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Az elárusitás és annak befolyása
az üzletmenetre.
A termék jósága természeténél fogva
minden időben m érvadó volt, ha annak
piacza biztosítva lett. Nevezetesen azon
termekek, melyek mint élvezeti czikkek
magában ve ve ki vannak szemelve, na
gyobb fogyasztási piaczra szert tenni,
ezek nem kivannak mást, mint szüksé
gességüknél fogva jó hírnévre szert tenni,
minek folytán fogyasztásuk magától be
következik.
A minden oldalon növekedő versenynyel szemben, mint mai napság, a gyá rt
mány jósaga háttérbe szőritől tott. Első
sorban arról volt szó, hogy a fogyasztó
nak feltűnjék s őtet m egnyerje. Es igy
keletkezett nemsokára a kezdetleges
nagy- es kiskereskedésből az ő minden
fele segédeszközökkel, előnyökkel s bar
langokkal felfegyverkezett kereskedés, a
mely rövid idő alatt túlsúlyra verődött
s a gyártmányt visszaszorította.
Ezt ma minden téren tényleg észlelni,
hojjy egyes-egyed ü l s kizárólag csak a
kereskedés az, természete szerint, amely
a termek eladására befolyással bir. Mi
ezzel nem mondottunk semmi újat, hogyha
e g y elárusitásra szánt terméknek fogyasz
tását a kereskedésnek tulajdonítjuk. Mily
sok kiváló jó. amit az emberi esz es
szorgalom kigondolt s teremtett, a keres
kedelem művészetének annyiban esett
áldozatul, amennyiben rosszabb termekek
által helyettesittetett es óriási eredményt
ért el. Es ezen nincs mit csodálkozni !
Abban a lázas tevékenységben, amely a
kenyerkereset kérdéséből ered, nincs idő
azt megvizsgálni s meggondolni, leven a
fődolog az, hogy könnyű szerrel m eg
szerezzük ama dolgokat, amelyekre szük
ségünk van. A kereskedésnek arról kell
gondoskodni, hogy ezen kényelem m eg
legyen anélkül, hogy magát feltolja. A z
adott körülmények között nagyon drágán
m egfizetett s naponta észlelhető reklám
anyag gazdaggá teszi a reklám csinálókat es ha mást nem is érték el, legalább
tudatják, hogy ez vagy amaz termék
létezik.
A z e g y czikknek az elárusitása e g y átalában nem
oly
könnyű mesterség,
amint az közönségesen gondolható. T e r 
mészetesen, aki csak arra szorítkozik,
hogy e g y czikket forgalomba hozzon s
annak eredm enyet óráról órára es napról
napra m érlegelje, az természetesen nem
lát ebben semmi nehézséget. Azonban
e g y czikket gyártani s annak minden
lehető és kigondolható eladási kutforrast
felfedezni, annak elárusitását rendezni es
a tekintetbe veendő faktorra kellő súlyt
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fektetni, ez nem oly könnyű azon a téren,
amely többe-kevesbé kereskedelmi ügyes
séget szükségéi.
Európa legtöbb állama a dohánytermé
két mint ipari es kereskedelmi czikket
karolta fel és oly kizárólagos egyedárusági czikke tette, am ely hivatva van
jövedelm ével a kincstárt szolgálni. Ezen
monopolok bizonyos tekinletben kitünően
működnek, mert tagadhatlan, hogy oly
államban, a melyben dohányegyedáruság
behozva van, az a fogyasztóra sokkal
jobb, mint ott, ahol ezen czikk a lelkiismeretlen és kapzsi kereskedők s gyáro
sok prédájává válik. Azonban vájjon az
illető államok, amelyek a dohánytermé
kek gyártását s elárusitását saját keze
lésükben gyakorolják, mindent m egtesz
nek s elrendelnek, amit a modern keres
kedelem
parancsolólag megkíván,
ez
oly kérdés, melyre nemmel kell felelnünk.
Nem csak nálunk, hanem mindenütt, ahol
dohányegyedáruságról szó van. ezen tüne
tek mindenütt észlelhetők.
A z illető dohányegyedáruság tulajdo
nosai sokkal többet bíznak es építenek
ama törvényesen elismert jogra , mintsem
azzal is gondolnák, hogy első sorban a
kereskedésnek oly fontosságot kell tu
lajdonítani, am ely benne leletzik.
Azonban a dohánynyal es kész szivar
ral való kereskedésnek szükségé van ep
úgy, mint más fogyasztási czikknek egy
pompásan
berendezett
organizaczióra,
hogy ha iparról akarunk beszelni es ahol
m ellesleg
mondva, több százra menő
millió forintokról van szó, akkor lep elő
térbe a nagyon komolyan veendő kérdés,
t. i. az a kérdés, hogy e g y ily óriási
kereskedelem mily módon volna organi
zálandó, hogy a rengeteg tér folyton
inegnagyobbitassek.
