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A tözsdeengedélyek kiosztása
De most inár végre valahára mégis 

ideje lenne, hogy a botrányoknak véget 
vessenek s a tőzsdeengedélyek jog  es 
törvény szerint kiosztassanak. Itt ismé
teljük egy hivatalnok egykori es emlé
kezetes mondását, hogy: „Annak ítéljük 
oda az engedélyt, akinek mi akarjuk". 
Hz nem helyes mondás s egyáltalán 
semmi létjogosultsága sem lehet. ,,Le 
stat cest moi ‘ vagyis: ,,az állam én
vagyok" ezt egy király mondhatta igy, 
de sohasem egy hivatalnok, ki végre 
mégis szubordon ició alatt áll s kell, hogy 
az előírások szerint cselekedjék.

A pénzügyigazgatóság majd minden 
kérvényezőt, ki tözsdeengedelyre pályá
zik, visszautasít, de többnyire azon kér
vényekét utasítja vissza, melyeknek tár
taiméiból kitűnik, hogy itt ismét egy 
tőzsdeeladás jött létre. Hz a ténykedés 
tökéletesen helyes. I )e mi történik 
azután? Majd minden egyes esetben a 
penzügyministerium utján mégis az enge
dély birtokéiba jutnak, ki lesznek azok 
osztva anélkül, hogy az előbbi vis*zauta- 
sitéis indokéival a legkevesbbe is törőd
nének. Az előírás tekintetbe vételénél 
arra kellene ügyelniük, hogy csupán 
meghatározott távolságban szabad uj 
t< zselét létesíteni. Rendszabály az is, 
hogy ahol egy uj engedély folytán ismét 
egy tőzsde megnyittatik. vagy hol egy 
éitiratás eszközöltetik, a szomszéd tőzs
déknek 120.000 korona évi forgalmat 
kell kimutatniok. Tovéibbá rendszabály 
az, hogy az átíratást egyáltaljém nem 
lehet jóváhagyni, de mindig egy uj enge- 
delv elnyeréséért kell kérvényt intézni.

Ks mindez rendszabály, de senkisem 
törődik vele. Azaz bocsánat, tulajdonkép 
mégis törődnek vele. ha a kérvényezőt 
elutasítani akarják s elutasítva azon eset
ben lesz, ha semminemű protekció nem 
áll rendelkezésére. De ha tényleg van. 
úgy a szomszéd tőzsdéseknek lehet 
akár 00.000 korona az évi forgalmuk
120.000 korona helyett s a távolság az 
előirt 1UO lépés helyett G0 lépésre is 
szoritkozhatik. Ha ki akarják osztani az 
engedélyt, úgy ilyen „csekélységek" nem 
játszanak szerepet, sőt a bérlétét iWJO 
koronáról 80 koronára szállítják alá.

Mi ezen epületes dolgokat ugyan kritika 
alá vontuk, de nyugodtan néztük, hogy 
íőleg a főváros kistözsdesei mily módon 
károsodnak, miután ezideig mindig voltak 
meg kistözsdesek, kik üzleteik bevételéből 
tisztességesen fenntartották magukat. De 
ez inár most megszűnt, miután evröl-évre 
ijesztő mérvben növekszik a tőzsdék 
száma, ahelyett hogy kevesbbedne. Hz a

koloszális szaporodása a terheknek, úgy
mint lakbér, adó mely mindig magasabb 
lesz, mindezek miatt olyan állapot jött 
letre, mely mint fenyegető veszély alakul 
az összes tőzsdésekre. A főváros tiz 
kerületeben a • tőzsdéknek legalább is 
felét be kellene vonni, hogy az árudát 
egyáltalján mint keresetforrást lehessen 
tekinteni. Azonban, ha ahelyett, hogy a 
tőzsdék száma csekélyebb lenne, az nap- 
ról-napra növekedik, úgy az árusok 
veszélye a legmagasabb fokra lép s nem
sokára olyan vigasztalhatatlanul állhat 
ügyük, hogy egyetlen egy sem tud majd 
tőzsdéje bevételéből megélni.

Az eddigi tapasztalatokból úgy látszik, 
hogy nem igen sok gondot okoz a 
kompetens hivataloknak a tőzsdék kevesb- 
bülese vagy növekedése. Legyen az a 
mindenható protekció, aki itt vészthozólag 
működik, vagy legyenek azok más körül
mények, ez nekünk teljesen mindegy, mert 
mi a tényállást mondjuk el. Mi elvitat- 
hatlan tényekről beszélünk, melyek a mi 
érdekeltjeinkre rendkívüli veszélyt képez
nék. Évek óta hasztalanul fáradozunk 

! azon, hogy e veszélyt eltávolitsuk s egyet
értenek velünk, ha azt mondjuk, hogy 
ezt nem tettük feltűnést hajh.íszo módon. 
De meit az állapotok mindig rosszab- 
bakká válnak, elmulaszthatatlanul szüksé
gesnek tartjuk, hogy beszedünk érthetőbb 
legyen. Ismételjük, hogy emellett kell 
maradnunk, hogy az 18!) ő. évben a 
pénzügyminiszter ur Kxcollenciája által 
kibocsájtotl. rendelet. a tőzsde-enge
délyeket illetőleg, azt teljes egészében 
respektálják es aszerint cselekedjenek. 
De meri hogy a tények bebizonyították, 
hogy roppant nehézségekbe ütközik az 
egyedüli helyes előírást keresztül is vinni, 
úgy a pénzügyminiszter ur ó Hxcellenciája 
ele azt a legalázatosabb kérelmet ter
jesztenénk, hogy az engedély kiosztását, 
amint az már egyszer hat hónapon át 
meg is történt, saját elhatározásától tegye 
függővé. Csak igy lenne eltávolítható a 
baj s csak igy lenne praktikus, az állam 
minden polgárának egyforma jogot adó 
eljárásról szó. Külömben erre az ügyre 
még visszatérünk.

