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A nagyto/sclc engedélyek kiosztása. — Néhány szó az osztály-sorsjáték clárusitásn köriig! Vegyesek. — Ajánlatok.

A nagytözsde engedélyek kiosz
tása.

Közel egy folszázad óta, mióta a dohány- 
jövedék fennáll, a hivatott köröket min
dig csak felületesen foglalkoztatta a do
hánytermékek tizembe hozatalának kér
désé. Úgy vélik, hogy csak a czikkek 
gyártása mérvadó a fogyasztás emelke
désénél és ennek folytán e téren dicsé
retre méltó módon haladtak előre, mialatt 
az üzem meg mindig a fel század előtti 
mederben halad, a mikor meg az osztrák 
dohányintezőség ,,főeláiusitó hely4*, ,,nagy- 
tőzsde“ és ,,fióknagytözsde4‘ czimzések 
alatt üzleteket alapítottak, hol a kistőzs- 
dések részére az áruk ki lettek szolgálva.

így maradt ez a mai napig. Nagyobb 
vidéki városok főárudákkal bírnak, hol 
a nagytőzsdések es fioktőzsdesek áruikat 
beszerzik. Semmi sem változott ezen 
üzemnél, bár egészen más időket élünk, 
s sürgős szükséggé vált a reformálás.

Ötven (ív előtt külömben még sok do
lognak meg volt a maga létjogosultsága, 
ami a mai viszonyokhoz arányitva nehéz
kes, nem praktikus sőt igen gyakian ká
ros hatásúnak lehet nevezni. Ötven ev 
előtt nem létezett oly kiterjedt vonathá
lózat mint manapság, amikor majd min
den parányi fes/.ek vasúti állomással vagy 
legalább is viczinális vasúttal bir. Ötven 
ev előtt nem volt villamos vasút, nem 
létezett gőzmótor, sem kerékpár, amely- 
lyel perczek lefolyása alatt nagy utakat 
hagyhatnak hátra, ötven év előtt ökrök
kel vagy legkedvezőbb esetben lovakkal 
befogott kocsival kellett az árukat egy 
helyről a másikra szállítani, a mi gyak
ran napokat vett igénybe.

Minden immár alaposan megváltozott, 
ahelyett, a mint említjük, az üzleti kezeles 
a régiben maradt. Kinek van szüksége 
manapság , egy ,,főelarusitó helyre 4, ahol 
nagyobb számú nagytózsdés szerzi be 
áruit? Nem képtelen abszurditás ez? Az 
ország 500 nagyárusa egész könnyen ol
vadhatna le negyedrésznyire, anélkül, 
hogy egyesek kenyelme a legcsekelyebb 
csorbát is szenvedne. Ami ezáltal létre
jönne, ép ez az, amiről beszélni akarunk.

A nagytőzsdések eladási jutaléka tud
valevőleg olyannyira csekély, hogy 
mindegyike kényszerülve van a szüksé

ges nyereséget kistózsdéje által elérni, 
ha nem akarja, hogy ideje, munkálkodása 
teljesen díjtalan legyen. Hogy mennyire 
rossz és tarthatatlan ez az állapot két
ségtelen, hogy magyarázzuk annyival is 
inkább, miután már elégszer irtunk e do - 
logról. Hogy nyilatkozataink és vélemény- 
adásunk mindezideig nem lettek eléggé 
figyelembe ve ve, e sajnálatos körülmény 
teljes indokolását abban leli, miként újí
tásoknál nagyobb kiadások jönnek letre. 
íme utaltunk azon útra, hogy jöhetne 
letre e téren üdvös reformálás kiadás 
többlet nélkül. Hogy aránylag annyira 

| sok dohányáruda létezzen, jelenleg telje
sen fölöslegesnek mutatkozik.

A dohányengedélyek kiosztása illetve 
az (ily gyakran szükséges árlejtesi hir
detések kiírása vonatkozva az üresedés
ben levő dohány nagyár u dákra, állítá
sunk mellett bizonyítanak. Az engedélyek 

