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T A R T A L O M .  A ládáiként Vegyesek. — Hirdetés.

A ládakérdés.
Meg Tisza Kálmán kormányzata alatt 

lótesittetett ama famózus rendelet, mely 
szerint a nagytőzsdések kötelezve lettek, 
hogy az üres szivarládákat, amelyeketannak- 
előtte a dohányraktárnak visszaadhattak, 
70, illetve 50 és 30 kr.-ért saját számlá
jukra megvenni. E rendszabály által az 
ország összes 500 nagytozsdés ládakeres
kedőkké váltak, anélkül, hogy akarták 
volna. Annál kevésbbé akarták, miután 
az azzal kapcsolatos munkával, egy-egy 
üressé vált ládánál 20— 30 kr.-nyi ösz- 
szeget veszítettek el, egy körülmény, mely 
természetesen alkalmas arra, mindegyikü
ket súlyosan megkárosítani.

Akkortájt nagy hibát követtek el a 
nagytőzsdések, hogy mindegyikük külön 
nyújtott be kérvényt e rendszabály meg
változtatása végett. 1 la az összes rendel
kezésükre álló törvényes módszereket meg
ragadták volna, hogy hathatósban közbe
vessék magukat, egy faktor bizonynyal 
találkozott volna, aki e minden kétséget 
kizárólag alkalmazásba hozott igazságtalan
ságot újra jóvá tette volna. De úgy ahogy 
mindig volt, akkor is csak úgy történt. 
Az akkori pénzügyminiszternél Tisza Kál
mánnál nagyon könnyen ment a dolog, 
amennyiben minden egyes kérvényezőnek 
azt adta válaszul: akinek nem tetszik, 
tegye vissza engedélyét.

És a pénzügyminiszter számítása tény
leg helyes volt, miután csodálatosképpen 
egy nagytozsdés sem találkozott, aki 
engedélyét visszatette volna. E nagyszerű 
sikerre egy bevezetett takarékoskodás
nak a ládaszállitót is felbátorította, mert 
mindig rosszabbak és vékonyabbak lettek 
a ládák, inig aztán az utolsó időkben 
csak oly áruk csomagolására lehetett 
őket használni, amelyeknek egy rossz 
málhakötés nem ártalmas.

Körülbelül 12 éve múlott el, hogy a 
szóban levő rendeletet bevezettek es mi 
ezen idő alatt kötelességünknek dereka
san tettünk eleget, amennyiben azon fára
doztunk, hogy a nngytőzsdések e rend
szabálytól szabaduljanak, melyet nem 
csupán anyagi veszteség, időpazarlás es 
fáradság kisér, de az üzletnek ama jelle
gét is elveszi, amelyet azelőtt tényleg 
viselt, miután minden időben a nagy- 
tüzsdeüzletet bizonyosnak vettük. De 
fáradságunk, sajnos, hasztalan volt 1 lajó 
törést szenvedett, de a hivatalnokság 
becsületére legyen mondva, semmiesetre 
sem azok jóakaratán; sőt ellenkezőleg, 
mindenütt osztották véleményünket es 
igyekeztek, ahol csak lehetséges volt, 
segítve közbelépni; de bármit is tettünk, 
a nagytőzsdések nem tömörültek együvé.

hogy egy jelentékeny egészet képezze
nek és igy egyes pártokkal, amelyek 
akkor léteztek, lehetetlen volt oly javas
latot terjeszteni a pénzügyminisztérium 
elé, mely javaslatok egyike vagy másika 
a pénzügyminisztérium jóváhagyását el
nyerte volna. így történt aztán, hogy 
minden egyes csak akart, de mindazon
által a tömörülés nem volt lehetséges, 
amiért minden a réginél maiadt, de amiért 
aztán a mai napig is panaszkodnak az 
idő, pénz és fáradság veszteségért.

Amint értesülünk, újabb időben újólag 
felmerült egy eszme, mely alkalmas lenne 
arra, hogy a nagytózsdéseket csak úgy, 
mint a m. kir. dohányjövedéket a vesz
tesegektől megmenteni, melyek a csoma
golásra szánt ládák által támadnak. Egy 
uj csomagolási móddal akarnák e czélt 
elérni s ha jól lettünk értesülve, úgy 
közel van az idő, amikor véleményt Írha
tunk annak hasznavehetőségéről vagy ha 
úgy kell, éppen ellenkezőjéről. Még eddig 
sokkal kevesebbet tudunk e dologról, 
hogy tisztelt olvasóinkat tudósíthatnánk 
róla, miután első sorban azt tartjuk szem 
előtt es nem csupán egy uj csomagolási 
módszert óhajtunk, de annak minden elő
nyét és hátrányát kell hogy ismerjük, 
hogy véleményt nyilváníthassunk.

