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- U. A  pénzügyministerium ama 
törekvése, hogy a dohány egyedárusá- 
got emelje, valamint a jövedelmek gya
rapítása, dicséretre méltó s a legnagyobb 
elismerése érdemes. Nem megvetemedő 
az sem, hogy a belföldi gyártmányokat 
exportálnék a Külföldre, a mi megint 
fényesen bizonyítaná a mi munkaerőnk 
konkurrenczia képességét.

Mi álláspontunkat most is, a múlt
ban is e tárgyban nyilvánosságra hoz
tuk. Nekünk teljesen mindegy, hogy a 
kivitelt ki eszközli, de vannak e tekin
tetben nemi észrevételeink.

1. Hogy a dohányjövedék más 
alakban és minőségbe gyártat szivar- 
neműt a kivitelbe, mind a minő a mi 
belföldi m. kir. dohányjövedéki árunk, 
az helytelen.

2. A  szivarnemiiek kivitele gyerek
játék lenne, ha a kincstár a külföldi nem 
nagyon drágán árusittatná áruit.

3. .Azáltal, hogy más árut exportál
nak, a mi közönségünk nem ellenőriz
heti, vájjon mi itt nem szívunk e drága 
pénzen rosszat, a külföldön pedig 
olcsón jól.

4. Miután pedig kevés a jó  fedő
lap, nem-e a külföldre exportálandó 
szivarokat látják el azokkal, mi pedig 
itt a rosszat kapjuk.

5. Végül pedig, kevés lévén a vilá
gos fedőlap is, az export áruda több 
gondot fordítván, azokat látják el azzal 
a kevés világos fedőlappal is, a mi van, 
s mi itthon a sötétet kapjuk.

Ezek azon pontok, melyek gondol
kodóba ejtenek bennünket, a mikor a 
szivarkivitclröl szólani kívánunk.

Nem, ezzel nem értünk egyet s 
nem is egyetértünk soha. Úgy gondol
juk, hogy eme kérdés elintézésénél sokat 
figyelmen kívül hagytak, a mi rossz 
következményeket von maga után. Ama 
társaságban, mely a szivarkivitelt esz
közli, az egyedáruság is harmadrészben 
érdekelve van, ez pedig nem hogy vál
toztatna a dolgon, sőt egyenesen rossz. 
I la az állam valamely vállalatban részt 
kivan venni, mindenütt szívesen látják, 
miután amaz előnyök, miket az állam 
nyújthat, már magukéiban véve nyereség 
a másik félre nézve. Ez világos, erről 
nem is kell sokat beszélnünk.

Különben is a nyilvánosságra ezen 
újításokat móg nem hozták. Eltekintve 
attól, hogy az állam egy privát vállalat
tal társul eddigeló szokásban volt, sőt 
úgy hisszük a kereskedelmi törvényszék 
elő is Írják, miszerint minden részvény- 
társaság' alapítása a hivatalos lapban

közzé teendő, hogy arról a nyilvánosság 1 
is tudomást szerezzen.

Ezek különben olyan dolgok, melyek 
feltűnőek előttünk s bizalmatlanságunkat 
a vállalat iránt már előre felkeltik. Mi 
féltjük a dohány-egyedáruságot, hogy a 
publikum nem lesz megelégedve, úgy a 
hogy eddig meg van elégedve gyártmá
nyaikkal, ha az egyedáruság a saját 
kebelében még egy kisebb cgyedárusá- 
gocskát létesít.

A dohánykisárusok vasárnapi 
nuinkasziinete.

LTgy látszik, mégis csak nekünk keli szót 
emelnünk a pénzügyminisfcriuintól engedélye
zett vasárnapi munkaszünet érdekében, miután 
a fővárosi dohányárusok i agy része nem kí
vánja eme jog gyakorlását.

Éveken keresztül fáradoztunk eme kér
dés érdekében. Egy czél lebegett szemünk 
elótt, a dohányárusok érdeke, t. i., hogy he- 
tenkint néhány szabad órájuk legyen, eme 
kérdést addig feszegettük, amig be is teljesült; 
minden dohányár us bezárhatja vasár né p dél
után üzletét, élvezheti a friss 'levegői, idejét, 
esetleg családjával a szabadban töltheti, szó
val, már nem az a sajnálatra méltó egyén. 
S mi történik ?

Alig néhány dohányárus zárja be üzletét. 
Miért ? Mert lehetséges, hogy esetleg a szom
széd nyitva tartja üzletét s ezalatt meggazdag
szik. A szomszéd épp úgy gondolkozik : ..Ha
te nem zárod be üzletedet, akkor én sem." S 
igy esik meg, hogy szinte valamennyi dohány- 
áruda vasárnap délután nyitva van.

