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Kistrafikos — nagytrafikos.
(Befejező kiizlemény.)

Két előző cikkem nem csekély konsternációt kel
tett a szakosztály homályos berkeiben. A „Doliányárus" 
fel is vontatta a nagy ütegeket és az üres töltésű löve- 
gek egész tömegével próbálkozott cikkeim robbanó ere
jét hatástalanná tenni. Először előcsatárként az ismert 
Reisz, Hevesi és Magyar triumvirátus lépett ki „Válasz' - 
szál a küzdtérre, majd követte egy „Nyilatkozattal 
maga a lap szerkesztője és végül mint hátvéd kullogott 
Hevesi egy valakivel megfigyelmeztetett, de egyéniségét 
a maga egész valóságában a leghívebben karakterizáló 
levéllel.

Ez utóbbival végzek legelőször. Megvallom, hogy 
Hevesi nagy, sőt feltétlenül elsőrendű vezérszerepet 
játszik a szakosztálynál. Sorba járja napról-napra a 
trafikokat, kapacitál, agitál és legfőképen konspirál. 
E mellett elég gyakran Írja alá nevét az elébe terjesz
tett és a nyilvánosság tájékoztatását (?) célzó minden
féle stilgyakorlatoknak.

Mindenesetre örvendek, hogy egy ilyen egyéniség 
áll a szakosztály élén. Nagyon méltók egymáshoz és a 
ki ismerni akarja a szakosztályt, csak ismernie kell 
Hevesit és mindjárt tudatában lesz mindkettővel.

Különben pedig — hogy komolyan beszéljek — 
rám nézve ez az ember nem létezik többé. Annyira 
nem feledkezem meg többé magamról, hogy személyéyel 
még egyszer foglalkozom.

Az elnökségi triumvirátusról sincs sok mondani 
valóm. Egyszerű eszközök valamennyien és amit tesz
nek vagy írnak (illetve aláírnak) nem vehető komolyan 
és komoly kritika tárgyává sem tehető.

Azonban dr. Kadelburg Ignác ügyvéd és szerkesztő 
úrral ugyanis lesz egy kis elszámolni valóm.

Dr. Kadelburg a „Dohányárus" 86. számában meg
jelent nyilatkozatában büszke önérzettel hangsúlyozza,

hogy tollával mindig csak az igazságot szolgálta és 
mindig csak a legtisztább  fegyverekkel harcolt.

Engedje meg igen t. ügyvéd, de nekem alapos 
okaim vannak arra, hogy ezt az önérzetes kijelentést 
kétkedéssel fogadjam.

Az ön által annyira lenézett szövetkezet egy 
memorandumot adott át a pénzügyminiszternek. Ebben 
kérte, hogy:

1. a nagyárudákkal kapcsolatos kisárudák töröl
tessenek el;

2. az elárusitási jutalék 2%-al felemeltesssék;
3. törzsbér eltöröltessék;
4. a numerus clausus a kistözsdékre kimondassák ;
5. a kisárusok az elárusitási engedély megvonása 

esetén felfolyamodással éljenek a közigazgatási bírósághoz.
Ez volt a memorandum lényege. Ezt kértük mint 

az öszes dobánykisárusok jogos és méltányos kíván
ságait. Kértük pedig senki által sem kifogásolható kor
rekt módon és formában és a tenálló viszonynak telje
sen megfelelő tisztesség és loyális hangon és modorban.

És mégis az ön lapja mindjárt kezdetben és később 
a cikkek egész sorozatán keresztül sérelmünket kigu- 
nyolta, lebecsülte, a felsöbbség elleni forradalmi tenden
ciákat igyekezett abba belemagyarázni és mielőtt az 
illetékes faktor még csak megismerhette volna annak 
lényegét, már kárörvendve hirdette világgá, hogy ké p 
telen, kívánságaink teljes elutasításban fognak részesülni.

Lapjának ebben a magatartásában én nem látom 
és nem bírom felfedezni azt a fennen hangoztatott igaz
ságérzetet és a tiszta fegyverek harcának nyomát.
De tovább megyek és a leghatározottabban állítom és 
bizonyítom is, hogy mindama cikkek és közlemények, 
melyek lapjában akár személyemmel, akár a magyar 
dohánykisárusok országos szövetségével kapcsolatosan 
napvilágot láttak csak úgy hemzsegnek a kézzelfogható 
hazugságok és közönséges rágalmak tömkelegétől.

Mindjárt szolgálok néhány példával:
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Azt állítja lapja, hogy az a pénzügyminiszterhez 
intézett beadványomban egy szövetkezetre  kértem át- 
ruháztatni a dohány nagybani elárusitás jogát.

Ez hazugság !
Azt állítja, hogy ezen előterjesztésemben a dohány

nagybani elárusitásért 1'59/0 elárusitási jutalékot kértem 
megállapittat'ni.

Ez hazugság!
Az állítja, hogy 2 raktár  létesítését javasoltam.
Ez ha zu g sá g !
Azt állítja, hogy én pendítettem meg az egyesülés 

eszméjét (melesleg megjegyezve, ha így volna, sem res
telleném bevallani).

Ez hazugság!
Azt állítja, hogy 1000 koronát fizettem a memo

randum szerkesztéséért.
Ez hazugság!
Azt állítja, kogy a szövetkezetünknek 15, illetve 

5 trafikos tagja van.
* Ez hazu g sá g !

Azt állítja, hogy a legutóbb megtartott nagygyűlésen 
35 kistrafikos vett részt.

Ez hazugság!
Azt állítja, hogy én sztrájkkal fenyegetőztem.
Ez aljas rágalom !
De nem folytatom tovább, mert ha folytatni akar

nám, lapunk egész terjedelme nagyon kicsinynek bizo
nyulna valamennyi hazugság és rágalom felsorolására.

Hát ez az a tisztességes fegyver, a mire ügyvéd 
ur'"annyi önérzettel hivatkozik ?

Nem akarom azonban hinni és ezt fel sem teszem, 
hogy eme hazugságok, rágalmak és ferdítések gyártásá
ban ön tudatos szándékossággal járna el. Sőt készség
gel koncedálom és feltételezem az ön részéről a teljes 
jóhiszeműséget; mert tudom, hogy kiktől szerezte infor
mációit és ezek az egyének mindenre képesek.

