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T A R T A L O M  : Czólszerü ujjitások. — Vogycs hírek.

Czélszerii ujjitások.
A magyar királyi pénzügyministe- 

rium kebelében jelenleg egy eszmével 
foglalkoznak, mely kiválóan czclszerii, 
igazságos cs józan intézmény lenne s 
remélhetőleg mihamarább meglesz.

Eme szóbaníórgó ujjitás életbelépte
tésével egyszeriben segítve lenne a kis 
tőzsdetulajdonosok baján, a nagytőzsdék 
ellen a panaszok elnémulnának s az 
ország minden városában, de főképp fő
városunkban dohánytőzsdék alakulnának, 
melyek tőkebiró egyének által vezetve 
jótékony hatással lenne a nagyközön
ségre, a ki sokat ád arra, hogy lelig- 
meddig kiszáradt szivarok birtokába jut
hasson.

A z ujjitás kisebb csomagolásban 
szándékozik a szivarokat a nagytőzsdékbe 
juttatni, miáltal minden kis lőzsdctulaj- 
donosnak alkalma nyílik vevőinek ugyan
ezt a minőségű szivarokat nyújtani, mi
lyeneket a jelen viszonyok mellett csak 
a nagy tőzsdetulajdonos képes.

A  midőn a szivarok minőségéről 
beszélünk, úgy azt oly értelembe gon
doljuk, mint a hogy azt itt a követke
zőkben összefoglaljuk ;

Nyilt titok s így minden szakember 
előtt jó l ismeretes, hogy szivarok szint 
vegyítve lesznek a ládákba csomagolva. 
Innen magyarázható meg ama anomália, 
hogy még ama kis tőzsdetulajdonosok is, 
kik elégséges tőke fölött rendelkeznek, 
nem képesek vevőkörüknek oly szint és 
fajtájú szivarokat szolgáltatni, mint a 
hogy azt azok megkívánják, miért is 
még ezek a tőzsdetulajdonosok is apróbb 
mennyiségben vásárolják be szükségle
teiket. Ennek még rossz következménye 
az is, hogy az árut minthogy senkisem 
akar nagyobb mennyiségű áruba pénzt 
fektetni, az átvétel után azonnal tovább 
adják.

Ezek következtében előfordulhat az 
az eset, hogy egy kútárnak, szatócsnak 
egy-egy láda szép világos szivarjai van- j 
nak, inig a dohányárusitó, bár tizannyi 
mennyiségre van szüksége, aránylag nem 
jut ilyen szép áru birtokába.

A nagytőzsdékben a ládák fel lesz- 1 
nek bontva s Így kiadva, nem csodálatra 
méltó tehát, ha a nagytőzsde kistőzsdéjét j 
oly szivarokkal láthatja el, melyek vevő- j 
közönségnek megfelelnek. Ezt egész | 
megérthetőnek tartjuk, mivel senkit sem j 
lehet kötelezni arra, hogy a saját kárára j 
másoknak érdekeit mozdilsa elő. Csak 
nem fogja a nagytőzsdelulajdonos, ha 
szert teheti az idegen kistőzsdéknek 
kiszolgáltatni, ha azokat a saját kistőzs- j

I déjében tudja elhasználni és a saját 
vevőkörének képes kedvezni vele. *

Nemcsak egyedül ezek az okai an
nak, hogy már a tözsde-egyedáruság 
óta a szivarral, dohánytermékekkel való 
kereskedés a legalacsonyabb niveaura 
szállott alá ; nem, hanem a legtöbbjének 
ama véleménye, hogy egy dohánytőzsde 
vezetésére tőkére nincsen szükség, szin
tén elősegíti, hogy a kereskedelemnek 
eme ága oly fölénynek tekintik.

Nem látjuk be, hogy egy oly ke
reskedőnek. minőnek a dohányelárusitó- 

! nak voltaképpen lennie kellene üzletéhez, 
melynek forgalma 20— -30— 40, de sőt 
70— 80.000 korona forgalom melleit ne 
legyen a forgalom arányában legalább 
25 százalék üzleti tőkéje. Ama előítélet, 
hogy tőzsde vezetéséhez tőkére nincsen 
szükség, az osztrák aera alatt keletkezett, 
a hol ugyanis a legtöbben engedélyt —  
kegyelem révén kaptak, tehát egy kész ' 
koldusüzletet. Az idők változtak. Ama j 

j államok, melyek állami bevételeik egy- J 
részét a dohányegyedáruságnak köszönik, 
törekcsznek a dohány gyártását cs an- 

j nak kereskedelmét modern czélszerü cs | 
jövedelmező alapra fektetni.

A dohányegyedáruség a jelenben [ 
már nem tekinthető menedékháznak s i 

I az, a ki abban közreműködik, a dohány- 
termékek eladásával foglalkozik, ne szá
mítson „támogatásra", ne tekintse azt 
úgy, mintha az állam az ő felsegitésére 
szervezné a dohánytőzsdéket, hanem „ke- 

! resetforrást" merítsen abból, élvezne be
fektetett munkájának gyümölcseit.

