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A kis dohánytözsdékröl.
Ama számtalan panasz a rossz üzlet

menetről, kivált a vidéken levő kis do
hány tőzsde-tulajdonosok részéről; már 
elég ok volna arra, hogy eme tőzsde 
tulajdonosok saját jól felfogott érdekük
ben is tennének valamit ellene.

Megszoktuk ugyan a dohánytőzsdéket 
úgy tekinteni, mint a melyek minden más 
jövedelmi forrás igénybevetele nélkül is 
elég virágzó s eleg jövedelmet nyújtó.

Eme feltevésnek semmiféle jogosult
sága nincsen és elég sajnos, hogy már 
az üzlet megkezdésekor tért engednek 
iiyen felfogásnak. Egy uj üzlet létesítése 
alkalmával elég helytelenül, nem elég 
körültekintők az illetők. A mennyiben 
nem igen válogatják meg a helyet, hova 
az üzletet elhelyezni szándékoznak, nem 
számítanak olyan körülményekkel, melyek 
lényegesen befolyásolhatják az üzlet jöve
delmezőséget. Ilyenek a hely frequentiája, 
valamint, hogy nincs e a közelben dohány
tőzsde, mely a fogyasztó közönséget már 
teljesen lefoglalhatta; mert csak nem 
lehet egészséges viszony az, ha tisztán 
azért nyitunk meg egy dohánytőzsdét, 
hogy a szomszédnak concurrentiát nyújt
sunk, vagy az által, hogy a már meglevő 
üzlet közelébe megyünk a saját existen- 
tiánkat veszélyeztetjük.

Mind ezen körülmények, úgyszólván 
létkérdéséi egy dohánytőzsdének, mert 
eleve meddő kísérlet marad csak az, ha 
a helyet jól meg nem választottuk. Igaz 
ugyan, hogy a pénzügyi igazgatóság 
megvizsgálja lelkiismeretesen mind eme 
körülményeket; azonban napról-napra ta
pasztaljuk, hogy oly esetekben, a hol a 
pénzügyigazgatóság a fenti okoknál el
utasítja a jog  iránti kérvényt, maguk a 
kérvényezők minden úton módon, minden 
lehető segítség igénybevételével, kijárják 
maguknak az engedélyt.

A panaszra való ok ebben a körül
ményben leli fókep magyarázatát. Vegre 
a dohány tőzsde nem afajta üzlet, hova 
a fogyasztó közönséget eljárni kényszerí
teni lehet. A hol elénk forgalom és 
frequentia van, ott fog is fejlődni az üzlet 
—  napról-napra. —  Ha valaki azonban 
elhagyott utezákban helyezi el üzletét, j 
ne számítson arra, ha még oly nagyon 
is számíthat kiterjedt ismeretségere (mert 
erre számit, erre alapítja legtöbbje üzlete 
jövőjét), ismételjük, ne bízza el magát 
arra, hogy zug utezákban figyelembe 
fogják venni.

A fenti jellemzés székesfővárosunkra 
is vonatkozik. Azonban vannak kivételek, 
a mennyiben elhagyott utezákban gyak
ran oly nyilvános épületek vannak, a

melyek biztosítják az ott megnyílt dohány- 
tőzsdék forgalmát, tehát létjogosultságát 
is. Ezen körülmény azonban ismét azért ! 
teszi kétségessé a megélhetést, mert a 
helysegber ilyen helyeken rendesen oly 
nagy, hogy a haszon legnagyobb részét 
felemészti.

Az ilyen fajta tőzsdetulajdonosoknak, 
a kik a fent leirt helyzetben vannak, azt 
tanácsolhatnánk csak. hogy zárják be 
üzleteiket! Jól tudjuk, hogy az ilyen 
tanácsoknak csak problematikus értékük 
van, mert ugyancsak egyidejűleg az a 
kérdés merül fe l: Miből eljenek az ille
tők ? Nem hihet oly egykönnyen egy 
üzletet abbahagyni, melyre a tulajdonos 
berendezésre költött (is befektetéseket 
eszközölt. Külömben sem volna ezzel az 
üzlettulajdonos létkérdése megoldva; 
inkább azon vagyunk, hogy oly eszkö
zökre kívánjuk az illetők figyelmét fel
hívni, mely eszközök segítségével az üzlet 
vezetését folytathatják, annak prosperá
lását biztosíthatják.

A mi a magy. kir. dohánytermékek 
eladását illeti, még mindig lehetséges azt 
forgalomképesebbe tenni; úgy, hogy az ! 
által jóval nagyobb fogyasztás érhető el.

Csak meg kell adni a dohánytözsde 
tulajdonosoknak azt az árut, melyet a 
közönség ízlése igényel, esetleg magával 
az árunemek szaporításával lehetne azt 
elérni.