Hanem azt jogosan megkívánom, sőt határozottan 
megkövetelem, hogy jövőben, ha akár csekély szemé- 
lyejnmel, akár az ügygyei, mely a véletlen fogva nevem
mel fonódott össze, még egyszer foglalkozni kiván, akkor 
hiteles információkat szerezzen be és ne használja fel 
lápját azoknak szócsővé, akiknek ngylátszik kenyerük 
a hazug rágalmak terjesztésével való konkolyhintés.

Befejezésül csak még néhány szót :
Ön nyilatkozatában, bizonyára szintén környezeté

nek. befolyására valami piszkos kezekről is tesz emlí
tést, melyeket Önöknek le kell magukról rázniok.

Hát vegye tudomásul t. ügyvéd ur, hogy én ugyan 
méltó, fölháborodásomban kissé erősebb hangot használ
tam egyik előző cikkemben, de a mit eddig tettem vagy 
Írtam, azt mindenkor a tisztesség, igazságérzet és a 
magam és kartársaipi javának kérése sugalta és vezé
relte. Én rám nem fog  ön soha egyetlen inkorrek t 
cselekedetet va g y  egyetlen  valótlan állítást sem  
beigazolni, \

Á . tpll éngedelmes jószág, mindent türelmesen leír. 
Hazugságot a yalószinüség mezébe öltöztetni sem valami 
nagy mesterség, de bizonyítékok nélküli puszta állítások

józan gondolkozásu, értelmesebb embereket soha sem 
téveszthetnek maga és a hazugságra mindenkor nagyon 
könnyű a valótlanság bélyegét rásütni!

A trafikosok nagygyűlése.
A fővárosi dohánykisárusok június 13-án tartották 

meg Il-ik nagygyűlésüket. A gyűlésen, mely a lipót
városi függetlenségi kör helyiségében folyt le, több 
mint 100 dohánykisárus jelent meg a főváros minden 
részéből. A gyűlésen Miliályfalvy István elnökölt, ki a 
megjelentek üdvözlése után hosszabb beszédben ismer
tette az előbbi nagygyűlés óta lefolyt eseményeket. 
Bejelentette a nagygyűlésnek, hogy amennyiben a 
dohánykisárusok azon kérelmének teljesítése, hogy a 
nagyárudákkal kapcsolatos kistőzsdék szüntessenek 
meg, a pénzügyminisztérium részéről financiális szem
pontokból ezidő szerint nehézségekbe ütközik, tárgya
lásokba bocsátkozott több fővárosi nagy pénzintézettel, 
melynek az volt az eredménye, hogy ezen pénzintéze
tek hajlandóknak nyilatkoztak arra, hogy a dohány 
nagybani elárusitását a jelenlegi elárusitási jutalék 
mellett kisárudák nélkül is átveszik. Minthogy ilyen 
módon a fentérintett pénzügyi akadályok önmaguktól 
megszűnnének, Miliályfalvy István, mint a magyar 
dohánykisárusok orsz. szövetségének elnöke ebben az 
irányban újabb beadványt adott át a pénzügyminisz
ternek.

A nagygyűlés második tárgya volt a szöve tkeze t 
és szakosztá ly  viszonyának tisztázása.

Miliályfalvy elnök ismertette ezt a tárgyat is. 
Előadta, hogy a „magyar dohánykisárusok országos 
szakosztálya11 mindezt alapszabályai is bizonyítják 
tulajdonképen szerves kapcsolatban áll a dohány- 
nagyárusok szövetkeze tével és ig y  valójában 
annak csupán eg y  alárendelt ágazatát képezi. 
Természetes ennélfogva, hogy a szakosztá ly  m inden
ben csakis a nagyárusok utasítása szerin t já rh a t el. 
Ebből a különös helyzetből aztán önként következik, 
hogy a szakosztály csak annyiban szolgálhatja a kis- 
árusok érdekeit, amennyiben ezek a nagyárusok érde
keit nem érintik. M ihelyt azonban a k is -  és nagy
árusok érdekei ellentétbe kerü lnek , a szakosztá ly  
a nagyárusok mellé áll és mindent elkövet, hogy  
a kisárusok törekvéseit meghiúsítsa.

Természetes azonban, hogy sem a hatóságok, sem 
a nagyközönség a szakosztály ezen sajátos függő hely
zetét nem ismerik és minthogy a szakosztály minden
kor a kisárusok nevében lép tel, ez állandó íélreértést 
és zavart okoz. A kisárusok ügyének pedig semmisem 
árt annyira, mint a szakosztály ezen kétszínű és tisz
tán megtévesztésre alapított szereplése. Miliályfalvy 
elnök ezek előrebocsátása után a következő határozati 
javaslatot terjesztette a nagygyűlés elé:

Minthogy a „magyar dohánykisárusok országos 
szakosztálya11 azáltal, hogy a hatóságok és nyil
vánosság előtt azok félrevezetése és megtévesz
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tése mellett, a doliánykisárusok képviselőjeként 
szerepel, valójában pedig csakis a nagyárusok 
érdekeit szolgálja és a doliánykisárusok érdekeinek 
előmozdítását minden alkalommal megakadályozni 
törekszik: kimondja a doliánykisárusok nagygyű
lése, hogy a „magyar doliánykisárusok orsz. szak
osztálya1“ nem áll semmiféle vonatkozásban a 
doliánykisárusokkal és igy azok képviseletében 
fellépni sem jogosult. Egyben kimondja a nagy
gyűlés, hogy dohánykisárus, aki a saját és a tes
tület érdekeit szivén viseli, nem lehet, illetve nem 
maradhat tagja a magyar doliánykisárusok orszá
gos szakosztályának.
A nagygyűlés ezen határozati javaslatot nagy 

lelkesedéssel egyhangúlag elfogadta.
A nagygyűlés végül elhatározta, hogy az uj kor

mány megalakulása után a kereskedelmi minisztertől 
deputáció utján kérelmezni fogja a postaértékcikkek 
elárusitási jutalékának 2%-ra Való felemelését, továbbá, 
hogy a kedvezmények a nagy intézetek és vállalatok
tól megvonassanak és végül, hogy a megsérült bélye
gek kicseréltessenek.