Ennek következtében megkívánható, 
hogy a jövőben azok, a kik tőzsdejogra 
igényt tartanak, ha nem is gazdagok, de 
koldusok se legyenek, a kik üzleteiket 
csak máról holnapra képesek vezetni. 
Megkívánható joggal, hogy legalább 20 
százaléka az ország elárusítói közül ke
reskedő legyen, a kinek megvan a ké
pessége arra is, hogy egy pár ezer da
rab szivart mindenkor készletben tartson. 
Ha igy lesz, úgy más minőségű áru 
kerül majd a fogyasztó-közönség kezei 
közé, a minek következtében tagadha
tatlan, hogy ez csak az államkincstár és 
a nagy fogyasztás előnyére válik.

Ilyen ujjitási szándék, mint ahogy 
említettük, tényleg meg van és illetékes . 
helyen a legkomolyabban foglalkoznak j 
ez irányban. Kicsinyes okok, esetleg 
kiadások nem lesznek és nem is szabad, 1 
hogy legyenek a megvalósulás akadá
lyai. Sokkal magasabb szempontok azok, 
a mik a reformálást megkívánják ! A  . 
szóban forgó terv keresztülvitele alkal
mával az üzlet menetele könnyebb lesz,

de a nagy tőzsdetulajdonosoknak is, 
mert hisz bevételeik a kis tőzsdéjükön 
csekélyebb lesz, kárpótolva lesznek, mert 
a ládákon többé nem lesz veszteségük.

Vegyes hírek.
—■ A vasárnapi munkaszünet. Abban nz 

időben, a mikor a pénzügyministerium részéről 
a rendelet, a vasárnapi munkás*ünetel illető lég, 

; ki'ett bccsájtva, melyben a tőzsdetulajdonosok 
| tetszésére bízza váljon vasár- és ünnepnap dél

utánjain üzleteiket beakarják-e csukni vagy 
sem abban az időoen, ez elégedetlenség hangjával 
szemben, mindjárt megmondtuk véleményünket 
c fölött és uz abból á lit, hegy a vasárnapi 
munkaszünet kötelezőségének elrendelése a 
magy. kir. kereskedőin i minister hatáskörébe, 
tartozik.

Hogy mily helyes volt ebbeli véleményünk 
bkonyitja ama körülmény, mely szerint a keres
kedelmi minister ur magáévá is tette a vasár
napi n unkaszünet elrendelését.

A mint mérvadó helyről ér’csüiünk, a leg- 
küzelet bi jövőben a kcresktdelmi minister ur 
Ő nagyméltósága egy rendeletét fog közzétenni 
mely szerint mindama tőzsdetulajdonosoknak, 
kiknek a dohány elárusitása mellett még más 
czikkek elárusitása van, kötelességévé fogja tenni 
a vasárnapi munkaszüneiet, a mennyiben nem 
fogja tetszésükre az lizlot nyitva tartását, hanem 
igenis vasár- és ünnepnap délutánjaira elrendeli 
azok bezárását, illetve az ilyen fajta dohánytőzs
dékre úgy anaz a rendelet vonatkozik, mint bár
mely más kereskedő vagy iparuizőre. 
Ezek szerint vasárnap délután csak a mi do- 

í hán  ̂tőzsdetulajdonosok tarthatják a jövőben 
nyitva üzleteiket, kik kizárólag csak dohány,

! szivart és az ezekhez szükséges kellékeket áru
sítják. Fűszeres, papirkcreskedő, pálinkás, sza
tócs, valamint mindazok az üzletek, a hol a 
dohánynemüeken kívül még más egyéb czikkek 
is kaphatók, kötelesek üzleteiket bezárni. Eme 
rendelet, mely jótékony hatását kivált az összes 
vidéki tőzsdékre gyakorolja, a fővárosi dohány- 
tözsdetulajdonosok részére is előnynyel jár, 
mivel a 10 kerület 1000 dohánytőzsde tulaj
donosai közül körülbelül 700 lesz kénytelen üzletét 

; bezárni. A többinek meg lesz engedve üzle
teiket nyitva .tartani, ha csak maguk közölt nem 
fognak egyezkedni aziránt, hogy legalább a nyári 
hónapokra becsukják azt. Ezzel a vasárnapi 
munkaszünet végleg el lenne intézve, még 
azok részéről is, a kik attól való félelmükben, 
hogy egy kis bevételtől meg lennének fosztva, 
nem merik bezárni üzleteiket. Ezt az áldozatot 
is meghozhatják egy pár órai pihenés érdekében.

