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A nagyárudák és az ő kistőzsdéik.
A válasz, amelyet a Pénzügyminiszter úr 

O Excellenciája a kisárusok memorandumát át
nyújtó küldöttségnek adott, a kisárusok ama ké
résére vonatkozólag is tartalmazott egy passzust, 
melynek értelmében a nagytrafikoktól a kisárudák 
elvételót kívánják. Wckerle pénzügyminiszter ki
jelentette, hogy már régesrégen történtek kísér
letek a nagyárudák államosítására, ez a szándék 
azonban minden alkalommal hajótörést szenvedett.

Teljesen eltekintve attól, hogy egyáltalán 
nincs szükség a nagytratikok beszüntetésére, mint
hogy hiszen az említett memorandum világosan 
megmutatja az utat, amelyen a nagyárusoknak 
a kistrafikok nélkül is existenciát lehet biztosítani, 
egyébként is helytelen a pénzügyminiszter úr 
azon véleménye, hogy a nagyárudák csupán az 
állam kárára lennének államosithatúk. A pénz
ügyminiszter urat ebben a kérdésben nyilván
valóan tévesen informálták. Mert azok a kísérletek, 
amelyeket Graenzenstein volt álllamtitkár javas
latára tettek, arra mulattak, hogy illetékes helyen 
az ügyet nem szakszerűen, hanem bürokratikus 
módon kezelik.

Tudniillik 12 állami nagyárudát állítottak 
fel az országban és a szükséges hivatalnokokkal 
ellátták. Természetesen az ilyen külön hivatalnak 
költségeit a nagytrafik nem fedezhette, minthogy 
mindenütt 3 — 4 hivatalnokot, továbbá 2 munkást 
alkalmaztak, azonkiviil házbérre és szállítási költ
ségekre rengeteg pénzt adtak ki. Arról pedig

tökéletesen megfeledkeztek, hogy az országban 
jelentékeny számú dohányraktár van, épen azok 
a hivatalok, ahol a nagytrafikusok akkor is és 
manapság is áruikat átvehetik. Tökéletesen meg
feledkeztek arról, hogy ha nincsenek nagyárudák, 
azok a hivatalok is azzal foglalkozhatnak, hogy 
a nagyárusok helyett a kistrafikusoknak szolgál
tassanak ki árukat, olyképpen, hogy az áruk 
kiszolgáltatása a kisárusok részére az államnak 
semmibe sem került volna. Mert ami a trafikok
nak a bevásárló helytől való távolságát illeti, ez 
manapság is meglehetősen fennáll, mert a legtöbb 
trafikosnak a falvakból gyakran sok mértföldnyire 
kell az árukért utaznia. De ezen is lehetett volna 
olcsón és kényelmesen segíteni, a postai szállítás
hoz hasonlóan.

Mondjuk ki tehát nyíltan, hogy az akkori 
kísérletek nem igen vallanak szerzőjüknek éles 
elméjére, mert már in praktikusabb módon nem 
is lehetett volna a dologba belekezdeni.

Különben egyelőre csakis arról van szó, 
hogy a fővárosi nagyárusoktól vegyék el a kis- 
trafikokat. Itt oz az intézmény egyáltalán nincs 
helyén. Pécsben és Ausztria számos városában 
ezt az anomáliát már évekkel ezelőtt megszüntették. 
Nálunk még sokkal inkább kellene megszüntetni, 
mert — mint látnivaló — ezeket a kisárudákat 
tulajdonosaik annyira kizsákmányolják, hogy ez 
a kisárusok részére valóságos veszedelmet képez. 
Az a körülmény, hogy a fővárosi nagy áru ok ez 
ellen hatalmasan védekeznek, szintén bizony iiékul 
szolgál arra, hogy nem a nagyáruda van a szi
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vükhöz nőve, hanem a kistrafik. Ezt azonban 
nem lehet és semmi körülmények közt nem 
szabad nekik meghagyni, hogyha a kicsinyben 
való elárusitás, amely pedig tulajdonképen kizá
rólag veendő figyelembe, nem akarják tökéletesen 
tönkretenni. Kérdezzék csak meg az osztrák pénz
ügyminisztériumot, hogy ott miért vették el a 
nagyárusoktól a kistrafikokat. Ki fog azután 
tűnni, hoery mi nem tárgyaljuk évek óta nagyon 
szomorú okok hiiján ezt a kérdést, amely egyenlő
képen existenciális érdeke a kistrafikosoknak, 
valamint a dohány egy edáruságot is közelről 
érinti.

Javulás — haladás.
Néhány szivarfai fekszik előttünk: a Regalitas, 

Trahuco és az E  Cuba-szivar. Nehogy az elfogultság 
szemrehányását magunkra vonjuk, nem mondjuk meg, 
hogy a szivarok hol készültek. Csak annyit tartunk 
szükségesnek megjegyezni, hogy e fajok mindegyike 
más-más gyárban készült.

Összehasonlítjuk a szivarokat a legutóbbi években 
gyártottakkal és nagy meglepetéssel vesszük észre, hogy 
alapos metamorfózis történt itt. A Regalitas olyan kül
sőt nyert, olyan karcsú, finom és csinos, hogy alig 
van külföldi szivar, amely hozzáfogható. A Trabuco 
mindkét végén hegyes, egészen modern és tetszetős 
formájú és az a E Cuba hasonlóképen modern és csi
nos alakot kapott, hasonlót a németországi 10 pfenni- 
ges szivarhoz.

Természetesen nem szólunk a tartalomról, az 
arómáról, a szivarok erős vagy gyenge voltáról az 
előbbi gyá> tmányokhoz viszonyítva. Hiszen, ami ezt a 
kérdést illeti, a szivarok elárusítóira nézve az teljesen 
közömbös lehet, hogy a szivar hogyan Ízlik. Mert. végre 
is tény az, hogy ebben a tekintetben a dohányosok 
sorában olyan nézetek uralkodnak, hogy azokat már 
különféleségük miatt lehetetlen ellenőrizni.

