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T A R T A L O M .  A  fogyasztás csökkenése. —  Ajánlati hirdetmény. — Árlejtés — Vegyesek.

A fogyasztás csökkenése.
Nagyon komikusán, de elég következe

tességgel indokolja a negyedévi kimutatás 
a dohány- és szivaráruk fogyasztásának 
csökkenését. Szóról-szóra ez áll benne: 
A bevétel kisebbedésc a dohányárulás 
terén onnan van, hogy a trafikosok e 
negyedben kevesebbet adtak el. Hogy ez 
igy vau, abban senki sem kételkedik, 
mert ez esztelenség is volna. Évről-évre, 
nepról-napra azon panaszkodnak a do- 
hányárusok, úgy az egyesek, mint össze
sek, hogy bevételeik folyton csökkennek, 
daczára annak, hogy a kimutatások ennek 
ellenkezőjét bizonyítják. Ez utóbbinak oka 
azonban máshol gyökerezik és a kedvező 
kereskedelmi forgalommal összefüggésbe 
épen nem hozható. Úgy, hogy például 
nagyon könnyen megeshetik az, hogy a 
negyedévi kimutatás egy millió többletet 
mutál, míg a dohányárusok egy millió 
csökkenésről panaszkodnak.

Azonban ha a kereskedelmi forgalom 
van szóban, akkor csak ez utóbbit szabad 
tekintetbe vennünk, mert csak ez az egyet
len mérvadó az eredmény megítélésénél. 
Egyes egyedül csak evvel kell foglalkoz
nunk és újra meg újra reá kell térnünk 
azokra az okokra, melyek e helyzetet 
súlyosbították. Első sorban a rendszer
telenséget okoljuk, mely az elárusitási 
viszonyokhoz fűződik és ismételjük, hogy 
gyökeres kifejlődésről addig szó sem lehet, 
mig a gyártást az üzemtől szét nem vá
lasztják és az utóbbira neki megfelelő 
ügyeimet, nem fordítanak. E kettős rend
szer sajátságos helyzete által a kereskede
lem, ha teljesen nem is bénul meg, de 
meglehetősen zavartatik.

Véleményünket erre nézve már elégszer 
indokoltuk és azért nem akarunk most 
ismétlésekbe bocsátkozni. Az elárusitás 
csak abban a szűk keretben mozoghat, 
mint ezelőtt 25 évvel, ha azt nem szabá
lyozzák és rendezik és a kellő vezetéssel 
és támogatással el nem látják. Ha végig 
nézzük az elárusitás terén 25 évig létre
hozott újításokat, csak tévelygéseket lát
hatunk. A z  elárusitás még zavarosabb 
helyzetben van, mint valaha volt. Ugyanaz 
a czopfos rendszer van még most is az 
áruk raktározásánál és kiadásánál. Ugyan 
az az eljárás a kis- és nagytralikok 
kiosztásánál, csak azzal a különbséggel, 
hogy régebben még valamivel szigorúbb 
eljárást alkalmaztak. Az általános forga
lomra szánt áruk jegyzéke sem változott, 
ugyanazok a nevek és formák, csak rosz- 
szabb anyagból. Hogy állhat itt be valaha 
javulás? Azt hiszik, hogy talán már ele
get tettek a dohányzónak, ha neki állami 
gyártmányokat nyújtottak drága pénzért?

Csudálatos! Bármiféle gyártmánynál, úgy 
a táplálékoknál, mint élvezeti czikkeknél 
a gyárosnak és kereskedőnek első sorban 
is a közönség ízlését kell tekintetbe venni. 
Hát a dohányzásnál nem igy kellene 
lenni? Miért? Csak azért, mert az állam 
termeli azt?

Különbeni itt nem a szivarok minőségé
ről van a szó, mely a mai viszonyokat 
tekintve, még elég jónak mondható. Sok
kal inkább van itt szó arról, hogy a gyári 
üzem azokkal a bilincsekkel, melyek véle
ményünk szerint ma is kötve tartják, 
semmire sem vállalkozhatik, mely gyárt
mányainak állandóságát biztosítaná. Azon
kívül sem a saját gyártmányainak ellen
őrzését nem gyakorolhatja kellőképen, sem 
az elárusitást nem befolyásolhatja annyira, 
mint az megkívánható legyen. Sőt e befo
lyást teljesen nélkülözi. Ez igy nem jól 
van és ennek következménye csak rom
lás lehet.