Nem is hinné az ember, hogy mily kicsi
nyes dolgok okozzák ezt, hogy a dohányáru- 
sok ezen rendeletnek nem szereznek teljes ér
vényt. A figyelmes sz< mlélő rögtön észreveszi, 
hogy itt leginkább kifogásokról lehet szó, mert 
az alkalmazottak úgyis ellátják az üzletet, ők 
maguk pedig sétálni mennek. Ha ez fordítva 
lenne, akkor úgy gondolnék, hogy ezen jobb 
anyagi körülmények közt lévő árusok nyeresé
güket nem akarjak elveszíteni s végre ezt nem 
tilthatja meg nekik senki. De mit látunk itt? 
Az üzletben halványarczu, sovány leány vagy 
asszony áll. egy öreg anyóka, aki a vasárnapra 
való kisegítésre még elég jó.

Ez teszi a pénzügyministerium szabad
elvű rendelkezését illuzóriussá. Ama dohány
árusok, kik, Istennek hála, olyan helyzetben 
vannak, hogy kisegítőjük ven, nem tartják 
nyitva üzletüket s azok a szegények, akik ma
guk dolgoznak, szintén nyitva tartják üzletü
ket, mert a gazdag szomszéd szintén nyitva 
tort s konkurrencziéjától félnek.

Úgy gondoltuk, hogy azok, akik legjob
ban lármáztak a munkaszünet érdekében, be is 
fogják zárni vasárnap délután üzletüket. Szó 
sincs róla, most hallgatnak, mint a csuka s 
nem is mozdult ak. Meg sem kísérlik, hogy a 
kereskedelmi ministertől kérelmezzék a köte
lező vasárnapi munkaszünetet. Sőt. tán azt 
várják, hogy majd elrendelik, miszerint a sze
gényebbek köteleztetrek a bezárásra, miáltal 
ők nnevobb üzleteket csinálhatnának.

Őszintén szólva, erre nem voltunk elké

szülve. Hogyan is gondolhattuk volna, hogy a 
vasárnapi munkaszünetet épp azok, akik ké
relmezték. figyelmen kívül hagyják. Hisz ők 
maguk említették, miszerint vasárnap délután 
a forgalom oly csekély, hogy ki sem fizetődik 
az üzlet nyitvatartása. Ha ez igy van. miért 
nem zárják be üzletüket ? Miért vár mindegyik, 
hogy a másik zárja be üzletét. Ha a pénzügy- 
minister által adott beneficziumokat hy fo
gadják. nem csodáljuk, hogy oly ritkán része
sülnek benne.

Vegyes hírek.
Nicotinmentes szivarok. Németországban 

újfajta szivar készül, a mely állítólag nicotin
mentes. Ezt könnyen el is hisszük, miután 
Németországban igen sok szivar nem is készül 
dohánylevélből, hanem dohánylében áztatott 
cscrcsnye vagy mclilottlevclből. Különben nem 
tudjuk, hogy milyen értéke legyen egy szivar
nak, mely nem nicotincartnlmu s bizonyára 
ártalmasabb a fogyasztóra mint a rendes nico- 
tinos szivar miután a nicotin az egyet
len narcoticum, a mely a dohányzó szen
vedélyét kielégíti, igy tehát értéktelen min
den kísérlet, a mely azt czélozza, hogy a do
hány nicotintartalmát elvegyék. A szabályok : 
A  kinek árt a dohány élvezete, az ne dohá
nyozzék !

A pénzügyministerium uj palotája egyike 
lesz a leginpozánsabb épületnek, mely kiterje
désére nézve első helyen áll azon épületek 
között, melyek hivatalos helyiségek gyanánt 
szolgálnak. A most szétszórt magái házakban 
lévő hivatalok itt mind egyesítve lesznek. Mi
után most a várban ezáltal nagyobb lesz’a for
galom, helyesnek tartanok, ha a gőzsikló 
menetárát leszállítaná, hogy a hivatalszolgák 
se legyenek kénytelenek naponkint ötször-hat- 
szor megmászni a várhegyet. Vagy legalább is 
egy uj kocsiosztályt létesíthetnének pár fillérért.

Természetszerűleg a pénzügyministerium- 
nak sok mindenféle hivatallal s magánemberrel 
lesz dolga s igy várható, hogy a forgalom leg
alább megkétszereződik. A világ m inden városá
ban megtörtént volna máris, hogy ez a köz
lekedési eszköz leszállította volna e czélból 
menetdiját, lő  és 12 fillér igen nagy összeg 
a fel- és lemenetcire. Hogy fizessen pl. egy 
hivatalszolga, a kinek menetdij át meg néni 
téritik 11 fillért. Ez pedig az a publikum, a 
melyről mindenekelőtt gondoskodni kell. Ez 
igen nagy adó diurnisták és szegényebb, kisebb 
hivatalnoknak. L’gy 1 ittük tehát, hogy a sikló- 
társaság érdeke is kívánja, hogy a menet- 
dijjakat va'amivel csökkentse.

