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Fölösleges dohánynagyárudák.
A dohány nagybani eláiusitásának de- 

czentralizácziójának nézetünk szerint nin
csen semmi előnye, sőt ellenkezőleg, csak 
hátránya. L)e tulajdonképen hol is kere
sendő itt az előny? A  dohánynagyárusra 
magára, aki elárusitási helyet kapott, a 
mely csak kevés forgalmat csinál és 
keveset jövedelmez, épennem. Az állam
kincstárnak haszon helyett csak kárt okoz, 
amennyiben természetszerűleg a dohány- 
kistőzsde nagyobb eladási provízióban 
részesül. Ami az elárusítókat magukat 
illeti, ezeknek egyátalában nem fekszik 
érdekében, hogy a dohánynagyáruda, a 
honnan készletüket veszik, minél köze
lebb feküdjék, sőt ellenkezőleg, azt óhajt
ják, hogy a dohánynagyáruda minél mesz- 
szebb legyen saját üzletüktől, hogy az ő 
üzletük minél inkább virágozzék.

Vidéken a dohánynagyárudák dccz.cn- 
tralizáczióját nem látjuk oly jelentékeny 
túlnyomónak, mint a fővárosban. A  vidéki 
városok közül egyetlen egy sem olyan, 
amelynek egynél több nagyárudája volna 
s pedig teljes joggal, miután másképen 
a dohánynagyárus egyátalán nem is 
ekszisztálhatna. A vidéken nem ritka 
eset, hogy a kisdohánytözsér egy pár 
mértföldet megtenni kénytelen, hogy 
áruit elhozhassa, ami nem meglepő dolog, 
mert természetesen ki van zárva, hogy 
minden faluban s városkában egy nagy- 
dohánytőzsde fclállittassék. Vájjon az 
oltani kisdohányárus nagy vagy kis for
galmat csinál, ez nem tartozik a dologra, 
("> úgy rendezi be az áruk megrendelé
seit, hogy a dohánynagyárudát, amely
hez utalva van. ne legyen kénytelen 
gyakran felkeresni.

Űzze! szemben az a berendezés, amely 
egy pár év óta a fővárosban dívik, tel
jes  ellentétben áll. Kőbánya. Újpest, 
Erzsébetfalva, tehát oly helységek, me
lyek közelségüknél fogva a fővároshoz 
számíttatnak, mindegyik külön dohány- 
nagyárudával rendelkezik. Hogy mily 
czélból, ez megfoghatatlan! Vájjon ezen 
dohány nagy tőzsdék azon dohány tőzsérek- 
nek a kényelmére vannak felállítva, ahol 
a dohányárudák léteznek, ezt csakugyan 
szépen megköszönnék, amennyiben arra 
a forgalomra, amelyet a dohhánynagy- 
árus az ő kistözsdében elér, másoknak 
is szükségük volna. Ellenben, hogyha a 
környék ezen községekben lévő dohány- 
nagyárudákból lesz kiszolgálva, akkor 
arra utalunk, hogy ezeknek a tözsérek- 
nek sokkal közelebb dohánynagyárusaik 
vannak, mint Kőbánya, Újpest és Erzsé- 
betfalván.

M ég tizenkét év előtt a nevezett

I helyeken nem voltak még dohánynagy
árudák, daczára annak, hogy akkora a | 
közlekedés ezen helyek s a főváros kö- | 
zött, elég nehézkes volt. Azonban ma 
nagyon is nehéz volna azt a kiinduló 
pontot felfedezni, amely ezen dohány- 
nagyárudák fennállása mellett íszólana.
1 Iisz ezen dohánynagytözsdék orgalma 
oly csekély, hogy ezeknek províziójáról 
szó sem lehet. Talán azt lehetne ellen
vetni, ez az illető üzlettulajdonosok ki
zárólagos dolga

De engedelemmel! Ott, ahol beigazol
tál! sem a kincstár, sem a közönség 
érdekeiről nincsen szó, ott jogga l meg
lehet követelni, hogy az ily semmirevaló 

I berendezéssel hagyjanak fel. Hisz már 
| az abszurdumnál is több, hogy Buda 
I O-Budával együtt három, mond három 
i dohánynagyárudával bir. Mire valók ezek? 

A  várban van egy dohánynagyáruda, a 
főváros első kerületében, amely oly for
galmat csinál, mint a vidék legkisebb 
dohánytözsdeje. Hogyha a hegyről lefelé 
szaladunk vagy kocsikázunk, egy dohány- 
nagyárudára bukkanunk, amelynek for
galma fővárosban való létére nevetsége
sen kicsiny. Ép úgy vagyunk az ó-budai 
dohánynagytözsdével. Vájjon ezen három 
dohánynagyáruda nem állhatna-e Buda 
közepén, mint központ?