A fogyasztás hanyatlik és mindig érez
hetőbb módon esik majdnem ijesztő módon. 
A  közgazdasági viszonyok ali.g hozhatók 
evvel összefüggésbe, mert bebizonyítható, 
hogy a legfényesebb kereskedelmi évek
ben a fogyasztás esett, mig rosszabb 
időkben csudálatosképen emelkedett, vagy 
legalább állandó maradt. Mi, kik követ
jük az események fejlődését és azokról 
tudomást veszünk, épen nem találtunk 
más okokat, mint a melyeket említettünk 
és ez oknál fogva mi a helyzet, javulásá
ban nem hiszünk, mig az árusítást telje
sen reformálni nem fogják. Az elárusitás- 
hoz fűződő hibák nagy számából különösen 
kiemeljük a szivarkákat, mely nagy jövője 
természetesen a legnagyobb figyelműt 
érdemelnék. Nos, hát mi történik ezek fo
gyasztásának folytonos emelésére? Semmi! 
Sőt ellenkezőleg! Megtöltik az üzleteket 
idegen gyártmányokkal, tűrik a vissza
éléseket, készítenek oly eszközöket, melyek 
a szivarkák magángyártását elősegítik és 
megkönnyitik és elfelejtenek a közönség
nek minél gyakrabban változatosságot 
nyújtani, hogy a forgalmat növeljék.

Ép ily hibák uralkodnak a szivarok, 
dohányok és burnótoknál. Ily körülmé
nyek között nem csuda, ha »a trafikosok 
kevesebbet adnak c l«, mint azt akimutatás 
mondja. És ha itt nem orvosolják gyökere
sen a bajokat, akkor a trafikosok a jövő 
ben még kevesebbet, sőt sokkal keveseb
bet adnak el, abban biztosak lehetünk.
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Ajánlati hirdetmény.
A nagyváradi m. kir. p. ü. igazgatóság részéről 

ezennel közhírré tétetik, hogy Bihar megyébe 
kebelezett Magyar-Gséke községben üresedésbe

jött dohány nagyáruda betöltése végett írásbeli 
ajánlatok beadása utján 1900. évi junius hó 
18-án d. e. 10 órakor a p. ű. igazgatóságnál 
verseny tárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők 
által az eladás után igénybe vehető ellátási 
jutalék fogja képezni, és a dohány nagyáruda 
annak fog átadatni, ki a legcsekélyebb eladási 
díjt fogja követelni, mindazonáltal a kincstár 
fentartja magának azon jogot, hogy versenyzők 
között szabadon választhasson, mi okból az 
ajánlattevő semmi esetben sem támaszthat igényt 
azért, mivel ajánlata el nem fogadtatott.

Az eddigi dohány nagyárus a nagyáruda keze
léséért 27r’!100 azaz kettő egész és hetvenöt 
század százalék tőzsdijt élvezett.

A  dohány nagyárudának utolsó három évi 
nyers forgalmának átlaga 50.000 koronát tett 
ki, és ahoz anyag beszerzés végett 42 kisárus 
van utalva, továbbá az áruda kezelésével a 
bélyeg és váltó űrlapok eladásának kötelezett
sége ÍV / ,  eladási jutalék mellett, jogosultsága 
is egybe van kötve.

Az összes gyártmány-készletek a nagyváradi 
dohányáruda raktárból, a bélyegkészletek pedig 
ugyanott hivatalnál lesznek beszerzendők.

Figyelmeztetnek pályázók, hogy a dohány- 
gyártmányok eladására vonatkozó szabályok 
13. §-a, mely szerint az üres gyártmányládák a 
kincstár részéről visszaváltatnak, érvényen kívül 
helyeztetvén, azokat a m. kir. dohányáruda 
raktárból, illetőleg a fő és alárusoktól a meg
állapított eladási árak megtérítése mellett tulaj
donukba átvenni kötelesek.

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

Köteles leend a vállalkozó a dohány nagy
árudát az átvételre kitűzött napon, továbbá a 
fogyasztási viszonyoknak, megfelelő 8 napi tar
talék készletet 1400 korona értékben beszerezni, 
és folyton érintetlen teljességben fentartani, 
azonkívül a napi eladásra szükségelt gyártmány 
mennyiséget is beszerezni.

A  dohány nagyáruda és evvel egybekapcsolt 
kis tőzsde könnyen megközelíthető élénk for
galmú helyen, száraz bolti és raktári helyiségben 
személyesen kezelendő és az üzletről azon öt 
rendbeli könyvek pontosan vezetendők, melyek 
a dohányeladási szabályok 19. §-ban részletezve 
vannak. A  pályázók kötelesek bánatpénz fejében 
200 koronát készpénzben, vagy tőzsdén jegyzett 
állampapírokban 50 kros bélyeggel ellátott, 
sajátkezűleg aláirt lepecsételt ajánlatukhoz csa
tolni, vagy pedig ezen összeget valamelyik állam 
pénztárnál lefizetni, az arról szóló nyugtát az 
ajánlathoz mellékelni, és az ajánlatot ezen czim 
a la tt: „Ajánlat" a magyar-csékei dohány nagy
áruda elnyeréséért legkésőbben 1900. junius 
18-án d. e. 9 óráig a p. ü. igazgatóság főnök
ségénél közvetlen vagy posta utján benyújtani.



