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T A R T A L O M . Mi volna feladata egy tüz-dés-szövelkezetnel. — Vegyesek Ajánlati hirdetmény.

Mi volna feladata egy kistözsdés-szővettezelnek.
I libár sok tinta fogyott e kérdés meg

vitatása felett, de a szándék, egy kis- 
tözsdések szövetkezetét létesíteni nem
csak hogy nem tűnt le a napirendről, 
hanem napról-napra a megvalósuláshoz 
közeledik.

Egy kis része a tözsdéseknek, mely 
evek óta e kérdéssel foglalkozik, ismeri 
ugyan azon irányt, melyet a szövetkezet 
czélul tűz, ellenben vannak sok kistózs- 
dések, kik azt nem ismerik és ez késztet 
bennünket arra, hogy a dologgal fog
lalkozzunk.

Először is a szövetkezet azon czolból 
létesüljön, hogy egy hivatal létezzen, 
mely az összérdeket megfigyeli, képviseli, 
esetleg minden törvényes eszközzel azo
kat kivivja.

Másodszor, hogy a már annyiszor han
goztatott és az összes tözsdésektöl köve
telt vasárnapi munkaszünet a pénzügy
minisztertől, vagy a törvényhozástól meg
adassák.

Harmadszor, hogy egy kistózsdesek 
testületé oda hasson, hogy az egyes tözsdés 
hivatása biztosabb legyen, mint eddig 
is, tudniillik, hogy a tőzsdejog abban az 
előnyben részesüljön, miszerint r annak 
közelében csak akkor létesüljön uj tőzsde, 
ha a tőzsdés bizonyos fogyasztási ösz- 
szeget elér; továbbá az engedély csak 
akkor legyen megvonható, ha a tőzsdés 
súlyosan vétett a fennálló szabályok ellen.

Negyedszer mondassák ki, hogy a 
főváros területén, valamint a vidéki váro
sokban is csak korlátolt számú tőzsdék 
létezhessenek; további engedélyeknél a 
pénzügyminiszter határozata kikérendő.

Ötödször, a testületnek arról kellene 
gondoskodnia, hogy egy alap létesüljön, 
melyből első sorban szegénysorsu tózs- 
dések gyámolitására segélyek lennének 
nyújtandók, egy körülmény, melyhez a 
pénzügyminiszter támogatása helyén volna.

Hatodszor, a szövetkezet a tőzsde- 
mellékczikkek gyárosaival összeköttetésbe 
lépne oly czélból, hogy azok a tözsde- 
seknek olcsó és jó  árut és hitelt nyújt
sanak, vagy egy saját fogyasztási-szö
vetkezet alakulna, melynek jövedelme a 
segély-alap javára volna fordítandó.

Hetedszer, a szövetkezet arra volna 
hivatva, hogy tagjai erkölcsi tetteit ellen
őrizné és a kétes hirü egyéneket kizárná, 
hogy az árusítók tekintélye a hatóság, 
valamint a közönség előtt ezzel is ha
ladjon.

Meg igen sok dolog volna e prog- 
rammba felveendő, mi a tözsdések javára 
szolgálna, mindenesetre azonban egy oly 
szakmát teremteni, mely annyi erővel és

hatalommal rendelkezne, hogy érdekeit 
mindenütt, a hol erre szükség van, érvényre 
juttatni.

Azt hisszük, hogy mindaz, a mit itt 
röviden előadtunk, minden egyes tözsdés 
nézetével egyezik. És ha egyelőre nem 
is nagy remények fűződnek a megvaló
suláshoz, mégis mondható, hogy a kez
det pillanatával az összmüködés gyü
mölcsei láthatók lesznek.

A nagytözsdeseket,. kiknek érdekkörük 
nem azo.os a kistőzsdésekével, nem 
tartjuk praktikusnak sőt majdnem kivi
hetetlennek, a mozgalomba belevonni. Ha 
eddig egy szövetkezet alakulása nehéz
ségekbe ütközött, úgy e körülmény lénye- 
gesnn hozzájárult, miután e két fél az 
összmüködést nem kívánja. Részünkről 
nem is tartjuk szükségesnek, mert a 
nagytőzsdések maguk közt is alakíthat
nak szövetkezetét, anélkül, hogy a kis- 
tőzsdések segélyét igényije vénnek.

A fődolog volt és marad, hogy azok, 
a kik egy kistózsdesek szövetkezete léte
sítését óhajtják, az ügyet komolyan és 
energikusan kezeikbe vegyék és mindent 
megtegyenek annak mielőbbi életbelép
tetése érdekében.

Szívesen szolgálunk Írásbeli vagy szó
beli felvilágosítással.

