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T A U T A L O n i .  Nincs töbliú protekezió! — Uj iparág. Vegyesek. Szerkesztői üzenetek. — Árlejtés.

Nincs többé protekezió!
(-i -r.) Ismét feltűnt ama világitó sugár, 

mely sötét éjijén megvilágítja azon erkölcsi 
momentumot, mely szerint e hazában 
ezután csak az ernyedetlen szorgalom, 
a tehetség es az arra valóság révén 
lehet majd állást elnyerni vagy azon 
előre jutni.

A különböző szakminiszterek az alattuk 
álló hivataloknak értesítéseket küldöttek, 
mely szerint ezután a protekezió nem 
csak teljesen hasznavehetetlen, de sőt 
határozottan veszélyes is lesz. Mily kü- 
lönbözőkepen fogadják emez értesítést, 
az képzelhető, annyi azonban bizonyos, 
hogy minden igazságszeretö es morális 
er/.ekkel biró ember szimpátiáját el
nyerte ezen értesítés. Azon tényből, hogy 
ezen értesítést szétküldtük, kiviláglik, 
hogy ez már mennyire szükségessé vált. 
Ha a különböző szakmákban a hivatal
nokok kevés tudása nem lett volna any- 
nyira szembeötlő, nem határozták volna 
el a miniszterek ezen energikus lépést. 
Hisz a publikum számtalanszor láthatja, 
hogy legszentebb erdekei is nemely hi
vatalnok tudatlansága miatt mennyire 
veszélyeztetve van.

Ezen állapotnak immár vege van, 
miután a szorgalom es tehetség ezentúl 
elnyerik jutalmukat. Hányszor volt rá 
eset, hogy egy-egy tehetséges embert 
hátra szorítottak egy másik tehetségtelen 
emberert, csak azért, mert az utóbbinak 
protekeziója volt. Ez kedvetlenseget, 
haragot és kishitűséget szül, a minek 
megint a publikum iss/a meg a levit.

Nagy a protektorok serege, ezen ne 
csodálkozzunk. Mindenki, a kinek a nyil
vános életben csak némi kis szerepe 
jutott, már protektor. A nyilvános élet
ben csak igen kevés ember szerepel, a 
ki a protektor szerepét megvetéssel 
visszautasítja.

A protekezió nemcsak a hivatalnoki 
körökben, hanem már a nép között is 
grasszál, meg pedig annyira, hogy gyak
ran a legcsodálatosabb dolgokat hallja 
az ember.

A dohányárusok körében is már nagy
ban befészkelte magát a protekezió ba- 
czillusa. I la valami szegény ördög tra

fikért akar folyamodni, nem igen keres 
először helyiséget, hanem igenis protek- 
tort. Ha ezt megtalálta, akkor megvan 
minden. Nem jön tekintetbe az üzlet 
jövedelme, a készpénz mennyisége, csak 
a nagy. a hatalmas protektort látják s 
ezzel meg van minden.

Ilyenkor eltekintenek az erre hivatott 
hivatalnokok bírálatától, véleményétől s 
a méltóságos vagy nagyságos ur vizit
kártyája meghozza a kívánt eredményt. 
Négy év előtt kezdtünk ezen ügy mélta
tásába s akkor egy időre úgy látszik 
meg is szűnt a nagy protegálás, ma azon
ban tény, hogy az ügyek rosszabbul 
állnak, mint akkor, betudhatjuk ezt a 
létért való szakadatlan küzdelemnek.

Tudjuk, hogy ezert a minisztériumot nem 
erheti a felelősség vádja, miután gyakran 
a leghatalmasabb protekezió daczára sem 
intézik el egyik-másik kérvényező ügyét 
kedvezően. Néha azonban megesik, hogy 
egynémely protegált kiviszi akaratát s 
ez oly körülmény, melyet a magyaror
szági dohányárusok érdekeben nagyon 
sajnálunk.

Vájjon mit is gondolnak ezen méltó- 
ságos és nagyságos urak ? Meggondol
ják-e. hogy ha az illetőknek meg is szer
zik a dohányárudát, ezen ..jotetemeny- 
nyel“ egyszersmind tönkre is teszik az 
illetőt { Nem követelhető, hogy az illető 
gróf. képviselő vagy püspök az ügyeket 
jobban ismerje, mint az illető szakhiva
talnok. Hisz ha tudnák, mennyi rosszat 
cselekszenek a protekezió által, való
színűleg elutasítanák a protekeziós kérel
mezőt.