Az ajánlatokban az igényelt kezelési dij szá
zalékban számmal és betűkkel tisztán kifeje
zendő, és az ajánlatokhoz egyúttal a magyar 
honosságot, polgári állást és erkölcsi kifogás
talanságot és vagyoni állapotot igazoló hatósági 
bizonylatok is csatolandók. Olyan ajánlatok, 
melyek ezen tulajdonokkal nem bírnak, vagy 
más pályázók ajánlatára hivatkoznak, valamint 
azok is, melyek határozatlanul szerkesztvék, 
úgyszintén elkésve benyújtott vagy utó ajánlatok 
figyelembe nem vétetnek.

Táviratok jogérvényes ajánlatnak semmi körül
mények között tekintetni nem fognak. A ver
senyzésben részt nem vehetnek azok, kik a 
törvény értelme szerint szerződés kötésre nem 
képesek, továbbá valamely bűntény, csempészet, 
vagy másnemű jövedéki kihágás miatt, avagy 
az állam biztonsága ellen elkövetett áthágások 
miatt illetékesen elítéltettek, vagy az alól csak 
bizonyítékok elégtelenségéből is felmentettek.

Továbbá kizárva maradnak azon t'gyedárusági 
tárgyak eladói, kik az üzlettől büntetésképpen 
elmozdittattak, és oly személyek is, kik nem az 
áruda székhelyen laknak, vagy kiknek a politikai 
szabályok az üzlet helyén leendő állandó tar
tózkodást nem engedik meg.

Ha az említett akadályok egyike vagy másika 
csak az üzlet átadása után jutna a hatóság 
tudomására, a p. ü. igazgatóságnak jogában 
álland az eladási engedélyt elvonni.

A pályázók bánatpénzei, csak a tárgyalás 
teljes befejezése után fognak vissza szolgáltatni, 
az elfogadott ajánlattevő bánatpénze pedig csakis 
az érintetlen készlet beszerzése után.

Ha vállalkozó a dohány nagyárudát az átvé
telre kitűzött határnapon át nem veszi, vagy 
később ajánlatától visszalépne, bánatpénzét 
elveszti és az áruda kezelésének betöltése végett 
újabb pályázat fog nyittatni melyen részt 
nem vehet.

Az ezen vállalatnál mérvadó részletes felté
telek és azzal egybekötött kötelezettségek a p. ü. 
igazgatóságnál és a belényesi p. ü. őri biztosnál 
megtekinthetők.

Ajánlati m inta: Alulírott ezennel késznek 
nyilatkozom a magyar-csékei dohány nagy
árudát az erre és különösen az anyagkészletre 
nézve fennálló szabályok pontos betartáta mellett,
............ ......%  szóval ......................   száztóli
tőzsdijjal elvállalni, és feltétlenül alávetem ma
gam a pályázati hirdetményben foglalt hatá
rozatoknak.

A  hirdetményben megjelölt okmányok és 
bánatpénz ide csatolvák.

Kelt.......................................
A czimlapon: Ajánlat a magyar-csékei kincs

tári dohány nagyáruda átvételére.
Nagyváradon, 1900. évi május hó 26-án.

M. kir. pénziigyigazgatóság.

”S»— Árlejtés.
A kaposvári m. kir. pénzügyigazgatóság ezen

nel közhíré teszi, hogy a Somogymegyében fekvő 
Nagy-Atád nagyközségben megürült m. kir. do
hány-nagy áruda betöltése czéljából ezen kir. 
pénzügyigazgatóságnál 1900. évi junius hó 25. 
napján d. e 10 órakor Írásbeli versenytárgya
lás fog tartatni.

A nagyáruda, mely köteles egyszersmind a 
bélyeg és váltóürlapok árulását is 1V*% tőzsdij 
melleit eszközölni, azon versenyzőnek adomá- 
nyoztatik, kit a kir. pénzügyigazgatóság erre 
alkalmasnak talál s ki a százalékokban kifeje
zendő legkisebb tőzsdijt követeli.

Ezen nagyáruda tartozik dohányanyagkészle
tét a nagy-kanizsai m. kir. dohányáruraktárból, 
bélyeg és váltóürlapok készletét pedig a nagy
atádi m. kir. adóhivatalnál beszerezni.

A nagyáruda 1899. évi íorgalmának érteke 
tett dohányanyagban 121.678 koronát, bélyeg- 
jegyekben és bélyegzett váltóürlapokban pedig 
33744 koronát; az említett dohányanyagforgalom 
után 0*48% tőzsdijat élvezett. A nagyárus az 
általános forgalomban lévő dohánygyártmányok 
árjegyzékében foglalt belföldi gyártmányok ki- 
esinybeni eladására külön engedély és hasonló 
fizetés nélkül jogosult.

A kincstár azonban nem kezeskedik az ezen 
nagyáruda versenytárgyalásának alapul szolgáló 
fogalom változatlan fentartásáért és azért ugyan
azon okból a tőzsdij utólagos felemelése sem 
engedélyezhető, sem akárminemü kártalanítási 
igények tekintetbe nem vétetnek.

