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A dohánifgifártiiiánilok a képViselöházban.
A magyar dohánymonopolium termékeit 

esetről-esetre a képviselőházban kritika tárgyává 
teszik, amely azonban majdnem mindig csupán 
arra szoritkozik, hogy egyik vagy másik fajtát 
kifogásol. Majd a Virginia, majd a Trabueo, majd 
pedig ez vagy amaz a szivar minősége ellen van 
panasz. De általános, a gyártásra általában kiter
jeszkedő birálatot nem hallunk.

S ez azt bizonyítja, hogy az illető felszóla
lások egyik-másik fajta minőségéről nem jelen
tenek egyebet, mint egyes ember véleményét, 
amelyet valamely fajtájú dohánytermékről magá
nak alkotott. Az ilyen kritikának azonban leg
csekélyebb értéke sincs.

Egészen másképen hangzott az az interpel
láció, amelyet egy képviselő nemrég a pénz
ügy miniszterhez intézett. A költségvetés tárgya
lása alkalmával az illető képviselő szóba hozta 
az olcsó fajtájú szivarok minőségét s azt rossz
nak jellemezte. Igazán demokratikus és méltá
nyossági szempontból ez a felszólalás teljesen 
helyén való lett volna, ha indokolt lenne. Azon
ban ezt nem lehet róla mondani. Mert éppen
séggel az olcsó fajok, mint pld. Cuba, Virginia, 
Portorico és a rövid szivarok áruknak teljesen 
megfelelnek úgy, hogy el lehet mondani, hogy 
ezeket a szivarokat olyan államokban, ahol nincsen 
egyedáruság, ugyanezeken az árakon minden 
ellenvetés nélkül vásárolnák és igen jónak találnák.

Tessék korholni ott, ahol van megróni való. 
I)o az érdemet is el kell ismerni. Megengedjük,

hogy gyakran előfordul, hogy egyik gyártmány 
rosszabb a másiknál, sőt hogy némelyik szivar
nak rossz az aromája, rosszul ég stb. stb. De 
nem szabad elfelejtenünk, hogy a dohány növény 
és hogy minden levelet nem lehet egyenként 
aromája tekintetében megvizsgálni.

Nincs egyetlenegy gyártmány a világon, 
amely c tekintetben teljesen egyforma lenne. A 
gyártás nem tehet egyebet, minthogy a nyers
anyagot megvizsgálja, vájjon alkalmas-e az illető 
fajtára, továbbá arról gondoskodik, hogy a 
munkás az előállításnál hanyagul ne járjon el. 
Ha azonban néha az időjárás és a talaj befolyása 
alatt egyik vagy másik palánta eredeti nemc3 
jellegét elveszíti, az ellen mitsom lehet tenni. 
Tehát a dohánytermékek bírálatánál mindenek
előtt szükséges, hogy az összképet tartsuk szem 
előtt, no csupán egyetlen fajtát, amelyet az a 
szerencsétlenség ért, hogy oly anyagból készí
tették, amelyet a természet rontott meg.

Wekerle pénzügyminiszter ő excellenciája 
kellő szakértelemmel felelt az interpellációra. Az 
igazsághoz hiven kijelentette, hogy a megtáma
dott fajták nagyon jó minőségűek, sőt a külföld 
elismerését is kivívják. Egyúttal felemlítette a 
miniszter, hogy az elárusitás az, amoly a dohány- 
termékek rosszabbodását az Alföldön igen gyak
ran okozza és hogy ezeken az állapotokon vál
toztatni szándékozik.

Minthogy mi már évek óta foglalkozunk 
ezzel a tagadhatatlan ténnyel és folytonosan 
sürgetünk egy rendszeres elárusitási szervezetet, 
ez alkalomból újítói visszatérünk e tárgyra.
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Magyarországon van 420, Horvátországban 
NO nagyárus. Az országban létező ezen f>00 nagy- 
trafikos közül, több mint 300-nak az üzlete fűszer- 
kereskedéssel kapcsolatos s a dohány nagybani ol- 
árusitásával csupán azért foglalkoznak, hogy fűszer
áruik, zsirnemüek stb. jobban fogyjanak, minthogy 
a kistrafikosoknak is, akik bevásárlásra hozzájuk 
utaltatnak, ilyen vegyes kereskedéseik vannak.

Nem kétséges most már, hogy a gyárak
ból és dohányraktárakból érkező egészséges áruk 
ezekben a különféle szagoktól terhes helyiségek
ben tökéletesen megromlanak. Minthogy tudva
levőleg a dohánynak az a tulajdonsága, hogy 
minden külső légbeli vagy szagbehatásra reagál, 
elképzelhető, hogy a dohánygyártmányokra, a 
melyeket eddig ilyen behatásoktól megóvtak, 
mennyire káros hatással van ez. Hogy pedig az 
áruk ezekben az üzlethelyiségekben tökéletesen 
el nem romlanak, ez csupán annak a körül
ménynek tulajdonítandó, hogy a legtöbb vidéki 
nagyárusnak legfeljebb néhány napra elegendő 
készlete van, az ottani kistrafikosoknak pedig 
egyáltalán nincsen raktáruk. Viszont ez a 
körülmény is, miként köztudomású, hátrányára 
szolgál a dohánytermékeknek, mert egy szivar
nak mielőtt a dohányzó kezébe jutna, legalább 
néhány hétig száraz helyen kell feküdnie. Mind 
ez semmiesetre sem járul hozzá, hogy az ere
detileg jól elkészített szivar minőségét megja
vítsa, ellenkezőleg a szivar elromlik, sőt gyak
ran élvezhetetlenné vá'ik. A dohányjövedék eze
ket az állapotokat sinyli, ezt mi tudjuk. Mint 
látjuk tehát jogtalanul támadják s a közönség 
méltatlanul kritizálja, mert ő kötelességét becsü
letesen teljesiti. Azonkívül ez a manipuláció a 
forgalomnak is tekintélyes kárt okoz s az állam- 
kincstárnak nagymértékű károsodását idézi elő.