Ilyenkor annyi jogtalanság történik, 
hogy csodálatos, miszerint nem gondol
ják meg, hány ember szenved ezen egy 
protekezió által. A hányszor egy ily uj 
trafikot látunk, mindannyiszor sajnáljuk a 
szegény szomszéd trafikost es a tévútra 
vezetett uj trafikost is, a ki idejét es 
pénzét azon kétes elvezetnek áldozza, 
hogy dohánytőzsdében ülhet. S ilyen 
ügyekhez adják a nevűket a nyilvános 
életben nagy szerepet vivő urak, kiknek 
jó példával kellene elüljárni

Ideje volt már, hogy a kormánykö
rökben arra is gondoltak, miszerint kije
lentsék, hogy vege a befolyásnak oly

ügyekben, melyek csak a hivatott hiva
talnokok józan es szakszerű niegbirálása 
folytán nyerhetnek elintézést. Ezen erte- 
sitésben ugyanis csak azt látjuk, hogy 
az illető minisztériumok védekezni akar
nak a hívatlan protektorság ellen. Eigyel- 
meztetés az illető uraknak, mely szerint 
ezentúl fenyes nevük nem lesz mindenre 
képes.

A mi álláspontunk ugyan jelentekte- 
lennek látszik, mégis kijelenthetjük, hogy 
a minisztérium kebeleben a trafik-pro- 
tektorokkal már torkig vannak. Jó ügy
nek nem kell protekezió s a fővárosban, 
a hol 600.000 lakos s e között 950 do
hányárus van, nem tekinthető jó ügynek, 
ha valaki dohányeladási engedélyt kap. 
Ha erre protekezió mégis szükséges 
lenne, az egyszerűen megsertese lenne a 
szakhivatalnokoknak, kikről talán feltéte
leznek. hogy kötelességeiket nem telje
sítik bizonyos tények tekintetbe vétele, 
nélkül.

Es ezert protektor uraim, legyenek 
kissé keményebb szivüek, hisz olvasták 
a szakminiszterek leiratát, mely a hiva
talnokoknak szol, de önöket gondolja. 
Vegyék ezt. tudomásul méltóságos es 
nagyságos uraim !

Uj iparág.
Más helyen közöljük tudósítását ama 

komissziónak, mely hivatva volt meg
ítélni. hogy mily iparágak életképesek 
nálunk Magyarországon.

Egyebek között megemlítette a komi- 
szió a czigarettapapir, hüvely es a szivar
szipkák gyártását, mely iparágak meg
érdemelnek, miszerint nálunk is meghono- 
sittassanak.

Ugyanezen a véleményen vagyunk es 
voltunk mi is mindig es többször szól
tunk is róla. Főleg kiemeltük mindig, 
hogy a czigarettapapirt es hüvelyt a do
hányárusok nagyon is drágán kapják, 
semhogy az némileg nevezetesebb hasz
not hajtson. Az osztrák gyárosok rek
lámmal kivittek, hogy ma Magyarorszá
gon e szakmában ők a helyzet urai es 
középszerű minőségű áruikat mondhatnék 
uzsora kamattal adják el. Franczia cziga
rettapapir elnevezés alatt gyártják ezen
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papirost Becsben és Triesztben. A leg
finomabb czigaretta-hüvelyból 1000 drb 
nem kerül többe legfbllebb 20 krba. A 
papír, melyből belföldön kilója 30 kr., 
Francziaországban a legfinomabb 60 kr., 
1000 drb hüvelyre nem több, mint 
20 kr., még ha Francziaországból szállít
ják is.

Már most számítsuk ki, hogy a gyáros 
vájjon mennyit vesz be a 30 krnyi ki
adásért 1000 drb hüvely után. Ez már 
több mint uzsora, ezt már csak a gyógy
szerész engedheti meg magának, az is 
csak a kis forgalom miatt.

