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Egy takarék elölegezési egylet 
a kis dohánytözsérek részére.
Hogyha a jelek nem csalnak, utolsó 

czikkünk mind ama tisztelt olvasóinknál, 
a kik hivatásukat komolyan veszik és a 
kiknek érdekében fekszik, hogy a dohány
tözsérek, úgy az anyagi, mint erkölcsi 
pozicziója megerösittessek, általában élénk 
helyesléssel találkozott. 1 lisz a tözsérek 
közül a legkipróbált s legöregebbek azok, 
a kik levelükben a felállítandó intézethez 
feltétlen hozzájárulásukat nyilvánítják es 
megígérik, ezt az ügyet a rendelkezésükre 
álló eszközökkel támogatni. Nagy meg
elégedésünkre szolgál ezen mindenesetre 
figyelemreméltó körülmény es pedig azért, 
mert ez nem csak azt bizonyítja, hogy 
egy sereg tevékeny munkatársra számít
hatunk, hanem azért is, mert hírlapi fá
radozásaink ez ügy érdekeben hiába
valóknak nem bizonyultak.

Hogyha a?, alapítás teljesen meltányol- 
tatik is, s az ily intézetnek megalakítása 
ellen hangok nem emelkednek is, még is 
már ma azon aggodalom nyilvánul, hogy 
az ily pénzintézet nagyon is kicsiny volna, 
hogy anyagi tekintetben gyarapodjék. Ez 
ellen a következőket jegyezzük meg:

Mindenekelőtt az alapgondolat az, hogy 
a dohánytözséreknek minden körülmények 
között anyagi segélyforrás nyittassák. 
Mindenesetre, a mi nagyon természetes, 
megszívlelendő, hogy az ily intézet oly 
módon virágozzék, hogy a rész-ivek tu
lajdonosai a betétek urán hasznot húz
zanak, azonban egy  egészen nyereségre 
alapított vállalat, azaz oly vállalat, a mely 
zsíros osztalékot fizet, ez esetben nem 
létesülhetne, hogyha ezen intézet kizáró
lag a dohánytőzserek részére felállittatnek 
s kizárólag csak ezek által igénybe ve
tetnek. Egyébként legcsekélyebb mérvben 
sem lehet meghatározni, hogy a dohány
tözsérek mily magas összegben fogják 
hozzájárulásukat felajánlani. Hogyha ez 
elég magas lesz, akkor természetesen az 
összes kombinácziók maguktól elesnek es 
a dohánytözséreknek lesz alkalmuk maguk 
között az általuk s részükre felállítandó 
intézetet igazgatni s igénybe venni. 1 logyha 
azonban a részveves nagyon csekély, 
akkor előáll annak a szükségessege, a 
hitelintézetnek a hatáskörét oly módon 
kibővíteni, hogy egyéb más tényezők 
részint hetetek által, részint hitel igénybe
vétel .Utal abban részt vegyenek.

Megemlítettük, hogy a legkisebb ki
indulási pont áll rendelkezésünkre, a mely 
által megállapítani tudnók a résztvevők 
számát. 1 logyha az ily intézet felállításá
hoz az a mérvösszeg volna elegendő, a 
mely annak czélszertiségét s szükséges

ségét előidézni képes, akkor pár óra alatt 
egy 200.000 korona összeget kellene je 
gyezni, a mely nem is oly magas összeg, 
hogyha meggondoljuk, hogy Magyar- 
országon 42.000 dohánytözsér létezik és 
hogy azok közül legalább 2000 van olyan, 
a ki egy 100 koronás összeget jegyezni 
képes, a mely amúgy is két éven belül 
lesz fizetendő. He nemcsak erre kellene 
a számítást állapítani. Mi úgy hisszük, 
a dohány nagytőzsérek egy része is, 
bár csak csekély részé, nagyobb ösz- 
szeggel reszt venne és ha ezen feltevé
sünk nem csal, akkor nincs más egy eb 
tényezők pénzére, csak a dohánytözsérek 
pénzére szükség.

Mind a mellett feltéve, hogy a dohány
tözsérek soraiból megalakult hitelszövet
kezet nem lenne kepes a szükséges tökét 
előteremteni es egy minden tekintetben 
életképes munkálkodást biztosítani, nem 
látunk semmi hátrányt benne, ha más 
elemek is abban részt vennének, a kik 
részösszegeket jegyeznének es mint hitelt 
igénybevevők hozzájárulnának az intézet 
megnagyobbitásához. Az e fölötti véle
mények bár meg vannak oszolva, abban 
a pillanatban, a melyben a szövetkezet 
tényleg létesült, minden nehézség nélkül 
meg fognak szűnni.

Mindenekelőtt a legfontosabb kérdés
nek tartjuk azt, hogy a takarék s elöle- 
gezési-egylet megalakításához a dohány- 
tözsérekknek, a kik ebben részt vesznek, 
mily összeggel kell hozzájárulni. A  mint a \ 
bekezdésben említettük, ezen kérdés azon I 
körülményben leli megoldását, mennyiben 
ez ügy iránt olvasóink érdeklődnek. Majd 
meglátjuk, nem szalmatüz-e az, azon sok 
derék férfiú részéről, a kik a felállítandó 
uj intézet iránt meleg érdeklődést tanú
sítanak.

A rósz üzletmenet.
Daczára annak, hogy az általános fogyasztás 

emelkedést mutál, a nagy- és kisdúhánytőzsérek 
jövedelme tavalyival szemben csökkent. Ezen 
különös jelenség abban leli magyarázatát, hogy 
a többletjövedelem azon általános kimutatásban 
jön figyelembe, a mely többé-kevésbé dohány
tőzsdével semmi összeköttetésben nem áll.