i legtöbb esetben azért lesznek felmondva, 
mert az engedélytulajdonos nem képes 
kötelezettsegének eleget tenni. Csak ke
vés vidéki nagytözsdesnek sikerül, hogy 
egy bár csekély nyereséget szerezzen 
üzletéből. Tetmeszetesen hogy az üzlet 
vezetése ezáltal teljesen visszás. Ismerünk 
oly vidéki nngytözsdéseket, akiknek csak 
nagyritkán van raktáron a szükséges dohány, 
szivarokat nem is említve, miután hiányzik 
a kellő tőkebefektetés. Be fogják ismerni, 
hogy oly falvakban, hol dohány lesz ter
melve, örömmel nélkülözik a m. kir. inté- 
ző)seg dohányát s mennyivel inkább azon 
esetben, ha a tő>zsdekben nem kapható. 
Már évek óta mutatunk e visszás hely
zetre, de minden a régiben marad. Elé
gedetten nézik át az eladási jegyzékeket, 
melyek természetszerűen évről-érre na
gyobb jövedelmet mutatnak fel, mely azon
ban egesz más körülményekből leli magya
rázatát, de semmiesetre mutatja fel ama 
eredményt, melyet elérni kellene. Önkényes 
felfogás lenne számokról beszelni, de két
ségkívül elegendők e számok arra, hogy 
komolyabban gondolkozzanak fölötte. A 
mi eladási viszonyaink határozottan árta
nak az eladásnak, ezt bizonyíthatjuk, 
miután folytonosan figyelemmel kisérjük a 
helyzetet. A nagytőzsdések nem okai e 
körülménynek, miután elsősorban annyira 
gyér jutalékban részesülnek, hogy esetle
ges kamatveszteséget kölcsönkért összeg

ből elviselhetnénék, másodsorban annyian 
vannak ők, hogy az áruda nem kepes a 
kiadás terhet viselni, a melyegy és ugyanoly 
magasságú lenne, ha a fogyasztás nagyob
bodna.

Ezen körülmények együttvéve ujók g 
ama kérdést vetik felszínre, hogy nem-e 
lenne immár ideje az eladás térén újítások 
kát létrehozni, az általánosan elmondottak 
értelmében. Végre is kell, hogy valami 
történjek, mely e zavaros eladási viszo
nyokban uj eletet önt, mert lehetetlen, hogy 
javára lenne a ni. kir. dohányintézőségnek, 
ha e dolgokat a régi mederben hagyja ha
ladni. I übbszür hallottunk olyanforma ki
jelentést, hogy a dohanyjövedék csak olyan 
mint egy más ipar és üzem, mi is ugyanoly 
véleményen vagyunk. Most azonban nem 
létezik egyetlen oly iparág, egy oly keres
kedelmi üzem, mely az ötven év előtti mód
szerrel lenne vezetve. Nem hisszük, hogy e 
pontnál nezetelteressel találkoznánk. Miért 
tehát eppen a dohányjövedéknél történjék 
igy, nem merve az ósdi rendszert lerom
bolni, mely pedig kimutathatóan károsan 
hatnak.

A pénzügyminisztérium XlII-ik ügyosz
tályában, hol a nagytőzsde engedélyeket 
kiosztják, elég alkalom nyílik megfigyelni, 
mily kevés előnyére válik az állam kereske
delmi üzemére az ilyen eladási hely. Gyak
ran tapasztalhatja, hogy az ily szerencsés 
engedélytulajdonos egy fillért sem keres 
üzleténél. Nem elég anyagot szolgáltat e 
a gondolkodásra ? Miből élnék ezek az 
emberek? Vagy igazán azt hiszik, hogy az 
engedély kiosztásakor ily kérdéseket nem 
erdemes figyelembe venni?

Nem tud’uk elégge ajánlani az eladási 
téren az alapos újítást. Ha ez be lenne ve
zetve, úgy a dohányjövedék nagy előnyére 
tökéletes átalakulást hozna letre.

Nehány szó az osztály-sorsjáték 
elárusitása körül!

Mind ama reményt, melyet még ! 890-be 
az osztály-sorsjáték bevezetése alkalmával en: 
sorsjátékhoz fűztek, úgy a játszóközönség, min 
az elárusítók részéröl évröl-évre határozott csa
lódás követett. Eme csalódásoknak részben a 
rossz játékterv, részben az osztály-sorsjáték 
igazgatóságának nem türödömsége az oka. Ezek
nek fejtegetésébe más alkalommal fogunk bo- 
csájtkozni.
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Jelen esetben az elárusítókkal kívánunk fog
lalkozni és pedig nem a italárusítókkal, mert 
ezeknek helyzete, ha nem is jónak —  a sors
jegyek részbeni fix elhelyezése következtében 
—  még ez idő szerint türhetőnek mondható, 
hanem az al-elárusitók helyzetéről szólunk, kik
nek kontingensét úgyszólván csak a dohány- 
elárusítók szolgáltatják. Ezeknek a faradsága az 
osztály-sorsjegyek elárusitásával nemcsak hogy 
nem termeli meg azt a gyümölcsöt, melyet a 
beléje helyezett munka, időveszteség megköve
telhet, hanem a sorsjegyek fix átvétele követ
keztében még veszteséggel is jár.