És emiatt van az, hogy újra érintjük 
e tárgyat, a melyről oly soká hallgattunk 
s melynek megoldását az ezt megillető 
kérdésnek rövid idő alatt elvárjuk. A 
nagytőzsdések, akiket tudtunkkal a láda
kérdi s igen érzékenyen érinti, másokat 
hagynak gondolkozni arról és semmit 
sem tesznek ahhoz a dologhoz, mely rész
ben egzisztenciájukat képezi. Ily körül
mények között aztán milyen könnyen meg- 
.törtenhetik, hogy eppen azokat, akik 
hivatva lennének felvilágosítást adni egy
némely kérdésekben, meg se kérdeznék, 
egy körülmény, mely ép annyira nem 
czélszerü, mint a mennyire veszélyes. 
Miért ne foglalkoznának a nagytőzsdések, 
ha ideje megjön, e kérdéssel ? Miért 
nem nyilváníthatnák praktikus vélemé
nyüket. ha őket megkérdezik ! Es hogy 
ez megtörténjék, okvei lenül szükséges, 
hogy valamennyi vagy legalább is nagy 
részé az ország nagytőzsdéseinek egye
süljön, hogy egyáltalán kérdezve legye
nek. Nem a m. kir. dohányjövedék dolga 
a nagytőzsdések érdekeivel törődni, azt 
önmaguknak kell ellátniuk, ahogy m. kir. 
dohányjövedék is teszi. Ismételjük, hogy 
egyesek nem számítanak oly kérdések 
megvitatásánál, mely az összeseket érinti. 
Nem is lehet ez másként es mindig is 
igy volt. Ha az összesség javára valami 
történjék, úgy azok nevében kell is, hogy 
beszéljenek.

Végül még egyet! Már többször meg
kíséreltük az érdekelt elemeknek ilykép- 
peni egyesülését, de sajnos, eredmény
telenül. Be fogják látni, hogy ez nem 
alkalmas arra, a kitartást erösbiteni és 
a bátorságot magasabb fokra csigázni. 
Talán a nagytőzsdések belátják czélszerü- 
ségét az ilyen egyesülésnek. 'Falán talál
koznak közöttük olyan emberek, kiknek 
akaratuk, hogy az összeseknek és önma
guknak használjanak. I la ezen eshetőség 
beáll, úgy nem kételkedünk abban, hogy 
igen rövid idő alatt nemcsak a kérdéses 
ügyet, hanem meg sok más üdvös és 
czélszerü dolog előnyösen lesz elintézve.

Vegyesek.
A dohányengedélyek eladása. A  főváros majd

nem valamennyi napilapja tartalmaz olyan hir
detéseket. amelyek dohány tőzsdék eladását 
kínálják. A  dohánytőzsdék eladói oly magától 
értetődőnek találják a kínálást, hogy igen gyak
ran pontos czimiiket is hozz.áfüggesztik a hir
detéshez. amint a Károly-köruti l . számú ház
ban levő dohánytőzsdénél is megtörtént. Ismé
teljük, hogy a szegény emberek megvédése 
czéljából, akik ilyen üzletet megvesznek és 
ezáltal elvesztik vagyonkájukat, szükséges lenne, 
hogy a m. kir. pénzügyminisztérium a sajtó 
utján óvást intézne a közönséghez, amelyben a 
meg nem engedett manipulácziókra felhívja azok 
figyelmet.

Kinek tulajdona a tőzsde? A kerepesi-ut 20. 
számú házában egy szegény asszony üzlethelyi
séget béreli ki uj üzlet megnyitása czéljából 
és még az engedély elnyerése előtt a házbéri 
kifizette. Ezalatt egy másik asszony szintén 
benyújtott egy kérvényt a tőzsdeengedélyérl s 
azt rövid idő múlva el is nyerte. Nem is kutat
juk, hogy egy és ugyonazon bolthelyiscgnél az 
egyik kérvényező elnyeri az engedélyt, inig 
pedig az a másik, aki nem is mutathatja ki, 
hogy egyáltalján bir o bolthelyiséggel egy tőzsde 
megnyitásához. Mi csak azt kérdjük, hogy miért 
nem cselekedtek az évek óta fennálló módus 
szerint, amennyiben a pénzügy igazgatóság köte
lezve lenne, mindkét pártot maga elé hívni s 
az engedélyt annak odaítélni, aki nagyobb bér
összeget fizet. Tudtunkkal ezideig szokásos volt, 
hogy az illetőnek, aki dohányengedólyt kap, 
ki kellett mutatnia, hogy tényleg kibérelte a 
helyiséget. Miután ilyesféle esetek az utóbbi 
években gyakrabban előfordultak, igen üdvös 
lenne újólag ehhez az eljáráshoz fordulni.