Főleg csak a különlegességi fajok, a melyek 
nagyobb forgalmat értek el, ép úgy Havanna- 
fajok, a melyek a különlegességi kimutatásban 
szerepelnek, emelkedést mutatnak. Azonban 
akár milyenek ezen okok, a melyek az álta
lános fogyasztást emelik, a dohánytőzsdékre 
nem bírnak értékkel, sőt ellenkezőleg, talán 
lehetséges, hogy ezen emelkedés a dohány
tőzsdét gyengíti és kevesbbiti.

Az olárusitás a tőzsdékben kisebb lesz és ezt

azon körülmények elősegítik, a melyeket a meg
lévő tőzsdék számában keresendők.

Alig hihető, hogy azon tapasztalat, a mely 
az összes erre hivatott tényezők által mint 
káros s orvoslandó jeleztetik, hogy egy ügy, a 
melyet a miniszter maga károsnak tart, semmi 
változást nem szenved. Legalább gyakorlati és 
czélhoz vezető tény lett volna, ha a legnagyobb 
forgalmú s látogatott utakon s utczákon azon 
dohánytőzsdéket bevonták volna, a melyek más 
czikkek, mint dohány és szivar elárusitásával 
foglalkoznak.

Eredetileg ezen terv és szándék létezett, leg
alább bizonyos vidékeket azon dohánytőzsdék 
látásálól megkímélni, a melyek szószoros érte
lemben nem dohánytőzsdék. Ezek csak keres
kedők, a kik más áruik mellett a magy. kir. 
dohánytermékeket, mint legutolsó czikket áru
sítják. És azt kérdezzük, hogy m iért? Talán 
emelik a forgalmat? Bizonyosan nem, sőt 
ellenkezőleg károsítja azt, s a mi fődolog, nem 
képesíti a valóban- hivatásszerű dohánytőzsdéket 
arra, a minek lenniük kellene, oly czikkeknek 
kicsinyben! elárusító helyeknek, a melyen 
bizonyos rendezett gazdálkodást megkövetelnek.

Azt kérdezik, vájjon a fővárosban a tőzsdék 
száma növekszik-e s erre csak igennel lehet 
felelni. Egészen ellenkezőleg az eredetileg el
foglalt állásponthoz, a dohánytőzsdék számát 
fiOO-ra leszállítani, ez nem csak hogy nem 
történik, hanem számuk növekszik és körülbelül 
már a 900 elérte. Ezt mindenki megfoghatat- 
lannak fogja találni, a ki a dohányelárusitási 
viszonyokat ismeri, de még megfoghatatlanabb, 
mert, hogy ha ez igy tovább megy, az eláru- 
sitás terén szándékolt reform soha sem lesz 
keresztülvihető.

Hogy lia még más okokat keresünk, a 
melyek az elárusitást gáncsolják s megnehezítik, 
akkor könnyen megtaláljuk, hogy évek óta 
lényeges újítások keresztülvezetve nem lettek, 
a melyek uj fajta szivar és szivarka behoza
talára vonatkoznának.

Mi nem ismerjük félre annak a súlyát, a 
mely épen a dohány- és szivargyártmányok 
ujjitásánál nehézségekbe ütközik. azonban 
sürgősen szükséges, hogy valami történjék, 
hogy a régi felfrissítessék s a dohányzó érdeke 
ébren taiiassék, illetőleg magujitassák.

Tessék csak meggondolni, hogy még azon 
élvezetek, a melyek az emberi testnek szol
gálnak, mindig és minduntalan uj formában 
kell hogy kináltassanak, hogy ha nem akarjuk, 
miként az iny és gyomor megundorodjék. Annál 
inkább egy luxus élvezet, egy élvezeti czikk, a 
mely úgy sem lesz megfelclőleg kínálva és a 
mely évek óta úgy a hasonló név, mint egy
forma alak s ugyanazon hátrányokat, a melyek 
mindinkább felismerhetők, magán hord.

A  dohánytőzsde megköveteli a neki átadott 
fajok tekintetében való felfrissítést, ez egyszer 
bizonyos. Úgy is a nemek száma, mint azt oly 
gyakran említettük, oly csekély, hogy válasz-
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tásról szó som lehet. Ilyen nem létezik s ha 
az a kevés is változatlanul megmarad, úgy nem 
csoda, hogy ha egyes fajok fogyasztási száma 
mindig kevesebb lesz. És hogy ha ez az eset, 
akkor, hogy ha egyes fajok emelkednek is, 
azonnal gondoskodni kellene, miként a változás 
bizonyos módon elővétessék akkor azáltal, 
hogy kevésbé fogyasztottak gyorsan újakkal 
pótoltassanak, akkor az által, hogy ugyanazon 
név alatt uj alakban elárusitás terén meg
maradjanak.

Azért nem csoda a rósz dohányt özsdei üzlet
menet, a mennyiben az itt felhozott tények 
azt teljesen igazolják. Az általános rósz üzlet
menet nézetünk szerint csak keveset járul ahhoz, 
a mennyiben beigazolható, hogy a gazdaságilag 
megrontott években is nem ritkán a fogyasz
tásnak emelkedése kimutatható.

A  jobbhoz való fordulat csak úgy lehetséges, 
hogy ha az általunk említett hiányok tekintetbe 
vétetnek s lehetőleg mielőbb orvosolva lesznek.

