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Traükos-nyomor.
Sajátságos üzleti eljárás az, amelj et a 

doliánycgyedáruság dohánytermékeinek elárusi- 
tása tekintetében követ. Az óriási nagy- és kis
kereskedelmet, amelyet szükségképen sok ezernyi 
dohányárus bonyolít le, önkény és protekció 
kormányozza. Ez a mindkét tényező, amely bár
mely téren alkalmas lenne az illető kereskedel
met teljesen lehetetlenné tenni, itt nemcsak hát
rányosan és zavaróan hat, hanem még demora
lizál is.

Itt egy bizonyos elárusitási szervnek neve 
nagy trafik Az illető nagyárudára pályázatot hir
detnek. vagy nem hirdetnek, amint épen szük
ségesnek tartják, azaz, amint egyes protektorok 
kívánják. Ezután engedik, hogy egy- vagy két 
tucat ember beadja a kérvényét, kauciókat tegye
nek és az összes elképzelhető okmányokat be
szerezzék, noha az illető nagytrafik már betültütt- 
nek tekinthető. Azután az ilyen protekciós alak 
egyetlen fillér forgalmi tőke nélkül megnyitja 
az üzletét és mint valami pasa uralkodik azon 
a területen, amelynek száz meg száz kisáru-a az 
áruk bevásárlása végett hozzá van utalva

így tehát, a törvény és jog megkerülésével 
olyan állapotot teremtenek, amely száz meg száz 
szegény emberre nézve elviselhetetlen. Ezeket az 
embereket néhány protekciós alak önkényének 
és basáskodásának prédául dobják. Ma nagytra- 
fikosnak hívnak olyan valakit, aki protekció 
segítségével szerzett liceneája révén egy pénzem
berre tud szert tenni, aki azután a szituációt ki

használja és a szegény embereket minden lehető 
módon szipo'yozza.

Az a néhány év óta lábrakapott rendszer, 
amelynek értelmében olyan államhivatalnokokat, 
akik fizetésükből nem tudtak megélni és ennél
fogva adósságokba keveredtek, nagytrafikosokká 
teszik meg, egyike a legmegvetendőbb és legal
jasabb cselekedeteknek, amelyeket a dohánymo- 
nopóiium elkövethetett. Ha egy hivatalnok vagy 
katona jutalmul azért, hogy az adósságcsinálás- 
hoz értett, egy kis rayont kap, hasonlóan valami 
basához, ahol belátása szerint sanyargathatja a 
hozzá beosztott trafikosokat, úgy ez olyan eljá
rás, amelynek ímgité.ését a közvéleményre bíz
zuk. Mert ezenfelül még a törvényt is negligál
ják, amely a nagytrafikengedélyért pályázóktól 
vagyoni kimutatást követel. Milyen vagyoni ki
mutatást mellékelhettek azok a nagytraűkosok, 
akik egészen nyiltan kerestek pénzembereket? 
Természetesen a kistrafikosok sinylik ezt meg a 
legjobban. A pénzemberek, akik a hatóságnak 
természetesen semmiféle felelősséggel sem tartoz
nak, tetszésük szerint járnak < 1. Az alsóbb ható
ságok, amelyekhez panaszok érkeznek, nagyon 
jól tudják, hogy a bepanaszoltak háta mögött 
protekció rejtőzik, miért is n m mernek e pana
szok mélyére hatni.

A nagytrafikos kisárudájának megszüntetése 
és annak a megtiltása, hogy a kisárusoknak 
mellékárucikkeket adhasson el, ezek volnának 
azok az eszközök, amelyek segítségével ezeket a 
panaszokat orvosolni lehelne. De akkor honnan 
kerítsék elő a pénzemberek mostani hasznú
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kát? Ki fog' azután pénzük után uzsorakamatot 
fiz Ilii ?

S ezárt vannak a kisárusok rabszolgasorában 
a nagytralikosokkal szembún. Szégyen és gyalá 
zat, hogy épen az állam az, amely indirekte elő
segíti saját munkásának az elnyomását. Ilyesmi 
Ausztriában nem fordulhat elő. Hz csak olyan 
államban történhetik meg, ahol a végzett dzsentrik 
és gyakran arisztokraták is, s amint látjuk a 
nyugalmazott előkelő hivatalnokok az állammal 
akarják magukat eltartatni S céljukat el is érik.

A cigarejttapapiros.
Azoknak a háta mögött, akik a cigarettapapirost 

tulajdonképen forgalomba hoz/ák és akiknek a vevőket 
egyes gyártmányok részére direkte meg kell nyerniük, 
heves küzdelem folyik, amelyet egyes gyárosok vívnak 
az egyeduralomért. A dohányárust senki sem kérdezi. 
Őt, aki valósággal lelke ennek a kereskedelemnek, aki 
nélkül a papirost vagy a hüvelyt egyáltalán képtelenek 
volnának forgalomba hozni, meg sem kérdezik, hogy ezt 
vagy amazt a papirost akarja-e raktáron tartani. A gyáros 
vagy az ügynök ügyessége és reklámja döntő itt arra 
nézve, hogy milyen papirost kell a traflkosnak tartania. 
Igenis, kell tartan ia! Legalább is a mai napig úgy állt 
a dolog, hogy az elárusító vevőinek kiváltságát teljesí
tette, amennyiben azt a papirost tartotta raktáron, 
amelyet a reklám a közönségre ráerőszakolt.

Nincsen egyetlen kereskedő, egyetlen detailista a 
világon, akinek vevői diktálnák, hogy mit tartson rak
táron és mit nem Eddig a kiskereskedő olyan árút 
hozott forgalomba, amely — nézete szerint - neki a 
legtöbb hasznot hajtotta. Ő a kereskedő, diktál a vevő
nek, ő ajánlja az árút, ő teszi plauzibilissé, hogy az a 
legjobb, a mit ő raktáron tart. De hogy az egyik vevő 
ezt a gyártmányt, a másik amazt a gyártmányt kéri, 
még pedig olyan gyártmányokat, amelyeket a reklám 
juttatott kétes hírnévhez, az jelenleg csupán a trafikban 
van napirenden.