— Az orthodox zsidók munkasziinetje. 
Hazánk több orthodox zsidó hitközsége az iránt 
fordult a pényügyministeriumhoz, hogy engedé
lyezze meg, miszerint tagjai, kik dohányclárusi- 
tással foglalkoznak, szombaton becsukva tart
hassák üzleteiket.

Daczára annak, hogy a mngy. kir. pénz- 
ügyministeriiiTiban a polgárok vallás szabadsiígát 
illetőleg a legmesszebb határig mennek n vallás 
türelmében, nem hisszük, hogy eme kérésnek 
helyt adjanak, már csak azon oknál fogva is, 
mert ez nz egész üzletmenetre nézve hátrányos 
vagyis káros lenne. Azonkívül rém engedhetik meg, 
rrivel más vallásbelieknek is hasonló kérések
kel íWhnnának elő és szintén teljesíteni kellene,
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mert azoknak is épugy megvan ehhez a jog 
czimük. Mivé lenne akkor a dohányelárusitás in
tézményé, ha mindenféle vallásbeli polgára az 
országnak a különféle ünnepnapokon ilyen ha
sonló kívánsággal hozakodni elő. Az ortho- 
dox zsidóknak eme kérésük onnan ered, mert 
a vasárnapi munkas/.ünet elrendelése által a 
többi eddigi rendeletek hitályunk kívül helyez 
tettek. Egv i yen rendelet megengedte a 
zsidóknak, hogy üzleteiket szombaton valamint 
más ünnepnapokon becsukhassák, azonban meg
kívánta, hogy üzleteik előtt egy helyettes által 
szivart és dohánynennieket árusitjanak. Minthogy 
azonban a pénzügyminister Ő nagyméltósága 
rendeletében a vasárnapi munka..zünetet enge
délyezi, elesik természetesen a szombatra vonat
kozó fenti e őbbi rendelkezése, ez az oka, ho*?y az 
orthodox zsidók n.ost il> en kéréssel fordulnak 
a ministeriumhoz.

— Magyar dohánytermékek kivitele. Ez-
ideig csak az osztrák dohányjövodóknek sike
rült dohány termékeiket exportálni a magyar 
dohányjövedék, ha r.em is direkt utón, csakis 
a nyers dohány kivitelével foglalkozott. Sok 
éven át egyáltalán nem lehetett arról szó, 
hogy dohány tjrmé cei<et kife'é szállíttassuk, 
mivel gyáraink alig voltak képesek a mi szük
ségletűn <et fedezni. Az 1890. budapesti ki
állítás valamint az 1900. párisi világkiállítás 
a külföld figyelmét ráterelle a magy. kir. dohány- 
termékeire, melyek közül kivált a ezigaretták 
külföldön nagy kedveltségnek örvendenek. A 
kezdet nehézsége le van küzdve, kérdés már 
most váljon számottevő tekintélyes kivitele 
igényeinek gyárjaink meg-e tudnak-e felelni, 
képesek volnának-e b.irinely kívánt nagy 
mennjdséget szállítani.

Ebben a tekintetben kétségeink vannak, 
egyrészt mert hajiunk a pessimismusra, más* 
részt mert a viszonyokat ismerjük, s jelenleg 
is tapasztaljuk, hogy némely fajta szivarnak, 
melynek bár fogyasztása napról napra növek
szik, időről-időre mégis csak kifogy a készlete. 
Yélemén\ünk szerint az csak onnan eredhet, 
hogy kevés a gyár a szükségelt mennyiség elő
állítására.

Egyebekben örömmel üdvözöljük az elha
tározást, hogy gyártmányainkat külföldre ipar
kodunk vinni, és annak ott piaczot terem
tünk, ez csak arra mutat, hogy a magy. kir. 
dohányjövedék kezelőségében kereskedő szellem 
lüktet.

— A székesfehérvári nagytözsde Rcichard 
Mór elhalálozásává', ki azt számos éven át ke
zelte, újból ajánlatra bocsájtatott.

T iz ajánlat közül az elhalálozott özvegyét 
fogadták el.

Dohányjövedelem. A dohányjövedék ellen
ségei nagyon is csalódtak lehetnek, ha tudo
másukra jut, hogy Németországban az utolsó 
népszámlálás alkalmával a kimutatás szerint 
152.478 egyén foglalkozott a dohánye’árusiiá- 
sával, vagyis ennyi egyén élt meg annak jö
vedelméből. Ezen kimutatásban természetes
nek még a segédmunkások is bele vannak 
számítva. Ausztria-Magyarországon cl énben a 
dohányegyedárusíg területén (300.000 egyén 
köszönheti ennek a keresetforrásnak existen- 
cziáját. A magányipar jóval takarékosabb, mint 
hz állam által kezelt ipar.

