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A nagybani dohányelárusitás a fővárosban.
A fővárosi nagyárudák számát egy gyei 

szaporítják, ez a legújabb vívmány, amelyet 
a nagytraíikosok szövetsége elérni tudott.

Egy érdemes államhivatalnok özvegye 
részére egy nagytrafikra van szükség, tehát 
o tt veszik, ahol találnak. Tgy is jó !

Hisz természetes, hogy annak a nagytraíik- 
nak eddigi tulajdonosát províziójának elestéórt 
három millióval kárpótolni fogják azon a 
cimeu, mert ez azon körülménynél fogva, 
hogy az áruk eladását két kerület részére 
eszközölte 1 10°/0-kal kevesebb províziót kapott, 
mint minden más nagytralikos a fővárosban, 
épen oly természetes, hogy az uj VII. kér. 
nagytrafik tulajdonosnöje, ha nem is több de 
7 l0" 0-ná! semmiesetre sem kevesebb provízióért 
fogja az eladást végezni. Így teliát hátrányára 
lesz az állam kincstárnak és nem válik javára  
a kistrafikosoknak, akikhez szavunkat intézzük. 
Épen ellenkezőleg: Eddig a VI. és VIT. kerület
beli kistrafikosoknak csak egy nagytrafik kon- 
kurrenciája ellen kellett harcolniuk, a jövőben 
pedig kettő ellen. Mert abban nemis kétel
kedünk, hogy az uj nagytralikosnö is fog egy 
kistözsdót fenntartani, amint ezt minden 
egyes nagytralikos teszi. S ez az tulajdonképen, 
amiről beszélni akarunk.

Kalapot kell emelnünk Wekerle pénz
ügyminiszter igazságossága előtt. Kormányunk 
kitűnő elnökére még az ellensége sem fog
hatja rá, hogy az igazság rovására protekciót 
gyakorolna. De úgy látszik a kegyelmes úr 
eddig még nem foglalkozott elég behatóan a

fővárosi tőzsdeviszonyokkal, különben már 
újabb kormányzásának még oly rövid ideje 
alatt is sok minden egész bizonyosan meg
változott volna. S e helyen újból ismételjük 
azt, amit már oly gyakran m ondtunk: A
fővárosban levő 1000 dohánykisárus nem képes 
dohány nagyárusok konkurenciáját elviselni 
tönkre kell mennek, vagy pedig a detail- 
üzletot oly képen kell vezetni, hogy ez csak 
mint melléküzlet jöjjön számításba.

Nem tagadjuk, hogy a nagyárusok proví
ziójukból nem élhetnek meg, de ez nem elég 
ok arra, hogy az állam munkásainak százai 
tönkremenjenek sem pedig arra, hogy7 az 
állami gyártmányokkal való kereskedés mellék - 
fogla 1 kozássá alacsonyíttassék.

Ttt égető kérdésről van szó. A kérdés 
tudniillik az: Mily módon űzendő a fővárosban 
a nagybani clárusitás a kistrafikosok érdekei
nek veszélyeztetése nélkül? Ez a kérdés já t
szó könnyűséggel oldható meg. Két eshető
séget kell itt tekintetbe vennünk, még ped ig : 
Vagy központosítja a pénzügyminisztérium a 
fővárosban a nagybani elárusitást, amennyiben 
maga végzi, vagy vállalkozókkal végezteti; 
vagy megmarad a fővárosi tiz nagy trafik, 
mindegyik a maga kerületében még pedig 
kistözsdók nélkül. A jövedelem csökkenése, 
mely a nagytraíikosokat a kistözsdók eleste 
által éri, egyrészt az eladási jutalék felemelé- 
sével, másrészt üzleti költségeken való meg
takarítással lenne pótlandó. Minthogy a nagy
traíikosok akiket a hozzájuk utalt kistra- 
íikosok bármely mellék utcában is felkeres
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nének, udvari helyiségeket bérelhetnének, 
ezáltal költsógterhük jelentékeny részétől meg
szabadulnának, teljesen eltekintve a szem és
zeten, a világításon és egyebeken való meg
takarításoktól.

A fővárosi nagytraíikosok ezt nagyon jól 
tudják és csak azért nem értenek egyet ez 
á ltalunk propagált eszmével, m ert detailüzle- 
teikben egészen más cikkeket is árusítanak, 
amelyeken sokat keresnek. De épen ennek 
nem volna szabad történnie. Hogy jut ahhoz 
a  kincstár, hogy províziókat fizessen azért, 
hogy valam ely szivarkahüvely gyárosnak vagy 
valamely képes levelezőlap gyárnak ott kényel
mes lerakata legyen?

Tehát, a nagytraíikok szaporítása a fő
városi traíikosokra nézve csöppet sem kívá
natos, m ert abban a pillantban, amikor az uj 
nagytrafik megnyílik a VII. kerületben, a 
környéken levő dohánytőzsdék becsukhatják a 
boltot. Hogy a gyártás és elárusitás ered
ményes együttm űködése lehetővé váljék, m in
denek előtt el kell távolitanuk m indazon 
akadályokat, amelyek még a  copfos világból 
szárm aztak á t napjainkra. S hogyha a pénz
ügym inisztérium  a jövőben az általunk je l
zett irányban fog eljárni, akkor nehány év 
múlva abban a hetyzetbeu lesz, hogy a hiva
talnokok özvegyeinek és árváinak jövedel
mezőbb üzleteket ju tta th a t, m int aminő 
m anapság egy nagytrafik. M ert akkor némely 
tereken, utcákon és utakon olyan detailüzle- 
tekfognak kifejlődni, am elyettizszerte nagyobb 
forgalm at fognak elérni, m int a mai trafikok, 
amelyek sajnos nem fejlődhetnek ki eléggé, 
m ert épen a  vázolt körülmények akadályozták 
meg őket ebben.