A dohány egyedáruság terén, a gyártás 
apparátusa sokkal terjedelmesebb, sok
kal nagyobb és nehézkesebb, semhogy on
nan e tekintetben mozgalmas életet, lük
tetést lehetne várni.

A dohány egyedáruság nálunk egy fél- 
| század óta áll fenn s daczára annak, hogy 

a fogyasztó közönség Ízlése, kívánalma, 
az idők során át változott, egy félszázad 
óta kevés kivétellel ugyanazon nevű s 
nemű dohányt kapjuk, sőt a szivarok 
alakja is ugyanaz maradt ezen hosszú 
idő alatt. —  Mindezideig —• ezen irány
ban —  nem volt alkalmuk a tőzsde
tulajdonosoknak véleményt mondani, . 
daczára annak, hogy erre teljesen hiva
tottak volnának. Elég hiba, elég hátrá
nyos az ilyen nemtörődömség magára az 
üzletmenetre.

A dohánytőzsde-tulajdonosok részéről 
nagy hanyagsággal hisznek kezelve mind
ama mellékczikkek, melyek szoros össze
függésben vannak üzletükkel. Ritkán for
dítanak kellő figyelmet eme czikkek el
adása körül, pedig ez is lényegesen emeli 
forgalmukat.

Cegtöbbnyire már ezen czikkek be
szerzése körül hibát követnek el, a meny- | 
nyiben drágán fizetik meg, mert nem

onnan szerzik be, a hol olcsóbban kap
hatnák, vagy nem oly minőséget vásá
rolnák, mely az igényeknek megfelel; 
megbízhatatlan, nem szállitóképes keres
kedőkkel állanak összeköttetésben.

Arukat tartanak készletben, minden 
választék nélkül, tekintet nélkül arra. 
váljon az üzletnek hasznot hajthat-e vagy 
sem. A legtöbbje csak a gyárosok zsák
mányául szolgál, mert a gyáros úgy 
tekinti az egyes dohány tőzsdét, mintha 
az csakis az ő részére létezne, mintha 
az a tozsdetulajdonos csak az ö fiók 
üzletét szolgálná, a hol az ó áruját 
okvetlen értékesíteni kell. Sajnos, a íeg- 
több tőzsdetulajdonosnak sejtelme sincs 
arroi, hogy mily módon zsákmányolják 
ki. Igaz ugyan, hogy a tőzsdetulajdonos, 
kis hasznát élvezi ezen áruk eladása 
révén, de nem tudja a legtöbbje, hogy 
a gyáros minthogy szűk-ege van a tőzsde- 
tulajdonosokra, még nagyobb enged
ményt is volna hajlandó tenni, ép ennek 
következtében, csak egyenesen a gyá
roshoz kellene fordulniok. Nagyobb is 
lenne akkor a haszon!

Jelenleg a gyárosnak, a kereskedőnek 
és az ügynöknek van főkép meg a haszna, 
a dohány tőzsde-tulajdonos, a ki a leg
többet bajlódik, a ki az árut úgyszólván 
ismertté teszi, mert közvetlen érintkezik 
a fogyasztóval, szóval, a ki tulajdon
képen eladja a czikket, a legkevesebbet 
keresi rajta

A dohánytőzsde-tulajdonosoknak végre 
arra kellene gondolniuk, hogy ne mások 
részére, hanem saját maguk hasznukra 
dolgozzanak. Feltéve, hogy egyöntetűség 
volna közöttük erre ne zve, úgy nagyban 
javíthatnának jelenlegi helyzetükön.

Gyakran csodálkozunk azon, mily jám
bor módon járnak el a tőzsdetulajdono
sok, ilyen és hasonló fontos kérdések 
alkalmával.

A lapelárusitás, mely külömben elég 
jövedelmezően kezelhető lenne, úgy az 
elárusítók, mint a lapkiadók részéről 
sem lesz észszerűen kezelve. Becsben 
például a lap elárusitása egész más mó
dón történik, mint nálunk.

Nálunk a kiadó oda ad lapot, a 
hova neki tetszik s azt is tetszés sze
rinti mennyiségben. Az elárusító meg
engedi, hogy eme lapokat üzlethelyisé
gében olvassák, sőt kölcsönkép adja s 
bizony némelykor gyalázatos állapotban 
adja vissza, az el nem adott, de elhasz
nált példányokat. Igv vagyunk még evvel 
is, pedig ez az ügy mindkét részről 
figyelmet érdemelne.

Végül megjegyezzük, hogy újabb idő
ben egy bizottság alakult, mely hivatva 
lesz a kistőzsde-tulajdonosok bajaival



foglalkozni s ama kérdéseket mérlegelni, I 
mily módon lehetne azokon segiteni.