Oohányzó gyermekek. Azokra a ve
szélyekre mutat rá egy angol lap, melyekkel 
a gyermekek körében mindinkább térthóditó 
dohányzás jár úgy a szellemi mint a testi 
fejlődés rovására. Angliában nagyban elősegíti 
ezt a káros élvezetet az olcsó és rossz dohány 
elárnsitása. melyre ugv a rikkancs, mint az 
iskolásán utolsó pennyjét rááldozzu. Ebben a 
tekintetben a nagy dohányezégek elégítik ki a 
szükségletet, s különböző automaták köz
vetítik az árusítást, egy ilyen ezég 50 gépet 
á ütött fel s miután naponta mindegyik 200.000 
czigarettát állit elő s árusit el, a heti forgalom 
már milliókra rn-így. A dohányélvczct külön
böző módjai kö.ött a legkényelmesebb, leg
elterjedtebb, de egyszersmind a legveszedelme
sebb is a czigaretta *élvezc!e. Eleinte a kisebb 
gyermekek csuk nagyobb barátaikat majmolják, j 
később azonban szenvedéllyé válik náluk a , 
dohányzás. Szegényebb gyermekeknél az éhség 
csillapítására szolgál, de még más gyermekek
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is elébe helyezik a d >hányt a datolyán ik vagy 
gesztenyének. Különösen az idegrendszerre van 
káros hatása ennek az élvezetnek. A kezek 
reszkotese, hamis Iá ás, szabálytalan szívmű
ködés, e nésztési zavar, a torok szárazsága, 
mind a dahány túlságos élvezetére mutat. Egy 
vidéki gyermekkórház orvosa a korai meg- 
oregedést, az arcz fonyadtságát szintén ebből 
magyarázza. Nyolcz évi megfigyelés eredménye
képpen említjük még, hogy a nemdohányosok 
testi fejlődésre nézve a dohányzókkal szemben 
24 százalékkal több t nyomnak súlyra, 37 
százalékban magasabbak, 42 százalékban széle
sebb mellnek s 8’3G köbczentiméterrel tágabb 
tüdejüok. Észak-Amerika 33 államábnn törvény 
lj tja 10-18  éven aluli gyermekek számára 
dohányt eladni s a rendőrség fel van hatalmazva, 
hogy a gyermekektől a dohányt vagy pipát el
kobozza. Hasonló intézmények más európai 
államokban is vannak.

A dohánytermelése a legújabb statisztikai 
adatok alapján Európa egyes tartományaiban 
a következő:

Osztrák-Magyar monarchia 61 miliő klgr.
O roszo rszág ........................55 „  „
N é re to rs zá g ........................40 „  ,,
Francziaország . . . .  21 „  ,,
G örögország ....................7l/z „  ,,
B e l g iu m .............................. 4 „  „
R o m á n ia .........................3*/ss ,, „
B u lg á r ia .........................*3
Bosznia............................. 3
N ém e ta lfö ld ................... 2'8 „  ,,
O la s zo rs zá g .......................... 1*8 „  ,,
S c h v e ic z ........................  IVa „  »
Szerb ia .............................  11 2 „  „
.Svéd és Norvégia . . .  1'2 „  ,,

Ezek szerint az Osztrák-Magyar monar
chia mennyiséget illetőleg első helyen áll.

7918. szám. 
903. IV.

Ajánlati hirdetmény.
A fő- és székváros* m. kir. pénzügyigaz

gatóság részéről közhírré tétetik, hogy az Új
pest községben megüresedett dohány nagyáruda 
betöltése iránt zárt Írásbeli ajánlatok utján 
1903. évi márczius hó 5-ik napján d. c. 9 
órakor ezen pénzügyigazgatóságnál versenytár
gyalás fog tartani.

Az árlejtés tárgyát a versenyzők által 
az eladás után követelt jutalék fogja képezni 
és a dohány nagyáruda kezelése annak fog 
adatni, a ki a legcsekélyebb eladási dijat köve
teli, mindazáltal a kincstár fenntartja magának 
a jogot, hogy a versenyzők közölt szabadon 
választhasson, minélfogva az ajánlattevők közül 
s.nki azérl, mert ajánlat.1 nem fogadtatott el a 
kincstárral szemben, igényt nem támaszthat.

Az eddigi nagyárus az áruda kezeléséért 
0‘(35% azaz Hatvanötszázad százalékot élvezeti 
és a nagyárudának az 1902. évben 594.840 ko
rona 51 fillér forgalma voh, a melyből a hoz
záutalt 154 kisárus szükségletére 575.040 kor. 
51 fillér és saját kiednyboni clárusitására 19.200 
korona esett. A dohány nagy és kisárudával 
kapcsolatos bélyegeladásból pedig az eddigi 
nagyárus az 1902. évben 10.778 kiróna 52 üli. 
forgalmat ért el.