Az itt elbeszélt esetről legnagyobb sajnálattal 
veszünk tudomást, miután bizonyítja, hogy sze
gény ártatlan embereket milyen könnyen meg 
lehet károsítani pénzükben, anélkül, hogy szemre
hányást tehetnének maguknak, hogy vigyázat
lanul, vagy könnyelműen jártak volna el. Az 
engedély kiosztása az emlitclt üzlethelyiség
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részére mutatja, hogy oda tényleg egy tőzsde 
szükséges. Miért nem lett tehát az illetőnek 
engedélyezve, akinek az a jó eszméje támadt, 
hogy e helyiséget kibérelje, aki azon risikót vi
seli, miszerint egy-két negyed bérösszeg hiába 
fizetett? .Mit használ ama félnek az engedély, 
kinek üzlethelyisége nincs s mit annak a má
siknak, akinek meg nincsen engedélye ? Igazán 
szomorú !

Ú jra  egy tŐZ8dés s trá jk . E napokban néhány 
fővárosi lap azt a közlést hozta, hogy a fiumei 
dohánytözsdések csoportosan visszatették enge
délyüket és üzlethelyiségüket bezárták, miután 
vasárnaponként üzlethelyiségüket nyitva kell 
tartaniok, ők azonban a vasárnapi szünetet 
óhajtják. A  vasárnapi szünet kérdése kedély- 
telenné kezd válni. Mindig nagyobb lesz azok
nak elégedetlensége, kik ezideig azt hitték, 
hogy a vasárnapi szünet be lesz vezetve. Lehe
tetlen nem igazat adni az annyira elgyötört 
tözsdéseknek, hogy az előnyös elintézést meg
érdemlik. Talán kompetens körökben arra a 
meggyőződésre jutnak, hogy az üzletmenet ré
szére is előnyösebb, ha azok vezetői megelé
gedettek.

S zivarka  hüvelyek. Legutóbb több napilapok
ban egy hirdetés volt közzétéve, amelyben egy 
fővárosi szivarkapapir gyáros gyártmányai jósá
gát feldicséri és azonkívül azt is felemlíti, hogy 
gyártmánya Magyarországban lesz készítve.

Ami a szivarkahüvely készítést illeti, az na
gyon könnyen meglehet, hogy úgy vau. külön
ben az nem változtat a dolog lényegén, hogy 
a szivarkahüvely itt vagy akár Bécsben vagy 
Prágában lett készítve. Ami azonban igen lénye
ges, maga a papir, t. i. meiy tudtunkkal még 
sohasem lett Magyarországban gyártva s mely 
csak akkor cr valamit, ha valódi franczia gyárt
mány. A  külömbséget csak ott lehet tenni, 
hogy a papir Bécsben vagy Lrancziaországban 
lett készítve. A  franczia gyármány t. i. két 
harmaddal könnyebb, mint az osztrák gyárt
mány, továbbá természetesen háromszorta drá
gább. A  Grifton szivarkapapir t. i. melyet a bécsi 
Schnobl ezég készít, valódi franczia papirost 
tartalmaz, egy körülmény, mely az óriási for
galmat érthetővé teszi, amit Goldzicher Géza

ur, a gyár magyarországi képviselője elér. Ezzel 
szemben Magyarországon több kisebbszerii szi
varkahüvely gyáros létezik, akik selyempapiros- 
ból készíttetik a hüvelyeket, ami pedig az el
égésnél nagyon rossz szagot hágy maga után. 
Olvasóinkat miheztartás czéljából értesítjük, 
hogy nagyon jó lenne, ha csupán jó árut tar- 

i tanának raktáron, amennyiben ezáltal a dohány 
jó vagy rossz kvalitását ellenőrizni lehetne. Ne 
nézzenek az olcsóságra, a csinos csomagolásra 

i és az aranynyomásu külburokra, de inkább arra 
ügyeljenek, hogy oly papírral szolgáljanak 
vevőiknek amclylyel azok teljesen meg vannak 
elégedve. A z  olcsó szivarkahüvelyek csak azért 
olcsók, miután papirosuk rossz s mert azokból 
egy munkás könnyebben elkészít 1000 darabot, 
mint a finomakból 100-at, miután a finom pa
pírral igen gondosan kell tudni elbánni, máskép 
szakadozik és feltartja a munkást. Emiatt aztán 
a szivarozónak teljesen mindegy, hogy a hüve
lyek Bécs, Trieszt vagy Budapesten lesznek 
készítve. Nem óhajt mást, minthogy a szivarka 
föstölés egészségének ne áitson, hogy gégeíő- 
gyuladást ne kapjon, ha történetesen erős sziva
rozó. Ez okból tehát a papiros és ne szivarka
hüvely jöjjön Erancziaországból, ámde ez a 
körülmény is nagyon kevés szivarkahüvely faj- | 
nál jön elő.

