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A dohánynagyárusok helyzete a 
vidéken.

Egy dohánynagyárus a következőket 
ir.ja nekünk :

„Dohánynagyári idáin évente 70,000 
Irinyi forgalmat csinál és provízió fejében 
kapok 11 2 százalékok A kisdohányárudám- 
ban eléri fogyasztás sooo frlol tesz ki, a 
bélyeg- és levéljegyekböl felszámítok évente 
147 Irinyi províziót. Ennélfogva az elért 
haszon a kővetkező összegekből folyik :
I1/*0 ,, provízió a nagyárudából 1050 Irt
7°. provízió a kisárndából 5tS0 Irt
I1 3 illetőleg l"/0bélyegés levéljegyekből Iá7 Irt

< Isszesen 1757 Irt.
Ezzel szemben kiadásaimat következő

számok mulatják :
Holtból’ ................................. . NOO frt
egy segéd ........................... . NOO frt
Fuvar s leheráru szállítási illeték; 400 frt
A d ó ...................................... Kit) frt
A ládákon való veszteség . 500 Irt

( (sszesen : •iöfiO frt.
Nem számítva ahhoz világit,iist. fűtést

s azon kisebb kiadásokat, melyek a fel
es lerakásból slb. keletkeznek. Ennélfogva 
az üzletemre, melyet teljes erőm feláldo
zásával gondozok, !)().'! frlol (Ízelek reá, 
a mely összeget bátran lehet looo  írtra 
kikerekileni. Arra a kérdésre, miért áldo
zok én fel évente 1000 Irinyi jelentékeny 
összegei azért, hogy szerencsém legyen 
nagyárnsmik lenni, csak azl válaszolha
tom, hogy engem erre a körülmények 
kényszeri lenek.

Nekem van ugyanis egy nagybani fii- 
szerkereskedésem a nagyárudám mellett 
és ezen üzlet nem megy. mint ma vala
mennyi más üzlet, nem megy a piszkos 
verseny folytán, A körülfekvő falvakból 
bevásárlás végett jövő kisárusok, a kik 
közül majd mindegyike dphánykistözs- 
dével bir, bevásárlásaikul kényelem ked
véért ott eszközük, a honnan a dohány 
és szivarokat kell beszerezni. Hogyha ez 
nem volna, egy óráig sem tartanám a 
dohánynagyárudát. Es Így kényszerítve 
vagyok, hogy a hátrányokat elkerüljem, 
melyet másik üzletemnek elszenvedni 
kellene, az ingyen munkám mellett, me
lyet az államnak teljesítek, kénytelen va
gyok még évenkint 1000 irtot ráfizetni. 
Most kérdezem : Jogosan cselekszik-e az 
állam, midőn ilyesvalamit kíván V Hogy 
jövök én hozzá, csak azért, meri a má
sik üzletemben kárt nem akarok szen
vedni, egy bebizonyítható nagy veszte
séget időben és pénzben elszenvedni ?“

Eddig szól a dohánjüiagyárus, a kinek 
a következőket felelhetjük :

Önt senki sem kényszeríti s nem is

kényszerítheti azt az üzletet, a mely Ön
nek nemcsak hasznot nem hoz, hanem 
ellenkezőleg kárt, hogy azt tovább ve
zesse. - Ne felejtse, lisztéit uram, hogy 
Ön épen azok közül valók egyike, a kik 
maguk okai, hogy ezen szomorú viszo
nyok egyáltalán fcunállanak. Az ember 
nem vesz át oly üzletet, mely évente 
1000 Irinyi kárt okoz, s inkább lemond a 
másik üzletet érő részleges veszteségről, 
mielőtt magának s másoknak ártana! Mert 
ha Ön, s valamennyi ilyen vállalkozó, a kiket 
ismerünk, egy dohánynugyáruda elnye
résében szerencséjüket nem látnák, 
akkor a kincstár valószínűleg hamar kény
leien volna dupla províziót fizetni, a 
milyent maiizet s a kincstár nem törődne 
vele, mert a kincstár ebben az esetben 
üzletvállalkozó, a mely úgy, mini egy má
sik, magasabb vagy kisebb árakat fizet, 
ahhoz képest, a milyen igények támasz
tatnak.

Milyen érdekek kényszerítik Önt a 
veszteség daezára a nagyáruda folyta
tására, ez meglehetős közömbös. De en
gedje meg, a dolog nem korrekt, miután 
azt a hiedelmet kelti fel, hogy ön igen 
jól existálhal mellette és Ön után más- 
emberek is lépre mennek. A mi azt az 
álláspontot illeti, a melyet a kincstár ezen 
s ilyféle eshetőségekkel szemben elfoglal, 
ebben semmi jogtalanságot -nem lehet 
látni. Egészen más nézet alá esik az 
elárusilás és annak mizériái általános
ságban, a mi mialt gyakran támadunk s 
méltán, mert épen az Ön által szolgál
tatói! példában leli bizonyítékát az, hogy 
mily tarthatatlan állapotok léteznek nálunk 
e tekintetben, s mily szükség van reá, 
hogy egyszer valahára egy elárusitási 
állás szerveztessék, a mely hivatva volna 
hivatását komolyan s előszeretettel telje
síteni, hogy az egyedáruság maga bol
doguljon.