Vállalkozó az általános forgalomban levő 
dohánygyártmányok árjegyzékében foglalt valódi 
Havanna-szivarok clárusitására is nyerhet 
engedélyt, melyből azonban csak kicsinyben! 
eladás esetén részesül jutalékban. A dohány 
nagyárus köteles az összes dohányanyagot a buda
pesti m. kir. központi dohányáru raktárból 
közvetlenül és abból a hozzántalt és még uta
landó dohány kisárusok szükségletét kielégíteni; 
köteles továbbá a dohánygyártmányok minden 
egyes nőméből a pénzügy igazgatóság részéről 
meghatározandó és jelenleg 7000 korona érték
kel meghatározott tartalék készletet folyton és 
érintetlenül tartani és ezenkívül a napi eladásra 
szükséges gyártmány mennyiséget készletben 
tartani. A csonkithatlan részlet e'ső beszerzé
sére óvadékul elfogadható értékpapírokban vagy 
készpénzben leteendő biztosíték mellett a nagy- j

árus kérelmére a tat tani köteles csonkitha- 
latlan részlet értéke erejéig hitel is engedé
lyeztünk.

Az államkincstár a dohány nagyáruda jö 
vedelmére semmiféle kezességet nem vállal és 
a nagyárus csak az eiadási dijra. valamint a 
nagyárudával járó dohánygyártmányok és bé
lyegjegyek kicsinybeni darusításából eredő jö 
vedelemre tarthat igényt, a melyből a nagy- 
áruda kezelésével járó összes kiadásokat fedezni 
tartozik.

A nagyáruda csak minden tekintetben 
megfelelő és lehetőleg Ujp.*st község központ
ján fekvő helyiségben gyakorolható. A ver
senyben részt nem vehetnek, kik törvény sze
ri nt szerződésre nem képesek vagy valamely 
bűntett, csempészet vagy más természetű jö 
vedéki kihágás miatt jogérvényesen cli.éltetik. 
Ha ilyen körülmény az üzlet átadása után 
jutna a hatóság tudomására, az igazgatóságnak 
jogában áll az engedélyt azonnal elvonni. Azon 
aján áttevő bánatpénze, a kinek ajánlata e lfo
gadunk, a csonkithata.lan készlet beszerzéséig 
visszatartatik és köteles ajánlattevő a nagy
áruda kezelését az erre vonatkozó értesités- 
illetve felhívásban kitüzend i határidő alatt át
venni , ha pedig ezt nem tenné, vagy ajánlatá
tól a versenytárgyalás után visszalépne, betett 
bánatpénzét elveszti és a nagyáruda betöltése 
czéljából az ő kárára és költségére uj verseny- 
tárgyalás fog kiíratni.

A ki Írásbeli aján'atot kíván benyújtani, 
köteles a fent jelzett csonkithaiatlan készletet 
értékének 10 százalékát, vagyis 700 koronát 
készpénzben vagy biztosítékul elfogadható ér
tékpapírokban a budapesti IX. kér. állampénz
tárnál bánatpénzként letenni és az állampénz
tárból nyerendő nyugtát ajánlatához csatolni. 
Az ajánlatban a követelt eladási dij nemcsak 
számokkal, hanem betűkkel is kiírandó és 
abba azon nyilatkozat is felveendő, h )gy 
ajánlattevő az ár ejtési feltételeket ismeri, azok
nak magát aláveti.

Az ajánlathoz egyúttal a magvar áll un- 
polgárságot, nagykorúságot, polgári állást, erkölcsi 
kifogástalanságot és vagyoni állapotot igazoló 
bizonyítványok is csatolandók. Hiányos, vagy a 
felsorolt kellékeket nem tartalmazó, vagy olyan 
ajánlatok, a melyek határozatlanul állíttatnak 
ki. vagy más versenyzők ajánlatára hivatkoz
nak, vagy a kitűzött határidő után nyujtatnak 
be, úgy nemkülönben táviratok is figyelembe 
nem vétetnek.

A további feltételek valamennyi m. kir. 
pü. igazgatóságnál és püőri biztosságnál meg
tudhatók, valamint a dohánygyártmányok el
adására vonatkozó szabályokból kivehetők.

Az ekképpen felszerelt és 1 koronás bé
lyeggel ellátott írásbeli ajánlatok a fő- és 
szék városi m. kir. pü. igazgatóság főnökénél 
(Budapest, IX., Vámpalota 1. cm. 19. ajtó) 
1903. márczius 4-ik napján d. e. 12 óráig sze
mélyesen vagy postán benyújtandók s a borí
tékon kitüntetendő: „Ajánlat az újpesti
dohány nigyáruda átvételére" és * terhelve . . . 
koronáról szóló állampénztári nyugtával". Az 
ajánlat mintája :

»En alulírott haj andó vagyok az uj- 
pes i dohánv nagyáruda kezelését az c rész
ben fennálló szabályok szem előtt tartása és 
(betűkkel kiírandó) %  eladási d'j kikötése 
mellett átvenn1.

Egyúttal kijelentem, hogy a dohány nagy- 
árusok részére lennálló szabályokat, valamint 
az ajánlati hirdető ényben foglalt feltételeket 
ismerem és azoknak magamat alávetem.