Vegyesek.
Havanna szivarok. Nem tudjuk, hogy kitől 

ered az eszme, a I havanna-szivaroknál az el
adási jutalékot eltörölni, mindenesetre az esz
mét geniális emlier gondolhatta ki Minek is a 
nagytózsdésnek, ki e szivarfajt beszerzi, pénzét 
befekteti, szállítási költséget fizet —  mondjuk, 
minek is neki az árusításért jutalékot fizetni? 
Nem c!ég, hogy azon. szerencsében részesül, e 
drága szivarokat, melyeken a külföldi gyárosok 
oly sok pénzt keresnek, raktáron tartani1 De 
igaz, azt tartják, hogy jelanleg a kisárusitásban 
többet keresnek mellette, mint azelőtt. Kz tény ! 
De mi köze ehhez a nagytózsdésnek? I la a 
nagytőzsdés azt a 2000 koronát, melyet e 
szivarok vásárlásánál befektet, a takarékpénz
tárba tenné, úgy ez 80 koronát kamatozna. 
Miért veszítené tehát e biztos 80 koronát V

Megfoghatatlan, milyen dolgokat kívánnak a 
nagytözsdéstöl. Miképen kívánható egy üzlet
embertől, hogy egy czikket elárusítson, mely 
czikk darusításánál —  mint itt bizonyítottuk —  
ráfizet ? I la annak az eszme megpenditójének, 
ki mindenesetre hivatalnok, valaki azt mondaná, 
hogy havi fizetéséről mondjon le, bizonyara 
arczába nevetne annak, ki ilyet követelne tőle. 
A  nagytözsdéstöl pedig követelik, azaz egy
szerűen törlik jutalékát, mely neki joggal jár.

Részünkről az ily eljárás fölött csak sajnálatun - 
kát fejezhetjük ki.

A  nagytőzsdés uraknak pedig kik az ily újí
tások bevezetésénél csak a négy fal között 
adnak felháborodásuknak kifejezést, azt mond
juk, hogy saját maguknak tesznek kárt, ha ily 
bántalmazásoknál némák maradnak. Mi egy 
államban élünk, hol minden a polgárokat ért 
sérelemért orvoslás követelhető. Rs itt újból 
mutatkozik, mily fontos dolog volna a már 
annyiszor hangoztatott nagyárusok szövetkeze
tét megalakirani, hogy ily visszásságok ellen 
állást foglalhatnának. I la holnap eszébe jutna 
egy buzgólkodó hivatalnoknak egy ha-onló 
újítás bevezetését előterjeszteni, úgy a nagy- 
tózsdések úgy abban a helyzetben volnának, 
mint most, mert az egyes nem érhet cl sem
mit. Mi azt hisszük, hogy rosszabbra már nem 
fordulhatnak a viszonyok, mint egy czikket 
jutalék nélkül árusítani. De még azt is kíván
hatják, hogy ez minden czikknél történjék, a 
mi —  a jelek után ítélve —  bekövetkezhet.

A  nagytőzsdések, kik mindenre igent és 
Ament mondaun.k, majd akkor be fogják látni, 
hogy igazunk van, de már akkor késő lesz. 
Vagy igaz az, hogy a nagytőzsdés keresete oly 
sanyarú, miszerint üzlete neki mellékes ? Félünk, 
hogy ez az igazi oka az indolencziának.

Az O sztrák-M agyar Bank főtanácsa mai, Bécs- 
ben tartott ülésében, miután tudomásul vette a 
l’ranger József dr. udvari tanácsos vezértitkár 
által előterjesztett jelentest a pénzpiac/, és 
üzlet helyzetéről, elhatározta, hogy e hónap 
2 0 -án megkezdi a budapesti és bécsi föiníézc- 
teknél, valamint az összes fiókoknál az uj ötven- 
koronás bankjegyek kiadását. A  főtanács egyúttal 
megállapította a június 20 -án kisorsolandó 
záloglevelek összegét. —  Pranger udvari taná
csos vezértitkár jelentésében megjegyzi, hogy 
az általános gazdasági viszonyok, fájdalom, meg 
mindig nem javulnak, minélfogva a tartós iizlet- 
telenség nem bir nagyobb, állandóbb hitelszük
ségletet előidézni. A  jegybank kölcsönüzlete ez 
okból a minapi ultirnó óta ismét csökkenőben 
van és a legközelebbi bankkimutatá.sban az adó
mentes bankjegytartalék több millió koronával 
fog emelkedni. Az érczváltók árfolyamáról meg- 
jegyzi a jelentés, lu g y  az utóbbi hetek nagy 
konverziós és kölcsön-tranzakeziói, melyek ter
mészetszerűleg a befektetési tőkék eltolásával 
jártak a különböző valuta-területeken, a valtó- 
árfolyamokoan is kifejezésre jutottak. A mi 
relácziónktól való eltérés azonban a kissé moz
galmas időkben sem volt s :ha oly nagy. hogy 
effektiv aranykivitehe adhatott volna alkalmat. 
A jegybank nagy összegű nemzetközi fizető- 
eszközök birtokában lév én, eleget tehetett a 
piacz igényeinek és az. utóbbi napokban már 
jelentékenyen csökkentek a váltóárfolyamok.