Letartóztatott pénzhamisítók. S:>:l-csfejér- 
várról jelentik; Zámoly fejérmegyei község
ben c napokban a csendőrség letartóztatott 
egy házaspárt, aki liuszfilléresekct gyártott. 
Zámolyon már többször fogtak el pénzhamisí
tókat. A minap Wessely Miksa kereskedő föl
jelentést tett Hajlik István odavaló földmives 
ellen, hogy hamis huszfilléresscl fizetett. A 
csmdőrség házkutatást tarlóit Hajlik lakásán, 
ami meglepő eredménynyel járt. Sok czinket. 
ólmot, gipszöntvényt és egyéb pénzgyártáshoz 
szükséges tárgyakat találtak nála. A Hajlikkal 
vadházasságban élő Kertai Katalin szintén se
gédkezett a pénz előállításában. A csendőrség 
a pénzhamisítókat bekísérte a székesfejérvóri 
ügyészség fi gházába. A vizsgálatot folytatják.



DOHÁNVAKUSOK KÖZUÖNYK.

Mi történhetik egy csinos trafikosnéval ?
Egy csinos trafikosné naponkénti vevője egy 
elegáns úri ember, ki nagy hivatala mellett meg 
gazdag is. Naponta (i világos Trabucco-szivart 
vesz, s naponta mélyebben nézett a csinos 
tiafikosné szép szemeibe, nv'g végre megtör
tént, az elegáns ur megkérte a trafikos kisasz- 
szony kezét.

Pár nap múlva A. kisasszony (nevet nem 
említünk) más közirig^lés tárgya volt a trati
kosok közölt. A jegyváltás még nem történt 
meg, de mindenki tudta, hogy pár nap múlva 
a legnagyobb pompával ünnepelik meg, s igy 
mindenki sietett már e őre gratulálni a szép 
lánynak.

Fájdalom azonban a szerencse nem volt 
állandó, a ki ezt a szépnek Ígérkező frigyet 
széttépte, viselje is a morális súlyát, de hogy 
ezt viselhetne, erre nem lehet csak úgy köny- 
nyen felelni.

A szép menyasszony ugyanis nagyon 
szépen kért a nagytözsd iben „világosnak* jel
zet Trabucco-szivart, kopott is 3 skatulyával. 
De lám, a mint vőlegényének a szokásos G 
világos Trabuccot ki akarta venni a skatulyá
ból, óh borzalom, az telisdedtcli van sötétebbnél 
sötétebb szivarrokkal. A vőlegény dühös leit 
s szó nélkül távozott.

Nem is jött többé vissza ő, a ki úgy sze
rette —  a világos Tri bnccot.

Nem mondjuk meg mely gyárból kerül
nek ki az ilyen hamis jelzésű szivarok, de a 
dohánygyári igazgatók lelkére kötjük, hogy a 
jövőben az ilyen tévedésekre nagyobb figyel
met fordítsanak, mert mily könnyen megszakat- 
hat a szive egy ilyen szerelmes trafikosnénak, 
akit örü ten szeretnek a — világos Trabucco- 
ért. Ennek okozója mindig az, a ki alantasai
nak tévedéseit idejekorán kikorrigálhatta volna.

Téves felfogás. Ujubb időben egyes pénz
ügyi biztosok s felvigyázók a dohán3'árusok- 
nak kellemetlenkednek azért, mert üzletükben 
oly mellékezikkcket árulnak, melyek a dohány- 
árudához valók. A pénzügyminister ide vonat
kozó J89G. kiadott rendelet a következő :

Azon árusok, kik 1". «* bért fizetnek, tan
hatnak újságot, gyufaárut, szivarszipkát, pipát, 
pipaszárat, gyufatartót, szivar s szivarkatárczát, 
czigaretta-készitőgépet, dohányzacskót, burnót, 
szelenczét, továbbá a bélyegekhez való couver- 
tákat.

Némely árus szappant, illatszert, játékszert, 
könyvet, sétapálczál, esőernyőt stb. árusít, 
ehhez azonban már iparengedély kell s ityen 
árusnak aztán 2% bért kell fizetni. Figyelmez
tetjük az árusokat, hogy esen 1886. rendeletet 
respektálják s ha egy egy pénzügyi közeg más 
véleményen volna, hivatkozzék csak az illető j 
rendeletre.