A cigarettapapiros.
A nemzetgazdasági ügyesség nagyobbrészt ott 

nyilvánul meg, ahol megtakarításról van szó a fogyasz
tás gyöngitése nélkül, sőt ennek fellendítése mellett. 
A cigarettapapiros, ez a használati cikk, amelyet ná
lunk csak 20 év óta ismernek és amely azelőtt ná
lunk csaknem egyáltalán nem volt használatban, ezidő- 
szerint hazánkban körülbelül három milliónyi forgalomnak 
örvend, amely összegből legalább két millió vándorol 
ki az országból, ahonnan nem tér többé vissza. Ma

gyarázatképen megemlítjük, hogy hazánkban mintegy 
egy milliónyi értékű papirost fogyasztanak, amelyért 
azonban három milliót adnak ki.

A dolog rendkívül egyszerű. A 1-ranciaországban 
gyártott cigarettapapiros, amelynek már ott is nagy 
ára van, tömbökben Ausztriába érkezik, ahol felvágják 
és hüvelyekké dolgozzák fel. Innen kerül a kész hü
vely Magyarországba nehány ügynök és bizományos 
ezekkel ügy manipulál, hogy szó nélkül akarmily áiat 
megadunk értük csak, hogy megkapják.

A reklámok francia szivarkahüvelyekről szólnak. 
Ez sem hazugság. Mert egyetlen kincstári gyártmányt 
kivéve, nincs oly cigarettapapiros, amely nem lenne 
francia eredetű. És minden papiros egyformán jó és 
egyformán rossz, ahogy épen akarjuk. Mindegyiknél 
csak az árú hírnevén múlik a dolog, illetőleg a reklá
mon, amelyet a gyáros kisebb vagy nagyobb mérték
ben tartott jónak alkalmazni, továbbá a kiállításon 
vagyis az árú felszerelésén, amely hivatva van azt 
megkedvelteim.

Azt mondhatnék tehát, hogy nálunk cigaretta
papirosért évenként mintegy két millió koronát kidob
nak. Es ezenkívül olyan módon, hogy a harmadik 
millió egy jókora részének az ország munkaereje nem 
veszi hasznát. Hát miért ne lehetne egy fogyasztási 
cikket, melynek szükséglete évről-évre növekszik, az 
országban előállítani ? S kérdezzük, miért hiányzik be
lőlünk az élelmesség ahhoz, hogy a cigarettahüvely 
gyártásának egyszerű mesterségét itt nagy mértékben 
űzhessünk? Papíroshüvelyeket készíteni, ezeket dobo
zokba csomagolni, ez talán nem oly nehéz mesterség, 
hogy kénytelenek lennénk ezt a gyártmányt is 
Ausztriából hozatni.

Erre nézve természetesen a m. kir. pénzügy
minisztériumnak kellene kezdeményező lépéseket tennie 
Hisz annak is a dohányjövedék gyártmányai részére 
körülbelül 600.000 korona értékű papiroshüvelyre van 
szüksége. Igaz ugyan, hogy azokat a hüvelyeket, a 
melyre a m. kir. dohányjövedéknek szüksége van 
maga is állítja elő, hanem első sorban ez a cigaretta 
gyártással kapcsolatban teszi, másrészt pedig nagyon 
is csekély súlyt helyez a gyártásra, valamint a papiros 
eredetére. Egy saját papírgyárnak a felállítása, a 
jelenlegi, aránylag csekély szükséglet mellett nem igen 
fizetödnék ki, mindamellett tekintetbe kellene venni, 
hogy a cigarettára olyan jövő vár, a melyről manapság 
fogalmunk sincs.

A cigarettapapiros tervbe vett megadóztatása, ha 
megvalósulna természetesen ezt a kérdést a leggyorsab
ban a mi fejtegetéseink szellemében oldaná meg. Ha 
jelenleg a cigarettapapíros illetve a hüvelyek csekély 
fogyasztása agályossá is teszi a megadóztatást, szem
ben áll ezzel az a fontos körülmény, hogy nálunk a 
cigarettacsempészés még mindig teljes virágzásban áll. 
S hogy hány millió koronáért készíttetnek cigarettát 
egyetlen millió koronányi hüvelyért, azt nem nehéz
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kiszámítani. Körülbelül a harmincszoros jövedelmet 
hozna a pénzösszeg tekintetében.

A cigarettacsempészet megakadályozása végett 
egyáltalán helyes volna a cigarettapapirost állami 
ellenőrzés alá helyezni. Mert nem egy hüvelygyáros 
direkt olyan hüvelyeket gyárt, a milyenekre a jogosu
latlan cigarettagyárosnak szüksége van, ennek kizáró
lagos kényelmére. Ha a dohányjövedék foglalkoznék a 
cigarettahüvelyek saját üzemében való előállításával, 
egyúttal szervezett elárusitás is állana rendelkezésére 
a tőzsdékben és a dohányárusok is meglehetős jöve
delemre tennének szert, ha természetesen az eladási 
járulék megfelelő nagy volna, ami szintén lehetséges 
lenne.

A dohányzásról.
Általában azt tartották eddig, hogy a pipázás 

csak Amerika fölfedezése után terjedt el Európában, 
mert a dohány-növényt Amerikából hozták ide.

Újabban megint azt állítják hogy Amerika föl
fedezése előtt már jóval el volt a pipázás terjedve 
Európábán is, s ha nem éppen dohányt szívtak is, de 
valami bóditó növényt mégis pipáztak. S ezt az állítást 
támogatják azon régészeti leletek, amelyeket különböző 
helyeken találtak.