A ládakérdés.
A „budapesti Közlöny" a napokban a in. k. 

doháuyintézőség részéről kibocséjtott csőd- 
kiírást tartalmazott, körülbelül lüO.UOO daiab j 
különféle nagyságú ládaszállitása miatt. Valószínű, 
hogy a jelenlegi szállító újólag megkapja a 
szállítást s a ládák ugyanazon rövid időtar
tamra való használatra számított rossz kvali
tásból készülten jönnek forgalomba.

Külömben is ez teljesen mindegy. A m. k 
dohányintézőség tetemes pénzösszeget vészit 
ezeken a ládákon, szintén a nagytözsdések is, 
egyesegyedül csak az keres mellettük, aki 
ezeket szállítja. Egy más inagánipar-vállalat 
már rég talált voina eszközt, ezen fogyatékos
ságon segíteni. Amikor ily magas arányú pénz- 
veszteségről van szó, úgy véljük, hogy helyén 
lenne a takarékosságot bevezetni, ami pedig 
itt igen könnyen válhat lehetővé. Sajnos azon
ban, hogy nálunk az ilyen dolog nagyon nehéz
kesen halad előre, mert nem igen hagyjuk el a 
már járt utakat, ami határozottan kényelmesebb, 
mint újabbakat kezdeni.

Legutóbb az újonnan feltalált ládákról beszél
tünk, melyek a fővárosi nagytőzsdéseknek lettek 
mutatva, hogy szakemberi ítéletüket mondják 
róluk Mi szintén látluk ezeket a ládákat, de 
jóváhagyásunkat mindaddig nem nyilvánítjuk, 
mig közelebbi adatokkal nem leszünk megismer
tetve. Az gázát megvallva, nekünk egy uj 
csomagolási mód sokkal inkább kedvünkre 
lenne, mint a jelenlegi, nem szabadna a/.oknak 
sem az államkincsnek, sem a nagytőzsdésnek 
pénzáldozatokba kerü nie. Természetesen nehéz 
néhány százezer ládát venni használatba, anél
kül, hogy semmiféle pénzáldozatokba ne kerül
jön ; ámde egy nyugodt, szakszerű eljárás mellett, 
a mi véleményünk szerint a veszteséget a leg
jelentéktelenebb minimális fokra lehetne alá- 
száliitani. Mindenekelőtt a c omagolás módja 
az, mely több ládát igényel, másrészt pedig a 
nagytőzsdéseket annyiban károsítja, hogy kicsiny 
ládák, sőt a középeseknek is alig van eladási 
értékük. A  veszteségeket pediz többnyire e két 
Ind a faj által szenvedik

A m. k. dohány igazgatóság a szállítás ki
adása előtt o körülményt precízen vegye figye
lembe, miután ez neki szintén károkat okoz. 
Mi t. i. nem tudjuk elképzelni, hogy két kicsiny 
láda nem kerül többe egy nagy ládánál. Egy 
rendkívüli reformálást kellene keresztülvinni a 
csomagolási ágnál, mi által lehetővé válna, hogy 
valamit megtakaritnának ; mi pedig az aruk 
csomagolására a következő módszert ajánlanánk:

Először is a dohánynak cgyáltálán szükség
telen a láda. A  szivarkadohány melynek
forgalma csak a fővárosbíin egy' kissé jelenté
kenyebb ezek 200 darabot tartalmazó cso
magokban kerülhetnének az árudákba. Ehhez 
egyáltalán más nem szükséges, mind erős közön
séges papír, hasonló ahhoz, mibe a süvegezukort 
csomagolják. A  ..légiin, magy s z ív . doh." kivéte
lével, moly cgy-kétezer darabot tartalmazó 
ládában lehetne csomagolni, miután a nagyárus 
úgy sem vált ennél kevesebbet a másik
fajoknak az erős papírban történendő csoma
golás teljesen elegendő lenne. A  ..finom ma
gyar* és ,,középfin. magyar" csodálatodképpen 
nagy ladaban vannak csomagolva, még pedig 
f>U kilogramm tartalommal, mely kvantitás min
den nagytőzsdésnek 1 —2 hónapig teljesen ele
gendő. Emiatt és tekintettel arra, hogy e cső
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magok anélkül is erős papírba vannak göngyö
lítve. szükségtelenné válik a jelenlegi csomagolás.