A fődolog mindenesetre el van érve. A vevő nem 
kifogásolhatja a szivar külsejét, ha ilyesmit adnak neki. 
S minthogy — tudomásunk szerint — az összes gyá
rak utasittattak, hogy egy sablon szerint dolgozzanak, 
aligha tarthat soká, amig a régi készletek elfogynak 
és ezek az újonnan gyártott szivarok mindenütt kap
hatók lesznek. Épenigy nem kételkedünk benne, hogy 
a többi fajtákat is hasonló módon fogják a jövőben 
készíteni.

Ezek a javítások, mert ezt a megjelölést érdemlik 
meg az uj formák, lényegesen hozzájárulnak a forga
lom emeléséhez. S ha évenként néhány milliós bevétel- 
többlet fog mutatkozni, akkor ez az eredmény nagy
részben annak lesz köszönhető, hogy illetékes helyen 
a gyártásra fokozott figyelmet fordítanak.

Ezeken a hasábokon már igen gyakran megbe
széltük és sürgettük, hogy az általános tarifába foglalt 
fajokat szaporítsák. Hiszen magunk is tisztában vá
gyunk a nehézségekkel, amelyek ezt. gátolják és épen 
azért fölöslegesnek is tartjuk azokat felsorolni. Mint
hogy azonban illetékes helyen, amint tudomásunk van 
róla, a mi véleményünket osztják, azt hisszük, hogy 
itt volna az ideje ebben az irányban is megtenni az 
első lépést Hiszen tarthatatlan az állapot, hogy az 
elárusitási jegyzékben A —k-ig felsorolt szivarok képe
zik az alfái át és ómegáját annak a forgalomnak, amely 
tulajdonképen a legnagyobb fontossággal bir, minthogy 
a kü'ön’eg- s-égek nem sokat jelentenek. S itt marad
jon minden örök időkig a régiben? Sürgős szükség 
van egy szivarra, melynek ára 20 fillér legyen, egy 
16 filléres fajtára, egy 15 filléres, két 10 filléres és 
egy 5 filléres továbbá egy 4 filléres szivarra, egyide
jűleg megszüntethető a divatjamúlt, 3 filléres szivar.

Hát még a cigaretták! A német elsőrangú magán
cégek évenként folytonosan uj meg uj fajtájú cigaret
tákat hoznak forgalomba s vagy a régieket, is meg
hagyják, vagy egy-két kevésbbé kelendő fajtát bevon
nak. Nálunk valóságos esemény, ha egy uj fajtát 
behoznak s ha mégis eeyszer megtörténik, olyan körül
mények játszanak rendszerint közbe, amelyek a jelen
tékeny forgalmat illuzóriussá teszik. Ki kell már egy
szer jelenteni, hogy mi nem haladhatunk az ilyen dol
gokban Ausztriával karöltve. Nekünk a paprika Ízlik, 
az osztrákoknak pedig a fekete bors. Egészen igy van 
ez a dohányzás terén is.

A gyártás terén kétségbevonhatatlanul észrevehető 
haladás, sajnos, nem részesül támogatásban az admi
nisztráció részéről. Ennek egész figyelmét arra kellene 
irányoznia, hogy hazai viszonyaink sajátos követelmé
nyeinek mindenben megfelelhessen, szükség esetén ja
vításról gondoskodjék és újításokat tegyen. A haladás 
megakad, talán a jövőben teljesen lehetetlenné válik, 
ha nem fog gondoskodás történni arról, hogy dohányo
sainknak azt nyújthassuk, amit kívánnak. Manapság a 
szivar és cigaretta nem adónyugta, mint hajdan volt, 
hanem árucikk, amelyet csak akkor vásárolnak, ha 
maga beszél a saját érdekében.

Magyar D ohánijkisárusok Országos Szövetsége
Hivatalos rész.

Választmányi ülés. A „Dohánykisárusok Országos 
Szövetsége11 február hó 7-én választmányi ülést tartott, 
melyen M ihá ly fa lvy  István elnök a pénzügyminiszter
hez benyújtott memorandum ügyében tett előterjesztést. 
Elnök bejelentette, hogy a memorandum ügyében eljárt 
a pénzügyminisztérium illetékes ügyosztályában, ahol 
azon értesítést nyerte, hogy a memorandumot most tanul
mányozzák és már legközelebb várható a döntés. Hogy 
az milyen irányú lesz. azt persze most még határozottan 
megtudni nem lehetett, azonban biztos jelek mutatkoznak,
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melyek a kedvező elintézés reményével kecsegtetnek; 
annál is inkább, mivel valamennyi illetékes faktor, az 
ügy iránt a legteljesebb jóindulattal viseltetik és oda
adással buzgólkodik, hogy a dohánykisárusok anyagi 
helyzetének javulását a lehetőség szerint előmozdítsa. 
Tehát bizalommal nézhetünk a döntés elé, mely nem
sokára bekövetkezik és a dohánykisárusokra csak elő
nyös lehet.

Uj tagok. Legutóbb a következő kisárusok léptek 
be szövetségünkbe tagként: H orváth  Pál, B ukoviny  
Emília, Török  Jánosné, W ittonberger Adóit, Schle- 
singer Irma, Schi/Tor Vilmos, Theil Károlyné és özv. 
Gurtení'eld Manóné.