Így többek közt 1851-ben a franciaországi 
Avenches mellett egy erdőben, egy ősrégi tölgyfa 
kidöntése alkalmával ráakadtak egy ó-római falmarad
ványra, s ennek törmelékei közt egy vaspipára, mely 
nagyon hasonlít a mai hollandi pipákhoz. Éppen ilyen 
vaspipákat találtak Svájcban a lausannei és szent-prexi 
római romok közt is.

A németországi Osnabrück környékén sok pogány- 
kori temetkező halom van, olyanfélék, mint a mi kun
halmaink, s ezekben hamvvedreken, csatabárdokon 
kovaszilánkokon kívül gyakran találnak apró cserép
pipákat is, melyek 12 —15 centiméter hosszaságuak s 
a szájuk ferde vágású. Ezek pedig igen régi időkből 
származhatnak, mint a halomba való temetkezés, a 
kovaszilánkok s hamvvedrek bizonyítják.

Conters mellett, Svájcban két bronzból készült 
hamvvedret találtak, melyekben aranykarperecek, ezüst 
füstölő és több pipa volt, mind valószínűleg pogány 
papok szerszámai li leletről pedig már a vele talált 
pénzekből bizonyos, hogy Krisztus születésénél régibb 
korból való.

Különben úgy latszik, hogy az ős pogány kor
szakban divatozott pipázás később megint feledségbe 
ment, úgy, hogy midőn Amerika fölfedeztetésével a 
dohánynövényt behozták, csak nagy lassan tudott az 
tért hódítani, s mig mostani uralmát elérte, mennyi 
mindenféle akadályon kellett keresztül tűrnie:

Eleinte maga a népség sem akart róla semmit 
tudni s megvetéssel, utálattal nézte azokat a részeges 
matrózokat, a kik közmegbotránkozással pipáztak. De 
a matrózok ezzel keveset törődtek, sőt tőlük kedvet 
kaptak a dohányzáshoz a rakoncátlan szárazföldi
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katonacsapatok is, kiknek utján aztán egyre jobban, 
egyre szélesebb körökben terjedt a szolid polgárság 
soraiban is. Éppen Magyarországon is a szerte kóborló 
hajdú és kuruchadak voltak azok, a kik között mihama
rabb meghonosodott a dohányzás, roppant megbotrán
kozására a jámbor lakosságnak, mely iszonyodva nézte 
eme istentelen gonoszságot.

Aridig iszonyodott, morgolódott azonban a jó 
népség eme sátáni mulatság ellen, hogy egyszer csak 
maga is rászokott s a legmérgesebb erkölcsbirák nyíl ■ 
ván vagy titokban épp úgy pöfékelték a veszedelmes 
növényt, mint a legféktelenebb hajdú vagy kuruc 
vitéz.

Szóval a dohányzás apránként elterjedt egész 
Európában s azon vették észre, hogy kicsije-nagyja 
egyaránt pöfékel és tubáko), meg a parázsra szórja a 
dohányt s úgy szívja be a kábító füstöt.

De a kormányok nem nézték e veszedelmes dol
got tétlenül. — Egyre-másra bocsátották ki a szigorú
nál szigorúbb rendeleteket, parancsolatokat, hogy a 
dohányzásnak béke adassék, mert majd igy meg 
amúgy lesz !

Nem használt semmit. A pipázás, minél jobban 
tiltották, annál jobban terjedt.

A legszigorúbb törvényeket hozták aztán, m eg
csonkítás, fej- és jószágvesztés, száműzetés stb. stb. a 
mihez még egyházi átok is járult. Mind nem ért sem
mit. Még a török szultán sem birt a maga népével- 
hát akkor a többi fejedelem ugyan, hogy birt volna ? 
l’edig a szultán mozsárban töretett meg egynéhány 
pipást, egy csomót zsákba varrva tengerbe hányatott, 
egy sereget karóba huzatott; számtalannak orrát, fülét 
levagdaltatta, s még legszerencsésebb volt az, kinek 
csak a pipaszárat húzták keresztül az orrán; mint a 
pákosztos tudnak szokták a tollat.

De biz a szultán mindemez atyai intései sem 
használtak, s az emberséges muzulmánok egyre csak 
jobban pipáztak, amit látva a szultán, egyet gondolt, 
s egyszer csak maga is rágyújtott.

Hanem a mint valamelyik kormányférfiu boszan- 
kodva nézné, hogy a nép ily csúfosan kifog a kor
mányokon, egyszer csak kiderül ábrázata, megkopog
tatja kopasz homlokát, örömtől csillognak ravasz 
szemei s diadallal azt kiáltja, hogy: «Megvan !>

Megvan! Ha ti erőnek erejével pipázni akartok, 
hát legalább ne pipázzatok ingyen! S ebből a mai 
dohányegyedáruság; trafikok fináncok mind ennek 
köszönhetik létüket.

De hát már most igy lévén a dolog, az a kér
dés, hogy hát ugyan ártalmas-e a dohányzás vagy 
sem ?

E kérdésnél az emberek két táborra oszlanak, az 
egyik azt mondja, hogy teljességgel nem ártalmas, sőt 
hasznos, a másik párt pedig azt vitatja, hogy roppant 
mérges, veszedelmes és kártékony hatású ami azonban 
éppen nem zárja ki, hogy eme párt maga is - 
pipázzék. Folyt. köv.
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Vegyes hírek.
Az ausztriai nagybani és föelárusitók novem

ber 0-án gyűlést tartottak Bécsben, amelyre a helyze
tükkel való elégedetlenség szolgáltatott okot. A gyűlést 
tényleg mintegy tiltalkozás formájában azt a határozatot 
hozta, hogy a pénzügyminiszternek tudomására fogják 
adni, hogy ők is munkásai az államnak, akik a mai 
drágaság mellett is élni akarnak. Az osztrák nagytrafiko- 
sok nagyon rossz néven veszik, hogy a postai érték
jegyek százalékának felemelésére vonatkozó kérelmüknek 
mindeddig nem tettek eleget.