Közgazdaság.
Az osztrák nagyiparosok az agráriusok 

ellen. Az osztrák nagyiparoiok szabad parla
menti egyesülése tegnapelőtt Dréher Antalnak, az 
urakháza tagjának elnöklésével ülést tartott, 
melyen dr. Halívvich udvari tanácsos alelnök 
tett jelentést a folyó gazdaságpolitikai akció- I 
ról. Dr. Chiari és dr. Licht képviselők a kép
viselőház vámpolitikai tárgyalásairól tettek je
lentést. A két képviselő fejtegetései az agrá
riusok mértéktelen követeléseiről különösen a 
szövő-fonó ipar nyersanyaga, az állatok és á - 
lati termékek vámját illetőleg élénk visszhangra 
találtak. Egyhangúlag elhatározták. hogy 
Ausztria nagyiparának és egész közgazdasaga 
érdekeinek e fenyegetése ellen határozottan 
tiltakoznak. Az osztrák gyáros* k középponti 
szövetségének elnöksége, mely az ülésen szin
tén jelen voh, magára vallalta a föladatot oda
hatni, hogy az ipari egyesületek mind szembe 
szánjanak az agráriusok izgatásaival.

Az 0. M. G. E. vámügyi bizottsága csütörtö
köndélután folytatta gróf Zselénszki Róbert elnök
lésével tanácskozásait. A folytatólagos ülés első 
fölszólalója gróf Dessewffy Emil országgyűlési 
képviselő volt, aki a fölött való aggodalmának 
adott kifejezést, hogy a magyar mezőgazdasági 
érdekek a mostani általános vámtarifában nem 
eléggé érvényesülnek s a tarifa azokat az ér- 
dakeket. melyeket az O. M. G. E. képvisel, 
nem elégíti ki. Gróf Zselénszki Róbert meg
nyugtató válasza után Lázár Pál szólott, aki a 
vamtarifa-javaslatot csuk általánosságban tartja

I elfogadhatónak. Ezt a fölfogást osztja Löherer 
Andor is. A nézeteltéréseket Rubinek Gyula 
előadó oszlatta el javaslata idevonatkozó pont- 

j jának módosításával, melybe befoglalta Lázár 
! Pálnak előterjesztett indítványát is.

A bizottság az előadó javaslatára kimondta, 
l ogy 1. a vámszövetségről szóló törvényjavas
lattal egyidejűleg a törvényhozás elé terjesztett 
s az általános vámtarifáról szóló törvényjavas
latot Magyarország úgy általános közgazdasági, 
n int különleges mezőgazdasági érdekes szem
pontjából általánosságban*elfogadhatónak tartja, 
— kívánatos azonban, hogy: mindamazárukra, 
a melyek külföldi államokban vám alá esnek, 
a mi általános vámtarifánkban is —  a kiil- 
áhamok tarifájával legalább is egyforma nagy
ságú. i'letve a szövetségi nagyg> illés által nug- 
áilapitott vámtételek vétessenek löl, a nélkül 
azonban, hogy az uj vámtarifa ipari vámtételei 
reko npeozációképp emeltetnének. Ezután rátéri 
a bizottság egyes vámtarifát ételek tárgyalására, 
tételről-tételre megáll ipitotta azokat a kívánal
makat. melyeket a mezőgazdasági termelés vé
delme szcmponljából az uj vámtarifában keresz- 
tülviendőnek tart. A bizottság a javasolt külön
leges vámtételeket bizalmas je’legü föliratban 
terjeszti a föld mi velésügyi minister elé.

Szerkesztői üzenetek.
Igen sok, a dohányárusokat érdeklő kér

désben fordultak hozzánk eddig t. olvasóink s 
mi eddig levélben adtuk meg a választ. Elhatá
roztuk, hogy ezentúl közérdekű kérdésekre a 
lap hasábjain e rovat alatt fogunk felelni. 
Kérjük tehát t. olvasóinkat, hogy kérdéseikkel 
ezentúl is felkeressenek bennünket s mi a leg- 
kineritő. b feleletet megadjuk.

K. F.. Budapest. Ön azt kérdi tőlünk, vájjon 
a magyar dohányt a szivargyártásnál nem hasz
nálhatják fedő lapoknak ? Igenis használható, 
sőt egyike a legjobbaknak. A fedőlapok príma 
qualitásába tartoznak inég Java, Sumatra, 
Havannait, Portoricco, Maryland, Kentucky és 
Domingo dohánylevelek.

Z., Budapest. Sajnáljuk nagysád, de foga
dását elvesztette. Egyptomben már 1890. óta 
nem termelnek dohányt s az egyiptomi cziga- 
retták dohünya részben Törökországból, rész
ben pedig Kis-Azsiából szállítják.

L. Mór. Pozsony. Lapunk mai számában 
megtalálhatja a feleletet.

S. V.. Kassa. Önnek jogezime van egy 
nagyaruda elnyerésére. A mint lapunkban egy 
ajánlati hirdetést lát olyan nagyárudát illetőleg, 
a mely' igényeinek megfelel, nyújtsa be folya
modását az illető pénzügyigazgatóságnál.