És mi úgy hiszszük, hogy ez nem olyan 
nehéz, a milyennek látszik.

A szivar automata.
A bécsi «Tabak-Trafik« czimü szaklapból 

vettük azt az értesülést, a melyet tisztelt ol
vasóinkkal már közöltünk, mely szerint egy 
néhány szivar automata fog rövid időközben 
ide érkezni, hogy a végleges próbát kiállja.
A  bécsi szaklap még azt is fűzi hozzá, hogy 
minden dohánytőzsér kap ilyen automatát, váj
jon kölcsőnképpen, vagy megvételre, az az illető 
tőzsértől fog függni. Ezen utóbbi közleményt mi 
nem tartjuk valószínűnek, a mennyiben eddig 
mindig csak arról volt szó, hogy az automatát 
bizonyos bérfizetés mellett a konzorczium bo- 
csájtja a dohánytőzsérnek rendelkezésére s a 
cs. k. osztrák minisztériumnak a hivatalos lap
ban megjelent szabályzat is ekképpen szól. Min
denesetre ily értelemben fog a m. k. pénzügy
minisztérium is eljárni.

Bécsben tömegesen érkeznek az automatára 
vonatkozó megrendelések a konzorcziumhoz és 
október 1-én 500 darab különféle városrészben 
lenne felállítandó. E szerint az automatának 
teljes hasznavehetősége be van igazolva és 
annak kifogástalan működése kipróbálva. 'Tekin
tettel erre, nem tudjuk felfogni, hogy nálunk a 
proczedura újonnan kezdődjek és ezen ügy foly
tonosan késleltetve, hónapokon keresztül el
húzódjék. Mi abban a nézetben vagyunk, hogy 
a vasárnapi szünet végleges behozatalához ok
vetlenül szükséges volna, a kínálkozó kisegítő 
eszközt azonnal megragadni és a konzorczium- í 
nál megrendeléseket tenni, hogy legalább a jövő | 
évi tavasz hozza meg a dohánytőzséreknek az 
óhajtott vasárnapi szünetet.

Az automata, mint a dohánylőzsérek s külö
nösen a dohánytőzsérnők részéről élénken kí
vánt vasárnapi elárusító meg is fog a czélnak 
felelni, a mennyiben e tekintetben a jó hírneve 
megelőzte.

Tekintettel arra, kénytelenek vagyunk az arra 
hivatott tényezőket megkérni, ezen ügyet, a mely 
már halasztást nem szenvedhet, minél előbb el- , 
intézni, a mennyiben arra is súly fektetendő, 
hogy az automaták berendezése esetén a magy. 
kir. pénzügyminisztérium részéről netán teendő 
megrendelések egy több havi időt fognak 
igénybe venni.

V e g y e s e k .
Uj bélyegek és válté-ürlapok Boszniában. A

pénzügyminiszter a hivatalos lap mai számában 
a következő hirdetményt teszi közzé :

A  cs. és kir. közös pénzügyminisztérium f.

évi julius 14-én 7233 B. H. szám alatt kelt 
értesítése szerint, Bosznia és Herczegovinában 
f. évi augusztus hó 1 -ével korona értékre szóló 
uj bosznia-herczegovinai bélyegjegyek (és váltó- 
űrlapok) hozatnak forgalomba.

Az uj kibocsátású bélyegjegyek f. évi aug. 
hó 1-jétől a budapesti központi bélyegraktár és 
bélyegjelzési hivatalnál is megszerezhetők.

A  régi, 1896. évi kibocsátású bélyegjegyek 
f. évi szeptember hó 30-ig még érvényesen 
használhatók, ezen időponton túl teljesen 
forgalmon s használaton kívül helyeztetnek ; de 
a föl nem használt, érvényt vesztett bélyeg
jegyek f. évi október hó 31-ig ugyanott hason- 
értékü uj koronaértékü bélyegjegyért be
cserélhetők.

Ezen határidőn túl sem cserélésnek, sem 
értékmegtéritésnek nincs helye.

Budapesten, 1899. julius hó 24 én.
M . kir. pénzügyminisztérium.

Dohányzás a színházban. A londoni szín
igazgatók, megirigyelve a számtalan orfeum és 
»music hallá nagy vonzerejét, úgy próbálták a 
közönséget ama szórakoztatóhelyektől elterelni 
és magukhoz csábítani, hogy apró bohózatokat 
és látványosságokat vettek fel a műsorba. Hogy 
ez nem járt a kívánt sikerrel, most úgy akarnak 
az orfeumokon kifogni, hogy egész hadjáratot 
indítanak a színhazakban fönnálló dohányzási 
tilalom ellen, mert úgy vélekednek, hogy az 
urak azért nem akarnak három-négy órácskára 
a színházba beülni, mert nem szívesen nélkü
lözik a drámák, operák, vígjátékok mellett a 
a szivart meg a czigarettát. A  londoni szín
igazgatók biztosra veszik a színházi közönségnek 
a dohányzási szabadság folytán való megszapo
rodását, miért is elhatározták, hogy Chamberlain 
lordhoz, az angol színházak czenzorához, föl
iratot. intéznek a szabad lüstölés érdekében. 
A  mozgalomnak persze sok az ellenzője. A  
hölgyek színházi toilettejeiket, a művészek a 
tüdejüket és hangjukat féltik a füsttől. De a 
legnagyobb ellenségei a tervezett reformnak az 
orfeumigazgatók, akik intézeteik nagy látogatott
ságát a dohányzási szabadságnak köszönik. 
Csodálatos, hogy a színházaknak a tervezett 
újítás által veszélyeztetett tűzbiztonságára 
senkisem gondol, pedig csak ez lesz az oka, 
ha a kérelmet visszautasítják és az egész terv 
hamarosan — füstbe megy.