Ennélfogva semmi tekintetben nincsen 
indokolva, hogy nevezetesen a főváros
ban ily tünetek láthatók legyenek. A  
magas házbérek, a drága személyzet, 
továbbá az ez által elkallódott fuvar- 
költség, ezek természetesen nagyban 
csökkentik a dohánynagyárus jövedelmét, 
mi által egy minden tekintetben nagy
szerű nagytőzsde helyett, három kisáruda 
keletkezett, amelyek természetesen do
hányt s szivart árulnak es semmi esetre 
sem azok, amilyeneknek a fő- es szék
városban jogga l lenniük kellene.

Hogyha ily dolgokról beszélünk, kény
telenek vagyunk mindenkor Bécscsel való 
összehasonlítást szem előtt tartani, ahol 
a dohányelárusitási viszonyok tekinteté
ben szigorú rend uralkodik. A  nagy 
fő- és székváros Becs, amelynek lakos
sága a hozzátartozó külvárosokkal együtt 
Budapest tizkerületnyi nagyságával össze 
sem hasonlítható, ezen Bécsben fele sincs 

! annyi nagytőzsde, mint Budapesten. És 
hogyha azt kérdezzük, hogy ezen körül
mény az elárusitásra hasznos-e vagy 

| káros, biztosan lehet állítani, hogy egy 
i  ilyen kezelés csak hasznos lehet.

Amint az óriási nagymennyiségű kis- 
árudák az általános forgalomra haszonnal 
nincsenek, hanem inkább közvetve kárt 
okoznak, ép úgy nem lehet szó arról, 
hogy a deczentralizált nagykereskedés

az. elárusitási viszonyokat megjavítja és 
az. nagyobb jövedelem, elérésére szolgálna.

Nagyban és egészben csak ismételten 
melegen kell ajánlanunk az elárusitási 

j viszonyoknak a rendezését. Ehhez azon
ban minden körülmények között kell a 
nagybani elárusitásnak gyakorlati beren
dezése s pedig az általunk itt megjelölt 
módon. Mi nem tartjuk egészen szüksé
gesnek, hogy a főváros a három jelen
téktelen szomszédhelylyel, amelyek hozzá
tartoznak, egy tuczat nagydohányárudá- 
val bírjon és úgy gondoljuk, hogy azok 
fele is elegendő volna.

Egy hitelintézet a dohánytözsérek 
részére.

Hogyha az általunk körülbelül három hónap 
! előtt újonnan fölvetett a dohánytözsérek részére 
| állapítandó hitelintézetre vonatkozó eszme még 
i messzebbre nem haladott, annak oka csak ama 

ismerős viszonyokban keresendő, amelyek egy 
ilyen hitelintézetnek ez idő szerinti felállítását 
nem csak nem teszik lehetővé, de tanácsossá 
sem.

Oly időben, amelyben a mezőgazdasági álla
potok oly rosszak, mint manapság, oly időben, 
midőn az ország első legelőkelőbb bankintézetei 
tőkéiket uzsorakamalra kiadják, egy oly hitel
intézetet természetesen megállapítani nem lehet, 
amelynek hivatása volna egy osztályt, mint a 
dohánytőzsóreket, hitelengedélyezés által fel
segíteni.

A  legnagyobb őrültség volna arra számítani 
akarni, hogy a dohánytözsérek betétei elegendők 
volnának a hitel engedélyezésére.

Egy ily intézet megalapításánál első sorban 
az jön figyelembe, hogy az alaptőke, amely rész
vényekből áll, az azzal rendelkező osztály részé
ről be legyen fektetve; másodsorban, hogy egy 
ilyen intézet, ha a közönség részéről bizodalmát 
élvez, takarékbetéteket is teljesítsen; harmad
szor. hogy maga is oly hitelt élvezzen, amely
nek segitségével az ily szövetkezet vagy egylet 
tagjainak összes igényeit kielégíteni képes.

Nem is kell említenünk, hogy az utolsó hó
napok nem voltak arra valók kedvet csinálni 
és a fővárosi hitelintézeteket egy újnak alakí
tása által szaporítani. Az eredmény minden
esetre fiaskó lett volna a legbecsületetesebb 
szándéknak és a legszükségesebb igyekezetnek. 
Minek tehát ilyen veszedelmet előidézni? Hisz 
mi várhatunk ?

