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K. A mull napokban egy inter- 
pclláczió hangzott el a képviselőházban, 
mely az ország dohúnynugyárusait végre 
fölrázta évtizedes letargiájukból. Meri 
hisz nagyot nézhettek a nagyárnsok, a 
mikor másnap olvashatták, hogy az ö 
üzletük voltakóp „aranybánya", melyet 
a pénzügyminiszter könnyelmű módon 
protegáltaknak juttat. De nem csak a 
nagyárusok, hanem az ország egész la
kossága tudomást szerezhetett arról, hogy 
van nagyárus, a kinek évi jövedelme
100.000 Irt s olyan jól megy dolga, mint 
senkinek ez országban.

Összenéztek a nagyárusok s mind
egyik ajkán ez a kérdés lebegett : „Mát
csakugyan van közöttünk ilyen szeren
csés ember, eddig ugyanis azt hittük, 
hogy mi az áruk kiadását a kisárusok 
részére teljesen ingyen, tiszteletből telje
sítjük s ime egyszerre csak halljuk, hogy 
oly jövedelmi forrásra tettunk szeri, a 
melyet még nagyságos képviselő urak is 
irigyelnek, a kik pedig rendszerint kép
viselői állásuk mellett más foglalkozással 
és többnyire nagyobb vagyonnal is bír
nak. S csodálatosképen épen a népkép
viselet részéről intéznek ellenünk ilyen 
igaztalan támadást, ellenünk, a kik kevés 
kivétellel ezen üzletágunkból meg sem 
tudunk élni."

Az ügy maga annyira abszurd és 
ostoba, hogy komolyan nem is foglalkoz
hatunk vele.

Évek óta várnak a dohánynagyáru- 
sok arra, hogy a képviselőházban végre 
találkozzék egy Messiás, a ki feltárja azt 
a siralmas helyzetet, melyben sínylőd
nek. Kvek óla várnak arra, hogy végre 
majd egy képviselő szóvá leszi, miszerint 
az állam a nagyárusi leendőket teljesen 
ingyen végezteti. Mi ugyanis a legna
gyobb szivességgel bármikor kimutatjuk, 
I i d i j  1/ a  n a y y á r u s o l c n a k  / h i t e l t  p r o v í z i ó  

u g y a n a m i y i ,  m i n t  a  k i a d á s  é s  n i n c s  a z  

o r s z á y b a n  e g y e t l e n  n a y y á r m l a  s e m ,  a  

m e l y i k n e k  j ö v e d e l m é t  n e m  a  k i s á r u d a  v a g y  

p é t i i g  a  n a y y á r u á d v a l  k a p c s o l a t o s  m á s  üz
l e t á g  k é p e z n é .

Magyarországban van 425 dohány- 
nugyárus s ezek MM) millió korona ér
tékű árut adnak ki évente 50 ezer do- 
hánykisárusnak. Az összprovizió, mely 
cgy-egy nagyárudának a raktártól való 
távolságától függ Sí':*—’># összesen
másfél millió korona bruttó, mely ősz- 
szeg azonban különböző kiadásokra, 
mint szállítások, lakbér, adók, személy
zet slb., slb. teljesen felemésztődik 
Éhhez járul aztán a ládaveszteség, mely 
2() 40, de néha 50".» is a províziónak,
úgy hogy nincs rá esel, mely szerint a

nagyáruda c.-ak némi csekély hasznot is 
hajtson.

Épen a szóban forgó és a „Nagy- 
becskereki IJirlap“ által említeti nagy
áruda, mely ezt a nagy lármát okozta, 
legkiállóbb bizonyítéka állításunknak. Az 
ottani nagyárus, Strelinger, ugyanis meg
kapta a dohánynagvárudál 17;ionlu> az előbbi 
tulajdonos illetve ennek örökösei 225 in„" „ 
ellen. Ez az r,r’ iu0, melyet most az állam 
nyer, lelt volna a voltaképeni nyereség 
s ez kitesz évente körülbelül 2750 ko
ronát. Ez lenne, mondjuk, abban az 
esetben, ha 225 iw/Val kapta volna, a jö 
vedelem az óriási fáradságért, munkáért, 
mig viszont most csak a befektetett töke 
csekély kamatai képezik azt az irigyelt, 
óriási hasznot.

Látnivaló tehát, hogy tisztán a té
nyek nem ismerése okozza, ha hírlapok, 
melyek arra aspirálnak, hogy komoly 
számba vegyék őket minden tájékozó
dás nélkül ilyen vitákra adnak alkalmat.

Elvártuk volna inkább azt, hogy a 
helybeli lap erős hangon kikel az ellen, 
hogy a nagyárus amúgy is csekély pro
vízióját az utódnál, legyen az bármely 
nevű is, megnyirbálják.