Vegyes hírek.
A dohánybeváltási arak és szabályok megváltoz

tatása. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
dohánytermelési osztálya, gróf Dessewfí'y Aurél elnök
lete alatt ülést tartott, amelyben Szilassy Zoltán, a 
dohány beváltási árak és szabályok megváltoztatásáról 
tartott előadást. Tizenhat mezőgazdasági egylettől és 
Schlesinger Sámuel és Khédey Lajos, dohánytermesz
tőktől beérkezett vélemény alapján javasolta az előadó, 
hogy a szakosztály kérje meg a kormányt, hogy az 
1910—-1912-iki dohánybeváltási ciklus kezdetével a 
jelenleg érvényben levő dohánybeváltási szabályzatban 
előforduló kétértelmű kifejezéseket világos rendelkezé
sekkel cserélye fel és a dohánybeváltási árakat a közön
séges dohányleveleknél az 1. osztályra 20'Vo'kal, a 11, 
osztályra 15%-kal, a III osztálynál 10“/0-kal, a kerti
muskotály és paracztdohánylevelek árát az I. osztály
ban 15"/0-kal, a II. osztályra végre 107,,-kai, és a III. 
osztályra 5u/o"kal emelje fel. Továbbá a szállítási juta
lék egységesen kilométerenként 3 fillérben állapíttassák 
meg, a kataszteri holdanként, 4 koronát tevő a terme
lési engedélyért járó illeték töröltessék, a szegedi és 
szuloki dohánylevelek beváltási ára 4 —6 koronával 
emeltessék, a beváltásnál alkalmazott gazdasági szak
értők hatásköre bővíttessék A vitábau, amely az elő
adás nyomán támadt, Kállay András, Hartstein Nándor 
és lleliczey Géza egyesületi tagok, továbbá a dohány
jövedék képviseletében megjelent Madarassy Gábor és 
báró Nathory vettek részt. A vita során a központi 
dohányjövedéki igazgatóságnak méltányos eljárásáról 
főbb ízben elismerő szavakban emlékeztek meg.

Az osztrák dohanyjővedék vezérigazgatósága. Az 
osztrák dohányjövedék vezetőségében változás történt, 
amennyiben az eddigi vezérigazgató, hartenkampii dr. 
Kempf Károly, aki több mint 13 évig állt a dohány
jövedék élén, egészségi okokból állandó nyugalomba 
való helyezéséért folyamodott, amit a császár elismeré
sének nyilvánítása mellett megengedett. Az osztrák 
dohányjövedék számos intézménye, ügy a technikai, 
mint az adminisztratív terek, valamint a munkás jóléti 
berendezések terén a nyugalomba vonuló igazgató nevé

hez fűződik. Ő Felsége dr. Kempf vezérigazgatót a Il-od 
osztályú vaskoronarenddel tüntette ki. Távozása alkal
mából a Ferenc-Józsefrend nagykeresztját kapta.

Török dohánykereskedök sztrájkja. A Törökország
ban dühöngő sztrájkláz a különben rendkívül békés 
konstantinápolyi dolxánykereskedöket is magaval ragadta. 
Azt kívánják, hogy a jövedék az eladási árból nekik 
15—207o jövedelmet engedjen. Minthogy a jövedék ezt 
a kérelmet elutasította, a sztrájk kitört. A jövedék most 
egy hirdetményt tett közé, amelyben rámutatva, hogy 
az elárusitasi provízió mar megelőzőleg 5u/0-ról 770-ra 
emeltetett és hogy az elárusítók 24 órán beiül kezdjék 
meg az eladást, ellenkező esetben engedélyüket meg 
fogjak vonni. A hirdetmény továbbá hangsúlyozza, hogy 
a rendőrség parancsot nyert, hogy az elaiusitokat védel
mezze meg és közzéteszi, hogy ideiglenesen hol loiyik 
az eladas. A legiiagyobö baj a detailüzieLekre néz ve, 
hogy a tisztesseges kereskedelmet a csempészés érzé
kenyén megkárosítja. A jövedék a kereskedői panaszait 
jogosoknak mondja, azouhan o maga is tehetetlen a 
csempészettel szemben. A jövedék már odáig megy, 
hogy Konstantinápoly városán kívül a dohányt olcsóbban 
árusitja, mint magában a varosban, hogy a csempészek
nek, akiket vidéken még nehezebb ellenőrizni „konkur
enciát csináljon. Mindamellett a csempeszett dokáuy- 
árusitását nem lehet meggátolni.

A szerbiai monopólium. A legnagyobb nyereséget 
az egyedárusag a szerbiai nyersdohányból éri el, amely 
cigarettagyártásra alkalmas. A belföldön fel nem dolgo
zott dohányt jó áron nagyobbrészt a The Commercial 
Oompauy (Alatiui & Co.j Saloniki & Cavalla veszi meg, 
Egyptomba is jelentékeny mennyiség kerü l; a legna
gyobb fogiasztó a Maiossian-gyár Kairóban. Ez a fölös
leg évenként több mint 1 millió kilogrammot tesz ki.

Szivardobuzok iLeyböl. Angol dohánygyárosok most 
üvegből készült dolianydobozokkal tesznek kísérletet. 
Az üvegből való dobozok előállítása jelentékenyen 
olcsóbb, sokkal tartósabbak és a szivarok is sokkal 
csinosakban festenek az üveges ládikákban és azonkívül 
még az az előnyük is megvan, hogy az üvegtartókat 
a háziasszonyok a háztartásban nagyon sokféle célra 
felhasználhatják, holott a fadobozok, amelyekből a 
dohányszag el nem tüntethető, erre kevéssé alkalmas.

A dohányosok vámmentességének korlátozása. 
Párisból jelentik, hogy a központi vámigazgatóság közli, 
hogy a folyó év május 1-töl kezdődőleg felnőtt férti 
utasok francia területre lépésük alkalmával csupán 10 
szivart, 20 cigarettát vagy 40 gramm dohányt hozhat
nak be vámmentesen, még pedig ezt is csupán azon tel
tétel alatt, hogy ez az ut tartamára megállapított, meny- 
nyiséget a vámközegeknek bejelentik.

