
Uit'Vap-K.bny v ta p 
Vi ö v c. d e W n a p»o

Holwinvánisolt Közlönye
VI. évfolyam. z 1 Budapest, I898. október I0. 29. szám.

--------------------— ------------------------------------------------------------------------------------

M e ; t je lo i i í U i i itn c lo t i In* *

1-én, l O - : n  Ó3 2 0 -í in . I 
Egyes példány nem kapható ’•

ICiti/larlfnl á r  fél é l v e  fi karó na. -  

[ Ktr.fi/ctni csuk fel cvonkint lehel. Z

A MAGYARORSZÁGI NAGY-ÉS KISTÖZSDE TULAJDONOSOK 
SZAKKÖZLÖNYE ÉS ÉRTESÍTŐJE.

KlAlxVn LA.IDONOíS ÉS FELELŐS SZEKKESZTÖ: 
1 I A T S E K  A D O L F .

~ Szerkesztőség és kiadóhivatal: ;
: Budapest, V I I . Károly-körut 7. sz. :
Z hova az előfizetési összegek, valamint a Z 
Z kéziratok küldendők. Z
I i-.'lii/lzetJ-nl ár fé l érve fi korona. I 
Z Kéziratok nem lesznek vlsszmidvu. Z

T A R T A L O M .  A s/.ivnrok kivitele. A dohánytözaérok vasárnapi mnnkuH/.üiictc. — .Vegyesek.

Előfizetési felhívás.
Mull számunkkal az egész és fél évi 

előfizetések lejárván, liszlclcllel kérjük t. 
olvasóinkat, hogy a/, uj előfizetési üssze- 
gel hozzánk juhai ni szíveskedjenek.

Rogy az előfizetési összeg beküldése 
kényehnesehhen legyen eszközölhető, jelen 
számunkhoz postautalványokul mellékel
tünk, kérvén t. előfizetőinket, hogy minél 
előbb ujilsák meg elöfizelésükol, nehogy 
a lap szétküldése megszakilásl szenvedjen.

Lapunk legközelebbi és következő számai 
igen fontos, az árusokra nézve nagy 
horderejű közleményekéi fognak lartal- 
mazni.

Az elölizelési dij :

félévre 2 forint 50 kr.,
i it-ly összeget posta-ulalvány felhaszná

lásával beküldeni kérjük.
A D o h á n y á r u s o k  Köz l önye

kiadóhivatala.
Budapest, VII., Káról'/-körút 7. sz

A szivarok kivitele.
Azon idea, a melyei egy a külföldi 

viszonyokkal ismerős lelett, s azzal a 
küldéssel foglalkozik, vájjon a mi ilohány- 
lerinényeinkkcl külföldre való kivilel kí
sér, etezés tárgyéi képezheli-e nálunk, nem 
uj dolog.

Ezen kérdés már sokszor a szakértők 
ül tál megbán yatotf, s ha ily vilalasok 
semmi tárgyilagos eredményre nem is 
vezetlek, mégis azl taimsilják, hogy az a 
lehetőség d< d ni uy lenn én veinknek külföl
dön piaezol lalálni kizárva nincsen. 
Mindenekelölt tárgyalja a mi embe
rünk. a kinek hosszabb fejtegetéseit hely
szűke miatt teljesen vissza nem adhatjuk, 
n mi gyárlási képességünkéi. S csak
ugyan lény. Imgy a mi jelenlegi gyárlási 
viszonyaink, lekinlellel a meglévő gyárak 
mennyiségére, kévés kilálasl nynjlanak a 
kivitel eszközlésére. Mindamollell osztjuk 
az ö következő nézetéi:

Meg kell adni. hogy a ezél, a melyre az 
álliimmiivészcl törekszik, annál hamarább 
elérhető, minél közelebb lekszik. miulha 
az távolsága által pusztán képzeleti kíván
ság maiad. Magyarországon azt larljak 
ép úgy a kormánykörök, mini az általá
nos közvélemény, hogy bármely ipar már 
csak azért is előmozdítandó, mert annak 
növekedése s szaporítása állal szegényebb 
vármegyék lakosainak anyagi johbléle 
elömozditlalik.

Mi ugyanis különösen az ország északi

részeiben oly nagy csak, sajnos, vegetáló 
munkaanyag felett rendelkezünk, hogy az 
állam részéről minden lehető elkövetendő 
volna, miként ezen emberek kenyérhez jut
hassanak. Ennek előmozdítása czéljából, 
igaz, hogy az utolsó években az iparnak sok 
konczessziöt tettek. Adómentesség, állami 

} szuhvencziók, mi több: állami vállalatok 
élelbelépteltellek azért, hogy a nagyon 
kívánatos ipari lábraállilsák, s mégis csak 
kevés eredménynyel, s a hol az ered
ménnyel járt, a szegény népen nem sokat 
segíted, miulán minden uj iparágnak 
nehézséggel kell megküzdenie. A mi leg
közelebb közelségünkben látjuk a hatal
mas nagyipart, mely terjeszkedésének 
misem áll útjában, mivel az állam 
kezeli. S ekkor előáll csak az az egy 
kérdés, vájjon a külföld alkalmas terület-e 
a mi gyártmányaink befogadásáraV Min- 

I (lenesein! a kérdésre igennel lehel felelni, 
j Mindamellett nem lehet arról szé> ezen 

dohánygyártmányokul a mint ez Német
országban az ausztriai dohánytermékkel 
történik, kis mennyiségben értékesíteni. 
Mi azl gondoljuk, hogy a kivitel nagy 
kiterjedésben csak akkor érvényesülne,

! hogy ha bizonyos külföldi házak főügy
nökséggel ruházlalnának fel, a melyek 
a nagybani elárusitásoknak az árut kiszol
gáltatnák. Azon körülmény, hogy a 
legtöbb államban a doháuyegyedáruság 
behozva van, nem lesz semmit. Söl 
egyáltalában nem sokai számit a szivar- 
kák és pipadohányféléknél.

Németországban, a hol a dohányegyed- 
áruság még behozva nincsen és a hol a 
szivarkagyárlással való szédelgés a leg- 
szebbén virágzik, volna legalkalmasabb 
piaez szivarjaink sszivarkáink elarusilasára.