De hisz ez mind a nagyárusok hi
bája, miért nem léptek föl még mind
eddig férfiasán s miért nem tárták föl 
siralmas helyzetüket a nyilvánosság 
előtt ? Miért félnek, remegnek annyira, 
hogy illetékes helyen valóban azt hihe- 

j tik, miszerint a nagyáruda — arany
bánya ? Aliért szaladgálnak százan meg 
százan miniszterekhez, képviselőkhöz, 
hogy csak valami nyomorult nagyárudát 
megkaphassanak, melynek jövedelme a 
lehető legcsekélyebb, valóban nem is 
említésre méltó összeg. Vájjon nem gon
dolhatja-e joggal minden ember, hogy 

[ egy nagytrafik elnyerése a földi boldog- 
I ság netovábbja. Es vájjon csoda-e, hogy 
találkozik ilyen körülmények között em
ber, a ki azt állítja, hogy van nagyárus,

I a kinek 100.000 frt évi jövedelme van 
nagyárudájából V

Tudja az ég. hogy ki adta le ezeket 
a meséket, melyek aztán száz meg száz 
embert tesznek szerencsétlenné, a meny- 

( nyiben évente óriási azok száma, a kik 
I nugytraíikért konkurrálnak. Baj azonban,
I hogy ezen mesékkel karöltve járnak még 
egyéb mesék is, melyekről jobb, ha 

! nem szólunk. Hisz tudjuk, Imgy minden 
sorsolásnál a főnyereményt csak egy kap
hatja s a nagylratik engedély főnyere- 

i meny - a világ szemében — s így nem 
csoda, ha a többi játékos haragjában 
részben költött, részben pedig erősen 
nagyított meséket bocsát világgá.

így történik aztán, hogy a legtisz
tább intencziókat félre magyarázzák. Mert, 
ha Lukács László pénzügyminiszter ö 
excellencziáját szemrehányás illetheti, az 
egyedül csak az lehet, hogy nagyon is 
az állam érdekeit tekinti a nagyárusok 
kárára, a mennyiben lehetőleg csekély 

: százalékot engedélyez. Természetes, hogy 
ennek is van határa, a mennyiben, mert 
a pénzügyminiszter, a ki minden egyes 
kérvényt maga lát el, sokkal lelkiismere- 

■ tesebb és humánusabb, hogy sem a 
gyakran nevetségig csekély provízió aján
latokat, melyeknél bizonyos, hogy az 
illető tönkre menne, figyelembe vegye.

Végül még megkívánjuk jegyezni, 
hogy a nagytrafikosok dolga a nyilvános
ságot siralmas helyzetükről felvilágosítani, 
nem pedig a pénzügyminiszteré. És a 
képviselőházban, valamint a lapokban 
nem a pénzügyminisztert, hanem a nagy- 

: árusokat kellene támadni, hogy miért 
dolgoznak voltaképen ingyen s miért 
nem lesznek az ellen semmit, hogy a 

I jutalékot ahhoz nem értők mind lejebb 
i szorították.

Ébredés.
ügy látszik végre hosszas tespedés után 

a dohányárusok is tudatára jönnek annak, hogy 
lehetne valamit tenni az érdekükben, lehetne 
alkotni olyan intézményt, amely anyagi helyze- 

( tűket nagy mértékben javítaná. Ezt mutatja 
azon szinte hihetetlennek látszó érdeklődés, 
molylyel a dohányárusok a fogyasztási szövet
kezet eszméjét felkarolták s amelynek tanujelét 
szolgáltatja a hozzánk érkező sok üdvözlő- és 
kérdezősködő levél.

De nemcsak a közvetlenül érdekelt trafi- 
kusok mutatnak érdeklődést a fogyasztási szö
vetkezet iránt, hanem —  és erre jogosan, büsz
keséggel hivatkozunk a legfelsőbb intéző kö
rtök kisérik jóakaratu figyelemmel a fogyasztási 
szövetkezet alkotásának munkálatait, mert mi
ként azt a pénzügyi igazgatás egyik leghatal
masabb intézője előttünk szóval is kifejtette, „a 
fogyasztási szövetkezetben nemcsak a magyar 
ipar támogatóját és munkását látják, hanem a 
dohát igám  sok anyagi erösbödését is ráírják attól. 
M ind a két dolog lényeges állami érdek lécén, 
így állatni érdekből a fogyasztási szövetkezet 

i létesítését minden tehető módott segíteni, támo
gatni fogják.''

Örömmel konstatáljuk ezt, az életbevágó 
fontos kijelentést, melyben a pénzügyi kor
mánynak a dohányárusok iránti többször tanú
sított jóakaratának egy újabb bizonyítékát lát
juk és n mely kijelentésnek elhangzása szinte 
biztosítékát képezi annak, hogy ez a fogyasz
tási szövetkezet létesülni fog. Nem várunk 
ugyan mindent az államtól, de tudjuk azt, hogy 
az állam támogatású és jóakarata nemcsak 
annak bizonyitékát fogja képezni a dohányáru
sok előtt, hogy a fogyasztási szövetkezet esz
méje üdvös s annak létesítése szükséget képez, 
hanem arra is fogja buzdítani őket, hogy a 
szövetkezet létesítését időtlen időkre el ne
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odázzák, hanem szorgalmas munkával, a jó 
ügyhöz méltó lelkesedéssel iparkodjanak a sző 
vetkezet mielőbbi megalapítására. Úgy legyen!

Vegyes hírek.
Lukács László pénzügyminiszter ö exczel- 

lencziája június 27-én ünnepelte névnapját. 
Ez alkalomból a Házban ivet köröztek, melyen 
a képviselők fejezték ki szerencsekivánataikat. 
Mi ez utón juttatjuk színe elé jó kivánatainkat.