A milyenek nálunk jelen leg az elárusitási viszonyok, ezek epenseggel nem
felelnek meg feladatuknak. M eg az elárusitási helyek, bár az eredetinek tízszere
set meghaladják, folyton halad, ami anynyival is inkább dicséretet érdemel, mert
minden alkalmat m egragad
újításokat
bevezetni, hogy a hatalmas müvet üzem
ben tarthassa. Mert el nem tagadható,
hogy a szükkeblüsegből eredó eszközök,
melyek
m. kir. dohányigazgatóságnak
rendelkezésére állanak, nem ritkán kezeit
teljesen megkötik.
E gy oly iparvállalat, amely évről-évre
nagyobb kiterjedést nyer es óriási össze
geket hoz, kell, hogy újítások által a
gépezetet megerősítse s neki életet adjon.
H ogy az állam inkább megengedheti
magának ily beruházásokat, mit a magán
ember, az kézzelfogható dolog, azonban
az a bürokratikus álláspont, amely itt
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nyilvánul, bénitólag hat s ha a gyártás
az által nem szenved, az csak annak a
vezetőségnek lehet köszönni, amelynek
feladata nem a legkönnyebb.
H ogyha a gyártás feladatát jó l s egész
ben teljesiti, úgy a teljesítendő munka
csak feleben elkészült. A
terméknek
gyárilag történt előállítása után a m. kir.
dohányigazgatóságnak a felelősége m eg
szűnt ép úgy, mint a gyártmányra való
befolyása, mert ez már a pénzügyminisz
térium hatáskörebe, illetőleg az alája
rendelt hivatalok hatáskörébe tartozik.
Am az vagy ezek által kellene az üzemet
vezetni. De hogy néz az ki ? A m. kirpénzügyminiszteriumnak
ama osztálya,
mely a dohányelárusitás alá van ren
delve, bár tisztviselői közül kevesen fo g 
lalkoznak vele, ezen hatáskörön kívül
m eg ren geteg más teendőt kell vegeznie,
amelynek az elárusitáshoz semmi köze.
íg y például tartozik hozzá e g y részé a
vámnak es az osztátysorsjáték üzeme, a
belyegjövedek stb. stb. Ugylátszik az
illetékes helyen abban a nezetben van
nak. hogy az elárusitás csak csekély
igazgatást igenyel s hogy ennek csak
mellékesen is lehet figyelmet fordítani.
Ép úgy, mint első helyen, úgy a má
sodik, harmadik helyen, szóval mindenütt,
ahova az elárusitás ügye tartozik, e g y 
forma gondot igenyel. Mert m eg kell
engedni, hogy a penzügvigazgatóságok
ez idő szerint annyira vannak teendőkkel
elhaimozva, hogy
a dohányárusitásra
csak igen kévés figyelm et fordítani képe
sek. H ogy is volna kepes e g y hivatal,
amely az adok es illetékeket közvetett
s közvetlen módon, az államegyedáruságok összesegükben ellenőrizni tartozik,
egy iparágat oly módon lábra állítani
egy
iparágat, amely
nemcsak
pénz
kezelést,
hanem
az
árukkal
való
manipulácziót magában rejt? A hátrányok,
melyek ezáltal keletkeznek, oly számosak
és az elárusitást oly módon gátolják,
hogy méltán lehet afölött csodálkozni,
hogyha csak felig-m eddig panaszok hall
hatók.
Azonban
ezen iparágnak,
illetőleg
dohányegyedáruságnak nincs azzal segítve,
hogy minden felig-m eddig rendben megy,
sőt ellenkezőleg, amint azt a bekezdés
ben említettük, minden iparvállalatnak
szüksége van e g y körültekintő, czéltudatos erélyes vezetésre, hogyha boldogulni
' akar.
Mindenki meg van lepődve a kimuta
tások számai által s bámulja azt az ered
ményt. amidőn az evizárlat szá/ezerek
többletét kimutatja. Bennünket ezen ered
mény nem ejt bámulatba, mert mi egy
más fogyasztási czikknek is figyelm et
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szentelünk, amely czikk a múltban mit
sem számított es amely magát oly fo
gyasztási czikke kinőtte, bogy
száz
milliókat eredményez. Kinek nem jut
eszébe itt az egykori faggyugyertya s
olajlámpa s belátnia kell, hogy a világí
tási czikkek ezerféle módon megszapo
rodtak s meg fognak szaporodni.
Részint az ipar terén észlelhető talál
mányok, részint az ügyes kereskedelem,
mely uj fogyasztási piaczokat keres s
azokat kiterjeszti, idézik elő ilyen tüne
teket. Mi teljesen méltányoljuk a külön
féle államok dohányegyedárusági intéz
ményét, természetesen első sorban a mien
ket ; hanem mégis nyílt kérdés marad,
hogy mily magasra rúgna a dohány-,
illetőleg a szivarka fogyasztás, hogyha
az magániparvállalat tulajdona volna az
itt figyelembe jövő adóztatás mellett.