Ezzel kapcsolatosan megemlítjük, hogy a szak
osztály elnöksége a napokban egy nyilatkozatot adott, 
amelyben azt állítja, hogy a magyar doliánykisárusok 
országos szövetsége által benyújtott memorandum vég
legesen és minden pontjában elutasittatott. Kijelentjük 
ezzel szemben, hogy a szövetkezet erről az elutasítás
ról eddig semmiféle hivatalos értesítést nem kapott és 
igy ez a nyilatkozat is csupán a doliánykisárusok 
megtévesztését célzó hazugság.

Különben is vegyék tudomásul a szakosztálynál, 
hogy kár olyan nagyon örvendeniük az esetleges eluta
sítás fölött, mert ha ez be is következne, ez sem fog 
a helyzeten változtatni; legfeljebb csak fokozott tevé
kenységre fogja a szövetkezet vezetőségét sarkalni. 
Ha a volt kormány nem teljesítette kérésünket, majd 
jön más kormány. M indenesetre annyi bizonyos, 
hogy a szövetkeze t addig nem nyugszik , m ig  a 
k ív á n t eredm ényt el nem éri.

Vegyes hírek.
Dohánycsempószés. A „New-Yorker Staats-Ztg.“ 

Írja: A vámhatóság 1000 font dohányt vizsgálat céljá
ból zár alá vett. A dohányt 5 kosárba csomagolva, a 
Hamburg— Amerika—Linie társaság hobokeni raktárá
ban találták meg. A kosarak az „Amerika" gőzösön 
Európából mint személypodgyász kerültek oda. Gyakran 
előfordul, hogy kosarakat és bőröndöket, amelyekben 
vámköteles tárgyak vannak, sokáig a raktárakban hagy
ják feküdni és olyan időben váltják ki, amikor a vám
hatóságok nem ellenőrzik olyan szigorúan. Két kikötői 
segédfelügyelő: William Morrison és William Tierney 
fedezték fel a csomagokat és közelebbi megvizsgálá
sakor megtalálták a dohányt. A csomagok egy az „Ame

rika" gőzösön érkezett utas tulajdona gyanánt voltak 
megjelölve, aki azonban — amint a hivatalnokok meg
állapították — kétségtelenül a csempészet kísérletétől 
távol áll. A vámhatóságok állítása szerint a csempészek 
a következőképen járnak e l : Az árukat valamelyik utas 
neve alatt, akinek arról sejtelme sincs, egy hajóra szál
lítják. Ha minden sikerül, akkor az illető, aki az utas 
nevével visszaélt, a hamis név alatt a megérkezésnél 
jelentkezik az áruért. Ha azonban a csempészt valami 
baleset éri, nagyon nehéz kinyomozni, minthogy egy 
kétségtelenül ártatlan egyén neve alatt követte el a 
csempészetet. A zár alá vett dohány értékét fontonként 
4.85 dollárban állapították meg.

Kitüntetés. 0  Felsége Tillmann' Lajos kir. tanácsos, 
dohánygyári igazgatónak, nyugdíjaztatása alkalmából a 
miniszteri tanácsosi címet adományozta. Tillmann 
Lajos a fehérmegyei Vaálban született 1842-ben. 
A középiskolákat Székesfehérvárott, a jogot pedig 
Budapesten végezte. Az 1868. évben állami szolgá
latba lépett és a pénzügyminisztériumban mindjárt a 
dohányjövedéki osztálynál nyert alkalmazást. 1889-ben 
az erzsébetvárosi dohánygyár igazgatójává neveztetett 
ki és ezen nagyfontosságu állásban maradt is meg egé
szen nyugdíjaztatása bekövetkeztéig. Ezen állásban 
1894-ben kapta meg a kir. tanácsosi címet, 1900-ban a 
párisi kiállításon ezüst éremmel lett kitüntetve és most 
a dohánygyári igazgatók nestora a múlt évben maga
sabb díjosztályba emeltetett. Tillmann Lajos miniszteri 
tanácsos, ki gazdag tevékenységű munkásságra tekint
het vissza, még a legjobb kondícióban van és igy re
mélhető, hogy a jól megérdemelt nyugalmát még na
gyon hosszú ideig fogja élvezhetni.

Kinevezés. A király oroszi B álványi Gyula pénz
ügyi tanácsost pénzügyi főtanácsossá nevezte ki. A- ki
nevezett egyike a legszimpatikusabb és legtehetségesébb 
tisztviselőknek, és mint dohánygyártási -szakember, 
egyike a legelső tekintélyeknek; — Ugyantísak pénzü^yf1 
főtanácsossá dr. báró Natorp  Tivadar pénzügyi taná
csos is előléptetve. . . . .  ' _. - . . . . . . . .

Nagydohányárusi önkény. Valahányszor a központi 
doháuyraktár valami oknál fogva egyes árukat nem 
képes kiszolgáltatni, a fővárosi nagyárusok is rögtön 
megtagadják az illető áru kiszolgálását. Ha ilyen eset 
vidéken fordulna elő, az illetékes pénzügyi biztos bizo
nyára azonnal közbe lépne. De a fővárosban ezek az 
urak többnyire nem látnak és nem hallanak semmit 
sem. Vagy nem tudják a biztos urak, hogy a nagyáru
sok mindig kötelesek megfelelő készlet fölött rendel
kezni, még akkor is, ha véletlenül a dohányraktárban 
egy napon át szünetel a kiszolgálás. A szegény kis- 
árust azonnal nyakoncsipik, ha valamiből elfogy a kész
lete, de a nagyárus tehet amit akar. Ilyen állapotok 
persze csak nálunk uralkodhatnak, ahol egyének nagy 
tökét igénylő üzleteket egy fillér vagyon nélkül vezet
nek. Az uzsorások, akik ilyen üzletekhez ide adják a 
szükséges pénzt, azok pedig nagyon jól tudják, hogy 
mit tesznek.
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15293/1909.
Ajánlat.