A török dohánymonopólium ez év május 
havi bevétele 19,700.(X)0 piaszler a múlt év 
május havi 21,400.000 piaszterrel szemben.

A m. kir. dohányjövedék elhatározta, 
hogy 16 fajta Havanna-szivart töröl a kü- , 
lönlegességi árjegyzékből s egyszersmind el
hagyja ezen szivarok négyes kötegelését is s a 
rendelet életbeléptetésétől kezdve csak buszon- : 
ötönkint lesznek kaphatók.

Ezt az intézkedést örömmel üdvözöljük 
mi is, mert szintén azon nézeten vagyunk, 
hogy a mi jövedékünk minek csináljon propa
gandát egyes külföldi szivaroknak, amikor itt 
vannak a mi különlegességi gyártmányaink, 
amelyekben legtöbbnyire Havanna bélanyag 
van, inig a valódi Havanna-szivarokban a 
kubai felkelés óta (a mióta t. i. szabad az 
idegen dohányok bevitele Kubába) legnagyobb
részt mexikói dohányt tesznek Az illető ren
delet még csak pár hó múlva lép életbe inig 
ugyanis a még csekély készlet tart.

Betörés a Vili. kér. dohány-nagyárudába. 
Huszonnegyedikére virradókig betörtek a Ke- 
repesi-uti Sopronyi-íéle dohány-nagyárudába. 
Feltörték a pénzesládát, elvittek sok váltót, ok
mány- és levélbélyeget és egy nagy rakás szivart.

Másnap, m int értesülünk, két el.züllött 
csavargó egy kézikocsival jelent, meg a nagy- | 
tőzsde előtt. A  kocsin nagy szivarrakomány 
volt s mily nagy volt Sopronyi meglepődése, i 
a mikor az egyik csavargó biinbánólag a főnök 
elé lépett és könnyes szemekkel leérte bocsánatát, 
egyszersmind tudtára adta, hogy az elrablótt 
szivarokat egy szálig mind visszahozta s ezzel 
rögtön elszclclt. A  szivarokat ismét behozták az 
üzletbe és már most el kezdtek gondolkozni, 
hogy m i lehetett az oka a gyors bűnbánóinak. 
Az egyik alkalmazott közben megnézte, hogy a 
kérdéses szivarok minő fajtáik és gyártmányok. 
Kivétel nélkül pozsonyi Trabucco volt! !

Múltkor jelentettük, hogy a fővárosban a 
pozsonyi Trabucco-járvány megszűnik. Úgy lát
szik azonban, hogy csak papiroson, mert, a 
mint halljuk, egész Pest szinte el van árasztva 
ezzel a kiváló gyártmánynyal. Nos hát most 
már idoljára jelentjük ki tiltakozásunkat ezen 
határozottan rosszakaratú intézkedés ellen, csak 
nagy zavarban vagyunk e hívatlan vendéggel ; 
szemben, ki sem szép szóra, sem pedig szú/a- 
lomra nem hallgat! Nem tudjuk, minő hangot 
használjunk, s amit eddig csak azért nem tet
tünk meg, t. i. a folytonos panaszkodási szóval 
és írásban, nehogy azt esetleg a többi gyárt
mányok is megérezzék, folytonosan, s addig 
fogunk e thémával foglalkozni, amíg a dohány
jövedék, vagy mi, vagy pedig a publikum, úgy 
hiszsziik, ez utóbbi leghamarább, meg nem unja 
a dolgot s nem változtat a gyártmányon, illetve 
jó  Ízlésén, mert a publikum nem distinguál, 
hanem csak annyit hall, hogy „rossz a Tra
bucco'4 és kimondja rá a „feszítsd meg“ -et. 
Mi ezt nem akarjuk, azért most utoljára kér
jük, azaz, hogy követeljük, miszerint a pozsonyi 
Trabucco-szivarokat más hegyesebb vidékre 
költöztessék, mert az beteg, nagyon beteg . . . .

Múlt számunkban irtunk arról, hogy török 
pipadohányaink nem állják ki a versenyt az 
ausztriai török dohánygyártással. Miért van ez V 
Az előkészítés Ausztriában 55 56 fokos hőség
mellett történik és sokkal több vizet haszná
lunk a dohányhoz, mint nálunk. Ama helyes 
feltevésünk tehát, hogy a viz ártana a mi do
hányunknak, nem helyes, hanem igenis helyes
séghiány. Például az óbudai dohánygyár szivó- 
sitó helyisége kicsiny s ez megbénítja a mun
kát, pedig épen a napokban hallottuk egyes 
erdélyvidéki dohánynagyárusoktól, hogy ők csak 
temesvári és fiumei gyártmányt kapnak és na
gyon szeretnének óbudait, mert a publikum 
most azt kéri.

A gyártmányok szétküldésének beosztásá
nál nem szabad konzervativizmussal eljárni, 
ellenkezőleg, ha már éveken át nem frissítenek 
fel uj fajtákkal, legalább annyi változatosságnak

kellene lenni, hogy időről-időre más-más gyár 
termékeit kell egyes vidékekre dirigálni. A va
nília-fagylalt jó - de mindig vanília-fagylalt 
—  unalmas!