A szóban forgó iparczikk nálunk már 
rég meghonosittatott volna, ha annak 
eladói, az árusok, inkább törődnének a 
saját érdekükkel. Megengedik, hogy a 
gyáros az árat, a vevő és az ország 
minősege szerint, tetszéséhez képest vál
toztassa.

Megtudtuk ugyanis, hogy egy cziga- 
rettahüvely-gyáros, a ki nagy reklámmal 
nálunk biztos talajt talált, ugynazon árut, 
melyet ide szállít, Galicziába sokkal, de 
sokkal olcsóbban szállítja. Meg is teheti, 
hisz a szétvagdalt papiroson 200, sőt 
300% -ot is nyer.

Kiszámítottuk ugyanis, hogy azért a 
papírért, mely Francziaországból* szál
lítva kilónként 60 kr., tízszer húsz krt 
vesz be. Ha már most a munkadijat és 
a reklámköltségeket tekintetbe vesszük, 
könnyen kiszámíthatjuk az előbb említett 
200, sőt 300%-ot is.

így tehát jogos lenne, ha egy ily 
iparág nálunk is meghonosodnék. Ez oly 
iparczikk, mely kivitelkepes is lenne, 
miután az osztrák gyárosok csakis a leg
nagyobb haszon mellett akarnak dolgozni.

A szivarszipkák gyártása, úgy a papi
ros, mint faszipkáké is nagyon kifizetőd
nék. Van ugyan két ilyen gyárunk Po
zsonyban és Zólyomban, de ezekben 
annyi a munka, hogy nem képesek az 
összes követeléseknek megfelelni.

Van is minden kellékünk ahhoz, hogy 
ezen faszipka gyártás felvirágozzék. Van 
északi Magyarországban elegendő fánk 
meg munkaerőnk is. A spekuláczió már 
minden téren kiaknázott mindent, csak 
ezen szakmában érthetetlen módon nem. 
Ezt annak magyarázzuk, hogy a laikus 
publikum ezt sokkal csekélyebb értékű
nek tartja, sem hogy vele komolyan 
foglalkozzék.

Ha ezen eszmét korábban felkaroltuk 
volna, akkor az osztrák gyárosok nem 
lettek volna oly hamar milliomosokká, 
mi meg jobban boldogultunk volna.

Vegyesek.
Uj trafikok. Mily bolondul mennek 

neki az embernek, a mikor trafik-enge- 
délyert folyamodnak, bizonyítja a követ
kező eset, melyet kommentár nélkül 
közlünk :

A múlt hónapban egy hölgy, valószínű
leg nagy protekczióval, trafik-engedélyt 
kapott. Már most engedélye lett volna, 
de nem volt helyisége; a hölgy ugyanis 
oly helyiséget említett kérvényében, mely 
másé volt. Bizonyára azt hitte, hogy az 
engedelylyel a lefizetett házbér nyugtáját 
is megkapja. Máskülönben nem értenék 
az eljárást.

Egy másik hölgynek meg volt helyi
sége, engedélye is, de most társat keres, 
miután pénze nincs. Ez bizony szomorú 
állapot!

Az idők tanú ja .  Nemreg egy trafik
engedélyt megvontak azért, mert a tulaj
donos elszegényedett. Az évi forgalom 
ott maximum 5000 frt volt, tehát néhány 
száz forint deficzit biztos volt. Ezért a 
helyért nem kevesebb, mint 6 ember je
lentkezett, kik részben már beadták, rész
ben csak be fogják adni folyamodványu
kat. Kezd a dolog mulatságos szint 
nyerni.

Uj iparágak. Az országos iparegyesü
letben vasárnap délelőtt folytatták az uj 
iparágak meghonosítására vonatkozó ta
nácskozásokat Matlekovits Sándor v. b. t. t. 
elnöklésével. A kereskedelmi szakok sze
rint folytatott tanácskozásban ez alka
lommal a norinbergi áruknak még le nem 
tárgyalt részé került sorra es a követ
kező áruczikkekkel foglalkoztak, mint 
olyanokkal, a melyekben nagyreszt egy- 

| általán nem, de legföljebb igen kis mér
tékben födözi a szükségletet a hazai ipar, 
u. m. keztyü, kanalak, métermérték (zoll- 
stock), nadrág- és utazószij, ostor, ostor
nyél, olló, pipaszár, fogkefe, szivar- es 
szivarkaszipka, sétabot, pipa, szivarkapa- 
pir, töltényhüvely, pléhtálcza, viaszkosvá- 
szon, játékbabák, iskolatáska, rámástükür, 
pénzerszény, sakkfigurák, dominó, szoba- 
diszszobrok, gummilabdák és sárczipő. 
Ezekért az árukért a bizottság megálla
pítása szerint több mint tizenhárom millió 
forint megy külföldre, nagyrészt Ausz
triába. A jövő heten folytatják a tanács
kozást.