A  legtöbb al-elárusítót, a fáradságos eladásra 
és eme sorsjegyek hálátlan ajánlására azok a 
hangzatos óriási számok kecsegtetik, melyeket 
esetleg a nagy véletlen — 100,000 sorsjegy 
közül, —  épen az ő általa eladott sorsjegyre 
juttathat. Megfeledkeznek arról, hogy 100,000 
sorsjegyre csak 101 nagyobb nyeremény esik, 
az egész hat húzás tartama alatt! Egy csepp 
viz a tengerben. Ez nagyon is silány remény
sugár azért a/. 1 százalék, vagy 11 s százalékért, 
mit a főelarusitó a nyeremény után biztosit; 
ugyancsak azután a nyeremény után a fő-el
árusító 3 százalékot kap. tehát a legrosszabb 
esetben is ugyanannyit, mint az al-elárusitó fá
radságos munkája után, koczkázatot viselő üz
lete után. S váljon mikor jut az al-elárusitó 
abba a szerencsés helyzetbe, hogy az általa 
eladott sorsjegyet egy nagyobb nyereménynyel 
sorsoljak ki? S váljon birtokában volt-e ugyan
csak akkor az egész sorsjegy, nem-e csak an
nak 1 <K-ad vagy *|4 része ?

Ezek mind olyan esélyek, melyekkel egy jó 
kereskedőnek, a ki ily fáradságos és nehéz el- 
árusitást magára akar vállalni, számolnia kell. 
A játszó közönség évről-évre jobban tartózko
dik az osztály-sorsjegyek vételétől; az al-el
árusitó kénytelen a hat húzás tartamara — fe
dezet mellett —  átvenni a sorsjegyeket a fö- 
clárusitótól; mi sem természetesebb, hogy a 
sorsjegyek java része a kirakatban vagy a fiók
ban maradnak, — kivált a 4. húzás előtt, mert 
ekkor a befizetés a legnagyobb —  és a sze
gény al-elárusitó veszti el pénzét rajta. Kevés 
vigaszt lelünk abban, hogy a játékterv rossz, 
hogy az igazgatóság a maga hasznát húzza 
rajta, hogy a sorsjegyek azok nyakán marad, 
kik legkevésbbé volnának hivatva a szerencse 
játékra bízni magukat; az al-elárusítók, illetve 
dohány-elárusitók azon veszik észre magukat, 
hogy rossz ügyet szolgáltak.

Még bővebben is rátudnánk mutatni mind
ama hátrányokra, melyek a dohánytőzsdében 
való osztálysorsjegyek clárusitása áltál az ille
tőkre háramlik; ez idő szerint azonban elégsé
gesnek tartjuk ezt a figyelmeztetést, melylyel 
úgy olvasó közönségünknek, mint ama vidéki 
dohány-elárusitóknak tartozunk, Kik esetleg eme 
sorsjegyek elárusitásával foglalkozni óhajtaná
nak. Nincsen is egyéb czélunk. mint jó előre 
óvatosságra inteni mindazokat, kik e sorsjegyek 
elárusitásával foglalkoznak vagy foglalkozni 
szándékoznának. A  jövőben is csak azt fogjuk 
szem előtt tartani! Tessék az Ígérvények el
adására nagyobb súlyt fektetni, jó vezetés mel
lett, csekélyebb fáradsággal, semmi koczkázat- 
tal biztos hasznot tudunk elérni. Jövő számunk
ban ezt bővebben fogjuk fejtegetni.

Vegyesek.
A szivar-autom ata. Még mindig fennáll azon 

óhaj, hogy a szivar-automatát nálunk bevezes
sék, miután ez az egyedüli eszköz, mely lehet
ségessé teszi a dohánytőzsdések vasárnapi szü
netét. Igaz, hogy a Bécsben létező szövetkezet,

mely az automata tulajdonjogát bírja, tervét, 
hogy nálunk ezen automata be legyen vezetve, 
feladta, miután érthetetlen módon az épiötta- 
nács az ehhez szükséges térhelyet nem enge
délyezte, Azonban a mint halljuk a szövetkezet 
nem hagyja annyiban ezen ügyet, a mi annyi
val inkább érthető, mert a m. kir. pénzügymi
nisztérium szintén óhajtja ezen újítást. Ezen 
utóbbi szándék már abból a körülményből is 
kivililaglik, hogy a szövetkezet engedélyt kapott 
miként nagyobb mennyiségű automatát nálunk 
felállítson, mely óhajnak azonban nem tehettek 
eleget, miután a költségek nagyon magasak 
lennének, ha csupán egy része működne itt az 
automatáknak.