A dohánytermesztést Egyptomban újból meg akar
ják honosítani. A dohánytermesztés tudvalevőleg 1800. 
óta el volt tiltva. Az egyptomi cigarettákhoz felhasz
nált dohány most jobbára török eredetű. A kormány 
megbízta közegeit, hogy a kérdés vámtechnikai oldalát 
tanulmányozzák.
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2803.
V. 1909.

Ajánlati hirdetmény.
A városszalonaki dohánynagyáruda kezelésének 

betöltése céljából a szombathelyi pénzügyigazgatóságnál 
1909. évi március hó l-én délelőtt 10 órakor írásbeli 
ajánlatok utján versenytárgyalás tartatik.

Az írásbeli ajánlatok 1909. évi február ‘28-ának 
déli 1.1 óráig a magy. kir. pénzügyigazgatóság főnöké
nél vagy helyettesénél személyesen vagy posta utján 
nyújtandók be.

A dohánynagyáruda 1908. évi nyers forgalma a 
hozzáutalt 43 kisárus után 44 202 kor., az avval össze
kötött kicsinybeni eladás után pedig 2075 kor. volt. 
Beszerzési hely a győri magy. kir. dohányáruraktár. 
Közelebbi adatokat a magy. kir. pénzügyőri biztosságok 
és magy. kir. adóhivataloknál kifüggesztett hirdetmények 
tartalmaznak.

Szombathely, 1909. február 8-án.

Magy. kir. pénzügyigazgató.

a legfinomabb is  legjobb ciga- 
retta-hiWely.

j  fagyban ós Kicsinyben 
■Kizárólag Kapható:*

m . Honfi Józsefné
m. Kit. K ü lö n le g e sse l tőzsdéjében
B udap est, Andrássy-ut 29.

M egrh ivás
A MAGYAR LESZÁMÍTOLÓ ÉS PÉNZVÁLTÓ BANKNAK

1909. évi március hó II én d. «. I I 1/ .  órakor saját kelyiségébeu (V., 
Dorottya-u. 6.) tartandó

X X X IX . re n d e s  k ö z g y ű lé s é re .
Napirend ;

1 Az igazgatóság jelentése az 1908. üzletévről.
2. Az 1908-iki számadás és mérleg előterjesztése és az igaz

gatóságnak a nyereség felosztására vonatkozó indítványa.
3. A felügyelőbizottság jelentése az igazgatóság által előter

jesztett évi számadás és mérlegről, valamint a nyereség felosztá
sát illetőleg te tt indítványok megvizsgálásáról.

4. Ezen tárgyak és az igazgatóság és a felügyelőbizottság 
részére adandó felmentvény feletti határozat.

5. Az alapszabályok 52. g-ának módosítása.
6. A felttgyelőbizottság kiegészítése.
Azon részvényesek, kik a közgyűlésen résztveuui kivánnak, 

felhivatnak, hogy az alapszabályok 17. §-a értelmében részvényei
ket a még le nem já r t  szelvényekkel együtt, legkésőbb folyó évi 
március hé 8-ig, a következő helyek valamelyiken letéteményezzék :

Budapesten: a bank központi pénztáránál (Dorottya-utca <> ) 
Fiúm éban : a bank fiókosztályánál (Via dél Lidó 7.'. Kassán : a 
bank fiókosztályánál (Fő-utca 58.). K olozsvárott: a bank fiókosz
tályánál (Mátyás király-tér . Pozsonyban: a bank fiókosz'ályánái 
(Fő-tér). Wien-ben : az Union-Bauknál (I., Heingasse 1.).

A megvizsgált mérleg és az erre vonatkozó felfigyelőbizott
sági jelentés nyolc nappal a közgyűlés előtt a társaság helyiségé
ben a t. részvényesek rendelkezésére áll.

Budapesten, 1909. február hé 24-én.
Az igazgatóság.
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D e u t s c h e r  T h e il

„DONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
ORGAN FÜR DAS GESAMMTE TABAKFABRIK U. VERSCHLEISSWESEN, WIE AUCH DER DAZU GEHÖRIGEN FÁCHER

IN H A LT : Die Grojatraök und ihre Kleintraflk. — Verbesserungen — Fortschritt. — Dió Konkurrenz nntor dér Kleintrafikanten. —
Vermischte Nachrichten.

Die Grosstrafik und ilire Kleintraíik.
Die Antwort weleho Sr. Excellenz der 

Finanzminister der Doputation gab, welche ihn 
das Memorandum der Kleintrafikanten überreiclite, 
enthielt aueli einen Passus bezüglicb jenes Wun- 
sehes der Kleintralikanten, wonach den Gross- 
tralikanten die Kleintraíik abgenommen werden 
soll. Finanzminister Wekerle meinte, es witren 
bereits langst Versuche gemacht worden die 
Grosstralik zu verstaatlicben, jedoch musste dicse 
Absicht stets Sehiftbruch leiden. Ganz abgesehen 
davon, dass es überhaupt nicht notwendig ist, 
den Grosstrafiken ihre Grosstralik einzustellen, 
nachdem ja das Memorandum ganz deutlich den 
Weg zeigt, wio der Grosstratikant auch ohne die 
Kleintrafik zu existiren vermag, ist auch jene 
Anschauung des Herrn Finanzministers nicht 
riclitig, dass die Grosstralik nur zum Nachtheile 
des Staates verstaatlicht werden kann. Der Herr 
Finanzminister wurde oft'enbar in dieser Sache 
nicht richtig informirt. Denn was die Versuche 
anbelangt, die mán iiber Antrag des gewesenen 
Staatssekretiirs Grünzenstein maehte, so zeigten 
dieselben, dass mán betretíenden Ortes die Ange- 
legenheit nicht fachmannisch, sondern bureau- 
kratisch behandelte.