A pénzügyminiszter a filokszera által
elpusztított szőlők felújításának előmozdí
tásáról szóló 1896. évi V. tői vényczikk- 
ben meghatározott ellenőrzési és ellen- 
jegyzési teendők végzésére a Magyar 
Agrár- és Járadék-Bank részvénytársa
sághoz kormánybiztossá báró Amelin 
Viktor pénzügyminiszteri osztálytanácsost 
nevezte ki.

Dohányzók királya. Ezt a nevet vívta ki macá
nak egy londoni bankár. Ilires nagy dohányos 
volt ő mindég, aki napjában tekintélyes számú 
havannát füstölt el s aki a müinp összeakadott 
egy barátjával. Ez is nagy dohányos volt s 
persze, hogy versengő szó kerüli közöttük csak
hamar arról, hogy ki tud több szivart elszívni 
napjában ? A bankár akkor igy szólt:

Tizenkét óra alatt elludölök egy kiló erős 
kubai dohányt is . . .

A barátja kételkedett ezen és végre is tiát 
fogait!ak reá. A kiló dohányt szivarrá sodor
tatták, száz darab került ki belőle, amelyet a

bankárnak reggeli tiz órától esti tízig mind el 
kellett füstölnie. Csak azt a kikötést tette, hogy 
levegőn szívhasson, lehetőleg hajó födélzeten. 
Kilencz óra és húsz perez alatt nyolezvanhat 
szivarral készült el, amelyet mind egy hüvelyk- 
nyire szívott le. Akkor azután vesztettnek jelen
tette ki a fogadását a barátja, mert a hátralévő 
tizennégy szivart már közönséges dohányos is 

! el tudja füstölni két óra és negyven perez alatt.
A bankár még csak fejfájást se kapott a renge
teg számú szivartól. Füstölés közben csupán 
egy kotclettet evett meg s időközben vizezett 

; brandyt ivott.
A fü sze rke res ked ö k  egyesü le te  segéd-elhelyező 

, osztályt alapított, amelynek az lesz a hivatása, 
hogy gondos tudakozódások alapján a fűszer- 
kereskedőket ellássa alkalmazottakkal. Az irodai 

| órákat hétköznap délután 3 7 óráig tartják az
egyesület helyiségében. (Váezi-körut 37. sz.)

Az o s z trá k -m a g y a r  bank á llá s a . Az osztrák- 
, magyar bank ma tette közzé november hó 7-ről 

szóló heti kimutatását, amely a legutóbbival 
szemben, ha nem is valami lényeges, de min
denesetre javulást tüntet föl. A kölcsön-üzlet
60,000 forinttal, a lombard-üzlet 172.000 forint
tal hanyatlott, ellenben az adómentes tartalék 
1.46 millió forinttal emelkedett. Az érezérték- 
készlet.1.100 millió forint növekedést és a bank- 
jegy-forgalom 613,000 frt csökkenést mulat.

A kimutatás egyes tételei a következők: Bank
jegy-forgalom 705.940,000 frt (—613,000 frt); 
érczérlékkészlet 532.839,000 frt ( |-1.102,000 frt): 
váltótárssá 181.658,000 frt (—60.000 frt); lom- 
bardüzlet 25.395.000 forint (— 172.000 forint); 
adómentes benkjegytarlalék 27.255,000 forint 
( j-  1.466,000 frt.

