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T A R T A L G M .  A ládakérdóv Idegen dohánytermékek. Vegyesek. — Arlejtési hirdetmény.

A ládakérdés.
Körülbelül 14 nap előtt a fővárosi nagy- 

tőzsdések privatim meghívást kaptak, 
luigy tüzetes vizsgálat alá vegyék az 
újonnan feltalált módszer szerint készí
tett ládákat, mely alkalmas lenne arra, 
hogy általa az éveken át napirenden álló 
ládakérdés el legyen intézve.

A fővárosi nagytőzsdések annál is in
kább igyekeztek e meghívásnak eleget 
tenni, miután magától értetődően ezen ügy 
közelebbről és nagyon is érdekli őket, 
meg aztán azért is, hogy egy esetleges 
véleményadásnál Ítéletüket nyilváníthassák.

ív/ideig még nem nyilvánították véle
ményüket a nagytőzsdések és nem is tehe
tik. mert eddig csak a láda alakzatával 
ismertették meg őket. I )e miután tudva
levő, hogy az ilyen láda bevezetésével 
kapcsolatos föltételek is kell, hogy isme
retesek legyenek, mielőtt véleményt mon
danak róla, várni kell. mig az ezzel össze
kötött adatokat kinyilvánítják.

Becses olvasóinknak, akik a ládát nem 
látták, megkíséreljük annak alakzatát 
ecsetelni.

A láda —  természetes, hogy az min
den nagyságban értetődik —  puhafából 
van készítve es széjjel vehető. A deszká
kat együvé tartó négy csavart, mely egy
úttal a zárt is képezi, könnyedén eltávo
lítjuk, ugyanilyen könnyű módon zárhat
juk újra le a ládát. A  zárra egyúttal a 
plomba is lesz alkalmazva, mely tényleg 
nem elsőrangú biztosítási módus, mert ha 
valaki azt el akarná távolítani, ép oly 
könnyen tudná, mint bármely más ládánál.

A  feltaláló fejtegetése szerint az ilyen 
láda huszszori használatra van számítva, 
miáltal a dohányjövedéknél a megtakarí
tás állítólag kimutatható lenne. Ha szá
mítjuk. hogy egy láda 8 koronába ke
rülne a dohányjövedéknek, úgy annak 
minden egyszeri használata 40 fillérbe 
kerül, igy tehát az összeg jóval jelenték
telenebb, mint az, amelyet ezideig a do
hányjövedék minden ládánál vészit. Ha 
helyes ez a számítás, azaz, ha a ládát 
tényleg húszszor lehet használni és ha a 
.szállítás nem jön sokkal többe a jelen
legi láda mértékkülönbözete miatt, akkor 
a rejtély tulajdonkép megoldást nyerne 
s csak úgy, mint a nagytőzsdés meg
menekülne a károktól, a dohányjövedék 
se csalódna számításában. Természetes, 
hogy mindezt már előzőleg a legponto
sabban ki kellene számítani s a láda 
feltalálójának a bevezetés jövedelmező 
voltát pontosan ki kellene mutatnia.

Már évekkel ezelőtt beszéltünk e he
lyen, ehhez hasonló indítványról és da
czára annak, hogy az akkor nekünk elő

mutatott ládát —  melyet egy kőbányai 
polgár talált fel —  igén czélszerünek ta
láltuk, meg nem tudtunk felmelegedni az 
ilyenforma csomagolás iránt, mert az akkori 
inkább egy pénzszekrényhez, mint dohány
ládához hasonlított, miután nagyon nehéz
kesen volt készítve s a rajta levő vas 
mérttikét természetszerűleg nagyobbitotta. 
Mi tehát az ilyen uj bevezetések iránt 
annyiban vagyunk szkeptikusak, mert 
nem igen szeretünk olyan dolgokkal fog
lalkozni, mely a ládakérdés szerencsés 
megoldását már előre biztosítja és mert 
nem szívesen alkalmatlankodunk olvasóink
nál olyan indítványokkal, mely ekőbb- 
utóbb kivihetetlennek bizonyul. Nyíltan 
bevalljuk, hogy a nekünk mutatott láda 
elismerésünket megnyerte s hisszük annak 
lehetőseget, hogy az gyakorlatban hasz
nossá válhat, úgy, hogy a m. kir. dohány- 
jövedék csak úgy. mint a nagytőzsdések 
jól jönnek ki. Mindamellett azonban kell, 
hogy a nagytőzsdések véleményét halljuk, 
mielőtt ezen ügyről valamit beszelünk. 
Miután olyan dologról van szó, melynél 
valamennyi nagytőzsdés egyenlően érde
kelve van. tehát minden egyes nagytőzs
dés hivatva is van arra. hogy vélemé
nyét nyilvánítsa.