A pénzügy miniszter ur, miként láttuk ezt 
az állapotot behatóan tanulmányozta és kifejezte 
azt a szándékát, hogy ezeken az állapotokon 
gyökeresen segiteni fog. Nem kételkedünk 
benne, hogy ez nemsokára meg fog történni 
nagy előnyére a dohánycgyedáruságnak, amely
nek jelenleg külföldön is nagy a tekintélye.

A dohánykisárusok szövetsége.
A fővárosi dohánykisárusok nagy része, helyesen 

felismervén a célok szükségességét és sürgős voltát, 
amelyeket a szövetség feladatául tűzött ki, csatlakozott

a szövetséghez. Örvendetes jelenség ez, amely a trafikoso- 
kat kívánságaik megvalósításához közelebb fogja hozni. 
Noha az újonnan belépett tagok, mint ezt feltételezzük 
a szövetség tendenciáit pontosan ismerik, szükségesnek 
tartjuk mégis figyelmüket azokra a feladatokra irányítani, 
amelyeket teljesiteniök kell, ha a trafikosok hivatását 
a szövetség működése utján erősíteni és javítani akar
ják. Eddig szokás volt a dohánykisárusok foglalkozását 
olyannak tekinteni, amelyet szükség esetén bárki kivétel 
nélkül folytathat. Dohányt és szivart eladni s hozzá 
még megállapított áron is, hiszen ez a legkönnyebb 
foglalkozás, igy gondolkodott a közönség és sajnos még 
azok is, akik a trafikosokkal üzleti összeköttetésben 
állanak. Ennek a felfogásnak ártalmas következményei 
természetesen nem maradtak el. Nevezetesen a dohány
árusok keresetében jutott ez kifejezésre, minthogy 
természetesen csekély munkáért csekély bért is fizetnek. 
A trafikos mostanáig nem volt képes ezt a helytelen 
felfogást megváltoztatni, ü  csak dolgozott, még manap
ság is 14—16 órát dolgozik naponta, anélkül, hogy több 
keresetre tehetne szert a legrosszabb napszámosnál. 
Ehhez járul még az a körülmény, hogy manapság min
den üzlet bizonyos szakismeretet kiván, ha egyáltalán 
életképes; azonkívül szükséges még, hogy a trafikosnak 
kellő tőke, tisztességes berendezésű üzlethelyiség, gyakor
lott kiszolgálószemélyzet álljon rendelkezésére, tehát 
csupa olyan dolog, amelyek meglehetős költségterhet 
rónak rá. Körülbelül 60 év óta a trafikosok províziója 
ugyanaz maradt és noha a forgalom azóta meg is négy- 
szereződött, jelenleg négyszer annyi elárusítóhely is van, 
mint hajdan. A jövedelem változatlan maradt, de a kiadá
sok jelentékenyen emelkedtek, teljesen eltekintve attól, 
hogy a megélhetés háromszor annyiba kerül, mint hajdan.

A trafikos helyzete tehát nagyon komoly. A trafikos
nak az élettel olyan küzdelmet kell vívnia, aminőt leg
feljebb csak a proletariátus legalsóbb fokán látunk és 
a harc nagyrészt az ö vereségével végződik. Azonkívül 
a trafikos az állam munkása, tehát kétszeresen méltány
landó az ő munkája, amely neki van szentelve. Ebbe a 
létért és a léttel folytatott küzdelembe még számos 
majdnem elviselhetetlen tényező játszik közbe, amelyek 
existenciájának megkeseritéséhez nagymértékben hozzá
járulnak. A trafikos egy nagyárushoz van utalva, aki 
az ő konkurrense, minthogy annak is van kisárudája, 
ahol természetesen a legjobb árut árusíthatja. A trafikost 
a dohányzószerek gyártói és az ezekkel kereskedők 
kizsákmányolják és kíméletlenül bánnak el vele, mert 
nem respektálnak mást benne, mint ami tényleg, alkal
mas eszköz áruiknak forgalombahozatalára. Végül a 
trafikosnak még az adózás tekintetében is hátrányt kell 
elszenvednie, miután öt minden egyes bevett fillér után 
megadóztatják, minthogy bevételéről pontos kimutatás 
áll rendelkezésre, ami más foglalkozásnál nem áll. S 
hogy csordultig teljen a pohár, a közönség is érezteti 
a traflkossal, hogy a fővárosban 1000 tőzsde van. Ez a 
hallatlan konkurrencia okozza, hogy a közönség igen 
gyakran a leghihetetlenebb követelésekkel lép fel. Sokáig 
tarthat ez még igy ?
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A trafikosnak terhes munka, szűkös bér és szám
talan kellemetlenség mellett még az az elégtétele se 
legyen, hogy mindennapi kenyerét gond és bánat nélkül 
megszerezze ?

Ez indította a trafikosok egy részét egy évvel 
ezelőtt arra, hogy a szövetséget megalapítsa. Most tehát 
már tennáll, tehát a legrövidebb idő alatt naggyá és 
erőssé kell tenni. Mert csak egy nagy és erős szövetség 
képes mindazt elérni, amire törekszik és amit ki kell 
vívnia, hogy az egyes existenciáról beszélhessen és az 
összesség mondhassa, hogy a kisárusok hivatása végre 
egy sorba helyeztetett minden egyéb becsületes üzleti 
vagy ipari foglalkozással.