Es most egy szó mindazokhoz, akik 
hivatva vannak úgyszólván a dohány- 
egyedáruság clámsitásának ügyeit vezetni. 
Hogy képzenek maguknak ezek a körök 
tulajdonképen egy nagy- és kistözsdét, 
a kiktől mégis bizonyosan annyi rengeteg 
sok függ?

Vájjon az áru oly elárusítók utján 
kerüljön a fogyasztók közé, akik szeret
nének ünnepelni, a helyett, hogy dolgoz
nának, amit oly embereknél, kik mitsem 
keresnek, rósz néven nem is lehet venni ?

Vagy mindenki, aki ni. kir. dohány
termékekéi elárusít, ezért munkájához 
mérten legyen kárpótolva? avagy a m. 
kir. dohányigazgatóságot egyáltalán nem

érdekli, vájjon egy elárusító az ö tevé
kenységéért meg lesz-e jutalmazva, vagy 
sem ? Vájjon a dohányárusok a dohány- 
egyedáruságra birnak-e hivatásuknál fogva 
nyomatékkai, vagy ellenkezőleg, ha kell 
könnyen nélkülözhetők? Ezen kérdéseket 
intézzük mindazokhoz, akik irányadók az 
újítások s rendelelek kibocsátásánál, a 
melyek a dohányegyedáruságra vonatkoz
nak.

Feleljenek ők ezen kérdésekre és a 
felelet eredményéhez képest teremtsenek 
valamit azon a téren, a mely szóban 
forog. És a felelet nem lehet más, mint 
hogy az elárusitási viszonyok rosszul 
állanak és pedig azon okból, mert nem 
részesülnek a szükséges figyelemben és 
inért az elárusilás nincs kellőleg díjazva 
és mert minden elárusítót oly embernek 
hajlandók tekinteni, aki egy alamizsnát 
húz és nem olyannak, aki nehéz munkál
tatásáért kevés kárpótlásban részesül. 
Amint a kép mulatja, van az államban 
még sok más rosszabb is, illetőleg az 
illetékes balóság nagyon jól tudja, hogy 
az elárusítónak nagyobb része üzletét 
ingyen gondozza, mert oly viszonyok 
uralkodnak, mint a miket előadtunk.

Vájjon ez egy állami vállalat tisztessé
gével s tekintélyével megegyezik, vájjon 
az állam jól cselekszik-e ezzel, vájjon 
végre czélszerii s üzletszakszerii-o, hogy 
ezeket mind némán helyesli, sőt követeli, 
erre azok adjanak választ, akik a dohány- 
egvedáruság terén mint vezetők szerepel
nek és mindenesetre mint hivatalnokok 
kötelességüket becsületesen vélik teljesí
teni, semmieselrc azonban mini kereske
dők, a minőknek, mellékesen legyen 
mondva, különösen ezen szaknál lenniük 
kellene.

És épen ezen utóbbi miatt beteg az 
egész systema, Alphálól egész Omegáig. 
Mit törődik a dohányzó, mit törődik a 
közönség azzal, vájjon az, a kinek ebbe 
beleszólása van egy magasrangu tiszt
viselő vagy magánkereskedő! De ezzel 
korántsem akartuk azt mondani, hogy a 
tisztviselők ezt a művészetet nem képesek 
létrehozni. O igen! A tisztviselő ép úgy 
megteheti azt intelligeneziájáná Ifogva, sőt 
talán többet! Azonban egynek kell léteznie 
s ez az akarat! Sajnos, úgy látszik, az 
utóbbin múlik! Isten javítsa!

Gyakorlati ajánlatok.
Kétségtelen, hogy a dohányelárusitás terén 

számtalan kérdés merül fel, melyek csak szak
értők segítségével fejtbe tők meg. Az clárusitás- 
nál azonban csak azok szerepelhetnek mint 
szakértők, a kik az elárusitást tényleg gyako

rolják s azt vagy nagyban vagy kicsinyben űzik.
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A kérdések, melyekről itt szó lehet, nem olyan 
kicsinylendők, a mint azt általánosságban hinni 
lehetne. Egy nagy része a mizériáknak, a mely 
mint egy alpes az egészet nyomja, már régen 
el lett volna hárítva, hogy ha a szakértői bizott
ságok intézményét behozták volna, a mint azok 
minden más ipari s kereskedelmi szakmáknál 
behozva léteznek.

Mik azok a megoldandó kérdések, azt az évek 
hosszú során át láttuk elsurranni, miután ily 
kérdések mindennap felvettetnek. Miután itt 
nemcsak kizárólag az elárusítók érdekéről, ha
nem az államkincstár fontos érdekéről van szó, 
annál inkább meglepetésszámba megy, hogy e 
tekintetben eddig misem történt, daczára an
nak, hogy a m. k. dohányigazgatóságnak, a bi
zottság összeállítása s kinevezésénél könnyű 
játéka van. miután előtte a mérvadó s meg
felelő személyességek ismeretesek.