Ha ezek az osztrák nagytrafikosok összes gondjai, 
akkor bizony irigyelésre méltók. A postai értékjegyek 
províziójának felemelése — ez kizony szerény kívánság. 
Mit gondoljanak az osztrák pénzügyminisztériumban a 
nagytrafikosokról, akik ilyen együgyű kívánságokkal 
állanak elő. Evekkel ezelőtt alkalmunk volt osztrák 
vidékeken olyan nagytrafikosokat látni, akik egyáltalán, 
semmi províziót sem kaptak s az üzletet, épen úgy 
mint nálunk, ingyen vezették. S most olyan fontosságot 
tulajdonítanak annak a 100 — 400 koronának, amennyit 
a felemelt jutalék kitennie ? Ránk ez a dolog azt a 
benyomást teszi, hogy ezek a kívánságok olyan 
emberektől erednek, akik épenséggel — igen nagy 
forgalmat érnek et levélbélyegekben.

Vértessy Károly miniszteri tanácsos, a pénzügy
minisztérium XIII. iigyosztályánának vezetője nehány 
nappal ezelőtt szivszélhüdés következtében elhunyt. 
Noha az elhunyt működésének marandandó emlékei 
nem maradtak, azonban mindazok, akiknek volt alkalmuk 
vele érintkezniük, meg fogják tartani jó emlékezetükben.

Egy küszöbön álló kinevezés. Biztos forásból 
értesülünk, hogy a pénzügyminisztérium XIII. ügyosz- 
tályánák élére egy oly férfiú van kiszemelve, aki ezen 
a téren mintegy 20 évi évi gyakorlattal rendelkezik. 
Az illletö hivatalnok, aki egy előkelő pesti patrícius 
családból származik, a minisztérium legképzettebb és 
legszorgalmasabb hivatalnokai sorába tartozik.

Az osztrák dohányjövedéki munkások ellátása.
Mint értesülünk császári elhatározás alapján a dohány
jövedéki munkások aggkori ellátására vonatkozó határoz- 
mányok ideiglenes szabályozás alá vonattak, amelynek 
folytán ezen állami vállalatnak az 1007. évi január 1-től 
kezdve nyugalomba vonuló munkásai, nemcsak ellátási 
illetményeik kiszabása tekintetében, hanem más vonat
kozásokban is helyzetük javítását fogják észlelni. 
Mindenekelőtt által iban felemelték a rokkantak járadékát 
s ez azemelkedés mind az öt munkáskategóriában a kez- 
dőjárádékra, azaz 10 szolgálati év után járó illetményre 
nézve 3 —3 és a negyven szolgálati év után elérendő

teljes járadékra nézve pedig 0 —ö koronát tesz ki 
havonként. Ezek a járadékok tehát most már az első 
munkáskategoriában 27 illetőleg 54 koronára, a máso
dikban 24 illetve 4 8  koronára, a harmadikban 21 illetve
42 koronára, a negyedik kategóriában 18 illetve 30 koro
nára s az ötödikben 15 illetőleg 30 koronára fognak rúgni. 
Azonkívül az ellátási illetmények annyiban is javulnak 
hogy a rokkant-járulék nem fog ezentúl tiz éves foko
zatok szerint kiszabatni, hanem minden egyes a tizedik 
szolgálati év után eltöltött működési év után emel
kedés fog beállani még pedig a kezdőjáradék egy 
harmincadával, s emellett az utolsó a negyvenedik 
szolgálati évi már az esetben is teljesnek veendő, ha 
belőle 0 hónapot töltött a munkás aktivitásban. Végül 
azok a munkások, akik ugyan még nem a tizedik, 
hanem legalább a harmadik szolgálati évüket töltötték 
be és akik saját hibájukon kivül valamely üzemi 
baleset folytán munkaképtelenekké váltak, vagy akik 
legalább ötödik szolgálati évüket töltötték be és 
munkaképességüktől valamely más okból megfosztattak, 
a jövőben végkielégítést kapjanak, amely a legmagasabb 
kategóriabeli hónaponkénti illetménynek háromszorosát 
tegye ki. A dohányjövedéki munkások ellátásának 
végleges rendezése az úgynevezett bérosztály rendszer 
alapján tárgyalás alatt áll s remélhetőleg nemsokára 
meg fog valósulni.

A francia doliányegyedáruság. A burnót eladása 
1875 óta körülbelül 7 milllióról valamivel többre, mint 
4'/a millió kilogrammra csökkent. Ez különben egy oly 
jelenség, amely nem csupán franciaországra szorítkozik. 
A tubakolás kiment a divatból, a fiatal generáció már 
nem tubákol. Németországban is mindig kevesebben 
tubákolnak. Húsz, harminc évvel ezelőtt még minden 
törzsasztaltársaságban volt nehány tubákos, manapság 
egy városnak az összes vendéglőit felkutathatjuk anélkül, 
hogy egyetlen burnótszelencét találnánk. A bagó 
amelynek a tengerészek között vannak kedvelői, régi 
vonzó erejét megtartotta, mert eladási mennyisége 
körűibe ül 1025000 kg. 1875 óta majdnem változatlan 
maradt. A legnagyobb eredményt ez időben a 
cigaretták érték el, amelyek fogyasztása majdnem meg
négyszereződött, tudniillik 512,000-ről i!)28,000-re emel
kedett. Újabban divattá vált a cigarettákat készen 
vásárolni s nem magánosán sodorni, amiből a jövedékre 
nagy nyereség háromlott, mert a kész cigaretták ára az 
vágott dohányét nagyobb összeggel haladja túl, mint 
amennyire ez az előállítási költségeket tekintve indokolt 
volna. A  közönséges szivarok forgalma észrevehetően 
csökkent. 18/o-ben 2o/,000 kg. 5 centimes szivart 
adtak el, 1002-ben már csak 17000 kg.-ot. Másrészt a 
10 centimes és a még drágább, .a közvetlenül Havan
nából hozott vagy Havanna-dohányból gyártott szivarok 
fogyasztása több mint a kétszeresére emelkedett.
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ORGAN FÜR DAS GESAMMTE TABAKFABRIK U. VERSCHLEISSWESEN, WIE AUUH DÉR DAZU GEHÖRIGEN FÁCHER

I N H A L T  : Dér Tabakgrossver chleiss in <ler Hauptstadt. — Das Zigareltcnpnpier. — Vcrmischte Nachrichten.