Ha a dohánynál lehetséges a ládák egy 
jelentékeny részét nélkülözni, úgy annál is 
inkább a szivarkáknál. Három szivarkaíaj van 
az általános eladásnál, amelyeknél egészen jól 
nagy ládákban ugyanazzal a tartalommal lehetne 
csomagolni, mint annakelötte. Ezek a „Szultán",
,,Hölgy“  és Herczegovina" szivarkafajok, melyek
ből a nagytőzsdés aligha vált kevesebbet 20 000 
darabnál; ezek jelenleg kicsiny, vagy közepes 
ládákban lesznek kiadva, amelynél a nagytőzsdés 
60 — 70 fillért vészit, tehát ugyanannyit, sőt sok
szor többet, mint a nagynál. Ha tehát már most 
p. o. egy nagy ládánál 60 fillért veszítenek, 
úgy azon esetben, ha a szivarkák SO.OUO dara
bonként lennének csomagolva, a veszteség felére 
redukálódna. Ami pedig az egy filléres szivar- 
kákat illeti, úgy ezek vételforgalma olyan kolosz- 
szális, hogy egy láda ezekből 30.000 darabot 
is tartalmazhatna, amiáltal ahoz mérten a láda 
nagyobb és a visszafizetés természetesen jóval 
csekélyebb lenne

De a szivarok csomagolása is kell, hogy ala
posan reformálódjon. Jelenleg a ládák, melyek
ben szivarladikák vagy csomagok fekszenek, 
teljesen egy kvalitásuak. Ha a ládák erősebbek 
lennének, úgy a Regalitas, Trabuco, Britanica 
és Operas szivarládák 8000 drb tartalmat, mig a 
H. és J. 16.000 drb tartalmat is eltűrhetnének.

Ahogy kimutatni hisszük, úgy eltekintve 
bármelyik külburkolattól is, nagyobb vesztesé
gek elkerülése azáltal válhatna lehetségessé, ha 
a használatban volt ládák visszafizetési összegét 
kevesbbitik. Csodáljuk, hogy most is a szál
lítás kiírása alkalmával ezt nem vették számí
tásba. M:után ez megtörtént, helyesnek találjuk 
a tek. m. k. Dohányigazgatóságot felkérni, 
hogy vegyék számításba ezeket, a mi javaslata
inkat és az ezalatt érkezett ajánlatokat ne tár
gyalják, de újólag iiják ki a ládaszállitás ügyét, 
ha javaslataink praktikus értéke kitűnik. Miután 
itt sok ezer koronáról és egy újításról van szó, 
mely évente nagy hasznára lenne az állam
kincsnek, nagyon helyesnek véljük, ha az ily
nemű újítást minél előbb keresztül vinnék.

Vegyesek.
S ikkasztás? Magyarország egy vidéki váro

sában legutóbb 40.000 korona hiányt tapasz
taltak a DohanyintézÖség hátrányára. A kezelő 
hivatalnok felfüggesztetett állásától s a vizsgala
tot megindították. Csodálatosképpen ezen közlést 
teljesen privatim részről kaptuk s minden jel 
arra mutat, hogy igazságon alapul. Kgy hiva 
talos kivonat ezen ügyről még nem jött czideig 
kezeinkhez, ámbár e dolog már néhány hét 
előtt megtörtént.

Különös A  húsvéti ünnepekből kifolyólag a 
bécsi dohánytözsdesek egy részének meg lett

engedve, hogy üzlethelyiségeiket nyitva
tarthassák. Nem csodálatos ez? Nálunk a vasár
napi munkaszünet miatti harcz már 8 éve tart, 
anélkül, hogy odáig tudnák hozni, hogy a pénz
ügyminisztérium a vasárnapi szünethez bele- 
egyezését adná. Ausztriában megkövetelik, hogy 
a tőzsdék vasárnap zárva legyenek. Nem nehéz 
megmondani, hogy melyik község jár el humá
nusabban, mert végre vannak olyan emberek 
is, kiket erőszakkal kell arra bírni, hogy a hét 
egy napjában nyugodjék.

Nem illik. Tisztelt olvasóink azon részének, 
akik a lap küldéséért járó összegek kifizetését 
nem éppen a legpontosabban veszik, következő 
megfontolandó illemszabályokkal szolgálunk :

1. Nem illik, hogy egy' szaklapnak, mely 
olvasói érdekét szolgálja, nem fizetnek pontosan.

2. Nem illik, hogy ha egy lapot megrendel
nek és hosszabb ideig megkapják, annak átvé
telét letagadják.

3. Nem illik, hogy nagytőzsdés létükre, szak
lapjukra járó 10 koronányi £vi előfizetési ösz- 
szeget meg akarják takarítani, mialatt a szegény 
kistözsdés ezt az áldozatot készséges öröm
mel hozza.

4. Nem illik, hogy a megfizetést félcvről- 
íélévre eltolják s mikorára az összeg felszapo
rodott, egyáltalán nem akarnak fizetni.