23928. sz. V.

1899.

Ajánlati hirdetmény.
A  szombathelyi m. kir pénzügyigazgatóság 

részéről ezennel közhírré tétetik, hogy az el
halálozás folytán üresedésbe jött rohonczi do
hány nagyáruda kezelésének betöltése czéljából 
alulirt m. kir. pénzügyigazgatóságnál folyó ÍS99. 
évi augusztus hó 21-én délelőtt 10 órakor írás
beli ajánlatok ut ján verseny tárgyalás fog tartatni.

Az írásbeli ajánlatok 1899. évi augusztus 20-án 
déli 12 óráig a m. kir. pénzügyigazgatóság fő
nökénél közvetlen vagy posta utján nyújtandók be.

Az ajánlat tárgyát csak is a dohányforgalom 
után járó tőzsdij fogja képezni.

A jogosítvány elnyerésére annak lesz kilátása, 
ki erre alkalmasnak találtatik és aki a százalékok
ban kifejezendő legkisebb tőzsdijt követeli, 
mindazon által az államkincstár Ion tartja ma
gának azt a jogot, hogy a versenyzők között 
szabadon választhasson, miért is egyik ajánlat
tevő sem támaszthat igényt azért, mert olcsóbb 
ajánlata el nem fogadtatott.

Az eddigi dohány nagyárus. ki egyszersmind 
{l válté) es bélyeg űrlapok elárusitását is 1 % %  
tőzsdijt mellett eszközölte, a nagyáruda kezelé
séért a közönséges anyagnak nagyban eladása 
után 10%, azaz: Tiz százalék tözsdijat élvezett.

A dohány nagyáruda, melylyel kisárulási jog 
is van összekötve 1898. év nyers forgalma a 
hozzáutalt 38 dohány kisárus után 16825 frl,
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fogyasztók részére kicsinybeni eladás utáni for
galma 1390 Irt, összesen tehát 18215 Ir t ; a 
nagyáruda kezelésével bélyeg és váltó űrlapok 
eladásának kötelezettsége 3%  eladási jutalék 
élvezete mellett volt egybekötve.

Az összes dohány anyag a győri dohányáru 
raktárból lesz beszerzendő, még pedig oly ki
jelentéssel, hogy az anyag készlet szállítására 
szolgáló tartályokat a vállalkozó a megállapított 
eladási árak megtérítése mellett köteles átvenni.

A nagyárus a nélkül, hogy neki az árulásra 
beszerzett dohánygyártmányok összegétől járó 
százalékot tőzsdijon, illetőleg a szállítási és egyéb 
kezelési kiadások levonása után fen maradó tiszta 
jövedelmen kívül egyéb jövedelem biztosíttatnék, 
köteles a dohánygyártmányok eladására vonat
kozó szabályok 44. $-ában részletezett üzleti 
könyveket kifogástalanul vezetni. Ugyanazért az 
államkincstár a nagyárudánál egyéb jövedel
met, avagy a vevseny tárgyalás alapjaid szol
gáló forgalom változatlan fentarlását nem biz
tosítja és e czimen, avagy bármi más okból és 
tőzsbér emelésre irányult kérelem feltétlenül el 
fog utasittatni, nemkülönben bárminemű kár
pótlási igények figyelmen kívül fognak hagyatni.

Köteles leend vállalkozó a dohá»*y nagyárudát 
megelőzőleg a fogyasztási viszonyoknak 8 napi 
tartalék készletet 500 fi t értékben beszerezni és 
folyton érintetlen teljességében fentartani, ezen 
kivid a napi szükségletet igényelte anyag kész
letet is beszerezni és raktáron tartani.

A  dohány nagyáruda és az ezzel kapcsolatos 
kistőzsde Rohonczon tökéletes szaraz bolti és 
raktári helyiségben személyesen kezelendő.

A  pályázók kötelesek bánatpénz fejében fent 
kijelölt csonkithatlan dohány készlet érték ös
szegének megfelelő 10%. azaz: (169 frt) Egy- 
százhatvankilencz forint a szombathelyi kir. adó
hivatalnál készpénzben, avagy óvadék képen érték
papírokban, melyek azonban 20% levonása mel
letti értékben fogadtatnak el, pénzügyi letétbe 
helyezni, az arról szóló eredeti nyugtát 1899. 
évi augusztus hó 20-án déli 12 óráig benyúj
tandó 50 kros bélyeggel ellátott lepecsételt és 
sajátkezüleg aláirt ajánlatokhoz mellékelni, az 
ajánlatot pedig a következő czim alatt:

„Ajánlat a Rohonczon megüresedett dohány 
nagyáruda kezelésének elnyerése iránt" a szom
bathelyi m. kir. pénzügyigazgatóság főnökének 
saját kezéhez benyújtani, avagy beküldeni. Az 
ajánlatba a követelésbe vett kezelési díj %-ban 
számmal és betűkkel tisztán kifejezendő és az 
ajánlathoz egyúttal a magyar államporságot, 
nagykorúságot igazoló hatóságilag kiállított er- 
crkölcsi és vagyoni bizonyítvány is csatolandó.

Olyan ajánlatok, melyek ezen rendel közösek
nek meg nem felelnek, avagy más pályázónak 
ajánlatára hivatkoznak, valamint azok is, melyek 
határozatlanul szerkesztvék, úgyszintén az el
késve brnyújtottak, nemkülönben az utó-aján
latok figyelembe vétetni nem fognak.