A feltalálónak es az illetőinek, aki vál
lalkozni óhajt ilyen ládákat szállítani a 
dohányjövedéknek, ajánljuk, hogy egy
előre privatim utón lepjen összeköttetesbe 
a nagytőzsdésekkel, hogy azok a talál
mány előnyeit és hátrányait megismerjék, 
mely a láda bevezetése mellett vagy 
ellene beszélnek; miután a m. k. dohány
jövedéknek is kívánatos lenne, ha szak
ember jóváhagyása is támogatna ezen 
indítványt, annak megfontolásánál úgy 
hisszük, hogy az általunk ajánlott mód a 
legbiztosabb, hogy e kérdés végre gyors 
es kielégítő megoldást nyerjen.

Idegen dohánytermékek.
Meg kell hagyni, hogy a külföldi gyárosok 

okos emberek. 11a egy áruezikket készítenek, 
melynek problematikus értéke a forgalomnál 

I kiderül, úgy egyszerűen a legmodernebb segéd- 
| eszközhöz, a reklámhoz fordulnak s a czikket 

annyira felerőszakolják a közönségnek, hogy az 
árusítók kényszerítve lesznek azt raktáron 
tartani.

A lig  hihető, hogy e cselíogás azon gyáro
soknak is sikerül, akik a dohanyintézöségnek 
szállítják áruikat. Kevés olyan hírlap van, mely 
nem tartalmazza azon hirdetést, hogy ez vagy 
amaz szivarka vagy szivarfaj az ország vala
mennyi tőzsdéjében kapható. A  dohányintéző- 
ség tűri e hirdetéseket, mert abban a hiszemben 
van, hogy az efajta reklám a forgalmat jelen
tékenyen emeli. Tényleg úgy is van ez, termé

szetesen a másik szivarkák és szivarok rová
sára, de a ravasz gyáros eléri ezélját, t. i. azt. 
hogy a közönség a fajt megszokja, miáltal aztán 
állandó szállitó lesz.

Ámde a m. k. dohanyintézőség aligha veheti 
ezt a dolgot egykedvűen, hogy nem ö, de a 
külföldi gyáros nyeri meg a dohányzó közön
ség egy tekintélyes részét. Egyáltalán nem 
látjuk be annak szükségét, hogy a dohány- 
intézöségnek mire jó az, hogy a szivarnemüek 
eredetét megnevezi, vagy ami még képtelenebb 
abszurditás, a gyárosnak nevét is. Hogy enged
heti meg egy kolosszális önálló dohányipar azt, 
hogy a kisebb gyárosok ezáltal csinálnak ma
guknak reklámot, mert nyilvánosan feldicsérik 
áruikat.

1 Clöször is egy kérdést tárgyalunk és pedig 
nem alárendelt kérdést, hogy egyáltalán szük
séges e , Kgyptomi szivarkák" ezimzes alatt a 
dohány tőzsdékben létező árukat diiekte a gyá
rostól hozatni.

De már most azt is kérdezzük, hogy mire jó 
az, hogy oly sok gyáros annyi jegyzésekkel a 
szállításokon résztvesznek. A  valóságot szívesen 
megengedjük, hogy a dohányzónak néha valami 
rendkívülit kell nyújtani, nehogy kényszerítve 
legyen mindig azt venni, amit mindenkor meg
kaphat. Számolunk a szivarozó Ízlésével és 
szeszélyével és távolról sem kívánjuk, hogy 
csakis belföldi gyártmányt nyújtsanak neki. 
Ámde nálunk évek óta nagyon is felkarolták a 
külföldi árukat. Minden pillanatban egyik vagy 
a másik egy uj gyártmányát hozza el közibénk 
és a m. k dohanyintézőség áltál adatja el, ami 
által az igen magas behozatal vámot is meg
takarítja.

Ahelyett, hogy a m. kir. dohanyintézőség 
igyekezné kitűnő szivarkák készítése által 
— melyek úgyis az olcsóbbaknál és drágább 
fajtáknál egyaránt külföldi dohányt tartalmaz
nak - - a magyar dohányzót a mi gyártmá
nyunk részére megnyerni, ismételjük, hogy 
ahelyett, hogy ezt tennék, folytonosan uj gyáit- 
mányok lesznek elfogadva az eladásra, úgy, 
hogy a fogyasz.tó lassanként már megszokta a 
rosszat is igen jónak tartani, ha külföldi czim- 
zéssel bir. Tisztelettel emelünk kalapot a loya- 
litás előtt, mely igyekezik a fogyasztónak azt, 
amit kivan, nyújtani. De itt a dolog egész 
másként áll. Hisz a fogyasztó egyáltalán nem 
is kéri e készítményeket, sőt ellenkezőleg, amint 
említettük, reklám utján erőszakolják rá. És 
tényleg nekünk magyaroknak jelenleg nincs 
szükségünk arra, hogy idegen államok és orszá
gok munkásai nyerjenek általunk kenyeret. 
Hisz a nyomor alig lehet már nagyobb, mint 
ezideig. Az állam feladata lenne arról gondos
kodni, hogy mindenütt, ahol csak nélkülözni 
lehet az idegen gyártmányokat, a belföldiek 
előnyben részesüljenek. Továbbá azt sem vesz- 
sziik észre, hogy a fogyasztás efajta manipu- 
lácziók által emelkedne, sót ellenkezőleg, minél 
több idegen készítmény lesz itt eladva, annál
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csekélyebb lesz a forgalom, annál kevesebbet 
adunk el a mi gyártmányainkból.