5. Nem illik, hogy egy nagytőzsdés lapjának 
szállításáért jiro  összegért engedje, hogy bepö- 
röljék.

Betörés egy tra fik b a . Az éjszaka a főváros 
egyik legösmertebb dohánytőzsdéjében foszto
gattak a betörök. Breuer nővérek a károsultak. 
A  Bodinaniezky-utcza és Terczkörut sarkán 
levő üzletüket a betörök úgy két óra tájban 
nyithatták fel alkulcscsal. Nagymennyiségű szi
vart. váltóür lapokat, a teljes bélyegké«=zletet. 
ezenfelül vagy kilenczszáz korona készpénzt: 
összesen körülbelül négyezer korona értékben 
loptak el. A  viszonyokkal teljesen ismerős em
berek lehetnek csak a tettesek, mert egy titkos 
fiók pénztartalmát elvitték. Heggel fél hét órakor 
az egyik tulajdonosnö fel akarta nyitni az üzletet, 
de legnagyobb ámulatára már nyitva találta 
Mindjárt tisztában volt azzal, hogy betörésről 
van szó. A  rendőrség erélyesen keresi a jó 
madarakat, bar eddig nincs olyan jel, mely őket 
nyomra vezetné.

A legtakarékosabb ország. A  német takarék- 
pénztárak évi betéteiről szóló országos kimuta
tások szerint a 1 áppe-Dstmold a legtakaréko
sabb valamennyi német fejedelemség között. 
A z 1899-ik év alatt Lippc-Detmold heicegseg- 
nck 135.000 főnyi lakossága nem kevesebb 
mint 60 millió markát helyezett el a takarck- 
pénztarakbau. 1 la e kot adat alapján kiszámít
juk azt a bizonyos átlagot, mely -- elmélet 
szerint ugy*tígy lippe-detmoldi lakosra esik. 
úgy ott mindenkinek 445 márka megtakarított 
készpénze van a takarékban. Ha pedig ezt az

átlagot ) egybevetjük a poroszországival, ahol 
egy-egy főre csak lóO márka esik, úgy a meg
takarítások terén a lippe-detmoldiak nyerik el 
a pálmát. És ha figyelembe veszszük azt is, 
hogy a németeknél általában mindenütt jóval 
több a takarckpénztari betét, m'nt egyéb 
államokban, egészen jogosulttá válik az az 
állítás, hogy Lippe-Detmold a legtakarékosabb 
ország

Rendkívüli fontos a nagy- és kistözsdeseknek.
A  szivarkapapirnemüek terén a legkitűnőbbnek 
ismert ezegek egyike Goldzicher Géza, az igen 
helyesen alkalmazott „ Delice"  czimzéssel egy 
uj czikket hozott forgalomba, melyet szakem- 
beiek mindenüt csodálattal s a nagyközönség 
pedig lelkesülten fogad.

Az uj , Delice“  szivarkapapir valódi franczia s 
újonnan feltalált gyártmány, mely magaénak 
vallja egy kitűnő szivarkapapir minden előnyeit 
s ami a íődolog, nélkülözi mindazon hátrá
nyokat, melylyel cddigelé minden meg a leg
jobb szivarkapapir is bírt. A c/.igarettázó eddigi 
látszólag ki nem elégíthető óhaja, hogy szivar- 
kája csak a dohány illatál terjessze el maga 
körül s hogy a papír meg ne feketedjék s a 
a legparányibb hamut se hagyja hatra, — ím’ 
mindez a legújabb „ Delice"  gyártmány áltál 
teljesül. Tisztelt olvasóink tudják, hogy meny
nyire elővigyázatosak vagyunk efajta dolgok 
jóváhagyásánál s még eddig képtelenek voltunk 
a számos forgalomba hozott papír fajok között 
egyet annyira dicsérni, hogy mint ,,non pilis 
ultrát14 jelezzük. De ez egyszer a franczia fel
találó fején találta a szeget, mert sem a „Delice" 
szivarkapapir, sem pedig a ,,Delice"  szivarka- 
hiivcly, nem bírnak a legcsekélyebb hátránynyal.

S tényleg, az ország úgy a főváros legjelen
tékenyebb árusai, u. m Magyari és Abonyt 
különlegességi üzletében. Hirsch yakab nagy- 
tőzsdéjében stb. máris bevezették e czikket s 
az utánkérdező'ködés. úgy a papír-és hüvelyek 
vétele olyan kolosszális, mint még ezideig egy 
szivarkapapirnál sem. E tényekből világosan 
kitűnik, hogy a jó árunál szükségtelenné válik 
a reklám, mert ezt ezideig semmiféle módon 
nem tették. Meggyőződésünk, hogy az uj franczia 
gyártmány rövid idő múlva valamennyi más
fajta papírokat ki fogja szorítani, miután a 
kiilómbség az árudákban létező s néha a dohány
zóra veszélyes szivarkapapir s a „Delice" között 
nagyon is feltűnő és kémiai utón is kimutat
ható Mondhatjuk, hogy e papír megfelel a 
hygienia követi Imcnyeinek. A  m. kir. doh.my- 
tőzsdesek részére e papir kiváló fontossággal 
bir, mert előre is megjósolhatjuk, hogy nem
sokára csak . Delice" f o g n a k  kérni. A  Gold- 
zieher Géza ezéget. mely már évek óta dol
gozik azon, hogy egy értékes, szagtalan, egész
séges és kifogástalan papirt adjon a magyar
országi forgalom részére, tényleg lehet üdvözölni, 
hogy e czélt a „Delice" által teljesen és 
tökéletesen elérte. Dr. Andi.