Csak a dohányforgalom után járó tőzsdij ké
pezi a benyújtandó ajánlat alapját; a valódi 
havanna szivarok nagyban való árulásánál pe
dig l'l*°/o a legmagasabb tőzsdijt képezi.

A  nagyárudai bizományos köteles megcsonkit- 
hatlan készlet fejében folyton 4000 korona ér
tékű dohányanyagot s azonkívül még a forgalmi 
viszonyokhoz képest a kir. pénzügyigazgatóság 
által meghatározandó és legalább 14 napi szük
ségletnek megfelelő dohányanyag mennyiséget 
mindenkor készletben tartani.

A mennyiben a dohány-nagyárus az áruda
helyiségben folyton megcsonkíthatlanul tartandó 
dohányanyag készletet készpénzben megfizetni 
nem szándékozik, ezen nagyárudának oly állandó 
hitel engedélyeztetik, mely szabályszerű módon 
egy ugyanazon értékösszegben nyújtandó bizto
síték által biztosítandó.

Ezen hitel magassága a megtámadhatlan tar
talékkészlet értékösszegét meg nem haladhatja.

A hitel fejében kiszolgáltatandó és csonkithat- 
lanul tartandó készletet képező dohányanyagok 
és tartályok mennyisége után járó 4000 korona 
biztosíték még a nagyárudai üzlet átvétele előtt 
és a jelen versenytárgyalásra vonatkozó ajánlat 
elfogadásának értesítése napjától számítva leg
később 4 hét alatt nyújtandó. Ezen biztosíték 
pedig nyújtandó: a) készpénz letétele, vagy b) 
a kormány által biztositékra alkalmasnak nyil
vánított és a tőzsdén jegyzett értékpapírok le
kötése által. A nyújtott és felajánlási okmány
nyal ellátott biztosítékon kívül a hitelezendő 
összegről kötelezvény állítandó ki és ezen kir. 
pénzügyigazgatóságnál nyújtandó be.

Pályázni kívánók tartoznak 1 koronás bélyeg
gel és a fent kijelölt megcsonkithatlan dohány
anyagkészlet letétö9szegének megfelelő l()°/0-os 
azaz 400 korona bánatpénzzel, vagy az ezen 
összegnek valamely m. kir. adópénztárnál való 
letételét igazoló nyugtával ellátott Írásbeli aján
latukat f. évi junius hó 25-én délelőtt 9 óráig 
a kaposvári m. kir. pénzügyigazgatóság főnőké
nél benyújtani.

Az ajánlathoz csatolandó még a honpolgár
ságot, valamint erkölcsi-, vagyoni és a nagy
korúságot igazoló bizonyítvány is

A  kitűzött határidő után, vagy a megjelölt 
kellékek hiányával beérkezett ajánlatok nem vé
tetnek figyelembe. Egyenlő összegű ajánlatokra 
nézve a pénzügyigazgatóság tartja fenn magá
nak az ajánlattevők közti választást. A tárgya
lás után a legkedvezőbb ajánló bánatpénze 
visszatartatik mindaddig, mig a nagyárus üzle
tét a fent megjelölt dohánykészlettel el nem 
látja; a többi versenyzőknek bánatpénzei a tár
gyalás után azonnal visszadatnak.

A nagyárus köteles az árudát í. évi julius 
hó 23-án megnyitni s azon időre magát a fent- 
emlitett dohányanyag készlettel, valamint az 
árulásra alkalmas bolti helyiséggel ellátni.

Egyebeken a dohánygyártmányok eladására 
vonatkozó szabályok határozmányai mérvadók 
és ezek a kir. pénzügyigazgatóságnál, valamint

az illető pénzügyőri biztos és szakasznál meg
tekinthetők.

Az ajánlat kővetkező minta szerint állítandó k i: 
Ajánlat.

Alulírott késznek nyilatkozom Somogyvárme- 
gyében fekvő Nagy-Atád nagyközségben a do- 
hány-nagyárudát az e részben fennálló szabá
lyok pontos megtartása mellett azaz
.................. . százalék tőzsdij mellett elvál
lalni. A 400 korona bánatpénzről szóló nyugta 
(esetleg készpénz vagy államkötvény), a honpol
gárságot, a vagyoni állást, az erkölcsi magavi- 
siletet és nagykorúságot igazoló okmány ide 
csatoltatik.

Végül kijelentem, hogy a dohány-nagyáruda 
betöltésére vonatkozó feltételek előttem ismere
tesek és magamat azoknak alávetem."

Az .ajánlat keltezve sajátkezűkig aláírandó.
Az ajánlat külsejére Írandó : „Ajánlat a nagy

atádi dohány-nagyárudára*.
A m. kir. pénzügyigazgatóság Nagyságos fő

nökének Kaposvár.
Kaposvár, 1900. május 25-én.