Hogy ha az a nagy- és kisdohányárusokból 
szervezett bizottság hivatalánál fogva a maga 
nemében fontos hatáskörrel lenne ellátva, annál 
nagyobb hatáskörrel kellene még a gyártás terén 
ellátva lennie. Mi nem kívánunk praktikusabbat, 
időszerűbbet és a dohányegvedáruságra hasz
nosabbat, mint a szakértők kinevezését, a kik 
negyed- vagy félévenkint összehivatván, a m. k. 
dohányjövedéki igazgatóságnak mindenről refe
rálni tartoznának, a mi nézetük szerint jav í
tásra s orvoslásra szorul. Hogy ha a mostani 
mk. dohányjövedéki igazgatóság ma ezek nélkül 
dolgozik s a közönség és az elárusilók véle
ménye kifürkészésének drasztikus szükségessége 
nála még nem jelentkezett, ezzel még semmi 
sincs mondva, a mennyiben az ilyen berende
zést még névről sem ismeri senki. Egyébiránt 
az ily véleménynyilvánításnak szükségességét 
már a hatvanas és hetvenes évek elején a do- 
hány-egyedáruság akkori vezetősége is ismerte. 
Hogy ha ezek nem is voltak bizottságok, a me
lyek akkor üsszehíva lettek, de igenis megfor
dítva voltak bizottságok, melyek azért lettek 
kiküldve, hogy a jelentékenyebb elárusítóknál 
puhatoljanak, mik az ő óhajaik s panaszaik s 
az üzletmenet felől tapasztalatokat szerezzenek.

Természetesen az ily puhatolási rendszer csak 
nehézkesen s hiányosan működött, minek oka 
az volt, hogy azzal felhagytak. Későbben, amint 
emlékszünk, az összes pénzügyőri bizottságok
hoz kérdőivek lettek kiküldve, s általuk a do
hányárusoktól szolgáltatott adatok alapján ki
töltve. Azonban ezen a mai napig is fennálló 
gyakorlat is inpraktikus s hasznavehetetlennek 
bizonyult, s a mennyiben a pénzügyőri biztosok 
ép oly kérdésekre kénytelenek felelni, a melyek 
csekély fontossággal bírnak s felületes módon 
lesznek kezelve. A mindinkább emelkedő s gya
rapodó fogyasztással szemben, mely a múlt 
évekhez képest megkétszeresedett s megnégy- 
szeresedett, oly rendszabályokra van szükség, a 
melyek egyrészt hivatva volnának az óriási 
üzemgépezetnek működését minden zavartól 
megkímélni, másrészt a működési teret kitágí
tani s megnagyobbítani. Miután azonban a do- 
hány-egyedáruság állami kezelés befolyása alatt 
áll, a mely bizonyos határokat túllépni nincs 
jogosítva, nem ugv, mint egy magánember, a 
ki azt teheti ; azért annál szükségesebbnek mu
tatkozik időről-időre a tényálladókot azoknak a 
tudomására juttatni, a kik hivatva vannak vál
tozásokat keresztülvinni vagy újításokat behozni.

Egy az elárusitás terén napvilágra került 
hátrányok felől adandó véleményezésre alakult 
bizottság sokat tehetne a hátrányok orvoslására. 
Hogy ilyen hátrányok léteznek s a dohány- 
egyedáruságnak kárára vannak, ezt mindenki 
elismerheti, a kinek hivatása a dohánytermé
kekkel foglalkozni. Már a ládák kérdése tekin- i 
tétében is talán a kincstár javára módosítás

történhetett volna, ha erről azok lettek volna 
megkérdezve, akiket ezen ügy illet s ezen ügyben 
nem kizárólag a fiskális szempontot tartották 
volna irányadónak. Már régen be lett volna 
hozva a kisdohányárusok javára a vasárnapi 
munkaszünot is, hogyha ennek előnyei s hátrá
nyai felől egy bizottság döntött volna, a melynek 
véleménye mindenesetre azt eredményezte volna, 
hogy minden szükséges kétely eloszoljon. S már 
régen bírnánk az elárusítók tekintetében meg
állapított renddel, amely sajnos nem létezik s 
a végtelenségig felszaporodott elárusító helyek 
sem létezhettek volna, hogyha egy bizottság 
volna, amely ezen tünetnek hátrányos voltát 
hajszálig kik utatná. S mit jelentene ez a gyártás 
terén, hogyha az üzletmenetről, egy uj szivar
nem behozataláról és beszüntetéséről véleményt 
mondhatna az, aki naponta a közönséggel 
egyenes összeköttetésben lévén, hivatva volna 
azt megítélni, amit minden szak- és nem szak
ember megtehetne.

DOHÁNYA  RU S O K KÖZ LÖNYE.

A mi ajánlatunk az, hogy a m. k. pénzügyminisz
térium részéről neveztessék ki egy bizottság, a

Ezen ajánlatunk nem uj, a mennyiben azt évek 
előtt megfontolásra ajánlottuk. Hogyha az akkori 
fáradozásnak czéltalan voltát belátva, ma újra 
ezen ügyet felelevenitjük, azt csak azért tesszük, 
miután azóta megint sok más reformálandó ügy 
merült fel, melyet nemcsak olvasóink érdekében 
észrevettünk, hanem a m. kir. dohányigazgatóság 
érdekét is véljük előmozdíthatni, hogy ha a 
szóban levő intézmény sürgős behozatalára 
reámutathatunk.

Ajánlatunk el nem fogadásában nem látjuk 
annak czélszerütlenségét, annál kevésbé, mert 
meg vagyunk győződve, hogy a hatalmas készü
léknek működése ezen tényező nélkül lehetetlen. 
Hogyha az erők kicsinylése az, amely ellene szól, 
mégis biztosíthatjuk, hogy e tekintetben nagy 
tévedés forog fenn, egy oly tévedés, melynek 
következményei már eddig is jelentékeny kárt 
okoztak s a nagy virágzásnak szánt dohányogyed- 
áruságot ép úgy anyagilag, mint erkölcsileg 
károsítják.