H I R D E T M É N Y .
Ezennel közhírré tetetik, hogy miután a M agyar K irá ly i Pénzügym inisztérium  ellenőrző közegei a 

Magy. Kir. Szab. Osztáiysorsjáték (V ili. sorsjá tók ) I. osytályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a 
föárusitóknak árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1901 . m ájus hó 22 . és 23-án  tartalik meg. A búzások a M agyar királyi e llenőrző
hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a huzási teremben (IV., Eskü-tér, bejárat a 
Duna-utcza felöl). —  Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1001. évi április hó 21-én.
M A G Y .  K I R .  S Z A B .

O S Z T Á L Y S O R S J Á T É K  I G A Z G A T Ó S Á G
L ón y a y . Huzay.
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„ D O H Á N Y Á R U S O K  K Ö Z L Ö N Y E "
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A L T .  Die Ki llieiluDg dér Trafik-Lizenzen. — Die Kistenfiage — Vermischte*

Die Ertheilung dér Trafik-Lizenzen.
Nun wiire cs aber endlich eimnal Zeit, 

dass dér Skandál ein Ende nehme und 
die Ttafik-Lizenzen, wie es vorgeschrie- 
ben isf, nach Gesetz und Reeht ertheilt 
werden. Wir negiren den Ausspruch, 
den einmal ein Beamter gethan, indem 
er sagte: ,,Wir gébén demjenigen eine 
Trafik-Lizenz, den wir wollen.“ Das steht 
nicht und hat überhaupt keine Berechti- 
gung. „L e  stat cest moi“ , dér Staatbin 
ich, das konnte einst ein König sagen, 
nimnicrmeht aber Beamte, die nach Vor- 
schriften verfahren und handeln müssen.

Die Finanz-Direktion weist so ziemlich 
jeden Gesuchsteller um Trafik-Lizenzen, 
zumeist aber jene Gesuche zurück, woraus 
hervorgeht, dass ein Trafik-Verkauf statt- 
gefunden hat. I )as ist vollstíindig in Ord- 
nung. Doch was geschieht? In fást allén 
Fallen ertheilt das F'inanz-Ministerium 
die Lizenz, ohne síeli um den Grund dér 
Zurückweisung zu kümmern. Es ist Vor- 
schrift, dass die Anzahl dér Schritte 
wegen dér Distanz bei PTtheilung dér 
Lizenz berücksichtigt werden, es ist Vor- 
schrilt, dass die drei Nachbartrafiken, wo 
eine neue Lizenz ertheilt, oder eine Um- 
schreibung stattfinden soll. 120.000 Kro- 
nen Konsum ausweisen müssen. Es 
ist Vorschrift, dass eine Umschreibung 
überhaupt nicht genehmigt, sondern dass 
jedesmal um eine neue Lizenz einge- 
schritten werden muss, das alles ist Vor
schrift. doch mán kümmert sich nicht 
darum. Pardon, eigentlich kümmert mán 
sich darum, wenn mán den Gesuchsteller 
abweisen will und abgewiesen wird er 
in dem Falle, wenn ihm keinerlei Protek- 
tion zűr Verfügung steht. Wenn dies 
jedoch dér Fali ist, dann kaim, wie es 
erst vor wenigen Tagén geschah, dér 
Konsum dér drei Nachbartrafiken blos
60.000 Kronen statt 120.000 Kronen aus- 
machen, dann darf auch die Entfernung 
anstatt 160 Schritte blos 60 Schritte 
betragen. Will mán die Trafik-Lizenz 
ertheilen, dann spielen solche ,,Kleinig- 
keiten44 gar keine Rolle, ja mán setzt 
sogar den Pacht von .‘160 Kronen auf 
80 Kronen herunter.

Wir habén diese erbaulichen Dinge 
bisherwohl einer Kritik unter/.ogen, habén 
es aber ruhig mitangesehen, in welcher 
Weise die Kleintrafikanten, namentlich 
dér Hauptstadt geschíidigt werden. Gab 
es doch bisher immer noch Verschleisser, 
die aus dem Ertrágnisse ihres Geschaf- 
tes ihren Lebensunterhalt gewinnen konn- 
ten. Nun aber hat das aufgehört, indem 
von Jahr zu Jahr die Anzahl dér Trafikén 
anstatt dass sich dieselben verringern, in 
erschrecklicher Weise vermehren. Mit dér 
riesigen Zunahme dér Lasten, welche 
Lokalmiethe, Steuer und Lebensunterhalt 
erfordern, ist ein Zustand eingetreten, 
dér gefahrdrohend für siimmtliche Ver
schleisser sich gestaltet. In den zelm 
Bezirken dér Hauptstadt müssten augen- 
blicklic.h zumindest die Halfte dér Trafi

kén eingezogen werden, damit an einen 
Erwerb aus dem Verschleissgeschíifte 
überhaupt gedacht werden kaim. Wenn 
jedoch, anstatt dass sich die Zahl dér 
Trafikén in dieser Weise vermindert, die
selbe von Tag zu I'ag wiichst, dann 
steigt die Gefahr für die Verschleisser 
aufs Höchste und in Balde dürfte es dahin 
kommen, dass kein einziger derselben 
aus dem Ertragnise seiner Trafik wird 
zu existiren vermögen.