A. G.. Kvár. Fogadja üdvözletünket. J fa 
valami kérdésben szolgálatára lehetünk, a leg
szívesebben válaszolunk.

R. P.. Bpest. A tulajdonosnak mindig talál
hatónak kell lenni. I lelyettest tarthat csak abban 
az esetben, ha ezért az illető pénzügyigazgutó- 
sághoz folyamodik. A pénzügyigazgatóságnak 
joga van hat hónapra a helyettesítést engedé
lyezni.

G. Zsigm. A ládakérdés úgy hisszük miha- 
rabb el lesz intézve s igy ismét egyik programm- 
ponlunk teljesülésbe fog menni. Láthatja tehát, 
hogy mi a dohányárusok érdekében a lehető 
legkitartóbb módon fáradozunk.

D. R.. Bpest. Igen tisztelt uram hiába fárad, 
a dohányárusokban semmiféle testületi szellem 
nincs. Mi évek óta dolgoztunk azon, hogy a 
dohányárusok egyesületét létrehozzuk, de buz
galmunk hajótörést szenvedett. Ne törje tehát 
ezen a fejét, mert sokkal üdvösebb s kivihe- 
több problémákat tudunk, amin gondolkodha’ 
tik pl. a kör négyszögesítése stb.

S. F., Pécs. Az átírást illetőleg forduljon az 
illető pénzügy igazgat ósághoz.

Segédszerkesztő: Hcltni Nándor

^  Hirdetmény.
Ezonnul kttzhlrró tétetik, hogy miulAn n M a 

f fy a r  K ir á ly i  P én zü gym in isz té r iu m  ollonörtö 
kli/ogul a Magy. Ktr. Szab. OaztíilyHornjátók (XZZ. 
so rs já ték ) I. osztályára szóló Boi-Mjog.yi<ki*t fold 1- 
vizsgáltAk, azok a fftArtisltólmnk árusitAs végott 
kiadattak. — A M a g y  K l r  P én zü g y m in is z té 
rium  (Ütni jóváhagyott boihoIAhí terv itt következik :

Osztálysorsjáték Sorsolási íerve.
T Izon ko ttőr lik  S o rs já ték . 1X0.000 so rs jeg y . 

6 0 .0 0 0  n yerem én y .

Első osztály. Betót 12 korona.
I I i iz Ah : 11108.  májUH 22. é« 23.

Nyeremény Korona
1 A 60000
1 . 20000
1 10000
1 . 5000
3 . 2000 6000
r> , lóim 5000
h „ r»ou 4000

30 . 300 9000
100 » 100 10000

8350 . 40 134000
8.r>00 nyer. Kor 263000

M ásodik  osztály. Betót 20 korona.
H ú z á s  : IIBKl. jnn. 7. óh 18.

Nyeremény Korona
1 A 70000
1 „ 25000
1 . 10000
1 „ 5000
3 „ 8000 9000
r» „ ‘jooo 10000
8 „ 1000 8000

20 „ r.oo 10000
110 . 800 33000

4300 . 80 348000
4í»0U nyer. Kor. 528000

H arm adik  osztály. Betot 32 kor.
Ilii:-. . : HM KI. jut. 1 i.. i ... - 10.
Nyeremény Korona

1 II 80000
1 30000
1 20000
1 15000
3 ., 10000 30000
f» 5000 25000
8 2000 16000

10 1000 10000
120 , 500 60000

4850 180 630500
r.uoo nyer. Kor. 916500

N egy ed ik  osztály. Betét 40 kor.
HiizAk : 11103. augusztus II., 12. ÓM
Nyeremény Korona

1 A 90000
1 „ 30000
1 . 20000
1 . 15000
8 , 10000 30000
6 5000 25000
8 „ 2000 16000

10 . 1000 10000
120 .. 500 60000

4850 ,. 170 824500
5000 nyer. Kor. 1.120.500

Ötödik osztály. Betét 32 korona.
Húzás: UK Ki 

Nyeremény 
1 A 
1 .
1 .
1 .

. H/.eptcmlM l- 3. 4 
Korona 
100000 
30000 
20000 
15000

8 . 10000 30000
5000 25000

8 . 2000 16000
10 , lOOU 10000

120 . 500 60000
8850 . 200 770000
40UU nyer. Kor. 11.076,000

H atodik  osztály. Betót 24 korona.
H ú z á s : UK Ki. s z o p t.- in b .i-  21-161 o k t ó b . r  -J l- ig . 

