén- 
über, wenn mán noch so bettelarm ist, zurain- 
dest so anstándig veríahren muss, dass mán das 
Blatt, von dem Augenblicke an, wo mán es nicht 
wünscht, zurückschickt. Doch wozu wollen wir 
uns noch weiter darüber ecluuífiren und Leuten
Anstand beibringen, wie Sie es sind, was eine 

ítü.rn B. Scji. in Zs. Es ist uns áusserst ; ganz vergebliche Mühe wáre. Hier in dér 
peiulich, wenn wir hier an dieser Stelle, das j Hauptstadt gibt es arrae Witwen und Waisen,

die das Blatt, welches für ihnen und ihr Ge- 
scháft arbeitet. beziehen und welche die Heller, 
die sie sich vöm Munde absparen, dankbarst 
opfern. Dagegen habén wir es mit Grosstrafi- 
kanten, wie Sie zum Beispiel einer sind, zu 
thun. welche da glauben dann auch glücklich ge- 
worden zu sein, wenn sie das Blatt, welches 
ihren Interessen dient, um ein paar Groschen 
benachlheiligen. Píui Teufel !

Frau K. P. in B Daran lásst sich niclits 
ándern. Die Pachtsumme müssen Sie be/.ahlen, 
nachdem Sie den Kontrakt erst vor 6  Monate 
unterschrieben habén. VV.»s den Automaten 
betrifft, so ware die Einführung desselben be- 
reits durchgeführt worden, wenn die Stadt- 
behörde, beziehungsweise dér Baurath die 
Plátze, welche die Automaten auí dér Strasse 
einnehmen, bewilligt hárte. Da dies nicht 
dér Fali ist, musste vorláulig die Aufstellung 
dér Zigarren-Automaten unterbleiben.

HilPsredakteur: Ferdlnand Holtai.

f i a g y -  é s  k i s t ő z s d é k  f i g y e l m é b e !

P O J A T Z I  F L . .  és T Á R S A
CS. klr. szabadalmazott gyufanemii gyárai D E U T S C H - L A N D S E E R G 3 E N  (Graz msllett)

ajánlják legjobb minöságüeknak elismert gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy k á n n á - ,  mint különösen *  a i o n - g y u f á j a l t a t .
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltséguek és rendkívüli keresletnek örvendeuek, főleg a 

M illennium -gyufa,
Magyar korona-svéd gyufa,
Magyar honvéd-szobor-gyufa.
K rokodil- gyű fa és
Magyar imperial-gyufa elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

fé r f ia k  arczképeivel diszilvék.
Rips-gyufa dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch-Land ibergbe intézni A legolcsóbb árlételnket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  Budapest és közvetlen környéke részére  V I I . ,  K u m b u c l i - u t c z a  8 .  s z .

r“‘án,”k' POJATZI FL. és TÁRSA “ ŜSSS-JSSr
DEUTSCH LANDSBERGBEN (G raz  m e lle tt) .
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F E L T Ű N Ő  U J D O N S á G .

Delice Minden hirdetés felesle

ges, a dohányzó egyszer 

veszi és többé mást nem 
s z í h a t  »  —

t .

legjobb oalódi francia
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