Az adóemelés. Gassncr Pál királyi adófel- 
iigyelő ma megjelent a terézvárosi adóhivatal
ban, hogy személyesen győződjék meg arról,



hogy az adóemelés miatt hangoztatott panaszok 
jogosultak-e. Az adófeliigyeia a kerület képvi
selőjének, dr. Vázsonyi Vilmosnak jelenlétében 
átvizsgálta a kivetési javaslatokat s azok egy- 
részét már most leszállította, a tárgyalásokra 
nézve pedig azt az utasítást adta a kincstári 
előadóknak, hogy tulhajtásoktól tartózkodjanak 
és különösen a kisebb exisztencziákat kíméljék. 
Vázsonyi Vilmos különben az adóemelések tár
gyában tegnap kihallgatáson volt a pénzügy- 
miniszternél, aki kijelentette, hogy az adóeme
lésre utasítást nem adott. A  képviselő arra is 
kérte a pénzügyminisztert, hogy jövőre minden 
adózót külön hívjanak meg adójának tárgyalá
sára és a meghívóban közöljék a kincstári adó
javaslatot is. Egyúttal tanácsosnak tartaná, ha 
a polgárok kioktatására az adókönyvek hátlap
jára kinyomatnák az egyenes adótörvények 
legfontosabb szakaszait. A pénzügyminiszter 
megígérte, hogy e javaslatokat fontolóra veszi 
és esetleg rendelettel intézkedik

A  Ferenczvárosi Társaskör és „A z Iparosok, 
Kereskedők, Gazdák K öre" ma délelőtt Hock 
János képviselő vezetésével felkereste a fővárosi 
adófelügyelőséget, hogy a polgárságra sérelmes 
adóíelemelések ügyében orvoslást kérjenek. 
Gassner távollétében Békeífy tanácsos fogadta 
a küldöttséget cs kijelentette, hogy ha ilyen 
egyes sérelmek csakugyan előfordulnának, eze
ket a konkrét eseteket mutassák be, hogy a 
legjobb indulattal intézkedhessenek. A  válasz a 
küldöttséget megnyugtatta és elhatározták, hogy 
a nyilvánosság utján hívják íel polgártársaikat, 
hogy ha az adókivetésnél visszásságok vagy 
sérelmek fordulnának elő, adataikkal a Percncz- 
varosi Társaskor (Üllői-ut 53. sz.) helyiségében 
jelentkezzenek, ahol naponként délután 5 ti 
óra között a kör titkára a szükséges felvilágo
sításokat szívesen megadja.

A szivarfűst elemzése. A  frankfurti kémiai 
társaság legutóbbi ülésen dr. Taradies bemutatta 
llabermann értekezését a szivarfüst vegyi össze
tételéről. 1 labermann a szivarfüstöt bizonyos idő
közben felszívó készülékekkel állította elő, amely- 
lyel a dohányzó emberek szivarszivását utánozta 
s azután a vegyi vizsgálatnál főként a szénoxidre, 
kénhidrogénre és kéksavra volt tekintettel. A 
kénoxidet és kénhidrogént kimutathatta, a kék
sav megállapítása egyelőre nem sikerült még. 
A  mennyiségi meghatározásnál kitűnt, hogy 
többnyire négyszer annyi szénsav van a szivar- 
füstben, mint kénoxid A  legfontosabbnak tartja 
llabermann azt a megállapítását, hogy a niko
tinnak csak egyhatodrésze megy át a füstbe, 
inig Kiszling állítása szerint a nikotinnak nagy 
része található meg a szivar füstjében.

Egymilliós hiány az osztrák Lloytlnál. Az
Osztrák Lloyd-Társaságnál, egy trieszti teleg
ramul szerint nagy rendetlenségeknek jöttek 
a nyomára. Olyan visszaélésekről van szó, ame
lyek réven a társaság körülbelül egy millió koro
nával károsodott meg. A  telegramm kissé szűk
szavú. Nem tudni, hogy miről van szó volta
képpen. SiKkasztásról-e, vagy csak kezelési 
rendetlenségekről. A  társaság kereskedelmi 
igazgatóját, Janni tanácsost London' a helyezték 
át a társaság képviseletére s a többi osztályok 
igazgatóit is elszórták a külföldön mindenfelé. 
Báró Rinaldini tanácsos lemondott igazgatói 
állasáról s ez a lemondás szinten a gyöngéd 
nyomásnak tulajdonítható, amit felülről gyako
roltak a báró urra. —  Azt a hirt, hogy a tár
saságnál akármicsoda hiány volna, egy hiva
talos telegramm megczáfolja. A  czáfolatnak 
azonban ellentmond a sok lemondás, áthelyezés, 
szóval az a nagy kavarodás, ami ok nélkül egy 
nagy társaság igazgatásában nem szokott be
következni.