Ro’gári állásomat, kifogástalan crkölcsisé- 
gomet, magyar állampolgárságomat, nagykorú
ságomat és vagyoni viszonyaimat feltüntető 
hatósági bizonyítványokat és 700 kor. bánat
pénzem lélélelének igazolásául az állampénztári 
nyugtát csatolom.

Az árudát Ú jpesten......................... utcza
. szám alatt lévő helyiségemben fogom 

kezelni.
Budapesten, 1903. január hó 27-én.

Wnlfrumb

kir. tanácsos, pénzügy igazgató.

Scgódszorkosztő : Heltai Nándor.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORCÁN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A L T  : Praktischo Kel'ormcn. — Vormischtes.

Praktische Reformén.
Eine Idce, wie sic praktischer, ge- 

rechter und vernünftiger gar nicht cr- 
sonnen werden könnte, ist gegenwíirtig 
dór Gegensland gcnauen Studiums im 
Schosse des k. u. Finanzniinisteriunis 
und hoffentlich auch dér recht baldigen 
Ausiührung gewiss. Durch Einführung 
dér in Rede stehenden Reform wiirdc 
mit cinem Schlage sammtlichen Tabak- 
Kleinverschleissern gehollen, die Klagen 
gcgcn die Grosstrafikanten vvürden ver- 
stummen und in allén Stádlen des Landes, 
hauptsiiehlich aber in dér Hauptstadt, 
würden Tabak-Traflken erstehen, welche 
von kapitalskriiltigen Leuten geführt, 
ciné Wohllhat für das grosse Publikum 
wiircn, das auf die Ausfolgung cinci 
holbwegs abgelegenen Zigarre, in allcn 
gewiinschten Farben, etwas halt.

Die Reform beabsichtigt die Zigarren 
in kleinere Gebinde in deh Grossverschleiss 
gélangen zu lassen, wodurch es jedem Ta- 
bak-Kleinverschleisser, dér iiber etwas 
Kapital verfügt, ermöglicht wiire, seinen 
Kunden die Zigarren in derselben (juali- 
tiit verabfolgen zu können, wie es dcr- 
malen nur dér Grosstrafikant alléin im 
Standé ist.

Wcnn wir von Qualitat sprechen, 
so wenden wir dieses Wort in dem Hinne 
an, wie wir ihn folgenderweise aus- 
führen : Es ist kein Geheimniss und da- 
her jedem l'achkenner bekannt, dass die 
Zigarren in Bezug ihrer Farbeneinthei- 
lung, gemischt, in den Kisten verpackt 
werden. Aus dem Grunde cntsteht die 
Anomalie, dass selbst solchc Verschleis- 
scr, die immerhin Kapital zu ihrem Ge- 
scháfte habén, nicht jene Waare erlan- 
gen können, dic sic für ihre Kunden 
benöthigen, aus welchem Grunde sic die 
Waaren natiirlich in geringen Quantita- 
ten einkaufen. Die weitere schlimme 
Folge hievon ist diejenige, wonaoh die 
in den Grosstrafiken ausgefassten Zigar
ren, bald nach dér Übernahme verkauft 
werden, weil sich eben Niemand in den 
Besitz eincs grösseren Quantums Waare 
setzen will, das cr nicht braucht. So 
geschieht es, dass hauttg dér Greislcr 
cin Kistchen leichter Zigarren hat und 
dér Verschleisser, dér zehnmal so viel 
braucht, nicht, odor zumindest im Ver- 
háltniss nicht genügend. In den Gross
trafiken werden die Kisten nacheinander 
gcöffnct und die Zigarren ausgefolgt, 
wobei es nicht Wunder zu nehtnen 
braucht, dass dér eigene Klcinverschlelss 
mit dér nothwendigen, vöm Publikum 
gewünschlcn Waare versorgt wird. Wir 
Iliiden das für schr einleuchtend, nacli- 
dem kein Mensch dazu vcrhaltcn werden 
kann, cinem Anderen zu nützcn und sich 
sclber zu schaden.

Aber nicht nur alléin dicse Um- 
stiindc sitid es, die den Tabak-Verschlciss 
scil Bcginn des Tabak-Monopols auf die