A határhoz közel fekvő, de még beljebb 
lévő városokból is kapjuk a hirt. hogy az osz
trák Trabucco-bchozatal körülbelül négyszeresre 
emelkedett az utóbbi időben. Ennek oka kézen
fekvő és tiszta logikának azonnal ki is talál
ható. Ugyanis Trabuccoink utóbbi időben, egyes 
gyárakat kivéve, nagyon rosszak és a becsi 
Trabucco —  kitűnő. Ugy-e ez nagyon egyszerű? 
Gondolkodni fogunk, hogy miképen is lehetne 
ezen a dolgon segíteni ! Egyelőre azt hisszük, 
próbáljunk meg minden gyárban lehetőleg jó  
Trabuccot gyártani és azt hisszük, az eredmény 
sem fog elmaradni. A budapesti viszonyokat 
nem is említjük már, a hol minden valamire
való ember Pécsből szerzi be Trabuecoit de 
nem Pozsonyból!

Érdekes statisztikát állítottunk össze a 
trafikokban eladásra kerülő mcllékczikkekből. 
Egyelőre csak a gyufa, szivarkapapir és hüvely 
és szivarszipka behozatalát közöljük 6 évre 
visszamenőleg.

1898 1899 1900 1901 1902 1903

1,185.958 1 071 840 781 950 782.947 680.434 608.652

3 korona korona Korona korona korona korona

's - »
J2  :S

1,285.301) 1,284.900 879.G60 889 020 950 940 1,047.720

S -<U7J
korona korona korona korona Korona korona

r 3 104 50J 133.000 64.200 70.000 67.800 75.400

’fj -CC/2
korona korona korona korona korona korona

Mennyi pénzt ment ilyen módon a kül
földre, pedig mindezt nálunk is elő lehetne ál
lítani. sőt részben elő is állítják, de valószínű
leg nem olyan jó, mint a külföldi. Nekünk pél
dául egy czigarettapapir gyárunk van és a jö 
vedék minden áron azon van, hogy ezen gyár
tól, szóval hazai gyártól szerezze be ebbéli 
szükségleteit, mind hiába, a gyártmány nem 
üti meg a mértéket. Talán, ha nagyobb lenne 
a fogyasztó közönsége, úgy képes lenne javí
tani gyártmányán és konkurrálni a külfölddel.

Drágább fajta szivarjaink uj gyűrűket 
kaptak, melyek ízléstelenség tekintetében iga
zán fölülmulhalatlanok. A Legalitás és Favo- 
rita gyűrűi lehetetlenül csúnyák. Pedig elég 
pénzbe kerülnek s a külföldről fél árban gyö
nyörűbbnél gyönyörűbb szivargyüriiket szállí
tanak.

Egy hazai czigarettahiivelygyáros külföld
ről hozatott hüvelykészitö-gépet, melyet, mint 
halljuk, a vámhatóság nem hajlandó az illető 
gyárosnak kiadni.

A kolozsvári Reitter féle gyufagyárban 
alkalmazva volt 80 férfi, 110 nő és 28 tizen
négy éven aluli gyermekmunkás. Előállitott
200.000 csomag különféle gyufát, melyet hazai 
piaczokon helyezett el. A vállalatba három
százéi* korona töke van befektetve.

A szerb dohánymonopólium ez évi bevé
tele két millió kilenczszázezer frank. Megje
gyezzük, hogy Szerbiában a petróleum, cziga
rettapapir, gyufa, doliánymonopóliumi czikkek 
s mindez összesen hajtott ily igazán csekély 
összeget.

Dohánytermelés Törökországban. Konstan
tinápolyból kapjuk a hirt, hogy a török dohány- 
monopólium bizonyos félelemmel tekint az 
évenkint növekvő török dohánytermelés elé. Az 
utolsó alkalommal 25- 50 millió kilogramm do
hány termett, oly mennyiség, mely sokkal na
gyobb, mintsem azt a világ dohánypiaczu el
bírná. A török dohánymonopólium évente körül
belül 10 miilió kilogramm dohányt, Egyptom 5 
millió kilogramm és 10— 12 millió kilogrammot 
legföljebb a külföld, Osztrák-magyar monarchia, 
Eraneziaország stb. török dohányszükséglete. 
Utóbbi években a dohányültetvényesek igen jó 
árakat értek el, miután az Amerika Tabaeeo 
Couipany nagy mennyiséget vétetett. Ez lehe
tett az oka annak, hogy a dohánytermelők 
lényegesen megnagyobbították a termelési terü
letet, olyannyira, hogy a jelen évben a terme

lés 50 millió kilogrammot tesz ki. Az amerikai 
bevásárlók már hetek óta Törökországban van
nak, de mig múlt évben ilyen tájban már nagy 
bevásárlásokat eszközöltek, az idén még egy 
szál dohányt sem vettek. Megvárják, a mig a 
dohány nagy mennyisége folytán az árak ter
mészetszerűleg olcsóbbak lesznek s ettől elte
kintve, valószínű, hogy egyharmad része a ter
melt dohánynak eladhatatlan lesz. A dohány
monopólium sürgős beadványt intézett a kor
mányhoz, melyben utal a túltermelés veszélyére 
s kérelmezi a dohánytermesztési terület csők 
kenlését.