Es wurden niimlich 12 staatliche Gross- 
Iraliken im Lande errichtet und mit den betreftenden 
Beamten versehen. Selbstverstilndlich vermochte 
ein derartiges separates Amt zu dicsem Zwecke, 
die Spesenlast nicht zu ertragen, nachdem mán 
überall 3—4 Heamto dann 2 Arbeiter, ausserdem 
für Lokalmiethe und Zufuhren ein riesiges Geld 
verausgaban musste. Mán vergass eben ganz 
daran, dass im Lande eine erkleckliche Anzahl 
Tabak-Magazino existiren, eben jeno Amter, wo 
die Grosstralikantén damals und heute nocli, ihre 
Waaren ausgofolgt erhalten. Mán vergass ganz 
daran, dass, wenn es keino Grosstrali ken gibt, 
auch diese Amter sieh mit der Ausfolgung der

Waaren anstatt an die Kleintrafikanten, befassen 
könnten, so zwar, dass dem Staate die Ausfol
gung der Waaren an die Kleintrafikanten auch 
nicht ein Heller gekostet hatte. Denn was die 
Entfernung der Trafikén auf dem Lande von der 
Fassungsstelle aus betrifft, so existirt dieselbe auch 
heute so ziemlich, indem die meisten Trafikanten 
aus den Dörfern hiiufig viele Meilen weit um 
ihre Waaren reisen rnüssen. Aber selbst darin 
lnltte in wohlfeiler und bequemer Art Abhilfe 
getrolfen werden können, ahnlich wie sie die 
Fost mit ihren Frachten hat.

Ságén wir es rund heraus, die Versuche von 
damals gereichen dem Scharfsinne ihres Ertinders 
nicht zum Ruhme, denn unpraktischer hatte mán 
die Sache gar nicht anfangen können.

Uebrigens ist aber auch vorlaufig nur davon 
die Rede, dass die Kleintraíik der Grosstrafikantén 
der Hauptstadt abgenommen werde. Hier hat 
diese Einriehtung gar nichts zu suchen. in Wien 
und in manchen Stadten Oesterreichs ist dieser 
Unfug schon seit vielen Jahren eingestellt wor
den. Bei uns müsste er noch weit eher eingestellt 
werden, weil, wie mán sieht, diese Kleintraliken 
derart von ihren tíesitzern ausgebeutet werden, dass 
sie eine Gefahr für den Kleintrafikanten bilden.

Dass sicli die Grosstrali kantén der Haupt
stadt dagegen machtig wehren, bietet abermals 
einen Beweis dafür, dass nicht die Grosstrafik es 
ist, die ilinon am Herzen liegt, sondern die Klein
trafik. Diese aber kann und darf ihnen unter 
keinen Umstanden belásson werden, soll das 
Detailgeschaft, das ja eigentlich nur in Betraeht 
kommt, niehtganzzuGrundegehn. Manfragedoch 
einmal beim österreichischen Finanzministerium 
an, warum die Kleintraíik den Grosstralikanten dórt 
abgenommen wurde. Es wird sicli dann erweisen, 
dass wir nicht ohne sehr triltige Gründe seit Jahren 
ciné Frage pertraktiren, die ebenso ein Lebens- 
intcresse für die Kleintralikanten bildet, wio sie 
auch dem Tabak-Monopol ausserst nalie geht.
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Verbesserungen — Fortsckritt.
Vor uus liegen einige Cigarrensorten, es sind dies 

die Regalitas, die Trubuco uud die E  Cuba-Cigarre. 
Damit wir uns nicht den Vorwurf dér Parteiliekkeit 
zuziehen, nennen wir die Proveuieuz nicht, woher die
selben siammen. Es sei nur so viel erwahnt, dass jede 
dieser Sortén in einer auderen Fabrik erzeugt wurde.

Wir vergleicken dieselben mit den Fabrikaten dér 
letzten Jahrgánge und sehen zu unserer grossen Ueber- 
raschung, dass eine gründliche Metarmopkose platz- 
gegriít'en hat. Die Regalitas-Cigarre hat eine Gestalt 
angenommeu, so zierlich í'ein und nett, dass mán kaum 
eine Cigarre des Auslaudes damit vergleichen kann. 
Die l ’rabuco ist an beiden Enden zugespitzt, ganz 
modern und gefáliig in dér Form und die Guba E 
Gigarre tragt ebeníalls das Gewaud einer modernen 
hiibschen Cigarre, wie sie in Deutsekland zu 10 Pfen
nigen verkauít wird.

Allerdings sprechen wir nicht, von dér Inlage, von 
dem Aroma dér Gigarren, von dér Starke oder Milde 
im Vergleiche zu írüheren Fabrikaten. Was diesen Punkt 
betriift so mag es den Verkiiuí'erii dér Gigarren ganz 
einerlei seiu, wie die Gigarre schmeckt. Denn am Ende 
muss gesagt werden, dass in dieser Beziekung bei den 
Rauchern solclie Ansichten vorherrscheu, welche wegen 
ihrer Verschiedenheit absolut nicht kontroiirt werden 
kőimen. Die Hauptsaclie aber isi erreicht. Dér Káufer 
einer Gigarre kann das Aussehen einer Gigarre nicht 
bekritteln, wenn ihu Derartiges geliefert wird. Und da 
unseres Wissens nach sammtiiche Fabriken angewieseu 
sind nach einer Schablone zu arbeiten, so diirtte es 
kaum lángé dauern, dass die altén Vorrathe aufgebraucht 
uud diese neufabricirten Gigarren überall zu habén sein 
werden. Ebenso zweifeln wir nicht daran, dass aucli 
die übrigen Sortén nach dieser Fagon künftighin erzeugt 
werden.

