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TARTALOM. A tőzsde cn.edélyek megosztásáról. Vegyesek. - Szerkesztői üzenetek Ajánlati hirdetmények.

A tőzsde engedélyeit megosztásáról.
A midőn évekkel ezelőtt e fölött 

az államtitkár úrral tanácskoztunk, kö
vetkező véleménye volt;

„Vagy képesek vagyunk a dohány- 
elárusítók létszámát egy oly számra 
apasztani, hogy mindegyiknek meg
élhetése ezáltal biztosítva legyen, vagy 
bárkinek is ki az iránt folyamodik, 
hogy dohány és szivar eiadásával ki
van foglalkozni, adjuk meg arra az 
engedélyt."

Azóta 7 év múlott el, fővárosunk
ban a dohánytőzsdék száma nem apadt 
meg, daczára annak, hogy fővárosunk 
utóbbi években területet illetőleg nem 
nagyobbodott. Bebizonyult, hogy a do
hánytőzsdék számát apasztani nem lehe
tett, a mi egyrészt az egészsegtelen 
kereseti viszonyoknak, másrészt meg a 
nagyközönség kényelmes szeretetenek 
tulajdonítható. Hogy mit jelent az e 
fajta kérelem fölött dönteni, arról úgy 
a magasabb valamint a magasb rangú 
tisztviselő urak tudnak regélni. Talán 
az egész államszervezetben nincs hasonló 
nehéz feladat, mint dohánytőzsdére en- i 
gedélyt adni, vagy ezt megtagadni, ez 
az ügy oly sok türelmet, elnézést, ember
séget igényel, hogy bizony igen nehez 
annak megfelelni.

Ausztriában az engedélyek nyújtásánál | 
egész máskép járnák el mint nálunk, de 
valljuk be, hogy szívesebben látjuk a 
magunk rendszerét mint amazokét. Ausz- j 
triában minden dohánytőzsde engedély 
árlejtés alá kerül és az nyeri el. a ki ; 
magasabb bért kínál erte. Nálunk sokkal , 
igazságosabb, hogy a bér összeg a fo
gyasztás arányában van meghatározva 
és hogy árlejtésnek nincs helye. Ezen
kívül meg furcsa is, árlejtés utján egy f 
oly üzletet kiadni, melynek bevételé j 
nevetségesen csekély.

Például következő engedélyek vannak ! 
jelenleg árlejtés alatt:
Budweiss évi bevetői 1901 10 02 49 0I1 

1459 
" „  6 -50

”  „ „ 107-50
Prag ............................  .. 899 '81
Eger „  ,, » .. 422-40

Ez csak egy kis része, egy kis mu
tatványa ama árlejtéseknek, melyeket a 
cs. és kir. dohányjövedek a Lajtán túl 
rendez, mily szegény eksistentia lehet az, 
a ki egy pár koronáért fáradságot nem 
kímél és árlejtésbe bocsájtkozik.

Ha nálunk Magyarországon ez szoká
sos lenne, úgy ama 60 pénzügyi igazga
tónak a kik tulajdonképen az engedély

körül foglalkoznak gyűlne csak meg a 
baja vele.

Ama 45000 kistőzsdetulajdonos közül, 
akik nálunk Magyarországon ezzel fog
lalkoznak, egy negyed része lenne min
den évben árlejtés alatt.

Az efajta árlejtés a dohány fogyasztás 
forgalmára is nagy ártalmára lenne; a 
mennyiben azon városokban a hol uj 
utczak, terek képződnek, a hol a lakos
ság szaporodása révén változások állanak 
be, évekig is eltarthatna mig egy dohány
tőzsde kiírása megtörténne. Részünkről 
sokkal czélszerübbnek tartjuk a fogyasz
tásra is sokkal előnyösebbnek ismerjük 
el, ha a közönség maga keresi fel azt 
a helyet, a hová dohánytőzsdéjével le
telepedni kivan A dohányjövedék termé
szetesen nem fog sohasem foglalkozni 
alkalmas helyek felkutatásával. Miért is 
a mi jelenleg fennálló módunkat jóval 
czélszerübbnek, jobbnak tartjuk. Azon 
mód szerint a hogy azt Ausztriában te
szik, nem csak a nagy munka folytán, 
hanem a nagy apparátus folytán is mely 
azt igényli óriási kiadások lennének és 

j daczára ennek czélt tévesztenének, kivált 
hogy az állampénztárnak tökéletesen 
mindegy léhet, hogy a fogyasztás után 
ki fizeti tneg az. 1 százalék bért.