Azonban ezen várakozás ne legyen balul 
Ítélve és ne legyen úgy értelmezve, mintha az 
volna a szándék egy ily intézetnek felállítását 
a végtelenig kitolni. Óh, nem ! Azok, akik egy 
a dohánytözsérek részére megalkotandó hitel- 
intézet iránt érdeklődnek, s ezeknek száma 
meglehetős nagy, feladatuk éppen most volna 
az, amidőn megállapításának szükségessége mint
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elódézhatlan jelentkezik előkészíteni mindazt, a 
mi eredményhez vezethet. Soha inkább, mint 
most észlelhető, mennyire szükség van, hogy a 
dohánytőzsérek, mindegy, akár nagy-, akár kis- 
tőzsérek, egy pénzintézetet bírjanak, amelytől 
hitel engedélyezését igényelhetik.

Nem látjuk szükségét annak, mcgogyszer 
mindama argumentumokat harczba vinni, ame
lyek ily intézetnek megalakítását indokolják. 
Hisz tudvalevő dolog, hogy vannak épp úgy 
hitelképesek, mint hiteligénylők s ezzel minden 
meg van mondva.

Jelen pillanatban csak a kereskedés szünetel 
összes termékeivel, hanem nagy szükség ész
lelhető nyomasztó módon a készpénzben. Tudva
levő dolog azonban, hogy dohány és szivar, ha 
mindjárt az összes üzleti ágak pangnak, mindig 
akad vevőre és bár ennél hitelreadásról szó 
sem lehet, mégis az elárusítónak minden eset
ben feltétlenül nagyobb mennyiségit árura van 
szüksége, mint amilyennel némelykor birt.

Hogy ezen áru készpénz, azt mindenki tudja 
és épugy tudva van, hogy oly üzletek, mint a 
dohány nagy- és kistőzsdék, minden tetszés
szerinti kiterjedésben vezethetők, csak akkor 
szenved az üzlet természetesen hátrányt, ha az 
áruban nincsen kellő készlet. És épp úgy, mint 
a dohány és szivaroknál, a bélyegek és levél
bélyegeknél is igy van ez. Senki nem hinné, a 
ki nem e szakmából való, hogy itt a tőke 
hiánya játszsza a legrombolóbb szerepet. Egy 
szolid és olcsó hitelnek elnyerése a dohány 
nagy- és kisárusokra életkérdés és ezen kérdést 
úgy hiszszük nem oly dolog, amelyet bizony
talan időre lehetne eltolni.

És ne is legyen e kérdés elodázva. Hogyha 
a mai viszonyok, amint előbb említettük, nem 
is olyanok, hogy annak megalakításáról ma 
vagy holnap lehetne beszélni, mindamellett, 
hogy a czél előbb elérhető legyen, komolysággal 
és igyekezettel kell arra törekedni.

Hogy miről van itt szó, az nem kérdés. Fő
dolog az, és egyelőre marad is, vájjon a dohány 
nagy- és kisárusoknak van-e annyi erejük saját 
czéljaikra egy hitelintézetet életbe léptetni. T o 
vábbá vájjon a szükséges tőke, illetőleg a kö
zönség részvétele tekintetbe veendő és azon
kívül, vájjon a tőzsérek maguk saját hatás
körükben egy ily intézetnek minden tekintetben 
való fentarlásáról gondoskodni tudnak és akarnak.

Néhány kérdés ezek közül maga-magát meg
fejti, mert ki kételkedik a szükségesség felől és 
a résztvevést ezen ideának gyakorlati keresztül
vitelében.

Azonban itt arról van szó, kik azok a kez
deményezők, akik annak felállításán buzgólkod
nak és arról, hogy az illetők az erről szóló 
nyilatkozatot tegyenek.

Az a közreműködő valódi alapitó ez ügynél, 
aki annak keletkezése pillanatában hozzászegő
dik és tettel és tanácsosai érte közreműködik. 
Ilyen valódi első kezdeményezőkre, akik tény
leg belépnek, van szüksége elsősorban az ügy
nek és mi reméljük, hogy több fog jelentkezni, 
mint amennyiükre szükség van.

A  jelenlegi időviszonyok rosszak egy intézet
nek megalakítására, ez tényleg igaz, azonban 
ezzel nincs az mondva, hogy egy ilyennek meg
teremtése nem volna előkészíthető, vagy leg
alább az előmunkálatokat nem lehetne foga
natosítani. Azért nagy szolgálatot tesznek az 
ügynek azok az urak, akik a már amúgy is 
megújított kérdéseket, amelyek az uj alapításra 
vonatkoznak, egyelőre megoldáshoz viszik és 
fáradozásaiknak eredményét ezen lapban közzé- 
teszs z ük.

D O H Á N Y Á R U S O K  K Ö Z L Ö N Y E .