Diese Verbesserungen, denn eine solclie Bezeichnung 
verdienen die erwahnten Fabrikate, trageu wesentlich 
dazu bei, den Consum zu lieben. Und wenn alljahrlich 
einige Millionen Kronen Mehreinnahme ausgewiesen 
werden, so wird dieses llesultat zum grossen Theil 
dadurch erreicht, dass mán betreífenden Ortes dér Fab- 
rikation erhöhte Aufmerksamkeit widmet. Eine von uns 
sclion sehr oft urgirte und liingst besprochene Ange- 
legenheit betriift die Vermehrung dér Sortén des allge- 
meinen Tariíes. Gewiss, uns sind ja die Schwierigkeiten 
genügend bekannt die des verhindern und es falit uns 
nicht ein diese Hindernisse kiér aufzuzáhlen. Da mán 
jedoch an massgebender Stelle, wie wir ebenfalls wissen,

unsere Meinuugen theilt, so denken wir, dass ja endlich 
zu einem Anfange nach dieser Richtung kin geschritten 
werden rnüsste. Es gelit ja nicht an, dass mán die 
Gigarren von A bis K des Verschleisskataloges als das 
gauze Um und Auf jenes Verschleisses betrachtet, dei 
ja dér eigentliche Consum bildet, zumal ja die Speciali- 
t&ten nicht viel zahlen. Nun und da soll bis in allé 
Ewigkeit alles hiibsch beim Altén bleiben? Wir brauchen 
dringend eine Gigarren-Sorte á. 20 Heller eine zweite 
Sorté á 16 Heller eine á 15 Heller, 2 Sortén á 10 Heller 
eine zweite Sorté á 5 Heller eine á 4 Heller mit Hin- 
weglassung dér Gigarre á 3 Heller die nicht mehr zeit- 
gemiiss ist.

Und erst bei den Gigaretten 1 Die deutsche Privát- 
industrie bringt durch ikre erstklassigen habriken 
jahrlich stets mekrere Sortén Gigaretten in den Y er- 
kehr, manchmal'unter Belassung dér altén, manchmal 
unter Zurückziehung dér nicht sehr gangbaren Sortén. 
Bei uns ist es ein Ereigniss, wenn eine neue Sorté 
eingeíüiirt wird und geschieht dies dennocli einmal so 
spielen derartige Verhiiltnisse mit, die den flottén Absatz 
ilusorisch maciién. Es muss einmal gesorgt werden. Wir 
können in derartigen Angelegenheiten nicht mit Oester- 
reicli Hand in Hand gelien Bei uns schmeckt dér 
Paprika in Oesterreich dér sclnvarze Pfetter. Ganz gleicli 
verhalt es sicli aucli mit dem Raucken. Dér otfenbare 
Fortsckritt dér aut dem Gebiete des Fabrikationswesens 
des Tabak-Monopols sichtbar ist, er wird leider nicht 
uuterstützt von dér Administration. Diese rnüsste ihr 
ganzes Augenmerk daraut richteu, dass mit den unga- 
riscken LandesverhiilLnissen gerechnet wird, vvo es gilt 
Verbesserungen vorzunehmen oder Neuerungen einzu- 
tükrén. Dér Fortsckritt wird gekemmt, vielleicht in 
Zukunít ganz uuraöglich gemacht, wenn nicht endlich 
daran geschritten wird, unseren Rauehern das zu bieten, 
was sie verlangen. Heute ist die Cigarette und die 
Gigarre nicht wie ehemals eine Steuerquittung, sonde.n 
eine Waare die mán nur danu kauft, wenn sie selber 
für sich sprickt.

Die l^onkurrenz un ter den l^ lein trafikanten .
Es ist traurig, reclit traurig, dass mán davon 

sprechen muss. Von den Hellern, welche dér Tabak- 
kleinverschleisser verdient, von dem Verdienste, dér 
kaum geníigt, die notwendigsten Bedürfnisse des Lebens 
zu decken, soll ihm noch ein Theil von Seite seiner 
Kollegen entzogen werden. Von Seite seiner Kollegán, 
die gloich ihn sich blutig schinden müssen, um zu leben, 
zu vegetiren.
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(tíM es noch eine Berufsklasse die solches zusam- 
menbringt? Nein! Diese existirt, nicht. Dér elendste 
Taglöhner wiirde zu stolz sein und es verschmahen, dem 
andern laglöhner das ira Schweisse errungene Brot 
abznjagen. Dériéi passiert nur bei einem Berufe, dér 
aus solcb verschiedenen Elamenten zusammengesendet 
ist, wie bei dem Tabakverschlaisswasan. Dériéi kommt 
nur untéi Leutan vor, die den Werth des Schweisses 
niolit kennen, welcber in Anwendung gebracht werden 
muss ura die weniger Heller zu erringan, welche jeder 
Verschleisser zu seinem Lebensunterbalte dringend 
bedarf. Und da hat sicli letzterer Zeit. sogar noch ein 
Denunciantenthum harausgabildet, das sicli mit niclits 
Peringerem bescMftigt, als Anzeigen wegen des Hau- 
sirens mit. Zigarren zu erstattan. Sogar ein sogenannter 
Véréin, dér Grosstrafikanten-Véréin hat, sich dazu her- 
gegeben, gégén die in Budapest und Öten bestahenden 
SpazialitStangaschafte Anzeigen zu machen. wonach die
selben die Tabakfabrikate in Kaffeehiiusern ofteriren 
soll. Es ist eine Schmach solches zu hören. Was muss 
mán sich im Finanzministerium fiir Regriffe machen' 
von dem Wesen des Geschaftes, wenn dér Verband dér 
Grosstrafikar.ten gégén die Spezialita'entrafiken eiu- 
schreitet, wo doch klar erwiesen ist, dass weder die 
eine noch die andere Spezialitatenhandlung sich Reicli- 
thürner bei dem Geschitfte erwerben wird. Alléin, im 
Schoosse dieses Verbandes gibt es ebenfalls viel hungrige 
Leute, die sich nicht scheuan, dem lieben Nachsten das 
Stück Brot aus den Záhnen zu reissen, wenn sie es 
könnten. Jawolil, wenn s!e es könnten. Zufallig stelien 
die Sachen so, dass es ke:nem verboten ist Tabak, 
Zigarren und Zigaretten dórt zu verkaufen, wo mán 
diese Waaren verlangt.