L e g n a g y o b b  nyorom ón y  s zoron csés  esotben  
K o ro n a

(E x y  m illió )
1 Juta) 61)0000 600000

tí « 1 Kor. 400000 400000
1 nyer. 200000 200000
1 á 100000 100000

c « 1 a 80000 80000
1 á 60000 60000
1 á 50000 50000
1 á 40000 40000

2 á 30000 60000
2 a 25000 50000
4 á 20000 80000

it 5 á 15000 75000
'>  u 25 H 10000 250000

50 á 5000 250000
405 á 2000 810000
760 a 1000 760000
1140 á 500 570000

30600 á 200 6120000
33,000 nyrr. é s  jutalom kor. 10.555,000

A/ I. osztAly Ini/ásn 1903. május hó 92. és  
23 Ali (artatlk inog. A hu/.'mok a M a g ya r  k irá ly i
á llam i e llen ő rző  hatóság- óh kh-Alyl kib-jogyzö jo- 
lonlAtéhnii, nylIvAiiOHnn történnek a Ii i i/.AnI iorom- 
•>on (IV., Kskil-tór, hojAi-ai a Duna ülni lo.fll). 
Sorsjogvok n Magy. Klr. K/ab. (laztálvMoi-s játék 
valamennyi Árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1003. évi Április hó *.!»» Ali.

M a g y . K lr . S zab . 
O s z tá ly so rs já ték  Ig a z g a t ó s á g a

I.ónyay. Tlazay.



D e u tsc h e r  The il

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T  : Leitartikcl. —  Dic Sonntagsruhe dcr Klointrafikantcn.

-  -k. Das Ziel des kön. ung. Finanz- 
ministcriums: das Tabak-Monopol zu hő
ben, die Einkünfte aus demselben zu er- 
höhcn, ist gewiss ein sehr löbliches und 
verdient die vollste Anerkennung. Aueh 
dér Umstand, wonach das Finanzminis- 
terium beflissen ist, unseren I abaklabri- 
kanten im Auslande Eingang und Ab- 
satz zu verschaffen, kann als eine weise 
und praktische That gepriesen werden, 
zumal dér Staat selbst hier ein leuch- 
tendes Bcispiei liefert, die Arbeitskraft 
des eigenen Landes gégén die Arbeits- 
krafl des Auslandes konkurrenzfáhig zu 
machen.

Dies vorausgeschickt, habén wir, 
sowie jiingsthin, auch jetzt unseren 
Standpunkt klar ersichtlich gemacht, den 
wir bei einein Exporté unserer Tabakpro- 
dukte nach dem Auslande einnehmen. 
Auch ist es uns ganz gleichgiltig wer 
dicsen Export besorgt. Was wir dabei 
jedoch zu bemangeln habén, besleht in 
Folgendem :

W ir hatten kürzlich vorübergehend 
erwahnl, dass wir es fílr nicht zweck- 
massig haltén, wenn neue Sortén zum 
Zwecke des Exportes angefertigt werden 
und hegründen dicse unsere Ansioht 
damit, dass :

1. Es nur dann von Wichligkeit für 
die Tabakregie sein kann, wenn unsere 
Zigarren in dér niimlichen Fagon und 
in dcr niimlichen Qualitat, wie sie hier 
verkauft werden, im Auslande Absatz 
finden.

2. Dass dér Export von Zigarren 
nach dem Auslande in Hinsicht dér 
Konkurrenzfahigkeit unserer Ansicht 
nach, eine Kinderspielerei ist, wenn die 
Exporteure, wie es wahrscheinlich isi, 
die Waare zu einem ausserordentlich 
wohlfeilen Preise erhalten.

:3. Dass dadurch dem Publikum jede 
Kontrolé dariiber l'ehlt, ob es nicht da
durch im starken Nachtheile gégén die 
Konsumenlen des Auslandes insofernc 
sein werde, als dicse um sehr billiges 
(leld unsere guten, wir aber um sehr 
theueres Geld unsere schlcchten Zigarren 
zu rauchen bemüssigt sein werden.

4. Dass bei dem Mangel an tadel- 
losen Deckblattern, die nacli dem Aus
lande gehende Sortén mit den besseren 
vcrsehcn werden.

5. Dass bei dem Mangel an lichlen 
Deckblattern, wclcher noch dermalen auch 
im Auslande herrscht, das Vorkommen 
von lichlen Zigarren bei uns immer sel- 
tener werden wird.

Das sind unsere Hcdenkcn über 
den Export dér Zigarren, wenn dicsér 
in eincr solcbcn Weise gehandhabt wer
den soll, wie dies zum Beschlusse er- 
hoben worden isi.