A nagymegyeri dohánynagyáruda kezelése felmon
dás folytán üresedésbe jővén, annak betöltésére zárt 
írásbeli ajánlatok utján folyó évi augusztus hó 23-án 
délelőtt 10 órakor a komáromi m. kir. pénzügyigazga- 
tóságnál versenytárgyalás fog tartatni.

Az árlejtés tárgyát a versenyzők által a dohány- 
gyártmányok eladása után igénybe vehető eladási dij 
fogja képezni és a dohánynagyáruda annak fog adó- 
mányoztatni, ki a legcsekélyebb eladási dijat fogja 
követelni, mindazonáltal a kincstár fentartja magának 
azon jogot, hogy a versenyzők között tekintet nélkül 
a követelt eladási dijra, szabadon választhasson.

A nagymegyeri dohánynagyáruda 1908. évi for
galma 77831 K 93 fillért tett ki. Az eddigi dohány- 
nagyárus az áruda kezelése után 26/i«-ed, azaz két 
Öttized százaléknyi eladási dijat élvezett.

Ezen. dohánynagyárudával kapcsolatos dohány- 
kisáruda 1908. évi forgalma 1455 K 18 fillért tett.

Ugyanazon árudával bélyegjegyek és váltóürlapok 
kicsinyben való eladása is van összekötve, mely után 
2%-nyi eladási dijat élvez.

Valódi havannaszivarok eladási jutaléka l 6/10-ed 
4/»-ot tesz.

A szükségelt dohány-, szivar- és szivarkagyárt- 
mányok a győri m. kir. dohányáruda-raktárból szer- 
zendők be.

A dohánynagyárus köteles a hozzáutalt dohány- 
kisárusokat dohány-, szivar- és szivarkaanyaggal ellátni; 
köteles továbbá minden egyes dohány- és szivarnemből 
a pénzügyigazgatóság által meghatározandó és 6500 K 
értéket képviselő tartalékkészletet érintetlenül raktáron 
tartani és azonkívül a napi eladásra szükségelt kész
letet is beszerezni.

A kincstár a dohánynagyáruda jövedelmére nézve 
semmiféle kezességet nem vállal s a dohánynagyárus 
csak eladási dijra és a nagyárudával egyesített 
dohány és bélyeg kisáruda jövedelmére tarthat igényt 
és köteles ebből a  nagyáruda kezelésével összekötött 
valamennyi kiadást fedezni.

A dohánynagyárudai üzlet minden tekintetben 
csak megfelelő helyiségben gyakorolható és előnyben 
részesül azon ajánlattevő, aki ezen dohánynagyárudát 
minden egyéb üzlettől elkülönített helyiségben hajlandó 
kezelni.

A versenyben részt nem vehetnek, kik a törvény 
értelmében terhes szerződés kötésére nem képesek, 
továbbá, kik valamely bűntett, csempészet vagy más
nemű kihágás miatt jogerősen elítéltettek, vagy csak 
bizonyítékok hiányában mentettek fel.

Azon ajánlattevő bánatpénze, kinek ajánlata el- 
fogadtatik, a. tartalékkészlet beszerzéséig vissza fog 
tartatni.

A legkedvezőbb ajánlattevő köteles a dohány
nagyáruda kezelését folyó évi október hó 1-én átvenni 
és ez alkalommal az eddigi dohánynagyárusnál készlet

ben maradt dohánygyártmányok értékét illetőnek 
készpénzben lefizetni.

Ha azonban vállalkozó, kinek ajánlata elfogadtatott 
a dohánynagyárudát. át nem venné, vagy ajánlatától 
visszalépne, a letett bánatpénzt elveszti és a nagyáruda 
betöltése végett az ö kárára és költségére uj tárgyalás 
fog tartatni.

Aki írásbeli ajánlatot benyújtani akar, köteles 
bánatpénz fejében a csonkithatatlan tartalék készlet ér
tékének megfelelő 10%-ot vagyis a dohánynagyáruda 
után 650 koronát készpénzben, vagy elfogadható érték
papírokban valamely m. kir. adóhivatalnál letétbe helyezni 
és a nyerendő nyugtát az ajánlathoz csatolni:

Az ajánlatokban kívánt eladási dij nemcsak szá
mokban, hanem betűkkel is kiteendő és abba az is 
kiteendő, hogy ajánlattevő az árlejtési feltételeket ismeri 
és azoknak magát feltétlenül aláveti.

Az ajánlatokhoz egyúttal a magyar honosságot) 
illetőséget, nagykorúságot, polgári állást, fedhetlen elő
életet és vagyoni állapotot igazoló bizonyítványok is 
csatolandók.

Az ekként felszerelt ajánlatok folyó évi augusztus 
hó 23-án délelőtt 9 óráig a komáromi m. kir. pénzügy
igazgatóság főnökénél személyesen, vagy pedig posta 
utján benyújtandók.

A címlapon kitüntetendő „Ajánlat a nagymegyeri 
m. kir. dohánynagyáruda átvétele iránt" alant pedig a 
bánatpénz mi módon történt letételének felismeréséül 
szembetünöleg kiírandó „Terhelve 650 koronáról szóló 
adóhivatali nyugtával" vagy készpénz, vagy érték
papírokkal.

Hiányos vagy fenti kellékeket nem tartalmazó 
ajánlatok vagy olyanok, amelyek határozatlanul állíttattak 
ki, vagy melyek más versenyzők ajánlatára hivatkoznak, 
szintén azok, amelyek a kitűzött határidő után adatnak 
be, nemkülönben távirati ajánlatok tekintetbe vétetni 
nem fognak.

A további feltételek valamennyi m. kir. pénzügy
igazgatóság és pénzügyőri biztosságnál betekinthetök.

Az ajánlat mintája:
Én alulírott hajlandó vagyok a nagymegyeri dohány

nagyáruda kezelését az e részben fennálló szabályok 
pontos betartása mellett, a dohánynagyárudára nézve
. . . . azaz ......................... °/0-nyi eladási dij
mellett átvenni. Egyúttal kijelentem, hogy a dohánynagy- 
árudák részére fennálló szabályokat, az ajánlati hirdet
ményben foglaltakat ismerem és magamat azoknak alá
vetem. Polgári állásomat, nagykorúságomat, illetőségemet, 
fedhetlen előéletemet és vagyoni viszonyaimat igazoló 
bizonylatot, valamint . . . .  korona készpénzletételt 
igazoló adóhivati nyugtát ide zárom.