Érdemes volna ezeket a viszonyokat 
(anuhmüiynzui s pedig a legközelebb kö
zelről. Az erről szóló megfelelő Ítéletet 
csak akkor lehelne formálni, hogy ha ez 
megtörténnék. És Így csak az az egy 
kérdés maradi nyitva, a mely a dohány
gyártás képességére vonatkozik. No a mi 
azt illeti, nem tudjuk felfogni, hogy ha 
az állam az ország anyagi jólétére irá
nyult oly ipart akar létesíteni, a melynek 
hivatása a kiviteli előmozdítani, nem 
állana elegendő eszköz rendelkezésére 
ezen ideát keresztül is vinni. S ili újra 
ligyelmezleljiik, hog\ mi mindennel, úgy
mint munkaerő, parlagon heverő tőkék 
és nyersanyag fölösleggel, tetud mind
azzal rendelkezünk, a mi annak létesíté
séhez szükséges. Minekünk szükségünk 
van bármely néven nevezendő oly iparra, 
a mely kilátást nyújt arra, hogy életképes 
és a mely a ezélbavcll elárusitással 
idegen pénzt az országba behozni képes, 

l’ersze ennél nem szabad a lntrokrá-

cziának szerepet játszani, hanem tüzetes 
kereskedelmi megítélés alá kell azt bocsá
tani, tia akarjuk, hogy létesüljön.

Még azonkívül van valami, am i figye
lemre méltó s a mi a termelésképesség 
kérdésével összefügg, és ez a feldolgo
zandó anyagok minősége, a melynek 
mindenesetre nem szabad rosszabbnak 
lenni, mint a vele konkurráló anyagé.

Ezen minőség kell, hogy a ezél eléré
séhez teljesen alkalmas legyen, de sőt 
egy gyártási ág lenne létesítendő, a mely 
kizárólag a külföldi kivitelre szánt dohány
nemek gyártására szolgálna. Talán sikerül 
nekünk ezen sorok által oly ideál meg
érlelni, a mely mint ilyen figyelemre
méltó.

Akárhányszor megmosolyognak egy oly 
uj ideát, amely közelebbről megvizsgálva, 
magában sok gyakorlatot s hasznosat 
rejt, s mindama nehézségeket abban a 
pillanatban leküzdeni képes, a melyek 
érvényesítését gátolják, a mint azzal ko
molyan foglalkozunk itt. Nincs kétség 
benne, hogy ezen ügy uemzelgazdászati 
szempontból saját erejére vau utalva, bár 
annak életbeléptetéséhez sok kétség fér, a 
mii ügyeimen kivid hagyni nem szabad.

Azonban ezen utóbbi nélkül egy 
nagyszabású idea sem érvényesülhet. 
Hogy ha útjában nehézségek nem vol
nának. meg vagyunk győződve, hogy már 
régen a megfelelő figyelemre lett volna 
méltatva.

A dohánytözsérek vasárnapi 
munkaszünete.

Miután a nyári hónapok elmúltak s az ősz 
beköszöntött, a nélkül, hogy a várva várt, a 
kívánt vasárnapi munkaszünetet a dohánytőzsérek- 
nek meghozták volna, indíttatva érezzük magun
kat ezen tárgyra újra visszatérni, m ár csak azért 
is, hogy tisztelt olvasóinkat az ügy állapotáról 
informáljuk.

A mint értesülve vagyunk, a vasárnapi mun- 
saszünet befejezett lény, a mely abban a pilla
natban be fog következni, a mint a m. kir. 
pénzügyminisztérium állal tervbe vett szivar- 
autom ata a forgalomba hozatik. És igy a 
vasárnapi szünet érdekében nincs mit cseleked
nünk, a mennyiben a dohánytözsérek óhaja 
felsőbb helyen méltánylásra találván, jelenleg 
csak a közönség kényelmére való tekintet az, a 
mely altól visszatartja, de a szivar-automaták 
behozatala állal ez is el lesz hárítva.

Ami a szivar-autom atákat illeti, azoknak az 
illetékes szakértők általi megvizsgálása azon 
eredm ényre vezetett, hogy az autom ata teljesen 
alkalmas a közönség igényeit ngy Vasárnapokon, 
m int az éjjeli órákban kielógiteni, a mennyiben 
a tőle elvárt munkát kifogástalanul teljesíti.



D O H A  NYÁ l i t ’S O K  K ŐZ LŐ N V K.

Időközben azonban a folyton működő emberi 
agy azt a felfedezést tette, hogy az autom ata 
daczára a pontos működésének, még mindig oly 
tökéletesbitést igényel, a  mely a szó szoros 
értelm ében valami fenomenális.

Ezen körülmény indította az osztrák központi 
dohánvigazgalóságot, hogy az autom aták fel
állításával addig várjon, mig a tervezett tőké- 
letesbités keresztül vezetve nem lesz, bár ilyen 
újonnan átdolgozott autom ata jelenleg Bécsben 
működik s valamennyinek bámulat tárgyát képezi, 
a kik róla meggyőződtek. És épen az autom ata- 
társaság volt az, a mely a m ár megvizsgált 
autom atát visszakérte, hogy rajta a szóban levő 
tökéletesítést végrehajtsa, miáltal épp ugv a 
szóban levő ügy elintézése, mint a vasárnapi 
munkaszünet behozatala halasztást szenvedett, 
a mely körülmény, visszapillantással a m ár el
múlt nyári hónapokra, minden jelentőséget 
nélkülöz.

Az elárusitásra ép úgy. mint a dohány-tőzsé- 
rekre csak kívánatos, hogy az autom aták felál
lítása előtt javításuk előmozdittassék s a leg
csekélyebb körülmény is figyelembe vétessék, 
t. i. hogy működésük minden tekintetben olyan 
legyen, miként a bekövetkezhető akadályoktól 
tartani ne kelljen.