Has 10
V. 1899

Ajánlati hirdetmény.
A nagyváradi m. kir. pénzügyigazgatóság 

részéről ezennel közhírré letetik, hogy Bihar- 
megyében kebelezett Tenke nagyközségben üre
sedésbe jö lt dohánynagyáruda kezelésének be
töltése végett írásbeli ajánlatok beadása utján 
1899 november hó 28-án d. e. 10 órakor a 
pénzügyigazgatóságnál versenytárgyalás lóg tar
tatni.

Az árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők 
által az eladás után igénybe vehető ellátási 
jutalék fogja képezni és a dohánynagyáruda 
annak fog átadatni, ki a legcsekélyebb eladási 
dijt 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 dohánynagyárus a nagyáruda ke
zeléséért 28/10°/0 tőzsdijt élvezett

A  dohánynagyárudának utolsó három évig 
nyers forgalmának átlaga 49071 frtot tett ki és 
ahoz anyag beszerzés végett 82 kisárus van 
utalva, továbbá az áruda kezelésével a bélyeg 
és váltó űrlapok eladásának kötelezettsége 
1V2°/0 eladási jutalék mellett, valamint a ha
vanna szivarok eladásának jogosultsága is egybe 
van kötve, mely utóbbi eladásra 1 VaJA) varY 
ennél kisebb tőzsdijnak igénybe vétele mellett 
adatik meg az engedély.

Az összes gyártmány-készletek a nagyváradi 
dohányáruda raktárból, a bélyegkészletek pedig 
a tenkei m. kir. adóhivatalnál lesznek beszer
zendők.

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. dohány
áruda raktárból, illetőleg a fő- és alárusoktól a 
megállapított eladási árak megtérítése mellett 
tulajdonukba átvenni kötelesek.

A  kincstár az árudának bizonyos összegben 
meghatározott jövedelmet nem biztosit és ez 
okból későbbi kérvények az eladási dij 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 14 napi 
tartalék-készletet 1500 frt értékben beszerezni 
és folyton érintetlen teljességben fentartani, 
azonkívül a napi eladásra szükségelt gyártmány 
mennyiséget is beszerezni.

A  dohány nagyáruda és evvel egybekapcsolt 
kis tőzsde Tenke nagyközségnek élénk forgalmú 
helyen, száraz bolti és raktári helyiségben sze
mélyesen kezelendő és az üzletről azon öt 
rendbeli könyvek pontosan vezetendők, melyek 
a dohányeladási szabályok 19. §-ban részletezve 
vannak. A pályázók kötelesek bánatpénz fejében 
150 frtot készpénzben, vagy tőzsdén jegyzett 
állampapírokban 50 kros bélyeggel ellátott, 
sajátkezűkig aláirt, lepecsételt ajánlatukhoz csa
tolni, vagy pedig ezen összeget valamelyik 
állami pénztárnál lefizetni s az arról szóló 
nyugtát az ajánlathoz mellékelni és az ajánlatot 

| ezen czim alatt: «AjánIat* a Lenkei dohány
nagy áruda elnyeréséért legkésőbben 1899. no
vember 28-án d. e. 9 óráig a p. ii. igazgatóság 
főnökségénél közvetlen vagy posta utján be
nyújtani.

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 szerkesztvók, 
úgyszintén elkésve benyújtott vagy utóajánlatok 
figyelembe nem vétetnek.

Táviratok jogérvényes ajánlatnak semmi kö
rülmények között tekintetni nem fognak. A ver
senyzésben lészt 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 egyedárusági 
tárgyak eladói, kik az üzlettől büntetésképen 
elmozditaltak és oly személyek is, kik nem az 
áruda székhelyén laknak, vagy kiknek a poli
tikai szabályok az üzlet helyén leendő állandó 
tartózkodást nem engedik meg.

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

A pályázók bánatpénzei, csak a tárgyalás 
teljes befejezésé, illetve felsőbb jóváhagyása 
után fognak visszaszolgáltatni, az elfogadott 
ajánlattevő bánatpénze pedig csakis az érintet
len készlet beszerzése után.

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

Az ezen vállalatnál mérvadó részletes feltéte
lek és azzal egybekötött kötelezettségek a p. ü. 
igazgatóságnál és a nagy-szalonlai pénzügyőri 
biztosnál megtekinthetők.

Ajánlati m inta: Alóli rótt ezennel késznek
nyilatkozom-------------dohánynagyárudát az erre
és különösen az anyagkészletre nézve fennálló
szabályok pontos betartása mellett,____ °/o szóval
__________száztóli tőzsdijjal elvállalni és feltét
lenül alávetem magam a pályázati hirdetmény
ben foglalt határozatoknak.

A hirdetményben megjelölt okmányok és bá
natpénz ide csatolvák.

Kelt... _________

A czimlapon: Ajánlata. ____ ______ ..kincstári
dohánynagyáruda átvételére.

Nagyvárad, 1899. évi október hó 26-án.