Dér Tabakgrossverschleiss in dér Hauptstadt,
Die G rosstrafiken dér H aupstad t sol- 

len durcli eine verm ehrt werden, das ist die 
neueste Errungenschaft, welclie sich dér 
G rosstrafikanten-V erband zu erringen ver- 
standen Itat.

Mán brauclit einc G rosstraíik für die 
AVittwe eines verdienten Staatsbeam ten, folg- 
licli n im m t mán sie dórt, wo mán sie gerade 
íindet — anch g u t !

Es ist ja  selbstverstandlieh, dass mán 
den bisherigen üesitzer dieser Grosstraíik 
insoferne für den E ntgang seiner Provision 
noch drei Millionen Kronen entschildigen 
wird, als ,er ja wegen des Umstílndes 
wonach er den VTerschleiss dér W aaren 
für zwei Bezirke besorgte, um '/io t*1'0' 
zent Provision weniger erhielt, als jeder 
andere G rosstrafikant in dér H auptstadt, 
ebenso selbstverstandlieh ist es, dass die nene 
Besitzerin dér Grosstraíik des \  I I.^Bezirkes, 
wenn ni elit mehr, aber keineswegs nnter 7/io 
P rozen t Provision den Versclileiss besorgen 
wird. Dcmnaeh alsó cin Naclitheil zu Lasten 
dér S taatskassa  und kein Vortheil zu Gunsten 
dér Kleinverschleisser denen vvir das AVort 
reden.

Ganz in Gegontheil! Bislier habon die 
Kleinverschleisser des VI. und VII. Bezirkes 
m it dér K onkurenz eioer G rosstraíik zu 
kömpfen dagegen in Zukunft m it zwei. Denn 
ív ir zwei lel ii gar niclit daran, dass aucli die 
nene G rosstraíikantin  cinen Kleinverschleiss 
e lhaltén  wird, sowie ilm gegenwiirtig jeder 
einzelne G rosstrafikant betreibt.

Und das ist es eigentlieh worüber vvir 
sprechen wollen.

Hűt ab, vor dér Gerechtigke.it des Finanz-

Ministers Weekerle. Unserem wackeren Prem ier 
kann selbst dér Foind niclit nachsagen, dass 
er auf Kosten dér G erechtigkeit Protektion 
übt. Aber, Sr. Excellenz scheint sich bislier 
m it den Verhltltnissen des Tabakverschleiss- 
wesens in dér H aup tstad t noch niclit reclit 
befasst zu habén, sonst wftre es ganz gewiss 
selbst in dér kurzen Zeit seines neuerlichen 
AA7irkens bereits anders geworden.

U nd da wiederholen wir nochmals was 
wir schon so ott gesagt; Die in dér H aup t
stad t sich beíindlichen 1000 Tabakkleinver- 
schleisser können die Konkurenz dér Gross- 
tratikanten niclit ertragen, sie müssen zu- 
sammenbreclien, oder das DetailgescliRft muss 
wieder in solclier AVeise gefülirt werden, dass 
es Jedem  als Nebengeschaft gilt.

W ir leugnen niclit, dass die Grossver- 
schleisser von iiirer Provision niclit leben 
können, aber das ist ja  kein Grund um 
hunderte Arbeiter des Staates zu ruiniren, 
wie aucli den Versclileiss m it den staatliclien 
Fabrikaten  zu einem Nebengesclhifte lierab- 
zuwürdigen.

Die Frage um die es sich handelte ist 
eine brennende. Sie lieisst: In  welcher AVeise 
soll dér Gross vers chleiss in dér H auptstad t 
olme Gefahrdnng dér Interessen dér Klein- 
tra íikan ten  ausgeübt werden? Diese F rage  ist 
spielend leiclit lösbar. Es sind dabei zwei 
Eventualitaten  zu beachten und z w a r:

Entweder zentralisirt das Finanz-Minis- 
terium  den gesammten Grossverschleiss dér 
H auptstad t, indem er denselben selbst besorgt 
oder durcli U nternehm er besorgen lilsst; oder 
es verbleiben die zelin Grosstrafiken dér 
H auptstad t, jede in ihrem Bezirke und zw ar 
ölnie Kleinverschleiss. Dér E ntgang an Ver- 
dienst, welcher durcli den AAreglall dér Klein- 
trafik den Grosstrafi kan tén  triíTt, müssto
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einerseits in eine Erhühung seiner Versckleiss- 
provision, anderseits in dér Ersperniss dér 
Gesck&ftskosten bestelien. Nachcíem die Gi'oss- 
trafiken, da die zn ihnen angewiesenen Klein- 
tratikanten sie selbst in jeder Quergasse auf- 
suchen würden, ihre Lokálé in Hofmagazine 
m iethen könnten, ware sokon dadurch ein 
bedentender Theil ihrer Spesenlast kerem- 
gebrachb, ganz abgeselien von dér Ersparniss 
an Personal und Beleuchlung, wie aucli d ir  
Luxusausgaben.