Szerkesztői üzenetek.
R. Sz. Fehérvár. Valóban nagyon örülünk, 

hogy a fogyasztási szövetkezet eszméjét oly 
jónak találja, mint különben még eddig min
denki. Maga a szövetkezet azt czélozza, hogy 
úgy a nagy-, mint a kisárus anyagi helyzete 
jobb legyen s ne Jegyen kiszolgáltatva egyes 
kül- és belföldi gyárosok szekatúráinak. Szám
talan panasz érkezett ugyanis hozzánk dohány
árusok részéről, akik panaszkodtak, hogy a 
gyáros és annak képviselője csak úgy paczká- 
zik vele, sőt fenyegetödzik is, hogy nem ad 
az illetőnek árut. Nos hát az ilyen s ehez ha
sonló jelenetek a jövőben lehetetlenek lesrnek, 
mert a dohányárusok fogyasztási szövetkezete 
maga, tehát a dohányárusok, fogja kiszemelni 
azon gyárakat, melyeknek termékeit el fogja 
adni. Beláthatatlan nagy következményei lesz
nek a szövetkezet megalakításának, a magyar 
ipar fellendülése, mely 56 ezer vevőt nyer, 
valamint újabb czikkek bevonása a dohányáru
sok mellékczikkei közé. Sok minden van tervbe 
véve és a heneficziumok egész halmazát élvezik 
majd a részjegy birtokosok. Látogatását minél 
előbb várjuk.

69794 IV. 1904. szám.

Árlejtési hirdetmény.
A budapcstvidéki m. kir. pénzügyigazga

tóság részéről ezennel közhírré tétetik, hogy 
felmondás folytán üresedésbe jött kiskőrösi do- 
hánynagyáruda kezelésének biztosítása végett 
Írásbeli ajánlatok utján versenytárgyalás fog 
tartatni.

A kiskőrösi dohánynagyáruda, melylyel 
az általános forgalomban lévő dohánygyártmá
nyoknak, valamint a bélyeg- és valtóiirlapok- 
nak kicsinyheni eladása van összekötve, 71 
dohánykisárudát lát (4 dohánykészlettel.

A kiskőrösi dohánynagyáruda a budapesti 
központi dohányáru-raktárból szerzi he kész
letét.

A kiskőrösi dohánynagyárudának 1905. 
évi április hó 1 -löl 1904. márczius hó 51-ig 
volt évi forgalma egyszázhuszonkettöezeregv- 
száznegyvennyolcz (122.148) korona 88 fillér, 
és pedig

a) a saját üzletében kicsinyben eladott 
burnot és dohánygyártmány 4470 korona 16 
fillér;

b) a hozzáutalt kisárusoknak kiszolgálta
tott 1 17.678 korona 72 fillér, összesen 122.148 
korona 88 fillér.

A kimutatott 4470 korona 88 fillér saját 
üzletében eladott dohánygyártmányokban ben- 
föglaltalik 141 korona 92 fillér mérsékelt áru 
pipadohány.

Az utolsó dohánynagyárus 2,B°/o (kettő 
és háromtized százalék) tözsdedijat élvezett.

A kincstár a nagyárusnak bizonyos ösz- 
szegben meghatározott jövedelmet nem biz
tosit.

A valódi Havanna-szivarok nagyban való 
eladásából 1*5 százalék legmagasabb tőzsdé
ül ij jár.

Vállalkozó köteles a fogyasztási viszo
nyoknak megfelelő 8 napi tartalékkészletet 
minden időben érintetlen állapotban tartani.

Az ajánlatok, melyekhez a pályázók nagy
korúságát, erkölesiséget, vagyoni állapotát és 
feddhctlen előéletét igazoló hatósági bizonylatok 
csatolandók 1904. évi július hó I 1-ik napjának 
délelőtti 10 órájáig ezen királyi pénzügyigazga
tóság főnökéhez nyújtandók he.

Budapest, 1904. június 25-én.
A budapesti magyar kir. 

pén zilgyigazga (óság.
Segédszerkesztő: Heltai Nándor.



D eu tsch e r  Theil

„D O H Á N Y Á R U S O K  K Ö Z L Ö N Y E 1*
(OBGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS.)

I N H A L T :  — k. —  Vormischto Nachrichten.

— k. Die jüngsle Intcrpellation im Abge- 
ordnelonhause, bezüglich dér Vergebung dér 
Grosstraíiken, vermoelite endlieh die Grosstra- 
íiktmten des Landes mis ilirer Lethargie zu 
Hitteln. Denn riesig gross war dao Krstaunen 
allcr Grossversehleisser, als sie vernehmen 
mussten. eláss ihre Geschafte eigentlich lauter 
„Goldgruben" vv&ren, welche dér Fiuanzmi- 
nister leiehtsinnigerweise an Protektionskinder 
verleiht. .la, nicht nur die Grosstraíikanten, 
sondern sammlliehe Bewohner des Landes 
konnten es vernehmen, dass es Grosstraíikan
ten gibt, die sogar 100 000 Gulden jahrlichen 
Nutzen uus ihrern Geschafte ziehen und delien 
es so sehr wohlergeht aul Krden, wie kcinein 
Bevvohner dieses Landes.