2
Az ötvonkoronás bankjegyek. Bécsből jelentik, 

hogy az osztrák-magyar bank főtanácsa ma fog
lalkozott az uj ötvenkoronás bankjegyek ügyével. 
Elhatározták, hogy az uj bankjegyek Bécsben 
Budapesten, valamint a fiók-intézeteknél május 
huszonhatodikén kerülnek forgalomba Az uj 
bankjegyek leírására, valamint az e kategó
riába tartozó megrongált bankjegyek beváltására 
vonatkozó szabályzatot is már a napokban 
közzé fogják tenni

D O H Á N YA HÚSOK K Ö Z L Ö NY E
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Ajánlati hirdetmény,
A  dévai m. kir. pénzügyigazgatóság részéről 

közhírré tétetik, hogy a Petrosény községben 
üresedésbe jött dohány nagyáruda betöltése 
iránt zárt írásbeli ajánlatok utján 1902. évi 
május hó 31 - én d. e. 9 órakor ezen kir. pénz-
Ügyigazgatóságnál versenytárgyalás fog tar
tatni.

Az árlejtés tárgyát a versenyzők által az 
eladás után követelt eladásijutalék fogja képezni 
és a dohány nagyáruda kezelése annak fog 
adatni, ki a legcsekélyebb eladási dijat köve
teli, mindazonáltal a kincstár fenntartja ma
gának a jogot, hogy a versenyzők között sza
badon választhasson, minél fogva ajánlattevők 
közül azért mert ajánlata nem logadtatott el, 
a kincstárral szemben senki igényt nem tá
maszthat.

Az eddigi nagyárus az áruda kezelésért 1 
százalékot, azaz w-gy százalék eladási jutalékot 
élvezett és a n.igyárudának 1901. évben 251.71b  
korona 75 fillér évi forgalma volt, melyből a 
hozzáutalt 91 kisái us szükségletére 213.324 kor. 
13 fillér cs saját kicsinyben! clárusitására 8390  
korona esik.

Ma a vállalkozó kívánná az általános forga
lomban levő dohánygyártmányok árjegyzékében 
felsorolt valódi havannaszivarok clárusitására is 
nyerhet engedélyt, az azokért engedélyezhető 
eladási jutalék azonban 1*5 százalék, azaz egy 
és öttized százaléknál magasabb nem lehet.

A  dohány nagyárus köteles as összes dohány
anyagot a dévai m. kir. dohány raktárból köz
vetlenül beszerezni és a jelenben hozzáutalt 91 
dohány kisárust és a jövőben még hozzáuta- 

; landókkal együtt a szükséges dohánygyártmány 
; anyagokkal ellátni, köteles továbbá a doliány- 
j  gyártmányok minden egyes neméből a pénz- 
I ügyigazgatóság részéről meghatározandó és 
! jelenleg 0000 korona értékkel meghatározott 
| tartalékkészletet folyton érintetlenül tartani és 

ezen kívül a napi eladásra szükséges gyártmány 
( mennyiséget készletben tartani.

A  csonkithatlan részlet első beszerzésére 
óvadékul elfogadható értékpapírokban vagy 
készpénzben leteendő biztosíték mellett a nagy 
árus kérelmére a tartani köteles csonkithatlan 

j részlet értéke erejéig hitel is engedélyeztetik.
Az államkincstár a dohány nagyáruda jöve

delmére semmiféle kezességet nem vállal és a 
nagyárus csak az eladási díjra, valamint a nagy
árudával járó dohánygyártmányok és bclyeg- 
jegyek kicsinybeni elárusitásával járó jöve
delemre tarthat igényt, a melyből a nagyárudí 
kezelésével járó összes kiadásokat fedezni tar
tozik.

A  nagyáruda üzlet csak minden tekintetben 
! megfelelő és lehetőleg Petrosény község köz

pontján fekvő helyiségben gyakorolható. A  ver
senyben részt nem vehetnek, kik a törvény 
értelme szerint szerződésre nem képesek, vagy 
valamely bűntett, csempészett, vagy más ter
mészetű jövedéki kihágás miatt jogérvenyesen 
elítéltettek. I la az üzlet átadása után jutna a

hatóság tudomására, az igazgatóságnak jogában 
álland az engedélyt azonnal elvonni.

Az ajánlattevő bánatpénze, kinek ajánlata 
elfogadható a csonkitatlan készlet beszerzéséig 
visszatartatik és köteles ajánlattevő a nagyáruda 
kezelését az erre vonatkozó értesítés, illetve 
felhívásban foglalt határidő alatt átvenni. Ma 
pedig a nagyáruda kezelése át nem vétetnék, 
vagy ha ajánlatától a versenytárgyalás után 
visszalépne, letett bánatpénzét elveszti és a 
nagyáruda betöltése czéljából az ö kárára és 
költségére uj versenytárgyalás fog kiíratni.