Az országos Nem zeti Szövetség közgyűlése.
Az újvárosháza dísztermét teljesen megtöltő, 
díszes közönség jelenlétében tartotta meg köz
gyűlését az Országos Nemzeti Szövetség. A 
közgyűlést Márkus József főpolgármester, a szö
vetség társelnöke nyitotta meg. Üdvözölve a 
közönséget, ismertette a nemzeti szövetség 
hazafias czélját: minden rendelkezésre álló
erővel közremunkálni a társadalmi egységet, a 
társadalmi rendet zavaró okoknak és ezek hatá
sainak megszüntetésére. Ily módqn akarja fel
kelteni, ébrentartani, fejleszteni és egyesíteni a 
társadalomban rejlő erőket és elősegíteni azok 
minél teljesebb érvényesülését a köz javára. E 
czél )k megvalósítása csak hosszú, kitartó mun
kával lehetséges, amely nem csügged cl a kez
det nehézségeinek, a küzdelem esetleges siker
telenségeinek láttára, de amely erős akarattal, 
szilárd elhatározással igyekszik leküzdeni minden

akadályt, amelyet útjában talal. Annak, hogy 
a szövetség kitűzött czélját, sokoldalú felada
tainak széles körét betölthesse, erős központi 
szervezet mellett nélkülözhetlen föltéte'e volt az 
alapszabályok ‘J. és 25. Jvaiban tervezett vidéki 
szövetségeknek minél nagyobb számban való 
megalakulása s ez utón a vidéknek a központtal 
szerves kapcsolatba hozása. Ez okból szövet
ségünknek megalakulása után annak tanácsa 
első feladatául a vidéki szövetségeknek megala
kulását, szervezéséi tekinti. Ez okból a szövetség 
felhívást intézett az ország hazafias közönsé
géhez, amelyben észletcsen ismertetve annak 
czélját, eddig kifejtett tevékenységének bár sze
rény, de azért számottevő eredményeit, erkölcsi és 
anyagi támogatására hívja fel azt, felhívást intézett 
továbbá a székesfőváros polgárságához felkér
vén arra, csatlakozzék minél nagyobb számban 
a szövetség hazafias mozgalmához és kerületi 
választmányok szervezése utján vegyen részt 
annak munkájában. A  zajosan megtapsolt be
széd után Majláth József gróf tartott előadást 
a kivándorlásról. A z előadást nagy figyelemmel 
hallgatták és végül lelkesen megtapsolták. Ezután 
Márkus József konstatálta, hogy a közgyűlés 
nem határozatképes, meri nincs jelen 100 tag. 
Ennek folytán az évi jelentés előterjesztése és 
a tárgysorozat egyébb érdemleges pontjai elma
radtak a legközelebb egybehívandó közgyűlésre.

A utom ata a postán. Néhány napilapnak hírére 
vonatkozólag Steuer Sándor, a belvárosi kávé
ház tulajdonosa annak a kijelentésére kér föl 
bennünket, hogy ez az automata-találmány az 
ö ideája és tulajdona Fodor Antal gépészmér
nökkel ezt a találmányt azzal a megbízással 
ismertette meg, hogy a levél-automata tekni- 
kai részét készítse cl.

A lembergi adó-panam a. Lembergből távira
tozzék : A  községtanács tegnapi ülésén Mal- 
hovszki polgármester kijelentette, hogy a tanács
nak nincs tudomása óriás adóhátralékokról és 
az adóbehajtásnál űzött protckczióról. Végül 
azt a reményét fejezte ki, hogy az adóhivatal 
meg fogja czáfolni a botrányos gazdálkodásról 
terjesztett híreket.

Segedszcrkeszlő : Haltai Nándor.
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H i r d e t m é
A „Budapesti közúti vaspAlya-társasá jrU
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XXXVI-ik rendes közgyűlése
f o l y ó  é v i  n iá r c z i t iN  I i ó  2 8 -a n  d é lu t á n
alatt fog megtartatni

v 4- ó r a k o r ,  a társulat saját épületében Budapesten,

N A P I R E N D :

Lipót-körut 22. szám

1. Igazgatósági évi jelentés; előterjesztése az I9(»:>. évi zárszámadásnak és a mérlegnek és a fclugyelóbizottság erre vonatkozó 
jelentcsenek, az osztalék megállapítása; határozat a íölmentvény megadása érdemében.

2. Kovács József részvényé.: indítványa, hogy a különtartalékból részvény és élvezeti jegyenként 100 korona visszafizettessék 
•L Kilencz igazgatósági tag megválasztása.
4. A  felügyelő-bizottság kiegészítése. O
Szavazati jogot adnak a társaság közgyűlésein (alapszabályok 15. és 20. ) ei/varánt a tár^n^át/ . n ,-i ,,

zetí jegyei, ha legalább négy nappal a közgyűlés előtt az igazgatóságnál letéteményeztetnek; 20 darab részvény vagy élvezetileifv  ̂ itan

tZ  peTg me|& 0ól’at0, °ly me8SZ°,,táSSal aMnb“n- “ b»etyegy •-»

• - ~ « « t t a r S t a S t a ^
Budapest, 1901. márczius 11-én.

(Utánnyomat nem díjaztunk.) A *  1f l « * K H t Ó s A í f

O C X *
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„ D O H Á N Y Á R U S O K  K Ö Z L Ö N Y E "
(ORCÁN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A L T . I)io Kistenfrage. — Vermisc'ile*.