NI k r. pénzügyigazgatóság.

S z e rk e s z tő i ü z e n e te k :
J. NI. urnák, V.-bcn. E tárgy nem alkalmus 

; egy lapban való közlésre.
F. K. urnák, Ti.-ben. Az üres ládákról nem 

! hozhatunk semmit, mert e tárgy már régen le- 
j tűnt a napirendről. Mindenesetre keményen 
j sújtja minden nagyárust, tehát Ont is; de mi

után a mi hosszú, évekig tarló küzdelmünk 
i nem bírta rá a nagyárusokat energikus tettre, 
i mi is elejtjük a dolgot, mert nem akarunk 

hiába tintát pazarolni.
J. B. úrnőnek, Helyben. E dolog fölött nem 

kell csodálkoznia, ilyen csodák naponként for
dulnak elő.

J. N. urnák, HiulajtcsL A  dijak igen szigo
rúan lesznek behajtva, tehál pontosan be kell 
szolgáltatni.

Segédszerkesztő: Holtai Nándor.



Deuts-clier Theil

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

INIIALT.

Überfliissige Grossverschleisser.
I)as Dezentralisiren des Grossver- 

schleisses besitzt unseres Erachtens nach 
keinerlei Vortheile, im Gejafentheil nur 
Nachtheile. Delin wo solltnn die Vortheile 
auch Hegen 1 Für den betreffenden Gross- 
verschleisscr selbst. dér eine Verschleiss- 
stelle erhiilt, die nur einen peringen 
Konsum erzielt, ist sie gar nicht oder 
nur wenig rentabel. Dem Slaatsschatze 
bringt sie statt Nutzen Schaden, indem 
naturgemáss die kleinere Verschleiss- 
stelle eine grössere Verkaufsprovision 
erhalt. VVas die Verschleisser selbst be- 
trifft, so liegt es keineswegs in ihrem 
Interessé, eláss die Grosstrafik, aus wel- 
cher sie fassen, je  naher liegt, im Ge- 
gentheil, sie wünschen die möglichst 
grösste Entfernung dér Grosstrafik von 
ihrem Verkaufulokale, damit ihr eigenes 
Geschiift besser fiorire.

In dér Provinz seben wir die De/en- 
tralisation dér Grossverschleisse nicht so 
sehr überhand nehmen, wie in dér Haupt- 
stadt. Von den Stadten in dér Provinz 
gibt es keine einzige, die inehr als eine 
Grosstrafik hatte und das mit Recht, 
sonst könnte dér Grossverschleisser 
überhaupt nicht existiren. Es ist in dér 
Provinz gar nichts Seltenes, dass dér 
Kleintrafikant einige Meilen W eges fahren 
muss, um síeli seine Waaren zu holen 
und braurht diese Erscheinung nicht Wun- 
der zu nehmen, denn es ist natürlich ganz 
unmöglich in jedem Dorfe und in jedem 
Marktflecken eine Grosstrafik zu errich- 
ten, Ob dér Konsum bei einem Klein- 
trafikanten dórt gross oder kiéin ist, das 
thut nichts zűr Sache, er theilt sich seine 
Fassungen derart ein, dass er die Gross
trafik, in welche er zűr l'assung ange- 
vviesen ist, nicht zu oft aufzusuchen 
braucht. lm krassen Widerspruch mit 
dieser Einrichtung steht diejenige, wie 
sie seit einigen jahren in dér Haupt- 
stadt besteht. Steinbruch, Neupest, Er- 
zsébetfalva, alsó Orte, welche wegen 
ihrer Niihe zűr Hauptstadt auch zu dieser 
zahlen, besitzen jeder fiir sich eine Gross
trafik. Zu welchem Zweclce, das ist un- 
ergründlich! Sollen diese Grosstrafiken 
dér Bequemlichkeit jener Verschleisser 
dienen, in welchen die betreffenden 
Grosstrafiken sich hefinden, so danken 
diese verbindlichst, zumal dieselben den 
Konsum, welche die Kleintrafik des 
Grosstrafikanten erzielt, sehr gut fúr sich 
selber brauchen könnten. Soll dagegen 
die Umgebung dér betreffenden Ort- 
schaften aus den Grosstrafiken bedient 
werden, so verweisen wir darauf, dass 
diese Verschleisser ohnehin niihere Gross- l 
trafikén habén, als die von Steinbruch. 
Neupest, Erzsébetfalva es sind.