Nach den bisher gemachten Erfahrun- 
gen scheint es, dass weder die Ver- 
minderung dér Trafikén, noch dérén Ver- 
mehrung den betreffenden kompetenten 
Amtsstellen viel Sorge bereitet. Sei es 
die allmachtige Protektion, welche hier 
unheilvoll waltet, seien es andere Um- 
stande, welche dabei massgebend sincl, 
uns ist das ganz einerlei, denn wir 
sprechen von den Thatsachen. Wir spre- 
chen von Thatsachen, die sich nicht weg- 

j  disputiren lasseu und die für unsere 
Interessenfen eine eminente Gefahr bű
dén. Seit Jahr und Pag rnühen wir uns 
vergeblich damit ab, diese Gefahr abzu- 
wenden und maii wird zugeben, in einer 
sehr beschwichtigenden und keineswegs 
nach Sensationen haschenden Weise. 
Nachclem jedoch die Dinge immer schlim- 
mer werden, haltén wir es für nothwen- 
dig, dass auch unsere Sprache eine 
deutlichere wird. W ir widerholen, dass 
wir darauf bestehen müssen, dass das 
im Jahre 1895 von Seite Sr. Excellenz 
des F'inanz-Ministers erlassene Edikt 
bezüglich dér Ertheilung dér Trafik- 
Lizenzen in seiner vollen Ganzé respek- 
tirt und befolgt werde. Da es jedoch die 
Thatsachen bewiesen habén, dass es 
eine ungeheuerc Schwierigkeit kostet, j 
diese Vorschriften, welche die einzig | 
richtigen sind, auch durchgeführt zu sehen, 
so wiirden wir Sr. Excellenz dem Heirn 
F'inanz-Minister ganz ergebenst die Bitté 

I ur.terbreitet habén, dass er die Erthei
lung dér Trafik-Lizenzen, so wie dies 
bereits 6 Monate láng schon einmal 
geschehen ist, von seiner eigenen Ent- 
schliessung abhangig mache. Nur dann 
wiire dem Übel abzuhelfen, nur dann 
liesse sich von einer praktischen, jedem 
Bürger dieses Staates gleichmiissig geüb- 
ten rechtlichen Verfahrens sprechen. Wir 
kommen iibrigens noch auf diese Ange- 
legenheit zurück.

•

Die Kistenfrage.
Dér ,,Budapesti Közlöny** enthielt dieser 

Tagé die von Seite dér k. u. Tabak-Régié 
erlassene Konkurs-Ausschreibung wegen Liefe- 
rnng von ungefahr 100.000 Stiick Kisten ver- 
schiedener Grösse. Wahrschcinlich wird dér bis- 
herige Lieíerant abermals diese Kicferung er- 
haltcn und die Kisten werden in derselben, für 
ciné geringe Zeitdauer berechnetc schlechte 
Qualitát zűr Verwendung kommen.

Übrigens, das ist ja Einerlei, die k. u. Tabak- 
Rcgic verlieit an den Kisten eine ziemlichc

Summe Geldes, die Grosstrafikanten ebenlails 
und einzig und alléin verdient daran nur der- 
jenige, welcher sie liefert. Eine priváté Unter- 
nehmung, eine Privatindustrie hátte schon liingst 
Mittel ergriffen, um solchen Übelstanden abzu
helfen. VVo es sich um den Verlust von Geld- 
summen in solcher Höhe handelt, wie hier, 
dünkt cs uns. dass es am Platze würe, ciné 
Sparsamkeit einzuführen. die hier sehr gut 
möglich ist. Leider ist mán bei uns in solchen 
Dingen selír schwerfallig und verlasst nur un- 
gern den konservatiren Weg, was allerdings 
viel be(]uemer ist, als sich mit Neuerungen 
abzugeben.

Wir habén kürzlich von einer neu erfunde- 
nen Kiste gesprochen, welche den Gross
trafikanten dér Hauptstadt gezeigt wurde, damit 
diese hieriiber ihr fachmannisches Urtheil ab- 
geben. Wir selbst habén diese Kiste ebenfalls 
gesehen, haltén aber mit dér Begutachtung 
derselben insolange zurück, als uns nicht die 
niihere Daten. welche damit zusammenhiingen, 
vorliegen. Offen gestanden, wáre uns eine 
Packungsart viel lieber, wie die jetzige es ist, 
nur rnüsste dieselbe weder den Staatsschatz, 
noch den Grosstrafikanten Geldopfer aufer- 
legen. Freilich, es ist schwer, alljáhrlich einige 
hunderttausend Kisten in Gebrauch zu nehmen 
und dafür keinerlei Geldopfer bringen zu wol- 
len, indess, bei einem ruhigen, sachlichen Ver- 
fahren liesse sich unseres Erachtens nach zu
mindest dér Verlust auf ein Minimum hinab- 
drücken. Vor Allém ist es die Art dér Packung, 
welche theils eine Vermehrung dér Anzahl dér 
Kisten eríordert, anderseits aber die Gross
trafikanten insoferne schadigt, als die kleinen 
Kisten, wie auch die mittleren, kaum einen 
Verkaufswerth besitzen. Verluste werden denn 
auch zumeist bei diesen beiden Gattungen 
erlitten.