Eszerint a trafikos automatánál nem volna egyéb, 
amely egy pénzdarab bedobása után egy bizonyos árút 
kiszolgáltat, fi ez esetben igaza is lenne a gyárosoknak, 
ha a trafikost autómataszolgálatokra veszik igénybe, 
akinek nincsen semmi beleszólása és gyártmányaikat 
eladni kénytelen, akár akarja, akár nem Nem, azt csak 
az állam engedheti meg magának, hogy az árukat, 
amelyeket az árusító tartani köteles, valamint azok árát 
előírja. Ezt csak az állam dohányegyedárusága teheti, 
amely — tetszése szerint — ad az egyiknek árút, a 
másiknak pedig nem.

Olyan színezettel bir az egész eljárás, mintha a 
cigarettapapirgyárosok a dohánymonopólium manipuláció
ját ellesték és eljárásukat ehhez irányították volna. 
A trafikost nem tekintik vevőnek s a trafikot olyan

helyiségnek tartják, ahol az agyonhirdetett gyártmányt 
eladni kötelesség. „Kapható minden doliánytözsdében." 
Ez a mondat állandóan ott szerepel a szemtelen hirde
tésekben anélkül, hogy arra gondolnának, hogy a franko
sokat előzetesen meg is kellene kérdezni, hogy kíván
ják e az illető árúcikket raktáron tartani Sőt pressziót 
kívánnak ezáltal gyakorolni a trafikosokra, amidőn arra 
számítanak, hogy a közönség az illető gyártmányt azután 
tömegesen keresni fogja a trafikokban: így is történik 
gyakran. Ha ez most meg is történhetik, a jövőben 
éppen az ellenkezőjének kell történnie. A trafikosoknak 
nem szabad olyan papirost tarlaniok, amelyet ily módon 
kényszerítenek rájuk.

Ma a szövetség beszél Az egyesület pedig, amelyet 
kizárólag azért alkottunk, hogy ily fajta túlkapásokat 
meggátolhassunk, azt fogja tenni e tarthatatlan helyzet 
szanálására, hogy valamennyi gyárat szolidárisán boykott 
alá fogja helyezni, amelyek nem adják meg neki azokat 
a jogokat, amelyeket a kereskedő a gyárostól meg
követelhet.

Vegyes liirek.
A Havanna-szivarok áremelése július 15-én lépet 

életbe és az uj elárusítási tarifa is e naptól kezdve 
van érvényben. Hogy a pénzügyminisztérium t. XIII. 
ügyosztálya nem tartotta érdemesnek bennünket erről 
illően értesíteni, ezt hajlandók vagyunk annak a renge
teg munkának betudni, amellyel ez az ügyosztály túl 
van terhelve, minthogy az ő hatáskörébe tartozik a 
rendkívül fontos Irafik felebbezésck elintézése. Hogy 
azonban a trafikosok az áremelésről mind a mai napig 
nem kaptak értesítést, ez olyan gondatlanságra vall, 
amely egyúttal a kincstárnak nagy károkat is okozhat. 
Mikor fog az az idő eljönni, amidőn ezt az ügyosztályt 
mint ezidőszerint teljesen fölöslegest megfogják szüntetni, 
vagy legalább a gyártási osztállyal egyesíteni fogják ? 
Azt hisszük, hogy egy igazgatási szervnek adminisztrálni 
is kellene. Vagy tálán tévedünk ?

Újfajta cigaretta Ausztriában. Ausztriában augusz 
tus 1-én uj cigarettafaj kerül forgalomba, amelynek neve 
„Kaiser“ lesz. A Princessas cigarettához hasonlóan 4-fbe 
fog kerülni és 50 darabonként lesz csomagolva. Trafiko
sok részére 100 darab ára 3 kor. 00 fillér lesz. Ennek 
a cigarettának valószínűleg lesz keletje, ha a Szultán 
és a Princesas rovására is.

Bosznia és Hercegovin dohányjövedéke a cigaretták 
és szivarok árát jelentékenyen felemelte. Ez nem csoda, 
ha tekintetbe vesszük, 1 ogy az árak úgy mint nálunk 
már busz év óta változatlanok voltak. Ez idő alatt azon
ban tudvalevőleg úgy a munkabérek, mint pedig a nyers
termékek ára, amely szintén nagy mértékben függ össze 
a munkabérekkel, tetemesen emelkedtek. Értesülésünk 
szerint az áremelés minden nehézség nélkül történt meg.

Uj szivar forgalombahozatalát tervezik Ausztriában. 
A terv elég merész, mert nem kisebb dolgot szándékoz
nak, mint egy belföldi fajtának készítését amely dara
bonként 64 fillérbe fog kerülni. Teljesen eltekintve
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attól,, hogy ez a szivar liossza és szélessége tekintetében 
valóságos szörnyeteg, ára is akképen van megszabva, 
hogy tanácsos lesz ezzel az ideával felhagyni, mert 
aligha fognak emberek találkozni, akik ilyen hallatlan 
árat. adnának egy szivarért, amelynek formája inkább 
flótához hasonlít mint szivarhoz.

Angol nikotinipar. Mióta a nikotinnak a rovarirtás 
céljaira rendkívül alkalmas voltát felismerték és az 
arzenikumnál is nagyobb hatást tulajdonítanak n ki, a 
dohánygyártásnál megmaradó hulladékokból nagy meny- 
nyiségben állítják elő, mégpedig a dohánylevelek szára 
és középső bordái, amelyek különösen bő nikotin tar
talmúak szolgálnak nyersanyagul a nikotingyártás 
céljaira. Jelenleg Angolország Londonban és Liverpool 
bán öt nagy gyárban nagy tömegekben gyárt nikotint 
a Virginia- és Kentneky dohány hulladékából, amelyek 
a legböséges“bb nikotin-tart bonnei] bírnak. Ily --n hul
ladékból az angol dohánygyárak 3000 tonnát szállíta
nak évenként. Az egész gyártás állami felügyelet alatt 
á l l ; a hulladékok, m dyek a nikotin kivonása után 
tenmaraduak, ezen ellenőrzés mellett elégettetnek. A 
kereskedelmi forgalomba kerülő nikotinnak legalább 
90" „ vegyileg tiszta nikotint kell tartalmaznia. 9 )% 
nikotintartalommal bíró áru importálható is, csekélyebb 
tartalmú azonban nem.