Vegyesek.
A magyar királyi országos központi minta- 

pincze ma délelőtt tartolta évi rendes köz
gyűlését a földmivelésiigyi minisztérium tanács
termében. A földmivelésiigyi miniszter képvi
seletében jelen volt Dobokay bajos miniszteri 
tanácsos, a ki egyúttal a közgyűlésen elnökölt. 
Az évi jelentésből kitűnik, hogy az 1898. év 
folyamán a mintapinezében 7640 hektoliter bort 
kezeltek, a melyből eladalott 3101 hektoliter 
140,908 Irt értékben. A jelentés tudomásul
vétele után a közgyűlés megválasztotta bizalmi 
férfiaknak Apponyi Sándor grófot és Rézler 
Györgyöt. —  Kzt megelőzőleg a Magyar bor
termelők országos szövetkezete tartotta meg 
közgyűlését Ágoston József országgyűlési kép
viselő elnöklésével. Az előterjesztett jelentés 
szerint a szövetkezeti tagok és a mintapinezé
ben képviselt termelők az 1808. évben 1090 
hektoliter bort szolgáltatlak be, ezenkívül a 
szövetkezel vásárolt 23(13 hektolitert. Az előző 
évi maradványnyal együtt a szövetkezeti pinezé- 
ben 1898-ban 4404 hektoliter bort kezeltek. 
Az üzletvitel eredménye 1575 frL 8(1 kr. tiszta 
haszon, a melyre nézve a közgyűlés elfogadta 
az igazgatóságnak azt az indítványát, hogy az 
egészben a részjegy törlesztési alaphoz csatol- 
lassék. ̂ Úgy az igazgatóság, mini a felügyelő- I 
bizottság ez övben is lemondottak az őket 
megillető jutalékról. A  jelentés fölemlíti, hogy 
az Igazgatóság a szövetkezett újjáalakításának 
illetve szélesebb alapokra fektetésének kérdé
sével foglalkozik. A szövetkezel ez évben is I 
számos esetben rendelkezésére állott magán- 1 
feleknek minden díjazás nélkül, pinczekezelésük 
tekintetében tanácscsal szolgált, boraikat meg- í 
vizsgálta, megbecsülte, hozzáértőket küldött ki i 
kezelés végett stb. K mellett a minlapinczébe |

fölvett magángyakornokonon kívül már a hetedik 
évben részesíti az állami felsőbb borászati és 
szőlőszeti tanfolyam hallgatóit gyakorlati kikép
zésben. A közgyűlés fölhatalmazta az igazgató
ságot, hogy a szövetkezet újjáalakítására vonat
kozó előmunkálatokat saját hatáskörében tegye 
meg és az eredményről a kifejlendőkhüz képest 
annak idején tegyen jelentést.

A cs. kir. szab. Adriai biztositó társulat üzleti 
jelentése, a melyet az április 27-én megtartott 
közgyűlésen terjesztettek elő, a következő fon
tosabb adatokat tartalmazza: Az életbiztosítási 
ágazatban 1898. évben kötött biztosítási ügyletek 
80.022,054 korona biztosított tőkére rúgnak s 
igy a biztosítási átlag 1898. deczembcr 31-én 
193 millió korona tőkét és 472,714 korona 
járadékot tüntet ki. A díjbevétel 8.015,106 ko
ronát teszen, mig a halál és elérési esetekben 
teljesített fizetések 3.720,572 koronát igényeltek 
és ezenkívül függő károkra 041,338 koronát 
helyeztek tartalékba. Az életbiztosítási díjtartalék 
immár 49.033,280 koronára emelkedett. Az 
elemi (tűz és szállítmány) biztosítási ágazat >k 
díjbevétele 15.503,490 koronát tett ki: viszonl- 
b i z tositáso k ra 7.293,538 korona, kárfizetésekre 
a viszontbiztosítókat illolő rész levonása útin 
5.307,476 koronát fordítottak s ezenfelül függő 
károkra 88 ,2.0 koronát helyeztek tartalékba. 
A tüzbiztositási díjtartalékot folyó évben is.szapo
rították és pedig nemcsak a több díjbevétel 
arányában, hanem százalék tekintetében is, mely 
tartalék, a viszontbiztosítók részének levonása 
utána tüzbiztositási ágazatban 4.001,870 koro
nát, a szállítmány-biztositási ágazatban 181,9 54 
koronát teszen. Az 1898-ik óv az elemi bizto
sítási ágazatokban még kedvezőtlenebb volt az 
előzőnél, mindazáltal a mérleg végeredménye 
az cgybegyüjtöLL jelentékeny tartalékok kamatai 
és az életbiztosítási üzlet kedvező eredményé
nek segítségével kielégítő, 400.000 korona le
vonása után, mely összeg egy uj tartalékalap 
(kamatláb sülvedése ellen) létesítésére ford il
laton és további 80.000 korona levonása után, 
a melyet az 1899-ik évben fizetendő adókra 
helyeztek tartalékba és az 1897-iki év 11.2 40 
korona nyeremény áthozatának hozzáadásával 
821.158 korona fölösleg mutatkozik. Ez összeg
ből az alapszabályszerii levonások keresztül
vitele után épp ugv, mint a múlt évben, rész
vényenként 150 korona osztalék került elosz
tásra. A társulat tartalékai 1898. évben 3,885.830 
koronával emelkedtek és az előttünk fekvő 
mérleg szerint 58,293.800 koronát Lesz ki. a mely
ből 51',297.090 korona tartalékul (tisztán, tehát 
a visszbizlosilási rész levonásával), 0,090.980 
korona nyeremény tartalékul és 1,899.484 korona 
árfolyam ingadozási tartalékul szolgál.
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Die Lage dér Grosstrafikanten 
in dér Provinz.