Die kauptstíldtiseken Grosstrafi kantén wis- 
sen das recht gu t und sind aber bloss darum 
m it dicsér von uns stets propagii'ten Idee 
niclit einverstanden, weil sie in ikren Detail- 
geschaften ganz andere Artikel zum Verkaufe 
bringen an denen sie viel Geld verdienen. 
Aber gerade das soll und dürfte niclit sein. 
AA7ie kommt auch das Finanz A erar dazu 
Provisionen zu bezaklcn, dam it irgend ein 
Z igarettenpapier-Fabrikant, oder eine Ansichts 
ICarten Fabrik, dórt eine bequeme Nieder- 
lage h a t?

Alsó, die Vermehrung dér Grosstraíikan- 
ten ist es niclit, was die liauptstadtischen 
Trafikanten wünschen, denn in dem Augen- 
blicke \vo die neue Grosstrafik im VII. Be- 
zirke eröffnet werden wird, kőimen die zu- 
nachst liegenden Tabaktrafiken ikre Ge- 
sckaí'te sckliessen. Um ein erspriesslickes Za- 
samm enwirken dér Fabrikation und des 
Verselíleisses zu ermöglicken, ist es vor Allém 
notkwendig, dass sam tlicke Hindernisse be- 
seitigt werden, die nock aus dér Zopfzeit in 
unsere Zeit kineinragen.

Und wenn das Finanz-M inisterium in dér 
von uns angedeuteten Weise in Zukunft ver- 
fahren wird, denn dürfte es nack ein paar 
Jak ren  Gelegenkeit kaben, so manókéi1 
Wittvve und mancker AVaise eines Beam ten 
ein ertragnisreiekeres Gesckiift zukommen zu 
lassen, als es derm alen eine Grosstrafik ist. 
L enn  es werden alsdann Detailgeschüfte auf 
mancken Plützen, Strassen und (lassenensteken, 
die den zeknfacken V erkekr kaben werden, als 
die heutigen Trafikén, die ja  leider sick niclit 
reck t zu entwickeln vermügen, weil eben die 
gesckilderten Um stítnde sie daran kindern.

Das Zigarettenpapier.
Die nationalökononíische Geschicklichkeit zeigt 

sich zumeist dórt, ivó von Ersparnissen die Rede ist, 
ölnie die Consumtion 7.u schwiichen, bez.iehungsweise 
diese zu heben. Dér unscheinbare Ariikéi Zigaretten- 
papier, ein Gebrauchsartikel dér bei uns erst 20 Jahre 
alt ist und vordem fást gar niclit gekannt wurde, 
geniesst dermalen im Lande eine ungefáhre Consuni- 
tion von drei Millionen Kronen, wovon zu mindest 
zwei Millionen ausser Landes gelien und dórt ver- 
bleiben. Um deutlicher zu sein erwahnen wir, dass 
ein ungefáhrer Wertli von einer Millión Kronen liier 
im Lande aufconsumirt wird, wofiir drei Millionen ver- 
ausgabt werden.

Die Saclie ist eben selír einfacli: Die in Erank-
reicli erzeugten Zigarettenpapiere, welche ohneliien 
schon dórt sehr theuer bezalilt werden, gelangen in 
Bálién nach Österreich, wo sie geschnitten und zu 
Hülsen verarbeitet werden. Von dórt gelangen die 
fertigen Adjustirungen nach Ungarn, wo einige Agen- 
ten und Comissioniire dieselben derart tnanipuliren, 
dass mán willig jeden l’reis bezalilt um dieselben 
zu erhalten.

Mán spricht in Reklámén stets von »französi- 
schen Zigarettenpapier.« Das ist aucli keine Liige. Es 
gibt eben mit Ausnahme eines Fiumaner Fabrikates 
kein einziges Zigarettenpapier, welclies nicht fran- 
zösischer Provinenz wiire. Und siiintliche I’apiere sind 
aucli gleicli gut oder gleich schlecht, wie mán will.

Es handelt sicli bei allén nur um den Ruf des 
Papieres, das heisst um die Reklame die dessen 
P'abrikant mit mehr oder weniger Reklame zu veran- 
lassen für angezeigt fatid, ferner um die Ausstattung 
das heisst dér Adjustirung dér Waare um sie jeweilig 
beliebter zu maciién.

Mán könnte fuglich sagen, es werden bei uns, 
für das Zigarettnpapiere ungefahr zwei Millionen 
Kronen herausgeworfen.

Und zudem in eine solchen Weise, dass von 
dér dritten Millión, ein gut Theil dér Arbeitskraft des 
Landes entgeht. Denn waruin sollte mán nicht im 
Standé sein, einen Consumartikel, dessen Absatz von 
Jahr zu Jahr fortvvahrend riesig steigt, im Lande zu 
erzeugen ? Und warum, so fragen wir, fehlt bei uns 
das Versüindniss dalur, dass mán die ganz primitive 
Kunst dér Hülsenfabrikation, hier niclit in grossen 
Maasstabe süsüben karín? Papierhülsen anzufertigen 
und dieselben in Cartons zu verpacken, ist doch 
wahrlich keine solch grosse Kunst, dass mán genöthigt 
wiire, diess Fabrikat aus Österreich zu beziehen.

Dér Ansporn liiezu müsste natürlich das k. u. 
Finanz-Ministerium gébén. Audi Dieses bedarf für die 
Pabrikate dér Tabak-Regie, fúr ungefahr 000.000 
Kronen jiilirlich Papierhülsen. Wolil wahr, die 1 íülsen 
welche die k. u. 1 abak-Regie bedarf, erzeugt sie auch 
sclber, aber erstens tliut sie dics im Zusammenhange
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mit dér Cigarettenfabrikation selber, zweitens legt sie 
ein zu geringes Gewicht auf die Fabrikation, wie auch 
auf die Provenienz des Papieres, líine eigene Papier- 
fabrik fiir die von dem Aerar erzeugten Zigaretten zu 
errichten, würde sich wegen des gegenwartigen ver- 
haltnismassig geringen Bedarfs, nicht sonderlich ren- 
tiren, jedocli müsste in Betracht gezogen werden, dass 
dér Zigarette ciné Zukunfc bevorsteht, von dér mán 
gegenvvartig keine Ahnung hat.