A  versenyzésben részt nem vehetnek azok, 
akik a polgári törvények szerint terhes szerződés 
kötésre nem képesek, továbbá azok, kik vala
mely bűntény, csempészet vagy másnemű jöve 
déki kihágás miatt jogérvényesen elitéltettek, 
avagy azok, akik a m. kir. pénzügyigazgatóság 
állal egyéb okoknál fogva alkalmatlanoknak ta
láltatnak.

Nemkülönben kizárvák a versenyzés alól azok 
is. kik nem laknak állandóan Rohonczon.

Ha ezen akadályok egyike vagy másika a do
hány nagyállata átadása után jutna a kir. pénz
ügyigazgatóság tudomására, az eladási engedély 
azonnal be fog vonatni.

A pályázók pánatpénze, minthogy az ajánlatok 
a nagyméltóságu m. k. pénzügyminisztériumhoz 
terjeszlendők fel határozat hozatal végett, csakis 
a magas határozatnak leérkezése után fog az il
letőknek kiutaltatni, illetve az elfogadott aján
lat tevő bánatpénze a csonkithatlan készlet be
szerzéséig visszatartatni. Ha azonban a vállal
kozó a dohány nagyárudát az átvételre kitűzött 
határnapon át nem veszi, vagy később ajánlatá
tól vissza lepne, bánatpénzét, elveszti és áruda 
kezelésének czéljából újabb pályázat fog nyittatni.

Egyben a dohánygyártmányok eladására, s az 
áruda felmondására vonatkozó és ezen kir. pénz- 
ógyigazgatoságnál megtekinthető szabályok mér
vadók. Szombathelyen, 1899. évi julius hó 20-án.

M k. pénzügyigazgatóság.

SngíMlH/.erkcHy.tfí: Holtai N.ánüor.
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„DOHANYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T .  E in  Spar- und V orsc liu ss-V ere in  fü r  K le in tra fikan len . —  I io r  sch lech to  Gesch&ftsgang. —  D ér  Z igarren -Autóm at.. —  An noncen .

Ein Spar- und Vorschussverein 
für Kleintrafikanten.

Wenn nicht allé Anzeichen trtlgen, so 
hat unser letzler Artikel bei all .lenen 
unserer geschíltzten Leser, denen es um 
Híren Beruf Ernst isi und die ein Interessé 
daran habén, dass sowohl die materielle, 
wie auch die moralische Stellung dér 
Trafikanten bel'estigt werde, allenthalben 
lebhafte Zustirnmung hervorgerufen. Sind 
es doch die erproblesl.cn und altesten 
unter den Verschleissern, vvelche uns 
durcii Zuschriften ihren unbedingten An- 
schluss an das zu krcirende Inslitut kund- 
geben und die es versprechen, síeli dér 
Sache mit allén ihnen zu Gebote stelien- 
den Milteln anzunehmen. Mit Genug- 
thuung erftlllt uns diesel', jedenfaüs be- 
merkenswerther Umsland und zwar (les- 
bal b, weil er nicht nur beweist, dass wir 
aut eine wackere Schaar Mitarbeiter 
recbnen können, sondern aueli desbalb, 
weil unsere publizisliseben Bemübungen 
um die Sache nicht vergebens gethan 
wurden.

VVird auch die Grundidee, wie gesagt, 
vollstandig gcbilligt und erheben sicli 
gégén die Begründung eines derartigen 
Kredil-lnstilutesauch garkeine einwendende 
Stimmen, so wird gleichwolil schon heutc 
das einzige Bódénkén Iául, dass ein 
solches Geldinstitut viel zu kiéin vvüre, 
um in materiéiler Weise zu prosperiren. 
Dagegen habon wir jedoch Eolgendes zu 
bemerken:

Fürs Erste ist dér Grundzweck der- 
jenige, wonach den Tabak-Trafikanten 
eine materielle Hilfeleistung unter allén 
Umstiinden zu Theil werde. Wohl ist, 
wie nur natürlich, daliéi zu berücksichti- 
gen, dass ein solches Institut auch in dér 
Weise prosperire, dass den Antheilscheir.- 
Besitzern auch ein ergiebiger Nutzen für 
iiire Einlagen darnus erwachse, alléin ein 
gílnzlich aut Gewinn bereclinel.es Unter- 
nchmen, da.s heisst ein solches, welches 
tette Dividenden bezahlt, könnte es in 
dem Falle nicht werden, wenn das Institut 
ausschliesslich ftlr Tiafikanten errichtet 
und speziell nur von dicsen l'requentirt 
wird. lm Uebrigen liísst sich a'ber der- 
nialen auch nicht dér geringste Anhalts- 
punkl ílnden, in welcher llöhe die Be- 
iheiligung von Seite dér Trafikanten daliéi 
angcuoiTimen werden kann. Ist dicse 
genügend gross, dana enttallen natürlich 
allé anderen Koinbiuationen von selher 
und die Trafikanten vermögen dann unter 
einandor das von ihnen und für sie 
errichtetc Inslitut selher zu vcrwallen und 
iu Anspruch zu nelimen. Isi ,jedoch die 
Betheiligung zu gering, dann erwílchst 
allerdings die Nothwendigkeit, den Wir- 
kungskreis des Kredil-Insl.itut.es in dér 
Weise auszudehnen, als auch andero 
Branchen, sowohl durch Einlagen als 
durch Kreditnahme sich dabei betheiligen.