Az á r u d á t ....................üzletemben vagy elkü
lönítetten fogom kezelni.

Komárom, 1909. évi junius hó 12-én.
A komáromi m. kir. pénzügyigazgatóság.
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„DONÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
ORGAN FÜR DAS GESAMMTE TABAKFABRIK U. VERSCHLEISSWESEN, WlE AUCH DÉR DAZU GEHÖRIGEN FÁCHER

IN H A L T : Das Tabakverschleisswesen in Ungarn. — Vermiaclite Nachrichten.

Das T abakversch le issw esen  in Ungarn.
Das Tabakmonopol, eine Grossindustrie im 

strongsten Sinne dós Wortes, kann naturgemüss, 
behufs Vcrtrieb seincr Erzeugnisse jener Mittol 
nicht entbehren, wie sie jedo Grossindustrie an- 
vvondet, cinen jo flotteren Absatz zu erzielen. 
Allerdings bedarf cs, zumindest im Inlando nicht 
dór Commissioniire, Agonton, ja, nicht einmal 
dér Reklame, wie dérén sich die Privatindustrie 
bedient, um regen Absatz zu suclien und zu 
finden. Dagegen hat sie für cin tüchtiges, ge- 
schultes und ausgebreitetes Verschleissernetz zu 
sorgen, das mit den Konsumenten in fortwilhren- 
der Fühlung stelit und das nicht nur die Tabak- 
erzeugnisso gleicli cinen Automaten verabreicht, 
sondern auch cin reges Interessé bekundet, den 
flottén Gang des Geschitftes sclion im eigenen 
Interessé fördern zu helfen.

In Frankreieh, wo das Tabakmonopol eben- 
falls auf cin respoktables Altér zurückblickt, hat 
mán das von aller Anfang her erkannt. Die 
französischo Tabak-Regie legt grosser Gcwicht 
auf die Versclileissverhitltnisse und ganz beson- 
ders auf die Leistungsfiihigkeit dér Verschleisser. 
Obgleich auch in Frankreieh, und wir möchten 
sagen, gerade dórt, cin Tabakverschleiss nur an 
solcho Personen vcrliehen wird, die sonst dem 
Staate in anderer Weiso zűr Last fallen wilrden, 
wird gleichwohl auf die Qualiíikation des, das 
Gescliiift leitenden Individiums genau geschen. 
Wir finden in dér Liste dór französischon Tabak- 
trafilcanten dann auch, pensionierte holio Staats- 
beamto odor dérén Wittwen. Um dicsen Leuten 
die Existcnz voll und ganz zu ermöglichon, sói 
hier erwiihnt, dass es in Frankreieh, namentlich 
in Paris Verschleisser gibt, die jahrlich 25—50,000 
francs ins Vcrdionen bringen. In Paris existiert 
Uberhaupt keine Tabaktrafik dérén Reinerer- 
tritgnis unter 15—20,000 francs ausmachen 
wilrdo.

Ganz anders bei uns. Nach dem verzopften 
Muster Osterreichs, das auch auf diesem Gebiete 
stets eine Greislerpolitik befolgt hat, wurde auch 
dér Verschleiss in Ungarn genau kopiert. Aber 
wahrend mán in Osterreich zumindest seinem 
Prinzipo treu geblieben ist und die Wittwe des 
k. k. Feldwebels oder Rechnungs-Adjunkten bei 
Verleihung einer vacant gowordenen Tabaktrafik- 
Stelle bevorzugt, sind es hier mitunter die 
skandalösesten, gemeinsten Motive, welche dazu 
hilufig beitragen, dass irgend jemand eine Tabak- 
trafik-Lizenz erhillt. Aber nicht nur ohne Aus- 
wahl dér Person, auch ohne Berlicksichtigung 
dér Anzahl dér vorhandenen Verschleisstellen, 
werden solclie errichtet, wobei dér eigentliche 
Zweck, nilmlich dér, des Vertriebes dér Tabak- 
produkte ganz Nebensache ist. Mán kann sich 
beiliiufig von diesem Zustande einen Begriff 
maciién, wenn hier erwiihnt wird, dass es in 
dér ungarischen Hauptstadt mehr Tabaktraíiken 
gibt, als in den gesammten Wien, sammt seiner 
einverleibten Vororte. Und wenn wir noch er- 
wiihnen, dass die ausgoschriebenen Tabakver- 
schleisstellen in Wien, hilufig kein höher.s Brutto- 
Ertriigniss aufweisen, als 6—7 — 800 Kronen pro 
Jahr, so kann mán sich leicht davon einen 
Begriff machen, welch’ geringe Brutto-Ertriignisse 
die Budapister Tabaktraíiken bringen, die noch 
ausserdem die Grosstraíikanten als Konkurenten 
habén, was in Wien nicht existiert.

Ebenfalls genau nach Muster Osterreichs, 
hat auch Ungarn die Grosstraíikanten eingeführt, 
déren Vorhandensein das Überflüssigste ist, was 
es auf dem Gebiete des Tabakmonopols gibt. 
Ist es sclion an und für sich cin wirtscliaftliche 
Unsinn, dass mari z. B. in Kassa, Pápa, Selmecz, 
Temesvár etc. ect., Cigarren, Cigaretten und 
Tabake aníertigt, diese von dórt nach Budapest 
führt wo ein grosser Teil dér Provinzgrosstrafi- 
kanten sie ausfolgt, dann wieder zurück nach 
diesen Stiidten, von da aus nach den zahlrcichen
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Ortschaften, wo die Kleinverschleisser wohnen, 
welche síeli diese Waren holen míissen, ist das 
wie gesagt absurd genug um síeli eines Liichelns 
dabei niclit erwehren zu können, so ist es aber 
kaum zu verstehen, warum die Tabakmagazine 
des Landes, welche die Waren den Grosstrafi- 
kanten ausfolgen, nickt an die Kleinverschleisser 
ohne Weiteres abgeben, wodurcli ja dér Gross- 
trafikant ilberliüssig wilre.