Szolgáljon jelen czikkünk, mely véle- 
inenyiinket tartalmazza, ama bizottságnak 
munkájuk könnyítésére. — Szíveljek meg 
tanácsainkat.

Vegyesek.
A vasárnap a postahivatalokban A kereske

delmi miniszter a vidéki posta-, táviida-és táv
beszélő hivatalok vasár- és ünnepnapi hivatali 
órainak megváltoztatása tárgyában a következő 
rendeletet adta ki: A  postai, illetve a tavirdai 
felvételi szolgálatra nézve vasárnap és közünnep- 
nnpokon ez idő szerint egymástól eltérőleg 
megállapított hivatalos órák egyenlővé tétele 
s ez által a közönség igényeinek megfelelőbb 
kié égitése czéljából azon vidéki posta-, távirda 
és távbeszélő hivataloknál, melyek vasár- és 
kozünnepnapokon az 1901. évi 1\ Í R. 1 . 34 
számában közzétett 34 342. sz. rendelet értelmé
ben a postánál délelőtt 9 — 12 ig, illetve a táv
írdánál és távbeszélőnél (mint korlátolt L  C 2 
és C —1). K szolgálatra berendezett hivatalok) 
délelőtt <S és féltől 11 ' á ig állottak a közönség 
szolgalatára: a hivatalos órákat a vasár- és köz
ünnepnapok délei öttjein ez évi augusztus hónap 
1 -ctol kezdve úgy a postára, mint a távirda és 
távbeszélőre délelőtt 8 -tóJ 1 1 -ig állapítom meg. 
A  köznapi, valamint a vasár- és ünnepnap dél 
utáni szolgalat, úgyszintén a kötelező esti jelent
kezés változatlanul marad

Érdekes ujitas a föpostánál. A kereskedelmi 
minisztériumban érdekes trrv megvalósítását 
készítik elő. Arról van ugyanis szó, hogy a 
posta és távirda segédtiszti állásokat megszünte
tik, úgy, hogy már az idén nem is lesz segéd
tiszti tanfolyam. Kzentul a posta úgyszólván 
nevelni fogja maganak a segédtiszteket, még 
pedig olyképpen, hogy —  berlini mintára —  
lelvcsznek bizonyos szánni olyan ifjakat, akik 
a középiskola négy alsó osztályát elvégezték, 
ezek után beosztatnak a kezelési teendők külön
böző ágazataiba. IC tanulók az első évben nem 
kapnak semmiféle fizetést: egy év múltán azok, 
akik bizonyos ügyességre tettek szert s jó 
magaviseletnek, a mit a főnöknek Írásban tanú
sítani kell, havi 30 korona fizetést kipnalc s ha 
a második évbe"' is beváltak, a harmadik évben 
fizetésük 20 koronával emelkedik. A negyedik 
évben, tehát körülbelül 17 -  IS éves korban, 
az igazgatóság delegáltjai előtt, mint más prak
tikus postások, segédtiszti vizsga alá bocsáttat
nak s ha ezt leteszik, akkor havi (ifi korona 
ü(i lillért kapnak, ez a fizetés aztán a szolgá
lati idő irányában 1000 koronáig emelkedik. A 
kereskedelmi kormány most kérdést intézett a 
posta- és távirda-igazgatósághoz, hogy körül
belül hány fiú felvételére volna szükség. A 
kereskedelmi minisztert ez újítás foganatba véte
lénél a gazdasági szempont vezeti.

Kedvezményes utazás a pozsonyi k iá llításra . 
A  kereskedelmi miniszter a pozsonyi II. mező
gazdasági országos kiállítás alkalmából a kiállí
tás tartamára a következő menetdijkedvezménye- 
ket engedélyezte az oda utazóknak: a) a kiállí
tás tartama alatt Pozsonyban tartandó kon
gresszusok és egyesületi közgyűlések tagjai a 
m ki., aüamvasutak vonalain, valamint az igaz
gatóság kezelése alatt álló azon helyiérdekű 
vasutakon, a melyek tekintetében a menetdij- 
kedvezményeket illetőleg szabad rendelkezési 
joggal bir, a távolsági forgalmi viszonylatoknak 
a lakóhelyükhöz legközelebb cső vasúti állomás
ról Pozsonyig és vissza, úgy személy- mint 
gyorsvonatokon az 1. és II. kocsiosztályban a 
használt vonat nemnek megfelelő, közvetlen al
sóbb osztályú rendes áru egész jcgygycl, a 
111 osztályon pedig II. osztályú féljcgygycl