Verdutzt sálién die Grosstraíikanten cinan- 
dér an. „Gibt es wirklich solcho glüekliche 
Mensehen untéi* uns?“ fraglen sie síeli. „Bis- 
her waren wir dér Meinung, dass vvir eigent
lich zum grüssten Theil die Ausfolgung dér 
Waaren an die Kleinversehleisser ad honores 
betreiben und mit einemmale hören vvir, dass 
vvir ja  eigentlich solch grossartige Kinnahme- 
(|uellen uus dem Stantssiickel beziehen, dass 
mis daruin selbst Abgeordnete beneiden, die 
jedenfalls nebst ilirer Slellung als Abgeordnete, 
zumeist auch noch cinen Berni' oder Vermö- 
gen genug habén, mii davon anstiindig lehen 
zu können. Und gerade von dicsér .Seite, von 
dér Volksvertretung aus vverden nunmehr Be- 
hauptungen in die W elt gesetzt, dass vvir. die 
vvir von dem Krtrágnisse unserer Geschafte 
gar nicht existiren können, Keichthümer an- 
sammoln, die eigentlich dem Nationalvermögen 
entzogen vverden.“

Die Angelegenheit ist zu absurd, zu dumm, 
als dass mán sich ernstlich mit ihr befassen 
sollte.

Seit Jahren vvarten die Grosstraíikanten 
darauf, dass sich endlieh unter den Volksvcr- 
tretern ein Messiás íinde, dér im Ahgeordneten- 
hause die schlimme Lage, in dér sie sich be- 
íinden, zűr Sprache bringt. Seit .íahron vvarten 
die paar luindert Grosstraíikanten des Landes 
darauf, dass endlieh ein Abgeordncter den 11m- 
stand zűr Sprache bringo, vvonach dér Staat 
den Tabak-Grossverschleiss besorgen lasse, ölnie 
ühcrhuupl dafiir elvvas zu hezahlen. Denn vvir 
sind sehr gerne hereit den Nachvveis dafiir zu 
erbringen, dass sdmmllie/ie bezahtten Grosstrajik- 
Prorisionen nicht höher sind, als die- Kostán, 
welche dér jeiocilirje Verse Ideiss ausmacht und 
itass es im Lande keine einzige Grosstrafik gibt, 
die ikren eigentlichen Xntzen, nicht entweder 
aus dem eiqencn Kteinecrsc/deissc, oder aber aus 
emem dnmit rerbundetien Nebengeschüfte erzic- 
ten würde.

In IJngarn existiren insgesammt 425Tabak- 
Grossverschlcissstellen, vvelehe die Ausfolgung 
dér k. u. Tahakprodukte im Gesammthetragc 
von luindert Millionen Kronen an 50.000 Klein- 
verschleisser besorgen. Die Gesanuntprovision, 
vvelehe jc nach dér Kntfernung einer Gross- 
traíik zum Fassungsorle, von Seite des Staates 
mit 8Va his zu r,° 100 Perzent entlolmt vvird, be- 
triigt im Ganzén ungefahr 1 Va Millionen Kronen 
bruttó, vvelcher Betrag jedoch als Koslen für 
Fradiién, Lokalmiethc, Zufuhren, Steuern, Per- 
sonalgehftiter etc. etc. vollstandig wieder ver- 
lustig geht und als Spesenlast aufgcbraucht 
vvird. Dazu koinml noch dér Verlust an den 
Kisten, dér bei 20*, 80- aber auch 50%  dér 
Provision ausmacht, so dass in gar keinem 
Kalló aus dér Grosstrnfik-Provision sich ein 
Nutzen ergiht.

Die boanstiindete, von dem „Nagybecs- 
kereki Hírlap" ervvahnto Grosstrafik, vvelehe 
den Gegonstand eincs Feuerl&rms bildete, ist 
eben dér sprechendsto Bevvois für diósé unsero 
Behauptung, die in allén Falion zutrifft. Dórt 
hat dér Grosstraíikant Strcbinger den Sieg da- 
vongetragon, indem er 7/io angeboten hatte, 
gégén 22R;io« des früheren Besitzers, bezielmngs-

vveise dessen Kiben. I nd dicse 55 íoo, vvelehe 
dér Staat j. tzt mehr vereinnahmt und die 2750 
Kronen hoilauíig jahrlich ausmachen, sie hilden 
für den sehr geringen Verdierist, den dér neue 
Grosstraíikant dórt erzielen vvird, jene fehlende 
Summe, die es ermöglichen würde, von einer 
halhvvegs anstandigen Bezahlung, für harte Miibe 
und Arbeit, zu sprechen, vvahrend jetzt bloss 
von einer Verzinsung des investirten Kapitals 
des Grosstraíikanten die Bede scin kaim. 
Mari sieht, dass es nur krasse Unkenntniss 
dér Sachlage ist, vvenn Zeitungon, die ernst 
genommen vverden wollen, ohne sich irgendvvie 
vorher zu orientiren, den Anlass zu solchen 
Krörterungen gébén. W ir hallen eher erwartet, 
dass das dortige Blatt Larm darüber schlügt, 
vveil maii den ohnehin geringen Verdienst, den 
irgend ein Grossversehleisser hat und hiesse 
er wie immer, derart zustutzt, dass kaum mehr 
etvvas iibrig hleibt.