Die Kistenfrage.
Noch unter dem Régimé Koloman i 

Tisza’s wurde die famose Verordnung 1 
geschaffen, wonach die Grosstrahkanten 
die leeren Xigarrenkisten, welche sic bis | 
dahin dem Tabak-Magazin zuriickgeben 
konnten, verpflichtet wurden, dieselben a 
70, beziehungsweise 50 und 50 Kreuzer 
für eigene Rechnung anzukaulen. Durch 
diese Massregel wurden sammtliche Gross
trafikanten des Landes plötzlich zu Kisten- 
hándlern, ohne, eláss sie es wollten. Sie 
wollten dics umsoweniger, als sie nebst 
dér damit verbundenen Arbcit, an jeder 
leer gewordenen Kisten 20- 30 Kreuzer 
verloren, cin Umstand, dér natürlich ge- 
eignet wat, jeden Einzelnen schwer zu 
schadigen.

Die Grosstrafikanten hatten damals 
den grossen Fehler begangen, dass sie 
einzeln, jeder fiir sich, ein Bittgesuch 
eingereicht hatten, um Abanderung die- 
ser Verfügung. Hatten sie sammtliche 
ihnen zűr Verfügung gestandenen, gesetz- 
lichen Mittel ergriffen, um solidarisch 
einzuschreiten, gewiss, es hátte sich ein 
l aktor gefunden, dér dieses offenbar zűr 
Anwendung gebrachte Unrecht wieder 
gut gemacht hatte. Alléin, so war es 
imrner und so war es auch damals. Dér 
damalige Finanz-Minister Koloman Tisza 
hatte es sehr leicht, indem er jedem 
Bittsteller die Antwort ertheilte: VVem 
es nicht gefiillig ist, dér möge seine 
Lizenz zurücklegen.

In dér That war die Berechnung des 
Finanz-Ministers eine richtige, denn es 
hatte sich merkwlirdigerweise auch nicht 
ein Grosstrafikant gefunden, dér seine 
Lizenz zurückgelegt hatte. Dieser gross- 
artige Erfolg einer eingeführten Sparsam- 
keit ermuthigte denn auch Diejenigen, 
welche die Kisten zu liefern hatten, denn 
immer schlechter, immer dünner wurden 
die Kisten, bis maii sie, wie in letzterer 
Zeit, nur zűr Packung solcher Waaren 
verwenden konnte, denen eine schlechte 
Emballage nichts schadet.

Ungefáhr zwölf Jahre sind seit Ein- 
führung dér in Rede stehenden Verord- 
nung verllossen und wir habén w«ihrend 
dicsér Zeit endlich unsere Pflicht gethan, 
damit die Grosstrafikanten von cinem 
Übel befreit werden, das nicht nur viel 
Geldverlust, Zeit und Mühe mit sich im 
Gefolge hat, sondern das auch dem 
Geschiifte denjenigen Charakter benimmt, 
den es vorher thatsachlich trug, nachdem 
mán zu allén Zeiten gewohnt war, das 
Grosstralik-Geschaft fiir ein sicheres zu 
haltén. Unsere Mühe war leider ver- 
gebens. Sie seheiterte, wie wir zűr Éhre 
dér Beamtenschaft sage miissen, keines- 
wegs an dérén guten Willen, im Gegen- 
theil, mán theilte allenthalben unsere 
Meinung und war bestrebt, so gut als 
müglich helfend einzuschreiten; alléin, 
was wir auch thaten, die Grosstrafikanten 
schlossen sich nicht zusammen zu cinem 
Ganzén und mit den einzelnen Partéién

konnten wir unmöglich dem Finanz-Mi- 1 
nisterium derartige Vorschliige unter- 
breiten, wie sie damals vorhanden waren 
und von denen dér eine oder andere 
Vorschlag die Genehmigung des Finanz- 
Ministeriums sicherlich erlangt hatte. So 
kam es, dass jeder Einzelne wollte und 
gleichwohl ein Zusammengehen nicht er- 
möglicht werden konnte, weshalb auch 
noch dermalen alles beim Altén blieb 
und Alles aber auch den Verlust an Zeit, 
Geld und Mühe bis heutc zu beklagen hat.

Wie wir vernchmen, ist in neuerer 
Zeit abermals eine Idee aufgetaucht, 
welche geeignet ware, sowohl die Gross- 
verschleisser, wie auch ganz besonders 
die k. u. Tabak-Regie, von den Verlus- 
ten, welche durch die Packkisten ent- 
stehen, zu befreien. Eine neue Packungs- 
art soll dieses Ziel verfolgen und sind 
wir gut unterrichtet, so ist die Zeit nahe, 
wo wir über die Nützlichkeit oder dem 
Gegentheile unsere Meinung sagen kön- 
nen. Bisher wissen wir viel zu wcnig 
darüber, um unseren Lesem Bericht er- 
statten zu kőimen, da wir in erster Reihe 
den Zweck vor Augen haltén und nicht 
nur eine neue Packungsart wünschen, 
sondern auch allé Vor- und Nachtheile 
keimen müssen, welche mit derselben 
verbunden sind, um eine Meinungsausse- 
rung darüber abzugeben.