niedrigsle Stufe des Handelsbetriebes 
gebracht hat, vielmehr ist es, wie gcsagt, 
die grundfalsche AulTassung eines Jeden, 
dér eine Tabaklrafik eröffnet, dass mán 
zu cinem solchen Geschafle kein oder 
nur sehr geringes Kapital braucht. Un- 
sinn! Wir sehen nicht cin, warum cin 
Kaufmann, wie es cigcntlich dér Tabak- 
verschleisser sein miisste, zu seinem 
geschaftlichen Betriebe im Umfange von 
20— 30— 40 auch 70 und 80.000 Kronen, 
nicht zumindest ein Belriebskapital von 
25% seines Konsumes habon soll. Das 
Vorurtheil, oder nemien wir ihn lieber 
Unsinn, dass mán zu einer Trafik kein 
Geld braucht, entstand ebenf'alls in dér 
österreichischen Aera, wo die Meisten 
statt einer Pfründe, eine Trr.fik-Lizenz 
erhielten, alsó ein besseres Bettelgeschaft. 
Indess sitid die Zeiten andere geworden. 
Jene Staaten, dic aus dem Ertriignisse 
des Tabak-Monopoles cinen Theil ihrer 
Staatseinkünfte beziehen, müssen darauf 
bedacht sein, die Industrie und den Háti
déi in modernet', praktischer, rentablen 
Weise zu führen. Das Tabak-Monopol 
kann heute nicht mehr als allgemeines 
Versorgungshaus gelten und Derjenige, 
dér gleichviel in welcher Eigenschaft 
daliéi beschiiftigt ist, darf kcine „Unter- 
slülzung* sondern nur cinen „Verdienst“  
für seine Arbeit heanspruchen.

Aus dem Grunde kann und muss 
auch verlangt werden, dass die Ver- 
schleisser dér Zukunft, wenn auch nicht 
aus reichen Leuten, aber auch nicht aus 
Betllern bestehen, die ihr Geschat't von 
heute auf morgen zu führen in der Lage 
sitid. Es kann biliig verlangt werden, 
das zumindest 20% der im l.ande sich 
befindlichen Verschleisser Kaufleute seien, 
die in der Lage sitid, sich cinige tausend 
Stück Zigarren auf Láger zu légén. 
Geschieht dies, wird dic Waare ganz 
anders in die Hátidé der Konsumenlen 
gelangen, wie dies hcule der Fali ist 
und das wáre ein hóhér Gewinn für den 
Konsum und den Staatsschatz.

V\’ie gesagt, die Absicht eine durch- 
greifetide Reform nach dicsér Richtung 
hin durchzuführen, liegt allén Ernstes 
vor und sie muss mit wahrhafter Ge- 
nugthuung erlüllen. Kleinliche Heden- 
ken, wie diejenigen eines etwaigen 
Kostenpunktes, können und dürfen dabei 
keine Rolle spielen, weil die Entschei- 
dung hiefür eine ungleich weit höherc 
ist. Was aber Allém die Krone aufsetzt, 
ist die Thatsache, dass bei Ausführung 
des in Rcdc stehenden Projektes, der 
geschiiflliche Gang cin rascher, ange- 
nehmer, die Bcamtenschaft entlastcnder 
zu werden verspricht. Aber auch dic 
Grosstrafikanten, dérén Kleinverschleisser 
dadurch natürlich cinen geringeren 
Nutzen erzielen würden, würcn dadurch 
entsohádigt, weil sie keinen Verlust an 
den Kisten in Zukunft zu erleidcn haltén.

Vermischtes.
Die Sonntagsruhe. Gcich nach Erscheinen 

der v0in kön. ung. Fmanzministerium crlasse- 
nen Verordnung, welche die Schliessung der 
(Jeschfiftslokale der Traíikanten an Sonntag 

| Nachmittagen gestattet, hatten wir, gegenüber 
der zu Tagé getretenen Unzufiiedenheit, welche 
von vielen Sei;cn aus laut würden, unserer 
Meinung Ausdruck verlichen, dass den ergan- 
zenden Theil dieser Verordnung, namlich Der- 
jen ge, welcher die Geschaftslokale zu schlies- 
sen anbefiehlt, der kön. ung. 1 landclsminister 
anzuordnen halté.

W ie richtig unsere Ansicht war, bcweist 
■ der Umstand, wonach in der That der Herr 

Handelsminister die Angelegenheit derSonntags- 
ruhe zu der seinigen machie, nachdem das 

, Schliessen der Geschaftslokale das Finanz- 
l miniserium, jedem der es wiinschte, gcstaltete.

In Folge dessen erliisst rum, wie wir von 
kompetenter Seite vernehmen, Se. Exccllenz 
der Herr Handelsminisicr demi achst eine Ver
ordnung, welche jenen Tabak-Verschleissern, 
die ihr Geschaft mit irgend cinem Nebenartikeí 
verbunden habén, das Schliessen der Gcsehüfts- 
lokale an Sonntag Xachmiltagcn anhefiehlt und 
unterliegen dicse Tabakver^chleisse den nam- 
lichen Bestimmungcn, wie all jene Geschafts- 
oder Ge\verbtreir»ende, auf welche der bezlig- 
liche Gesetzariikel, bezüglich der allgcmeinen 
Sonntagsruhe, Anwcndung lindet.