Vor Jaliren hat mán das bereits im Ministe- 
rium eingeselien und dér damalige Staatssekretiir 
Granzenstein beabsichtigto diese überflüssigste 
aller überflüssigen Ausgaben zu ersparen. Aber 
was thut er. Anstatt, wie liier erwilhnt, die 
Tabak Magaziné die ja bei Aufhebung dér Insti- 
tution dér Grosstrafikanten keinerlei Wirkungs- 
kreis mehr hatten, zu Grosstrafikanten zu niachen, 
errichtet er in 12 Stildten des Landes neben dem 
Tabak Magaziné, sogenannte „aerarische Ver- 
schleisstellen11, versah jede derselben mit einem 
Heere Beamten, wodurcli natiirlich die Kosten 
gégén die Grosstrafikprovision, welche bisher 
bezahlt wurde, sich verdreifachten. Merkwiirdiger- 
weise, als mán diese Verschleisstellen wieder 
auíhob, dachte kein Mensch daran, die Klein- 
trafikanten einfach anzuweisen, dass sie in den 
aerarischen Tabak Magaziné ihre Waaren aus- 
zufassen habén, sondern mán schrieb abermals 
die Grosstrafik Stellen aus, die dann derart ver- 
theilt wurden, dass es Familien gibt, die einige 
Grosstrafiken bcsilzen.

Was die Hauptstadt botriíf't, vermag maiin 
vernünftigerweise niclit einzusehen, welchem 
Zwecke dér Grosstrafikant liier dienen soll. lm 
Hauptzollamte, wo sammtliche Tabakvi rschleisser 
auch ihre Stempel ausfassen müssen, könn- 
ten zu dieselben ja aueli ihre Tabakwaa- 
ren ausfassen. Die Ausrede, dass es fiir 
die meisten Kleintrafikanten zu unbeijuem 
ist einen sehr weiten Weg zu maciién, ist zu 
litcherlich um ernst genommen zu werden. Denn 
auch darunter müssen die Trafikanten dér iiusse- 
ren Bezirke, oder wo es auch immer wiire zumin- 
dest einen solch weiten Weg machen um ihre 
Waaren auszufassen, als es dér Weg nocli dér 
Kinizsi-utca ist, wo sich das Tabakmagazin befindet. 
Und was verhindert schliesslich das Aerar daran, 
das Tabak Magazin im Mittelpunkto dér Stadt 
zu verlegen, wo es von Jedem gleichmiissig 
leicht erreicht werden kann. Dabei wiirdo das

Aerar iiber 100.000 Kronen an Grosstrafikanten 
Provision jahrlich ersparen und die Kleinver
schleisser wiiren ihre schlimsten, gefahrlichsten 
Konkurenten los, einen Konkurenten, welcher 
ihnen dermalen sehr hart Zusetzen muss, will er 
lialbwegs existiren. Es ist geradezu unversttlndlich, 
dass eino staatlicho Industrie, die ja schliesslich 
nicht nur das eigeno Interessé, sondern auch 
das seiner Staatsbiirger zu sichern hat, iiber 
dériéi Dinge so leicht hinausgeht und weder ihre 
Interessen noeh Diejenigen die íiir sie arbeitet 
und sehafft, beachtet, wenn auch schon nicht 
fördert. Denn das es liier nebst den überilüssi- 
gen Ausgaben, welche dér Staatsscliutz zu leisten 
hat, noch Beschadigte, Chicanirte, Gekncclitete, 
wie díoss die Kleintrafikanten dermalen sínd, 
gébén soll, das ist nicht einzusehen. Dér Klein- 
verschleiss kann er auch das nicht sein, was er, 
wie erwahnt in Erankreich ist, das ganze Um 
und Aui des Handelsbetriebes dér Monopols, 
dann soll er zumindest denen Brot gébén, die 
sich mit ihn bef’assen und das ist sehr leicht 
erreichbar, wenn maii nur iiberall, wohin es 
notwendig, die geeignetcn Miinner setzt, welche 
dériéi zu organisieren verstehen.

Vermischte Nachrichten.
Auszeichnung Sr. Majestat dér König hat dem 

Tabakfabricks Direktor, kön. Rath L udw ig  Tillman  
anlasslich dessen Pensionirung den Titel eines Ministerial- 
ratbes  vérbelién. L udw ig  T illm an , im Jahre 1842 in 
Vaál Fehérmegye geboren, absolvirte das Gimnasium 
in Székesfehérvár und studier.te in Budapest .Tus., wo 
er auch das Diplom erwarb. Im Jahre 1868 trat er in 
den Staatsdienst in das Finanz Ministerium. Spáter fűi
den Dienst bei dem Tabakmonopol veiwendet", wurde 
er im Jahre 1889 zum Director dér Erzsébetvároséi• 
Tabakfabrik  ernant, in welcher Eigenschaft er bis zu 
seiner íreiwilligen Deuiisiou veiblieb. Im Jahre 1894 
erliielt Tillman den Titel eines kön. Rathes, im Jahre 
1900 seitens dér Pariser Ausstellung die silberne Medaille, 
endlich wurde er als Nestor dér Tabakfakriks Direktorén 
in Ungarn auch in eiue höliere Rangklasse im Vorjahre 
eingereilit. Miuisterialratli Ludwig Tillman, dér ein 
reiches, arbeitsames Leben liinter sich hat, erfreut sich 
noch des besten Wolilseins und so stelit zu hoífen, dass 
er noch viele Jahre dia wohlverdiente Ruha geniessen 
wird, die ihn seine zahlreiclien Freuude gönneu.

3efórderung. Finanzrath Julius B á lvú n ji, bei 
dér Central Direktion dér kön. ungar. Tabak-Regie, 
wurde von Sr. Majestat zum Oberfinanzrath ernannt.
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Diese Ernennung trifft einen dér sympatischesten und 
tüchtigsten Beamten dér genannten Amststelle, dessen 
wiehtigstes Ressort die Fabrikationsstelle ist, bei welcher 
dér neuernannte Oberfinanzrath seine Wirksamkeit be- 
tiitigt. Eine weitere Beförderung betrifft dér Finanzrath 
Báron Nutorp, welcher ebeníalls zum Oberfinanzrath 
ernannt wurde.