M. kir- pénziigyigazgatóság.

Vegyesek.
Jegybank és pénztári készlet. A félhivatalos 

Pol. Korr. arról a fölmerült hírről vesz tudo
mást, hogy a két kormány az uj bankszabada
lom értelmében pénztári készleteit kezelés végett 
át fogja utalványozni az osztrák-magyar bank
nak. E hir kapcsán a félhivatalos azt is Írja, 
hogy „kereskedelmi körökben méltán keltene 
aggodalmat, ha ez újítás következtében a piacz 
elvesztené azt a pénzforrást, a mely a két kor
mány pénztári készleteiből idönkint rendelkezésére 
állott és hir szerint ezeket az aggodalmaikat 
illetékes helyen kifejezésre is juttatták.“  Nos, 
mi nem hisszük el, a mit a felhivatalos a keres
kedők aggodalmáról regél, mert az homlok- 
egyenest ellenkezik a józan ésszel és a kereskedők 
számoló tudományával. A félhivatalos azonban 
a kereskedő elnevezés alatt bizonyosan a pénz
intézeteket értette és igy igaz lehet a dolog, 
csakhogy nagy hiba volna a kormány részéről, 
ha engedne a pénzintézetek kérésének és nem 
a jegybanknak adná át pénztári készleteit. Mert 
hogy áll a dolog ? Ha a pénztári készleteket —  
eddig volt —  a pénzintézeteknél helyezi el a 
kormány, akkor a jegybank, mikor nagy igé
nyeket támasztanak iránta, kifogy az adómentes 
bankjegy-tartalékból és kénytelen fölemelni a 
kamatlábat. A pénzintézetek, a melyek hasz
nálják az állam olcsó pénzét, természetesen 
szintén fölemelik a kamatlábat, még pedig jobban, 
mint a jegybank és a kereskedő fizetheti a 
magasabb kamatot. Ha azonban a kormány 
a jegybanknak adja át pénztári készleteit, akkor 
ennek tartaléka nem merül ki annyira, hogy 
kénytelen volna fölemelni a kamatlábot, minek 
következtében a pénzintézetek sem emelhetik azt 
és a hitelt élvező nagy közönség olcsó pénzt kap.

Segédszerkesztő : Heitat Nándor.

Első (s. és kir. ixab. eredeti selmeczl pipa-, tajtékplpa- és 
plpastár-pjér píierö-berendeiéssel.

TAKÁCS EDE
Zólyom -Selm euz mellett

A la p llla to tt  1838-ban.
Ajánlja a legjobb hírnévnek Örvendő 

t's kitűnő minőségre nézve páratlan 
valódi 8clnieczi agyagpipáit, tajték
pipáit, pi| ászárait éx szivarszipkáit, 
minden kivitelben, n legolcsóbb árak 
mellett.

Képes árjegyzékek bérmentes visszaküldés esetén kivánalr 
bérmentve köbleinek

Kp i) cd üli hirncooH jó gijártmámj



DeutNcher 'Oitil

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T .  Dér Rückgung 'les Konsums. — Vermischtes. Briefkastcn.