Kiválogathatják-e a vevők a szivart?
Ez a kérdés már gyakran foglalkoztatta az egyes 

dohánykisárusokat, az összességet azonban még sohasem 
s igy előmozdítja ezt a visszaélést, mely évek óta 
Magyarországon és Ausztriában polgárjogot nyert. 
Mindenekelőtt nézzük a kérdést. Kiválogathatja- e a vevő 
a dobozból a szivarokat tetszése szerint, azaz köteles-e 
a trafikos ily irányú kívánságát teljesíteni? Mi határo
zott nem-mel felelünk erre a kérdésre. Nincsen semmi
féle rendelet, sem hatósági intézkedés, amely a trafikos
nak kötelességévé tenné, hogy a vevő elé az egész 
szivaros dobozt tegye. Joga van ennélfogva annyi szivart 
vagy cigarettát átnyújtani, ahányat a vevő kívánt. Mint 
fentebb említettük, ez a rossz szokás már évek óta áll 
fenn és ezt a szivarválogatást maguk a trafikosok hoz
ták be. Hiszen egy állami monopóliumi szivart, amelyet 
a kincstár gyárt és hoz forgalomba, nem szükséges 
válogatni, mert a dobozban lévő szivarok közül egyik 
sem jobb vagy szebb a másiknál. Ehhez járul még, hogy 
a vevő a szivar hegyét megérinti s néhány darabbal 
bánik el igy, mintha ennek a manipulációnak a révén 
meggyőződhetnék arról, hogy a szivar száraz vagy 
nedves-e. Ez az eljárás már azért is nevetséges, mert 
elsősorban az egy dobozban levő összes szivarok ugyan- 
egy időben készülnek, tehát egyidősek és másodszor a 
szivar végének megérintése által a szivar minőségét 
lehetetlen megtudni.

A hygienia terén már évek óta fáradoznak azon, 
hogy mindazon helyeken, ahol a fertőzés veszélye forog 
fenn, szigorú óvrendszabályok vétessenek foganatba, 
hogy a betegségek tovaterjedése meggátoltassák. így 
például nemrég a fővárosi rendőrség a kávéházakat arra 
utasította, hogy a péksüteményt a vendégeknek csupán 
egyenként szolgáljanak fel; oly intézkedés, amely teljesen 
jogos, mert ugyanazt a zsemlyét tizen is kezükbe veszik, 
mielőtt valaki meg enné. Vártuk, hogy a trafikosok is 
majd hasonló utasítást nyernek, mert a szivart is számos, 
gyakran nagyon piszkos kéz érinti s végül valaki gyanút
lanul ajkai közé veszi és betegséget szerez általa. 
Minthogy azonban a pénzügyigazgatóság és nem a 
rendőrség a trafikosok fölöttes hatósága és ennek részé
ről ily tartalmú rendelet nem bocsáttatott ki, ez irány

ban ezideig semmi sem történt. A trafikokban a szivart 
jelenleg is „kiválogatják*1, ami egyértelmű azzal, hogy 
a publikum egyrésze a szivart a kézzel való érintés 
által inficiálja. De anyagi kárt is szenved a trafikos 
ezáltal, ha a szivar oly sok kézen megy keresztül. A 
szivar hegye a sok érintés folytán vagy letörik, vagy 
a fedőlap megrepedezik, amiáltal a szivar eladhatatlanná 
válik. Olyan árucikknél, amely olyan csekély hasznot 
hajt, mint a szóban forgó, az elárusítóra nézve ez két
szeresen érzékeny veszteséget jelent.

A trafikosok részéről csupán egyöntetű megegye
zésre van szükség, hogy a közönséget erről a rossz 
szokásáról leszoktassák, ami annál könnyebben keresztül 
vihető, mert az elárusitási utasítások sehol sem tartal
maznak oly passzust, amely a szivarok kiválogatását 
megengedné. Ezideig a pénzügyminisztérium nem bocsá
tott ki ugyan ellenkező rendeletet, de rendkívül kívána
tos lenne, hogy ez nemsokára megtörténjen, mert ez az 
ügy ékesen szól maga mellett. Ha a pénzügyi hatóságok 
rendeletek utján, a sajtó erre vonatkozó nyilatkozatai 
által, a trafikos a tilalom szigorú betartása által az 

■ügyet kellő figyelemben részesítik, akkor rövid idő alatt 
véget lehet vetni egy visszaélésnek, amelyen igazán 
csodálkozni lehet, hogy manapság fennállhat, amikor 
mindenben fertőzési veszedelmet látnak.

Vegyes hírek.
Egy új lap. „Pénzügyőrségi S zaklap“ cim alatt 

a fővárosban egy a pénzügyőrség érdekeinek szentelt 
szaklap jelenik meg, amely kittinő cikkeivel oktatólag 
akar hatni. A lap szerkesztőjét P reszly  Gyula m inisz
teri számellenőrt munkatársai K leszky  Gyula  pénz
ügyőri főbiztos és Lukács Ferenc pénzügyőri biztos 
munkájában kitünően támogatják, miáltal a lap kiváló 
tartalmat nyer, amely olvasóinak rendkívül hasznára 
válik. Az eképen kitünően szerkesztett szaklapnak 
teknikai kiállítása is nagyon csinos, úgy hogy a 10 kor. 
évi előfizetési ár olcsónak mondható. Az új vállalkozás
nak a magunk részéről folytonos fejlődést kívánunk.

Házasság. A budai anyakönyvi hivatalban május 
24-én folyt le Polatscliek Irén kisasszonynak, Polat- 
schek  Lajos úr, az I. kér. nagy trafik tulajdonosa, 
lányának esküvője Kovács Jakab  mérnök úrral. Az 
esketésen nagyszámú, előkelő közönség vett részt, amely 
az ifjú párt szívélyes szerencsekivánatával halmozta el.

A török dohanyjövedék. A „Erkft. Ztg.** jelenti 
Konstantinápolyból: A török dohányjövedék igazgató
tanácsosainak nemrég Párisban megtartott összejövetelén 
a részvények osztaléka a lefolyt évre nézve a megelőző 
évivel egyenlő nagyságban állapíttatott meg, azaz 12% 
vagyis 24 frank részvényenként. Hogy az igazgatótanács 
a 40.000 fontnyi nyereségtöbblet dacára az osztalékot 
fel nem emelte, ez a bizonytalan helyzetre való hivat
kozással (tekintettel a jövedéki koncesszió meghosszab
bítására) indokoltatott. Ez az igazgatótanácsnak köteles
ségévé teszi, hogy rendkívüli tartaléktőkéit folytonosan
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növelje. Továbbá megállapodás történt az iránt, hogy 
az igazgatótanácsosok személyes összejövetelei, amelyek 
ez évben történtek első Ízben, a jövőben rendszeresit- 
tessenek. Az eddig gyakorlatban volt levélbeli tárgyalá
sok gyakran nehézségeket idéztek elő. Az ülésen foly
tatott egyéb megbeszélések a jövedék meghosszabbítása 
tárgyában egységes véleményt tüntettek fel, de kötelező 
határozatokat a török kormánynak teendő ajánlatok 
tekintetében nem hoztak.