Kin Grosstrulikant schreibt mis:
„Teli erzielc in mciner Grosstrafik 

cinen Umsatz von jahrlirh 70.000 Gulden 
und beziehe eine Verschleissprovision,
1 ‘/a Prozent. Dér in meiner Kleintrafik 
erzielte Konsum betriigt 8000 Gulden, 
fiir den Verkliül' von Steinpel und Brief- 
marken vereinnahine ieh eine Provision 
von jahrlich 147 Gulden. Deninach be
stéid dér erzielte Nutzen in folgenden 
Betriigen :
P i,° 0 Provision h ú s  doni Orossverschleiss II. 1050 
7°|0 » » dér Kleintrafik » 560
1* a bezw. 1 u;(t von Steinpel und Őrleten » 147

Zusammen fi. 1757 
Dagegen zeigen ineine Ausgaben fol- 

gende Zit'l'ern:
Gewölbmiethe . . . . II. 80(1
Ein G ehilfe..................... „ 800
Zuluin- und Frachlgebühr „ 400
S t e u e r ........................... .. 160
Verlust an den Kisten . „ 500

Zusainmon 11. 2(ICO,
wobei ieh weder Beleuehtung, noeli 
Heizung, noch Manco an Kasse und 
Waaren, noeli jene klói ne Ausgaben er- 
wahne, welche durch Auf- und Abladen 
ele. enlslehen. Demnaeli zable irb jiihr- 
lich aul' das Geschii.fi, das ieh durch 
meine aiifreibende Thiitigkeit erziele, DOH 
Gulden drauf, welcher Belliig sich ganz 
gut aul' rund fi. 1000 ergiinzen liissl.

Fragen Sie inich min, vvaruni ieh fiir 
die Éhre ein Grosstrulikant zu sein, den 
verhallnissnnissig nainhaften Betrag von 
jahrlich tausend Gulden opl'ere, so kaim 
ieh Ihnen nur sagen, dass inich die Ver- 
hiilliíisse hiezn zvvingen. leli Iliibe niimlich 
ein Spezerei-Engrosguschilft, anstosseiul 
neben meiner Grosstralik, und ilieses 
Gcschiift leidet wie jedes andero heul- 
zutage an den Folgen einer schinutzigen 
Konkurrenz. Die aus den umliegenden 
Dörfern zum Einkaufe kominenden Klein- 
hiindler, von delien l'ast Jeder eine 
Tralik hat, besorgen denn aucli aus Be- 
quemliehkeitsriicksichten ihren Kinkauf 
dórt, wo sie aueh den Tabuk und die 
Zigarren ausfassen kőimen. Ware dics 
nicht dér Fali, ieh liielle den Grosslraíik- 
Verschleiss nielit eine Stunde láng. Und 
so bin ieh denn gezwungen, mii die 
Nachtheile zu vermeiden, welche mein 
underes Geschiil'l eiieidcu wiirde, nebst 
meiner Gratisiirbeil, die ieh dem Simító 
liefere, noeli jiihrlieh tausend Gulden 
draufzuzahlen. Nini l'rage ieli aber : Ist 
es vöm Staalc recht gehandell, wenn er 
Solehes fordert? Wie kömmé ieh dazu, 
blos darum, weil ieli in mcincm anderen 
Geschiifte keinen Schaden erleiden will, 
einen nachweisharen grossen Verlust un 
Zeit und Geld zu erleiden ?“

Soweit dér Grosstrulikant, dem wir 
nur Folgendes crwidern kőimen :

„Mail zwingt Sie nicht und kaim Sie 
nicht zwingen, das Geschiil'l, welehes

Ihnen nicht nur nichls eintragt, sondern | 
Ihnen noch Schaden verursacht, woiter 
zu führen. Vergcssen Sie nicht, gechrter 
llerr, dass Sie ébenfáiig Einer Derjenigen 
sind, welche es verschulden, dass dicse 
Iraurigen Verhiillnisse überbaupt bestchcn. 
Mán übernimmt nicht ein Geschiif't, 
welclies jiihrlieh tausend Gulden Schaden 
bringt und verzichtet lieber auf den 
Entgang eines Theiles seines anderen 
Geschiiftes, bevor mán sich und anderen 
Beulcn sehadel.

Ja wohl, inéin Herr! Sie schaden ande- ■ 
ren Lenien I Denn wenn Sie, und wir 
keimen viele derartige Unternehmer, nicht | 
ihr Heil in dér Errichtung einer Gross
tralik erblicken würden, dann wiirde das ; 
Aerar wahrscheinlich bald die doppelte | 
Provision bezahlen, die es derinalen be- 
zahlt und darun bige dem Aerar nichts, 
denn das Aerar ist in dicsein Falle ein 
Geschaftsunternehmer, dér so wie jeder 
Andere, bessere oder billigere Preise 
zahlt, je nachdem die Forderungen ge- 
stellt werden.