Mis vor zwölf Jahren hatten die ge- 
nannten Orte keine Grosstrafiken, trotz- 
dein bis dahin die Kommunikation zwi- 
schen diesen Orten und dér Hauptstadt 
eine ziemlich beschwerliche war. Maii 
dürfte aber auch schwerlich lieute einen

Anhaltspunkt dafür finden, dér für das 
Bestehen diese Grossverschleissstellen 
sprache. Ist doch bekanntlich dér Kon- 
sum dieser Grossverschleisse derart ge- 
ring, dass von einem Prosperiren der- 
selben nicht die Iiede sein kann. V iel- 
leicht, dass mán einwendet, es wiire dies 
lediglich Sache dér betreffenden Geschafts- 
eigenthümer. Doch, mit Verlaub ! W o  es 
sich erwiesenermassen weder um eiu 
staatliches, nocli um das Interessé des 
Publikums handelt, dórt kann mit Recht 
gefordert werden, dass maii billigerweise 
solche zu nichts taugende Einführungen 
fallen liisst.

Ist es doch schon inehr als absurd. 
wenn Ofen einschliesslich Altofens, drei, 
sage drei Grosstrafiken besitzt. Wozu 
dienen diese? In dér Festung existirt 
eine Grosstrafik, im ersten Bezirke dér 
Hauptstadt, die einen Konsum erzielt, 
wie die kleinste dér Provinztrafiken. 
Lauft oder fiilirt mán den Berg herunter, 
so stossen wir abermals auf eine Gross
trafik, dérén Konsum für eme Hauptstadt 
lackerlich gering ist. Ebenso steht es 
mit dér Altofner Grosstrafik. Könnten 
diese drei Grosstrafiken nicht im Mittel- 
punkte Ofens als Zentrale stehen?

Es ist, wie gesagt, von kehiem Standz 
punkte aus praktisch zu nemien, wenn, 
iiamentlich in dér Hauptstadt solche Er- 
scheinungen sichtbar sind. Die hohen 
Miethzinse, das theuere Personal, 
ferner die dadurch vergeudeten Fracht- 
spesen, sie vermindern natürlich die 
Einnahmen dér Grosstrafiken merklich, 
wodurch anstatt einer grossartigen Ver- 
schleissstelle, welche allén Anforderungen 
entsprechen kann, drei kleine Verkaufs- 
stellen entstehen, die natürlich Zigarren 
und Tabak verabfolgen, keineswegs aber 
das sind, was maii in einer Haupt- und 
Residenzstadt zu fordern berechtigt ist. 
W ird von dériéi Dingen gesprochen, 
miissen wir immer und immer wiecler 
den Vergleich mit Wien uns vor Augen 
lühren, wo eine strikte Ordnung der 
Verschleissverhaltnisse vorherrscht. Die 
grosse Haupt- und Residenzstadt Wien, 
dérén Einwohnerzahl sammt den einbe- 
zogenen Vororten, in Hinsicht ihrer 
Gröss mit Budapest’s zehn Bezirken gar 
nicht verglichen werden kann, dieses 
Wien besitzt nicht die Halfte dér Gross
trafiken, als Budapest. Und fragt mán, 
ob dieser Umstand dem Verschleisse 
nützt oder schadet, so kann mán mit 
Sicherheit antivorten, dass eine solche 
Manipulation nur nutzbringend sein kann. 
So wie die kolossal grosse Zahl dér 
Kleintrafiken dem allgemeinen Ver
schleisse nicht nur kehien Nutzen bringt, 
sondern ehet' einen indirekton Schaden 
vcrursacht, so kann auch nicht davon 
die Redn sein, dass dér zentralisirte 
Grosshandel zűr Verbesserung dér Ver- 
schleissverhaltnisse, dalier auch nicht zűr 
Erhöhung dér Einnahmen beitrligt.

Im Grossen und Ganzén können wir 
nur abermals die Regeim ig dér Ver-

schleissverhaltnisse wármstens empfehlen. 
Zu dieser gfehört aber unter allén Um- 
standén die praktische Eintheilung des 
Grossverschleissbetriebes und zwar in 
dér von uns hier angeführten Weise. 
W ir haltén es durchaus nicht für noth- 
wendig, dass die Hauptstadt in den un- 
wesentlichen drei Nachbarorten, welche 
zu ihr gehören, ein Dutzend Gross
trafiken besitzt und denken, dass es 
auch mit dér Halfte mehr als gedient 
wiire.

Ein Kreditinstitut fü r Tabak- 
Verschleisser.

Wenn die, vor ungeführ drei Monaten neuer- 
dings angeregde Idee beliufs Gründung eines 
Kredit-Institules für Tabak-Verschleisser bisher 
nocli immer nicld. vorwarts gekommen ist, so 
sind daran jene bekannten Verhaltnisse Schuld, 
welche nicht nur die Gründung eines derarti- 
gen Institutes derzeit unmöglich machen, son
dern auch als garnicht ráthlich erscheinen lassen.