Miután ama részvénytársaságnak, a mely ezen 
autom atákat áruba bocsátja, magától érthetőleg 
legnagyobb érdeke az, hogy a közönség hasz
nálatára szánt automaták, melyeknek előállítása 
milliókba derült, a legtökéletesebben s kifogás
talanul szerkesztve áruba bocsájlassanak, a leg
kisebb javítást is, a mely csak gondolható, saját 
érdekében kölelességszerüleg érvényesítse, a mit 
ő meg is lesz.

Hogy ezáltal a várt vasárnapi szünet késik 
s egypár héttel tovább tartani fog, mindaddig, 
mig az autom ata oly jövőre kiható szerkezet
ben a közönségnek be nem m utattatik, nem 
tesz semmit. Hiszen azt az autom atát, a mely 
itt m ár megvizsgálva lelt, leheteti volna alkal
mazásba venni, s talán alkalmazásba vétetett 
volna is, hogyha a szóban levő javítások nem 
tanácsolták volna alkalmazásukkal azon időpon
tig várni, mig egyáltalán nem lesz mit többé 
rajtuk javítani.

És igy a vasárnapi munkaszünel csak jám bor 
óhajtás marad mindazok előtt, a kik utána 
epednek, de mégsem oly óhajtás, a mely kér
déses volna.

A m unkaszünet be lesz hozva, daczára, hogy 
egynémely kételkedő lagadólag rázza fe jé t. A 
vasárnapi m unkaszünet be lesz hozva, s csak 
idő kérdése s pedig csak hetek kérdése, hogy 
be lesz hozva.

Vegyesek.
Elengedték a bélyegilletéket. Magyarország 

mély gyászba borult, am ikor ; meghallotta, hogy 
:i királynéja meghalt s a  m ikor fiileszmélt vala
m icskét az elzsibbatiásból, összehoriK aa pénzecs
kéjét nagy summába, hogy a  mélységes gyász
hoz m éltó legyen az emlék, am it a magyar 
kegyelet épít föl a gyász nyomán. A törvény- 
hozás törvényt irt a gyászról, a m it talán m ár 
szentesített a király is, a  házakon mindenfelé 
még gyászdrapéria, fekete lobogó, a holtok abla
kaiban cziprusággal övezeti fehér szobra a szen
vedő szegény királynénak, gyász, gyász m inden
fele. . . Mindez nem újság s nem is Írnék meg 
újra. ha nem tenné aktuálissá Becs, a dédelgetett, 
czirógatolt drága császárváros. Ez a  város m ár 
visszatéri a maga kedélyes életmedrébe. Annyira 
visszatéri, hogy kilépeti ebből a mederből. A 
gyászesel híréi közönyösen fogadta s m ár elfe
lejtene régen, a temetésben a szép gyászlálvá- 
nyossag tetszett neki, emlékezésnek semmi 
nyoma s árván leng egy-egy zászló a hivatalos

házakon. Talán az l se tudják már, hogy ki halt 
meg. . . .  És végre tegnap mégis csinállak vala
mit. A képviselőházukban törvényt hozlak a 
császárné emlékére teendő alapítványok bélyeg
mentességéről. Egy száraz törvényt, a m iben a 
kegyeletnek, a  gyásznak nyom a sincs s m it meg
kap minden jótékony alapítvány. . . . Bélyegmen
tesség és kegyelet- . .  . Magyarország gyászol, ők 
elengedik a bélyegei. . . . Ez a különbség köztünk 
sok minden egyébtől eltekintve.

11640 ajánlott levél. Hogy a posta mily óriási 
feladat m egoldására képes, kitűnik, lm figye
lőmre m éltatjuk azokat a hivatalos jegyzékeket, 
a  melyekkel a Budapesti Újságírók Egyesületé
nek sorsjáték kezelősége a  sorsjegyeket az o r
szágban Szétküldte. Ezekből kitűnik, hogy ok
tóber 4-dikén 4680, 5-dikén 2640, 6-dikán 4320,

- tehát három  nap a la tt 11640 ajánlo tt levelet 
adtak föl a budapesti főpostahivatalnál, a  mely 
leveleket még aznap továbbították. Ezek az 
ajánlo tt levelek újságíró sorsjegyeket ta rta lm az
nak, a  melyeket m egrendelés folytán küldött 
a kezelőség az egyes helységekbe. Hogy mily 
óriási érdeklődést tanúsít a közönség az újság
írók sorsjátéka iránt, az ebből is fényesen ki- 
világi ik.

Magyarorszag hírlapi forgalm a a múlt évben.
Magyarország m ull évi hirlapforgalm áról érdekes 
adatokat találunk Dániel báró kereskedelemügyi 
m iniszternek ma a képviselőház asztalára  le telt 
jelentésében. A hirlapforgalom a maga egészé
ben apadást m utat, ez az apadás azonban nem 
a  belföldi hirlapforgaloinra esik. a  mely a  m ull 
é\ a la tt is több, m int félmillió hirlappéldánynyal 
(70-21 millió hit-lappéldányról 70-117 millióra) em el
kedett. hanem a külföldire. A Magyarországon a 
m ull évben m egjelent 1203 hírlapból és folyóiratból 
ugyanis a m ull évben 3 5 millió példány, 1800-ban 
pedig jóval több, 5 8 millió m ent külföldre. 
Viszont jelentékeny az em elkedés a külföldről 
hazánkba jö tt birlappéldányoknál (1896-ban 8-8 
millió, a  m ull évben m ár 9-| millió volt a kül
lőidről jö tt hit-lappéldányok száma). Különösen 
nagy az emelkedés, sajnos, az Ausztriából é r
kezett hírlapoknál (1896-ban 7-9 millió, a m ull 
évben m ár nem kevesebb, m in t 8-3 millió hit-lap
példány jö tt az országba Ausztriából). A belföldi 
forgalomban különösen nagy az em elkedés a 
csom agban továbbított birlappéldányoknál (1890- 
ban bárom  millió, a  m ull évben m ár 4-3 millió 
vagyis 1.300,000 hirlappéldánynyal több). Egész
ben véve a  Magyarországban postára adott 
összes bit-lappéldányok szám a a  m ull esztendő
ben 83-5 millió (1896-ban 85'1 millió) volt; a 
belföldön postára adott s a  bel- és külföldre 
szállított, valamim a külföldről érkezett összes 
bit-lappéldányoké a m últ évben 92-6 millióra, 
í89 6 -b an  pedig 93-9 m illióra ment.