o
utazhatnak; b) azon falusi kisgazdág részére, ; 
akik a pozsonyi kiállítás megtekintésére csopoi- 
tokban utaznak, ugyanazon kedvezményt enge
délyezte, mint a mely az állami ménesbirtokok 
stb. megtekintésére csoportokban utazó falusi 
kisgazdák és vezetőik részére az igazgatóság és 
a kezelése alatt álló helyiérdekű vasutak sze- 
mélydijszabásában rendszeresítve van, tudniillik, 
hogy ilyen kisgazdák, ha legalább tizen utaz
nak eg>ütt, a díjszabásban előirt eljárás mellett 
az említett vasutakon a távolsági forgalmi 
viszonylatokban Pozsonyig és vissza, szemcly- 
és vegyesvonatokon a III. osztályú félmenet- 
jcgygyel utazhatnak. A Budapesten átvezető 
utazásoknál a fentiek szerint engedélyezett ked
vezménye ■; menetdijak a kiindulási állomástól 
a budapesti metszőpontig és innen Pozsonyig 
és viszont kiilün-külön számítandók. Az a) pont 
alatti alsóbb osztályú kedvező, ény az országos 
magyar gazdasági egyesülettel egyetertőleg 
megállapítandó legalkalmasabb módozaiok mel
lett bocsátandók rendelkezésre. légyben utasí
totta a miniszter a magyar királyi államvasu
tak igazgatóságát, hogy az önállóan kezelt hazai 
vasutak igazgatóságait, valamint az illető helyi
érdekű vasutakat hívja fel, hogy saját vonalai
kon hasonló kedvezményeket engedélyezzenek.

39ÍW2 sz.
I 1902. ~

Árlejtési hirdetmény.
A zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság 

ezennel közhírré teszi, miszerint a nagyméltó- 
ságu m. kir. pénzügyminisztériumnak folyó évi 
julius hó 29-én kelt 55465902. számú rendele
tével Csáktornya városában feállitani megenge
dett dohány és szivar különlegességi áruda keze
lésének biztosítása czéljából szabályszerű verseny- 
tárgyalás fog tartatni.

Kzen versenytárgyalás Írásbeli ajánlatok utján 
alólirott m kir. pénzügyigazgatóságnál 1902. 
évi szeptember hó 15-én délelőtt 10 órakor fog 
megtartatni.

Az árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők 
által az eladás után igcuybc vehető eladási dij 
fogja képezni és a dohány és szivar különleges
ségi áruda annak fog átaditni, ki a legcseké
lyebb eladási dijat fogja követelni, mindamel
lett a kincstár fentartja magának a jogot, hogy 
a versenyzők között szabadon választhasson, 
mi okból az ajánlattevő egyáltalán nem támaszt
hat igényt azért, mert ajánlata cl nem fogad
tatott.

A kincstár az áruda kezelőjének bizonyos 
összegben meghatározott jövedelmet nem bizto
sit és ez okból az eladási dij utólagos feleme
léséért pótlólag benyújtott kérvények figye
lembe vetetni nem fognak

Vállalkozó köteles leend a dohány és szivar 
különlegességi árudát az igazgatóság által meg
határozandó napon megnyitni és legalább is 8 
napi fogyasztásnak megfelelő csonkithatlan tar
talékkészletet tartani, azonkívül a napi eladásra 
szükségelt gyártmány mennyiségét is beszerezni; 
a készlet a budapesti m. kir. központi dohány- 
áruraktárból szerzendő be.

A különlegességi áruda minden más üzlettől 
elkülönített, legfeljebb dohány-árudával össze
kötött s lehetőleg a város központjában levő 
he yiségben kezelendő.

A dohány és szivar különlegességi áruda el
nyerését ezélzó saját kezűleg aláirt I koronás 
bélyeggel s következő czirnzésscl: . Ajánlat a
Csáktornyái m. kir. dohány- és sz.ivar-külonlc- 
gcsségi áruda elnyeréséértel látott  ajánlatok 
legkésőbb folyó évi szeptember hó 15-én reggel 
S óráig a zalaegerszegi m kir. pénzügyigazga- 
tóság főnökénél avagy helyettesénél személye- 
sen, vagy posta utján benyújtandók

d o h A n y á r u s o k  K O z  l ö n v e

Az ajánlatokban az igényelt kezelési dij 
százalékban, sz mmal és betűkkel tisztán s olvas
hatóan kiírandó és az. ajánlatokhoz egyúttal a 
magyar honosságot, polgári állást és erkölcsi 
kifogástalanságot tanúsító hatósági bizonylatok, 
valamint pályázó vagyoni állapotát igazoló 
bizonyítványok csatolandók, csatolandó továbbá 
biztosítékként f»U() korona készpénz, avagy el
fogadható és (UH) korona névértékű értékpapír. 
Olv ajánlatok, melyek ezen kellékekkel nem 
bírnak, vagy más pályázók ajánlatára hivatkoz
nak, úgy szintén elkésve benyújtott vagy utó
ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Táviratok jogérvényes ajánlatoknak nem te
kintetnek.