Hirdetések.

. n : -------------------------- ~ r . . . . 1 Xi

szivarkahiivelyekj az egyedüli hüvelyek, 
amely dohánynagyárnsok és különleges
ségi raktárak részére ajánlható. A hüvely- 
iizletekben divatos verseny sajnos következ
ménye, hogy a dohánynagyárnsok és a külön
legességi raktáraktnlajdonosai már nem fog
lalkozhatnak haszonnal a hüv lyek elát li
stásával Ezen visszás állapotra se jtendő 
ily feltétel k mellett, hozza forgalomba az 
Elster és Topf cég a „B o urbon1 sz ivarka-  
hiivelyeket, amelyek az ideális versenyt 
kizárják A „Bourbon11 hüvelyeket kitűnő 
sikerrel vezette be már is több dohány nagy- 
árusító, ti m. Hirscli Jakab budapesti továbbá 
az aradi, miskolci, brassói, segesvári, kassai, 
kolozsvári, szabadkai,  prágai,  brilnni, olmiioi, 
liuci, innsbrucki stb. különlegességi árudák.  
Elster és Topf lembergi cég kívánatra szíve
sen szolgál mintákkal és űrlapokkal, melyek
ből a doliánynagy- és különlegességi árudák 

részére biztosított előnyök megtudhatók.

A .

1387/IV. 1908.

Árlejtés.
A budapestvidéki m. kir. pénzügyigazgatóság 

ezennel közhírré teszi, hogy. a Kiskunhalason felállí
tandó dohány és szivarkülönlegességi áruda kezelésé
nek biztosítása végett írásbeli ajánlatok utján verseny
tárgyalást fog tartani.

A felállítandó áruda, amelylyel a belföldi külön
legességi dohánygyártmányok árjegyzékében foglalt 
dohánygyártmányok eladásának közvetítése, vagy emel
lett még az eredeti külföldi dohánygyártmány különle
gesség* k árjegyzékében foglalt dohánygyártmányok 
eladásának közvetítése is egybe van kötve, a dohány- 
gyártmányokat a szegődi kincstári dohányáruraktálból 
szerzői di be

Az államkincstár az árudának bizonyos összegben 
meghatározott jövedelmet nem biztosit.

Vállalkozó köteles a fogyasztási viszonyoknak 
megfelelő > í  napi tartalékkészletet minden időben 
érintetlen állapotban tartani.

Versenyzők tartoznak bánatpénz tejében 1000 
koronában megállapított állandó dohánykészlet értéké
nek 10%-clt, azaz egyszáz (100) koronát a csatolt 
minta szerint szerkesztendő, 1 koronás bélyeggel ellá
tandó, lepecsételt ajánlathoz vagy készpénzben mellé
kelni, vagy pedig ezen összeget valamely kincstári 
pénztárnál letenni és az erről szóló nyugtát az említett 
ajánlathoz csatolni. Olyan ajánlatok, melyek kellőképen 
fel nem szerelvék, vagy más pályázók ajánlatára hivat
koznak, úgyszintén a kitűzött határidő eltelte után 
benyújtott ajánlatok, vagy utóajánlatok figyelembe nem 
vétetnek.

Távirati ajánlatok.el nem fogadtatnak.
A versenytárgyalásban részt nem vehetnek, akik 

a törvény értelmében terhes szerződést nem köthetnek, 
továbbá akik valamely bűntény, dugárnság vagy más 
jövedéki kihágás miatt elítéltettek, végre kizárvák az 
egyedárusági tárgyak volt árusítóitól, akik a jogosít
vány gyakorlásától büntetésből elmozdittattak.

Ha eme akadályok egyike vagy m -dka csak az 
áruda átadása után jutna a hatóság tudomására, a 
pénzügyi hatóságnál- nmában áll az eladási engedélyt 
azonnal megvonni illetve az árudát felmondani Az 
áruda elnyerésére annak lehet ki áfása, aki a százalék
ban kifejezendő legkisebb tőz-bói igényli, határozottan 
kijelenti azonban a kir. pénzű-y igazgatóság, hogy az 
ajánlatok közötti szabid választás jogát a kir. állam- 
kincstár magának fent art ja A zon versenyzők bánat
pénze; akinek ajánlata el nem fogadtatik, az áruda 
végleges betöltése után vissza fog adatni, az elfogadott 
ajánlat bánatpénze, pedig csak a csonkithaflan tartalék- 
készlet beszerzése után íog visszaadni :ii. Ha a vállal
kozó az árudát az annak átvételére kitűzött határidő
ben át nem veszi, vagy ajánlatától később önként 
visszalép, úgy bánatpénzét elveszti, a kir pénzügy
igazgatóság p dig az áruda betöltése végett újabb 
árlejtést íog kiírni. Az ajánlatok, melyek a pályázók
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nagykorúságát, erkölcsiségét, vagyoni állapotát és fedd- 
hetlen előéletét igazoló hatósági bizonylatokkal felsze- 
relendők, 1908. évi szeptember hó 7. napjának délelőtti 
10 órájáig ezen kir. pénzügyigazgatóság főnökéhez 
nyújtandók be. Budapesten, 1908. évi julius hó 20-án. 
A budapestvidéki m. kir. pénzügyigazgatóság.

Ajánlat (lepecsételten) a Kiskunhalason felállí
tandó dohány- és szivarkülönlegességi áruda átvételére.

Sz. 15.050/908. V.

Ajánlati hirdetmény.
A székelyudvarhelyi m. kir. pénzügyigazgatóság 

ezennel közhírré teszi, hogy a nagyméltóságu m. kir. 
pénzügyminisztérium a folyó évi junius hó 24-én kelt 
50579 számú magas rendeletével Gyergyószentmiklós 
rendezett tanácsú városban dohány- és szivarkíilönleges- 
ségi áruda létesítését határozta el, mely áruda kezelésé
nek biztosítása céljából Írásbeli zárt ajánlatok utján ezen 
kir. pénzügyigazgatóság hivatalos helyiségében 1908. 
évi augusztus hó 22-én délelőtt 10 órakor verseny- 
tárgyalás fog tartatni.