Az engedmények megadásánál á jelen
legi viszonyok mellett két körülményre 
kell tekintettel lenni. Először az eláru
sító álláspontjára általában, bevételének 
gyarapítását illetőleg, másodszor az elá
rusító ama álláspontjára mely ott a túl 
nagy verseny ellen megvédje.

A mi az első álláspontot illeti, nem 
fér kétség hozzá, hogy azt első sorban 
kell tekintetbe venni. A dohány egyed- 
áruság nagy iparág, óriási kereskedelmi 
czikk. Mindent el kell követni arra, hogy 
ezt minél jobban fejlesszük, mert ezáltal 
vagyunk képesek a bevételeket emelni. 
Egy okos körültekintő vezetőségnek; 
úgyszólván kötelessége az áruezikk ki
bővítésé és semmiféle ipart űzőnek rossz 
neveti nem vehető. Csakhogy tekintetbe 
kell venni azt a szegény szorgalmas 
dohány elárusítót is, a ki kenyérkeresete 
felől azonban szintén biztosítva szeretné 
érezni magát. Ebben rejlik épen az di
lemma a mibe az az illető kerül a ki 
az engedélyek megadásával van megbízva. 
Ha az első álláspontot mellőzi, úgy nem 
szolgál az állam javára, mert az állam 
elesik ama bértől, melyet egy dohány- 
tózsdeert fizetne az illető, hogy az álla
mot szolgálja, annak hasznát nézi; úgy 
esetleg egy szegény ember vallja annak 
a kárát, mert gyakran fáradsága nem 
hoz neki semmit. Nehez feladata van 
annak a ki a dohányelárusitó engedélye-

1 két kiadja. A mi az uj dohánytüzsdékre 
való engedélyt illeti, nézetünk szerint 
nem kell olyan különös szigorúsággal 
eljárni. Ha valaki uj dohánytőzsdét ki- 

, ván nyitni, úgy abban a hiszemben teszi, 
| abból meg is fog tudni élni. Más czik- 
j kuk eladásával foglalkozni akaró ugyan

csak ezt teszi, annak is számolni kell 
| ama körülménynyel, váljon fog-e sikerül- 
| ni vállalkozása.

Ha egy dohánytőzsde ;i - 4, esetleg 5 
éve már fennáll, bizonyitéka annak, hogy 
egészséges alapon nyugszik és nem tud
juk megérteni, hogy ilyen esetben mi 
kifogásuk lehetne az illetékes hatóságok
nak az ellen, ha azt. vagyis annak enge
délyét az illető más névre kívánná át 
ruházni? Ennek ellenében teljes szigorral 
kellene eljárni, azok ellen, a kik pár 
hónap múlva kívánnak dohánytózsdéjü- 
kön tulacint; bar kénytelenek vagyunk 
megjegyezni, hogy a kincstár erdeke ez 
esetben sincsen veszélyeztetve.

Az igazságnak es méltányosságnak 
felel tneg azonban a kincstár azon eset
ben, ha védelmét a már fennálló dohány
tőzsdékre terjeszti ki.

Vegyesek,
Az általános fogyasztás Az 1901. évben a 

dohány, szivar, cigaretta és külföldi fajták fo
gyasztása jóval nagyobb volt, mint az 1900. 
évben, daczára ennek, a bevételek kisebbek 
voltak. Ennek oka abban rejlik, hogy az olcsóbb 
fajtájú szivarok inkább fogytak, mint a drágább 
fajtájuak.

A  dohányjövedék bcoctfle 1901 -re 119 118,520 
korona ennek ellenében kiadása 56.654,7:30 
korona volt. A  tiszta jövedelem e szerint 
62,463,790 koronára rúgott

A czigarettafigyasztás ez alkalommal óriás 
mértékben emelkedett, ejymillid'd és IS9 102.372 
drb, mig a szivar fogyasztás csak 320.100,091 
darabra

A pipadohány forgalma 77.179)915 kilogrammot 
tesz ki. Burnótdohány Magyarországban 44,914 
kilogramm, Boszniában és Herozegovinában 
360 klg fogyott, ez utóbbiak azt tölünk vásárolják.