A  versenytárgyaláson részt nem vehetnek 
azok, a kik a törvény értelme szerint szerződés 
kötésére nem képesek, továbbá valamely bűn
tény, csempészet, vagy másnemű jövedéki kihá
gás miatt jogérvényesen elitéltettek.

I la az említett akadályok egyike vagy másika 
csak az áruda átadása után jutna a hatóság 
tudomására, a dohány és különlegességi-áruda 
az illetőre nézve azonnal megszűntnek fog te
kintetni.

1 la vállalkozó a dohány- és szivar külön
legességi árudát az átvételre illetve a megnyi
tásra kitűzött napon meg nem nyitná, vagy 
ajánlatától később önként clállana. költségére 
és veszélyére újabb pályádat fog hirdettetni és 
ezen költségek a biztosítékból fognak fedeztetni.

A  dohány és különlegességi áruda kezelésé
nek feltételei a kerületbeli pénzügyőri biztossá
goknál, szakaszoknál, a nagykanizsai dohány- 
áruraktárnál és alulírott kir. pénzügyigazgató
ságnál a dohánygyártmányok eladására vonatkozó 
szabályok alapján megtudhatók.

Ajánlati minta:
Alulírott ezennel késznek nyilatkozom a Csák

tornyán felállítandó dohány és szivar különle
gességi áruda kezelését, az erre vonatkozó sza
bályok pontos betartása mellett_____ _____ ...%
__ ____________ százalék eladási dij melleit elvál
lalni s föltétlenül alávetem magamat a pályá
zati hirdetményben foglalt határozmányoknak. 
A  hirdetményben megjelölt okmányokat vala 
mint a megfelelő biztosítékot csatolni.

Kelt ______ _ ____________
A  czimlapon vagyis a borítékon :
Ajánlat a Csáktornyái dohány- és szivar-külön- 

legességi áruda átvételére.
Kelt Zalaegerszegen, 1902 évi julius hó 3 1-én.

M. kir. panzügyigazgatóság

Szerkesztői üzenetek.
H. S. urnák . . . -en. Azon alkalomból, hogy 

rendszeresen vezetett üzleti könyveit, melyek 
hivatalos felülbélyegzéssel is el vannak látva, 
az adóreferens önkényes módon elismerni nem 
akarja, önnek a bizottság előtt erélyesen fel 
kell lépnie. 1 logy annak az urnák ott is szava 
van. hogy egyáltalán ama bizottságban mint 
bizottsági tag benne van, azt egyáltalán nem 
értjük, mivel élét veszti a reklamálóoizottság 
jellege és hivatasa, ha egy cs ugyanazon ügy
ben. a reklamácziót illetőleg ugyancsak annak 
az egyénnek is szava van, ki ellen a reklamá
lással akarunk élni. Ív/, csak tévedés lehet: Ha 
nem, úgy lessék ezt illetékes helyen bejelen
teni. A mikor is azt tanácsoljuk önnek, hogy 
egy kir. közjegyző által hitelesített könyvkivo- 
natot csatoljon beadványához. Kmc beadványá
ban tessék világosan feltüntetni hogy . . . K 
forgalma után ön csak 1 ' %  jutalékot kap, a
kistőzsde ulan (a törvényesen megállapított) 
7%- ot .  Azon kívül tessék: 1 . I Ielyscgbért.
2. A személyzet fizetését. 3. Az áru átvételi 
költségeit 1. A ládáknál mutatkozó veszteséget. 
;>. h ütést, világítást (» Különféle általános üzleti 
költségeket, levonásba hozni. A 1 efektctctl tőke 
után kamatot nem hozhat levonásba, mert 
ilyen tételt a pénzügyi hatóság nem ismer cl, 
de még a közigazgatási bíróság is torölné.

k
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE“
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEIN VERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T .  l)io Tahak Kleinlrafik. — Vermischles. — Hriofkastcn dér Hcdaktion.

Die Tabak-Kleintrafik
D e ewige Klage übcr den schlechten 

Geschíiftsgang in den Kleintnifiken, na- 
inentlich was die Provinz betrifft, sollte 
den doch die Kleintrafikanten selber ver- 
anlassen, Manches in ihrem eigenen In
teressé zu thun, was nothwendig, um das 
Geschaft zu heben.