Aber das habén sich ja  die llerren Gross
traíikanten selber zuzuschreiben, vvenn die Fak
torén, vvelehe die ÖíTentlichkeit hecinílusscn, 
ihnen stets Prügel zvvischen die Füsse légén. 
Warum habén sie es bis heute unterlassen, die 
ÖíTentlichkeit aufzuklaren ? Warum sind sie 
nicht mannlich hervorgetreten und habén olíen 
und ehrlich ihre Lage geschildcrt ? Warum ver- 
stecken sich so Vielc von ihnen und trauen 
sich nicht hervorzulreten, so dass die herufenen 
Kreise zu dem Glauben veranlasst vverden 
können, dass sic „Goldgrubenbesitzer von des 
Staates Gnaden“ sind? Warum rennen denn 
Hunderte von Mensehen die Thüren dér Minis- 
tér und Abgeordnete ein, um irgend eine Gross- 
traíik zu erlangen, die kein grösseres Ertriig- 
niss huniig abvvirfl, als dér Laden eines arin- 
seligen Landkramers V Muss mán denn nicht 
zu dem Glauben veranlasst vverden, dass dér 
Besitz einer Grosstrafik zűr Vcrvollstandigung 
des irdischen Lehensglückes beitragt? Und ist 
es denn ein Wunder, vvenn es Leute gibt, die 

í da hehaupten, mancher Grosstraíikant verdient 
! Hunderttausend Gulden?

Weiss dér liebe Ilimmel, vver dieso Mar
ciién in die W elt gesetzt hat, Marciién, die dazu 

1 beitragen alljahrlich Hunderte von Mensehen 
| írre zu führen, indem sie sich um eine aus- 

gcschriebene Lizenz bevverben. Leider gebén 
aber auch mit dicsen Marciién andere Marciién 
lland in Iland, die vvir lieber verschweigen 

i vvoiien. Wissen vvir es doch selber reclit gut, 
i dass bei einer Verlosung den HaupttrcíTer 
I immer nur Kiner maciién kaim und da die Li

zenz als ein Haupttreffer betrachtet vvird, so 
ist es kein Wunder, vvenn die übrigen Mitspie- 

i ler zürnend ihrem Groll gégén das Schicksal 
! Luft maciién, indem sie Dinge verbreiten, die 

theils aus dér Luft gegrilíen, thcils stark üher- 
| trieben sind.

Und dalier koinmt os, vvenn die roinsten 
Intentionen, von denen dér Finanzminister be- 

j  seolt ist, immobillal eine Krankung erfahren, 
denn vvenn Sn. Kxcellcnz den llerrn Finanz
minister Lukács wirklich ein Vorvvurf trelTen 

i kaim, so ist es dér, dass er zu sehr die In- 
teressen des Staatsschatzos zu I ngunsten dér 
Grosstraíikanten ausiiht, indem er auf möglichst 
kleino Prozentsütze bei den Provisioncn sieht. 
Selbstverstiindlich aber hat auch das scine 
Grenze, denn dazu ist dér Finanzminister, dér 
sammtliche Gesuche selber priil’t, vicl zu ge- 
vvissenhaft und humán, als dass er die mit- 
unter h'icherlieh kleinen Angebote, die ein Be- 

j werber einreicht und wobei sich erkennen lasst, 
dass dicsér daliéi zu Grundo gében müsste, 
vvenn mán ilim den Verschleiss iiberliesse, be- 
rücksichtigen sollte.

Alles in Állom, den Grosstraíikanten ob- 
liegt es, die ÖíTentlichkeit iiber ihre, mit sehr 
grossem Unrecht beneidete Kxistonz aufzuklaren, 
nicht den Finanzminister. Und in dér Presse 
und im Abgoordnetenhause diirfte nicht dér 
Finanzminister, sondern müssten die Gross-

Iraíikantcn angegriffen vverden, vveil sic um- 
sonst arbeiten und vveil sie nichts dagegen 
tinin, vvenn die Provisionssatze durch unver- 
stilndige Leule noch mehr herabgedrückt vverden.

Vermischte Nachrichten.
Die Steigung des Tabak- und Zigarren 

konsums nimmt, wie aus dem letzten Ouar- 
talsberichle des kön. ung. Finanzministeriimis 
hervorgeht, nesige Fortschritte, was darauf zu- 
rückzuführen ist, dass mehrere Sortén Zigarren 
cinen plötzlichen Aufschvvung im Konsum ge
nommen, anderseits aber auch grössere Posten 
Tabake verkauft worden sind.

Was die Ausgaben betriíft, fallen um 
diese Zeit die Betráge für die Tabakeinkáuler 
schvver ins Gevvicht, was sich jedoch in den 
nachsten Ouartalen allmiilig wieder einholt und 
ausgleicht.

Die Delicias- und Rosittas-Zigarren schei- 
nen sich weder in Österreieh noch in Ungarn 
ausserordentlicher Beliebtheit zu erlreuen, was 
vorauszusehen war. Im L'brigeu scheint es 
auch nicht darauf abgeschen zu sein. cinen 
grösseren Konsum in diesen Zigarren zu er
zielen. vielmehr war es das Bestreben dér kön. 
ung. Tabak-Begie, auch jenen Konsumenten 
eine Zigarre zu liefern, die den Nikotin aus 
Gesundheitsriicksicliten nicht vertragén können.