In einer Zeit vollkswirthschaftlicher Deroute, 
wie sie leider vorhanden ist, in einer Zeit, wo 
die ersten, vornehmsten Geldinstitute des Lan- 
des ihre Kapitalien zu Wucherzinsen ausgeben, 
gründet mán natürlich ein Kreditinstitut nicht, 
welchcs dazu bestimmt sein soll, einer Branshe, 
wie dér Tabak verschleisser, hilfreich durch 
Kreditgewahrung beizuspringen. Es wfire dér 
hellste Wahnsinn, wolllc mán darauf Zahlen, 
dass die Einlagen dér Verschleisser genügen 

í soll len, Kredite zu gewahren. Bei Gründung 
eines derarligen Institutes kommt es doch in 
erster Beihe darauf an, dass das Stammkapital, 
welches aus Aktién besteht, von dér besitzen- 
den Klasse investirt w ird ; in zweiter Keibe, 
dass ein solches Institut, wenn es des Ver- 
trauens des Publikums theilhaftig, auch Spar- 
einlagen erhalt; in dritter Reihe, dass es selber 
einen Kredit geniesst, mit’dessen Hiife es allén 
Anforderungen dér Mitglieder einer solchen 
Genossonschaft oder Vereines zu entsprechen 
vermag.

W ir brauchen kaum zu ervvahnen, dass die 
letzten Monate kaum danach angethan waren, 
die Lust zu entfachen, durch eine Neugründung 
die Kreditinstitute dér Hauptstadt zu vermeh- 

! ren. Ein Fiaskó würe in jedem Falle das Resul- 
tat dér elniichslen Absichten, dér dringendst 
nolhwendigen Bestrebungen gewesen. Wozu 
alsó eine solche Gefahr heraufbeschwören ? 
W ir können warten !

Dieses Warten jedoch soll nicht missver- 
standen werden ; aucli soll dieses Warten nicht 
so verstanden werden, als gelte es die Absicht 
ein solches Institut zu gründen. ins Unendliche 
hinauszuschieben. O nein I Üiejenigen, welche 
sich für die Begründung eines Kreditinstitutes 
dér Tabakverschleisser interessiren, und es sind 
ihrer ziemlich viele, habén im Gegentbeile die 
Aufgabe, gerade jetzt, wo sich die Notlnvendig- 
keit dér Begründung als unaufsclnviebbar er- 
weist, all das vorzubereiten, was zum Erfolge 
führen kann. Mehr als jemals kann es jetzt 
beobachtet werden, wie dringend Noth es thut, 
dass die Tabakverschleisser, gleichwohl ob Gross, 
ob Klein, ein Geldinstitut für sich besitzen, an



B rie fk a a te n  d ér R ed ak tio nwelches sie wegen Kreditgewührung Ansprüche 
orheben können. W ir haltén es nicht für nöthig, 
nochmals all jene Argumente ins Treffen zu 
führen, welche für die Begründung eines sol- 
elien Institutes sprechen. Mán weiss, dass es 
hier Kreditföhige ehenso, wie Kreditbedürftige 
gibt, und damit ist alles gesagt.

lm gegenwürtigen Momente liegt nicht nur 
dér Handel mit allén Produkten lahm, sondern 
es mangelt auch in sehr drückender Weise an 
Baargeld. Nun weiss mán, dass Tabak und 
Zigarren, selbst wenn allé anderen Geschüfts- 
zweige stocken, denn doch einen Absatz flnden, 
und wenn auch dabei von einem Kreditiren 
nicht die Rede sein kann, so benöthigt dér 
Verschleisser in allén Fallen unbedingt mehr 
Waare, als er jeweilig besitzt. Das diese Waare 
Baargeld ist, weiss Jeder, ebenso weiss mán 
aber auch, dass sich derartige Gesch&fte, wie 
sie die Gross- und K eintrafiken sind in jeder 
beliebigen Ausdehnung führen lassen, nur büsst 
es natürlich das Gescháft selbst, wenn die noth- 
wendigen Vorrftthe an Waaren nicht vorhan- 
den sind.

Und so wie bei Tabak und Zigarren, geht 
es auch bei dem Verschleisse dér Stempel und 
Briefmarken. Keiner, dér nicht vöm Faclie ist, 
würde es glauben, dass hier dér Mangel an 
Kapital eine geradezu verniehtende Rolle spielt. 
Die Erlangung eines soliden, biliigen Kredites 
ist daher für Gross- und Kleinlrafikanten eine 
Lebensfrage und dieser Frage an den Leib zu 
rücken, dünkt uns denn doch nicht als eine 
Sache, die mán auf unbestimmte Z<it liinaus- 
schieben kann.