W ir Iiaben erwílhnt, dass uns nicht 
dér geringste Anhaltspunkt daftir zűr Ver- 
fügung steht, durch welchen wir ciné

Zift'er teststellen könnten, um die Anzahl 
dér Antheilscheinnehiner zu bezeichnen. 
Ging es nach demjenigen Massstabe, dér 
durch die Zweckmííssigkeit, die Noth
wendigkeit dér Errichtung eines solchen 
Institutes hervorgerufen wird, so müsste 
innerhalb weniger Stunden ein Betrag 
von 200000 Kronen gezeiehnetseiu, was 
gar nicht für so hoch betrachtet werden 
braucht, wenn mán bedenkt, dass in 
Ungarn schliesslich doch 42000 Trafikan
ten existiren und dass davon zumindesl 
doch 2000 cinen Betrag von 100 Kronen 
zu zeiclinen in dér I.age sind, ein Betrag 
dér innerhalb zwei Jahren einbezahlt 
wird. Doch nicht alléin darauf dürfte sich 
die Berechnung stlttzen. Wir glauben, 
dass auch ein Theil dér Grosstrafikanten, 
wenn auch nur ein geringer Theil von 
ihnen, sich mit grösseren Summen dabei 
betheiligen dürfte und Irifft dicse Annahme 
zu, so bedarf es des Geldes anderer Ele- 
mente als derjenigen dér Trafikanten 
nicht.

Doch angenommen, die Kredit-Genossen- 
schaft könnte aus den lteihen dér Trafi
kanten zusammengefügt nicht das noth- 
wendige Kapital aulbringen, um ein nach 
jeder Richtung Ilin lebensfithiges Wirken 
zu sichern, so erblicken wir nich den 
geringsten Nachtheil darin, wenn sich 
andere Branchen anschliessen würden, 
welche als Antheilschein-Zeichner, wie 
auch als Darlehens-Nehmer dazu beitragen 
könnten, das Institut zu vergrössern. Die 
Meinungen hierüber, obgleich lieute noch 
getheilt, werden in dem Augenblicke, 
wo die Begründung dér geplanten Ge- 
nossenschaft zűr Tliatsache geworden, 
sich ohne jegliche Schwierigkeit vereinigen 
lásson.

Vor dér Hand crscheinl uns die wich- 
tigste Frage diejenige zu sein, In welcliem 
Maase die Kreirung eines Spar- und 
Vorschussvereines für die Trafikanten 
unter dicsen Anhilnger fiúdét. Wie wir 
Eingangs erwílhnt, erledigl sicli dicse 
Frage durch deli Umstand, wonach all— 
überall bei unseren geschíltzten Lesern 
das Interessé hiefür vorhanden ist. Nun, 
wir wollen seben, oh es kein Strohfeuer 
ist, welches so viele wackere Mttiincr ver- 
anlasst, dem neu zu errichtenden Institute 
ihr warmes Interessé zuzuwenden.

Dér schlechte Gescháftsgang.
Obgleich dér allgemcino Konsum eine Sleige- 

rung erlahron hat, habén gleichwohl die Gross- 
und Kleintrafikanten eine Mindereinnahnie im 
Vergleiche zuin Vorjnliro zu verzeichnen. Diese 
sonderbare Erscheinung wird dadurch erklarlich, 
indem liaiiplsüchlich jene Mehreinnahmen bei 
dem nllgemeinen Ausweise in Betracbt kominen, 
welche mehr oder weniger mit dem Tralik- 
wesen nichts zu scliafTen habén, llauplsüchlich 
sind es Spezialitiiten-Sorlen, welche cinen Mehr- 
konsuin aul'weisen, auch Havannah-Sorten, die 
im Sj czialilalcn-Kataloge verzeichnet stehen, 
babén eine Stoigerung erfahren. Doch seien es 
welche Gründc immer, die eine Steigerung

allgemeinen Konsums hervorrufen, für den 
Trafikanten besitzen sie keinen Werth, im Ge- 
gentheil, es ist sogar möglich, dass diese Stei
gerung den Trafikverschleiss schwácht und ver- 
r ingert.

Dér Verschleiss wird in den Trafikén gerin
ger und dazu tragen aber auch jene l.mstünde 
bei, welche in dér Anzahl dér bestehenden 
Trafikén liegen. Es ist kaum glaublich, dass 
eine Erscheinung, die von sámmtlichen hiezu 
berufenen Faktorén als schádlich und sanirungs- 
bedürftig befunden werden, dass eine Sache, 
welche dér Minister selber als verderblich hin- 
stellt, keine Abandeiung erfahrt. Zumindest 
wfire es doch eine praktische und zum Ziele 
führende That gewesen, wenn mán in den 
frequentesten und fashionabelsten Strassen und 
Gassen jene Trafikén eingezogen hátte, welche 
sich mit dem Verkaufe anderer Waaren, als 
es Tabak und Zigarren sind, befassen. Ur- 
spiünglich war ja dieser Plán vorgelegen und 
die Absicht vorhanden, zumindest diese Gegen- 
den von dem Anblicke solcher Trafikén zu 
befreien, welche streng genommen keine solche 
sind. Es sind dics nur Gesehiiftsleute, die nebst 
ihren Waaren als allerletzten Nebenartikel die 
kön. ung. Tabakprodukte verkaufen. Doch wir 
fragen wozu? Hebt dies den Konsum? Gewiss 
nicht, im Gegentheil, es schadigt und was die 
Hauptsache ist, es gestaltet die wirklich berufs- 

i massig geluhrten Trafikén nicht zu dem, was 
I sie sein sollten, zu Kleinverkaufsstellen eines 
I Artikels, dér ciner geregelten Abwirlhung 
| bedarf.