Ham is postabé lyegzők. Bécsból jelentik :
A múlt héten elfogtak egy T r i s k a  Félix Antal 
nevű postatakarékpénztári segédhivatalnokot, aki 
kétezer forintnál nagyobb összeg erejéig csalá
sokat követett el a postatakarékpénztárnál. A 
múlt kedden ugyanis a hivatalában lévő asztal
fiókjában egy P o s t a m t (í a a d e n lelirásu 
és egy dátum bélyegzőt találtak. Bögtön gyanú 
támadt ellene, mert az utóbbi időben nagyon 
elegánsan öltözködött és pazarul élt, amire nem 
tellett volna a fizetéséből. Kollegáinak ugyan azt 
beszélte, hogy házeladásokat közvetít, amelyek 
jól jövedelmeznek. A titokzatos bélyegzők elő
kerülése után azonban a hivatal jelentést telt a 
rendőrségnél, amely aztán Triskát a kedvesénél, 
R e n a l d  Ilonánál letartóztatta. Ez a leány 
kávéházi kaszirnő volt," akit Triska el is jegyzett, 
mert gazdag temesvári lánynak mondotta magát, 
akire 30.000 forint hozomány vár. Triska még 
szülei házába is bevezette jegyesét, akit a derék 
iparospár nagyon megbecsült. Triska azután 
minden jóval elhalmozta Honard Ilonát, aján
dékokat adott neki s költséges utazásokat tett 
vele. A mull kedden aztán kitűnt, hogy Triska 

; csaló. A rendőrségnél megvallotta, hogy a bé
lyegzőkkel kis betétes takarékpénztári könyvecs
kéket hamisított s azokat beváltotta. Bevallott 
egy 971, egy 950, egy 430 és egy 400 forintos 

i csalást. 520 forintot találtak meg nála. A 
j szégyen egészen megtörte Triska szüleit. Bemard 

Ilona nem tudott semmit sem vőlegénye viselt 
dolgairól.

A R u d o lf fo gada lm i s o rs já té k . A Rudolf foga
dalmi sorsjáték bizottsága jelenti, hogy a sors
játék nyereményei november 20-tól vehetők 
fel. Jelentkezni lehet a kispesti római kath. 
plébánián, vagy Cziklay Lajos urnái (Budapest,

I IV., Só-utcza IX.)
A fü stö lés  re k o rd ja . Nem gyárkéményekröl, 

lokomotivokról, vagy gőzhajókról, hanem egy 
angolról van szó, a ki fogadott, hogy száz jó 
havanna-szivart szí el tiz óra alatt. Csak azt 
kötötte ki magának a nikotin-fogyasztás e 

i bajnoka, hogy szabadban füstölhet és mert ép 
hajón történt a fogadás, fölment a fodélzetre,

| kikereste magána< a legszellősebb helyet és 
lehető kényelemben helyezkedve el, belefogott 
a versenypófékelésbe. A gőzhajó kéménye időn
ként megszégyenülve szakította félbe munkáját
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hogy liliputi konkurrensét megbámulja. Kilenc/. '■ 
óra leforgása után 90 szivarnak vége volt, mire I 
a partner belátta, hogy elvesztette a fogadást ( 
és a még hátralevő négy szivart elengedte. A j 
nagy szivarozó hosszas füstölése közben csak 
egy kotlettet evett és időnként lelocsolta a 
szivarozástól kiszáradt torkát egy kis brandys- 
vizznl. Sessék ezt a tréfát a mi britannikáink- 
kal megpróbálni.

Á lla m i zá rószám adás. A múlt évre vonat- 
kozó állami zárószámadást most lőtte közzé az 
állami számvevőszék. A költségvetési törvény és 
n külön fölhatalmazások alapján foganatosított 
kezelés a következő eredményt m utatja: 

az előirányzott összes bevétel 474*871 millió Irt, 
a zárószámadásilag előirt ösz-

szes bev éte l.............. . ... 527*250 „ .,
a nagyobb bevétel tehát .... 52.379 millió Irt.
az előirányzott összes kiadás 491*021 „
mig az utalványozott összes

kiadás . . .  — .........  . . .  507*613 „
vagyis tulkiadás .. .  16*592 millió Irt.