Ausztriába 34.083,437 kilogramm dohányt 
szállítottunk, ennek ellenében a magyar dohány- 

1 jövedék onnan 0 601,102 klg dohányt hozatott 
Keserű Ízű szivarok. Az E. F. és II. jelölésű 

szivarok fogyasztói, ,'nem tudjuk ugyan, hogy 
melyik fajtából, keserű izü szivarok felöl panasz
kodhatnak. A  laikus nem ismeri annak okát, 
hogy ez honnan ered. valamint azt sem tudja, 
hogy ez milyen követkczmonyekkel van a 
nyelvre, a tüdőre. A  szakértő azonban jól tudja, 
hogy ez csak penészes, rothadt dohány levél 
lehet melyet akár töltésre, akár feddö levélre 
használtak fel. Csak ez terjesztheti kellemetlen
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hatását. Jelenlegi időnkben, a mikor is mindent 
a ,,hygienikus“ szempontból fogunk fel, a mikor 
is mindent kutatunk, váljon nem-e ártalmas 
valóban kívánatos lenne, ha egy szakértő meg
vizsgálná a dohányleveleket, ott a gyárban 
mielőtt feldolgozás alá kerülnek. —  Nem hisz- 
szük, hogy az oly iszonyú nagy szerencsét
lenség lenne, ha egy pár métermázsa dohányt 
meg is kellene semmisíteni, a miért hogy haszna
vehetetlen lett. A  kár, a mely ebből származik, 
nem oly nagy, mintha ellenkező esetben orvo
silag megtiltják a dohányosnak a szivarozást, 
az már aztán igazán a íogyasztás rovására fog 
menni. —  Jó lesz arra ügyelni, hogy penészes 
dohány ne kerüljön a gyártásnál a szivarokba.

A papír szívarhüvelyekről. Hát már valóban 
annyira vagyunk a magyar ipar terén, hogy 
még papír szivarhüvelyeket sem tudunk gyár
tani, hogy nem bírunk versenyképes árut szál
lítani dohány tőzsdéinknek? Hát valóban annyira 
vagyunk, hogy Csehországból Chrost helységből 
kell árut hozatnunk, egy oly árut, mely a föl
déin a legkevesebb művészetet igényli, melynek 
gyártása oly egyszerű. Nem hisszük el Magyar- 
országban nevezetesen fővárosunkban is a leg
jobb minőségben gyártják a papír szivarszip
kákat s a hogy értesülve vagyunk árban sem 
drágább amannál, libben az esetben is csak a 
reclam az, moly sokat mivel, ez az oka. hogy 
sokan lé re mennek, na meg a közvetítők pár 
fillérjeikért is mindent elkövetnek amannak 
érdekében a jó honi gyártmány kárára. Szívesen 
elismerjük, ha valami jobb, finomabb, mint a ! 
mi gyártmányunk, de jelen esetben ez nem 
áll, miért is támogassuk a kisiparost, mert a 
cseheknek bizony nem fog eszükbe jutni tőlünk 
szivarszipkát rendelni. Miért tesszük tehát mi j 
azt?? Ez nagyon is csehül van.

Tiltott mellókáruczikkek. Az elmúlt napokban 
ismét meggyűlt a baja néhány tőzsde tulajdo
nosnak a miatt, hogy meg nem engedett képes 
levelező-lapokat árulnak, meg nem engedett 
a rajta levő képek valóban qualifikc) Ihatatlan 
modoráért. Ismételten figyelmeztetjük a tőzsde- 
tulajdonosokat arra, hogy sem képes levelező
lapot, sem nyomtatványokat, avagy brochüro- 
kat melyek a közerkölcsöt sértik, J ne tartsanak 
elárusítás végett tőzsdéjükben. Mert ez a jog 
elvesztésének terhe alatt, szigorúan tiltva van.