Bizonynyal tudják majd indokolni, hogy az 
idegen gyártmányok konzumálása nálunk nagyon 
kívánatos és tán számokkal is kilehetne mutatni, 
hogy a kereset sokkal nagyobb ennél, mint 
a belföldi gyártmányoknál. Ez a bizonyíték 
— melyet már többször is hallottunk — hamis. 
Egy szivarka, melyet p. o. a dohányintézőség 
4 fillérért vesz meg. az itteni készítésnél sok
kal olcsóbb. A  tulajdonképeni ok, mely az 
idegen készítmény bevezetését szükségessé teszi, 
máshol keresendő.

A  gyárok hiánya, melyet már oly sok év 
óta hibájául rójjuk fel a dohányjövedéknek, ez 
az oka annak, hogy az idegen gyártmányok 
nálunk lassanként meghonosodnak, tért hódíta
nak. Egy oly országban, ahol a munkaerőnek 
még mindig Amerikába kell vándorolni, ha az 
éhenhalástól megmenekülni akar, egy ilyen or
szágban a gyárak hiánya, hogy erősebb szót 
ne használjunk, egyszerűen nevetséges. Teljesen 
elegendő, ha az eladási jegyzékben egy-két 
importált szivarka és szivar neve foglal helyet, 
de hogy háromszor annyi külföldi, mint bel
földi gyártmány neve jön elő azon a jegyzéken, 
ez a körülmény csak ártalmára lehet az ál'ami 
kincstárnak, meg aztán nemzetgazdászati szem
pontból is kritika alá esik.

Bár küszöbölnék ki már egyszer a bürokrati
kus rendszert a dohányjövedék kezelésénél és 
az utóbbit annak tekintsék és aszerint bánja
nak el vele, ami tulajdonképen; t. i. nagyipar 
összekötve nagykereskedelemmel. E kettő pedig 
mindig kikerüli a szóban levő hibát, föltéve, 
ha megértik s szakszerűen bánnak el vele.

Vegyesek.
Nem me8e. Egy hordár jön néhány nap előtt 

egy dohánytőzsdébe egy csomag hatfilléres 
dohányt venni. Megkapja az óhajtott árut, de , 
mindjárt kivetni valót talál rajta; azt állítja, 
hogy a dohány túlzottan száraz, penészes, meg 
hogy úgy látszik, mintha valaki a csomag tar
talmat felében kiürítette volna, mert a csomag 
igen sekélyes, lapos és semmi esetre sem felel 
meg az érte fizetett 6 fillérnyi vételösszegnek, 
mert bizony az már szép kis pénz a mai nyo
morúságos időben.

Mit csináljon a szegény tözsdésné ? Nincs 
neki nagy óbb csomagja, nincs illatos dohánya 
és igy elhatározta magát a 0 fillért visszaadni 
a vevőnek és ezáltal az üzletet meg nem kötni. 
Bosszankodva nyitja fel a hordár távozása után 
a csomagot, talán azért, hogy bizonyosságot 
szerezzen a hordár állításának igazságáról, vagy 
tán az előtte álló szerencse sejtelme szállta 
meg, ki tudja ? — A  következő pillanatban egy 
fénylő tárgy csillog felé, ami a dohánypor eltá
volítása után egy értékes, türkizzel és gyémán
tokkal kirakott függőnek bizonyul.

Mindenki kitalálhatja, hogy első sorban mit 
tett a tulboldog tözsdésné. Ép átellenében tőzs
déjének egy ékszerüzlet létezik, melynek tulaj
donosa az ékszerért 40 koronát kínált. Ezért 
az összegért pedig 1450 ilyen csomagocskát 
válthat a nagytözsdésnél.

A z élezek pedig, melyeket untalanul csinálnák 
a szivarok és dohánycsomagocskák tartalmára, 
azon állítás, hogy a dohány mellett hajszáit, 
köröm, szövetdarabokat, debreczeni szalonnát 
és ementhali sajtot tartalmaznak, teljesen tárgy
talanná vált és már nem is felel meg úgy a 
valóságnak, mint ez az igaz história is bizo
nyítja, mert úgy látszik, hogy a dohánygyárak 
munkásnöinek olyan jól megy a dolguk, hogy 
haiékük helyett valódi ékszert használnak a 
szivarok készítéséhez.

Athénben egy ottani bank kezdeményezése 
folytán 5 millió frank tökével szivargyári rész
vénytársaság alakult. De a görög kormány nyal 
folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre, 
mert a társaság által követelt garancziát a kor
mány nem adta meg. A  társaság ugyanis a 
dohányegyedáruság behozatala esetére a kisajá
títást akarta magának biztosítani, azonfelül 6% 
kamatozást.