A IV. kerületi nagytrafik, amelyre Weiss Adolf 
elhalálozása folytán pályázat fog kiíratni, állítólag egy 
nyugalmazott pénzügyminisztériumi hivatalnoknak fog 
adatni. Ez a megoldás valóban célszerűbb lenne, mint ha 
a protektorok serege küzdene ismét az engedély elnye
réséért. Olyan embereknek, akik mögött úgynevezett 
„ pénzemberek “ állanak és akik az üzletet úgy is vezetik 
egy ilyen trafikot nem Bzabad átadni. Mint halljuk, ilyen 
emberek is viaskodnak érte. Egyébként még vissza 
fogunk térni e tárgyra.

Az am erikai dohányterm elés korlá to zása . Az
Egyesült Államok déli részeiben lakó dohányültetménye- 
sek a termésükért megfelelő árakat megadni vonakodó 
American Tobacco Co. és a velük együtt nem értő farmerek 
elleni harcukban gyújtogatástól és egyébb bűntényektől 
sem riadnak vissza. Kentucky állam dohánytermelőihez 
felhívást intéztek, hogy a meglevő készletre nézve 
kedvezőbb árak elérhetése végett a jelen évben dohányt 
egyáltalán ne termeljenek. A „Burley Tobacco tss.“ első 
elnöke W. B. Hawkins által aláirt hirdetmény egyebek 
közt ezt mondja: Ha dohányföldeitek fel lesznek dúlva 
és csűreitek fel lesznek égetve, hiába fog Willson kor
mányzó egy zászlóalj katonát és gépfegyvereket tulaj
donotok védelmére küldeni, vagy a megkorbácsolás elől 
megvédeni. A többség határozott: „1908-ban ne legyen 
termés!“ Ha beültetitek a dohányföldeket, a szenvedések 
éve kezdődik számotokra. 365 pokoli nap fog következni 
s álmatlan éjszakák. Riadó minden nesznél. De ringassá
tok magatokat abban a reményben: „az éji lovasok 
engem meg fognak kímélni.“ Meneküljetek ami haragunk 
elől; mert ha dohányt vettek, vihart fogtok aratni.11

A franciák mint dohányosok. A nemrég nyilvános
ságra hozott hivatalos statisztika szerint a francia 
dohánymonopólium az elmúlt évben 377 millió frc, jöve
delmet hajtott, ami a megelőző évvel szemben 6 millió 
emelkedést jelent. 2 l/s millió kg. szivart adtak el, majd
nem ugyanannyi cigarettát és 281/, millió kg. finomra 
vágott pipadohányt, összesen tehát 33‘/s millió kg. dohányt 
szívtak el. Majdnem 5 millió tubák fogyott el, ami 
mutatja, hogy ez a szokás még sokkal elterjedtebb, mint 
általában hiszik. Végül több mint 1 millió bagó fogyott 
el, ami szintén meglepő mennyiség. Mindenekelőtt azon
ban a cigaretta részesül a legnagyobb szeretetben a 
dohányosok részéről még pedig mindig fokozódó mérték
ben. A cigarettafogyasztás jövedelme 1872-ben alig egy 
millió frc.-ra rúgott, 1882-ben 17 millióra emelkedett és 
aztán néhány évig egyforma maradt; az utolsó évben 
nem kevesebbet jövedelmezett, mint 72 milliót. Épen 
igy három év óta a tubák eladásában szemmellátható 
emelkedés mutatkozik; ezzel szemben a szivarok, külö

nösen az olcsóbb szivarok a pipadohány és bagó forgal
mában némi csökkenés vehető észre. A dohány átlagos 
fogyasztása Franciaországban az elmúlt évben épen 
egy kilogrammot tett fejenként, 1202 gramm tubák 
és 872 gr. pipadohány és bagó. Egészben véve az 
dohány élvezetére majdnem egy fél milliárdot, pontosan 
493.4570,99 frcot költöttek, vagyis 12.66 trcot fejenként. 
Ebből az összegből az állam kap 92%-ot, 11.66 frcot 
fejenként. Tekintettel erre az óriási nyereségre némi 
joggal kérdi egyik lap, vájjon nem volna-e lehetséges 
a gyártmányok minőségét megjavítani.

Szabadság Rada Géza osztálytanácsos, a pénz
ügyminisztérium XI. pénzügyőrségi ügyosztályának elő
adója, május elsejével lejáró szabadságának további 
három hónappal való meghosszabbításáért folyamodott. 
Távolléte ideje alatt ezután is dr. Wenzel Gusztáv 
osztálytanácsos pénzügyőrségi központi felügyelő fogja 
a pénzügyőrségi ügyosztályt vezetni. Jelenleg igen fon
tos, a pénzügyőrség szervezetére és jövő helyzetére 
vonatkozó kérdések, — amikről különben úgy hisszük 
már a legközelebbi számunk egyikében részletesebb hirt 
is adhatunk olvasóinknak — vannak tárgyalás alatt a 
pénzügyminisztériumban s igy olvasóink bizonyára 
örömmel és teljes megnyugvással veszik tudomásul, 
hogy érdekeik a lehető legjobb kezekben vannak letéve, 
mert köztudomású, hogy dr. "Wenzel Gusztáv osztály- 
tanácsos, pénzügyőrségi központi felügyelő, mindenkor 
a legnagyobb szeretettel ragaszkodott a pénzügyőrséghez 
s annak érdekeiért, fáradságot nem ismerve mindenkor 
legjobb tudásával küzdött. Az ő vezetése mellett rövid 
idő alatt a már régen kiérdemelt magas nívóra fog 
emelkedni a pénzügyőrségi testület.

a legfinomabb legjobb (iga- 
retta-hiiVely.