Mán ist es gewöhnt, das Trafikgeschaft 
als cin solches zu betrachten, das ohne 
Zuhilfcnahmc ausserordentlicher Mittel, 
unter allén Umstánden íloriren muss, 
ciné Annahme, die jedoch keinerlei Be- 
rechtigung für sich hat. I)er Fehler liegt 
vor Allém darin, dass mán dieser Mei- 
nung schon bei Errichtung des Geschiif- 
tes Rauin gibt. Mán untersucht nicht, ob 
jener Rayon, wo eine Trafik errichtet 
wird, auch eine solche bedarf, inán prüft 
nicht, ob die betreffende Gegend genii- 
gende P'requenz aufweist und beachtet 
es auch nicht, ob in dér Niihe eine I ra
lik schon besteht, dér mán nicht alléin 
selber Konkurenz macht, sondern die 
ihrerseits dér neu zu errichtenden Trafik 
Konkurenz zu machen gezwungen ist.

Das Alles wirkt aber ílir die neu zu 
errichtende Trafik sehr verhángnisvoll, 
im Palié dér betreffende Őrt für die Kr- 
richtung einer Tralik ungeeignet erscheint. 
Ks ist wohl vvahr, clie P'inanz-Direktionen, 
wdche die Lizenzen ertlieilen, prüfen 
ihrerseits all dicse Umstande auf das 
Gevvissenhafteste, alléin sehen wir es 
nicht Tag für Tag, dass selbst in Fallen, 
wo die Finanz-Direktionen cin Gesuch 
abweisen, die Hinreichcr mit Zuhilfe- 
nahme al cr nützlichen Mitcel so weit 
gehen, bis sic die Lizcnz doch erhalten?

Nun denn, das ist eben dér Grund des 
grössten Theilcsjener Klagen, welche übcr 
den schlechten ( ieschaftsgang latit werden. 
Am Endc ist ja cl ie Tabaktrafik kein 
solches Geschíift, wohin die Kaufcr zu 
gehen verpflichtot sind.

Wo Verkehr, dass heisst P'requenz 
Vorhanden ist, dórt wiichst dér Absatz 
von Tag zu Tag und muss wachsen, 
weil auch die Population das ihrige dazu 
beitragt. Dagegen wenn Jemand den Ein- 
falP hat, sich eine 'Trafik in irgend einer 
Winkelgasse zu errichten, so kann er 
dessen gewiss scin, <lass sein Gcschiift 
keinerlei Beachtung linden wird, selbst 
dann, wenn wie Viele es vermeinen, sein 
Bckanntenkreis noch so gross ist.

Dasselbe findct auch in dér I Jaupt- 
stadt seine. Anwendung. I lier natürlich 
liegen die Verhiiltnisse gleichwohl Iliiu- 
fig anders, naclulem oft zwei bis drei 
öffcntliche Gcbiiudc, wenn sich dieselben 
selbst in einer Winkelgasse belinden, dér 
Tabaktrafik cinen Absatz sichern. Trotz- 
dem iindert sich nur wenig an der Sache, 
weil in solchen Palién, dér Miethzins 
wieder derart hoch ist, dass er den Nu- 
tzen dér erzielt wird. vollstandig ver- 
schlingt.

Was nun den Trafikanten betrifft, dér 
sich in solch unangenehmer Situation 
befindet. könnte mán ihm allerdings nur 
den Kath ertheilen, dass er so rasch als 
möglich sein Gcschiifc aufgibt; alléin wir 
wissen rccht gut, dass solche Kathschlage 
nur cinen problematischen Werth besi- 
tzen, naclulem alsdann die neue P'rage 
entstcht: Wovon leben?

Nein, cin Geschiift das mán errichtet 
und Investitionen in dasselbe gethan, 
liisst sich auch nicht so leicht aufgcbcn, 
ganz abgesehen davon, dass damit die 
P'rage des Erwerbes nicht im Geringsten 
gelöst wird. Vielmehr ist mán verpílich- 
tet solche Mittel auslindig zu machen, 
wodurch die Existenz des Geschüftes er- 
möglicht werden könnte.

Hier angelangt, wollen wir vor Allém 
bemerken, dass dér grösste Theil dér 
Tabak-Kleintrafikanten in solcher Lagc 
sich befindet, weshalb das Interessé für 
dicse P'rage so zicmlich die Gcsammtheit 
beriihrt.

Aus dem Grunde kőimen wir eine 
Verbesserung dieser Lage nur in dem 
Umstande erblicken, wenn sammtliche, 
oder dér grösste Theil dér Verschleisser 
einerscits dieses ihr Interessé erkennen, 
anderseits bestrebt sind im gemeinschaft- 
lichen Maiidéin cinen Aufschwung des 
geschaftlichcn Betriebes herbeizuführen.