A dohány- és szivarkülönlegességi áruda azon 
versenyzőnek adományoztatik, aki a benyújtott ajánlata 
szerint, az áruda kezeléséért a legcsekélyebb eladási 
jutalékot (törsdijat) szándékozik igénybevenni; mind e 
mellett azonban a kir. kincstár fentartja magának a 
jogot arra, hogy a versenyzők között szabadon választ
hasson s igy egyik ajánlattevő sem támaszthat igényt 
az áruda kezelésének elnyerése iránt abban az esetben 
sem, ha ajánlata szerint, a legcsekélyebb eladási jutalékot 
venné igénybe.

A létesítendő dohány- és szivarkülönlegességi áruda 
részére a szükséges dohánygyártmányok a kolozsvári 
m. kir. dohányáruraktárból szerezhetők be.

A különlegességi áruda kezelője a dohánygyárt
mányok elhelyezésére, illetve szállítására szolgáló ládák 
(tartályok) megállapított árát, a dohányáru raktárak 
kezelésére vonatkozó 1902. évi „Utasítás11 26 §-a értelmé
ben lefizetni s azokat a raktárból átvenni köteles.

A dohány- és szivarkülönlegességi árus köteles 14 
napi szükségletnek megfelelő 2000 kor. azaz kettő ezer 
korona értékű tartalék készletet érintetlenül állandóan 
raktáron tartani és ezen felül még a különlegességi 
árudát a fogyasztó közönség szükségletének kielégítésére 
megkivántató készlettel ellátni; a különlegességi árudát 
Gyergyószentmiklós városban, élénk forgalmú helyen; 
tökéletesén száraz és csinos bolthelyiségben, minden más 
üzlettől elkülönítve, szem élyesen  kezelni és a dohány- 
gyártmányok eladására vonatkozó szabályok 1905. évi 
összeállításának 46. §-ában megnevezett könyveket 
pontosan vezetni és üzlethelyiségét a dohány- és szivar
különlegességi árukból csinos kirakattal ellátni.

A kincstár a különlegességi árudának bizonyos 
összegben meghatározott jövedelmet nem biztosit és ez 
okból sem az eladási dij felemelése iránti későbbi kér
vények figyelembe nem vétetnek, sem pedig kárpótlási 
igények nem támaszthatók.

Ajánlattevők kötelesek a dohány- és szivar külön
legességi árudára nézve tartalékkészletként megállapított 
2000 koronának 10%-Af, vagyis 200 K azaz kettöszáz 
koronát bánatpénzül vagy készpénzben, vagy a buda
pesti tőzsdén jegyzett állampapírokban vagy a sza' ályok 
értelmében elfogadható más értékpapírokban 1 (egy) 
koronás bélyeggel ellátott és saját kezűleg aláirt, 
lepecsételt ajánlathoz csatolni és az ajánlatot az alábbi 
mintaszerint szerkesztve, m agyar honosságát, polgári 
állását, büntetlen előéletét, — ezenkívül a szóban levő 
áruda kezelésével úgy szellemi, valam int vagyon i 
tekintetben való m egbízhatóságát igazoló, hatósági
lag kiá llíto tt b izony ítványokka l felszerelve, leg
később 1908. évi augusztus hó 21-én délelőtt 10 óráig 
ezen kir. pénzügyigazgatóság főnökénél benyújtani.

A különlegességi áruda elnyerésénél döntő be
folyással bir azon körülmény, hogy vájjon ezen áruda 
kizárólagos jelleggel, más üzletág nélkül, vagy nem 
kizárólagos jelleggel, minő más üzletággal egybekötve 
szándékoltatik kezeltetni ? ez az ajánlatban határozottan 
kijelentendő.

Megjegyeztetik, hogy a különlegességi árudában a 
dohányzáshoz tartozó mellék cikkeknek, u. m. gyufa, 
szivarkapapir, szopóka stb.-in kívül újságok, levelező
lapok, bélyegjegyek s szóval oly tárgyak árusítása, 
melyek közfelfogás szerint mintegy kiegészítő részét 
képezik a dohány árulási üzletnek, az áruda kizárólagos 
kezelésének fogalma alá tartozik.

Oly ajánlatok, melyek a felsorolt kellékekkel nem 
bírnak, vagy melyekben más pályázók ajánlatára hivat
kozás tétetik, valamint azok, melyek határozatlanul 
szerkesztelek, vagy elkésve nyujtatnak be s végül 
távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

A versenyzésből kizáratnak azok, kik törvény 
szerint szerződéskötésre nem képesek, továbbá akik 
valamely biintest csempészete, vagy valamely másnemű 
jövedéki kihágás miatt jogérvényesen elítéltettek, vagy 
azok alól csak bizonyítékok elégtelensége miatt lettek 
felmentve. Továbbá kizáratnak azok is, kik az állam 
egyedárutárak eladásától egyizben már elmozdittattak.

A vállalkozó köteles leend a dohány- és szivar
különlegességi árudát ezen kir. pénzügyigazgatóság 
által kitűzendő napon átvenni, illetve megkezdeni ellen
kező esetben, t. i. ha az árudát a kitűzött határidőben 
át nem venné, illetve meg nem kezdené, vagy pedig 
ha ajánlatától önként visszalépne, a bánatpénzt elveszti 
és az áruda kezelésének biztosítása végett, a vissza
lépő költségére újabb pályázat fog kiíratni.

Azon pályázók bánatpénze, kiknek ajánlata tekin
tetbe nem vétetik, a versenytárgyalás végleges befeje
zése után vissza fog adatni, mig az elfogadott ajánla
tot tevő bánatpénze az áruda átvételéig vissza fog 
tartatni.