Welehes Interessé Sie dazu zwingt, die 
Grosstralik, trotz Verlust, docli zu führen, 
ist ziemlich gleichgiltig. Aber verzeihen 
Sie, korrekt ist die Sache nicht, weil Sie 
den Glauben erwecken, Sie kőimen daliéi 
ganz gut existiren und nach Ihnen wahr
scheinlich auch andere Leute in die Falle 
gébn werden. Was den Standpuukt anbe- 
langt, den bei dicsen und solchen iihn- 
lichen Vorkominnissen das Aerar ein- 
ninnnt, so liisst sich, wie gesagt, darin 
keinerlei Ungerechtigkeit erblicken. Etwas 
Anderes dagegen ist es uin den Ver- 
schleiss selbst, den Verschleiss und dessen 
Miséren im Allgetneinen, dem wir des 
Defteren an den Leit) rücken und dicsér 
freilich findet in dem Beispiel, das Sie 
mis liefern, cinen sprechenden Beweis 
dalür, wie uuhaltbar die Zustiinde in 
dieser Beziehung bei uns sind, wie sehr 
Noth es tinit, dass ondlich einmal darun 
gesebritten vverde, einen Verschleisser- 
sImid zu sehaffen, dér seine Aufgabe 
mit Ernst und Liebe erfasst, damit das 
Monopol selbst dadurch gedeihe.

*
Und mm ein Wort an all Diejenigen, 

die da bérűién sind sozusagen, die Ver- 
schleissangelegen liciten des Takakinono- 
pols zu leilen. Wie stelll maii sich in 
dicsen Kreisen eigenllich den Bross
odéi' Kleinverlag vor, von delien docli 
sicberlich so ungoheuer viel nbhiingt ? 
Soll die Waare durch solche Verscbleiser 
in die Hiúidé dér Konsumeiiten gelangen, 
die géni l'eiern mőcbten, statl zu árlici
ten, was docli bei Lenien, die nichts 
Verdiimen, gur nicht zu verargen isiV 
Oder soll Jeder, dér die kön. ung. Tabak- 
produkte in den Maiidéi bringt, (hifiit' 
nach Massgabe seiner Thiitigkeit entlolmt 
werden? Oder hat es die kön. ung. 
Tabak-Regie gar nicht zu küininern, ob 
ein Verschleisser fiir seine Thiitigkeit 
entlohnl wird oder nicht? Sind die Ver
schleisser fiir das Tabakiiionopol wichtig

in Bezug ihres Berufes, oder sind sie 
anderseits, wenn es sein muss, leicht zu 
entbehren ?

Dicse Fragen richten wir an all Die- 
jenigen, die massgebend sind, bei Schafl'ung 
solcher Neuerungen und Erliisse, welche 
das Tabakiiionopol betreffen. Sie inögen 
sich diese Fragen beantworten und ge- 
miiss des Ergebnisses dieser Beantwortung 
auch Wandel sehaffen, auf einem Ge- 
biele, wie es das in Rede stehende ist. 
Und nicht anders kaim die Antwort 
lantén, als dass dermalen die Versleiss- 
verbaltnisse im Argen liegen und zwar 
aus dem Grunde, weil ihnen nicht die 
nüthige Aufmerksamkeit geschenkt wird, 
weil dér Verschleiss nicht gebührend 
entlolmt wird und weil mán jeden Ver- 
schleissberechtiglen für einen Menschen 
anzuschauen geneigt ist, dér eine Pfründe 
bezieht und nicht für einen Solchen, dér 
für schwere Arbeitsleistung geringe Ent- 
schadigung erhalt.

Wie Figura zeigt, gibt es jedoch noch 
weit Schlimmeres, indem dér Staat, be- 
ziehungsweise die kompetente Behörde 
es recht gut weiss, dass dér grösste 
Theil ilirer Verschleisser, die Geschiifte 
umsonst besorgt, weil Verhaltnisse vor- 
herrschen, wie die geschilderten. Ob dies 
dér Würde und dem Ansehen eines 
staatlichen Unternehmens entspricht, ob 
dér Staat selber gut daran tinit, sich 
umsonst bedienen zu lassen, ob es 
schliesslieh. zweekmassig und gescháfts- 
kundig ist, wenn maii dériéi stillschwei- 
gend billigt, ja sogar fordert, das Alles 
wollen Diejenigen beantworten, die auf 
dem Gebiete des Tabakmonopols als 
Leiter gelten und die allenfalls als Beamte 
ihre Pflicht redlich zu erfüllen vermemen, 
indess keineswegs als Geschiiftsleute, was 
sie, nebenbei gesagt, speziell in diesem 
Fache unbedingt sein müssten.

Und an diesen Lelzteren krankt eben 
das ganze System, vöm Alpha bis Omega. 
Was kümmert es den Raueher, was 
küinmert es das Publikum, ob Derjenige, 
welcher hierin dreinzusprechen hat, ein 
hóhér Beamter ist oder ein privátéi- 
Kaufmann! Docli, wir wollen damit keines
wegs gesagt habén, dass Beamte diese 
Kunst nicht zu Standé bringen. O gewiss! 
Dér Beamte vermiig dies ebenso, in 
Folge seiner Intelligenz vielleicht noch 
mehr! Alléin Eines muss vorhanden sein, 
und das ist dér W ille ! Leidet' scheint es 
an dem Letzteren zu inangeln! Gott 
besser’s !