Grosstrafikanten Willkűr. So ott das Central Tabak 
Magazin, sei es wegen Skontrirung, oder anderer Ursachen 
keine Waaren ausfolgen kann, schliesst auch manclie 
Grosstrafik in dér Hauptstadt die Bude und verweigert 
einíach die Ausíolgung von Waaren an die Kleintrafi- 
kantén. Wenn das in irgend einen Provinzneste vor- 
köme, so wiirde ganz gewiss dér dortige Finanz-Comissar 
schon einschreiten. Bei uns in dér Hauptstadt scheinen 
diese Herren liiiufig nichts zu seben und nichts zu bőrén. 
Oder sollteu die Finanz-Comissare es nicht wissen, dass 
dér Grosstraíikant unter allén Umstanden Waare habén 
muss, auch dann, wenn mán gerade einen Taglang in 
Tabak Magazin nichts ausgefolgt elhalt. Die armen 
Kleintrafikanten werden drangsalirt, wenn sie just etwas 
nicht auf Láger habén, aber die Grosstrafikanten künnen 
thun was sie wollen. Das kann natürlich nur dórt vor- 
kommen, wo, wie bei uns gewisse Leute, ohne einen 
Heller Geld zu besitzen, mit Geschaften betraut werden, 
wozu viele Tausende notwendig sind. Die Geldwucherer 
die ihr Geld zu einen solchen Geschaftsführung herleihen, 
sie wissen eben was sie thun.

Vöm Tabaktrust. Wie dér Tabaktrust seit sieben 
.Taliren einen Extraprofit von 184 Millionen Dollár 
(770 Mill. Mark) eingeheinist hat, enthüllte wahrend 
dei Zoli- und Binnensteuerdebatte im Senat dér Vereinig- 
ten Staaten jüngst Beveridge aus Indiana. Er stellte 
namlich den Antrag, dass eine Inlandsteuer im Ver- 
haltnis des Detailpreises dér verschiedenen Tabaksorten 
erhoben werden soll, wodurch dem Schatzamt dér Ver- 
einigten Staaten über 21 Millionen Dollár (85 Millionen 
Mark) jahrlich mehr zugefiüirt würden. Dér Tabaktrust 
profitiere nocli immer an dér im Frtihjahr 1898 ver- 
íügten und im Jahre 1902 aufgehobenen Tabak-„Kriegs- 
steuer11. Vor dem spanischen Kriege wurde Tabak in 
den Vereinigten Staaten in Paketen zu 2, 3, 4, 8 und 
10 Unzen (16 Unzen = 1 amerikanisches Pfund) ver- 
kauft. Als die Kriegssteuer eingeführt wurde, békám 
dér Trust die Erlaubuis von dér Regierung, statt dér- 
Pakete von vorgedachtem Gewicht Pakete zu V /a, 
21/j und 31/s Unzen zu verkaufen. Dér Preis blieb (was 
dér Regierung nichts anging) derselbe wie früher. Dér 
Trust wollte „nur4 seine „Kriegssteuer" aus den Kon- 
sumenten herausschlagen. Trotzdem nun 1902 die Kriegs
steuer abgeschall'c wurde, bébiéit dér Trust das Gewicht 
dér Kriegssteuerperiode bis heute bei und heimste auf 
diese Weise in sieben Jaliren phiinomenalen Extraprofit 
von 770 Millionen Mark ein.. Senator Beveridge liess 
dann die Geschichte des Tabaktrust Revue passieren, 
dér, wie er sagte, im Jahre 1890 mit einem Kapital 
von 25,000.000 Dollár organisiert wurde, und jetzt dem 
12—13fachen Betrage, mit 316,346.000 Dollár kapitali-

siert ist. „Er hat die Preise reduziert1, fuhr dér Senator 
fórt, „um seine Konkurrenten zu zwingen, ihre Fabriken 
ihm zu verkaufen oder den neuen vöm Trust gebildeten 
Kartellen beizutreten. Er hat sicli die Kontrolle von 
Prozent des gesaraten in den Vereinigten Staaten fabri- 
zirten Kautabaks gesichert, über 92 Prozent dér im 
Lande fabrizierten Zigaretten und über 96 Prozent des 
Schnupftabaks. Dér Trust kontrolliert jetzt 250 sepa- 
raten Firmen dér Gesellschaften.

Die Cigaretten des Sultans Dér entthronte Sultan 
Abdul Hamid führt, wie aus Saloniki berichtet wird, 
lebhaft Klage darüber, dass ihm die jungtürkisehen 
Fiihrer nicht erlaubt habén, seine „Cigarettenfabrik" 
aus dem Yldiz mit nach Saloniki zu nehmen, so dass 
er, dér ein leidenschaftlicher Raucher ist, sich den Ge- 
nuss dér gewohnten Cigarettensorte jetzt vollkommen 
versagen muss. Die Cigaretten, die Abdul Hamid rauchte, 
als er sich noch Stolz Beherrscher aller Glaubigen nen- 
nen durfte, waren zweifellos die feinsten und Kostbars- 
ten dér Welt. Jm Yldiz befand sich eine eigene kleine 
Cigarettenfabrik, ein Keller, wo an zwei Handmaschinen 
etwa ein halbes Dutzend dér Geschicktesten Arbeiter 
damit bescháftigt war, den besten Tabak, dér im gan- 
zen Reiche dér Osmanen aufgetrieben werden konnte, 
zu verarbeiten. Die Sortierung des Tabaks war stets 
eine derart genaue, dass von hundert Pfund kaum ein 
Pfund für wiirdig befungen wurde, vöm Padischach 
geraucht zu werden.