Az ezen vállalatnál mérvadó részletes feltételek 
és az ezzel egybekötött kötelezettségek ezen kir. 
pénzügyigazgatóságnál, valamint a pénzügyőri biztosok
nál megtekinthetők,
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Trafíkanten-Elend.
Eine merkwürdige g-eschHftlic-lin Gobahrung 

ist es, dió das Tabak-Monopol in Ilinsicht dós 
Versohloisses soinor Tabakoizeug'iiisse an dón Tag 
logt. Dór riesige Gro-s- und Kloinhandcl, wolcher 
nothwendigcrweise von vielen tausenden Ver- 
schleissern b'triebon wird, ilm diria’irt Willktir 
und Protoktion. Diósé beiden Faktoron jedoch, 
auf jódéin Gobioto gceignot. dón betrotfenden 
Handol ganz unmöglich zu machon, kiér wirkt 
er nicht nur hinderlicli und zcrstörend, sondorn 
aucli domoralisirond Da loisst sich eino oowissoO
Vcrschleiss-Organisation, Grosstraíik. Mán schroibt 
die betreffende Grosstraíik aus, odor mán schrcibt 
sie nicht aus, jc nachdoin mán os eben far nöthig 
íindet, das lieisst, jo nachdoin gewisso Protek- 
toren das wünschen. Dana hisst maii óin odor 
zwei Dutzend Loute ihre Bittgesuche einreiclien, 
liisst Kautior.en orlogen und allé erdcnklichen 
Schriftstíicko lierbeischaffen, indoss dic betrefíende 
Grosstraíik so gut wio beroits vorgebon ist. Dann 
eröfínct solch (‘in Protektionskind dió Grosstraíik, 
olino cinen Ileller Botriebskajiital zu bositzon und 
herrscht alsdann als Pasclia in cinem Verscbleiss- 
rayon zu welchem oinige Hundort Kleinver- 
schloissor beliufs Ausfassung ilircr Waaren ange- 
wiesen ist.

Es wird daher, mit í mgchung von Gosotz 
und Belit, óin Zu stand goschalíon, dór fiir oinige 
Hundort ariner Louto unertriiglich ist Mán liefert 
dicse Leütő dór Willkiir und dór Pasohawirth- 
schaí’t irgond oinos protegirten Monschcn aus, íiir 
den sonst gar nichts andores spricht, als dió 
Protektion dió or genicsst. Mán lieisst houte 
Jornandom Grosstraíikanten, dór mittolst dér 
Lizenz die or protektionswoiso orhiilt sich einon 
Geldueber zu vorschatlVn woiss, dór alsdann dió 
Situation ausniltzt und dió armon Louto in jodor 
Weiso aussaugt.

Das System welches sóit oinigen Jaliren oin-

goführt wurdo, indem mán Leuío d'C als Staats- 
diener mit ihrom Gehalte nicht auskommen 
konnten und daher Schuldon machten, zu Gross
traíikanten maciit, os .ist dics eino dór abscheu- 
liclisk n und niedorlrüchug'sten Hand ungen. welche 
das Tabak-Monopol zu begehon vermoclite. Wenn 
irgond cin Beamter odor Militür als Dank dafiir, 
dass or Schuldon zu maciién vorstoht, cin kleines 
Rayon zugewiesí n orhiilt, gleicli cinem Pasclia, 
wo or nach Gutdiinken seine, zu ihm zuge- 
wiesenen Traíikanten schröpfon kann, so ist das 
ciné Sache iibor die boroits die Ocffentlichkeit 
ein Urthcil abzugeb n borufen ist Donn es wird 
ja zudem noch das Gosotz umgangon, welclics 
von dóm Einreichor um eine Grosstraíik-Lizenz 
cinen Vermögons-Ausweis fordert. Wolior habon 
die Grosstraíikanten, welche ganz öí'íentlich Geld- 
geber suchten, t inén Vermögons-Ausweis beizu- 
st dlcn gehabt?

Die Kleintrafikanten werden hiedurch am 
mciston betroííVn. Dió Goldgober, welche natür- 
licli dór Behörde g. goniibor koino. Vorantwortung 
tragon, sic wir hschafton eben nach Béliében. Dió 
Untor-Behörden, donori die Klagon zukommen, 
wissen reclit gut, (láss hintor dicsen Beklagtcn 
dió Protoktion stockt we ha b sic (S sich nicht 
gotrauen diesen Klagon an dón Loib zu' riiekon.

Abschaííung' dór Klcintrafik dós Gross- 
traíikanten und Verbot, dass or an dón Tiaíikanton 
koino Nebonartikcl verkaufon darf, das würon 
die Hittel diesen Klagon abzuhelfon. Ja, a bor 
wolior solh'ii dann die Goldgober iliron Nutzon 
oinhoimsen ? Wor soll ihnen dann die \\ ucher- 
zinsen fiir ihr Kapital be/.ahlen?

Und darum bofinden sich dió Tabakklcin- 
truíikanton in cinor abbílngigen Skliuoroi doni 
Grosstraíikanten gogon iibor Eino Schmach und 
eino Sohando, dass ger. de dór Staat os ist, dór 
hior indirokt iniibilit, dón eigenen Arboitor zu 
bedriioken. Dóriéi könnto in Oo.-torroich nicht 
vorkommon. Das kann nur goschehon in cinem
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Staate, wo die abgewii'thscliaftet> n Gentry und 
htlufig auch Aristokraten, wio mán s elit aber 
auch das sogenannte „hőbe Beamtenthum“ vöm 
Staate erhalten werden wiil und cs auch erreicht.

Das Cigaretteupapier.
Hinter den Rücken derjenigen, welclie eigentlich 

das Cigaretteupapier in den Handel bringán und direkt 
die Kunden zu suclien habén um irgend eine Papier- 
marke einzuführen, vollzieht sich soeben ein Kanipf um 
die Herrschaft von Seite einiger Fabrikate. Dér Tabak- 
verschleisser wird niclit gefragt. Er, dér die Seele dieses 
Vertriebes ist, er, ohne dem mán das Papier oder die 
Hülse gar nicht abzusetzen vermöchte, er wird niclit 
gefragt, ob er dieses oder jenes Papier auf Láger haltén 
will. Die Kunst und die Reklame des Fabrikanteu oder 
Agenten sind massgebend dafiir, welches Papier dér 
Trafikant haltén muss.