A ki írásbeli ajánlatot kíván benyújtani, köte
les a fent jelzett csonkitatlan készlet értékének 
10  százalékát, vag>is C>00 koronát készpénz
ben vagy biztosítékul elfogadható értékpapí
rokban valamely ezen igazgatóság kerületéhez 
tartozó hátszegi, szászvárosi, m.-illyei, v.-hunyadi 
dévai, körösbányai kir. adó-, esetleg a vulkáni 
m. kir. vámhivatalnál bánatpénzként letenni és 
az adóhivataltól nyerendő letéti nyugtát aján
latához csatolni, ez azonban nem zárja ki azt, 
hogy egyes különösen vidéken és m. kir. adó
hivatal székhelyén kiviil levő vállalkozók a 
bánatpénzt készpénzben vagy bztositékul elfo
gadható értékpapírokban, természetesen saját 
veszélyükre, ajánlataikhoz csatolhassák. A z  
ajánlatban a követelt eladási dij nem csak szá
mokkal,* hanem betűkkel is kiteendö és abban 
azon nyilatkozat is felveendő, hogy ajánlattevő 
az árlejtési feltételeket ismeri, azoknak magát 
aláveti.

Az ajánlathoz egyúttal a nagykorúságot, 
polgári állást, erkölcsi kifogástalanságot és 
vagyoni állapotot igazoló bizonylatok is csato
landók. Iliányos, vagy a felsorolt kellékeket 
nem tartalmazó, vagy olyan ajánlatok, melyek 
határozatlanul állíttatnak ki, vagy más versenyzők 
ajánlataira hivatkoznak, vagy a kitűzött határidő 

i után nyittatnának be, úgy nemkülönben táv- 
j  iratok is, figyelembe nem vétetnek.

A  további feltételek valamennyi pénzügy
igazgatóságnál és pénzügyőri biztosságnál betc- 
kintlietök és a dohánygyártmányok eladására 
vonatkozó szabályokból kivehetők.

' A z eképpen felszerelt Írásbeli ajánlatok 1902. 
évi május hó 30-ik napján délutáni 4 óráig a 
dévai m. kir. pénzügyigazgatósag főnökénél, 
vagy posta utján a pénzügyigazgatóságkoz czi- 

| mezve benyújtandók, a czimlapon pedig fent 
kiteendő: ,, Ajánlat a petrosenyi nagyáruda 

| átvételére** és alant a bánatpénz mimódon tör
tént letételének felismeréséül szembetiinöleg 

j írandó : „terhelve 600 korouárol szóló adóhiva" 
tali nyugtával, vagy 600 korona készpénzzel, 
vagy 600 korona értékű papírokkal 

Az ajánlati mintája.
Kn, alulírott, hajlandó vagyok a petrosenyi 

dohány nagyáruda kezelését az c részben fenn-
j álló szabályok szem előtt tartása és ...............

. . .  . (betűkkel kiirandó) . . .  .... °/0
eladási dij kikötése mellett átvenni.

! Egyúttal kijelentem, hogy a dohány nagy
árusok részére fennálló szabályokat, valamint 
az ajánlati hirdetményben foglalt feltételeket 
ismerem és azoknak magara alávetem.

Polgári állásomat, kifogástalan előéletemet, 
nagykorúságomat, valamint vagyoni viszonyai- 

j inat kitüntető hatósági bizonyítványomat és 600 
I azaz Hatszáz korona bánatpénzem letételének 
! igazolásául az adóhivatali nyugtát ide zárom.

A z árudát ...................üzletemben, vagy elkülö
nítve fogom kezelni.

K e l t ................................................
Déván, 1902. évi április hó 21-én.

M. kir. pónzügylgazgatóság

Segédszerkesztő : Holtai Nándor
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE“
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A LT. Was wiire <lic Aufyabe eine* Kleinlrafikan'ei-Verbandes — Vermiscl»t\s

Was wáren d:e Aufgaben eines Meintrafikanten- 
Verbandes ?

Ist auch schon sehr viel Tinte über 
ilieses Thema verbraucht vvorden, so ist 
die Absicht cinen Verband dér Klein- 
traíikanten ins Leben zu rufen nicht nur 
von dér Tagesordnung nicht abgesetst, 
im Gegentheil, die Absicht. dass er be- 
gründet werden soll, schreitet von Tag 
zu Tag immer mehr vorwarts. Ein kiéi
nél* Theil dér Verschleisser, welcher sich 
seit Jahren mit dieser Idee befasst, ketont 
wohl die Tendenz, vvelche derselbe ver- 
folgen soll zűr Genüge, dagegen gibt es 
sehr viele Tralikanten. welche dieselbe 
nicht. keimen, weshalb wir dartiber zu 
sprechen gezwungen sind.

Eürs erste soll dér Verband zu dem j 
Zwecke begründet werden, damit einc j 
Amtsstelle existirt, von wo aus die ge- 
sammten Intercssen des Standes be- 
obachtet, vertreten, eventuell mit allén j 
gesetzlichen Mitteln erkampft werden 
sollen.

Zweitens soll die schon so oft berlihrte ! 
von allén Berufstrafikanten gewünschte ! 
Sonntagsruhe dér Trafikanten, welche i 
dermalen noch immer nicht bewilligt ist, I 
von dem Finanzminister, eventuell von i 
dér Gesetzgebung erbeten werden.