I  fagyban is Kicsinyben 
■Kizárólag Kapható: «

a*. Konti józjefnf

Lm. Sir. Sülötilegsssígi tőzsdében
B u d ap est, ftndrássy-nt 29
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„PONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
ORGAN FÜR DAS GESAM M TE TABAKFABRIK U. VERSCHLEISSW ESEN, W !E AUCH DÉR DAZU GEHÖRIGEN FÁCHER

INHALT: l)io Tabakfabrikaton im Abgeordnetenhauae. — Dér Verband dér Tabakfabrikanten. — Können die Cigarren vöm Kunden
ausgewahlt werdea ? — Vermisclite Nachrichten.

Die Tabakfabrikate im AbgeordneÉenhause.
Von Zeit zu Zeit erfahren die Tabakfab- 

rikate des ungarischen Tabak-Monopols eine 
Kritik im Abgeordnetenhausc, die sich aber fást 
immer darauf beschrilnkt, irgend eine Sorté als 
sclilecht zu bezeichnen. Bald sind es die Virgi- 
ner, bald die Trabuco Cigarren, bald diese odor 
jene Sorté Cigarettcn, die mán als sclilecht bc- 
zeiclinet. Von einem allgemeinen, sich auf die 
Fabrikation iiberhaupt erstreclcenden Urtlieile 
erfahren wir nichts.

\jnd das bewcist, dass die betreflenden 
Interpelationen Uber die Beschafl'enheit irgend 
einer Sorté nichts anderes, als die Meinung 
eines Eimelnen ausdrllcken, die er jeweilig von 
irgend einer Sorté besitzt. Dériéi Kritik besitzt 
aber nicht den geringsten Werth.

Ganz anders lautoto dagegen die Interpela- 
tion, welche jilngst ein Abgeordneter an den 
Finanzminister richtcte. W üli rend dér Verhand- 
lung des Budgets brachte dér betrcíl’ende Abge- 
ordnete die Qualitat dér biliigen Sortén Cigarren 
zűr Sprache, welche er als sclilecht bezeichnete. 
Vöm Standpunkie echtcr demokratischer und 
gerechter Aufi'assung witre eine derartige Inter- 
pellation vollstündig am Platze, wenn sic aucli 
berechtigt wiire. Alléin, das ist sic nicht. Denn 
geradc die wohlfeilen Sorton Cigarren, als da 
sind: Guba, Virginer, Portoriko und Kurze
Cigarren, entsprcchen ihren Preisen derart, dass 
gesagt werden kann, diese Sorton wiirden in 
Staaten wo kein Monopol existirt ebenfalls zu 
dicsen Preisen anstandslos gekauft werden und 
mán würde sió für reclit gut íinden.

Tadel wo es zu tadeln gibt. Aber es muss 
aucli dóm Vordienstc sóin Reclit gelassen werden. 
VVir gébén zu, dass es hüufig vorkommt, dass 
manches Fabrikat schlechter ist, als das arnlere, 
dass sogar mfiticho Cigarre ein schlechtes Aroma 
aufweist, sclilecht bronnt ctc. ete. Nun aber darf

daran nicht vergessen werden, dass dér Tabak 
ja eine Ptb.nze ist und nicht jedes Blatt einzeln 
nacli seinem Aroma liier untersucht werden kann. 
Es gibt kein Fabrikat in dér Welt, welches liierin 
eine Gleichmüssigkeit aufweisen würde. Die Fab
rikation kann nichts anderes tliun, als das Roh- 
material priifen, ob es sich für die betreffendc 
Sorté eignet, ferner dafiir zu sorgen, dass dér 
Arbeiter nicht nachlüssig bei dér Anfertigung 
dér C garre verffthrt. Wenn aber in einem edlen 
Tabak-Ackerfeld <rleichwohl sich manclimal durcli 
Einflíisse des Wetters und des Bodens just eine 
oder die andere Ptlanze ihren urpriinglichen edlen 
Kern eingebüsst hat, so lüsst sich dagegen nicht 
ankiimpfen. Es ist daher bei Besprcchung dér 
Tabakprodukte vor Allém nothwendig, dass mán 
das Gesammtbild vor sich voriiberziehen lüsst 
und nicht irgend eine Sorté, welche just das 
Unglück liatte aus einem Matériái erzeugt zu 
werden, welches die Natúr entartete.

Sr. Excellenz Finanzminister Wekerle hat 
denn aucli mit riclitigem Verstündnisse dem Inter- 
pellanten geantwortet. Dér Wahrheit gemiiss ver- 
kündete er, dass die angegriifenen Sortén reclit 
gut sind und sogar den Beifall des Auslandes 
erringen. Gleichzeitig brachte Sr. Excellenz das 
Trafikwescn zűr Spraclie, das an dér Verschleeli- 
terung dér Tabakfabrikate auf dem flachen Lande 
sehr hüufig die Schuld trügt und das dér Finanz
minister abzuündern Willens ist.

Nachdem wir seit Jaliren uns mit dieser 
nicht zu bcmüntelnden Thatsaclic belásson und 
ein regelrechtes Verschleisswesen fortwührend 
urgiren, sei es uns gestattet auf dicsen Gegcn- 
stand, bei dieser Gelegcnheit wieder zurück- 
zukommen.

In Ungarn existiren 420 in Kroatien 80 
Grosstrafikanten. Von dicsen 500 im Lande sich 
belindlichcn Grosstraliken, sind mohr als 300 mit 
Specerci und Fcttwaaren verbundene Gescliüfte, 
welche den Tabakgrossverschleiss lediglich zu doni
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Zwecke ausüben, damit ilire Speccrei- und Fett- 
waaren-Artikel flotteren Absatzfinden, zumal auch 
die Kleintrafikanten die bei ihnen zűr Fassung an- 
gewiesen sind, derartige gemisclite Gesclihfte sind.