Dér Rlickgang des Konsums,
Logisch und trotzdem recht komisch 

motivirt dér Quartals-Ausweis den Rück- 
gang des Zigarren- und Tabak-Konsums. 
Es heisst dórt wörtlich: Die Minderein- 
nahme bei dem Tabak-Gefiille entstand 
dadurch, weil die Tabak-Verschleisser 
in diesem Quartale weniger verkaul'ten. 
Dass dies richtig ist, wird Nii maiid be- 
streiten und Derjenige, dér es dennoch 
thut. wiire ein Narr. Seit Jahr und Tag 
heisst es hier an dieser Stelle. dass die 
Trafikanten sammt und sonders geringere 
Ginnahmen erzielen, trotzdem die Aus- 
weise stets ein Mehrergebnis geboten 
hatten. Das letztere hatte eben andere 
Ursachen und war mit einem günstigen 
Geschiiftsgauge nicht in Verbindung zu 
bringen. So zum Beispiel kinn es recht 
gut möglich sein, dass dér Quartalsaus- 
weis eine Millión Plus ausweist. wahrend 
die Verschleisser eine Millión Minu< zu 
beklagen habén. Auf den letzteren Um- 
stand jedoch kommt es an, wenn von 
dem Geschaftsgange die Rede ist, zumal 
dieser einzig und alléin massgebend für 
das Ertriignis sein kaim. Jawohl dér Ge- 
schaftsgang! Mit ihm alléin müssen wir 
uns befassen und immer wieder aul die 
Ursachen zurückkommen, welche diesen 
zu einein schlechten machen. In erster 
Reihe gébén wir jener Systemlosigkeit 
die Schuld, mit welcher die Verschleiss- 
verhaltnisse hehaftel sind und so wider- 
holen wir, dass von einer gedeihlichen 
Entwicklung des Ganzén insolange nicht 
die Rede sein kaim, insolange die F'abri- 
kation von dem Vertriebe getrennt, dem 
letzteren nicht jene hohe Aufmerksamkeit 
zu Theil wird, die ihm geblihrt. Durch 
die eigenthümliche Gestaltung dieses 
Zweitheilungs-Systems wird dér Maiidéi, 
wenn auch nicht lahmgelegt, aber immer- 
hin in empfmdlicher Weise gestört. Wir 
habén dicse unsere Meinung schon zu 
oft motivirt, als dass wir das Gesagte 
widerholen sollten. Dér Verschleiss kann 
nicht anders als sich in jene engen 
Rahmen bewegen, wie dies vor 25 Jahren 
dér Gall war, wenn mail ihn nicht regeit 
und schult, ihn nicht leitet und pílegt. 
Mán neime uns die praktischen Neue- 
rungen, die seit 25 Jahren auf dem Ge- 
biete des Vertriebes geschaffen und wir 
werden dann reumüthig békéimén, dass 
wir uns geirrt habén ; alléin, maii vermag 
dies nicht. Dér Verschleiss befindet sich 
womöglich in einem noch desparateren 
Zustande, wie er jemals war. Dasselbe 
zopfige System bei dér Ablagerung und 
Einlagerung, dér Ausfolgung dér Waare. 
Dasselbe Vorgehen bei Ertheilung dér 
Gross- wie dér Kleintrafiken, nur mit 
dem Unterschiede, dass maii friiher etwas 
rigoroser dabei zu Werke ging. Dieselbe 
Anzahl dér Sortén im Kataloge des all- 
gemeinen Verschleisses, mit denselben 
Waaren und Formen, nur mit schlechte- 
rem Matériái. W o soll da eine Besserung 
eintreten? Glaubt maii vielleicht, dsss

dér Haucher sich darum scheit, ob er 
ein staatliches Produkt raucht und dass 
ihm dies eine Entschadigung bietet für [ 
sein geopfertes Geld ? Es ist merkwürdig! 
Auf allén Gebieten dér Produktion, dér 
Industrie, nicht minder auf dem von | 
Lebens- und Genussmitteln muss dér j 
Fabrikant und Hándler dem Geschmacke 
dér Neuzeit und des Publikums Rechnung 
tragen. Und wie. auf dem Gebiete des 
Tabakgenusses nicht? Warum nicht? 
Weil dér Staat die Zigarren erzeugt ?

lm Uebrigen ist hier nicht die Rede 
von dér Qualitát dér Zigarren, die, mit 
Riicksicht iler herrschenden Verhiíltnisse, 
noch immer gut genannt werden kőimen. 
Vielmehr sei hier die Rede davon, dass 
die Fabrikationsstelle mit den gebunde- 
nen Hiinden. die sie dermalen unserer 
Ansicht nach hat. nichts unternehmen 
kann, was die Absatzfáhigkeit ihrer Er- 
zeugnisse erliöht. Ausserdem vermag sie 
wie gesagt, weder die Aufsicht Uber 
ihre Erzeugnisse zu üben, noch den Ver- 
schlpiss derart zu beeinflussen, wie dies 
erforderlich wiire. Ja, sie entbehrt dieses 
Einflusses überhaupt. Das ist schlimm 
und kaim nicht anders als verderblich 
wirken.

Dér Konsum geht zurück und wird 
noch merklich fallen und das in einer 
geradezu erschreckenden Weise. Kaum 
dürften die volkswirthschaftlichen Ver- 
háltnisse damit zusammenhUngen, zumal 
Beweise erbracht werden können, dass 
in gliinzenden Geschiiftsjahren dér Kon- 
sum schon gefallen. wahrend er in schlech
ten Zeiten merkwürdigerweise gestiegen 
oder konstant geblieben ist. Wir, die wir 
den Gang dér Ereignisse verfolgen und 
registriren, wir finden absolut keine 
anderen Ursachen. als diejenigen, die 
wir erwahnten, aus welchem Grun de wir 
auch an eine Besserung insolange nicht 
glaubon können, als nicht an ein Refor- 
miren des Verschleisses geschritten wird.

! Aus dér grossen Zahl dér dem Ver- 
schleisse anhaftenden Mlingel, greilen wir 
auf’s Gerathewohl die Zigarrette heraus. 
die als die Zigarre dér Zukunft die 
höchste Beaclitung selbstverstandlich ver- 
dienen würde Dodi was geschieht. um 
dérén Konsum kontinuirlich zu heben ? 
Nichts! lm Gegentheil. Maii Uberschwemmt 
das Land mit fremden Erzeugnissen, mail 
duldet den Schmuggel, maii fertigt sogar 
Tabake an, die zűr leichten f elbster- 
zeugung von Zigarretten taugen und 
vergisst andererseits ganz daran, dem 
Volke je ölter eine Abwechslung zu 
bieten, um das Geschiift zu heben. Ebenso 
verhiilt es sich bei den Zigarren. den 
Takaken und Schnupftabaken. Unter 
solchen Umstanden braucht es wahrlich 
nicht Wunder zu nehmen, wenn »die 
Trafikanten weniger verkaufein, wie es 
in dem Berichtc heisst. Wird hieriti 
keine wesentliche Aenderung geschalTen, 
dann werden die Trafikanten auch in 
Zukunft weniger und sogar viel weniger 
verkaufen, dessen kann maii versichert sein.