Die 1:. u. Tabak-Dircktion sollte vor Ver- 
gebung dér Lieferung diese Umstünde genau 
beachten, zumal ihr selber ebenlails dabei 
Schaden erwachst. Wir kőimen es uns eben 
nicht denken, dass zwei kleine Kisten nicht 
mehr kosten sollen, als eine grosse Eine aus- 
serordentliche Reform im Verpackungswesen 
rnüsste durchgeführt werden. um Ersparnisse zu 
ermöglichen und zwar wiirden wir vorschlagcn, 
die Waaro in folgender Weise zu verpacken:

Vorerst bedü.íten die Tabake überhaupt 
keiner Kiste. Die Zigarretten-Tabake, die blos 
in dér Hauptstadt einen etwas fiotteren Absatz 
erzielen, sie könnten in Packetten a 200 Stiick 
in den Verschleiss gclangen. Hiezu ist gar- 
nichts andere s nothwendig, als ein starkes 
ordinares Papier, gleicli dem, in welchem dér 
Zucker verpackt wird. Mit Ausnahmc des 
,,legí. magyar s z ív . doh.* . dér in Kisten á  2000 
verpackt werden könnte, zumal die meisten 
Grosstrafikanten nicht weniger davon fassen, 
wiirde ciné Packung in starkem Papier voll- 
stíindig genügen. Die Rauchtabake ,,finom 
magyar4* und ,,küzépf. magyar*4 sind sonder- 
barer Weise in grossen Kisten verpackt und 
zwar á  50 Kilo, welches Quantum für jeden 
Grosstrafikanten auf 1 2 Monate vollstíindig

! genügt. Demnach und mit Rücksicht darauf, 
dass diese Packette ohnehin in starkem Papier 

I gewickclt sind, bedüríten sie keiner Packweise,
* wie die jetzige cs ist.
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Ist es bei den Tabaken möglich, eine bedeu- 
tende Menge von Packkisten zu entbeliren, so 
ist dies bei den Zigarretten ganz besondcrs 
der Fali. Drei Sortén Zigarretten gibt es in 
dem allgeraeinen Verschleiss, die sehr gut in 
grossen Kisten verpackt das doppelte Quantum 
enthalten könnten, vvie dermalen. Die Sultdn 
Hölgy- und Herzegovina -Zigarretten, von denen 
unter 20000 Stück wohl kaum ein Grosstrafi- 
kant aus dem Tabak-Magazine íasst, sie werden 
gegenwartig in kleine, beziehungsweise in mitt- 
lere Kistchen ausgegeben, an welchen die 
Grosstrafikanten nicht weniger als 00—70 Hel- 
ler verlieren müssen, demnach gerade soviel und 
oft mehr, als bei den grossen. Wenn alsó jetzt 
zum Beispiel an einer grossen Kiste 00 lleller 
verloren wird, so würde sich, im l*'alle die 
Zigarretten á 2OO00 verpackt wurden, der Ver- 
lust blos auí die Hálfte rcdu/.iren. VVas schliess- 
lich die Zigarretie á 1 1 leller betriflt, so ist
dérén Absatz so gross dass eine Kiste auch 
30000 Stück enthalten konnte, wodurch die 
Kiste entsprechend grösser und der Bedarf der 
Stückezahl derselben natürlich viel geringer 
würde.

Aber auch die Packung der Zigarren müsste 
gründlich reíorrairt werden. Gegenwiirtig sind 
die Kisten, in welchen Zigarrenkistchen oder 
Packette liegen. von ganz gleicher Qualitat.Waren 
die Kisten starker, dann würde die Regalitas-, 
Tiabucco-, Britanica-, ( )peras-Kiste auch einen 
Inhalt von 8000 Stück, die II. und .1. jedoch 
einen Inhalt von 16000 recht gut vertragén.

VVic wir hier nachxuweisen glauben ist, ab- 
gesehen von jeder anderen Kmballage, die 
iuöglicherweise gute Dienste leisten konnte. 
auch bei der gegenwartigen das Vermeiden 
grösserer Verluste dadúrch möglich, indoin mán 
die Stückezahl der Kisten, welche zűr Verwen- 
dung gelangen, vermiudert. VV.r staunen darüber, 
dass auch diesmal, gelegentlich der Ausschrei- 
bung wegen I.ieferung der Kisten, dicsér Um- 
stand nicht in Betracht gezogen wurde. Nach- 
dem diese bereits erfolgt ist. scheint es uns

rathsam die lobi. kön. ung. Tabak-Direktion 
zu ersuchcn, sie müge diese unsere Vorschláge 
in lirwágung ziehen. űber die inzwischen einge- 
laufenen Offerte nicht vorhandeln und ciné neue 
Ausschroibung wegen Lieferung der Kisten 
erst dann veranlassen, wenn der praktische 
Werth unsercr Vorschláge sich ergeben habén 
wird. Na eh dem es sich dabei um viele Tausende 
Kronen, sowie um eine Reform handelt, die 
dann alljahrlich einen grösseren Nutzen zu 
Gunsten des Staatsschatzes ergibt, ware es 
wohl angezeigt, je friiher eine derartige Reform 
durchzuführen.