A párisi m agyar kiállítás. Az 1900. évi párisi 
nemzetközi kiállilás XII. és XV. magyar főcso
portjának elnöksége még a nyáron pályázalokat 
hirdetett több szoba-berendezésre, egy üveges 
diszszekrényre és több ékszerre, m elyeket a 
kiállításon beimilalnuk. A pályázatok batáride je  
lejárván, a kijelöli bíráló bizottságok az emlí
te ti főcsoportok elnökének, Ild ik  György főrendi
házi tagnak elnöklése alatt, a beérkezett pálya
művek fölüli akként döntöttek, hogy egy háló
szobának és egy női szalonnak tervrajzára külön- 
kíilön 400 koronával megállapított első dijai a 
Iludapcsl jeligével bíró tervrajzoknak ilélle oda,

a melyeknek szerzője Faragó  Ödön tanár. A 
többi pályadijakat a zsűri nem tarto tta  kiad- 
hatónak, azonban több figyelemre m éltó pálya
munka m egvásárlását ajánlotta. Azok a pályázók, 
a kiknek m unkáit a zsűri nem vette tekintetbe, 
fölhivatnak, hogy pályam unkáikat a főcsoport 
előadójánál, az iparm űvészeti muzeum irodájá
ban (Üllői-ut 33. sz.) délelő tt 9 — 1 óra közt 
vegyék át.

A jegybank kam atlábja. Megbízható for
rásból arról értesülünk, hogy az Osztrák-m agyar 
bank vezetősége körében a kam atláb emelést 
elkerülhetetlennek tartják. A bank tu lajdonkép
pen meg akarta kisérleni az október végére 
várható újabb emelkedést, s a deczemberben 
rendesen bekövetkező nagyobb bankjegyforgal
m at a mai kamatlábbal átúszni, m ert ezzel egy
részt a két kormánynak a nagyobb kam atláb 
ellen irányuló hajlandóságát is respektálta volna, 
másrészt nem tette volna ki a bankot az üzleti 
és politikai pörök esetleges kritikájának éppen 
abban az időben, a mikor a bankszabadalom  
megújítás alá kerül. De az október közepére várt 
visszaáramlás nem jelentkezik a várt m értékben 
s noha a bécsi pénztárnál a befizetések tete
mesen meghaladják a benyújtásokat, a buda
pesti válíótárcza egyáltalán nem akar csökkenni, 
sőt a benyújtások még mindig nagyobbak, m int 
a pénzáramlás, a minek a vidéki pénzintézetek 
nagyobb reeszkom ptját s a gabona-kam pányt s 
a gabona-tulajdonosok kölcsön-pénzigényeit lehel 
okául adni. Ennek következtében a legutóbbi 
kim utatás 8 milliónyi adóköteles tartaléka 13— 14 
millióra emelkedett s noha a budapesti piaozon 
még e hónap folyamára m integy huszonöt m il
liónyi esedékessége van a banknak, félnek az 
adólerhes bankjegyforgalom tetem es em elkedé
sb ő l. A bankráta emelése csak egy módon lenne 
elkerülhető s ez az, ha a két korm ány nagyobb 
összeget bocsátana a bank rendelkezésére. A 

; magyar kormány ugyan adott a m últ bélen a 
| budapesti bankoknak mintegy hatmillió forintot 

pénztárkészleteiből, de ennek a hatása nem n a 
gyon érezhető a bankra nézve. A kam atláb 
emelés bankkörök véleménye szerin t valószínű
iig nem fél, hanem  egész perczent lesz, m ert 
a bank nem akarja esetleg egy második kamat 

* lábcmclés kellemetlenségeinek és izgalmainak ki 
Lenni a piaczokat. E helyen említjük föl, hogy 
a Német j birodalmi bank hétfőre hivta össze 
központi bizottságát, a mely szintén a kam ata i) 
fölemelését fogja elhatározni. A berlini magán 
kamatláb m ár tegnap elérte a négy százalékos 
bankrátát s a bankkam atláb fölemelése kétségen 
kívül áll.

A budapesti őszi gyüm ölcskiallitas az o rszá
gos gyász m iatt jövő évre halasztalván, az ezzel 
kapcsolatban lervezett gyümölcsvásár is elm a
radt. I okin tettel mégis arra , hogv az ország ke
leti (S északi részeiben nagy gyümölcstermés 
van és ennek értékesítése meglehetősen neh e
zen megy, a földmivclésügyi m iniszter intézke
dett, hogy a m inisztérium ban lévő gyümölrsé- 
szeii miniszteri biztosság a termelők által hozza 
bejelenteti eladási készletet nyilvántartsa és úgy 
a külföldi, valam int a hazai vásárló, illetve fo
gyasztó közönséggel az eladási forrásokat kö
zölje. Bajái éideklikben járnak cl tehát úgy a term e
lők. bá eladásra alkalm as és egyenlő minőségű 
gyümúleskeszlelüket fajta szerint a miniszteri biz
tosnál bejelentik, valam int a fogyasztók és ke
reskedők is, lm szükségleteiket a biztosság által 
" lő t t  forrásokból szerzik be. Különösen a fő
városi fogyasztó közönségnek nyilik ezen intéz
kedés állal alkalma igen jutányos áron linó nabh 
téli gyümölcsre szert lenni. A közvetítés telje
sen ingyenes és csak a közönség érdekeinek 
előmozdítása végett történik.

Segédszerkesztő: Haltai Nándor.
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I N H A L T .  Zigarren-Kxpnrt. Die Sonntagaruhe (tor Trafilnnton. Dór Tabuk im ungariachen Eeichatag. — Eingexcndet. — llriefkasten dér Rcdaktion.