Es unterlicgt nun gar keinen Zwoifel, dass 
die aus den Fabriken und Tabak-Magazinén kom- 
monden, gesunden Waaren, in dicsen, von allerlei 
Gerüchen geschwilng értén Lokálén vollstiindig 
verdorben werden. Da belcanntlich Tabak die 
Eigenschaít besitzt auf jeden ausseren Luft oder 
Gerucbseinfluss zu rcagiren, lilsst sich aueli deli
ken, wie sehr die Tabakfabrikate, die bisher von 
derartigen Eindüssen behütet wurden, in Mit- 
leidenschaft gezogen werden. Und wenn die 
Waaren nicht vollstiindig durcli den Aufentbalt 
in diesen Lokálén verdorben werden, so ist dies 
nur dem Umstande zuzuscbreibcn, wonacli die 
meistcn Grosstrafikanten in dér Provinz Vorritthe 
íiir höchstens einigen Tagén besitzen, wilhrend 
die Kleintralikanten dórt, fást gar kein Láger 
aufweiscn körmén. Nun sind aber aueli dicse 
Umstande, wie mán weiss, den Tabakprodukten 
nachtheilig, da eine Cigarre, bevor sic dem 
Raucher in die Hiindo gelangt, zumindest oimge 
Wochen auf cinem trockenen Orte gehalten werden 
muss. Das Alles triigt nun keineswegs dazu bei, 
die vöm Haus aus gut gemachte Cigarre zu ver
hessem, im Gegentheil, sie wird, wie gesagt 
schlecht, hiiuíig sogar unrauchbar. Die Tabak- 
Regie leidet unter diesen Verhiiltnissen nacli jedor 
Richtung Ilin, das wissen wir. Sie wird, wie mán 
sieht mit Unrecht angegritlen, vöm Publikum 
bekrittelt, trotzdem sie ilire Pflicht recht waeker 
erfiillt. Ausserdem sehadigt diese Manipulation 
den Consum gewaltig zum grossen Naclitheile 
dér Staatskasse.

Dér Herr Finanzminister hat, wie wir gesehen 
habén, diese Verhiiltnisse genau studirt und wie 
er versicherte auch den Willen eine griindliche 
Verbesserung dicsér Verhiiltnisse eintretcn zu 
lassen. Wir zweifeln nicht daran, dass dies hald 
geschehen wird, zum grossen Vortheiledes Tabak- 
Monopols, das gegenwiirtig im Auslando im hohen 
Ansehen steht.

Dér Verband dér Tabaktraíikantén.
Die Tabakkleintrafikanten dér Hauptstadt sind, in 

richtiger Erkenntniss dér zweckmassigen und dringend 
notkwendigen Zíele, welche sich dér Verband zűr Auf-

gabe maciit, demselben zum grossen Theile beigetreten- 
Es ist dies eine erfreuliche Erscheinung die nicht ver- 
fehlen wird, die manigfachen Wünsche, welche dér 
Beruf des Tratikanten erfordert, naher zu bringen.

Den neu eingetretenen Mitgiedern sind wolil, das 
setzen wir voraus, die Tendenzen des Verbandes genau 
bekannt; gleichwohl haltén wir es für notlnvendig ilire 
Autmerksamkeit auf die Aufgaben hinzulenken, welche 
sie zu zu erfüllen habén, soll dér Beruf des Trafikan- 
ten durcli die Thatigkeit des Verbandes gehoben und 
gestahlt werden.

Mán war es bisher gewohnt die Beschaftigung des 
Tabakverschleissers als eine solclie anzusehen, welche 
im Nothfalle ergriffen, vor jedem ölnie Ausnahme be- 
trieben werden konute. Tabak und Uigarren zu ver- 
kaufen, zudem zu einem limitirten Preise, das ware die 
leicliteste Beschaftigung, so meinte das Publikum und 
lei dér auch diejenigen, die mit den Trafikanten geschaft- 
lich zu thun habén. Die schlimmen Konseijuenzen, welche 
eine derartige Auffassung zűr Folge hatte, blieben natür- 
lich nicht aus. Namentlich drückten sich dieselben in 
dem Verdienste des Verschleissers aus, da naturgemass 
für eine geringo Leistung auch ein geringer Lohn 
bezahlt wird. Dér Trafikant verstand es bisher nicht 
diese falschen Meinungen zu wiederlegen. Er arbeitete, 
arbeitet nocli heute 14 bis 16 Stunden taglich, oline 
rnehr zu erreichen als dér geringste Taglöhner erwirbt. 
Dazu tritt noch dér Umstand, dass heitzutage jegliches 
Geschatt an gewisse Kenntnisse gebunden ist, soll es 
iiberhaupt lebensfiihig sein; ausserdem geliört auch dazu 
das Vorhandensein eines entsprechenden Kapitals, einer 
anstandigen Einrichtung des Lokales, geschulten Per- 
sonals, alsó lauter Dinge, die eine ziemlich Spesenlast 
verursachen. Seit beinahe 60 Jaliren ist die Provision 
dér Trafikanten dieselbe geblieben und wenn sich dér 
Umsatz seither auch vervierfacht hat, so sind gegen- 
wftrtig auch viermal so viele Verschleisstellen, wie ehe- 
mals. Dér Verdienst ist derselbe geblieben, aber die 
Ausgaben habén sich bedeutend erhöht, ganz abgesehen 
davon, dass auch die Lebensweise heute dreifach liöher 
zu stehen kommt, wie die von Einst.

Die Lage des Trafikanten ist alsó eine sehr ernste 
geworden. Ein Kampf, wie er höchstens nur noch bei 
dem untersten Proletárját mit dem Leben ausgekampft 
wird, hat dér Trafikant zu vollbringen und zumeist 
endet er mit seiner Niederlage. Und dabei ist er dér 
Arbeiter des Staates, alsó doppelt berücksichtigens- 
wertli, weil seiue Thatigkeit diesem gewidmet ist. Zu 
diesem Kampfe ums Leben und mit dem Leben, gesel- 
len sich aber noch ausserdem noch so viele fást uner- 
tragliche Faktorén, welche die Existenz im lioliem 
Maasse verbittern lielfen. Dér Trafikant ist zu einem 
Grosstrafikanten angewiesen, dér sein Konkurrent ist, 
da auch er einen Kleinverschleiss besitzt, wo er das 
Beste zu liefern im Standé ist. Dér Trafikant wird von 
den Handlern und Fabrikanten dér Rauchrequisiten aus- 
gebeutet und mit Rücksichtslosigkeit behandelt, weil 
maii ihn nicht als das respektirt, was er in dér That
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ist, dér massgebende Faktor zum Yertriobe seiner 
Artikel. Schliesslich hat dér Trafikant nocli in Hinsickt 
dér Besteuerung einen Nachtheil zu ilberwinden, da 
mán ihn íiir jeden vereinnahmten Heller besteuert, was 
bei anderen Bérűién nicht dér Fali ist. Um das Mass 
voll zu maciién lasst es auch das Publikum dein Trafi- 
kanten fühlen, dass es in dér Hauptstadt 1000 Trafikén 
gibt. Diese unerhöchte Konkurrenz bewirkt es, dass das 
Publikum sehr hiiufig in seinem Ansprüebes die unglaub- 
lichsten Forderungen stellt. Soll das nocli lángé so 
íortgehn? Soll dér Trafikant bei kurzer Entlohnung, 
harter Arbeit und vielen Unannehmlichkeiten nicht ein- 
mal jene Genugthuung heben, dass er das tiigliche Brot 
oline Kummer und Sorge erwirbt?