Huss ? Jawohl, er muss! Zumindest war das bis 
heute so, dass dér Verschleisser dem Begeliren seines 
Kunden nachkam, indem er jenes Papier auf Láger 
hielt, welches die Reklame ilni aufdraugte.

Es gibt keinen Kaufmann, keinen Kleinhandler in 
dér Welt, dér es sich von seinen Kunden vorsehreiben 
lasst, was er auf Láger haltén soll und was nicht. 
Bisher hat dér Detailhandler nur jene Waare in Ver- 
kehr gebracht, die seiner Ansicht nach, ihn den grössten 
Nntzen gebracht halté. Er, dér Kaufmann diktirt. dér 
Kunde, er empfiehlt die Waare, er muss ihn plausibel 
maciién, dass es das beste ist, was er daibietet. Aber 
dass eine Kunde dieses und die andere jenes Fabrikat 
wiiuscht, ein Fabrikat welches bloss durch die Reklame 
gross wird, das geschieht gegenwiirtig nur in dér Trafik. 
Demzufolge wiire dér Trafikant nichts Anderes als ein 
Autómat, dér nach Einwurf eines Qeldstiickes ein Stiick 
Waare abgibt Und in diesem Falle waren ja die Fab- 
rikanten im Reclit, wenn sie sich des Traflkanten als 
eines Automaten bedienen, dér nichts dreinzureden hat, 
ihr Fabrikat verkaufen muss, ob er will oder nicht. 
Nein, das darf sich nur dér Staat erlanben, di-ss er die 
Waaren die dér Verschleisser halt, vorschreibt, ehenso 
die Preise. Das darf nur das Tabak-Monopol des Staates, 
dass es nach seinem Belieben dem cinen die Waare 
gibt, dem Anderen nicht.

Es scheint auch so, als haltén die Cigaretteupapier- 
Fabrikanten diese Manipulation des slaatliclien Tabak- 
Monopol-Betriebes abgeguckt. und nach diesem ihr Ver- 
íahren eingerichtet. Maii betrachtet den Trafikanten als 
keinen Kunden, die Trafik als ein Lokál wo es selbst- 
verstiindlich ist, dass das belreffende Fabrikat fúr 
welches die Reklame eben einsteht, verkauft werden 
muss. „Zu habén in allén Tabaktrafiken". Dicsen Satz 
annoncirt mán in dér unverschamlesten Weise, olino 
dabei zu bedenken, dass ja diese Trafikanten vorerst 
befragt werden müssten, ob sie den betrelfenden Artikol

auch auf Láger zu nelimen wíinschen. Alléin, mán ver- 
meiut dadurch auch eine Pression auf die Trafikanten 
auszuüben, indem mán annimmt, die Kflufer werden die 
Sorté in den Trafikon alsdann stürmisch begehren. Das 
geschieht auch hantig. Wenn es aber geschieht, dann 
wird in Zukunft das gerado Gegentheil eintreten miissen. 
Die Trafikanten dtiifen kein Papier auf Láger haltén, 
das ihnen in solcher Weise aufgedrangt wird.

Heute spricht dér Verband. Und was dieser Véréin, 
dér lediglich dazu geschaifen wurde, um derartige Ueber- 
griffe zu beseitigen, in dieser Angelegenheit tinin wird, 
das wird darin bestehen, dass er solidarisch sammlliche 
Fabrikate boykotiren wird, die ihn nicht solclie Reclite 
eiuraumen, wie sie dér Haudler vöm Fabrikanten zu 
fordern berechtigt ist.

Vermischte Nachrichtun.
Die Vertheuerung dér Havanna-Cigarren, írat am 

15. Juli ins Leben und ist auch dér Verschleisstarif 
von diesem Tagé an giltig. Wenn die verehrliche Tabak- 
Sektion XIII. des kön. ungar. Finanzministeriums es 
niclit fttr notlnvendig gehalten hat uns liievon gézieméiül 
zu verstandigen, so mag dies in dér Arbeitslast Hegen, 
welclie diese Sektion zu bewaltigen hat, nádidéin ihr 
ja die ausserst wichtigen Trafik-Apellationén behufs 
Erledigung vorliegen. Wenn aber bis zuin heufigen Tagé 
die Trafikanten von dér Erhöhutig nocli nicht verstau- 
digt sind, so beweist dies eine Sorglosigkeit, die dem 
Staatsschatzo mitunter zum grossen Nachiheile gereichen 
kann. Wann wird endlich die Zeit kommen, wo maii 
diese'Sektion als derzeit volls tandig űb- lílüssig auf- 
lassen, oder zumindest mit dér Fabrikationsstelle ver- 
einen wird? Wir deliken, dass eine Adu.inislrations- 
stelle auch administriren muss. Oder irren u ir uns etw. ?

Neue Cigaretten-Sorte in Ocstcrreicli. In Oesterreich 
gelangt am 1. August eine neuo Cigaiettensorte in den 
Verkehr, die „Kaiser“ heissen wird. Aehnlich dér Prin- 
cesas-Cigarette wird sie í  Heller kosién und zu 50 Stílek 
verpackt, fttr Trafikanten 300 Kronen 100 Stiick limitirt 
sein. Diese Cigarette dttrfte Absatz fiúdén, wenn auch 
nur aul ICosten dér Sül tan und Princesas.

É n e  neue Cigarrcn-Sorte, ist in Oesteireich in 
Voihereitung Maii beabsichtigt nitmlich nichts Gerin- 
geres als eine inlttndiseho Sorté herzustellcii, welclie 
per Sittek 01 Heller kosten soll. Ganz abgeselien davon, 
dass die Cigarre ein Monstium an Liinge und Dicke 
vorstellt, ist auch ihr Preis ein derartiger, dass es gut 
sein wiid die Idee aufzugeben dieselbe ánzufeitigen, 
nachdem sich kaum Leute findeii werden, die ein solcli 
horrendes Geld fttr eine Cigarre ausgeben díiiften und 
dérén Fönn, gelinde gesagt, elier einer Flöte iihiilich 
siehf, f’ean einer Cigarre.