Demnach werden daher in Zukunft nur 
jene Tabakverschlcisser ihre Geschaftslokale 
an Sonntag Nachmittagen ofj'en haltén dürfen, 
welche ausschliesslich Tabak, Zigarren, Ziga- 
retten und Rauchrequifciten verkaufen. Spezerei- 
híiadler, Greislcr, Papierhandler, Branntweiner, 
überliaupt all jene Traliken, in denen ausser 
Tralikgegenstanden noch andere Ariikéi zu 
habén sind, miissen ihre Geschiifislokale sperren.

Mit dicsér Verordnung, die ihre wohlthá- 
tige Wirkung auf siimmtliche Provinztralikan- 
ten ausübt, erzielen auch die hauptstadtischen 
'Praíikanten den Voriheil, dass von den in den 10 
hauptstadtischen Bezirken sich befindlichen 1000 
Tabakverschieissern ungefahr 700 ihreOcschiifts- 
lokale sperren müssen. Den Übrigen ist das 
Offenhalten ihrer Lokálé gestattet, wenn sie es 
nicht vorziehen sollten, unter einander ein Ab- 
kommen zu treffen, wobei sich Alles verpllich- 
tet, zumindest in den Sommermonaten ihre 
Geschüfte zu schliessen; damil würe die Frage 
der Sonntagsruhe vollstandig erledigt und wir 
glauben auch, dass selbst Diejenigen, welche 
ihre Geschaíts’okale an Sonntag Nachmittagen 
nicht zu schliessen wünschen, weil sie cinen 
Entgang ihres Einkommens fürchten, das klcine 
Opfer bnngcn dürfen, um ein paar Stunden 
der Ruhe wöchcnthch zu geniessen.

Die Samstaflsruhe der orthodoxen Jttden. 
Mehrcrc orthodox-jüdischc Gemeinden des Lan
des sitid beim Finanzministerium um die Er- 
laubniss eingeschritten, dass es ihren Milglie- 
dern, welche é nen 'l'abakverschleits austiben, 
gestattet wcide, an Samstagc ihre Geschiifts- 
lokttle zu sch iessen.

Obgleich im kön. ung. Finanzministerium, 
in Minsicht des Glaubcns sümmtlicher Staals- 
biirger die wcitgehendste Toleranz herrscht, sind 
wir der Meinung, dass dieser Bitté kaum Folge 
gegeben wird und zwar w iirdc dies in eister 
Reiho aus geschiifilichen K’ücksichten und 
Nachtheilen, welche der Tabak-Regie daraus 
erwachsen würden, nicht möglich sein. Aber 
auch mit Rücksicht darauf, dass vor dem Ge- 
setze sammtliche Konfessionen gleiche Rechtc 
besitzen müssen, könnte dem Verlangen kéine 
Folge gégében werden, weil sonst jede Kon- 
fcssion das Recht hiitte, an ihren Feiertagen 
das Geschüft zu sch iessen.
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'MPrw f í a g y -  és  k i s t ő z s d é k  fi g y e i m é b e !

PO JATZ I és  T Á R S A
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai D E UT S CH -L AND SB ERG BE N (Graz mellett)

ajánlják legjobb mjnöségüeknek elismert gyufagyártmányaikat és pedig úgy k é n e s - ,  mint különben s z a lo t i - t jy w fá jo k a t .
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg a 

M illen ium -gyu fa , I M a g y a r  h o n v é d -s z o b o r -g y u fa
M a g y a r  k o ro n a -sv éd gy u fa  j|l K ro k o d il-g y u fa  é s  }|

M a g y a r  im p e r ia l-g y u fa  S
elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar államférfiak arczképeivel diszitvék. É

R ips -gyu fa  dobozokban és csomagokban kaphatók. $
Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Deutsch-Landsbergbe intézni. A  legolcsóbb ártételeket' tartalmazó 

árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk —  Budapest és közvetlen környéke részére V., Hajnal-utcza 9. sz. 
alatt van raktárunk.

F o j a t z i  F I .  é s  T á r s a  g y u fa n e m ü .g y á ra  |

|| DEUTSCH-LANDSBERGBEN (Graz mellett). |
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A világ
leg ism ertebb és 
legrégibb gyárt

mánya !

Minden kis- és nagytözs- 
dében, valamint nagyke
reskedésekben kapható.

Á ltestes
renom irtesF ab rika t 

dér W e lt !

Zu habén in allén Klein- 
und Grosstrafiken und 

Grosshandlungen.

F e ltű n ő  ú jd o n s á g .

D E L IC E
Minden hirdetés felesleges, a. do

hányzó egyszer* veszi és többé 

mást nem szillat —.....................

legjobb valódi franczia

szivarkapapir és szivarkahövely.

L
G y á r i  r a k t é r :

Goldzieher Gézánál
ltii<la[»rsl. V., ttaiN-ntcxa 30. sxslm.

— . . j
EURÓPA, irodalmi és nyomdai részvénytársaság Budapest, VI., o-uteza Ili.
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