A bevételek jelentékeny emelésével szemben 
tehát nagymértékű tulkiadások is vannak ; igen 
jelentékeny az előirányzat nélküli kiadások ösz- 
szege, mert megközelíti a 15 millió forintot. A 
zárószámadás végső eredményében 15.481 millió 
forint fölösleggel zárul. Az állam nettó vagyona 
a múlt év végén 507 millió Irt volt, az adós
ságok 253 ezer írttal apadtak. Érdekes, hogy az 
egyenes adóknál a hátralékok a helyeit, hogy 
apadnának, 1896-ban is emelkedtek. így a föld
adónak majdnem teljes V:»-«» azaz közel 
12 millió írt volt hátralékban. A házadónál a le 
nem rótt tartozás 3*6 millió. A hadmentességi 
díjnál „elő volt irvn“ 5*3 millió összes járandó
ság s ebből csak 1.8 millió forint folyt be, a 
hátralék közel 3*5 millió Irt. A hiteltullépések 
és a milliókra menő előirányzat nélküli kiadá
sok nem szólnak a költségvetés realitása mel
lett s mutatják azt, hogy a miniszter urak igen 
könnyen túlteszik magukat azokon a korlátokon, 
melyeket nekik a költségvetés szabna.

S óbányajegyek és á llam jeg yek . Bécsi hírek 
szerint az osztrák pénzügyminiszter már az 
egész t i z millió forint értékű sóbányajegy inony- 
nyiségét felgyüjtötte, melynek bevonása állal a 
szabnák összegét 60 millióra szándékozik redu
kálni. Ennek czéljaira 10 millió forintot kellett 
bankjegyekben a közös pénzügyminisztériumnak 
álszolgáltatni. A pénzügyminiszter öt milliót a 
banktól vett őt millió forint aranynak átszol- 
gáltatása ellenében ; a többi öl milliónyi állam
jegyet az állampén/lári bevételekből fedezték. A 
magyar pénzügyi kormánynak most hét millió 
forintnyi szalmái vaunak s ezt a mennyiséget 
most lii r szerint — tiz millióra akarja 
kiegészíteni. Ennek az operácziónak keresztül
vitele azért nehéz, mert az államjegy-forgalom 
mai lényegesen redukált mennyisége mellett nem 
könnyű dolog a kivárható három millió forintot 
állam jegyekben beszerezni.

M onté C a rlo  m é rle g e . Monté Carlo, —  nem 
a város, havem a játékbank — csak úgy ki
adja minden esztendőben a mérleget, mint a 
tisztességes vállalatok Hogy Monté Carlo 
nem a játékbank. hanem a város —  ckszisztál- 
hasson, szüksége van a játékbankra. Éppen 
olyan ez, mint a mikor egy vértelen, beteges, 
sovány leányzó saját külön rablót tart magának, 
a ki kifosztogatja a járókelőket. Kbböl aztán* 
megélnek pompásan mind a ketten, a rabló is 
a leányzó is, a ki kedélyes családi otthont ad 
a gazembernek.

íme, Monté Carlonak, a játékbanknak be
vétele az idén csupán 14 milló 850 ezer lrank 
volt, vagyis 5 millióval kevesebb, mint tavaly.

A kiadásokat igy csoportosítja a jóravaló, de
rék bank:

Albert herczegnek, szives
ajándék . . .  . . .  . . .  . . .  2.000,000 frank. 

Rendőrség, csendőrség stb. 1.500,000 „
Igazgatók, croupier-k, szol

gák... ... . . .  . . .  ........... 1.000,000
Színházak, zene, lóverseny, 

csónakverseny, galamb
lövészet, kivilágítás, ün
nepségek, jótékonyság(r) 800,000 ,.

Hirdetések . . .  . . .  . . .  . . .  500,000 „

Kzeken kivül százezer frankot költött a bank 
a játékban póruljártak hazautaztatására és ugyan
ennyit öngyilkosjelöltek kapaczitálására. A 
hivatalos mérleg azzal a tinóm kijelentéssel 
végződik, hogy nem is volt oly sok öngyilkos 
Monte-Carloban, mint a hogy az ember gon
dolná. összesen, nevetséges még beszélni is 
róla, — mondja a kis jelentés — harminezöt 
ember lett öngyilkossá a sok vesztesége miatt 
egy esztendő alatt. „Nevetséges** — mondja 
Albert herczeg, és a kétmillióval tömött zse
bére üt.