Die geplante Besteuerung des Cigarettenpapiers, 
würde selbstverstiindlich, wenn sie ausgeführt wiirde, 
diese Frage in dér raschesten VVeise und auch ini Sinne 
unserer Ausführungen lösen. Wenn gegenwártig dér 
geringe Consum des Cigarettenpapiers, beziehungs- 
weise dér Hiilsen Bedenken wachrufen eine Besteue
rung vorzunehmen, so steht dem dér schwerwiegende 
Umstand gegenüber, wonach dér Zigarettenschmuggel 
bei uns noch immer in höchster Blütlie steht. Und 
fúr wieviele Millionen Kronen Zigaretten angefertigt 
werden können mii einer einzigen Millión Kronen 
Hülsen, das zu berechnen dűrfte nicht schwer fallen. 
Es diirfte das dreissigfache Ergebniss liefern in Hin- 
sicht des Geldbetrages.

Den Zigarettenschnniggel zu verhindern ware es 
überhaupt angezeigt das Zigarettenpapier unter staat- 
licher Controlle zu stellen. Denn so mancher Hülsen- 
fabrikant erzeugt direkt solche Hülsen, welche dér 
uabefugte Z'garettenfabrikant bedarf, mán könnte sagen 
zu dessen ausschliesslicher Becpiemlichkeit.

Würde die Tabak-Regie sich damit befasser., 
die Zigarettenhülsen selbst herzustellen, sie liátte 
gleichzeitig einen organisirten Verschleiss für dieselben 
in den Tabaktrafiken und auch die Tabaktrafikanten 
vermöchten einen hiibschen Verdienst zu erzielen, wenn 
die Verkaufsprovision natürlich eine entsprechend hohe 
ware, was ja recht gut möglich ware.

Vermischte Nachrichten.
Die Tabakgross- und Hauptverleger Öster- 

reichs, hielten am 2d. November in Wien eine Sít— 
zung, dérén Ursache die Unzufriedenheit ihrer Lage 
bildete. In dér That fasste die Versammlung auch in 
dér Form eines Protestes den Beschluss dem Finanz- 
Minister nahe zu légén, dass sie Arbeiter des Staates 
waren, die bei den heutigen theueren Zeiten auch 
leben miissen. Die Grosstrafikanten österreichs seien 
selír ungehalten dariiber, dass maii ihren Wünschen 
betreffs dér Erhöhung dér Postw.’rthzeichen bisher 
nicht entsprochen hat.

Wenn das die ganzen Sorgen dér österreichischen 
Grosstrafikanten bildet, dann sitid sie wahrhaft zu 
beneiden. Eine Erhöhung dér Provision far Postwerth- 
zeichen — die Leute sind walirlich bescheiden. 
Was soll mán sich ini österreichischen Finanz-Ministe- 
rium über das Grosstrafikwesen überhaupt denken,

wenn solche alberne Wünsche laut werden. Vor Jaliren 
liatten wir Gelegenhe.t in österreichischen Provinzen 
Grosstrafikanten zu seben, die überhaupt keine Provi
sion erhielten und das Gescháft, ganz wie bei uns 
umsonst besorgten. Nun und jetzt ist es ihnen ledig- 
lich um die 100—200 Kronen zu thun, welche eine 
erhöhte Provision ausmachen würde ? Auf uns n acht 
die Sache den Eundruck. als ob diese Wünsche von 
einigen Lemen ausgehen würden, die eben — sehr 
viel Absatz in Briefmarken habén.

Ministerialrath K. Vértessy dér Leiter dér XIII. 
Section des Finanz-Ministeriums ist vor einigen 'Pagen 
einem Ilerzschlage erlegen. Hat dér Verstorbene auch 
keine bleibenden Spuren seines Wirkens zurückgelassen, 
so ist ihm gleichwohl ein liebevolles Gedenken all 
Jener sicher, die mit ihm zu verkehren Gelegenheit 
háttéri.

Bevorstehende Ernennung. Aus sicherer Quelle 
erfahren wir, dass zum Leiter dér Section XIII. des 
Finanz Ministeriums eine Persönlichkeit auserselien 
sei, dér bereits eine zwanzigjáhrige Praxis auf diesem 
Gebiete vorausgeht Dér betreffende Beamte welcher 
einer Budapester Patrizier Fanniié angehört, záhlt zu 
den tüchtigsten und fleissigsten des genanten Minis
teriums.

Portugiesisches Tabakmonopol. Die Tabak- 
Gesellchaft hat nun doch nachgegeben. Am 8. Novem
ber wurde dér endgiltige Kontrakt zwischen dér Re- 
gierung und dér Gesellschaft, betreffend die Erncuerung 
des Tabakmonopols, unterzeichnet. Am vorhergehenden 
Tagé liatte eine ausserordentliche Sitzung des verei- 
nigten Aufsichts- und Verwaltungsrats stattgefunder, 
in dér, in Uebereinstimtnung mit dem Gutachten des 
Pariser Komites, die Unterzeichnung des Kontrakts 
beschlossen wurde. Damit ist denn nun auch dér letzte 
Akt dér Tabakfrage zűr Ende, und die Regierung und 
das Parlament können sich jetzt in aller Kulié auch 
einmal andern, wichtigeren Aufgaben zuwenden.