Drittens soll eine Korporation dér 
Kleintralikanten dahin wirken, "da«y dér 
Beruf des Einzelnen ein sicherer ist wie 
dics dermalen dér l;all, dass heisst, es 
möge das Trafikrecht jene Konzession 
geniessen, dass in seinem Umkreise nur 
dann eine neuc Trafik errichtet werden 
kaim, wenn dér T ralikant eine gewisse 
Summe als Konsum erzielt ; ferner soll 
ihm clie Trafik-Lizenz nur bei schweren \ 
Vergehen gégén die Verordnungen ént- j 
zogen wenclen kőimen.

Viertens soll ausgesprochen werden, 
dass im Bereiche dér Hauptsladt, wie 
auch in den Provinzstádten, eine gewisse 
beschriinkte Anzahl Trafikén existiren 
cliirfen ; darüber hinaus miisste die Ent- 
scheidung des Finanzministers mass- 
gebend sein.

Fiinftens miisste dér Verband Sorge 
dafűr tragen, dass ein Fonds geschalTen 
werde, aus welchem vorerst Unterstü- 
tzungen für hilfsbediirftige Verschleisser 
bewilligt werden könnte, ein Umstand, 
wozu die Unterstützung des k. u. Finanz- 
ministeriums angesucht werden miisste.

Secestens miisste der Verband ent- 
weder mit den Eabrikanten der Rauch- 
waaren-Reíjuisitten in Verbindung tieten 
damit diese dem Verschleisser wohlfeile 
Preisc, gute Waaren und Kredit bewil- 
ligen, oder aber wiire an die Gründung 
eines eigenen Konsum-Vereines zu denken, 
dessen Ertriignis dem Hilfsfonde der Trafi- 
kanten zu Gute konimen würde.

Siebtens wiire der Verband dazu bé
rűién, auch die inoralische Qualitat sei- 
ner Mitglieder und Mitgliederinen zu 
achten, zweideutige Elemente zu vcrfol-

gen und auszuscheiden, damit das An- 
suchen der Verschleissei in den Augen 
der Behörden und des Publikums geho- 
ben werden könnte.

Und noch Vieles wiire in dicsem Pro
gramúié aufzunehmen was zum 1 leile des 
Trafikanten-Gewerbes sehr viel beitragen, 
jedenfalls aber aus denselben eine solche 
Branche zu machen im Standé wiire, die 
über Kraft und Maciit geniigend verfiigt, 
ilire Interessen iiberall wahrzunehmen, 
wo dies nothwendig erscheint.

Maii wird zugeben, dass all das was 
hier in kurzen Zügen aufgeziihlt, von 
Jedem empfunden und gebilligt werden 
niuss. Und wenn maii für den Anfang 
auch keine grossen Erwartungen hegen 
darf, das A lles auf einmaf durchgeführt 
zu selien, so liisst sich gleichwohl mit 
vollster Bestinnntheit sagen, dass im 
Augenblick der Inangriffnahme der An- 
gelenheit, bereits die P'rüchte eines der- 
artigen Zusammenwirkens sichtbar sein 
würden.

Die Grosstrafikanten, dérén Interessen- 
sp Ilii re eine ganz andere ist wie diejenige 
der Kleintralikanten, in eine solche Aktion 
einzumengen haltén wir für unpraktisch 
und fást undurchführbar. Wenn bisher die 
Gründung eines Verbandes auf Schwie- 
rigkeiten gestossen, so trug dieser Um
stand wesentlich dazu bei, nachdem beide I 
Partheien ein Zusammenwirken nicht wün- 
schen. Wir haltén dies übrigens auch 
nicht für nothwendig, zumal die Gross- 
tralikanten für sich selber reclit gut einen 
Verband errichten kőimen, ohnc auf die 
Mithilfe der Kleintralikanten angewiesen 
zu sein. Die Hauptsache ist und bleibt, 
dass Diejenigen, welchen die Gründung ! 
eines Kleintralikanten-Verbandes am Her- 
zen liegt, auch die Angelegenheit ern- ' 
stlich und energiseh in die Híinde neh- i 
mén, um Alles daran zu setzen, dass je  ! 
eher zűr Austuhrung geschrittcn werde. j 
Selbstverstandlich sind wir gerne zu je- 
der mündlichen oder schriftlichen Auf- I 
klíirung oder Ertheilnng von AuskUnften 
erbötig.