Eine Zigarettenhülsen-Maschine. welche 
dicsér d’age im Hauptzollamte anlangte und die 
von einer hiesigen Hülsenfabrik bcstellt vvurde, 
vvird dem Adressaten aus dem Grunde nicht 
ausgefolgt, vveil die darauf anzufertigenden 
Bilisen den llülsen sehr áhnlich sind, welche 

; die kön. ung. Tabak-Begie benützt. W ir íinden 
! das ganz korrekt und vvünschen nur. dass 

überhaupt jene Hülsen, welche hier zum Ver- 
; kaufe gelangen, genau revidirt vverden mügén,
| daniit den Zigarettenstopfern das Handvverk 
i nicht so leicht gemacht vvird.

Tabakproduktion in dér Tűr kei. Aus Kon- 
I stantinopel vvird berichtet : ..In den leitenden 
| Kreisen dér ottomanischen Tabakregie sieht 
! maii mit einer gewissen Beangstigung dér jahr- 
| liah sich steigernden Tabakproduktion im tür- 

kischen Reiehe entgegen. Die letzten beiden 
: Krnten betrugen etwa 25 und 80 Millionen 

Kilogramm Tabak, ein Quantum, das dem Bo- 
darf auf dem Wellmarkt für türkische Tabake 
hereits mehr als Geniige leistete. Die türkische 
Tabakregie verbraucht ungefahr 10 Miltonén 

i Kilogramm, nach Kgypten gelangen etwa 5 
1 Millionen Kilogramm zűr Versendung nőd 10 

12 Millionen Kilogramm stel 11 den Höchstbe- 
darf des Auslandes, dér österreiehisch-m.gari- 
sclien, Iranzösiscdien u. s. vv. Tabakregie, dar. 
lm verílossenen ,bilire erzielten die Tahakp.lan- 
zer betrachtliche Preise, vveil die Amerika To- 

i hacco Goinpany durch mehrere Vertreter groise 
! Posten im Lande ankaulen liess. Durch den 

hierbei erzielten Gevvinn seheinen die 'l’ahak- 
; pílanzer hevvogen worden zu sein, die Anbau- 
; iliichc im laulenden .lanre wesentlich zu ver- 

grössern, so dass die heurige Ernto auf rund 
; 50 Millionen Kilogramm Tabak gesehátzt vvird. 

Die amerikaiiischen Kinkáufer sind seit W’ochen 
wieder in dér Tülkei, habén aber im Gegen- 
.satz zum vergangenen Jalire, noch kein Blatt 
gekauft. Sie vvarten, wie die andern Kinkáufer, 
diesmal das Angebot ab, das bei dér zum 
Sclmitt gelangenden grossen Quantitüt drin- 
gend zu vverden verspricht und stark auf die 
Preise driieken muss. Ganz abgeschen davon, 
vvird mindestens ein Brittel dér Krnte sich als 
unverkáuílich erwoisen. Die 'Tabakregie hat in 

l wiederholten, jiingst erst wieder erlolgten Kin- 
gaben an die Plorlo auf die Ueberproduktion 

| hingevviesen und die Durchfühiung einer Be- 
greiiKung dér Tabakanlmufláche angeregt."



4 dóijAnyárusok közlönye.

A legjobb gyufa a legolcsóbb!!
Kétségtelenül ilyen a kővetkező, mindenütt jól ismert fa jta  :

B i z t o n s á g i
Honvédszobor gyűjti)
Millenium „
Népgyufa
Buzbrothers (svédgyufa 

karddal)

f l yu j  tó:
Krokodil gyufa 
Eiffel torony gyufa 
Telegráf ,,

*
*
t
*
t

Szalon gyújtó s
Millenium gyújtó 
Népgyufa 
Germán gyufa 
Krokodil „ 
Pearlmatches.

E ze n  fa jo k , kitűnő m inőségü k né l fo gva ,, több  v ilá g k iá llítá so n  nyertek  d ijak a t , le gu tó b b  P á r iá b a n  1900-ban ,
O ran d  P r ix -t  és a ra n y  érmet. (P o ja tz i  czég.j

. H I d L  U i i « f l n i » e i i f l e »  s
D A R V A S  S. é n  T Á R S A  L Ő T T  E R Á  R O S T

V., Hold-uteza 9. VI., Kem nitzer-utcza XO.

A világ
le g ism e rte b b  és 
le g ré g ib b  g yá rt

mánya !

M inden kis- és nagytőzs
dében, valam int nagyke
resked ésekb en  kapható.

Á lte s te s

re n o m irte s F a b rik a t 
dé r W e l t !

Zu  habén in allén Klein- 
und G ro s s tra f ik e n  und 

G rosshandlungen.

D E L IC E
JVlinden hirdetés felesleges, a do

hányod egyszer veszi és többé 

mást nem szíhat -

leg jobb  va lód i fra n cz ia

szivarkapapir  és szivarkahiively.
G y á r i  r ak t á r :

Goldzieher Gézánál
RudapeNt, V., SaiN-utcxn 20. s/iím.
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