Kertészeti k iá llítás  Budapesten. Aki a virágok 
barátja, az vegyen máris tudomást az Országos 
Kertészeti Egyesület által rendezendő első nem
zetközi kiállításról. A  rendezendő bizottság 
öttagú küldöttsége Emich Gusztáv elnök veze
tése alatt Darányi földmivelési minisztert kérte 
fel arra, hogy a kiállítás védnöki tisztét elfogadja" 
A  miniszter köszönettel fogadta a megtisztel
tetést és állandó megbízottja gyanánt Molnár 
István országos gyümülcsészeti miniszteri biz
tost nevezte meg.

A kereskedelmi muzeum felügyelő bizottsága 
legutóbb Schmidt József nyugalmazott állam
titkár elnöklete alatt tartott ülésén foglalkozott 
több legközelebbre tervezett vidéki kiállítás 
erkölcsi és anyagi támogatásának kérdésével. A  
bizottság meleg érdeklődést tanúsított a vidéki 
kiállítások iránt és némi eszmecsere után, mely
ben Lakatos Aladár igazgató, Kovács Gyula dr. 
előadó, Thék Endre, Breitner I .. Zsigmond, 
Róth Eénárd, Schreyer Jakab dr. stb. vettek 
részt, elhatározta, hogy a támogatás mérvének 
meghatározása czéljából a kereskedelmi muzeum 
igazgatósága utján az illető rendező bizottsá
gokkal egyenes összeköttetésbe lép.

Ez alkalomból Gelléri Mór bizottsági tag a 
következő indítványokat terjesztette elő:

1. Miután a közgazdasági kormányzat által 
erkölcsileg és anyagilag támogatott kiállítások 
magukat — igen helyesen — az állam protek
torátusa alatt álló kiállításoknak fogják hirdetni, 
kívánatos, hogy ily kiállítások rendezésére az 
állam valamely alkalmas közeg révén ellenőrző 
befolyást gyakoroljon, főleg pedig odahasson, 
hogy az ily kiállítások zsűri szabályzata a m o
dern versenyzés altalános követelményeinek 
teljesen megfelelő legyen.

2. Kívánatos ily kiállítások jutalmait állami 
érmek adományozásával is gyarapítani.

3. Kívánatos, hogy abból az összegből, melyet 
a kereskedelmi miniszter egy-cgy vidéki kiál
lítás anyagi támogatására engedélyezni fog. 
egy bizonyos tekintélyes összeget kihasítsunk 
és kizárólag erre érdemesnek talált, törekvő, de 
szerény viszonyok között élő kézműves kisipa
rosoknak e jutalomösszegek fejében munkagépe
ket és modern szerszámokat juttassunk.

4. Hogy az ily vidéki kiállítások tanulságait 
értékesíteni lehessen, a rendező bizottság min
den egyes kiállítás alkalmából hivatalosan uta
sítandó, hogy a kiállításból lesziirödö tapasz
talatokról, illetőleg az illető vidék ipar- vagy

i gazdaságfejlesztési igényeiről, kívánalmairól és 
lehetőségeiről az közgazdasági kormányzatnak 
javaslatokban kifejezett tüzetes jelentést tegyen.

Első leánykiházasltásl Egylet. Az Els6 Leány- 
kiházasitási Egylet tegnap tartotta évi közgyű
lését Schwarz Ármin elnöklete alatt. A  jelentés 
szerint 1900 bán uj beiratkozás volt 14.909 
jutalékrész, nászjutalékok és visszafizetések fejé
ben kiutalványoztatott: 509,204.90 kor. A  díj
tartalék 5.780,052 koronára emelkedett. Bevétel 
volt 2.125,992*40 korona. A  mérleg végösszege 
0.717,255*21 korona. Újra megválasztották a 
felügyelő bizottságba egy év tartamára : Alexan
der Bernát drt, Simonyi Zsigmond drt, Hegcr 
Józsefet, Seifensieder Józsefet, Wertheimcr A l
bertét és W eil J. Dávidot.

43.754.
V. lííOÍ.

Arlejtési hirdetmény.
A  budapestvidéki m. kir. pénzügyigazgatóság 

részéről ezennel közhírré tétetik, hogy lemondás 
folytán üresedésbe jött k.-k.-félegyházai dohány- 
nagyáruda kezelésének biztosítása végett írás
beli ajánlatok utján versenytárgyalás fog tartatni.

A  kun félegyházi dohánynagyáruda, melylyel 
a dohány, valamint a bélyeg és váltóürlapok 
kicsinybeni eladása is össze van kötve és mely 
64 kisárudát lát el készlettel, a dohánygyárt- 
máuyokat a budapesti dohányraktárból a 
budapesti dohányraktárból szerzi be készletét.

A  dohányárudának múlt 1900. évi forgalma: 
Egyszázhetvenkilenczezerháromszázhuszonnégy 
korona 31 fillér.

a) a saját üzletében eladott burnót és dohány
gyártmány 25.833 kor. 77 fillér;

fi) a hozzáutalt kisárusoknak kiszolgáltatott 
153.490 kor. 54 fillér, összesen: 179.324 kor. 
31 fillért tett ki, mely összeg után a volt 
dohánynagyárus ezideig 2 —2%  tözsdijt élvezett.