In dér türkischen Tabakfabrik.
(Fortsetzuntf nus Nr. ő.)

Als auch sic ein unfreiwilliges Endo fand. ward 
Klárié muthlos, vertauschte die Feder mit der 
Pfeife und wurde Beamter dér königlich ungari- 
tsclien Tabakregie. Durch Fleiss und Tüchtigkeit 
wurde er auch in diesem Fache bald so berühmt. 
dass er lís7á, nacli Finführung des Tabak- 
monopols in Bumiinien. dortselbst in cin hohes 
Am i berufen wurde. Die karge Musse, die er 
seiner Arbeit abgewinnen konnte, benliUte er, 
uin in Bukarest einen slavischen Geselligkeits-
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véréin zu gründten, in welchem Theaterstücke 
von ihm aufgeführt wurden. Nachdem er meh- 
rere Jahre láng Direktor dér rumanischen Tabak- 
fabriken gewesen war, iibersiedelte er 1884- 
nach Konstantinopel, wo er die Direktion dér 
grüssten türkischen Tabak fabrik übernahm. 
Andi hier verstand es seine leutselige Persőn- 
liclikeit, das Nützliche mit dem Schőnen zu ver- 
binden und als Viceprasident dér österreichisch- 
ungarischen Wohlthütigkeitsgesellschaft gleichwie 
als Priisident dér Sehulen ist er eine Zierde 
dér Kolonie nicht bloss, sondern eine Eeuchte 
dér gesammten europaischen Gesellschaft dér 
türkischen Ilauptstadt.

Die von Klaric geleitete Fabrik, auf dér 
Stambuler Seite des goldenen Horns, in dem 
Quartier Dschubali gelegen, ist seit dér Direktion 
dieses Mannes so blühend und interessant ge- 
worden, dass sic heute untéi* die schőnsten 
Sehenswürdigkeiten von Stambul gezahlt werden 
muss. Klaric und dér seines Direktors würdige 
Vice-Direktor Róbert, eine nicht minder sym- 
pathische Persünlichkeit, unterzogen sicli solbst 
dér Mühe, mich stundenlang durch die Raumc 
des kolossalen Gebaudes zu führen, als ich 
demselben unlangst cinen Besuch abstattete.

Bevor mán das Maus betritt, sieht mán 
reclits von demselben das grosse Depot, in 
welchem standig mindestens 6 Millionen Kilo
gramm Tabakblatter von dér ordinarsten bis 
zűr feinsten Qualitiit aufgestapelt sind. W ie dér 
türkische Tabak, geniesst auch die türkische 
Tabakfabrikation seit allersher einen wohl- 
begründeten Ruf. Die glückliche Ragé derTürkei, 
vveíche für die Tabakkultur vorzüglich geeignet 
ist, machte es nicht nothwendig, auch nur cin 
eínziges Mai fremden Tabak eihzuführen, trotz- 
dem dér türkische Bedarf für Inland und Aus- 
land sich von Jahr zu Jahr gosteigert hat. Die 
Konstantinopler Fabrik alléin liefert mit einer 
Arbeitskraft von 1600 Personen liiglich 12.()()() 
Kilogramm. Von den altén Fabrikationsweisen 
sind blos beibehalten: das Sortiren dér Tabak- 
bliitler. mán verwendet dafür die Tülündschi 
genannten Leute, welche früher in kicinen 
Fabriken des Landes beschüftigl waren und 
sich dórt eine unübertreíTliche Geschicklichkeit 
und Schnelligkeit des Arbeitens erworben habén: 
ferner theihveise den Handschnitt dér feinsten 
Sortén: endlich die von den sogenannlen Ilar- 
mandschis besorgte Mischung verschiedener 
Tabake zu einer Qualitiit, den Hármán. Sonst 
ist alles durchwegs modern. Für den Massen- 
schnitt dér ordinaren Qualitiiten hat mán grosse

englische und ungarische Tabakschneidemaschi- 
nen mit Dampfbetrieb. Für die Paketfabrikatíon 
hat Klaric ein eigenes billiges System erfunden. 
Für die ordinilren Qualitiiten Zigarettenhülsen 
sind Maschinen ohne Klebstolí angeschalít 
worden; ebenso werden die Blechschachleln 
und Kartons maschinenmüssig hergestellt.

Gleich beim Eintritt in die Fabrik zeigte mir 
Klaric das Ballen-Depot, wo die zűr tiiglichen 
Fabrikation benőthigten Tabakbliitter lagen. 
Von hier gelangte ic*h in die Abtheilung, wo dér 
Tabak aus den verschiodenen Ballen he.raus- 
gezogen und Blatt für Blatt sortirt wurde. In 
jede zu fabrizirende Qualitiit kom mim vorschie- 
dene Tabaksorten. um den gewünschten Wohl- 
geruch, die richtige Slíirke und den guten 
Brand zu erzielen. Vor dér Sortirung wurden 
die Ballen zugewogen und nach dér Sortirung 
nach den herausgefundenen Qualitiiten wieder 
zurückgewogen und die Kontrolle ergab nicht 
die geringste Diíferenz. Dicse Kontrolié wurde 
bei jeder Manipulation von Abtheilung zu Ab
theilung ganz slreng und genau eingehall.cn. 
Bei dér Sortirung arbeiteten ausschliesslich 
Mfrnner. 180an Zalil. die sogenannten 'l'üLündschi. 
welche, wie schon früher bemerkt, als besondere 
Fachkenner gelten, und die Harmandschi. Dicse 
Mischung dér verschiedenen Tabakblüller in 
eine Qualitiit, in den Hármán, ist die wichtigste 
Arbeit in elér Tabakfabrikation und wird nur 
durch die erwahnten Spezialisten besorgt.