A vasárnapi munkayzünet. A z ember valóban 
mig él, csak csodákat lát ezen a világon ! 11a 
bármit is hivatalból megtiltanak, úgy felszólnak 
ellene, siránkoznak miatta, mert ép a tilalmast 
szereti mindenki. A  munkaszünet megvan en
gedve, bárkinek szabad rendelkezésére áll, s 
lám a helyett, hogy azt fel használnák senki 
sem veszi igénybe, mindenki fél a szomszédja 
versenygésétől. Különben bizonyosok vagyunk 
felőle, hogy a munkaszünet rövidesen kötelező 
lesz; mindazonáltal jellemző hogy annak előtte 
nagyban hangsulyoztatták, hagy nem törődnek 
p.ma pár órával, mely esetleg a haszon rová
sára megy s ime most mégis mindenki a szom
szédjától fél. Egy félnapot mindenki áldozna a 
nyugalomnak, de csak úgy ha a kedves szom
széd is azt cselekszi.

A székesfehérvári nagytőzsdo k iírásáró l. A
székesfehérvári pénzügy igazgatóságtól a kiírásra 
vonatkozó pótló értesítéseket kaptunk, melye
ket eme lap más hasábján hozunk nyilváno
ságra.

Váljon ily tn  tévedés lehetséges e? Egy nagy 
tőzsda kiírása alkalmával; a többi közöttt két 
hasonnevű úr, bár keresztnevük különféle (?) 
szintén pályázott a napytőzsde engedélyéért. 
A  nagytőzsdét eme két névrokon közül az 
kapta a melyik drágább volt. vagyis a melyik 
több jutalékot igényel a kincstártól. A  másik 
a melyik előnyösebb ajánlatot kínált, kibukott.

Már most ez avval a kérdéssel fordult hoz
zánk, váljon a név elcserélésével nem-e történt 
tévedés. Ebből az okból kifolyólag kérdezzük 
mi is, váljon ilyen tévedés lehetséges-e r Mi 
ugyan kételkedünk abban, hogy ilyen névcsere 
megeshetik; mindazonáltal a*, illető megnyug
tatására provokáljuk eme kérdésre a választ!

A levéltitok. A  levéltitok megsértését igen 
szigorúan bünteti a törvény. A  ki másnak a 
magánügyeibe Avatkozik, de főként a leginti
mebb ügybe, a levélbe, amelyre olykor a leg
féltettebb titkokat a legnagyobb nyugodtsággal 
bízzuk, annak valóban bűnhődnie kell. Megvéd 
ellene a törvény szigora. Hanem azért még
sem szabad könyelmüen elbizakodnunk, A  Petit- 
Journal most összeállította azoknak a hivatalos 
közegeknek a lajstromát, a kiknek joguk van 
minden franczia állampolgárnak a leveleit, még 
a szerelmes leveleit is felbonlani. anélkül, hogy 
ezért bárki felelősségre vonna. Ezek a közegek 
pétiig:

1. A vizsgáló bíró. 2. A  rendőrség. 3 Az 
ügyészség. 3. A tartományi préfet. f>. A  rend
őrségi préfet 0 Mint franczia konzul ázsiáhan.
7 Katonai hatóságok Egyszóval épen elegendő 
ember.

20808/1902.
*3922

Ajánlat.
A  beszterczei in kir. pénzügyigazgatóság 

által tízénél közhírré tétetik, hogy a naszódi 
dohány nagyárusnak íölmondása folytán ürese
désbe jött dohány nagy áruda kezelésének 
biztosítása végett írásbeli ajánlatok utján ver- | 
senytárgyalás fog tartatni

Az írásbeli ajánlatok 1902. évi deczem- ! 
bér hó 9-cn d. e. 10 óráig a pénzügyigazgató- | 
ság főnökénél benyújtandók s a pénzügyigaz- 
gatóság által ugyanekkor nyilvánosan fel fog
nak bontatni.

Az ajánlat tárgyát csak a dohány forga- j 
lom után járó tőzsdij képezi. A  jogosítvány ól- 
nyerésére annak lesz kilátása, ki erre alkal
masnak találtatik és a ki a százalékokban ki- \ 
fejezendő legkisebb tőzsdijt követeli, mindazon 1 
által a kincstár fenntartja magának azon jogot, 
hogy a versenyzők között szabadon választhas
son, miért is egyik ajánlattevő sem támaszthat ! 
igényt azért mert olcsóbb ajánlata el nem 
fogadtatott.

Az eddigi dohánynagyárus, ki egyszers
mind a bélyeg és váltó űrlapok eladását is 
1 *1," „ tőzsdij mellett eszközölte, a nagyáruda 
kezeléséért a közönséges anyag nagybani el- I 
árusítása után •'u |0 % azaz nyolezvanszázad szá- j 
zalék tőzsdijt élvezett. A  dohány n».gyáruda ! 
1901. évi nyersforgalma a közönséges anyagot I 
illetőleg 115844 kor. 08 fillér.