Und sie soll auch nicht hinausgeschoben 
werden diese Frage ! Sind auch, wie wir Ein- 
gangs erwáhnt, die Zeitverhültnisse dermalen 
keinc solchen, dass von einer Neugründung 
schon heute oder morgen gesprochen werden 
kann, so soll gleichwohl darnn mit Ernst und 
Eifer geschritten werden, um je  eher ans Ziel 
zu gelangen.

Um was es sich dabei handelt, ist ja keine

Frage. Hauptsache ist und bleibt zuförderst, 
oh die Gross- und Kleinverschleisser die Kra t 
besitzen. für ihre Zwecke cin Kreditinslilul ins 
Leben zu rufen. Ferner, ob din nöthigen Kupi- 
talien, beziehungsweise die Betheiligung von 
Seile des besitzenden Publikums dabei in Be- 
tracht zu ziehen ist, ausserdem, ob die Ver- 
schleisser selbst im eigenen Wirkungskreisc íúr 
dió Erhaltung eines derartigen Kreditinslilutes 
in jeder Beziehung sorgen können und wollen.

Manche dieser Fragen beantworlen sich von 
selbst, denn wer bezweifelt die Nothwendigkeit 
wer die Theilnahme an dér praktischen Durch- 
führung dieser Idee. Alléin hier handelt es sich 
darum, wer die Initiatoren sind, welche mit 
Warme für die Gründung einstehen und auch 
darum, dass dieselben ihre diesbezügliche Er- 
klarung niederlegen. Mán isi vvirklicher Milar- 
beiter, wirklicher Begründer einer Sache, wenn 
mán im ersten Augenblick ihres Enlslehens 
sich zu ihr bekennt und mit Rath und That 
dafür eintritt. Solcher wirklicher, ernster Be
gründer, die thatkraftig eint rőten, bedarf aber 
die Sache in erster Reihe und wir lioííen auch, 
dass sich ihrer mehr als nothwendig melden 
wird.

Die gegenwíirtigen Zeitverhültnisse sind sehr 
schlecht, um cin Instilut wie dieses zu schaflen, 
das ist allerdings wahr; alléin, das will nicht 
besagen, dass die Kreirung eines solchen nicht 
vorgcnommen werden könnte, zumindest inso- 
ferne es dér Vorarbeiten hiezu gibt. Sehr vcr- 
dienstlich werden sich daher jene Ilerren für 
die Sache maciién, welche die ohnehin schon 
oft in Anregung gebrachten Fragen, welche 
sich auf diese Neugründung beziohen, einer 
vorlaufigen Lösung zuführen und das Resultal. 
ihrer Bemühungen hier in dicsen Blattéin 
niederlegen.

Herrn J. M. ín V. Dér angeregte Gegenstand 
ist zűr Besprechung in einem Blatté nicht ge- 
eignet.

Herr F. K. in B. Ueber dió leeren l ’ackkisten 
; können wir nichts hringen, nádidéin dér Ge- 

genstand schon lang.-t von dér Tagesordnung 
geschwunden ist. Allerdings triffi. dér Verlust 
jeden Grosstra fi kanton und daher auch Sic* 
lia rt; nachdem aber unser jahrelanges nemű
ben um diese Sache die Grosstrafikanten zu 
einem energischen Einschreiten nicht bewegen 
konnte, so Messen auch wir die Angelegenheit 
falién, da wir nicht gerne leor.es Stroli dreschen.

Herrn J. N. in Budapest Sie brauchen darob 
nicht erstaunt zu sein, soJelie Wunder ge- 

| schehcn tíiglich.

I l i l fc rc d a k ln u r  : F o rd in an d  H u lla i .

thon 7u n oh mén. 
link, da mit gomiaclit, 
dón bronnendon, beifeuenden (io- 

schmack,
ííclisl siliíidliclio Wirkiingon 
ti oh Nikotiné .ml dón Matton 

werden dadurch pnralysirt.

Originnl-Pack. á l'ncket 30 kr. 
Pndiepnck. 10 kr. Soparahr 
' ' nitt und Pur.kimg fflr 

fen- ii. Zigurottcntabak. 
orht mit Kinderkopf 
als Scliut/.niarke

Prnbest
... Packol franko 
per Nachnahmo von II. l,gü.

1 Wiedorwerkaufer sehr ointrfiglloh.
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T 000R M d R lT H ,  D ro gu e rie , G raz.
Ilanpt-Dopot für Ungnrn u "d  NobonlHndor:

JOHANN D V O R Z S Á K
Budapest, V I, Gyár*utcza 43.
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anerkannt bestes und feinstes echt französische

ZIGARETTENPAPIER ,
Unentbehrlicher Artikel in den le. u. Tabak-Gross- und Kleintrafiken!

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