Und das ist es. weshalb wir uns heute 
veranlasst fuhlcn, abermals einen Gegen- 
stand zu berühren, über welchen wir so 
lángé geschwiegen und dessen Lösung 
dér l'rage. welche sie betrifft, wir gleich
wohl von dér Zeit erwarteten. Die Gross
trafikanten, denen unseres Wissens nach 
die Kistenfrage sehr nahe geht, sie las- 
sen Andere darüber nachdenken und thun 
so gar nichts zu einer Sache, die einen 
Theil ihrer Existenz ausmacht. W ie leicht 
kaim es unter solchen Umstíinden kom- 
men, dass gerade Diejenigen, welche zűr 
Aufklarung mancher Fragen berufen wiiren, 
in dieser Angelegenheit gar nicht befragt 
wurden, ein Umstand, den wir für ebenso 
unpraktisch, als gefahrlich haltén. Warum 
sollten Heh nicht die Grosstrafikanten, 
wenn die Zeit dafür einmal da sein wird, 
sich mit dieser Frage beschaftigen ? 
Warum sollten sie nicht, wenn sie befragt 
werden, ihre praktische Meinungsabgabe 
aussern? Und damit dics geschehc, ist 
es unumganglich notlnvendig, dass sich 
allé, oder zumindcst ein grosser Theil 
dér Grosstrafikanten des Landes ver- 
einigen, um überhaupt befragt zu wer
den. Es ist nicht Sache dér k. u. Tabak- 
Regie, sich um die Interessen dér Gross
trafikanten zu kiimmern, das müssen diese 
selbst besorgen, sowie auch die Tabak- 
Regie die ihrigen besorgt. Wir wieder- 
holen, dér Einzelne ist nichts und ziihlt 
nichts bei Erörterung von P'ragen, welche 
die Gesammtheit betreffen. Das kaim 
auch gar nicht anders sein und war von 
jeher so. Soll etwas zum Nutzen dér 
Gesammtheit geschehen, dann muss auch 
im Namen dieser gesprochen werden.

Zum Schlusse noch Eines. Wir habén 
es des Ofteren versucht, eine derartige 
Vereinigung dér intressirten Elemente zu 
schaflen, jedoch ohne Erfolg. Mán wird 
einsehen, dass solche Resultabe nicht 
geeignet sind die Ausdauer zu star- 
ken und den Muth zu erhöhen. Vielleicht 
sehen die Grosstrafikanten die Zweck- 
massigkeit einer solchen Vereinigung ein. 
Vielleicht finden sich unter ihnen Leute, 
welche dér Gesammtheit und sich selber 
zu nützen den Willen habén. Ist dies dér 
Fali, dann zweifeln wir nicht daran, dass 
in kurzer Zeit nicht nur die besprochene 
Angelegenheit, sondern auch noch so 
manch andere eine heilsame, nutzbrin- 
gende Erledigung erfahren wird.

Vermischtes.
V erkau f von T ra fik -L izenzen . Fást sammtliche 

'ragesjournale dér Ilauptstadt cnthelten Inserate, 
welche den Verkauf von Tralikgeschaíten an- 
bieten. ]Jie Verkauíer solchcr Trafikén haltén 
das Ofleriren ihrer Gescháfte für so selbstver- 
stiindlich, dass sie haufig sogar ihre genaue 
Adresse anfiigen, wie dies bei dér Trafik Karls- 
ring Nummer 1 dér hall ist. W ir wiederholen, 
dass es zum Schutze solcher armer Leute, 
welche im guten Glauben ein solches Geschaft 
kaufen und dadurch um ihr Verinögen gebracht 
werden, nothwendig ware, dass das k. u. Finanz- 
Ministerium im Wege dér Presse eine Warnung 
erge ben lasse und die Bevölkerung über das 
Unstatthafte solcher Manipulation aufmerksam 
mache.