A  kincstár az árudának bizonyos összegben 
meghatározott jövedelmet nem biztosit, ezen 
okból a tŐzsdij felemelése iránt esetleg be
érkezőkésőbbi kérvények tekintet be vétetni nem 
fognak.

Vállalkozó köteles a fogyasztási viszonyoknak 
megfelelő 8 napi tartalékkészletet minden idő
ben érintetlen állapotban tartani.

Versenyzők tartoznak bánatpénz fejeben 4000 
koronában megállapított állandó dohánykészlet 
értékének 10%-át, azaz 400 koronát a csatolt 
minta szerint szerkesztendő 1 koronás bélyeggel 
ellátandó lepecsételt ajánlathoz, vagy készpénz
ben mellékelni, vagy pedig ezen összeget vala
mely kincstári pénztárnál letenni és az erről 
szóló nyugtát az említett ajánlathoz csatolni. — 
Olyan ajánlatok, melyek kellőképen felszerelve 
nincsenek, vagy más pályázók ajánlatára hivat
koznak, úgyszintén elkésve benyújtott, vagy 
utóajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Távirati ajánlatok el nem fogadtatnak.
A  versenytárgyaláson részt nem vehetnek, 

akik a törvény értelmében szerződéskötésre 
nem képesek, vagy bűntény, csempészet, vagy 
másnemű jövedéki kihágások miatt ítéltettek, 
vagy az alól bizonyítékok hiánya miatt men
tettek fel.

Továbbá kizáratnak azon cgyedárusági tárgyak 
azon volt eladói, a kik az üzletből büntetésként 
clraarasztaltattak.

Ha ezen akadályok egyike, vagy másika csak 
az üzlet átadása után jutna a hatóság tudomá- 

; sára, a pénzügyi hatóságnak jogában áll az ela
dási engedélyt azonnal megvonni, illetve a nagy
árudát felmondani. A nagyáruda elnyerésére 
annak lehet kilátása, aki a százalékokban kife
jezendő legkisebb tözsdijt igényli, határozottan 
kijelentetik azonban, hogy az ajánlatok közötti 
szabadválasztás jogát a kir. kincstár lentartja.

Azon versenyzők bánatpénzei, kiknek aján
lata el nem fogadtatik, a tárgyalás befejezése 
után vissza fog adatni, az elfogadott ajánlat 
bánatpénze pedig csak az érintetlen tartalék 
készlet beszerzése után fog visszaadatni.

Ha vállalkozó a dohánynagyárudát az átvételre 
kitűzött határidőben át nem veszi, vagy később 
ajánlatától önként visszalép, bánatpénzét elveszti 
és a dohánynagyáruda kezelésének betöltése 
végett újabb árlejtés fog kiíratni.

Az ajánlatok, melyekhez a pályázók nagy
korúságát. crkölcsiségét, vagyoni állapotát és 
fedhetlen előéletét igazoló hatósági bizonylatok 
csatolandók, f. évi április hó 30-ik napjának 
délelőtti 10 órájáig ezen kir. pénzügy igazgatóság 
főnökéhez nyújtandók be.

M. kir. pénzügyigazgatóság.
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IN H A L T .  Dió Kistenfrage. — Fremde Tdbakprodukte. — Vennischtes.

Die Kistenfrage.
Vor ungefáhr vierzehn Tagén erhielten 

die hauptstadtischen Grosstrafikanten in 
privater Weise ciné Einladung, eine neu- 
erfundene Kiste zu prüfen, welche, im 
Falié sie eingefiihrt würde, geeignet sein 
soll, die seit Jahren auf dér Tagesord- 
nung stehende Kistenfrage zu erledigen.

Die hauptstadtischen Grosstrafikanten 
hatten dieser Einladung umsomehr Eolge 
geleistet, als begreiflicherweise die Ange- 
legenheit sie hcjchlichst interessirt, fer- 
ner auch darum, um bei einer eventuel- 
len Meinungsabgabe ihr Urtheil darüber 
abzugebeni

Bisher habén sich die Grosstrafikanten 
darüber nor.h nicht ausgesprochen, zumal 
blos das Eine bekannt ist, wie die Kiste 
aussehen wird. Nachdem jedoch bekannt- 
lich auch die mit dér Einführung einer 
solchen Kiste verbundenen Bedingungen 
gekannt sein müssen, ehe die Abgabe 
einer Meinung möglich ist, so muss erst 
die Bekanntgabe dér damit verbundenen 
Daten abgewartet werden. Für diejenigen 
unserer geschiitzten Leser, welche die 
Kiste nicht gesehen habén, wollen wir 
hier eine Beschreibung derselben ver- 
suchen.