Das hat eine Anzahl Trafikanten vor einem Jahre 
bewogen den Verband zu gründen. Nun stellt er da, 
getreu seiner Vornahme ihn in kürzester Zeit gross 
und stark zu maciién. Denn nur ein grosser starker 
Verband vermag all das zu erreichen was er erstrebt 
und erstreben muss, soll dér einzelne von einer Existenz 
sprechen kőimen und die Gesammtheit sagen können, 
dass dér Beruf des Kleintrafikanten endlich gleichge- 
stellt worden ist, mit jeden anderen ehrlichen geschaft- 
liclien oder gewerblichen Berufe.

Können die Cigarren vöm Kunden 
ausgewühlt werden ?

Diese Frage hat stets die einzelnen Tabakklein- 
verschleisser beschaftigt, nocli niemals aber die Gesammt
heit, damit sie einer Unfug steuere, dér in Ungarn 
und Österreich sicli seit vielen Jaliren eingebürgert 
hat. Vorerst die Frage. Kami sicli die Kunde die 
Cigarren aus dem Kistchen nach Belieben walilen, das 
lieisst, ist dér Trafikant verpílichtet diesbezüglich 
seinem Wunsche zu entsprechen 'í Wir beantworten 
diese Frage mit einem Nein. Es gibt keine Verord- 
nung, es existirt keine behördliche Vorschrift, welche 
dem Trafikanten die Pflieht auferlegt, dem Kunden die 
Cigarrenkiste zu reiehen. E r hat demnach das Reclit, 
so viel Cigarren oder Cigaretten dem Kiiiifer vorzule- 
gen, wieviel derselbe wünscht. Wie oben erwahnt exis
tirt das Alis walilen dér Cigarren seit vielen Jaliren 
und hat diese Unsitte dér Trafikant selber eingeführt. 
Eine Monopol Cigarre, die dér Stadt íabricirt und in 
den Handel bringt braucht ja nicht gewahlt zu wer
den, da keine einzige Cigarre eines Kistchens besser 
oder seköner ist als die andere. Und dazu kommt nocli, 
dass dér Kunde die Spitze dér Cigarre berührt und 
einige Stück derart misshandelt, als ob er durch diese 
Manipulation erfahren könnte, ob die Cigarre trocken 
oder nass ist. Diesel- Vorgang ist sclion deshalb laclier- 
licli, weil fiira erste, sümmtliche Cigarren eines Kist
chens zu einer Zeit angefertigt wurden, daher gloich 
alt sind und zweitens durch das Beriihren dér Spitze, 
die Beschaffenheit dér Cigarre nicht ermittelt wer
den kann.

Seit Jahren ist mán auf dem Gebiete dér Hygieny 
bemiiht, aller Orten wo eine Ansteekungsgefahr mög- 
licli ware, strenge Masregel zu ergreifen um die Ver- 
breitung mancher Krankheiten zu verhüten. So hat 
sicli jüngst die hauptstádtische Polizei veranlast gese- 
hen, dass den Gasten das Geback und einzeln verab- 
reicht werde, eine Veríügung die Berechtigung hat, da 
ein und dieselbe Semmel hiiufig von zelin Hiúidén ange- 
tastet wird, ehe sie von Jemandene gegessen wird. 
Wir liatten erwartet, dass auch die Trafikanten eine 
derartige Verordnung erhalten werden, denn auch die 
Cigarre wird von vielen, hiiufig sehr schmutzigen Fin
géra berührt und schliesslich von einem Unschuldigen 
zwischen den Lippen genommen dér eine Krankheit 
davon triigt. Da jedocli die Finanzdirection und nicht 
die Polizei die Trafikén befehligt und von dieser Seite 
keine Verordnung erlassen wurde, so geschah eben 
nach dieser Richtung liier gar niclits. In den Trafikén 
werden die Cigarren auch gegenwiirtig „ausgewiililt11 
was gleichbedeutend ist, dass ein Tlieil des Publikums 
diesen durch das Beriihren mit dér Hand, nicht selten, 
infiscirt. Aber auch einen materiellen Schaden erleidet 
dér Trafikant dadurcli, wenn die Cigarre durch so und 
so viele Hiinde gelit. Entweder werden durch das 
Berühren dér Spitze diese abgebrochen, oder das Deck- 
blatt erha.lt Sprünge, wodurch die Cigarre unverkauf- 
licli ist. Bei einem Artickel welcher einen solch gerin- 
gen Nutzen abwirít, wie hier, ist diess fül- den Ver- 
schleisser doppelt empfindlich.