Wem gehört die T ra f ik ?  Im  Hause Kerepe- 
serstrasse Nummer 20 hat eine arme Frau ein 
Lokál, bchuís Krrichtung einei neuen Trafik 
gemithet und bis zűr Erlangung ihrer Lizenz 
auch die Miethc bezahlt. Inzwischenhat eine 
andere Frau cbeníalls um die TrafiW-Lizenz 
eingereicht und diese auch nach kurzer Zeit 
erhaltcn. W ir untersuchen nicht, warum für ein 
und dcniselben I .okai dér eine Einreicher die 
Trafik-Lizenz erhalt und dér Andere, dér sich 
gar nicht daiüber ausweisen kann, dass er auch 
ein Lokál zűr Errichtung dér Trafik besitzt, 
die Lizenz erhalt. W ir ragén nur, warum in 
diesem Falle nicht die seit viefen Jahren be- 
stehende Praxis in Anwendung gebracht wurde, 
wonach die Finanz-Direktion v'erpfiiclitct ware, 
beide Parthcien vorzuladen und demjenigen die 
Lizenz crtheilt. wclcher am meisten Pachtzins 
bezahlt ? Unseres Wissens nach, war es auch 
stets íiblicli, dass derjenige, welcher eine rralik- 
Lizenz erhielt, den Nachweis führen musste, 
dass er thatsachlich das Lokál gemiethet hat. 
l)a  sich di rartige h'alle in den letzten Jahren 
schon hiiufig ereignet habén, wiire es dringend 
geboten zu diesem Verfahren zurückzukehren. 
Wir nclimcn von dem liier erziihlten Voríall 
mit grossem Bedauern Notiz und zwar deshalb, 
weil cr uns beweisst, wie leicht arme unscliul- 
dige Mcnschen um ihr Geld geschiidigt werden 
können, ohne dass sie sich den geringsten Vor- 
wurf zu maciién im Standé sind. unvorsichtig, 
odor gar leichtsinnig vorgegangen zu sein. Die 
ICrtheilung dér Trafik-Lizenz für den erwahntcn 
Lokál bcweist uns namlich, dass dorthin auch 
eine Trafik gehört. Warum alsó wird sic nicht
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demjenigen ertlieilt, dér die gute Idee liatte, 
dórt ein Lokál zu miethen und dér das R.siko 
tragt, eventuell 1—2 Quartale Miethzins ura- 
sonst gezahlt zu habén? Was nützt jetzt die 
Lizenz jener Partéi, welche kein Lokál hat, 
was nützt das Lokál jener Partéi, welche keine 
Lizenz hat? Wahrlich traurig!

W ieder ein T ra fikan ten  S trik . Dicsér Tagé 
brachten einige hauptstádtische Blatter die Mit- 
thcilung, dass die Tabak-Verschleisser in Fiume 
massenhaft ihre Trafik-Lizenzen zurücklegten 
und ihre Geschaftslokale sperrten, weil sie an 
Sonntagen ihre Geschaftslokale offen haltén 
nnissen, sie selber aber die Sonntagsruhe wün- 
schen. Die Angelegenheit wegen dér Sonntags
ruhe fángt geradezu an, ungemüthlich zu wer- 
den. Inmier grösser wird die Unzufriedenheit 
derjenigen, die bis zum Vorjahre nocli geglaubt 
hatten, dass die Sonntagsruhe denn doch ein- 
geführt werden wird. Unmüglich kann mán den 
so sehr geplagt n Tralikanten Unrecht gébén, 
dass sie einen Wunsch hegen, dér mit Recht 
eine günstige Erledigung verdienen würde. 
Vielleicht ist inán kompetenten Ortes endlich 
doch von dér Überzeugung durchdrungen, dass 
nur zufriedene Klemente einem Gescháftsgange 
nützlich sein künnen.

Zigarretten-H ülsen Kürzlich war in mehreren 
Tagesbláttern eine Annonze erschienen, worin 
ein hiesiger Zigarrettenpapier-Fabrikant die 
Güte seines Fabrikates anpries und worin er 
ausserdem sagte, dass sein Fabrikat hier in 
Ungarn erzeugt wurde. Was die Ilülsenfabri- 
kation anbelangt, so kann dies ja recht gut dér 
Fali sein, auch koramt es bekanntlich gar nicht : 
darauf an, ob die Hülsen in Budapest oder 
Wien oder Paris erzeugt wird. Auf was es aber 
sehr stark ankommt, ist das Papier selbst, wel- , 
ches unseres Wissens noch niemals in Ungarn 
erzeugt wurde und welches nur dann ctwas 
taugt, wenn es echt französisches Fabrikat ist. 
Es ist daher ein Unterschied darin zu machen, 
wenn eine Hülse aus solchem Papier erzeugt 
wird, welches in Oesterreich verfertigt, oder

__4__________ _ = = =
wenn es direkt aus Frankreich bczogen wird. 
Das französische Fabrikat wiegt námlich kaum 
den dritten Theil, den das osterreichische wiegt, 
ausserdem ist es natürlich dreimal so theuer. 
Die „Gril'fon“  I liilsen zum Beispiel, welche von 
dér Firma Schnobl in Wien erzeugt werden, 
sind aus echt französischem Papier verfertigt, 
ein Umstand, dér auch den kolossalen Umsatz, 
wclchen dér Vertreter fiir Ungarn I leí r Géza 
Goldzieher erzielt, vollstandig aufkliirt. Dagegen 
werden von vielen kleinen Fabrikanten in 
Ungarn Iliilsen erzeugt, die aus Seidenpapier 
bestehen, welches beim Verbrennen einen sehr 
iiblen Geruch zurückliisst. Zűr Darnachrichtung 
unseres 1 .eserkreises, theilen wir mit, dass es 
angezeigt wáre, wenn jeder Verschleisser nur 
gute Waare auf Láger nahrne, weil sich dadurch 
auch die Güte des Tabakes besser konstatiren 
liesse. Mán achte nicht auf Billigkeit, nicht auf 
die hiibsehe Packung und goldgepresste Knve- 
lope, in welcher derartige I Iülsen gepackt wer
den. vielmehr achte mán daraul, dass mán dem 
Kunden ein Papier empíiehlt und verkauft, 
welches ihm beim Rauchen nicht belástigt. Die 
wohlfeilen 1 Iülsen sind aus dem Grunde wohl- 
feil, weil das Papier schlecht und auch deshalb, 
weil ein Arbeiter aus dem groben Papier eher 
100U Hülsen aníertigt, wie aus dem feinen 100, 
da das íeine Papier sehr vorsichtig gchandhabt 
werden niuss, sonst rcisst es und halt den A r
beiter auf.