Wfire dies nicht dér Fali, was hatte es schon fíir 
Unheil unter dér Trafikanten gegeben, von denen so 
manclie den Kollegen oder den Nachbarn, gern mit 
Haut und Haar verschlingen möchte.

Wir für unseren Theil haltén ja das Hausiren 
mit den Tabakfabrikaten nicht für ordnungsmassig und 
wir würden jeden gern dorthin wünschen, wo dér 
Pfefter wüclist, dér solches thut. Aber das Denunciren 
ist noch viel unschöner, ja sogar erbarmlich, wenn es 
sich als unwahr erweist, Herr Polatschek, dér Eigen- 
thttmer dér Specialitatenhandlung in dér Festung und 
auch Grosstrafikant, leitet dieses sein Geschaft in einer 
solch musterhaften Weise, dass sich mancher Gross
trafikant und manclie Specialitatenhandlung daran ein 
Muster nelimen könnte. Und da er sich bloss um sein 
Geschttft und nicht um die Vereinsmeierei dér Gross

trafikanten kümmert, so lietzt maii die Kleinen gégén 
ihn los, dérén mán sich bei jeder Gelegenheit bedient, 
wo es was gibt, was die Grosstrafikanten nicht selber 
vertreten wollen, weil sie sich in eigener Sache nicht. 
selbst vertreten können.

Nun, geschadet hat ja diese Denunciation Herrn 
Polatschek nichts und das ist dér Trost dafür, dass es 
Leute gibt, die leider ebenso das Engro- wie das Detail- 
geschaft sistematisch durch ihre besondere Klugheit 
herunterbringen. Wir werden ja seben!

Aber so wie jeder Kleintrafikant Verachtung ver- 
dient, dér eine schmutzige Konkurrenz gégén seinen 
Kollegen einleitet, so verdient auch dér Denunciant — 
nein, dér verdient noch etwas mehr.

Yermischte Nachrichten.
Aenderung dér Tabakeinlösungspreise und Normen.

Die Tabakproduktionssektion des Landes-Agrikultur- 
vereins Iliéit unter dér dem Prasidium des Gráfén 
Aurél Dessewffy eine Sitzung, in welcher Zoltán Szi- 
lassy einen Vortrag iiber die Aenderung dér Tabakein- 
lösungspreise und Normen hielt. Auf Grund dér von 
sechzehn landwirtscliaftlichen Vereinen und dér Tabak- 
produzenten Sámuel Schlesinger und Ludwig Rhédey 
eingelangten Gutachten beantragte dér Vortragende, 
die Sektion möge die Regierung ersuchen, dass sie vor 
Beginn des Tabakeinlösungs-Zyklus 1910 — 1912 die 
zweideutigen Ausdrücke in dem gegenwartig gültigen 
Einlösungsnormativ durch klare Bestimmungen ersetzen 
und die Einlösungspreise bei den gevöhnlichen Tabak- 
blattern I. Klasse um 20 Prozent, bei dér II. Klasse 
um 15 Prozent, bei dér III. Klasse um 10 Prozent, 
bei den Garten-, Muskateller und Bauerntabakblattern
I. Klasse um 15 Prozent, II. Klasse um 10 Prozent 
und III, Klasse um 5 Prozent erhöhen möge. Ferner 
sollen die Transportzulagen einheitlich mit 3 h pro 
Kilométer festgestellt, die pro Katastraljoch 4 k betra- 
gende Gebühr dér Anbaulizenz gestrichen, dér Einlö- 
sungspreis dér Szegeder und Szuloker Tabakblütter 
um 4 —6 k erhöht, dér Wirkungskreis dér bei dér Ein- 
lösung verwendeten landwirtscliaftlichen Exportén er- 
weitert, An dér Diskussion, welche sich an den Vor
trag knüpfte, nahmen die Mitglieder Andreas Kállay, 
Ferdinaud Hartstein und Géza Beliczey, sowie die Ver- 
treter dér Tabakregie Gábriel Madarassy und Báron 
Nathorp teil. Im Laufe dér Debatte wurde des gerech- 
ten Vorgehens dér Zentral-Tabakregiedirektion wieder- 
holt in anerkennenden Worten gedacht.
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Von dér Generaldirektion dér österreiohiichen  
Tabakregie. In dér Leitung dér österreichiscken Tabak- 
regie ist insofern eine Veranderung eingetreten, als dér 
bisherige Generaldirektor Dr. Kari Kempf Edler v. 
Hartenkampí, welcher seit mehr als 13 Jaliren seines 
Amtes waltete, aus Gesundheitsrücksichten um Ver- 
setzung in den dauernden Ruhestand ansuchte, welche 
ihm unter Beweisen kaiserlicher Hűld und Gnade be- 
willigt wurde. Zahllos sind die Ausgestaltungen und 
Verbesserungen, welche unter seiner Leitung sowohl 
auf technischem, als auch auf administrativem, sowie 
auf dera Gebiete dér Arbeiteríiirsorge bei dér österrei
chischen Tabakregie eingeführt wurden. Generaldirek- 
tor Dr. v. Kenapf wurde im Jahre 1899 mit Orden dér 
Eisernen Krone 2. Klasse ausgezeichnet. Anlasslich 
seines Scheidens wurde ihm von Seiner Majest&t dem 
Kaiser das Grosskreuz des Frana Josef-Ordens verliehen.