A  fogyasztók részére kicsinybeni eladása 
utáni forgalma a közönséges anyagban 10102 
kor. G5 fillér.

Három évi forgalom átlaga a nagy tőzs
dében 111528 kor. 72 fillér.

A  nagyáruda kezelésével a bélyeg és 
váltó űrlapok eladásának kötelezettsége 1 «|.4,/o 
eladási jutalék élvezete mellett van egyben 
kötve, az összes dohány anyag a kolozsvári m. 
kir. dohányraktárból lesz beszerzendő. még 
pedig oly kötelezettséggel, hogy az anyag a 
készlet szállítására szolgáló tartályokat, helye
sebben ládákat vállalkozó a megállapított ela
dási ár megtérítése mellett tulajdonul átvenni 
köteles.

Egyebekben a dohánygyártmányok ela
dására vonatkozó s ezen pénzügyigazgatóságnál 
mindennap a délelőtti órákban megtekinthető 
szabályok mérvadók. Beszterczén, 1902. évi 
október hó 3 .-én .

M. kir. pónzügyigazgatóság.

33535
x . 1902 : szara-

Hirdetmény.
A  székesfehérvári m. kir. dohány nagy

áruda valamint avval kapcsolatos bélyeg és 
különlegességi dohány árudának betöltése iránt 
folyó év és hó 4 én 33535. szám alatt kelt 
árlejtési hirdetmény szövegéből kimaradt felté
tel al esetleges félre értések kikerülése c o ljá 
ból ezennel pótlólag közhírré tétetik.

Hogy a hirdetmény második pontja végén 
ezen mondat után , és a ki százalékban kifize
tendő legkisebb tőzsdedijat követeli ‘ folytató
lag pótoltatik: .,Mindazonáltal a kincstár fen- 
tartja magának azt a jogot, hogy a versenyzők 
közt szabadon választhasson, amiért egyik aján
lattevő sem támaszthat igényt azéit. mert 
olcsóbb ajánlata cl nem fogadtatott.

A  hirdetmény utolsó előtti pont után foly
tatólag pótoltatik és ha azon vállalkozó, kinek 
ajánlata elfoga itatott, a dohány nagyáruda keze
lését át nem venné, vagy ajánlatától vissza
lépne, a letett bánatpénzt elveszti s a nagy
áruda betöltése végett az ö kára s költségére 
uj versenytárgyalás fog tartatni.

IC hirdetmény többi pontja egész, terjedel
mében változatlanul fentartatik.

Székesfehérvár, 1902. november 19-én.
M. kir. pénzügyií,azgató8ág.

Szerkesztői üzenetek.
A. Sch. Sz. F. urnák. Az. árlejtés mogejtése 

napján az ajánlatok felbonttatnak és arról jegyző
könyvet vesznek fel Az. árlejtés nyilvános, tehát 
azon jelen leh.t. Miután a beérkezett ajánlatok 
sorrendben iktatva lesznek, azok a jegyző
könyvvel együtt a pénzügyminisztériumhoz a 
XIII. ügyosztályhoz kerülnek Am a kérdésére, 
hogy milyen százalékot ajánljon valamint többi 
kérdéseire nem válaszolhatunk.

J. K. M urnák. Azért, hogy On egy nagy
tőzsde tulajdonosa, tisztelet példányt kér ?! 
Szégyelje m agát!!

K. L. F. Urnák. On mar a harmadik, a ki 
panasszal fordul hozzánk ama nagytözsde tulaj
donosa ellen. Legközelebb annak a tisztelt 
urnák, majd ujjára fogunk koppantani. Száz 
darab szivaron alul nein kötelesek önnek ki- 
utalványozni. A  dohányt On eredeti zsákokban 
követelheti, valamint azt is kívánhatja, hogy 
eme zsákukat 1 koronáért visszavegyék.

M. D. urnák Budapest. 1. Nagyságos, 2. min
den Csütörtökön 10— 12-ig. 3. Nem kell elő
zetesen bejelenteni.

X. Y. Z. Budapest bólyeykelte. Fenyegetései
től nem ijedünk meg. ü g y  látszik ön is ama 
dohányelárusitókhoz tartozik, kik czigaretta 
csempészetből élnek ? Mi köze volna külümben 
az egész ügyhöz ?