In Bosnien urd d r Hrrcegovina hat die Tabak- 
Regie die Preise ittr Cigaretten und Tahake wesentlich 
erhöht. Kein Wunder das, wenn maii annimmt, dass, so 
wie bei uns die Preise dér Tabakfabrikate seit 20 Jalireu
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unerhöht bestehen. Tnzwischen sind aber, win mán weiss 
sowolil die Arbeitslöhne, wie aucli die Rohwaare, welr.he 
eben fal Is von den Arbeitslöhnen abhiingig sind, wesentlich 
im Preise gestiegen. Wie wir bőrén, wurde die Preis- 
erhöhung ölnie Schwierigkeiten vollzogen.

Strike in den TabakfaHriken Ungnrns. Melirere aus- 
liinder Blfttter herichten iiber einen Streik, dér sich auf 
mebrere Fabriken Ungarns ansgedehnt, babén snll Diese 
Meldungen sind nicht. richtig, da aueh nicbt ein Tag in 
den F'abriken die Arbeit eingestellt wurde. Es handelt 
sieh wahrscheinlich bei diesen Meldungen um einige 
Fabriken in welchen eine neue Ordnung in Hinsicbt 
dér Fabrikation eingetiibrt wurde, welcli Letztere seitens 
maneher Arbeiter nicht vollen Beifall gefunden hatte. 
A bér von einem Streik war aucb dórt, keine Eede.

Die Ergebnisse des französischen Tabakmonopols.
Nach dér soeben veröffentlichten amtlichen Statistik hat 
das Tabakmonopol im letzten Jahre einen Ertrag von 
377 Mill. Franks gegeben, was eine Znnabme von 6 
Millionen gegeniiber dem Vorjahre bedeutete. Es wur- 
den 27s Mill. Kilo Oigarren verkauft, fást ebensoviel 
Cigaretten und 281/2 Kii 11 ionén Kilo feingeschnittener 
Rauehtabak — im Ganzén alsó 337s Millionen Kilo 
Tabak — gerauclit. Die Schnupfer babén fást 5 Mill. 
Kilo Schnupftabak verbrauchf, woraus hervorgeht, dass 
die Sitté des Schnuptens doch nocli viel verbreiteter 
ist, als im allgemeinen angenommen wird. Schliesslich 
habén die Freunde des „Priemchen" etwas mebr als 
ein Millión Kilo Kaulabak verbraucbt — auch eine 
iiberrascbende Zabl. Vor allém aber erfreut sicli die 
Cigarette dér Bevorzugung durch die Tabakreunde, und 
zwar in imnier steigendem Masse. Dér Oigarettenver- 
kauf ergab im Jahre 1872 kaum eine Millión Franks, 
er erreiohte im Jahre 1882 17 Millionen und blieb dann 
einige Jahre auf derselben Hőbe; im letzten Jahre 
aber brachte er nicht weniger, als 72 Millionen. Ebenso 
wurde seit drei Jahren eine merkliche Zunahme im 
Verkaut des Scbnuftabaks festgestellt; dagegen weisen 
die Oigarren, besonders die biliigen, dér Rauehtabak 
und dér Kaulabak eine leicble Abnabme auf Dér 
durchsebnittlicbe Verbraucb von Tabak hat sich in Frank- 
reich im vorigen Jahre genau auf ein Kilngramm pro 
Kopf gestellt, 122 Gramm kommen auf den Schnupf
tabak und 872 auf den Raucli- und Kautabak lm Ganzén 
wurden in Frankreich tűr den Tabakgenuss fást eine 
halbe Milliarde Franks, genau 493.457,099 Franks, d h. 
12,66 Franks auf den Kopt dér Bevölkerung verbraucht 
Von dieser Summe erhftlt dér Staat 92 Prozent, 11,66 
Franks pro Kopf. Angesicbts dieses kolossalen Gewinnes 
fragt, ein Blatt mit einigem Recht, ob es dem Staat 
nicbt möglich wftre, die Qualitat seiner Erzeugnisse 
etwas zu verhessem.

Tabakhandel in dér Mandscliurei Nacli einem eng- 
lischen Konsularbericbt aus Dalny ist es dem englisch- 
amerikanischen Tabak-Trust gelungen, in dér Man- 
dseburei allé Konkurrenten zu scblagen. Das Gescbafi 
bescbrlinkt sich hauptsáchlich auf Cigaretten und zwar 
werden solclie aus Grossbritannien, Amerika, Rus-dand, 
Egypten und Japan eingeíübrt. Die British American 
Tobacco Company verdrttngt nun langsam fást allé

ilire Itivalen, teilweise infoige ihrer betrachtlichen 
finanziellen Hilfsmittel, teilweise durch ilire ausgezeich- 
nete Organisation. Die Gesellschaft beschefiigt tiicbtige 
und energische Agenten überall, ilire Cigaretten sind 
genau so biliig oder nocli billiger als die japanischen 
und sie übertreffen diese an Qualitat Die Japaner 
betrachten diese Fortschritte dér britisch-amerikani- 
sclieii Gesellschaft mit Unrulie. Das Land erholt sich 
nur sehr langsam von den Kriegsschaden dér verflos- 
senen Jahre, und dér Handel hat bis jetzt nocli keinen 
grossen Umfang angenommen. Trotz dieser ungünstigen 
Verháltnisse ist es aber anscheinend dem Tabaktrust 
gelungen, festen Fuss zu fassen und seine Ware 
überall eiuzuführen. Dass die Japaner diese Verdi an- 
gung durch die englisch-amerikanische Konkurrenz von 
Interresse wird es sein, zu erfahren, welcher Art die 
Massregeln sein werden, die durch die japanische 
Regierung zum Scliutz ihrer Industrie unternommen 
werden.

A székesfővárosi m. kir. pénzügyigazgatóságtóI.
56.940. szám.