Tabakbau in deutschen Kolonien. Zűr Förderung 
des Tabakbaues in Kamerun hat sich, wie wir hören, 
in den letzten Tagén eine Gesellschaft gebildet, dér die 
grössten deutschen Zigarren-Fabriken angehören. Die 
Gesellschaft beabsichtigt zunachst, eine Versuchsplantage 
einzurichten, auf dér sie etwa 100 Zentner Tabak ernten 
kann. Mit dieser Ernte sollen dann eingehende Ver- 
suclie im Trocknen dér Bl&tter und im Fermentieren 
des Tabaks gemacht werden. Sobald diese Versuche zu 
einem günstigen Ergebnis geführt habén, wird dér Gesell
schaft weiteres Kronland zűr Verfügung gestellt, um 
den Anbau im Grossen zu betreiben. Die bis jetzt nach 
Deutschland gelangten Proben ausfermentierten Tabaks 
sind vöm deutschen Tabakverein eingeliend untersucht 
und als vorzüglich begutachtet worden. Es lftsst sich 
daher annehmen, dass auf ein andauernd gutes Produkt 
zu rechnen ist, sobald erst einmal die Pflanzen einen 
den Bódén- und Klimaverhültnissen entsprechenden kon- 
st.anten Charakter erhalten habén. Obwohl sich erwar- 
ten lásst, dass dér Tabak für Kamerun ein wichtiger 
Exportartikel wird, dürfte er doch wegen dér immerhin 
beschrankten Anbaumöglichkeit hinter anderen Erzeug- 
nissen wie Kakaó, Kautschuk und Oelfrüchten an Umfang 
zurückstehen.

13895/1909.

Árlejtés.
Az ungvári m. kin pénzügyigazgatóság ezennel 

közhírré teszi, hogy az Ung vármegyében fekvő Nagy- 
berezna községben fennálló dohánynagyáruda kezelésé
nek a betöltésére az 1909. évi julius 20-ik napján d. e, 
10 órakor ezen kir. pénzügyigazgatóság hivatalos helyi
ségében írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.
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A dohánynagyárudának átlagos évi forgalma 100100 
koronát tesz ki, a vele kapcsolatos doliánykisáruda leg
utóbbi évi forgalma pedig 5100 koronára rúg. A dohány
anyag beszerzése a beregszászi kir. kincstári dohány
áruraktárból eszközlendő. Egyidejűleg kijelentetik, hogy 
a fenálló szabályok értelmében az üres tartályoknak a 
pohányáruraktár általi beváltása megszűnt és a nagy
árus köteles ezeket a tartályokat a m. kir. dohányáru- 
raktárből saját tulajdonába átvenni.

A vállalkozó köteles a készletben tartásra neki 
elöszabott minden egyes dobánynemből, a pénzügyi 
hatóság által nemenként meghatározandó — jelen eset
ben 14 napi forgalomnak megfelelő — 3800 korona 
értékű dohányanyagot csonkitatlan készletben állandóan 
raktáron tartani s ezenkívül a szükséglet által igényelt 
anyag készletét is beszerezni, a nagyárudát és az ezzel 
kapcsolatos kisárudát Nagyberezna községben élénk for
galmú helyen, száraz és alkalmas üzleti és raktári 
helyiségben kezelni, azt személyesen vezetni s a fenn
álló szabályokban megjelölt könyveket?'pontosán vezetni.

Az árlejtés tárgyát a versenyzők áltál az eladás 
után követelt eladási jutalék fogja képezni. A kincstár 
tehát a vállalkozónak meghatározott jövedelmet nem 
biztosit, miért is az eladási jutalék felemelése iránt 
későbbi kérvények figyelembe nem vétetnek, sem pedig 
esetleges kárpótlási igények nem támaszthatók.

A pályázók tartoznak 1 korona bélyeggel ellátott 
írásbeli zárt ajánlataikat a fent kijelölt megcsonkihat- 
lan 3800 korona értékű dohányanyagkészlet összegének 
megfelelő 10%-tóli, azaz 380 korona bánatpénzzel, 
vagy ezen összegnek valamely m. kir. adóhivatali pénz
tárnál való letételét igazoló nyugtával felezerelve, leg
később az árverés napján, vagyis 1909. julius hó 20-án 
délelőtt 9 óráig a m. kir. pénzügyigazgatóság főnökénél
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benyújtani. A bánatpénz vagy készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírokban is letehető. Az ajánlatok csak 
határozott összegű jutalékokra szólhatnak s feltételes 
vagy nem határozott összegre tett ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek. Az ajánlathoz csatolandók még a magyar 
állampolgárságot, valamint az erkölcsi magaviselet, 
vagyoni állapotot, nagykorúságot és önjoguságot igazoló 
bizonyítványok is. A kitűzött határidő után beadott, 
vagy kellőleg fel nem szerelt, úgyszintén a távirati utón 
bejelentett ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Ungvárt, 1909. évi julius hó 17-én.
M. kir. pénzügyigazgatóság.

Ujsá.g'elá.riisitási könyv.
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Alkotmány 8 6

A Nap 4 3

A Polgár 4 3

Az Újság 1 0 9

Budapest 5

B u d a p e s lc r  T a g b la t t 8 G

Budapesti Hirlap 1 0 9

Budapesti Napló G 4

Egyetértés 1 0 8

Esti Újság 2 1*5

Friss Újság V. 4 
2

V . 8 
1 5

F ü g g e t le n  M a g y a r o r s z á g 10 9

Kis Újság V. 4

2
V. 8
1*5

Magyar Estilap 2 1 - 5

Magyar Hirlap 8 7

Magyar Nemzet 4 3

Magyarország 1(1 9

Népszava G 6

N e u e s  B u d a p e s te r  
A b e n d b la t t 2 1 5

N e u e s  K le ln e s  J o u r n a l 2 1 - 5

N e u e s  P e s t e r  Journal 1 0 9

N e u e s  P o l l t i s c h e s  
k V o lk s b la t t

V. (1 
4

V. 5 
S

Pester Lloyd 1 2 10

P e s t e r  L lo y d  A b e n d b la t t G 5

Pesti Hirlap 10 9

Pesti Napié 10 9

Politische8 Volksblatt G 5
Uj Hírek 2 1-5
Uj Lap 2 \ " l'Ö

Kemény kötésben egy évi használatra: ára 70 fill. 
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