Különös ez és marad is, hogy miként tud az 
épitőtanács egy’ oly vállalatnak tenni nehézsé
geket útjába; hisz niki tulajdonképpen ezen 
ügyhöz csak formaliter van hozzászólása. 1 lisz 
nincs itt szó épületekről, ut szélesbitésről stb, 
melyek megkezdésénél elözéleg fontos elhatá
rozások szükségesek. Egy kis láda, mely az 
utczára lesz állítva lehetetlen, hogy gátolná a 
forgalmat, sokkal hevésbbé, mint a 'gesztenye- 
siitő sziporkát vető kályhája. Folyton panasz
kodnak nálunk, hogy lanyha a kereseti forrás, 
s hiányzik az iparválialkozás, s ha tényleg van 
itt valami, mely ezernyi embernek nyújtana 
munkát és koresetet, úgy előlép a szatocs-poli- 
tika terve és mindent elront.

A  szövetkezetnek, mely beakarta vezetni ná
lunk az automatát, szándékában volt, hogy ná
lunk 10 millió korona tőkebefektetéssel egy gyá
rat alapit, hogy a szükséges több százezer 
automatát, melyek a vonatok waggonjaiban, 
kávéházakban utakon és utczakon működtek 
volna, itt elkészítsék. A töke Németországból, 
eredt s az egész dolog egyáltalán oly nagysze
rűen volt tervezve, hogy az ország egyik leg
nagyobb iparvallalatát képezte volna. Ami a 
tózsdéseket illeti, azok sokkalta előnyösebben 
jöttek volna ki e módszer által, miután az auto
matákat csakis tözsdések kaphatták. Minden 
azonban csak terv maradt, egy terv, melyet 
remélhetőleg egyszer mégis a kivitelig fogják 
hozni.

A tözsdések bórletflzetóse. Számos olvasókö
zönségünk köréből hozzánk intézett kérdezőskö- 
désre azon értesítést hozzuk, hogy a bérlet- 
összeg egy részének elengedése csak azon eset
ben történhetik, ha az utolsó három év bevé
tele kedvezőtlenebb volt mint ahogy eredetileg 
az engedély kiosztásakor mértekül vettek. A  
három év leteltte előtt azonban semmiesetre 
se lehet bérletleengedés. Miután a tőzsdés szer
ződése három évre kötelező, ugyanazon összeg 
mérvadó, mely a szerződés kötésekor előiratott.
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Ajánlati hirdetmény.
Az aradi m. kir. pénzügy igazgatóság által 

ezennel közhírré tétetik, miszerint az ürese
désbe jött Buttyini dohány nagyáruda kezelé
sének betöltése czéljából nála 1902. évi feb
ruár hó 21-én d. e. 10 órakor Írásbeli zárt 
ajánlatok utján versenytárgyalás fog tartatni.

Az ajánlatok tárgyát a dohány forgalom utáni 
tözsdij fogja képezni.

A  jogosítvány annak adatik ki, ki erre al
kalmasnak találtatik és a ki a legkisebb tözs- 
dijt követeli.
•. Az eddigi dohány nagyárus a dohány anyag
nak nagybani eladása után 5777 k. 52 f. tőzs- 
dijat élvezett.

Ezen dohány nagyáruda, melylyel a kicsiny- 
beni dohány árulás! és szivar eladási jog, bé- 
iyegjegy és váltóürlap árusítási kötelezettség 
s egybe van kötve, az 1901. évi nyers for

galma 120,473 korona volt, melyből 3547 ko
rona saját kisárudája, 122,920 korona pedig az 
anyag beszerzés végett hozzáutalt 105 dohány 
kisárus áruforgalmára esett.

Az 1 koronás bélyeggel ellátandó ajánlatok
ban. melyek legkésőbb az árlejtés napján d. e.
10 órájáig az aradi m. kir. pénzügyigazgatóság 
főnökéhez benyújtandók, illetve posta utján be
küldendők, a követelésbe vett kezelési dij, szá
zalékban számmal és betűkkel tisztán kifeje
zendő és hozzája a magyar állampolgárságot, 
nagykorúságot, valamint a pályázó vagvoni vi
szonyait igazoló hatóságilag kiállított erkölcsi 
és vagyoni bizonyítvány is csatolandó.

Arad, 1901, deczember hó 23-án.