Zigarren-Export.
Die klee, welche oiu Kcnncr dér Vei- 

hallnisse, wie sic im Auslande herrschen, 
hier niedergelejtl uncl welclie sich mii 
dér Frage befassl, oh au einen F.xport 
unserer Tabak-I ’rodukte gedacht werden 
kálin, sic isi nichl nou. Des Gelleren 
schon war dicse Frage von Fachleulen 
bchandell wordcn, und wenn aus dériéi 
Diskussioricn bisheraucli keine praklisclien 
Erfolge liervorgingen, so beweisl dics 
gleiehwohl, dass an die Mögliehkeil, un.sere 
Tabak-I’rodiikle im Auslande abxusctxen, 
nicht zu xweilelii ist.

Vor allém bespriclil unser Gowiilirs- 
nmnii, (lessen liingere Auseinanderselxung 
wir hier uninöglieli Hamu gébén kőimen, 
die Evonlualitiit dér Leistungsliihigkeil in 
dér Fabrikation. Und da lieisst es aller- 
dings, dass die dermaligen Fabrikalions- 
Verbiillnisse, in Bexng des Vorhanden- 
seins dér Faluikén, nur sebr geringe Aus- 
sichl bieten, einen Export xu ermögliehen. 
Gleicliwolil pflichlcn wir seiner Ansieht 
vollsliindig bei. wenn er sagt:

Maii wird xugeben, dass jedes Ziel, 
wonaeli eine Slaalskunsl strebl, je elier 
erreiebbar isi, wenn es níllier liegt, als j 
wenn dasselbe dureh seine Enlfernung 
ein fasl imaginiirer Wunscb bleibt. In 
Ungaru hallen ebenso die Hegierungs- 
kreise. wie aueli die gcsanunle ölVenlliche 
Meinung dafiir, dass jegliche Industrie, 
und wiire sic welelie imincr, schon aus 
dem Gruiide gelörderl werden miisse, 
weil mii ilirer Zunalime und ilirein Waclis- 
thmii dér iiberaus amién Bevölkcrung 
xahlreieher Komitate im Emidé gehollen 
wiire. Wir verliigen namenllieh in (len 
nördliehen Tbeilen des Eandes iiber so 
viel iMefiseheinnalcrial, welches nur xu 
vegeliron vermiig, dass von Slaalswegen 
alles gellian werden miisste, Ilin diesen 
Leiden Rrol xu verschalíen. Maii hal xu 
dicsem Zwecke dér Induslrie in deli lelx- 
ten Jaliren imgeheuer viele Konxessionen 
geniaehl. Sleuerl'reiheil, slaalliche Sub- 
venlionei), ja no.c b mebr, slaalliche Unter- 
nehmungen wurden gescbalTen, nni dér 
heissersebnten Induslrie aul' die Heine xu 
hellén, alléin nur sebr spiirliche Kesul- 
tale wurden crzielt und dóri, wo solche 
erxicll werden, isi dem arbcilenden Volke 
aueli nichl viel geboll'eii dainil, naclidein 
jede neue Induslrie ihre Kampfe xu l>e- 
stehen hat. In unsercr allernachslen 
Niilie erblicken wir jedocli eine miirhlige 
Grossinduslrie, dérén Ausbreilung schon 
darum niehts im Wege síeld, weil dér 
Slaat sie belreibl. Und da entsteht min 
die eine Frage. oh das Ausland ein Absalx- 
gebiel fiir dicse nnsere Tabakprodukle isi? 
Ölnie Weileres liisst síeli dicse Frage enl- 
schieden bejaheu. Jedoch kaim daliéi 
keineswegs die liede davon sein, dicse 
Tabakprodukle, wie es dermalcn in 
Deutschland mii deli öslerreichischen ge- 
schiehl, in kiéinél) l’oslen abxuselxen. 
Wir nieinen, dass sicli dér Export in be- 
deiilender Weise ailsdelinen liesse, indein

spexiell (hunit belrauton lliiusern des Au's- 
landes General-Agenturen übertragen wür- 
den, welcli’ letxtere ilirer Kundschaft, 
den Engros-Ilandlern, die Waaren über- 
mittehi wiirden.

Dér Uinstand, wonaeli in den ineisten j 
Slaalen das Tabak-Monopol bereits ein- I 
gélührt isi, xiiblt nichl viel. Fást gar | 
niehts xilhlt er aber bei den Zigaretten 
und Rauchtabaken. In Deutschland, wel- 
clies kein Tabak-Monopol besitxt und wo 
dér Schwindel bei dér Zigarrenfabrikation 
in höchster lilüthe steht, wiire ein uner- 
messliches Absalxgebiet, spexiell fiir Zigar- 
ren, nicht viel mindéi’ auch für Zigaret
ten. Es würde sich verlohnen, dicse Ver- 
hiiltnissc keimen xu lemen und xwar in 
niiehster Niilie. Ein absprec.hendes UrtheiI 
darüber xu fallen, wiire erst dann an dér 
Zeil, wenn dics gcschehen ist.

So bleibt (lenn nur jene Frage olTen- 
welclie die Leislungsfiihigkeit dér Tabak, 
régié bchandell. Nun, was dicse belrilTl, 
will es mis nicht einleuchlen, dass in : 
(lein Momente, wo dér Slaal eine dér- I 
arlige, das Latul bereichernde Industrie j 
xum Zwecke des Exportos einfülirt, keine 
Miltel vorhanden wiireu, dicse Idee auch í 
ausxuführen. Und da erinnern wir aber- 
mals darán, dass bei uns Ueberlluss an 
ArbeUskral'l, Ueberlluss an bracli liegen- 
den Kapitalien, Ueberlluss an Rolnnaterial, 
kurx an alldcni isi, was hiexu erfor- 
derlich erscheinl. Wir brauchen eine 
Industrie, gleichviol welclie, wenn sie nur 
Aussicht biolet, dass sie reussirl, wenn 
sie ein Absalxgebiet erxielt, welches, ver- 
möge seincs xu erxielenden Consums, 
rremde Geldmillel ins Lalid bringt. Freilich 
darf dabei nichl dér bureaukratische Sland- 
punkl eine Rolle spielen, vielmehr muss 
es einer ecld kaufmannischen Bearbei- 
lung unlerxogen werden, wenn so etwas 
xu Standé konimen s u l i ; docli nocli etwas 
ist es, was dabei in Retrachl komiul und 
mit dér Frage dér Leistungsfahigkeil xu- 
sammeniiangt. Es ist dics die Qualitat 
dér Rrodu'kte, welclie allenfalls mit den- 
jeuigen xu vergleiclien wiire, welcheu die 
Konkurrenx gili. Dicse QualitiU kaim be- 
kanntlicb dem gedachlen Zwecke voll
sliindig angepassl werden, ja es kaim 
sugár ein direktor Fahrikalionsxweig ge- 
schalTen werden, welcber ausscbliesslich 
die xum Export bestinunlen Sortén an le rtigl.