Ajánlati hirdetmény.
A fő- és székvárosi magy. kir pénzügyigazgatóság 

részéről közhírré tétetik, hogy az elhalálozás folytán 
megüresedett IV. kér. dohánynagyáiuda betöltése iránt 
várt Írásbeli ajánlatok utján 1908. évi augusztus 29-én 
délelőtt 10 órakor ezen pénzügyigazgatóságnál verseny- 
tárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát a versenyzők által az eladás 
után követelt jutalék fogja képezni és a dohány nagy
áruda kezelése annak fog adatni, ki a nagyáruda kizá
rólagos és személyes kezelésének kötelezettsége mellett 
a legcsekélyebb eladási jutalékot követeli, mindazonáltal 
a kincstár fentartja magának a jogot, hogy a versenyzők 
között szabadon választhasson, minélfogva az ajánlat
tevők közül senki azért, mert ajánlata nem fogadtatott 
el a kincstárral szemben igényt nem támaszthat.

Az eddigi dohánynagyárus az áru kezeléséért 640/0) 
azaz hatvannégy század százalékot élvezett és a nagy 
árudának az 1907. évben 1,461 984 kor. 02 fillér for
galom volt, amelyből a hozzáutalt 48 kisárus szükség
letére 1,369 364 korona 33 fillér és a saját kicsinybeni 
elárusitására 92.619 kor. 69 fillér esett. A dohány nagy- 
és kisárudával kapcsolata bélyegjegy és váltóürlapok 
eladásból az eddigi nagyárus az 1907. évben 38 610 kor. 
forgalmat ért el.

Vállalkozó az általános forgalomban levő dohány- 
gyártmányok árjegyzékében foglalt valódi Havanna sziva
rok elárusitása is nyerhet engedélyt, melyből azonban 
csak kicsinybeni eladás esetén részesül jutalékban.

A dohánynagyárus köteles az össz.es dohányáru 
anyagot a budapesti m. kir. központi dohányáru raktár
ból közvetlenül beszerezni és abból a hozzáutalt és még 
utalandó dohány kisárusok szükségletét kielégíteni. Köte
les továbbá a dohánygyártmányok minden egyes nemé
ből a pénzügyigazgatóság részéről meghatározandó és 
jelenleg 28.800 korona értékkel meghatározott tartalék- 
készletet folyton és érintetlenül tartani és ezenkívül a 
napi eladásra szükséges gyártmánypénzmennyiséget kész
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letben tartani. A csonk itathatlan készlet első beszerzé
sére óvadékul elfogadható értékpapírokban vagy kész
pénzben leteendő biztosíték mellett a uagyárus kérelmére 
a tartani köteles a csonkit hatatlan készlet értéke erejéig 
hitel is engedélyeztetik.

Az államkincstár a doliánynagyáiuda jövedelmeélt 
semmiféle kezess'get nem vállal és a nagyárus csak az 
eladási jutalékra, valamint a nagyárudával járó dohány
gyártmányok és bélyegjegyek kicsiny beni elárusitásából 
eredő jövedelemre tarthat igényt, melyből a nagyáruda 
kezelésével járó összes kiadásokat fedezni tartozik.

A nagyáruda csak minden tekintetben megfelelő 
és lehetőleg a 17. kerület központján fekvő helyiségben 
gyakorolható.

A versenyben részt nem vehetnek, kik törvény 
szerint szerződéskötésre nem képesek, vagy valamely 
bűntett, csempészet, vagy.más jövedéki kihágás miatt 
jogérvényesen elítéltettek. Ha ilyen körülmény az üzlet 
átadása után jutna a hatóság tudomására, a pénzügy
igazgatóságnak jogában áll az engedélyt azonnal elvonni. 
Azon ajánlattevő bánatpénze, kinek ajánlata elfogadtatik, 
a csonkithatatlan készlet beszerzéséig visszatartatik.

Köteles engedélyes a nagyáruda kezelését az erre 
vonatkozó utasítás, illetve felhívásban kitűzendő határ
idő alatt átvenni; ha pedig engedélyes a nagyárudát a 
kitűzött határidőben meg nem nyitná, vagy ajánlatát a 
versenytárgyalás után visszalépne, letett bánatpénzét 
elveszti és a nagyáruda betöltése céljából az ő kárára 
és költségére uj versenytárgyalás fog kiíratni.

Aki írásbeli ajánlatot kíván benyújtani, köteles a 
fent jelzett csonkithatlan kísérlet értékének 10%-át, 
vagyis 2880 koronát készpénzben vagy biztosítékul 
elfogadható értékpapírokban Budapesten a IX. kér. kir. 
állampénztárnál (Fővámház I. em. 33 sz.) bánatpénz
ként letenni és az állampénztártól nyert nyugtát aján
latához csatolni. Az ajánlatban a követelt eladási jutalék 
nemcsak számokkal, hanem betűkkel is kiírandó és abba 
ezen nyilatkozat is felveendő, hogy ajánlattevő az árlej
tési feltételeket ismeri és azoknak magát aláveti.

Az ajánlathoz egyúttal a magyar állampolgárságot, 
nagykorúságot, polgári állást, erkölcsi kifogástalanságot 
és vagyoni állapotot igazoló bizonyítványok is csatolan
dók. Kiemelkedik, hogy a pályázatok szálitása azok 
elbírálásánál alapos mérlegelés alá fog vétetni Hiányos, 
vagy a felsorolt kellékeket nem tartalmazó, vagy olyan 
ajánlatok, amelyek határozatlanul állíttattak ki, vagy 
más versenyzők ajánlatára hivatkoznak, vagy a kitűzött 
határidő után nyujtatnak be, nem különben a távirati 
ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

A további feltételek valamennyi m. kir. pénzügy
igazgatóságnál és pénzügyőri biztosságoknál megtudha
tók, valamint a dohánygyártmányok eladására vonatkozó 
szabályokból kivehetők.

Az eképen felszerelt és 1. kor. bélyeggel ellátott 
Írásbeli ajánlatok a fő- és székvárosi m. kir. pénzügy- 
igazgatóság főnökénél (IX. kér. Vámház, I. em. 19 ajtó) 
1908. évi augusztus hó 28-napján délelőtt 12 óráig 
személyesen, vagy posta utján benyújtandók.
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