Kein, damit sind wir nicht einver- 
slandcn und werden dies auch nicmals 
sein. Uns scheint es, dass mán bei Ven-

tibrung dieser Fragen an Mancbes und 
Vieles nicht gedacht hat, was für unser 
Tabak-Monopol von schlimmen Konse- 
quenze.n begleitet sein wird. Dér Export- 
Gesellschaft, welche den Zigarren-Export 
nach dem Auslande übertragen wurde, 
gehört auch zum dritten Theile die kön. 
ung. Tabak-Regie an, das iáidért absolut 
nichts an dér Sache, ja, wir halton dic
sen Umstand sogar für cinen Fehler. 
Um Theilhaber eines geschaftlichen oder 
industriellen Unternebmens zu sein, kann 
dér Staat überall anklopfen und mit gröss- 
ter Bereitwilligkeit wird er zum Kom- 
pagnon genommen werden, weil die 
Vortheile, die dér Staat zu bielen vermag, 
schon an und für sicli Gewinn für den 
andercn Theil sind. Das ist klar wie 
Kristall und dér Hinweis darauf ist zu 
naiv, als dass mari sich damit irgendwie 
befassen könnte.

lm Uebrigen hat die Öffentlichkeit 
bis heute von dieser Neuerung nichts 
vernommen. Ganz abgesehen davon, dass 
es sich hier um einen VTrtrag handell, 
den dér Staat in solcher Weise maciit, 
dass er einem zweiten Unternehmer als 
Kompagnon beitritt, war es ja bisher 
unseres Wissens nach üblich und wir 
glauben sogar, dass es das Handelsge- 
setz vorschreibt, es müsse die Konsti- 
tuirung einer jeden Aktien-Gesellschaft im 
Amtsblatte mitgelheilt werden, dass mán 
dériéi Neubegründungen vor die Öffent
lichkeit bringt.

Doch das sind schliesslich Dinge, 
die uns insoferne interessiren, als sie uns 
aulíallen und unser Misstraaen dadurch 
hervorrufen. Was uns angeht, besleht 
darin, dass wir die paar Jahre, wahrend 
welcher dem Publikum ein anstilndiges 
Tabakfabrikat geliefert wurde, in dem 
Augenblicke schwinden sehen, wo in 
das Tabak-Monopol ein zweites Tabak- 
Monopolchen eingefügt wird. Das sind 
unsere Befürchlungen und nichts an- 
deres.

Die Sonntagsruhe dér Klein- 
trafikanten.

Endlich müssen wir doch schon w»eder 
cinmai das W ort nehmen und über die von 
Seite des kön. ung. Finanzministeriums erlo- 
d'gto Frage dér Sonntagsruhe sprechen, nádi
déin, wie es scheint, die Tabakverschleisser 
dér Hauptstádt in kcinerlci Weise die Initia- 
tive ergreifen, von demihnen bewilligten Rechtc 
dér Schliessung dcr Geschafte an Sonntagcn 
Gebrauch zu machen. Jahrelang mühten wir 
uns ab mit dieser Frage. Hátién wir doch 
einzig und alléin den Zwtck vor Augen, den 
gerechten Wünschen dér Tabakverschleisser, 
welche darin bestanden hatten, dass sie sich 
wöchentlich einigo Stunden dér Ruhe zu gön- 
ncn verrnögen, Rechnung zu tragen und diesc 
Wünsche insolangc zűr Sprache zu bringen. 
bis sic erfü lt sind.

Und unser Vorhaben war vöm Erfolge 
hegloitct, jeder Kleinverschleissor kann an 
Sonntag Nachmittag sein Geschiift schliessen,

er kann die frische Luft geniessen, kann sein 
freic Zeit mit seiner Familie im Freien zubrin- 
gen, kurz, er ist nicht mehr dér Hedauerns- 
werthe. dér er frtlher war. Und was ge- 
schieht ?

Kaum dass einige V’crsuhleisser ihre Ge- 
i cháfte schliessen. Warum ? Nun, weil dér 
Na* hbar vielleicht offen haltén könnte und 
dieser sich dann bereichern würde. Dér Nach- 
bir jedoch denkt cbenso und meint: .Wenn
Du Dein Gescháftslokal nicht sehliessest, 
schliesse ich das meine auch nicht." So kommi 
es, das* dic Tabaktrafiken fást allé offen sind.

Mán würde es kaum für möglich haltén, 
was da für kleinhche und unsinnigc Rücksich 
ten die srikte Durchführung dér bezüglichen 
Verordnung verhiridert. Sehen wir uns die 
Sache genau an. so finden wir, dass es bei 
viclen Kleinverschleissern nichts anderes, als 
Ausreden sind, die sie benützen, um das Ge 
schaft ol'fen haltén zu körmén, weil die ange- 
stellten Leutc ohnehin den Versch'eiss besor- 
gen, sic selber aber an Feiertagen spazieren 
gehen. Wiirc dies umgekthrt dér Fali, dann 
würden wir uns denken, dass diese besser 
situirten Verschleisscr sich ihren Verdienst 
nicht entgehen lassen wollcn und da es Nie- 
mandem verwehrt werden kann. Ileissig zu 
sein, so könnte mán dis entschuldigen. Alléin, 
was sehen wir? Die Trafikén sind offen und 
drinn stehen b'eiche, schwiichliche Mii lehen 
oder Frauen, altersschwache Greise oder ein 
altes Mütterchen, das i n Mause überzahlig ist. 
um hier als Aushilfe an Sonntagen verwendet 
zu werden.