Vielleichl gelingt es diesen Zeilen, eine 
Idee xur Reil'e xu bringen, welclie als 
solche dér Reaehtung wertli isi. Maii 
beliichell nicht sellen irgend eine neu- 
aiiliauehonde Idee. die bei niiherer Be- 
sichtigung viel des Rraktisch-Niitxlichen 
in sich trügt und die siimmtliche Scbwierig- 
keiten, die ilirer Ausführung enlgegen- 
slelien, vorschwinden liisst in dem Augen- 
blicke, wo mit Eri isi daran gegangen wird. 
Er unterliegl keinem Zweifel, dass die 
staalsőkonomische Seile dicsér Saclie voll
sliindig auf ihre Kosién komiul, wie es 
anderscits in Hinsicht dér Ausführung 
Redenken gémig gibt, die dabei in Ro- 
traclit konimen. Dodi, wie gesagt, ölnie

diese letzteren vermag keine einxige 
grossangelegte Idee eine solche xu sein. 
Standén ihr nicht mannigfache Schwierig- 
keiten im Wege, dann würde derselben, 
wir sind überxeugt davon, schon lilngst 
die nolhwendige Aufinerksanikeit xu Theil 
geworden sein.

Die Sonntagsruhe dér Trafikanten.
N ádidéin die Som m erm onate verschwunden 

und dér Herbsl ins Land gekehrt ist, ohne dass 
die ersehnle und gewiinschte Sonntagsruhe dem 
Tralikanten gcbracht worden wiire, seben wir 
uns veranlasst, abernials darauf zurückzukommen 
und wiire es auch nur deshalb, um unseren 
Leserkreis von dem Standé dér Angelegenlieit 
zu unterrichten.

Gomiiss unseren Informationon ist die Ein- 
führung dér Sonntagsruhe eine feststehende 
Thatsache, welche in dem Augenblicke erfolgen 
wird. wo das Projekt wegen EinfUhrung dér 
Zigarren-Automaten von Seile des k. ung. Finanz- 
Ministeriums genehmigt sein wird. Demnach 
hűtlen wir zu Gunsten dér Sonntagsruhe niehts 
anzuführen. zumal die VVünsche dér Trafikanten 
hohen Ortes als vollkommen gerecht befunden 
und derm alen nur nocli das Hedcnken wegen 
dér Bequemlichkeil des Publikums vorherrscht, 

i welch letzteres durcli den Zigarren-Automaten 
beimben werden soll.

W as den Zigarren-Automaten betriíTt. so hat 
dessen sorgfilltige Prüfung von Seite dér liiefür 
koinpetenten Faehkreise das Ergebniss geliefert 
dass dér Autómat vollsliindig geeignet isi. dem 
Publikum an Sonntagen und evcntuelldcn Naclit- 
stunden insoferne zweckdienlicli zu sein. als 
derselbe die ihm íiberlragene Mission tadellos 
er Fii III. lnzwiscli(*n hat es jedoch dér niirimer- 
rnüde menschliche Erfindungsgeist dahin ge- 
braclit, dass an dem Aulomalen, trolz seiner 
ausgezeiehnelen Funktionirung. derartige Ver- 
besserungen vorgenommen werden konnten, 
welche im strengsten Sinne des W ortes als 
phünomenal gél len kőimen. Dicsér Umstand hat 
die österreichische 'rabak-Central-Leitung eben- 
falls bewogen. die Aufstcllung dér Automa- 
ten bis zu jenem  Augenblicke zu verschieben, 
wo die geplanten Verhessemngen vorgenommen 
sein werden, docli lunktionirt ein solch neuver- 
besserter Autómat bertűts in W ien und erregt 
das Erslaunen aller, die sich davon Uberzeugen. 
In Folge dessen war es die Automatcn-Gesell- 
schaft, welche den hier bereits geprüften Auto- 
maleii zuríick erbeten, um die in Rede stehenden 
Verbesserungen vorzunelunen, und erleidet bie- 
durch sowolil die F.rledigung dicsér Saclie, wie 
auch die EinfUhrung dér Sonntagsruhe einen 
Aufschub, dur. mit RUcksicht darauf. dass die 
Som m erm onate Uberhaupt verllossen sind. ganz 
belanglos ist.

Für den Verschleiss, beziehungsweise dió 
Verschleisser kaim es nur erspriesslich sein, 
wenn nocli vor EinfUhrung des Aulomalen, 
selbst auf die* geringsten I nislünde Redacht 
gimommen wird, welche eventuell denselben zu 
verhessem  geeignet sind, so dass sein Funk- 
tioniren nach jeder Richtung Ilin, ölnie die ge- 
ringste S lőm ng befürchlen zu müssen, erfolgen 
kaim. I)a das Gonsorlium, welche dicse Autó-
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m aten in den Verkehr bringt, selbstverstündlich 
das grösste Intores.se daran hat, die für den 
allgemeinen Gebrauch bestim m ten Automaten, 
dérén Herstellung Millionen Gulden Rostén, in 
exaktester tadellosester W eise zu liefern, so 
erscheint jede Verbesserung, die an denselben 
nur irgendwie denkbar ist, als ihre wohlver- 
standene, im eigenen Interessé zu beobachtende 
Pflicht, die sie auch erfüllt, dass dadurch dió er- 
w artete Sonntagsrube verzögert wird, und d asses 
nunm ehr nur noch einigc W ochen dauern dürfte, 
bis dér Autóm at in seiner Zukunftsgestalt sich 
dem Publikum wird reprüsentiren kőimen, thut 
nichts zűr Saclie. Mán liatle füglich jenen Au to
lnaién, dér seine Prlifung hier bereits bestanden, 
einführon kőimen, und vielleicht wiire er auch 
bereits eingeführt, wenn niclit die in Rede ste- 
henden Verbessörungen es rathlich erscheinen 
liessen. den Zeitpunkt dér Einführung zu ver
seidében bis zu jener Zeit, wo es überhaupt 
gar nichts m ehr zu verbessern gében kaim.