Az aradi m k ir. pénzügyigazgatóság.
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Árlejtési hirdetmény
A pécsi ni kir. pénzügyigazgatósag ezennel 

közhírré teszi, hogy Mohács községben folyó 
évi marczius hó végével megürült egy dohány 
és szivar különlegességi áruda betöltése czéljá- 
ból ezen kir pénzügyigazgatóságnál 1902. évi 
február hó 27-én d e. 1 1 órakor Írásbeli ver- 

i  senytárgyalás fog tartatni
Az írásbeli zárt ajánlatok 1902. évi február 

hó 26-án d u. 5 óráig ezen kir. pénzügyigaZ- 
gatóság főnökénél benyújtandók, melyek a ver
senytárgyalás napján nyilvánosan fel fognak 

; bontatni
Az eddigi vállalkozó a dohány és szivar kü

lönlegességi áruda kezeléséért 3 százaléknyi 
eladási díjban részesittetett, ezen áruda 1901. 
évi forgalma 21.232 kor. 56 fillért tett ki

Ezen különlegességi dohány és szivararuda 
készletét a budapesti in. kir. központi raktár
ból fogja beszerezni

Versenyzők tartoznak 1 korona bélyeggel el
látott és az 5000 koronában meghatározott tar
talék készlet értékének 10 százalékát, vagyis 
500, azaz ötszáz koronát készpénzben, vagy 
(ivadékképes értékpapírokban alábbi minta sze
rint szerkesztendő lepecsételt ajánlatukhoz mel
lékelni, vagy valamely kir. adóhivatalnál le
tenni —  és az erről szóló nyugtát a fentérin- 
tett ajánlathoz csatolni. A z ajánlatok, melyek
hez a pályázó erkölcsi, vagyoni és nagykorú
ságot igazoló bizonylatok (magyar honosságot, 
a magyar nyelv tökéletes bírását, polgári ál
lását, születési levél) is csatolandók következő 
czimirattal: « Ajánlat a Mohácson üresedésbe
eső dohány- és szivar különlegességi áruda át
vételét illetőleg* ellátandók és legkésőbb 1902. 
évi február hó 26-án d. u. 5 óráig ezen kir. 
pénzügyigazgatóság főnökénél (I. emelet, 1 ajtó 
sz alá) benyújtandók

A kitűzött határidő után beérkezeendő, vala
mint az ezen rendelkezésnek meg nem felelő 
ajánlatok figyelmébe v tetni nem fognak A  
tárgyalás befejezése, illetve az árlejtési ered
mény jóváhagyása után az elfogadhatónak talált 
ajánlatához csatolt bánatpénz visszatartatik. a 
többi versenyző bánatpénze pedig vissza fog 
utaltatni

A  különlegességi dohány- cs szivarárus tar
tozik az árudáját a megkötendő szerződés jóvá
hagyása után 14 nap alatt megnyitni és azon 
időre magát a szükséges dohány- és szivar 
anyaggal, valamint az elhelyezésre és elárusi- 
sitásra alkalmas boltihelyiséggel ellátni. Egye
bekben a dohánygyártmányok eladására vonat
kozó szabályok mérvadók és ezek a kir. pénz- 
ügyigazgatóságnál, vagy a pénzügyőri biztosok
nál megtekinthetők. A dohány- és szivararuda 
személyesen kezelendő

A  versenyzésben részt nem vehetnek azok, 
kik terhes szerződés kötésére nem képesek, 
továbbá, kik valamely bűntény, csempészet, 
vagy másnemű jövedéki kihágás mialt illeté
kesen elítéltettek, vagy más egyéb oknál fogva 

; alkalmatlanoknak találtattak. Ha a fentebb emli- 
' tett akadályok egyike, vagy másika csak az 

üzlet átadása után jutna a pénzügyigazgatóság 
tudomásara az eladási engedély azonnal be fog 
vonatni. Hogy ha vállalkozó az árudát a kitű
zött napon meg nem nyitja, vagy később aján
latától önként visszalépne, bánatpénzét veszti. 

Magy. k ir. pénzügylgazgatóság Pécsett.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H ALT.

Die Ertheilung dér Grosstrafik- 
Lizenzen.

Seit nahezu einem halben Jahrhunclert, 
seitdem das Tabak-Monopol besteht, be- 
schaftigte die Frage des Vertriebes dér 
Tabak-Proilukte die berufenen Kreise 
nur oberfláchiich. Mán vermeim, dass 
blos die Fabrikation des Artikels inass- 
gebend ist, fiir dessen steigenden Kon- 
sum und hat in Folge dessen auch dieser 
in lobenswerther Weise fortschreitend, 
Kechnung gctragen, wáhrend dér Vertrieb 
noch ganz in derselben Weise vor sich 
geht, wie vor einem halben Jahrhunderl, 
aisdie österreicliische Tabak-Regie hier in 
Ungarn unter dem Titel ,,Hauptverlag“ 
,,Grosstrafik“  und ,,Subgrossverlag“  Ge- 
schaltsstellen errichtete, wo die Kleintrafi 
kantén ihre Waaren ausfassten.