Was den Artikel, namlich den Ver- 
schlciss dér kön. ung. 'l'abakprodukte 
betrifft, so ist derselbe noch immer der
art ausdehnungsfahig, dass ein riesiger 
Mchrkonsum zu verzeichnen wiire, wenn 
die Artikel die sic; zum Verschleissc er
halten vermehrt, beziehungsweise, wenn 
all dass, was das Publikum wíinscht und 
benöthigt auch geboten werden könnte.

Dér Apparat des Pabrikationsbetriebes 
auf dem Gebiete des l'abak-Monopols 
ist namlich viel zu umfangreich, viel zu 
gross und schwcrfallig, als dass mán 
von dórt aus erwarten könnte, dass neues 
Leben in dasselbe P'ahre.

I )as Tabak-Monopol besteht bei uns 
seit cinem halben Jahrhundert und wir 
linden mit sehr geringen Ausnahmen 
dieselben l'abak- und Zigarrensorten wie. 
damals, wir linden dieselben Namen dér 
Sortén, dieselben Formen, trotzdem sich 
im Iaiufe dér viiden Jahre dc;r Geschmack 
des Publikums erheblich geiindert hat. 
Bisher habén die Verschleisser nach die
ser Richtung Ilin niemals Gelegenheit 
gehabt ihre Meinung abzugc;ben, obgleich 
sic dazu bernien warcn. Das war und 
ist cin Fehler, der dem ( ieschaftsgang 
zum grossen Nachtheile dient.

P'erner sind es die mit dem l'rafik- 
geschafte im engsten Zusammcnhangc 
stehende Nebenartikel, die nur sejten 
von Seite der Kleinverschleissei eine 
besonderc P'örderung erfahren, insoferne 
es sich um den flottén Absatz derselben 
handelt.

Zumeist kaufen die Kleinverschleisser

dicse Artikel zu sehr theurcn Preisen 
und mit vorgcschriebenen Verkaufsprei- 
sen aus solchen Ouellen w c j  dieselben 
nicht gekauft werden sollten, weil die 
betrefíenden I landler nicht genügencl lei- 
stungsfahig sind. Mán halt Waaren auf 
Láger, ohne Auswahl, ohne Rücksicht 
darauf zu nehmen. was dem Geschafte 
cinen ergiebigen Nutzen zuführen würde 
und was nicht.

Die Tausende von Verschleissstellen 
in Ungarn werden von den P'abrikanten 
rein ausgebeutet, indem dieselben die 
1'rafik als eine P'iliale betrachten, wo 
ihre Artikel verkauft werden rnüssen. 
Leider habén viele Trafikanten keine 
Ahnung davon, dass sie einer elenden 
Ausbeutung zum Opferfallen. Sie berech- 
nen allerdings den kleinen Nutzen der 
ihnen bei diesen Artikeln bleibt, ohne 
zu wissen, dass sie für den P'abrikanten 
derart wichtig sind, dass derselbe ihnen 
jede möglichc Konzession einraumen 
würde, wenn sie sich rnit ihren P'orde- 
rungen ári clenselben wenden. Wie die 
Dingc heute stehen, hat der Fabrikant 
und die H&ndier den Nutzen und der 
Trafikant muss sich damit begnügen, 
cinen Artikel einzuführen und zu verkau- 
fen, woran er cinen Pappenstiel verdient.

Wiiren, wie gesagt, sammtliche Ver
schleisser übcr dicse Angelegenheit cinig, 
dann könnten dieselben auch hier all dass 
erreichen, was sie wünschen und was 
unbeilingt zűr Verbesserung ihrer Lage 
beitragen muss.

Die Verschleisser, die im Verhíiltnis 
zu ihren Finnahmcn riesige Lasten zu 
tragen habén, müssten endlich darauf 
bedacht sein. für sich sell)st und nicht 
für Andere zu arbeiten. Wir sehen hiiu- 
íig mit grösstem Erstaunen mit welcher 
naiven Auffassung die Tabaktrafkanten 
derartige höchst wichtig*- P'ragén behan- 
deln. Sogar das Zeitungsverschleiss- 
geschaft, dass bei uns ausserst eintrag- 
lich gestaltet werden könnte, wird so- 
wohl von den Vcrschleissern als auch 
von Seite der Zeitungsherausgeber kei- 
neswegs rationell betrieben. Maii sehe 
sich nur eine Trafik in Wien an, wo 
Zeitungén verkauft werden und mán wird 
dann cinen BcgrifT bekommen, tlass der 
Verschleiss dórt ganz anders betrieben 
wird wie bei uns.

Die Zeitungsherausgeber liefern hier 
dit; Blíittcr in einer ihnen beliebigen Ali
zaid und dórt wo sie wollen; der Ver
schleisser dagegen liisst sic im Lokálé 
lesen, verlciht sie oftmals und gibt die 
unverkauften Exemplare zumeist in skan- 
dalösem Zustande ziirück. So sieht es 
bei uns aus mit dem Zeitungsgeschaftc 
trotzdem dit;ser Artikel eine sehr genaue 
Aufmerksamkeit von beiden Theih-n er- 
fordern würde.