Fragt mán, ob die Trafikén in dér Haupt- 
I stadt zunehrnen, so muss mán dies entschieden 
I bejahen. Ganz im Widcrspruche zu dér ur- 

spiünglichen Absicht, die Zahl dér Trafikén auf 
600 herabzumindern, geschielit dies nicht nur 
nicht, sondern die Zalil wachst und erreiclit 

1 bereits die llöhe von 900. Unbegreiflicli wird 
dics Jeder finden, dér die Verschleissverliált- 

i nisse kennt, aber nocli unbegreiflicher, weil, 
wenn dies so fortgelit, die beabsichtigte Reform 

i  i ni Verschleisswesen nienials eingeführt werden 
j  kann.

Sucht mán nach den Gründen, welche den 
1 Trafikverschleiss so liemmen und hinderlich 

sind, dann findet mán bald, dass seit Jahren 
keine wesentliclien Neuerungen eingeführt wur
den, insoferne es dér Einführung neuer Sortén 
Zigarren oder Zigarretten gibt. W ir verkennen 
nicht die Sclnvere dessen, wonach jede Neu- 

i einführung gerade bei dér Tabak- und Zigarren- 
Fabrikation auf manigfache llindernisse stősst; 
alléin es ist dringend nothwendig, dass denn 
doch etwas geschieht, um das Alté aufzu- 
frischen und das Interessé des Rauchers wach- 
zuhalten, boziehungsweise zu erneuern. Mán 
bedenke docli nur, dass selbst jene Genüsse, 
welche dem menschlic.hen Leib gelten, immer 
und immer wieder in neuer Fönn geboten 
werden müssen, soll sich nicht Gaumen und 
Magén dagegen empören. Um wieviel mehr ein 
Luxus-Genuss, ein Genussmittel, das ohnehin 
nicht mehr entsprechend geboten wird und das 
seit Jahren sowohl den gleichen Namen als auch 
die gleichen Formen und die gleichen Nach- 
theile, dtc immer mehr erkennbar werden, auf- 

1 weist.
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Dér Trafik-Verschleiss bedarf einer gründlichen 
Auffrischung in Bezug dér ihrn überwiesenen 
Sortén, das ist einmal sicher. Ohnehin ist die 
Anzahl dér Sortén, wie wir schon so oft er- 
wáhnt habén, eine viel zu geringe, um von 
einer Auswahl zu sprechen. Eine solche ist 
nicht vorhanden und nachdem selbst das Wenige 
unverándert bleibt, so braucht es nicht Wunder 
zu nehmen, wenn nacli und nach die Konsum- 
zififer einzelner Sortén stets geringer vverden. 
Ist dies aber dér Fali, dann muss, selbst wenn 
andere Sortén steigen, sofort daran gedacht 
werden, eine Aenderung in irgend einer Weise 
vorzunehmen, sei es, dass mán die zurück- 
gehende Sorté rasch durch eine neue erselzt, 
sei es, dass mán sie in einer anderen Gestalt 
unter denselben Namen auch ferner im Ver- 
schleisse belásst.

Dér schlechte Geschaftsgang in den Trafikén 
ist daher kein Wunder zu nennen, nachdem 
die hier angeführten Thatsachen denselben 
vollstándig rechtfertigen. Dér allgemein schlechte 
Geschaftsgang tragt hiezu, unseres Ennessens 
nach, nur sehr wenig bei, nachdem es nach- 
weisbar ist, dass in Jahren einer volkswirth- 
schaftlichen Deroute nicht selten dér Konsum 
eine Steigerung aufgewiesen hat. Eine Wen- 
dung zum Bessern ist daher nur möglich, wenn 
die Mángel, die wir hier erwáhnt, in Berück- 
sichtigung gezogen, ehemöglichst sanirt werden. 
Und wir meinen, das ware doch nicht gar so 
schwierig, wie es den Anschein hat.

Dér Zigarren-Automat ist da.
Draussen im Vestibul des Westbahnhofes 

stehen die beiden Automaten, welche das Fürst- 
lich Wrede’sche Konsortium geliefert hat, um- 
geben von einer zahlreichen Schaar Bewunderer, 
denn nicht anders sind die Leute zu nennen, 
welche das FunktionÍren dér zwei Apparate an- 
staunen. In dér That sind diese beiden Auto
maten das Vollendeteste, was menschlicher Geist 
ersinnen, menschliche Hande zuwege bringen 
können und das will viel sagen in einer Zeit. 
wo die elektrische Kraí't taglich neue Wunder 
schaíTt.

Doch versuchen wir einmal den Automaten 
selbst zu schildern :

Gemass dér vorliegenden Absicht, die beiden 
Automaten vorerst nach ihrer Pünktlichkeit und 
Zweckmfissigkeit. zu prüfen, wurden zűr Probe 
zwei solche Apparate aufgestellt, welche nur