So ist es geblieben bis zum heutigen 
Tagé. Grössere Provinzstádte habén einen 
,,Hauptverlag“ , von wo die Grosstrafi- 
kanten und „Subverleger • ihre Waaren 
beziehen. Nichts hat sich au dieser Mani- 
pulation geiindert, obgleich die Zeiten ganz 
andere geworden und die Nothvvendigkeit 
dringend gebietet, gründliche Aenderun- 
gen einzuführen.

Vor fünfzig Jahren mag übrigens so 
Manches eine Berechtigung gehabt habén, 
was heute schwerfallig, unpraktisch, haufig 
sogar schádlich genannt werden niuss. Vor 
fünfzig Jahren gab es kein solch ausge- 
dehntes Hisenbahnnetz wie heute, wo jedes 1 
kleinste Nest bereits eine Bahnstation, zu- 
mindest eine Station einer Vizinalbahn ist. 
Vor fünfzig Jahren, gab es keine elektri- 
schen Bahnen, keine Dainpfmotoren, keine 
Bycicle, mit denen mán im Verlauf von 
Minuten grosse Entfernungen erreicht. 
Vor fünfzig Jahren musste ein mit Ochsen 
oder besten Falles mit Pferden bespann- 
ter Wagcn die Waaren von einem Orte 
zum andern befördern, was oft tagelang 
dauerte.

Das hat sich iiun alles gründlich ge- 
íindert, dagegen ist, wie gesagt, die ge- 
schaftlicheManipulatlon dieselbe geblieben. 
Wer bedarf heute eines ,,Hauptverlages“ 
wo eine grössere Anzahl Grosstrafikanten 
ihre Waaren beziehen ? Ist dasnicht absurd ? 
Die 500 Grosstraíiken des Landes könnten 
ganz gut auf ein Viertthe.il zusammen- 
schmelzen, ohne dass dér Bequemlich- 
keit Einzclner im Geringsten Abbruch 
geschehen würde. Was dabei gewonnen 
würde, das ist es eben, wovon wir sprechen 
wollen.

Die Verschleissprovision dér Grossver- 
schleisser ist bekanntlich so sehr gering, 
dass jeder von ihnen gezwungen ist, aus 
seinem Kleinverschleisse den nothwendigen 
Nutzen zu ziehen, will er nicht ganz um- 
sonst arbeiten. Wie sehr falsch und un- 
haltbar diese Zustánde sind, brauchen wir 
nicht zu erörtern, zumal wir genug darüber 
geschrieben habén. Fanden diese unsere 
dargelegten Ansichten bisher keine solche 
Beachtung, dass sie verbessernd einge- 
wirkt hátten, so geschah dies lediglich,

weil die Mehr kosten in B.etracht kommen. 
Wir weisen nun den Weg, wo dies un- 
be>chadet dér Mehrauslagen geschehen 
könnte. Die verháltnissmassig sehr grosse 
Anzahl dér Grossverschleisse erweist sich 
dermalen als sehr überflüssig.

Die Ertheilung dér Grosstrafik-Lizenzen 
beziehungsweise, die so oft nothwendigen 
Ausschreibungen vakant gewordener 
Grosstraíiken beschaftigt vollends unsere 
Behauptung. Die Lizenzen werden in 
den meisten Falién gekündigt, weil die 
Lizenzinhaber ihrer Verpfiichtung nicht 
nachzukommen vermögen. Nur wenigen 
Grosstrafikanten in dér Provinz ist es 
ermöglicht. wenn auch nur einen geringen 
Nutzen aus ihrem Geschafte herauszu- 
schlagen. Selbstverstandlich ist auch die 
Fiihrung dieser Geschafte ganz danach. 
Wir kennen Provinz Grosstrafikanten, die 
nur selten den nothwendigen Tabak von 
Zigarren ganz zu schweigen. auf Láger 
habén, da ihnen das Kapital mangelt. 
Mán wird zugeben, dass namentlich in 
Dörfern, wo Tabak wachst dér Regie-Tabak 
gerne entbehrt wird, umsomehr in dem 
Falle, wenn in den Trafikén keiner zu 
habén ist. Seit Jahr und Pag weisen wir 
auf diese iiusserst desperaten. Zustánde 
hin, doch alles bleibt beim Altén. Mán 
nimmt befriedigt die Verschleisslisten zűr j 
Hand, die natürlich alljiihrlich ein grösse- 1 
rés Ergebnis aufweisen müssen, was doch 
mit den sich mehrenden Populationsver- 
haltnissen zusammenhangt, keineswegs 
aber jenes Resultat. welches erzielt werden 
müsste, liefert. Es wiire eine willkürliche 
Annahme von Ziffern zu sprechen, zwei- 
felsohne jedoch sind diese Ziffern gross 
genug, um ernstlich darüber nachzuden- ■ 
ken. Unseren Verschleissverhaltnisse scha- 
den ganz entschieden dem Verschleisse j 
selbst, das können wir bezugen, die fórt 
und fórt Beobachtungen hierüber anstellen. 
Die Grosstrafikanten sind nicht schuld 
daran, da ihnen ernstes eine viel zu ge- 
ringe Provision bewilligt wird, um es zu j 
ermöglichen, dass sie eventuell Zinsenver- 
luste von Kapitalien, die sie entlehnen, 
vertragén könnten, zweitens sind ihrer so 
Viele, dass dér Verschleiss die Kosten 
nicht ertragt, welche ein und dieselben 
waren, wenn dér Konsum auch grösser.