0 Gy. úrnak Budapest. Hogy ön  az iránt 
emel panaszt, hogy az Önök környékén okmány 
bélyeg nem kapható, azon mink nem is cso
dálkozunk hisz csoda, hogy . szivart és czigarct- 
tát kaphat!! Valóban furcsa, hogy ilyen tőzsde 
tulajdonosok ineg is akarnak élni, igy vezetett 
üzletük keresményéből!

J. R Úrnak Budapest. Mint nevez Ön „udva
riasnak.“  Egy hivatalnok csak kötelesség tudó 
legyen. Az „udvariasság" mindig attól függ, 
hvgy kivel szemben gyakorolják és váljon hol 
és mikor alkalmazandó az. A  hivatal valóban 
nem az a hely a hol udvariasságot vár az 
ember. Különben erre csak akkor tudnánk ér
demben válaszolni, ha fényképét is mellékelte 
volna.

S»*K*ilsz«rkeszt« : Holtai Nándor



„OOHANYARUSOK KÖZLÖNYE"
(ORCÁN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

INHALT. D.e I-'rllic lung üer Trafík-Lizonzen.

Die Ertheilung d.Trafik-Lizenzen.
Als wir vor Jahren über diesen Gegen- 

stand mit dem Herrn Staatssekretár kon- 
ferirten, da ivar seinc Meinung hierüber 
folgende:

>Entweder es gelingt uns, die Zahl 
dér Tabakverschleisser auf ein solches 
Minimum herabzudrücken, dass jeder 
Verschleisser bei seinem Gescháfte zu 
t-xistiren vermag, oder aber es soll 
Jedem, dér darum ansucht, das Recht 
gegeben vverden, Tabak und Zigarren 
zu verschleissen.«

Seither sind sieben Jahre verflossen, 
die Anzahl dér Trafikén in dér Haupt- 
stadt hat sich nicht verringcrt, trotzdem, 
namentlieh in den letzten Jahren die 
Hauptstadt terroritar sich nicht vergrös- 
sert hat. Es hat sich erwiesen, dass die 
Anzahl dér Trafikén nicht vermindert 
werden kann, vvas theils durch die um- 
gesunden Erwerbsverháltnisse, die im 
Eande herrschen, theils durch die Be- 
quemlichkeit des Publikums hervorgerufen 
wird. Sámmtüche hijchsten und hohen 
Beamten, die mit dem Tabaktrafikwesen 
zu thun habén, wissen ein Lied davon 
zu singen, was es heisst, iiber derartige 
Gesuche zu entscheiden und es gibt 
vielleicht im ganztn Staatswesen kein 
einziger Gegenstand, dér an die betref- 
fenden Beamten so viel Anforderungen 
und Geduld, Nachsicht, Humanitát be- 
anspruchen würde, als derjenige, dér 
Ertheilung dér Lizenzen.

In Österreich wird bei Ertheilung dér 
Tabaktrafik Lizenzeu ganz anders ver- 
fahren, wie bei uns, doch gestehen wir 
offen, dass wir noch immer lieber unser 
verfahren biliigen, als dieses. Dórt wird 
jede Besetzung einer Trafik im Wege 
einer Konkurs ausschreibung veranlasst, 
wobei derjenige Reflektant den Vorzug 
geniesst, dér einen höhere Pachtzahlung 
anbietet. Wir finden es viel gerechter 
bei uns, wo die Pachtzahlung genau 
nach dem Konsum bemessen ist und ein 
hüherer Anbot nicht stattfinden kann; 
ausserdem finden wir es für komisch,
wenn mán Konkurse ausschreibt für die 
Besetzung von Gescháften, dérén Jahres- 
ertragniss zumeist eine lacherlich geringe 
Summe ausmacht. So zum Beispiel sind 
dermalen ausgeschrieben die Trafik in 
BudweisJahresertragnis 1901-1902 49-0(1 

„  „  14 59
„  „  09 50
„ „  „  10750

Prág „  „ 899-81
Eger ,, „  423-40

Das ist nur eine kleine Blumenlose 
dessen, was mán k. k. Tabaktrafik heisst 
und wes im W ege dér Lizitation „erstan- 
den“  wird. Was mus das fúr ein armer 
Teufel sein, dér sich die Mühe nimmt, 
wegen eines Jahresertriignisses einiger 
Kronen mit zu konkuriren?