Zum Schlusse wollen wir noch erwa- 
nen, dass sich in jüngster Zeit cin Co- 
mité gebildet hat, welches sich mit der 
Prage l>efassr. wie dem TratikantenstancU;
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geholfen werden könnte. Wir verweisen 
auf diesen Artikel und gébén denselben 
den betreílfenden Trafikanten als unsere 
Meinungsabgabe behufs Erleichterung 
ihrer Arbeit wieder.

Mögen unsere Rathschlage Beherzi- 
gung finden.

Vermischtes.
Dia Sonntagsruhe dór T ra fik an te n . Die Kin- 

fuhrung dér obligatorischen Sonntagsruhe íür 
die Tabak-Trafikanten st.eht in naher Aussicht, 
nachdem die bezügliche Verordnung nur noch 
die Genehmigung des Finanz-Ministers bedarf 
und irt allén Dctails schon langst vorbereitet 
ist. Die von einigen Blattern gebrachte Mit- 
theilung, dass die Tabakverschleisser in dieser 
Beziehung zu petitionircn gedenken, entbehrt

daher jeder Begründung und wiire auch 
zwecklos, da das Finanz-Ministerium die Ein- 
íührung dér Sonntagsruhe schon seit langer 
Zeit plánt und nur die gegentheiligen Wünsche 
von Seite eines geringen Theiles dér Trafikan
ten die Verzögerung dér Angelogenheit ver- 
ursachte.

Briefkasten dér Redaktion.
Herrn J. H. ín . . . . Gégén die Willkiir des 

Steuerrefl’erenten dér Ilire ordnungsmassig ge- 
fiihrten Gescháítsbücher, die noch dazu von : 
amtlichen Daten unterstützt sind, nicht aner- 
kennen will, müssen Sie natürlich bei dér Rekla- j 
mations- Commission energisch Finsprache er- j 
heben. Dass dieser Herr auch dórt Sitz und í 
Stimme hat, das verstehen wir nicht. denn wo 
bliebe dann die Wirkung dér Reklaraation, j 
wenn ein und dieselbe Person in beiden In- '

stan/.en urtheilt ? Das muss alsó auf einetn Irr- 
thum beruhen; wenn nicht, so bringen Sie diess 
zűr Kenntnis des Verwaltungs-Gerichtshoíes. 
W as nun diese Amtsstelle hetrifft, wiirden wir 
Ilinen rathen einen Buchauszug anzufertigen, 
denselben von .einem kön. Notar legalisiren zu 
lassen und dieses Aktenstiick Ihrer Fingabe 
beizulegen. VVollen Sie in Ihrem Gesuche 
deutlich sagen, dass Sie nach einetn Consum 
von so und soviel bloss 1*4 l’rocent Provision 
erhalten, von dér Kleintrafik 7 Procent (als 
gesetzlich festgestellt). Ferner wollen Sie, 1. 
Fokalmicthc, 2. Pcrsonalkosten, 3. Fassungs- 
spesen, 4. Vcrlust an den Kisten, 5. Beleuch- 
tung, Ileizung, G. Diverse Spesen, in Abrech- 
nung bringen. Zinsen des investirten Kapitals 
künnen Sic nicht in Abrechnung bringen, weil 
die Finanz-Behörde eine solche Post nicht 
acceptirt und auch dér Verwaltungs-Gerichts- 
hof sie streichen wircí
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J 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 !

P O J f l T Z I  F U . ’ és T Á R S A
CS, kir. szabadalmazott gyufanemii gyárai D E U T S CH -L A N D S E F . R G BE N  (Graz msüett)

ajánlják legjobb minbségíieknek elismert gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy k é n e s - ,  mint különösen s  a lo n - g y u lá ja k a t .
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnok és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 

M illennium -gyu fa ,
M agyar korona-s véd gyű  fa, ’
M agyar honvéd-szobor-gyű  fa,
K rok od il-gyu fa  és
M agyar Im perial-gyufa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

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

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch-Landsbergbe intézni. A legolcsóbb árfételokot tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. — Budapest és közvetlen környéke részére V I I . ,  I t o m b a c h - u l c z a  8 .  stz. 
alatt van raktárunk. _  «  T T , . . ,POJATZI FL. és TARSA

DEUTSCH LANDSBERGBEN (G raz m ellett).

F E L T Ű N Ő  Ú JD O N SÁG .

D O llC G
M 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 l a t i é  m á s t  n e m  
s z i h a t - "  ■ ------
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