I nd so ist denn die Sonntagsrube noch innner 
ein from m er W unsch geblieben für all' Die- 
jenigen, welche sich nach ihr selinen, doch kein 
solcher W unsch, dessen Erfüllung fraglich isi. 
Sie wird eingeführt werden die Sonntagsrube, 
trotzdem  so inanches unglaubige Gcmüth zwei- 
felnd den Kopf schültelt. Die Sonnlagsruhe wird 
eingeführt werden, und sie ist nur insoferne ciné 
Frage dér Zeit. als dicse Zeit nur nach Wochen 
zjililt.

Dér Tabak im ungarischen 
Reichstag.

Bei dér F talsberalhung des Reichstnges dér ; 
Position «Tabakgefülle» Iliéit Abg. Komjáthy 
für íiberllüssíg, seine Ueberzeugung zu u.otivi- 
ren, dass die Aufrechtcrhaltung dós Tabak- 
monopols Fngarn zum Schaden gereicht und 
dass mán bei freiem Verkehr nicht nur besseren 
Tabak rauchen, sondern auch für das Aerar 
die heutigen Einnahmen erzielen könnle. Redner 
konslatirle mit Bedauern die betrachtliche Ver- 
minderung des ungarischen Tabakexporles und 
l’ragte, ob es wahr sei, dass dér Einlösungsprois 
her.ibgeselzt werden soll. Auch würdo cs Rcd- 
ner biliigen, wenn mán den Tabakbau zum 
Privatgebrauch wieder gestalten würde.

Pulszky fragt, ob dér Tabakbau für das Aus- 
: nd in dicsem Jolii* gestiogen sei?

Gyurkovics wiire gégén die Aufhebung des 
Tabakmonopols, weil dóri. wo ein solches nicht 
bestébb sehr schleclite Zigarren und Zigar tton 
gorauclit werden. Redner wünscht eine slürkere 
Berücksichligung des Tabakexportes nach doni 
Auslnnde, zumal Bosnien, Serbien und andere 
Laiuler cinen stetig znnolmienden Forlschritt 
aufzuweisen habon. Freilich müssle dann Ab- 
hilfe in dér Ilichtung getrolTcn werden, dass 
unsere Zigarren- und Zigarellensorten liinsiclit- 
licit ilirer Ou dilüt nicht so weit binter den 
öslerreichischen Fabrikatcn zurückbleiben.

Minister Lukács kann schon in Kolge der 
grossen íinanziLllun Bedeutung dicsei* Angelcgen- 
lieitdfc Abanderui g des gcgenwürtig bestelicndeii 
Systems nicht in Aussicht stollen. Das Verbot 
d s 'l’abakbaues für den Privatgebrauch erwies 
- ich in Folgo vielfachen Schmuggels als notli- 
wendig. In Angolegenlieit der Ilerabsetzung der 
Tabakcinlősungspreise isi keinerlei Verordnung 
iiusgcgeben wordon. Die Einlösungsproise werden

mit Rücksicht auf die W ünsche des Landes- 
Agrikulturvereins immer im Hinblicke auf die 
Verbesserung der Qualitfil feslgestcllt. Es lüsst 
sich nicht leugnen, dass das Gebiet, auf wol- 
chem für das Ausland Tabak gebaut wird, sich 
betrüchtlich verm indert hat, obgleicli die Ver- 
minderung der Produktion selbst keine so grosse 
ist. Es sind jedoch Verfügungen getroffon wor- 
den, dass der ungarische Tabak im Lande in 
grössereni Maasse benützt und auch der Export 
g.-sleigert werde. Mit Freuden kann der Minister 
inelden, dass der Export sich derzeit bedeutend 
cntwickelt und dass die Tabakoxporl-Gesellschaft 
auf diesem Gebiete eine eifrige Thatigkeit ent- 
faltet. Die Hebung des Exporls wird hofTentlich 
auch eine massige Erhőhung des Produkttons- 
gebietes gestatten.

Eingesendet.
Sehr geehrter Herr Redakteur !

W enn das Versenden der W aaren von Seite 
der Tabakfabriken nach allén Richtungcn des 
Lan des nicht ganz besonderen Zwecken dient, 
dann weiss ich wahrlich nicht, warum  die kön. 
ung. Tabak-R égié die Zigarren auf den Bahnen 
um herwandern Jusst, zumal ich nicht annchm en 
kann, dass die Bahnen dics um sonst Ihun.

! (Gewiss nicht, die F ra d it wird geradcso berecli- 
not. wie für jede Reíákzie geniessenden Par- 
te i .) Seit Monaten fasse icli aus dem kön. ung. ( 
Tabak-Magazin W aaren, welche in Budapest- 
Franzstadt, Budapest-Elisabethstadt u. s. w. an- | 
gefertigt wurden. Dagegen überzeugte ich m idi 
kürzlich davon, dass inán in der llaup tstad t 
Zigarren aus Kaschau im Verschleiss hat. Da 
icli in der Niilie Kaschau’s wohne, kann ich 
m idi niclit genug darüber wundern, wie es 
komint, dass die hiesigen Tabak-V erschleisser 
die Zigarren aus d e r  llauptstadt, die liaupt- 
stádtischen dagegen solclie aus Kaschau ver- 
knufen. Wie komiul das?  Solllo da nicht die 
schleclite Kinlheilimg Scliuld sóin, insoferne es 
doch sehr leicht erziell werden könnte, dass 
die Falu ik jcweilig für denjenigen Rayon arbeite, 
w o sie sich gernde bofind' I. Es wfire m ir an- 
genchm, wenn Sie dió Güle hatlen, diós in 
111 rém geschalzten Blatté zu verölVenllichen.

llochachtungsvoll 
K .  1).