Mert Brutus derék, becsületes férfiú, mint 
ama Shakespeare mondja.

H ite lező k  k ijá ts zá s a . A magyar kereske
delmi csarnok, a budapesti hitelezői védő- 
egyesíilet és a bécsi hitelezők védőegyesülete 
az egyes czégekből alakult társas-ezégek által 
űzött közismeretü visszaélések tárgyában közös 
fölterjesztést intéztek az igazságügyi és keres
kedelemügyi minisztei ekhez, a melyben elpana
szolják, hogy rosszhiszemű és fizetési kötelezett
ségeiknek eleget tenni vonakodo adósok nagyon 
leleményesek az utakban és módokban, a me
lyek segítségével eljárásuknak a törvényes forma 
látszatát adva, a jóhiszemű hitelezőket kiját
szani és a törvény szigora alól menekülni igye
keznek. Legújabban azok az egyes ezégek, a 
melyek fizetési kötelezettségeiknek eleget tenni 
nem akarnak, az által segítenek magukon, hogy 
üzletükbe valakit, rendszerint u. n. ,,Strohmann“-t 
czégtársul fogadnak be. I la az egyes ezég vál
tozott át közkereseti társasággá, a hitelező sem 
czivilis, sem pedig büntető utón magán segíteni 
nem tud s követelése örök időre elveszett. A 
fölterjesztők véleménye szerint helyes volna, ha 
az egész kereskedelmi törvény revideáltatnék.

Megemlítik végül, hogy az 1897. évben meg
alkotott uj német kereskedelmi törvény az 
el panaszolt bajon úgy segít, hogy az egyes 
ezégbe belépett társtag felelősségét (tehát, ha 
ilyképpen az egyes ezégböl társasezég válik) 
bár föltéte lesen megállapítja. Ami viszonyainknak 
az ilyen kötelezettség föltétien megállapítana 
felelne meg.

Szerkesztői üzenetek.
t. Sz . . . Úgy hisszük, hogy ott nem 

fizetődnék ki a speczialitás trafik s ne felejtse 
el, hogy önmagának konkurrencziát nyújtana 
az által, hogy a kisárudájának forgalma veszí
tene. Miután a kisárudában 7 — 8 százaléka van, 
a speczialitás szivaroknál pedig csak 2 százalék, 
tehát négyszer több speczialitást kellene eladnia, 
mig kisárudájának forgalmát elérné.

A. T .  u rnák M .-ben. A pénzügyminiszteri 
rendelet világosan mondja, hogy a lottó-gyűjtő 
folyamodhat dohányárudáért és azt meg is 
kapja. Természetesen oly helyen, hol még nincs 
más áruda.

E. K. Bpest. Masoknak sem megy jobban, 
vigasztalódjék!

F. K. Bpest. Nem fogadjuk el az ügyet.
Sch. K. Bpest. Az a mi dolgunk, mi már n a 

gyobb urakkal is végeztünk, még pedig ered- 
ménynycl. Bizonyítsa be, hogy igaza van és 
nyert ügye lesz. Feljelentésekbe nem bocsát
kozunk.

P V. A pénzügyigazgatóság folyamodványát 
átadja majd a minisztériumnak.

W. A. Bpest. Ön az oka. Végre is a hivatal
nok ember idegessé lesz, ha folyton olyan 
ügyekkel zaklatják, melyek teljesítése lehetet
len. Az pedig nem sértés, ha nem kínálja meg 
a hivatalnok leüléssel. Az elv mindig: „Kgyenlő 
jogokat mindenkinek.**

Sp. D. Bpest. Nem értjük a kérelmét. Miről 
is van szó tulajdonképen ?

X. Y. Z . M iskolcz. Anonym levelek a papír
kosárba vándorolnak.

H iva ta ln o k  Bpesten. A fenti sorok önnek is 
í szólnak.

Segédszerkesztő: Holtai Nándor

40,914. 
IV/1897. szám.

Á rlejtési hirdetmény.

Sto m fa  községben levő dohány nagyáruda b e tö ltése  czél jából 
1 8 9 7 .  évi november hó 2 2  ón délelőtt  1 0  órakor a szabályszerű árlejtési 
tárgyalás fog megtartatni.