Vermischtes.
Höchst w ichtig fü r  die G ross-und K le in trafi 

kantén. Unter der sehr riehtigen Bezeichnung 
„ Delice“  hat die auf dem Gebietc des Zigar- 
rettenpapier-Weseus riihmlichst bekanntc hirma 
Géza Goldzicher, einen neuen Artikel in den 
Verkchr gebracht, der von Fachleuten allent- 
halbcn bewundort, vöm Publikum enthusiastiscli 
aufgenommen wird.

Das neue Zigarreltenpapier ..Delice" ist ein 
echt fraazösischcs. wie gesagt. ncu eríundenes 
Krzeugnis. welches allé Vorzügo eincs ausge- 
zeichneten Papieres aufweist und was die 
Ilauptsache ist, allé Mangel entbehrt. die bisher 
noch jedes Zigarrettenpapier trug. Der VVunsch 
eincs jeden Zigarrettcnrauchers. dass seinc 
Zigarrettc keinen anderen Geruch, als denjeni- 
gen de^ Tabakes verbreite, da*>s das Papier 
nicht schwarz werde und nicht der geringste 
Aschenlheil vöm Papier zurückbleibe. das alles 
wird bei dem neuen Produkte , Delice4' vo’l- 
standig wahrgenommen. Unsere geschátzten 
Leser wissen, dass wir sehr vorsichtig in der 
Begutachtung derartiger Dinge sind und dass 
wir bisher nicht im Standé waren auch nur 
eines von den zahlreich in den Handel kom- 
menden Papiéi gattungen derart zu lobén, dass 
wir es, als das non plus ultra hinstellen Dies
mal jedoch hal der französische Krfinder des 
Papicres den Nagel auf den Kopf getroffen, 
denn weder dem Zigarrettenpapier ,,Deliceu, 
noch der Zigarrettenhülse ,yDeltceu haftet der 
geringste Mangel an.

In der That habén auch bereits sehr viele 
der bedeutendsten Verschleisser des Landes, 
wie auch in der Hauptstadt, die Spezialitiiten- 
handlung der Firma Magyaty und Abonyi, die 
Grosstrafik des I lerrn Jákob Hirsch ctc. den 
Artikel eingeführt und ist in diesen Geschíiftcn 
die Nachfrage und der Absatz der Papiere und 
1 Iülscn so gross, wie kein Zigarrettenpapier 
dies bisher erreichte. Ks ergibt sich aus diesen 
Tluitsachen nur zu deutlich. dass eine vorziig- 
liche VVaarc nicht der Reklame bedarf, die 
bisher in kcinerlei VVeise gemacht wurde und 
auch nicht gemacht werden wird. W ir sind der 
Überzeugung, dass in sehr kurzor Zeit das neu 
eifundenc französische habrikat sammtliche 
anderen Papiere verdrangt habén wird, nádi
déin der Kontrast zwischen die dermalen im 
Verschleisse sich befindlichen, mitunter für die 
Raucher gcfahrlichen Zigarrcttenpapiere und 
diesem ..Delice4'ein  zu auffallender und chemisch 
nachweisbarer ist. Mán kann sagen, dieses 
Papier cntspricht der I Ivgiene. Für die k. u. 
'l'abak-Verschleisser ist die Kinführung dieses 
Papieres von grosser Wichtigkeit, zumal, wir 
konnen es vorhersagen, sehr hald nur , Delice*4 
verlangt werden diirfte. Die Firma Géza Gold- 
zie/ur, welche Jahre láng bereits daran arbeitet, 
ein werthvolles, geruchhises, gesundes und 
tadelloses Papier für den Vertrieb in Ungarn 
zu erlangen. ihr kann wahrlich gratulirt werden, 
dass sie dieses Ziel voll und ganz durcli I án- 
führung des ..Delice * erreirht hat.

D r. Krull.

Son(l :rbar Anlasslich der ( )sterfciertage wurde 
cincin Theil der Wiener 'rabak-Trafikanten 
gestattet, ihre Geschafcslokale —  offen zu hal
tén. Ist das nicht merkwürdig r Bei uns wahrt 
der Kampf um die Sonntagsruhe bereits 8 Jahe, 
ohne. dass es gelingt. das Finanz-Ministerium 
zu veranlassen. die Sonntagsruhe zu bewiiligen. 
In Oesterreicli besteht mán darauf, dass die 
rrafiken an Sonntagen geschlossen werden 
müssen. Ks Íasst sich unsclnver sagen, welche 
Behörde humancr vorgelit, denn es gibt schliess- 
lich auch Keute, die maii dazu zwingen muss, 
sich einen Ruhetag in der Woche zu gönnen.

Ililfsrcilaklpur : Fnrdinand Heltal
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Delice M i n c i t M i  1 í i r O e t ö i s í  lÁe la s s ít?  -  

yes, f\ dohányzó egyszer 

veszi óm töl'jbé mást nem 

ÍS ü íl  l í . l t

legjobb oalódi franczia
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