Die Kiste, selbstverstandlich ist darun- 
ter jede Grösse verstanden, ist aus 
weichem Holze verfertigt und zerlegbar. 
Vier Schrauben, welche die Bretter mit- 
einander verbinden und gleichzeitig den 
Verschluss ausmachen, werden, wenn die 
Kiste geöffnet werden soll, leicht entfernt 
und ebenso leicht falit auch das Schlies- 
sen derselben. Ausserdem dient dér Ver
schluss zűr Anbringung dér Plombe, die 
allerdings kein Sicherheitsmittel ersten 
Ranges bildet, denn wenn Jemand die 
Plombe entfernen will, so kann er dies 
dórt ebenso gut, wie bei jeder anderen 
Kiste.

Gemiiss den Aufschlüssen des Erfinders 
dér Kiste, welche dieser ertheilte, ist 
die Kiste für eine zwanzigmalige Be- 
nützung berechnet, wodurch sich die Er- 
sparnis. welche die Tabak-Regie angeb- 
lich erzielen könnte, zeigen würde. Berech
net mán, dass eine Kiste dér l'abak- 
Regie 9 Kronen kosten würde, so würde 
eine jedesmalige Benützung 40 Heller 
kosten, alsó ein viel geringerer Betrag, 
als es jener ist, den dermalen die Tabak- 
Regie bei jeder Kiste verliert. Ist diese 
Berechnung richtig, das heisst, kann maii 
die Kiste faktisch zwanzigmal benützen 
und macht, wegen ihrer Gewichtsdifferenz 
gégén die jetzige Kiste, die Fracht nicht 
viel mehr aus, dann wiiie ja das Riithsel 
eigentlich gelöst, wie die Grosstrafikan
ten vor Schaden bewahrt wurden, zumal 
auch die Tabak-Regie dabei ihre Rech- 
nung finden würde. Allenfalls müsste 
dies alles in Vorhinein aul das Genau- 
este berechnet und klargelegt werden 
und dér Erfinder dér Kiste müsste die 
Rentabilitiit dér Einführung genau nach- 
weisen.

W ir habén vor Jahren bereits von 
einem ahnlichen Projekte hier an dieser 
Stelle gesprochen und trotzdem wir damals 
die uns vorgelegte Kiste, welche ein 
Steinbrucher Bürger erfand, für sehr 
zweckmassig fanden, konnten wir uns 
damals für diese Packungsart nicht recht 
erwarmen, weil dieselbe damals mehr 
einer Geldkassette, als einer Tabakkiste 
ahnlich sah, indem sie zu kompakt an- 
gefertigt ivar und das darauf befindliche 
Eisen das Gewicht derselben natur- 
gemáss erheblich vermehrte. Wir sind 
dalier derartigen Neueinrichtungen gegen- 
über insoferne sehr skeptisch geworden, 
weil wir nicht gerne uns mit Dingen 
befasseu, die eine glükliche Lösung dér 
Kistenfrage schon in Vorhinein sichern 
und weil wir nicht gerne unsere Leser 
mit Projekten belastigen, die sich spiiter 
als unausfiihrbar enveisen. W ir gestehen 
offen, dass die uns vorgelegte Kiste, 
von dér diesesmal die Rede ist, unseren 
Beifall errungen hat und wir die Mög- 
lichkeit zugeben, dass dieselbe auch mit 
Nutzen eingeführt werden kann, derart, 
dass sowohl die k. u. Tabak-Regie, wie 
auch die Grosstrafikanten dabei ihre 
Rechnung finden; gleichwohl müssen wir 
darauf dringen, dass mán vor allém die 
Meinung dér Grosstrafikanten einholen 
soll, bevor in dieser Angelegenheit etwas 
geschieht. Da es sich dabei um eine 
Sache handelt, ivó die Verhiiltnisse bei 
sammtlichen Grosstrafikanten ganz gleich 
sind, so ist auch jeder Grosstrafikant 
berufen und in dér Lage, darüber eine 
Meinungsabgabe zu liefern.

Dem Erfinder und denjenigen, welche 
es zu unternehmen wünschen. derartige 
Kisten dér Tabak-Regie zu liefern, ihnen 
würden wir ratlien, sich in privatimer 
Weise vorlaufig mit den Grosstrafikanten 
in Verbindung zu setzen, damit diese 
die Vor- und Nachtheile keimen lemen, 
welche für oder gégén die Einführung 
dér Kisten sprechen. Da es auch dér k. 
u. Tabak-Regie nur erwünscht sein kann, 
wenn sie durch ein fachmannisches Gut- 
achten bei Erwiígung dieses Projektes 
unterstützt wird, so ist dér von uns 
empfohlene W eg dél' sicherste, eine 
rasche und befriedigende Lösung dieser 
Frage hervorzurufen.

Fremde Tabakprodukte.
Diese auslíindischen P'abrikanten sind kluge 

Leute, das muss mán sagen. Wenn sie irgend 
cinen Artikel erzeugen, dessen problematischer 
Werth sich bei dér Komsumtion herausstellt, 
dann greifen sie einfach zu dem modernsten 
aller Hilfsmitel, namlich zűr Reklatnc und drán- 
gen dicsen Artikel dem Publikum dann derart 
auf, dass die Verschleisser gezwungen werden, 
ihn auf Láger zu nehmen.