Vermischtes.
H avannah-Zigarren. Wir wissen nicht von ivem 

die famose Idee, die Provision bei den 
1 I av annak-Zigarren abzuschalíen stamnit, allen- 
falls aber muss dieselbe ein sehr genialcr 
Köpi ausgedacht habén. Denn wozu soll inán 
auch dem Grosstrafikanten der die Havannah- 
Zigarren ausfasst, sein Geld in den Artikel in- 
vestirt, Fassungs- und Transportspesen triigt 
die Steucr dafür bezahlt, auch noch für das 
Y’crkaufen derselben Provision brzahlen ? Ist es 
nicht genug dass er der Éhre theilhaítig wird 
diese theucren Zigarren, an welchcn die aus- 
liindischen Eabrikanten so viel Geld verdienen, 
auf Láger haltén darf? Doch halt, es heisst ja 
dass maii dermalen im Klcinverschleissc mehr 
daran verdient als friiher. Ganz recht ! Ja, 
wi\s hat aber der (irossverschleisser davon ? 
Wenn ein Grossvcrschleisser statt dicse Zigar
ren auf Láger zu haltén zum Beispiel die 2000

Kronen die er darin investirt hat in der Spnr- 
kasse lruchtbringend anleg., so triigt ihm die- 

I ses Geld 80 Kronen. Die Zigarren aber brin- 
gen ihm keinen Nutzen. Weshalb soll er alsó 
diese sichere 80 Kronen verlieren ?

Es ist wahrlich unbegreiílich, welche Zumü- 
thungen an den Grosstrafikanten gerichtet wer
den W ie kann mán von einem Geschüíts- 
ruanne iiberhaupt verlangen, dass er einen Ar
tikel verschleissen soll, auf dem er elfektiv, wie 
hier nachgewiesen wird, draufzahlt. Wenn mán 
dem Eiíincier dieser Idee, der doch ein Beamler 
ist, zumuthen wiirde, ér müge auf seine Gage 
verzicliten, gewiss, derselbe wiirde Demjenigen 
ins Gesicht lachen, der eine solche Antorde- 
rung an ihn stellt. Der Grosstralikant aber ist 
dazu verpílichtet, das heisst, mán maciit mit 
ihm nicht viel Eederíesens und streicht einfach 
die Provision, die ihm gebührt. Das ist be(|ucm 
und kostet nichts. Wir unserseits habén fúr ein 
solches Vorgehcn nicht genug Worte der ICnt- 
rüstung

Den IIerre*> Grosstrafikanten, namentlich 
denjenigen, die stets über dériéi Neucrungen 
zu ihrem Nachtheile sich so gerne innerhalb 
ihrcr vicr Wande entriisten, ihnen möchten 
wir abermals zu bedenken gébén, dass sie sich 
nur selbst auch für die Zukunít schaden, wenn 

j sie solchen Vexationen gegeniiber stumm blei- 
ben. W ir lobén in einem Staate wo es gegeh 
jede ungerechtc Belastung des Staatsbürgers 
Mittel zűr Abhilíc gibt. Abermals zeigt es sich, 
wie dringend nothwendig der schon so oft be- 
sprochene Y'erband der Grosstrafikanten ware, 
um solchen Uebelstanden gegeniiber Stellung zu 
nchtnen.

Morgcn könnte es cinem zu pflichteifrigen 
Beamten cinfallen, ahnliche noch schadlicheic 
Ncuerungen vorzuschlagen und die Grosstrafi
kanten befánden sich dabei h í  derselben hilf- 
losen 1 .age, wie jetzt, wo dem Einzelnen na- 
türlich kein (iehör geschenkt werden kann. 
W ir glauben dass es schlimmer nicht werden 
kann, als wenn mán verlangt, dass ein Ver- 
kaufsarlikel ohne Provision verkauít werden 
muss. AHerdings kann auch verlangt werden, 
dass dies bei sanimtlichcn Ariikéin geschehcn 
soll; nun, was nicht ist, kann werden. Die 
Grosstrafikanten die zu Allém ja und Ámen 
sagen, werden alsdann vielleicht doch einsehen, 
dass wir Recht habén, aber es wird dann zu 
spiit sein. Oder ist ihr Hnverb vielleicht wir- 
ldich cin solcli geringer und schmahlicher, dass 
ihnen an dem (íeschafte gar nichts liegt? Wir 

j fürchten, dass lcider dies die I lauptursache 
ihrer Indolenz ist.

Verschárfung des Tarifkon flik ts  zwischen 
Oeste reich-Ungarn undDeutschland. Dielloffnung, 
dass der zwischen den preussischen und üster- 
reichisch-ungarischen lfalincn entstandenc Tarif- 
streit ciné befriedigendc Lösung íinden werde, 
hat sich, wie der ,,N. Er. Pr." mitgethcilt wird, 
bis nun als trügerisch erwiesen.