Oeílnungen, beziehungsweise Einwürfe habén, 
wovon zwei für Zigarretten und zwei íür Zi- 
garren dienen. Die Einwürfe des Geldes, sowie 
die Auslieferung dér Zigarren und Zigarretten 
sammt den Ueberschüssen an Geld werth ge- 
sehieht so ziemlich in derselben Weise, wie wir 
dies so oft beschrieben habén, nur mit dem 
Unterschiede, dass dér Autómat die3mal nie- 
mais versagt. Neu ist die Eigenschaft des Auto
maten, dass sein Münzprüfer sehr genau íunk- 
tionirt, wie auch dér Umstand, wonach er 
fremde Gelder oder MetálIplattchen von sich 
gibt und seinen Zigarrenvorrath ausschliesslich 
nur gégén gute österr.-ung. Zíhn- und Zwanzig- 
Hellerstücke abgibt. Eine überaus verblüffende 
und hübsche Neuerung bildet ferner dér Zigar- 
renschneider, sowie dér elektrische Zigarrenan- 
zünder. Will mán namlich die erhaltene Zigarre 
anzünden, dann steckt mán dérén Spitze in 
eine am Automaten angebrachte Oeffnung, gleicli 
derjenigen dér gewöhnlichen Zigarrenschneider, 
verfáhrt auch dórt ebenso, worauf augenblick- 
lich ein Metallpliittchen feurigroth erglüht, wel
che Gluth solange anhalt, bis die Zigarre 
brennt. Auch was das Aussehen des Automaten 
betriít’t, reprásentirt sich derselbe höchst vor- 
theilliaft und was die Hauptsache ist er besitzt 
sogar eine kleine Vorrathskammer zűr Aufbe- 
wahrung dér Vorrathe. Trotzdem nimmt er 
nicht viel Raum ein.

Die Automaten stammen aus dér Fabrik dér 
Weltlirma IJbrig ti- Comjt., einer englisch- 
deutschen Fabrik, dér nachgerühmt werden 
kann, dass ihre Erzeugnisse, so oft dieselben 
auf dem Pláne erscheinen, stets Neuerungen 
und Verbesserungen an sich tragen. Wir hatten 
schon vielfach Gelegenheit Zigarren-Automaten 
zu sehen, welche vortreí'fiich funktionirten und 
bereits vor Jahresfrist hatten wir an dieser 
Stelle solche beschrieben und gebührend gewür- 
digt; alléin, nachdem auf diesem Gebiete tort- 
wahrend Neues ersonnen und geschallen wird, 
hángt es lediglich von dér Erfinddngsgabe des 
einen oder anderen ab, Praktisches zu suchen 
und Mangel zu beseitigen und dieses Tale.it 
muss dér Firma Ubrig «('• Comp. in f írr lin , oline 
Weiteres zugesprochen werden. In den zűr 
Prüfung ausgestellten zwei Automaten hat sie 
eine Leistung gezeigt, welche dér Bewunderung 
werth isi und wir zweifeln keinen Augenblick 
daran, dass dieselbe allenthalben gewürdigt,

nicht nur das kön, ung. Finanz-Ministerium 
befriedigen, sondern auch das Publikum für 
sich im Sturm erobern wird. Mehr als diese 
beiden Apparate leisten, kann mán unmöglieh 
verlangen. Dérén verblüfl'endes Funktioniren 
muthet jeden Beschauer derart an, als ob in 
dem Kasten ein Menscli versteckt wfire, welcher 
all das verrichtet, was mán von ihm wünscht. 
Wahrlich es gibt Geschöpfe, welche aus Fleisch 
und Blut bestehen und denen von dér Schöpfung 
ein Gehirn verliehen wurde und die gleichwohl 
ihre Arbeit nicht derart exakt verrichten, wie 
die aus Metall hergestellten leblosen Automaten!

Durch die Aufstellung dér beiden Automaten, 
über dérén praktischen Werth das Urtheil be
reits heute schon spruchreif ist, ist die Frage 
dér Sonntagsruhe dér Trafikanten endlich in 
jenes Stádium getreten, um von einer baldigen 
liösung derselben zu sprechen. W ir erinnern 
uns des Ausspruches des Merrn Staatssekretars, 
den er uns gegenüber gethan und dér da lau- 
te te : ,,ln dem Augenblicke, wo die Braueh-
barkeit des Automaten erwiesen sein wird, ist 
die Frage dér Sonntagsruhe dér Trafikanten 
auch schon gelöst.“  Nun denn, die Brauch- 
barkeit dieser Automaten dürfte schon in den 
nachsten Tagon erwiesen sein, aus welchem 
Grunde wir auch annehmen und hofien, dass 
die Sonntagsruhe zűr That werde, ein Wunsch, 
den mit uns sámmtliche Trafikanten des Landes 
und dérén Zahl betragt 1-2000, vollstándig theilen.

Briefkasten dér Admínistration.
Jene p. t. Herren Grosstraíikanten, welche 

unser Blatt beziehen, die "nzahlung dér 
i Abonnements-Gebühr jedoi h unterlassen, theilen 

wir höílichst mit, dass wir insolange jeden 
| Empffmger unseres Blatles als Abonnenten be- 

trachten, bis er das Blatt nicht abbestellt 
beziehungsweise rücksendet. W ir werden daher 
so (Vei sein die Betrage mittelst Postnachnahme 
unter Aufrechnung dér Kosten einzuziehen, wo 
nicht vorgezogen wird den geringen Bet rag 
mittelst Postanweisung einzusenden. I

I l i l fs r e ila k le u r  : F o rü in a n d  He Ita l.

„ L E  G H I F F O N "  -  -  -
-  -  -  „ L E  S U B L I M E ”

anerkannt bestes und feinstes echt französische

Z ldARETTENPAP IER .
Unentbehrlicher Artikel in den k. u. Tabak-Gross- und Kleintraíiken!

L O H N E N O E R  V E R S C H L E I S S ,
weil von Jedermann verlangt.

G E N E R  A L - D E P O T :

GOLDZIEHER GÉZA
Budapest, Y., Sas-utcza 29. szám.
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