Vermischtes.
lingarns Aussenhandel. Laut dér Ausgabe des 

Zentralsfatistischen Amtes über den Waaren- 
verkehr Ungarns im Monate April d. J. betrug 
die E'nfuhr 145.214 Stück und 2,790.380 Meter
zentner, um circa 170.000 Meterzentner weniger, 
als im gleichen Monate des Vorjahres. Hingegen 
hat sich die Ausfuhr um rund 720.000 Meter- 
zenlner gehoben, indem die exporlirlen Mengen 
360.585 Stück und 4,991.222 Meterzentner um- 
fassten, gégén 321.652 Stück und 4.279.130 
Meterzentner im April 1899. Die Abnahrne des 
Importes wurde nahezu ausschliesslich durch 
Verringerung dér eingeführten Getreidemengen, 
die Steigerung des Exportes aber wurde durch 
die Zunahrne des Getreide- und Mehlexporles 
herbeigeführt. Ziffermássig stell sich dér Aussen- 
handel Ungarns im Monate April wie folgt: 

E i n f u h r  A u s f u h r
Werth in Tausend Kronen 

1899 1900 1899 1900
92.772 90.297 91.250 104.552

Laut diesen Daton ist dér Werth dér Einfuhr 
im April d. J. um circa 2 5 Millionen Kronen 
kleiner, die Ausfuhr aber um 13*4 Millionen Kro
nen grösser, als im korrespondiienden Monate 
des Vorjahres. Die Ausfuhr hat sich erhőht bei 
Getreidearten um 8 Millonen Kronen, bei Schlacht- 
und Zugvieh um 1 2 Millionen, bei thierischen 

| Produkten um 14 Millionen Kronen.

Das Tarifkomité dér ungarischen und öster- 
reichischen Eisenbahnen halt am 23. Juni in 
Wien eine Konferenz, aus dérén reichhaltigen 

I Programm wir die folgenden wichtigeren Gegen- 
stánde mittheilen: Handlungsreisende pflegen 
oft mehrere Firmen zu vertreten und soll im 
Gepacktarife klargestellt werden, ob die für 
MusterkofTer bestehende Begünstigung in solchen 
Fállen nur einfach oder für so viele Firmen 
berechnet werde, als dér Reisende laut seinen 
Legitimationskarten vertritt. lm Auftrage des 
ungarischen Handelsminislers beantragen die 
ungarischen Staatsbahnen, dass gebrannter 
Kaffee unter die ermfissigten Eilgüter aufgenom- 
men werde. Die Tarifbestimmung für Gegen- 
stfmde von mehr, als sieben Meter Lángé hat 
zu so vielerlei Auslegungen, Reklamationen und 
auch Klagen, namentlich seitens dér Eisenin - 
dustrie, Anlass geboten, dass dérén gründliche 

| Umarbeitung nothwendig wurde. Nachdem die 
das Publikum interessirenden Reexpeditions- 
Bestimmungen zum Theile in schwer zugángli- 
chen Instruktionen enthalten sind, sollen allé 
bezüglichen Bestimmungen in den allgemeinen 

! Tarif (Theil I) aufgcnominen werden. Mit Hin- 
weis auf die in Deutschland gewáhrte biliige 
Tarifirung des Artikels Chlorkalcium (entspre- 
chend unserer Klasse G) beanspruchen die öster- 

| reichischen Fabriken für den inlándischen Ver- 
; kehr dieselbe Tariflrung. Die bestehende Tari- 

tirung für Essigessenz, das ist bei Aufgabe als 
Stückgut die Wagonladungssátze dér Klasse A, 
führte dahin, dass die viel höherwerthige, reine 
Essigsáure ebenfalls als Essenz aufgegeben wird; 
nachdem die Essigerzeuger hierin eine starke Ein- 
schránkung ihrer Konkurrenzffthigkeit erblicken, 
soll die Frage im Tarife klargestellt werden 
Aus den Kreisen dér Lederindustrie wird ge- 
wünscht, dass dér aus Amerika importirtc Hern



d o h á n y a  h u  s o k  K ö z l ö n y e .