Diese Umstánde zusammengenommen 
bringen die Frage neuerlich aufs Tápét, ob 
es nicht endlich an dér Zeit wiire, das Ver- 
schleisswesen einer Reform zu unterziehen. 
in dem hier ausgefűhrten Sinne. Am Ende 
muss ja irgend etwas geschehen, was 
ein neues Leben in diese ganz derouten 
Verschleissverhaltnisse bringt, denn un- 
möglich kaim es dér k. u. Tabak-Regie 
damit gedient sein, wenn sie die Dinge 
ebenso weiter laufen lásst, wie bisher. 
Wir hörten öfter sagen, das Tabak-Mono- 
pol sei eine Industrie, ein Handel, wie 
jeder andere. Wir sind dieser Meinung. 
Nun aber gibt es keine einzige Industrie, 
keinen einzigen Handelsbetrieb, welcher in 
derselben Richtung heute betrieben wird, 
wie vor einem halben Jahrhundert. Wir:

glauben. dass hierüber keine Meinungs- 
verschiedenheit möglich ist. Waruin soll 
es daher gerade beim Tabak-Monopol 
geschehen, dass maii an altehrwürdige 
Einrichtungen nicht zu rütteln wagt, die 
nachweisbar verderblich wirken ?

Die Ertheilung dér Gross-Tafik-Lizen- 
zen gibt jeweilig dér XIII. Abtheilung des 
kön. ung. Finanz Ministeriums Gelegen- 
heit zu beobachten, wie wenig dem ge- 
schaftlichen Betrieb des Aerars mit solchen 
Verschleissstellen gedient ist. Haufig findet 
sie, dass dér mit einer solchen Lizenz 
Beglückte keinen Heller an seinem Geschafte 
verdienen wird. Gibt das nicht StoíT zum 
Nachdenken? Wovon leben diese Leute ? 
Oder glaubt maii wirklich, dass diese Fra- 
gen bei Ertheilung dér Lizenz nicht in 
Betracht zu kommen verdienen?

Eine gründliche Reform des Verschleiss- 
wesens können wir nicht warm genug em- 
pfohlen. Sie wird, falls sie eingeführt 
werden sollte, auch eine gründliche Um- 
gestaltung zum grossen Vortheile des 
Tabak-Monopols herbeiführen.

Vermischtes.
Dér Z igarren-A utom at. Noch immer liegt die 

Absicht vor, den Zigarren-Automaten bei uns 
einzuführen, nachdein derselbe das einzige Mit- 
tel ist, die Sonntagsruhe dér Traíikanten zu 
ermöglichen.

Wohl hat das in Wien existirende Konsor- 
tium, welches das Eigenthumsrecht des Auto- 
niaten besitzt, vorláuíig ihre Pláne, denselben 
bei uns einzuführen, fallen gelassen, nachdein 
unbegreifiicherweise dér Baurath die hiefür noth
wendigen Platzstellen nicht beiwilligte.

Wie wir jedoch hören, soll das Konsortium 
gleichwohl die Angelegenheit nicht ruhen las- 
sen, was umso begreifiicher ist, als das k. u. 
Finanz-Minist. die Einführung selber wünscht-

Oiese letztere Absicht geht schon daraus 
hervor, weil das Konsortium die Bewilligung 
erhielt, eine grössere Anzahl Automaten hier 
aufzustellen, welchem Wunsche jedoch nicht 
entsprochen werden konnte. da die Kosten zu 
horrend waren, wenn bloss ein Theil dér Auto
maten hier funktioniren würden.