Von Seite dér Trafikanten bedarf es eigentlich 
nur eines einmüthigen Zusammengehens um dem Pub
likum diese Unart abzugewöhnen, was auch leichter 
zu bewerkstelligen ist, als die Verschleissvorschriften 
nirgend einen Passus enthalten, dér das Auswiililen 
dér Cigarren gestatten würde. Bisher wurde von Seite 
dér Finanzdirectionen allerdings auch keine gégén- 
theilige Verordnung erlassen; alléin es ware zu wün- 
schen dass diess bald geschahe, da diese Angelegen- 
heit fiir sicli selber spricht. AVenn die Finanz-Behör- 
der durch Verordnungen, die Presse durch ihre darauf 
Bezugnehmenden Ausserungen, dér Trafikant durch 
sein strenges Beharren das Verbot einzukalten, die 
Angelegenlieit verfolgen werden, dann bedarf es nur 
sehr kurzer Zeit und ein Unfug ist abgestellt, über 
den mán sich nur wundern muss, dass er lieut zu Tagé 
nocli existirt, lieute, wo mán ja so gerne in alles und 
Allén eine Ansteekungsgefahr erblickt.

Vermischte Nachrichten.
Ein neues B'att. Unter dem Titel „Pénzügy- 

őrségi S zak lap“ erscheint in dér Hauptstadt ein den 
Interessen dér Finanz-Wache gewidmetes Fachblatt, 
das auch in einschlagigen Ariikéin belehrend wirken 
will. Dér Redakteur des Blattes M inisterial-Rechnungs- 
kontrolor P reszly  Gyula wird von seinen Mitarbeitern 
dem Finanzwach-Oberkomissar K leszky  Gyula  und
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Finanzwach-Comissür Lukács Ferencz aufs trefflichste 
unterstützt, wodurch das Blatt' einen gediegenen Inhalt 
aufweist, dér seinen Lesem gut zu statten kommt. Das 
derart vorzüglich redigirte Fachblatt besitzt aucli eine 
reclit hübsche technische Ausstattung, íür welche dér 
Abonnements-Preis von 10 Kr. pro Jahr ein billiger 
geüannt werden kann. Wir wünschen dem neuen Unter- 
nehmen ein stetes Gedeihen.

Vermáhlung. Am 24. Mai fand im Olner Matrikel- 
amt die Trauung dér Tochter des Grosstrafikanten des
I. Bez. Herrn L u d w ig  Polatschek  Fráulein Jenny 
Polatschek  mit dem Ingenieur Herrn Jákob Kovács 
statt. Dér Trauung wohnte ein zahlreiches vornehmes 
Publikum an, welches dem jungen Paare ihre herzlichsten 
Gratulationen darbrachte.

Die tOrkische Tabakregie Aus Konstantinopel wird 
dei- „Frkft Ztg.“ gemeldet: Iu dér kürzlich in Paris 
stattgehabten Zusammenkunft dér Verwaltungsrate dér 
türkischen Tabakregie wurde die Dividende auf die 
Aktién íür das abgelaufene Jahr in gleicher Höhe wie 
im vorangegangenen beschlossen, d. i. alsó 12 Proz. 
gleieh 24 Fres. pro Aktié. Dass dér Verwaltungsrat trotz 
des ungefahr 40.000 Pfund mekr betragenden Rein- 
gewinnes pro 1907 mit dér Dividende nicht höker 
hinausgeht, wurde mit dér noch ungeklarten Lage in

bezug auf die Verlángerung dér Regiekonzession motiviert. 
Dieselbe mache es dem Verwaltungsrat zűr Pflicht, die 
ausserordentliehen Reserven noch weiter zu st&rken. 
Ferner kam mán tiberein, die persönlichen Zusammen- 
kiiníte dér Verwaltungsrfite, welche in diesem Jahre 
zum ersten Male stattfanden, kiinftig zűr Regei werden 
zu lassen. Die bisher geübten brieflichen Auseinander- 
setzungen hatten kaufig zu Schwierigkeiten getührt. 
Die in dér Sitzung ferner geführten unverbindlichen 
Besprechungen schienen bezüglich dér Regieverlangernng 
eine einmütige Auífassung zutage zu fördern, doch wurden 
irgendwelche bindende Beschliisse für Vorschláge an die 
ottomanische Regierung noch nicht gefasst.

Die G rosstrafik des IV. B ezirkes, welche durch das 
Ableben weil. Herrn Adolf Weiss zűr neuen Ausschreibung 
gelangt, soll an einem im Ruhestande sich befindlichen 
Beamten des Finanzministeriums ertheilt werden. In dér 
That wáre diese Lösung weit zweckmiissiger, als dass 
ein Heer von Protektoren sich abermals um die Er- 
theilung dér Lizenz streitet. An Leuten, hinter dérén 
Rücken sogenannte „Geldgeber" stehen und die ein 
derartiges Gescháft auch danach führen, darf ein der- 
artiges Verlag nicht abgegeben werden. Wie wir ver- 
nehmen bemühen sich auch solche Leute darum. Wir 
kommen auf den Gegenstand übrigens noch zurück.

szivarkahiivelyek, az egyedüli hüvelyek, 
amely dohánynagyárusok és különleges
ségi raktárak részére ajánlható. A hüvely
üzletekben divatos verseny sajnos következ
ménye, hogy a dohánynagyárusok és a külön
legességi raktáraktulajdonosai már nem fog
lalkozhatnak haszonnal a hüvelyek eláru- 
sitásával. Ezen visszás állapotra segítendő 
ily feltételek mellett, hozza forgalomba az 
Elster és Topf cég a „Bourbon11 sz ivarka- 
hüvelyeket, amelyek az ideális versenyt 
kizárják. A „Bourbon" hüvelyeket kitűnő 
sikerrel vezette be már is több dohánynagy- 
árusitó, u. m. Hirsch Jakab budapesti továbbá 
az arad i, miskolci, brassói, segesvári, kassai, 
kolozsvári, szabadkai, prágai, brünni, olmüci, 
linói, innsbruoki stb. különlegességi árudák. 
Elster és Topf lembergi cég kívánatra szíve
sen szolgál mintákkal és űrlapokkal, melyek
ből a dohánynagy- és különlegességi árudák 

részére biztosított előnyök megtudhatók.

l i n d e n O I I  k a p h a t ó ! !

Liegjobb a

K a r d o s
=  své d  gyűjtő. =

üegjobb a

G e r m á n
é s

K r o k o d i l
ró zsaszalo n  - gyújtó.

M i n d e n ü t t  k a p h a t ó ! !

9103.908. Nyom. Markovits és Garai, Budapest, VII., Rombach-utca 11


	11-12