Die Fabrikation erfordert. sobald dicse Vor- 1 
arbeit erledigt ist, eine zárté, feine Behandlung. 
Die türkischen Tabakblatter v(*rLragen kein 
Wasser, nur die ordinilren grüssereii Bliitter, 
welche vielleicht durch liingeres Eagern aus- 
getrocknet erscheinen, werden nebelartig ange- 
feuchtet, um wieder geschrneidiger zu werden. 
Dér in gewissen Proportionen durchgemischte 
Hármán kam nunmehr zum Schnitt —  die 
feinere Qualitiit zum Handschnitt, die ordinii.ro 
zum Maschinenschnilt. In dér Iíandschneider- 
Abtheilung, in welche ich jetzt gelangte. wurde 
dér Tabak von ctwa hundert Arbeitern mit 
den sogenannten «Havans», einer primitíven 
Art von Werkzeug, geschnitten: jeder Arbeiter 
hatto seinen I lilfsburschen, welcher vöm Meister 
bezahlt ist und dafür die Aufgabe hat, die 
Bliitter zu reichen: dér Meister. welcher iin
Akkord per Quantitiil und Qualitiit arbeitet. 
gewinnt dadureh mehr Zeit zum Verdienen’ 
Die tügliche Produktion in dicsér Abtheilung 
betriigt áOOO Kilo.

Dér Maschinenschnitt wurde in einer rniich-

tigen Maschinenhalle, in welcher 2i) mit Dampf- 
kraft betriebene Kolosse brummten. bewerk- 
stelligt. An jeder Masehine waren zwei Maim 
beschiifLigt, von (lenen dér Eine den Tubák in 
dór Masehine zurcchtlegte, dér Andere den von 
dér Masehine geschni ttenen Tabak empling, 
ti linóié und mischte. Von den Maschinen werden 
liiglich durchschnittlich 7 bis 8000 Kilo ge- 
sch n itten.

Die gesclmittenen 'l’abake wurden in Kisten 
von lő bis S20 Kilo geschüttet und durch Danipf- 
Aufzlige in das Küld- oder Ruhelager lierab- 
gelassen. weil sic nie an demselben Tag< ‘, son
dern erst nach 48 oder 72 Slunden und wenn 
möglich nocli spüter verpackt werden, um sich 
dann in Schachteln oder Packeten besser er- 
halten zu kőimen. Daher werden immer frische 
Tabake herabgelassen und zűr Verpackung 
iiltere heraufgezogen.

Die reineren gesclmittenen 'l’abake wurden in 
cinem andereri Saale in .Karton-Schachleln von 
25 Gramm und in Blechschachteln von 100, 
250 und 500 Gramm gefiillt. Es war ein hüb- 
sches Bild, als ich auf den Tischen die zűr 
Auswage vorbereitétén, sorgfiiltig gelöston gold- 
schimmernden Fiiden dicsei* feineren und feinslen 
'1’abaksorten hegen sah. In dicsér Abtheilung 
werden Liiglich 000 bis 1000 Kilo in die vor 
dér Füllung etiifuettirten und nachher bandc*- 
rolirten Schachteln gepackt. Von den ordiniiren 
Tubákén werden Packete von 2213, 25 und 01 1 , 
Gramm hergestellt. In vier grossen Sülén wurde 
dicse Arbeit durchwegs von Frauen und Miidchen, 
ineisL spaniolischen Jüdincri, in uniformirten 
Kleidern, besorgt. Maii glaubte sich in eine 
Schule versetzt. wo auf einen VV; ink des Lehrers 
die Aufgabe in blitzschnclicm '1’akt erledigt 
wird. Das üusserst leichte, praktischo und biliige 
Packetsystem rülirt von Klaric her. dér auch 
die woibliche ArbeitskrafL zuerst in die türki
schen Tabak fabriken eingefiihrt hat. Die Schnellig
keit, mit welcher die Packete ferliggeslelll 
wurden, war slaunenorregend; inán konnte 
kaum die Bewegung dér lleissigen Ilsinde ver- 
folgcn. Ein Grill- in di<* Masse und ein W urf 
aul die VVage dér Grill" trog nicht. die 
Masse war nettó ausgewogen; schon hatle die 
anderí* lland den Packettrichter hingehalteri. 
schon lag auch das fertige Packet, zierlich. ver- 
schlossen, reisefahig auf dem Bretth»in, welches 
100 Packete fasslo und fortwanderto.

(F o r ts o tz im g  fo lg t.)
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anerkannt bestes und feinstes echt französisches

zunmmpAPmi.
Unentbehrlicher Artikel in den k. u. Tabak-Oross- mid Kleintraliken!
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weil von Jederniann verlanjijt.
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