Mán sollte es kaum für moglich haltén, dass 
diese Manőver selbst jenen Fabrikanten gelin- 
gen, welche dér Tabak-Regie ihre Produkte 
liefern. Kaum gibt es ciné Zeitung, die nicht 
Inseratc des Inhaltes enthalt, dass diese oder

| jenc Zigarretten oder Zigarren in sammtlichen 
Verschleisslokalen des Landes zu habén sind. Die 
l'abak-Regie duldet diese Inserate, nachdem 
sie des Glaubens ist, dass derartige Reklame 
den Absatz steigern. In dér That geschieht 
dies ja, natUrlich auf Kosten dér anderen 
Zigarretten oder Zigarren und dér schlaue 
Fabrikant erzielt es, dass das Publikum sich 
an die Marke gewöhnt, weshalb er sich als 
Lieferant festsetzt.

Dér kön. ung. 'l'abak-Regie jedoch kann es 
kaum gleichgiltig sein, ob die auslíindischen 
Fabrikanten unser Raucherpublikum für sich 

 ̂ gewinnen, oder die Tabak-Regie selbst. Wir 
sehen es durchaus nicht ein, wozu die 'l'abak- 
Regie es überhaupt nothvvendig hat, dass die 

j Provenienz des Fabrikates genannt wird, oder 
gar dér Fabrikant selbst, was noch absurder 
ist. W ie kommt eine grosse, selbsstandige 
Tabak-Industrie zu dér Khre, für den kleinen 
Fabrikanten dadurch Reklame zu maciién, dass 
sie gestattet, derselbe künne öffentlich seine 

1 Waare anpreisen ?
Ks ist vorerst eine Frage und zwar keine 

! untergeordnete, ob es überhaupt nothwendig 
ist, die unter dem Namen „Kgyptische Zigar- 

| ratten* im Verschleisse sich befindlichen Pro
dukte direkt von den P'abrikanten zu beziehen. 
Dann aber ist es auch eine P'rage, wozu es 
gut ist, dass sich so viele P'abrikanten mit 
vielen Marken an den Lieferungen betheiligen. 
W ir gébén gerne zu, dass dem Raucher auch 
manchmal etwas ausserordentliches geboten 
werden müsse, dass er nicht gezwungen werde, 
gerade das zu konsumiren, was ihm jeweilig 
geboten wird. Wir rechnen mit dem Geschmacke 
und den Launen des Rauchers und sind weit 
entfernt davon zu verlangen, dass ihm blos 
inlandisches P'abiikat verabreicht werde. Indess 
wird bei uns seit Jahren ein wahrer Kultus 
mit fremder, auslandischer Waare getrieben. 
Jeden Moment bringt ein Anderer seine Er- 
zeugnisse zu uns und lasst sie durch die kön. 
ung. Tabak-Regie verkaufen, nachdem er durch 
diesen Umstand den sehr theueren Eingangs- 
zoll erspart. Anstatt, dass die kön. ung. Tabak- 

I Régié bestrebt wáre, durch Aníertigung aus- 
gezeichneter Zigarretten, die doch onehin ob 
biliig oder theuer, auslander Tabake als Fül- 
lung habén, den ungarischen Raucher für unsere 
P'abrikate allmülig zu gewinnen. werden fort- 
wahrend fremde Erzeugnisse für den Verschleiss 
angenommen, so, dass dér Konsument gewöhnt 
wird, selbst schlechtes für gut zu haltén, wenn 
es nur eine fremde Mai ke tiiigt. Allé Achtung 
vor jener I.oyalitüt, welche sich bemüht, den 
Konsumenten das, was er wünscht, darzubieten. 
Nun aber steht die Sache hier ganz anders. 
Dér Konsument verlangt ja diese Produkte 
gar nicht, sie werden ihm im Gcgentheil, wie 
schon erwahnt, mittelst Reklame aufgedriingt. 
Und wahrlich, wir in Ungarn habén es im ge- 
genwartigen Augenblicke nicht nöthig, dass die 
Arbeiter anderer Staaten und I.íinder Arbeit 
und llrot gewinnen. Das Pdend kann kaum 
grösser sein, als es ist und Aufgabe des Staates 
wiire es dafiir zu sorgen, dass überall, wo nur 
fremde Erzeugnisse entbehrt werden können, 
die einheimische bevorzugt werden. P'erner sehen 
wir auch nicht, dass dér Konsum durch der- 
artigc Manipulation steigt, im Gegentheil, je
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mehr fremde Krzeugnisse hier verkauít werden, 
desto geringer wird dér Ivonsum, desto weniger 
wird abgesetzt.