A n t w o r t :
IJeber dicsen Gcgensland wurde bereits zu 

allén Zeiten gesprochen. geschrichen, verlian- 
delt und deballirl, so dass die Angolegenlieit 
naliezu erscliöpfi ist und es sich auch kaum 
lolint über diósé seltsame Erscheinung noch 
irgend etwas zu sagen. Alléin, da cs un-*, als 
eine für jeden Grosstraíikaiinlen wichlige Saclie 
erscheinl, wenn er über Dingc aufgoklárl wird, 
welche den V< r-ohleiss belreffon, wollcn wir 
auch die bezüghehe Aufldarung erlheilen.

Dió Kubrikcn erzeugen über Bestellung des 
Finanznbiiistoriums tiio ; Tabak-Produkte, das 
Fiiiaiizmiiiislerium beslelll diejenigon W aaren, 
wolch • von den l abuk-Cenlral-Magazinen ver- 
langt werden. Zum Scblusse oines jeden Mona- 
les Inufeii die Auswei.se über die angeferligton 
\\ •áron von Seite der Tahuk-Fabrikcti bei dem 
Einaiiztninislcrium cin und dicses ist daher in 
der Lage, der beirclíendcn Fabrik den bezüg- 
IícIkmi Auftrag ertlieiien zu können, nachdem  
ihm der Stand der ferligeu und die Eeistungs- 
ífthigkcil des anzufertigenden bekannt sind. Noh- 
inen wir bcispiolsweise an, dass das Gentral-Zigar- 
ren-Tabak-Mugazin in Kaséban eine Millión II. 
Zigarren beslellt. In diesem Falle inuss es dies

Nüumayor h>to, liiuhipuHt SzíMoeson-utczH ,*íö.

nicht bei der dortigen Fabrik, sondern hier in 
Budapest thun. Vorerst wird nur darauf ge- 
sehen, ob die K aschauer Fabrik dieses Quantum 
bis zu der bestim m ten Zeit zu liefern im 
Standé i s t ; wenn ja , dann liefert dicse Fabrik 
die Zigarren, w enn nicht, dann erlialt jene Fa
brik den Auftrng, welche gerade Vorrüthe be- 
sit'/.t. Háuíig komrnt es sogur vor, dass die Ta
bak-Magazin e viel grössere Vorrüthe besitzen, 
als sie verbrauclien, aus welcliem Grunde dicse 
ang( wiesen werden, dórt oder dahin die über- 
llüssigen W aaren zu expediren.

Ob es die Mögliehkeil zulüsst, dass der Ver- 
sandt der W aaren derart görögéit werden könnte, 
dass mán überall, an Őrt und Stelle, die ein- 
heimischen lokálén Produkto in den Vertrieb 
setzt, das ist eine Frage, die nicht so leicht zu 
beantw orten ist. Es müssle, wenn diess be- 
werkstelligt werden sollte, das ganze System 
geünderl werden, wie es dermnien hesteht, ja, 
es mü-sten sogar dió Fabriken ciné ganz an d ere  
Arbeilscintlieilung erlangcn und selbst in diesem 
Falié könnte die gewünschte Aenderung aucii 
nur zum Thoilc ausgeführt werden. Da es in 
Bezug des Abgangcs der vor.-chiedenen W aaívn 
bekanntlich grosso Unterscliiede gibt, und wah- 
rend in eineni Be/irke eine Sorté (lőtt abgelit, 
ein andercr dieselbe nur geringe verbraucht, da 
ferner auch darauf Rücksicht genommen w er
den muss, dass jede Fabrik derart besebaftigt 
wird, indem die A rbeitskraft oder die bessore 
oder schlechtere Q ualilat des Arbeiter-M ate- 
rials miteingezogen w erden muss in den P*e- 
reicli der betreflcnden fabrikálionsweisen An- 
ordnungen, so kann nntürlicb die Eiii'heilung 
über den W aarenversandt keine andere sóin, 
wie sió donnáién ist, aus welchem Gruüde d ar
über auch, so oft die Frage erörtert wurde, 
hinwcggeschritten w erden müssle.

Dió, licdaction.

Hripf’kasten <lor Rnlakí ion.
Herrn Sch. in N. E. Es erfüllt uns ste ts mit 

W iderwiilen, wenn wir zum Zwecke der Ver- 
breilung unseres Blatles den Grosstrafikanlen 
die W ichtigkeit dessolben nahclegen sollcn, 
zumal • in Blatt wie das unsere, wolchcs im 
seclisten Jahrgnnge síeli nd, seine Exislenzbe 
reclitigung erwiosen und, wie wir mit guteni 
Gewissen sagen können, nach Massgabe der 
Verlialtnisse sehr erspriesslich gewirkt Irat. «I• *i - 
lei Reklámén nicht nothwendig habon sollte. 
Da es aber, gleich Mimin, auch noch and re 
G: osstr.dlkanteri gibt, welche uns mid un-sere 
Teliden/, niclit zu versiében vermögen, so wolien 
wir lluieii nur gesagt Iliben, dass wir ganz 
beruliigl .ml Ilire L nterstützung des B la tt 's  
\*( rzicliten, wenn Si<* niclit Ilire Meinung in 
Bezug dicsei m iser-r renden/, a idom . .Y in. 
lieber Ilon*, dazu können Sie uris nicht habén ; 
uns ist Ihr Kleintraíikaut als Ahonneiit geradeso 
aiigeriehiu, wie Sie sclber. Das wollen Sie síeli, 
merken.

Horrn F. K in P. Del* frajgl.che Ariikéi ist 
bereits vor aeht W ochen erseliiencn.

Frau H B. in Budapest. Mag sein, aber was 
gebt das un- an ?

Horrn M B. in Budapest. Kann nur niüiul- 
lich besproclien werden.

Frau J. W in Budapest llngclühr scchs 
Wochen.

1 lilfsicduktcnr : F(rohand Haltai.
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