A nagyárudának 1896. évi forgalma tett ki: a kisárusoknak és 
saját kisárudában eladott anyagban összesen 39,320 forintot, bélyeg- és 
váltóűrlapokban 1448 forintot. Az eddigi dohány-nagyárus a dohány
anyag kezeléséért l-2.r>7o-ot, a bélyeg után 1‘5%-ot élvezett.

Zárt Írásbeli ajánlatok 400 forintnyi óvadékkal ellátva 1 897 .  évi 
november hó 22-én délelőtt  9  óráig az alulirt m. kir. pénzűgyigazgatóság 
főnökénél beadhatók. A közelebbi feltételek a pozsonymegyei kir. adó
hivatalok, pénzügyőri biztosok és szakaszoknál megtudhatók.

Pozsony, 1897. évi október hó 31-én.

M kir pénzűgyigazgatóság.
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Az ország t. ez. dohánynagyárusaihoz!

Ámbár Magyarország dohány nagyárusainak jelentékeny s igen te kintélyes része 
a ,,Dohányárusok KÖzlÖnyé“-t azon meleg rokonszenvvel fogadja, mely nélkül egy oly 
szaklap, mint a mienk, nem állhatna fenn, mindamellett nélkülözzük a t. ez. dohány- 
nagyárusok érdeklődését az oly kifejezetten elismert, czélszerü vállalatunk iránt, kik attól 
részint nyelvi, részint gazdasági tekintetektől távol maradnak. Tapasztalásból tudjuk, hogy 
más indokok nem forognak fenn arra nézve, hogy a megillető érdeklődés mutatkozzék 
egy lap iránt, mely minden számában világosan igazolja, hogy azon hivatás jólétét, melynek 
érdekében síkra száll, szivén hordozza. Mert mivel volna indokolható a részvétlenség oly 
lap iránt, mely hűen tolmácsolja mindazon kívánságokat, nehezteléseket, panaszokat és 
sóhajokat, melyek évről-évre százféle variációban merülnek fel és minden haladást meg
akadályoznak ? Mi indokolhatná azt, hogy a dohánynagyárusok egy része még mindig 
távol tartja magát egy oly mozgalomtól, melynek czélja a testületi szellemet fejleszteni és 
szilárd alakulást adni egy foglalkozási ágnak, mely eddigelé csak szórványosan fejezte ki 
a javulás utáni törekvését.

Egyáltalában nem szándékunk lapunkat, amely életképességét már bebizonyította, 
és így a reklámot nélkülözheti, dicsekvő módon ajánlani. De ami bennünket arra késztet, 
hogy az ország t. ez. dohánynagyárusaihoz forduljunk, nem egyéb, mint az a kérelem, 
hogy mindenki tehetsége szerint járuljon vállalatunknak minél nagyobb mérvben leendő 
kiterjesztéséhez, mert a biztos eredmény csak ez esetben fog gyorsan bekövetkezni. 
Legyen mindenki, aki e lapra még nem fizetett elő és ettől kicsinyes okok által vissza- 
tartatott, azon meggyőződésben, hogy azon nehány fillér, melyet áldoz, oly czélra szolgál, 
mely az ő érdekeit is előmozdítja és az ő kívánságait is illetékes helyen terjesztik elő. 
Mindenki, aki e lapot megkapja, azt kollegáinak is ajánlja! A  dohánynagyárusok helyzete 
komoly és az ő üzleti tevékenységüknek különös jelentőség mindaddig nem tulajdonittatik, 
mig ők maguk testületileg nem szervezkednek. Ezen czélt elérni, az együttműködést lehetővé 
tenni, a közös ügynek egészséges hasison alapuló fejlesztését előmozdítani, ez képezi azon 
programmot, melyhez a „DohányániSOk Közlönye" ragaszkodik és melynek pontos keresz
tülvitelére, megvalósítására törekszik.

Kérjük a dohánynagyárus urakat, hogy a közös ügy érdekében élénk agitációt szí
veskedjenek kifejteni.

A „D O H A N Y A R U S O K  K Ö Z L Ö N Y E
ig e .

Ny.  Kcku teln  Kernét  Mmlapest ,  Kirr t ly-utczu 4 7 .
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