Zum Streik türkischer Tabakhándler. Das zurzeit 
in dér Türkei grassierende Streikfleber hat auch die 
sonst so friedlichen Konstantinopoler Tabakh&ndler er- 
griffen. Sie verlangen, dass die Régié ihnen 15 bis 20 
Proz. des Verkaufspreises als Yerdienst tiberl&sst. Da 
die Régié diese Forderungen ablehnte, wurde dér Streik 
erklftrt. Die Régié publiziert jetzt eine Bekanntmachung, 
in dér darauf hingewiesen wird, dass die Verkanfspro- 
zente bereits friiher von 5 auf 7 erhöht wurden, und 
dass die Tabak verk&ufer binnen 24 Stunden den Ver- 
kauí aufzunehmen habén widrigenfalls ihnen die Lizenz 
entzogen würde. In dér Kundmachung wird ferner be
tont, dass die Polizei Befehl erhielt, die Verküufer zu 
beschiitzen, und mitgeteilt, wo einstweilen dér Tabak- 
verkauf erfolgt. Das Schlimmste für die Detailgeschafte

i

ist, dass das reelle Gesch&ft zurzeit durch den Schmuggel 
arg geschüdigt wird. Die Régié erklfirt die Klagen dér 
Handler ja íiir berechtigt, sich aber nahezu machtlos. 
Die Régié gehe soweit, dass sie ausserhalb dér Stadt 
Konstantinopel den Tabak billiger verkaufe, als in dér 
Stadt selbst, um den Schmugglern, die mán im „Lande“ 
noch schlechter ttberwachen könne, „Konkurrenz11 zu 
machen. Trotzdem ist gégén den Verkauf von geschmug- 
geltem Tabak nicht aufzukommen.

Gláaerne Cigarrenaohaohteln. Englische Tabakfab- 
rikanten stellen jetzt mit gl&sernen Tabakkisten Ver- 
suche an. Diese Tabakkisten sollen sich in dér Fabri- 
kationi weit billiger stellen als hölzerne und auch 
bedeutend dauerhafter sein und die Cigarren sehen in 
den gl&sernen Kistchen viel appetitlicher aus und ausser- 
dem ist noch dér eine Vorteil, dass die gl&sernen 
Behfilter von den Hausfrauen in dér Wirtschaft zu

allén möglichen Dingen zu verwenden sein werden, 
wahrend dies bei den hölzernen Kistchen, die ewig den 
Tabakgeruch behalten, kaum im gleichen Masse dér Kall 
sein kann.

Von dér serbischen Monopolverwaltung. Die bedeu- 
tendsten Gewinne erzielt das Monopol aus dem serbischen 
Rohtabak für Cigarettenfabrikation. Die nicht im Lande 
verarbeiteten Tabake werden mit guten Preisen haupt- 
s&chlich an The Commercial Company (Alatini & Co) 
Saloniki & Cavalla verkauft, auch nach Aegypten gelien 
bedeutende Posten ; dér grösste Abnahmer ist die Fabrik 
Matossian, Kairó. Diese Ueberschiisse betragen jahrlich 
über 1 Millión Kilo.

Beschránkung dér Zollfreiheit fü r Raucher. Paris 
15. Januar. Die Generaldirektion dér Zölle gibt bekannt, 
dass vöm 1. Mai d. J. ab den orwachsenen m&nnlichen 
Reisenden beim Betreten des französischen Gebietes 
nur noch für 10 Cigarreu, 20 Cigaretten odor 40 
Gramm Tabak Zollfreiheit gewahrt wird, und zwar 
nur unter dér Bedingung, dass sie diese für den Reise- 
gebrauch bestimmte Menge den Zollbeamten vorher 
an gébén.

Lieferung von Cigarettenschachteln nach Maiién.
Am 4. Marz 1909 vergibt das Finanzministerium, 
Generaldirektion dér Privative, in Rom die Lieferung 
von j&hrlicli 200 Millionen fertigen Cigarettenschach
teln für je 10 Cigaretten pro 1909 bis 1914. Kaution : 
19000 Lire.

Wiedereinführung des Tabakbaues in Aegypten.
Nach einem uns zugelienden Privattelegramm aus Kairó 
plánt die Sgyptische Regierung den seit 1890 verbote- 
nen Tabakbau wieder einzufilhren. Dér für die agypti- 
schen Cigaretten verarbeitete Tabak kommt jetzt 
hauptsachlich aus dér Türkei. Die Regierung beauftragte 
Beamte mit Prüfung dér zolltechnischen Seite dér Frage.

M E O - H I V Ó ,

Az első leányklhizasitó egylet m, szöretk. gyermek- és életblztosltó-lntézít
1909. évi március 14-én délelőtt 10 órakor ez intézet hivatalos helyi
ségeiben (VI., Teréz-kürut 40—42. szám alatt) tartja

X L V L  re n d e s  k ö z g y ű lé s é t,
melyre a szövetkezet tagjai ezennel meghivatnak.

A közgyűlés napirendje:

1. A jegyzőkönyvhitelesitők kiküldése. 2. Az igazgatóság 
jelentése és az 1908. évi mérleg előterjesztése. 3. A felügyelő
bizottság jelentése és indítványa. 4. A mérleg megállapitása, a 
felesleg hováforditásn feletti határozathozatal. 5. A hivatalnoki 
nyugdíjalap javadalmazása. 0. A felmentvény megadása 7. Az 
alapszabályok módosítása. 8. A felügyelő-bizottság megválasztása. 
9. A felügyelő-bizottság díjazásának megállapitása.

Budapest, 1909. február 26.
Az igazgatóség.

877.09. Nyom, Markovits és Gorái, Budapest, VII., Rombach-utca 11
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