Die preussischen Staatsbahnen habén in Vor- 
sorg der in der Angelegenheit wiederholt statt- 
gehabten Konferenzen sammtlichen östeireich.- 
utigarischen Ik'ihnvcrwaltungen, ferner den übri- 
gen deutschen und hollandisch-belgischen Ver- 
waltungen einc lCrklarung übermittelt, welche 
nicht gccignct erscheint, dic Streitfragc bald
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aus dér Welt zu schafien. Dér Schwerpunkt 
dér Angelegenheit liegt darin, dass die preus- 
sischen Bahnen den von österreichischer oder 
ungarischer Seite gestehten Antragen auí Er- 
stelíung direkter Tariie dana keine Folge gé
bén wollen, wcnn angeblich ,.wirthschaftliche“  
Gründe dagegen sprechen Die Krkliirung dér 
preussischen Bahnen geht daliin, dass „wenn ! 
es auch dein Geiste des deutsch-österreichisch- 
ungarischen Handelsvertrages und den Verein- 
barungen dér Bahnen uutereinander entspreche, 
die direkten Verkehrsbeziehungen zu lordern, 
doch nicht darauf verzichtet werden könne, die ; 
bezüglichen Antriige zu priifen, und es niüsse 
auch dass Urtheil, ob das Bedürfniss auí ller- 
stelluug solcher Verkehrsbeziehungen vorhan- 
den sei, dem freien Ermessen eines jeden Ver- 
tragstheiles überlassen bleiben“ . Die preussi
schen Staatsbahneu negiren weiter, dass aus 
dem Wortlaute des Handelsvertrages oder dér 
Tarifverbande eine Verpflichtung zűr Herstel-

lung direkter Tar íe abgeleitet werden könne ; | 
sie erklaren demzufolge, dass sie sich „grund- 
sátzlich und unbedingt* von Fali zu Fali die 
Kntscheidung vorbelialten rnüssen, ob direkte 
Tariie zu erstellen sind, und zwar auch dann, 
wenn íestgestellt würde, dass in den betrel'fen- 
den Verkeh-sverbiudungen Transporte hüuíig 
mittelst Umkartirung an dér Grenze abgeíertigt 
wurden oder solche Transporte bestimrat in 
Aussicht stehen. Die letztere Auffassung dér 
preussischen Staatsbahnen, welche durch die j 
pieusische Regierung gedeckt wird, wider- ! 
spricht nach Ansicht dér österreichisch-unga- 
rischen Verwaltungen dem Geiste des Ilandels- I 
vertrag s. Wodurch soll denn das Bedüríniss i 
direkter Tariie anders nachgewiesen werden, j 
als dadurch, das Transporte „haufig“ abgefer- ! 
tigt wurden. Mit einer solchen Thatsache sind 
ja die natürlichen Voraussetzuugen dér bczug- 
lichen Bestimnuingen des 1 Iandelsvertrages er- 
íüllt, und wenn hierauf nich* Rücksicht genom-

men wird, so verstüsst mán eben gégén den 
Geist und Wortlaut des Handelsvertrages und 
dér zwischen den Bahnen vereinbarten Sa- 
tzungen.

O esterralchisch-ungarische Bank. In dér heu- 
tigen in W ien abgehaltenen Sitzung des G e- 
neralraths wurdc nach Hntgegennahme des vöm 
Generalsekretar Hofrath Dr. Joseph v. Franger 
erstatteten Geschaftsberichts in Gemiissheit des 
bezüglichen Antrages de- Bankleitung beschlos- 
sen, am d. bei den beiden 1 lauptanstalten 
und bei síimmtlichen Filialen mit dér Heraus- 
gabe dér Banknoten von 50 Kronen zu begin- 
nen Die Beschreibung derselben, sowie auch 
das Normale für die Umwechslung unbrauch- 
barer und íür Theilvergütung beschadigter Stücke 
dieser Notenkategorie wird in den niichsten 
Tagén amtlich verlautbart werden Weiter setzte 

dér Generalrath die bei dér niichsten, am zíü. 
k. M. stattfindenden Ziehuug zu verlosende 
Tíandbriefsumme fest.

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

P O J f l T Z I  F G . és T Á R S A
CS. kír. szabadalmazott gyufanemü gyárai D E U T SC H - L AN D S B F . RG B E N  (Graz mellett)

ajánlják legjobb mínöségüeknek elismert gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy k á n n á - ,  mint különösen s a l o n - g y u f á j o k a t .
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kcdveltségnck és rendkívüli keresletnek örvendenek, lőleg a 

M illennium -gyű  fa,
M agyar korona-svédgyufa , ^
M agyar hon véd -szobor-gyű  fa,
K rokod il-gyu fa  és
M agyar huperia l-gyu fa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

férfiak arczképeive) diszitvék.
R ips-gyu fa  dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Oentsch-Landsbergbe intézni. A legolcsóbb árléleleket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  Budapest és közvetlen környéke részére V I I . ,  R o i n b a c l i - n t c z a  8 .  sac.
a la tt van raktárunk. POJATZI FL. éS TÁRSA °‘3̂

DEUTSCH-LANDSBERGBEN (G raz m ellett).
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I V I i n d e n  h i r d e t é s  f e l e s l e 

g e s ,  a  d o h á n y z ó  e g y s z e r  

v e s z i  é s  t ö b b é  m á s t  r a e ir i
s v t b a l  ■’ ----------

legjobb oalódi francia
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G Y Á R I  R A K T Á R

G O L D Z I E H E R  G É Z Á - n á l
BUDAPEST, V., SAS-UTCZA 29. SZÁM. ^
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