Mán wird allerdings Gründc hiefüi anführen 
können, dass die Konsunition fremder PrQdukte 
ervvünscht ist und díirfte es vielleicht mit Ziflfern 
nachweisen, dass dér Verdienst dabei ein weit 
höherer ist, als bei unseren Krzeugnissen. Dicse 
Beweisfiihrung, die vvir auch sclion öfter ver- 
nomnien habén, ist grundfalsch. Kine Zigarrctte, 
welche von dér Tabak-Regie zum Beispiel um 
4 Ileller gekault wird und wiire sie nocli so 
fein, stellt sicli bei Anfertigung in eigener Régié 
viel billiger. Dér eigentliche Grund, welche die 
Einíuhr fremder Krzeugnisse nothwendig maciit, 
ist ganz wo andeis zu suchen. Dér Mangcl an 
Rabriken, den wir schon seit so vielen Jahren 
dem Tabak-Monopole zum Vorwurf maciién, ist 
Schuld daran, wenn die fremden Produkte sich 
nach und nach hier heimisch maciién. In cinem 
Lande, dessen Arbeitskrafte nocli immer nach 
Amerika auswandern müssen, wenn s-ie niclit 
verhungern wollen, ist dér Mangel an Rábákén 
bei einem nachweisbar vorhandenen Konsum

einfach liicherlich, um kein stiirkercs VVort zu 
gebrauchen.

Müge mán endlicli das bureaukratische System 
im Betriebe des Monopols bei Seite schalien 
und das letztere als nichts anderes betrachten 
und beliandeln, als das, was es ist, ciné Gross- 
■ndustrie verbundön mit cinem Grosshandel.

Vermischtes.
Kein Márohen. Kommt da vor cinigen 

Tagén ein Hordár in einc Tabak-Trafik um 
ein Páckchen Rauchtabak á 0 1 leller zu kaufen. 
Kr erhiilt das Gewünschte, beanstandet jedocli 
die gekauflo Waare sofort, indem cr bchauptet, 
dér Tabak wiire zu trocken. zu schimmlig, 
auch scheint hereits irgend Jemand den lialben 
Inhalt entwendet zu habén, dcnn das l ’acket- 
clicn wiire viel zu schmáchtig und entspreche 
durchaus niclit dem daíür bezahlten Kaufpreise 
von 0 I leller, ein Betrag, dcr in diesen miserab- 
len Zeiten schon etwas heissen will. Was soll 
die armc Trafikantin thun r Sie hat kcinc grös- 
seren Packete und kcinen duftenden Tabak 
und so entschliesst sie sich, dem Kíiufer die (i 
Ileller zu retourniren, um solchermassen das 
Gsecliáít rückgiingig zu maciién. Argerlich üffnet

sic das Packet, nádidéin dér Hordár gegangen 
war, vielleicht. wei sie sich davon überzeugen 
will, ob die Kundc recht hat, vielleicht auch 
in besonderer Vorahnung eines ihr bcvorsteheden 
Glückes, dessen sie wirklicli theilhaítig wird, 
zuinal im nachstcn Augenblick ihr ein gkinzendcr 
Gegenstand entgegenblitzt, dér sich nach Knt- 
fernung des Tabakstaubes als ein werthvolles 
( )hrgehánge, das mit Türkisen und Brillantén 
befasst ist, entpuppt. Was die übergluckliche 
Trafikantin zuerst that, díirfte Jedcr errathen, 
dér eben fal Is nur geringe Rachkenntnis.se beim 
Abschátzcn des Werthes von Juwelcn besitzt. 
Vis-á-vis dér Trafik befand sich ja dér Daden 
eines Juweliers, dessen Inhaber fiir das Juwel 
40 Kronen anbot, ciné Sumine, íür welche die 
Trafikantin 1450 solche Tabakpiickchen in dér 
Grosstrafik ausfassen konnte. Die W'itze, die abcr 
jaliraus, jahrein iiber den Inhalt dér Zigarren 
und auch dér Tabakpáckchen zu machen beliebt 
werden, diese W itze sind gegenstandlos gewor- 
den und niclit mehr am Platze, denn, wie diese 
wahre Geschichte, die sich dicsér Tagé ereignet 
hat, beweist, scheint es den Tabak-Rabriks- 
Arbeitcrinen bereits so gut zu gelieu, dass sie 
statt ihres 1 laarschmuckes wirklichen echten 
Schmuck zűr Anfertigung dér Zigarren ver- 
wenden können.

IliitsrcMiaktcui : Ferriinnnil Holtai.

I ^ a g y -  é s  k i s t ő z s d é k  f i g y e l m é b e !

P O J f l T Z I  F b .  é s  T Á R S A
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Graz mellett)

ajánlják legjobb 'minőségüeknek elismert gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy k énes-,  mint különösen sza io n -gy u fá jo ka t.
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és rendkívüli keresletnek örvendenek, főleg :» 

Millennium -gyű fa,
Magva r korona-s véd gyű fa,
Magyar honvéd-szobor-gyufa,
Krokodil-gyufa és
Magyar Impcrial-gyufa elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

férfiak arczképeivel diszilvék.
Iiips-gyufa dobozokban és csomagokban kapható.
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