Tiirkische Tabakregie. In türkischen Kreisen 
wird versichert, dass die Verlangerung dér Tabak- 
regiekonzession nicht aufgegeben sei, und dass ein 
Vertrauensmann Rouviers nach dem Beiramfeste in 
Konstantinopel eintreffen werde.

Französisches Tabakmonopol. Dér Verkauf 
von Schnupftabak ist seit dem Jalire 1875 von fást 7 
Millionen auf etwas über <5-*/* Millionen Kilogramm 
gefallen. Schnupfen ist eben altmodisch geworden, un- 
sere junge Generation sclnuipft nicht mehr. Das ist 
übrigens eine Erscheinung, die sich nicht auf Frank- 
reich alléin beschrankt. Audi in Deutschlaud wird 
immer weniger geschnupft. Vor zwanzig, dreissig Jahren 
noch waren in jeder Stammtischgesellschaft mehrere 
Schnupfer, hcutzutage kann mán die Wirtshauser einer 
ganzen Stadt durchwandern, ölnie eine Schnupftabak-
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dose aufzustöbern. Dér Kautabak, dér seine Liebhaber 
unter den Seeleuten fiadét, hat die alté Anziehungskraft 
behalten, denn die Verkaufsmenge ist seit 1875 mit 
etwa 1,025,000 kg. nahezu unverandert geblieben. Den 
grössten Erfolg habén in dieser Zeit die Cigaretten 
erzielt, dérén Verkauf sich beinahe vervierfacht hat, 
námlich von 512,000 auf 1,928,000 gestiegen ist. Es 
ist neuerdings Mode geworden, die Cigaretten fertig 
zu kaufen und nicht mehr selbst zu drehen, woraus 
sich ein Gewinn für die Verwaltung ergeben hat, weil 
dér Preis dér fertigen Cigaretten den des geschnittenen 
Tabaks um einen hóhérén Betrag übersteigt, als er 
nach den Herstellungskosten gerechtfertigt wáre. Dér 
Verkauf dér gewöhnlichen Cigarren ist merklich zurück- 
gegangen. 1875 wurden 2.257.000 kg. Cigarren zu 
5 Centimes verkauft, 1902. nur nocli 1350 000. Die 
Cigarren zu 5'/j Centimes fielen sogar von 560 000 auf
179.000 kg. Andererseits hat sich dér Verkauf dér 
teueren Cigarren für 10 Centimes und mehr, die ent- 
weder direkt aus dér Havana bezogen oder mit 
Havanatabak fabriziert werden, mehr als verdoppelt

Dér Tabakverbrauch in Oesterreich hat lieuer 
eine vorher kaum je — annáhernd vielleicht nur in 
dór Mitte dér achtziger Jahre — dagewesene Zuname

zu verzeichnen. lm Vergleich zum analógén Ergebniss 
des Vorjahres wurde an Erzeugnissen des Tabak- 
monopols bis Ende September d Js. für etwa 9,25 
Millionen Kronen mehr abgesetzt und das Plus gegen- 
über den auf diesen Jahresabschnitt bezogenen Prálimi- 
naransiitzen ist sogar noch grösser. Speziell fúr den 
Monat Október lásst sich dér Betrag des Mehrab- 
satzes vielleicht auf rund 1,25 Millionen Kronen ver- 
anschlagen. Bemerkenswert ist, dass dér September 
etwas schwáchere Resultate ergab. Mán kann dies 
vielleicht aus dér Rückvvirkung erklaren, die sich 
aus dér damaligen Ungunst dér Witterung für den 
Reisenden ergeben habén muss. Bei dér oben er- 
wahnten Regsamkeit des Verbrauches lasst sich auch 
annehmen, dass die Einführung neuer Sortén nicht 
geplant ist. Uebrigens würde sich die Zeit des Jahres- 
abschlusses auch aus anderen Gründen wohl hiefür 
nm wenigsten empfehlen. Ganz besonders stark nimmt 
dér Verbrauch dér Zigaretten zu. Er hat heuer wohl 
schon die Riesenmenge vvn rund vier Milliarden Stück 
erreicht, was einer Zuname um etwa 250 Millionen 
Zigaretten =  rund 7 pCt. entspricht. Bezeichnend für 
die wirthschaftliche Besserung ist auch die Lebhaftig- 
keit des Spezialitatenabsatzes, wobei von dem durch- 
schnittlichen Jahresabsatze per rund 8 Millionen 
Kronen aller Spezialitatentrafiken schon etwa die 
Halfte auf die Wiener Spezialitaten-Verschleissstellen 
entfiilt.

szivarkahüvelyk, az egyedüli hüvelyk, amely do- 
hánynagyárusok és különlegességi raktárok részére 
ajánlható. A hüvelyküzletben divatos verseny saj
nos következménye, hogy a dohánynagyárusok és 
különlegességi raktárak tulajdonosai már nem fog- 
alkozhatnak haszonnal a hüvelyek elárusitásával. 
PD.en visszás állapotra segítendő ily feltételek 
mellett, hozza forgalomba az Elster ÓS Topf cég 
a „Bourbon11 szivarkahüvelyeket, a melyek az 
inreális versenyt kizárják. A „Bourbon11 hüvelyeket 
kitűnő sikerrel vezette be már is több dohánynagy- 
arusitó u. m. Hirsch Jakab budapesti, továbbá az 
aradi, miskolczi, brassói, segesvári, kassai, kolozs
vári, szabadkai, prágai, brünni, olmüci, linzi, inns
brucki stb. különlegességi árudák. Elster és Topf 
lembérgi cég kívánatra szívesen szolgál minták
kal és irlapokkal, melyekből a dohánynagy- és 
különlegességi árudák részére biztosított előnyök 

megtudhatók.
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