Dem Zigarrettenraucher ist es daher sehr 
gleichgiltig, ob die Hülse in Wien, Triest oder 
Budapest angefertigt wird. Er wünscht nichts 
anderes, als dass ihm das Zigarrettenrauchen 
nicht schade, dass er keinen Rachenkatarrh 
kriege, wenn es zufallig ein starker Kauchcr is t; 
aus dem Grunde soll daher das Papier und nicht 
die 1 lülse aus P'rankreich stammen, cin Umstand, 
dér leider nur bei sehr wenigen Sortén vorkommt.

Dér Krieg und das Gold. Folgenden trockenen 
Ausweis finden wir in einer íranzüsischen Zeit- 

; schriít : Die Goldfechsung im Jahre 1000. war 
1 weit geringer, als in den vergangenen Jahren.

lm Jahre 180S. wurde Gold im Werthe von 
1500 Millionen Frank, im Jahre 1800. im Werthe 
von 1025 Millionen Frank und im Jahre 1000. 
im Werthe von 1200 Millionen Frank zu Tagé 
geförderl. Diese Verringerung findet iliren ein- 

: zigen Grund im Kriege von Transvaal. l rans- 
vaal steht atn dritten Platze auf dem Gebiete 
dér Goldminen und folgt nach den Vereinigten 

j Staaten und Australien. Dieses kleine Latid 
; alléin íörderte im Jahre 1890. Gold im Werthe 

von 370 Millionen zu Tnge. Nun ist dieses 
miichtige Quantum durch den Krieg einfach 
vcrloren gegangen. Diese 300 Millionen hat die 
Politik Chamberlains dér W elt geraubt, welche 
Summe derselben nie und nimmer zurückgege- 
ben werden kann

Ein Autóm at bei dér Post. Bezüglich dér 
i  Notizen einiger Tagesblátter, crsucht uns Herr 

Alexander Steuer, Inhaber des ..Belvárosi kávé- 
! ház“ , zu erklaren, dass die Erfindung des Auto- 

maten seine Idee und sein Eigenthum ist. Der- 
selbc betraute den Maschinen-Ingenieur mit dér 
techni chcn I lerstellung des Automaten.

Das Lem berger S teuer-P anam a. AusLemberg 
; telegrafirt mán: In dér gestrigen Sitzung des

Gemeinderaths erklárte Bürgermeister Mal- 
hovszki. der Magistrat habé keine Kenntniss 

! von riesigen Steuerrückstanden und von der 
Protektion bei Eintreibung der Steuer. Zum 
Schlusse gab er der 1 loffuung Ausdruck, das 
Steueramt werde Gerüchte von skandalöser 
Wirthschaft dementiren.

Első Leányklházazitésl Egylet m. sz (I^Any- és Hu 
biztosító intézeti 1901. február hóban 1U‘J(J julalékrész 
irattaton 1)0 és núszjulalékok fejében 422.-11 korona 2f> fillér 
l'r/clleteit ki 1901. január 1 -töl 28-án <>,432.744 korona 
04 fillér. Tán szük.-églelen arra utalni, hogy ezen intézet. 
•Melynek havi himutatását a fentiekben közöljük, össze netil 
tévesztendő azon február 28-ig beirt összes jutalék részek 
száma 2263 és a kifizetett náazjutalékok összege tl()ö<i7 kor. 
89 fillér Az intézet fennállása óta nászjutalékok fejében 
b,839.858 korona 49 fillér rizettolell ki. Vagyoni és pénztári 
állomány 1901. február egyesül lekkel, melyek az utóbbi 
időben oly sűrűn szó tárgyát képezték. Azoknak pedig, kik 
ezen intézet lényegéről kellő tájékozással nem bírnának, 
szolgá’jon tudomásul, hogy ez 1863. óta fennáll és működik, 

I cége a kereskedelmi és váltótörvényszéknél bejegyezve van 
és kiházasilási, valamint gycrmekbizlosltásui mnthematikai 
és biztosítástechnikai alapon vannak szervezve.

„ L E  G R I F F O N "  -  -  -  

-  -  -  „ L E  S U B L I | V I E ”
anerkannt bestes und feinstes echt tranzösische

ZIGARETTENPAPIER.
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