Und das ist es, wes die höchst liberale 
Verfügung des Finanzministers illusorisch macht. 
Jené Tabakverschleisser, die es. Gott sei dank. 
nicht nothwendig habén, dass sie arbeiten, 
jene, die ihre angcstellten Leute dazu habén, 
denen ihr Interessé ist es nicht, dass sic die 
Gesthaftslokalc sperren ; dagegen jene armen 
Leute, welche selber arbeiten müssen, wie 
schwer es ihnen auch immer falit, sie stehen 
auch an Sonntag Nachmittagen in dér Trafik, 
da dér reicheror Nachbar olíen hált und sie 
dessen Konkurrenz fürchtcn.

Wir vermeinten, dass jene Spektakel- 
macher. die Zeter sehr ion, weil mán die 
Sonntagsruhe nicht einführen wollte, dic ersten 
sein werden, welche ihre Geschafte an Sonn
tagen schliessen. Keine Spur, jetzt sind sic 
auf einmnl máuschenstill und keiner von ihnen 
rührt sich. Nicht einmal den Versuch machen 
sie. den Handelsminister zu bitien, damit. dem 
Gesetze dér Sonntagsruhe entsprechend, die 
Schliessung dér Trafikén anbefohlen werde. 
Nein ! Vielleicht warten die Herrschaften sogar 
darauf, dass die .. Kleinen" ihre Gescliafte 
schliessen sollen. damit sie an Sonntagen 
umso grössere Einnahmen machen.

Olíen gestanden, auf das waren wir nicht 
gofasst. W ie konnten wir auch daran denken. 
mit Rücksicht darauf, was Alles vorgcbracht 
wurde, dass die Erlaubniss zűr Schliessung 
dér Geschiifte an Sonntagen gerade für Die 
jcnigen. dic sie verlangt h itten, werthlos sein 
werde. Hatten diess Leute doch immer aus- 
drücklich betont, dass an Sonntag Nachmitta
gen dér Verkehr ohnehin ein sehr geringeu 
bclangloscr und dass es nicht dcr Miihe lohnt. 
in den Trafikén zu sitzen. Wenn das alsó dér 
Fali ist, warum schliesst mán die Gescháfts- 
lokale nicht ? Warum wartet Jeder, dass dér 
Andcre sein Gescháft schliessen soll ? Wenn 
von den Senefi/.ien. welche das Finanzmini- 
sterium den Verselileissern macht, ein derarti- 
ger Gebrauch gemacht wird. dann freilich 
wundert es uns nicht, dass mán so selten 
daran denkt. zu ihren Gunsten Etwas zu 
Ihun.



DOHÁN VÁRI'SOK KÖZLÖXYK.

Alapittatott 1856

A P o ja tz i-fé ie  gyűjtő a leg jo b b !
Szám os év óta M agyaro rszágban  leg jobban  be van vezetve és mindenütt kapható !

F I .  F o j a . t e i  &  C o m p .
cs. és k ir. szab. gy u fagyá rak

II K 1 TS€ II - I, A \  U S  II I] II í*.
Vidéki m egrendelések közvetlenül Deutsch-LandslJerglie intézendök.

A világ egyedüli gyufagyára, amely az 1900. évi párisi világkiállításon két első d íjja l lett kitüntetve, u. rn 

XIV. csoport (Vegyi ipar.) „ő ran d  P r ix “ (legmagasabb kitüntetés). XVII. csoport (Kivitel.) A ra n y  érem.

Főraktár kizárólag Budapest részére :

DARVAS S. «** TÁIISA. V.. iloí«IUisí II. hw.. >

1

A világ
leg ism ertebb és 
legrégibb gyárt

mánya !

Minden kis- és nagytőzs
dében, valamint nagyke
reskedésekben kapható.

' V p t q P I E R f l C l ö / q R E T T E S
E T  T C J S E 5

U  A B A D I E  _ Á ltes tes
renom irtes Fabriká l 

dér W e lt !

Zu habén in allén Klein- 
und Grosstrafiken und 

Grosshandlungen.

r b .-ÍSWrxsx'ims

F e ltű n ő  ú jd o n s á g .
Mit ícJm i hirdetés felesleget?, í v  do

hé nyzó egyszer veszi ós többé 

rrii'vst nem szíhat---------------------

leg jobb valódi franczia

sz iva rkapap i r  és sztvarkahüve ly .
Gyári raktáir:

Goldzieher Gézánál
Itiulaprsl. V., K:is>iit<‘xa SD. szsiin.

J
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