lock-Extrakt und dér aus Australien stammende 
Micnosa-Extrakt unter die Gerbstoffe aufgenom- 
men werden. Auf Antrag dér ungarischen 
Staatsbanen soll dér Begriff Feldkráuter geklart 
werden, beziehungsweise für die im Ausfuhr- 
verkehr immer wichtiger werdenden Medizinal- 
krfiuter eine biliige Tariíirung festgestellt wer
den. Auf Ansuchen einer Wiener Firma wird 
die Tariíirung von dem immer mehr verbrete- 
ten Kunstspeisefett (eine Mischnng von Schweine- 
fett und Margarin) besprochen werden. Auf 
Anregung dér ungarischen Staatsbahnen soll 
behufs Vermeidung von Missbráuchen dér 
Begriff für Brennholz festgesetzt werden. Um 
den Transport von neuen Mőbeln in Möbel- 
wagen zu erleichtern, wird seitens des Verban- 
des ungarischer und österreichischer Spediteure 
eine billigere Tarifirung angesueht. Schliesslich 
soll das bereits wiederholt behandelte und eben 
oft abgewiesene Varlangen dér böhmischen und 
mahrischen Brunnenunternehmungen wegen

Deklassi fi kation d*\s Artikels Mineralwasser 
neuerlich verhandelt werden.

Das Opfer elnes Druckfehlers. Bei dér jüngs- 
ten Ziehung dér Klassenlolterie hat sich ein 
liőchst unliebsamer Vorfall ereignet; die Num- 
mer eines Ilaupttreffers von 25,000 Kronen war 
in dér amtlichen Ziehungslieste falsch angegcben 
worden und dér Druckfehler musste Tags da- 
rauf richtiggestellt werden. Die Besitzerin des 
Loses mit dér unrichtig wiedegegebenen Num- 
mer ist die am Theresienring Nr. 41 bediens- 
tete 41jührige Amme Rosa Halban, die am 
Tagé dér Ziehung, im guten Glauben den Haupt- 
treffer gemacht zu habén, mit ihrem Dienst- 
herrn den Kollekteur aufsuchte, bei wolchem 
sie ihr Los gekauft hatte. Dórt erfuhr die Amme. 
dass ihr Loos nicht gewonnen habé; dass sich 
in die Ziehungsliste ein unliebsamer Druckfehler 
eingeschlichen habé, welcher von dér Lotterie- 
direktion amtlich auch schon richtiggestellt wor
den sei. Nur schwer gelang es, die aus allén

Himmeln gestürzte Frnu von dicsem Umstande 
zu überzeugen, und an die Stelle lieller Freude 
stellte sich Trübsinn bei ihr ein, welcher limité 
Nachts in Tobsucht überging. Die Amme wurde 
gerade beim Sfiugen des ihr anvertrauten Kin- 
des von dér Tobsucht befallen und woll e si h 
mit dem Kinde vöm dritten Stock in den Mof- 
raum hinabstürzen, Nur schwer konnte das 
arme Geschöpf von vier handfesten Mflnnern 
zűr Polizei gebracht werden, von wo sie durch 
die Rettungsgesellschaft in die Irrenanslalt auf 
dem Leopoldil'elde öberführt wurde.

Brifkasten dér Administration.
Herrn J. W. in Bpest Wir záhlen auch Gross- 

trafikanten zu unseren Abonnenten, auch in dér 
Provinz. Das andert aher die Sache nicht.

B. K. Ín D. Das verlangte Blatt főig per Posl. 
Gruss.

Hilfsre lakteur . Ferdinand Holtai.

f l 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 !

PO ÜATZI FL». és T Á R S A
cs. kir. szabadalmazott gyiifanemü gyárai DE U TS  C H-LA N D S B E R G B E N (Graz mellett)

ajánlják legjobb mínőságüeknek elismert gyufa-gyártmányaikat ás pedig úgy kénes-, mint különösen sza lon-gyufá jokat.
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek ás rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 

Millennium -gyű fa,
Magya r korona-s véd gyű fa,
Magya r h on véd- szolx) r-gyű fa,
Krokodil-gyufa és
Magyar Imperial-gyufa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

férfiak arczképeivel diszitvék.
Rips-gyufa  dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch-Landsbergbe intézni A legolcsóbb ártételeket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  Budapest és közvetlen környéke részére V I I . ,  R o m b a c h - u t c z a  8. sz .  
alatt van raktárunk. _  „  T _ _ _ _ T -_ T ... -  ,. -  , .

p o j a t z i  f l . es t a r s a
DEUTSCH LANDSBERGBEN (Graz mellett).

„LE GR1FFON4 « * -
-  ~ -  „LiE SUBLIJV1E”

anerkannt bestcs und feinstes echt französische

ZIGARETTENPAPIER.
Unentbehrlicher Artikel in (len k. u. Tabak-Gross- und Kleintraliken!

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

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

GOLDZIEHER GÉZA
B u d a p e s t ,  V., S a s -u tcza  29. s z á m .

Keletéin Bernát « ,  Kin utód.., Klek Kipól BuJapent, Kerti,Vulcia JlT
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