Merkwürdig ist und bleibt es, wieso dér Bau
rath einem Unternehmen Schwierigkeiten in 
den W eg zu légén im Standé ist, er, dem ei- 
gentlich die Angelegenheit nur íormaliter etwas 
angeht. 1 Iicr handelt es sich nicht um Gebaudc, 
um Strassenerweiterungen und dergleichen, dé
rén Et richtung wichtige Entschlüsse vorange- 
hen müssen. Kin klciner Kasten auf die Strasse 
gestellt, kann doch keineswegs die Passage 
stören, viel weniger noch als die Funkenspei- 
henden öfen dér Kastanienbrater. Fortwáhrend 
wird bei uns über Erwerbslosigkeit, Mangel an 
Industrie-Unternehmung geklagt und wenn in 
dér That etwas da ist, was tausenden Men- 
schen Krwerb und Arbeit brachte, da tritt die 
Gieislerpolitik in den Plán und verdirbt das 
Ganzé.

Das Konsortium, welches den Automaten bei 
uns einführen wollte, beabsichtigte hier in Un
garn mit cinem investirten Kapital von 10 Mii-
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lionen Kronen eine Fabrik zu errichten, um 
die nach Hunderttausenden záhlenden noth- 
wendigen Automaten welche in den Waggons 
dér Bahnen, in den Kaffeeháusern, in den Stras- 
sen und Gassen hátten funktioniren sollen, an- 
zufertigen.

Das Kapital stammte aus Deutschland und 
die Sache überhaupt derart grossartig ausge- 
dacht, dass sie eines dér grössten Industrie-Un- 
ternehmungen des Landes hátten bilden sollen.

W as die Verschleisser betrifít, so wáren diese 
besser daran gewesen, ab  gegenwártig, da die 
Automaten nur von Traíikanten hátten bezo- 
gen werden dürfen. Das ist nun vorláufig alles 
ein Projekt geblieben, ein Projekt, welches hof- 
fentlich doch einmal zűr Ausfiihrung gelangen 
wird.

D ie P achtzahlung dér T ra fik a n te n . A u f zahl- 
reiche Anfragen aus unserem Leserkreise thei- 
len wir mit, dass ein Nachlass von dér Pacht- 
summe nur in dem Falle stattíinden kann, wenn

das Ergebnis dér letzteren drei Jahre ein uu- 
guustigeres war, als ursprünglich bei Krthei* 
lung dér Lizenz als Basis zűr Bemessung an- 
genommen wurde. Vor Ablauf dér drei Jahre 
kann ein Nachlas9 nicht gewáhrt werden. Nach- 
dem dér Kontrakt fiir den Trafikanten für drei 
Jahre bindend, gilt námlich jene Summe, die 
bei Abschluss desselben vorgeschrieben wurde.

Dér Tübak i/fid die Frauen Unter den Frauen 
Fnglands hat das Rauchen in dér let/.ten Zeit 
Riesenfortschritte gemacht, und zwar zunáchst 
nicht in den unteren Standén, sondern unter 
den oberen Zehntausend Seil fünfundzwanzig 
Jahren hat die Zigarette unter den Damen dér 
Londoner Gesellschaft immer mehr Freundinen 
gefunden : zuerst riimpfte mán natiirlich die Nase, 
aber schliesslich mussten auch die exklusivsten 
Theile dér Gesellschaft nachgeben. Dann íolgten 
die vornelimen Restaurants, die eins nach dem  
anderen den Dam en das Rauchen erlauben 
mussten. In allén Damenklubs Londons gibt es

heute einen Rauchsalon, cinen Smoking-room. 
In dér ersten Zeit waren diese Rauchsalons 
ausschliosslich für den Gebrauch dér Mitglieder 
des betreffenden Klubs bestimmt seit einigen 
Jahren ist es aber durchweg Mode geworden, 
naeh dem Lunch oder dem Diner auch die 
Gaste in das Rauchzimmer zu fiibren und ihnen 
dórt Zigaretten anzubieten. Zigarettenetuis, háufig 
aus Gold und mit werthvollen Steinen besetzt 
fehlen heutzutage íast nie mehr unter den H och- 
zeitsgeschenken einer Braut aus dér vornehmen 
Gesellschaft, und die goldene Streichholzdose 
hángt an dér Chatelaine íriedlich neben dem 
Bleistift und dem Puderbüchschen. In dér fashio- 
nablen Londonéi- Bond-street gibt es bereits 
Zigarettenládeu die ausschliesslich türkische 
und egyptische Zigaretten fiihren, die speziell 
fiir Damen gemacht sind und diese Gescháfte 
blühen, denn die Dam en des YVestends zahlen 
für ihre Zigaretten sehr gute Preise.
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