Würde bei uns in Ungarn dicsér Usus 
befolgt werden, dann hiitten die sechzig 
Finanzdirektionen des Landes allé Híinde

voll zu thun, bei Ertheilung dcr Trafik- 
Lizenzen. Von dem 45000 Kleinver- 
schleissern in Ungarn. die in dem meisten 
Pálién ihr Lokál oft wechseln, oder 
aus anderen Grunden aufhören zu exis- 
tiren, miisste alljáhrlich ein Vierttheil im 
Konkurswege ausgeschrieben werden. 
Ferner würde dies auch zum Nachtheils 
des Tabak-Regie insoferner geschehen, 
als in Stádten fortwáhrend neue Gassen 
und Plátze errichtet werden, wo selbst- 
verstándlich ein grosser Konsum zu ge- 
wörtigeri ist und wo die Ausschreibung 
einer solchen neuen Trafikstelle Jahrelang 
dauern wurde. Wir haltén es für viel 
praktischer und für den Konsum unstrei- 
tig ersprisslicher, wenn sich das Publi
kum selber die Plátze aufsucht, wo eine 
Trafik nothwendig ist. Die Tabak-Regie 
kann und wird natürlich sich mit dem 

I Aufsuchen dér PJátze niemals befassen.
I Und darum haltén wir die Ertheilung 
[ dér Trafik- Lizenzen, in dér Weise, wie 
I sie bei uns geübt wird, für viel besser 

und praktischer. Nach dér Methode, wie 
! dies in Österreich geschieht, bedürfte es 
1 zűr Erledigung dér nothwendigen alljáhr

lich Ánderungen eines Apparates, dér 
dem Staate kolossale Kosten an Arbeits- 
kraft machen wurde und ausserdem ware 
dér Zweck keineswegs erreiclit, zumal es 
dér Staatskasse ganz gleichgiltig sein 
kann, wer den Pacht von ein I’rozent für 

| den Konsum bezahlt.
Unter den gegebenen Verhaltnissen 

j  sind es zwei Standpunkte, von denen bei 
Ertheilung des Tabaktrafik-Lizenzen aus- 
gegangen werden muss. P2rstens dér 
Standpunkt des Vcrschleisses überhaupt, 
’oeziehungsweise derjenige, dér Vermeh- 
rung dér Einkünfte; zweitens dér Stand- 

I punkt dér Verschleisser, die vor allzu- 
grosser Konkurens geschützt werden 
sollen.

Was den ersteren Standpunkt betrifft, 
so unterliegt es keinem Zweifel, dass es 
auch in erster Reihe in Betracht zu 
ziehen ist. Das Tabak Monopol ist eine 
Riesenindustrie und ein Riesenhandel. 
All das, was zűr Ausbreitung dieser 
Beiden und zűr Erhöhung dér Einnahmen 
beitragen kann, muss natürlich gewahrt 
werden. Die Ausbreitung des Handels 
für jeden Artikel ist ein Gebot dér klugen, 
umsichtigen Leitung und kann keinen 

i Industriellen verargt werden. Nun aber 
j  wáre auch dér Standpunkt des Ver- 
í  schleissers zu beachten, er, dér für sei- 

nen Fleiss und seine Mühewaltung doch 
zumindest eines Broterwerbes sicher sein 
muss. Und hierin liegt eben das dillema. 
in welches derjenige gerath, dér dazu 
berufen ist, eine Lizenz zu ertheilen. Ver- 
lásst er den ersteren Standpunkte, dann 
dient er nicht dem Staatsschatze gewis- 
senhaft, nachdem die Summe, die ein 
Verschleisser für eine Trafik bezahlt, die 
keinen Nutzea abwirft, gleichwohlt dem 
Staatsschatze zu Gute káme; ist er 
jedoch gewisscnhaft genug flir die Inte

ressel des Staatsschatzes, schadet er 
anderseits dér Parthei, nachdem sich 
oftmals solch ein armer Teufel plagt und 
schindet, ohne den geringsten Lohn fiú
samé Arbeit einzuheimsen. Mán wird zu
geben, dass jene Beamten, dérén Beraf 
er ist die Trafik-Lizenzen zu ertheilen, 
ein sehr schweres Amt bekleiden. Liegt 
doch in ihren Hánden das Wohl und 
Wehe tausenden Menschen, wozu noch die 
Pflicht tritt, überall, wo es angeht, die 
Interessen des Staatsschatzes wahrzu- 
nehmen.

Was die Ertheilung neuer Trafikén 
anbelangt, so erfordert dérén Ertheilung 
unseresErachtens nach keiner besonderen 
Rigorositát. Errichtet irgend ferner eine 
Trafik, so thut es dies auch in den guten 
Glauben, dass er dabei sein Brot finden 
werde. Dasselbe tháte ein solcher Unter- 
nehmer auch, mit jeden anderen Artikel, 
wobei er ebenfalls die Unsicherheit ob 
das Gescháft gehen wird, mit ins lvalkül 
ziehen muss. Hat ein solches Gescháft 
3— 4 oder 5 Jahre bestanden, dann ist 
dér Beweis erbracht, dass die Trafik 
sich auf einem gesunden Posten befindet 
und wir wüssten in einen solchen Falle 
nichts, was die Behörden daran abhalten 

i sollte. eine soche Lizenz auf einen ande
ren Namen zu übertragen. Dagegen 
miisste mit aller Strenge gégén Leute 
eingeschritten werden, die nach einigen 
Monaten des Bestandes ihr Gescháft 
veráussern. Wohl, wir wiederholen es, 
ist auch hier dér gescháftliche Stand- 
punkt des Finanz-Aerrars gewahrt, alléin, 
dér Schutz, welcher den bestehenden 
Trafikén zu Theil werden muss, ist ein 
Gebot dér Billigkeit und Gerechtigkeit.

Wir kőimen unseren Artikel über die 
Ertheilung dér Tabak-Lizenzen nicht 
schliessen, bevor wir nicht jenes oft 
wiederholten Umstandes erwáhnen, wel
cher die innere und áussere Einrichtung 

j  dér Trafikén anbelangt. Das ist es, 
worauf eigentlich bei Ertheilung dér 
Lizenzen streng gesehen werden müsste. 
Die Gassen und Strassen, wo eine Trafik 

í ausschliesslich bloss Tabak, Zigarren und 
Stempel zu verkaufen hat, wo sie kein 
Nebenartikel führen darf, sind genau vor- 
geschrieben und könnten übrigens, da 
sich seit Erscheinen dér darauf bezüglichen 
Verordnung. die Verháltnisse gründlich 
geandert habén, noch erheblich vermehrt 
werden.

Die Einziehung solcher schmierigen, 
schmutzigen Trafikén ware eine fort- 
schrittliche Verfügung, wie wir auch dafür 
sind, dass bei Errichtung jeder neuen 
Trafik in dér Hauptstadt, dér Lizenzin- 
haber verpflichtet werden solle, auf die 
innere und aussere Ausstattung dér 
Trafik des Hauptgewicht zu légén.
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™POJflfzTFL. és TÁRSA
cs. kir,szabadalmazott gyufanemii gyárai DEUTSCH-LANDSBERGBEN (Graz mellett)

ajánlják legjobb mlnöségiieknek elismert gyufa-gyártm áiyaiU t és piáig úgy fcéaee-, mint k t lö iö iin  s*aloa-Kyuf«jokat.
E gyufa-gyártmányok Magyarországyn nagy kedveltségnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főteg a 

M ü le n lu m -g y u fa ,  M a g y a r  h o n v é d - s z o b o r - g y u f a ,
M a g y a r  k o r o n a -s v é d g y u fa ,  K r o k o d i l - g y u fa  és

M a g y a r  lm p e r la l -g y u fa
elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiválóamagyar államférfiak arczképeivel diszitvék. 

R ip s-g yu fa  dobozokban és csomagokban kaphatók.
Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Deutdl-Landsbergbe intézni. A legolcsóbb ártételeket tartalmazó 

árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. — Budapest és körvetlen környéke részére V . ,  H  * j  n » I  u  t e z  »  9 .  t»*.
alatt van raktárunk. POjATZI PL. ÓS TÁRSA

DEUTSH LANDSBERGBEN (Graz m ellett).
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