Es nem másban mutatkoznék különb
ség, csak egy praktikusan organizált
bel- és külföldön újabb elárusitási pia
czokat kereső kereskedelemben. Sőt még
többet is megengedünk, hogyha a gyárt
mány az árhoz mérten rosszabb is volna,
még akkor is nagyobb eredmény éretnék
el, mert a kereskedelem nem vár, hanem
rohamosan előre tör es ez a dohánynyal
cp úgy történnék, mint bármely más
valamivel, ami fogyasztás alá esik.
A dohánygyártmányok elárusitása ter
mészetesen egy önálló s független hiva
talra volna bízandó, a honnan az organizacziónak ki kellene indulni. Persze sok
kal jobb volna, hogyha úgy a gyártás,
mint az elárusitás egyes-egyedül egy
nagyszabású hivatal által iáttatnek el,
amely dohányügy összes érdekeit min
den irányban felfogni kepes volna.
Ezen magas hivatalnak volna dolga az
alantas hivatalokat organizálni s pedig
oly irányban, hogy ezek az egesz fogyasz
tási ügyet, az áruk be- es kivitelet es a
pénzkezelést ellátni volnának hivatva.
Ezen alantos hivataloknak kötelessége
volna a dohánytőzsde ügyet praktikus s
megbecsülendő módon szervezni, ezekből
valóságos elárusitási filiálékat szervezni
s jólteves álláspontjával felhagyni.
A dohánytőzsde nem alapítvány, nem
ellátási intézmény. Az ő czélja első sor
ban az, a neki elárusitás végett átadott
árukat kereskedelembe hozni. Hisz min
den esetre szép dolog, hogyha az özve
gyek es árváknak az állam keresetet
nyújtani kepes, azonban, amint mi a
viszonyokat ismerjük, ezen kegyeletes
czel nem lesz clerve, sőt ettől eltekintve,
kártékonyán hat az elátusitásra. Nagyon
messze vezetne, hogyha ezt is bővebben
akarnék megbeszélni.
A z ily módon szervezett elárusitás
nem sokára más alakot mutatna, amilyent
ma mutat. Papiroson van 43000 dohánytözsér, akik az országban a dohánytermé
kek elárusitásával meg van bízva. Nem
mondunk nagy dolgot, hogyha azt mond
juk, hogy ezen 43000 közül alig 3000
olyan, aki a dohányárusi czimet viselni
érdemes volna. Első pillanatra nem egé
szen lehet felfogni, hogy a faluban a
dohánytőzsérnek annak kellene lenni min
den tekintetben; azonban nem látjuk be,
hogy mire való egy faluban 10 12
tezsér s abban a nézetben vagyunk, hogy
az egyedüli dohánvtózsér sokkal több
hasznot hozna, mint egy tuczat dohánytozsér, akiknél úgy sem található sem
dohány, sem szivar. Nem épen kedvezőbb
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helyzetben van az a 3000 valódi s ko fanemüok 10%-kal szerepeltek. Az év eleje óta
moly dohány tőzser, akiknek legfeljebb augusztus hó végéig az összes feladás 1,300.005
kocsirakomány fizető áru volt, 2 4° ,,-kal több,
fele es azoke is csak a városokban lei
mint a múlt év megfelelő időszakában. E nienyadatának teljesen megfelel.
Ez azonban nagyon szomorú üzlet- nyiségben a gabona 119.339, a liszt 50.046, a
vezetés, amely az egeszre bénitólag hat, szén 162.745, a l'ancműek 171.681) és az élő
amennyiben az egesz üzletmenetet szűkíti, állatok 72.706 kocsival szerepeltek. E forgalom
sőt nem ritkán teljesen lehetetlenné teszi. lebonyolítására az államvasutaknak 51.928 kocsi
Szükségesnek tartottuk újra azon tartha (ebből 5057 kölcsönkocsi) állott rendelkezésére,
tatlan állapotokra visszatérni, amelyek a melyeknek azonban alig 6/« része vétetett igényin;.
dohányegyedáruságot nagyon megkáro
sítják. sőt a közönségre is kellemetlenek.
•'{fí.tíiii* szám.
Egy helyes reformnak keresztülvezetését i IV—899.
csak abban az egyben látjuk, hogyha a
Ajánlati hirdetmény.
két hivatal egy egységes egeszben. egy
dohányegyedárusági igazgatóságban egye
Az aradi ni. kir. pénzügy igazgatóság közhírré
sülne, amelynek alárendelve volna min leszi, hogy az üresedésbe jött soborsini dohányden, ami hozzá tartozik s amelyből ki nagyáruda kezelésének betöltése czéljából 1891).
indulna egyenes módon, mi a teendő s évi október hó 3-án délelőtt 10 órakor zárt
miként legyen az végrehajtva, amire a írásbeli ajánlatok ulján verseny tárgya lás fog
dohányegyedáruságnak szüksége van.
tartatni.
Mig ezen hivatal szervezve nem lesz,
Az ajánlat tárgyát csakis a dohányforgalom
addig ezen szép es jövedelm ező ipar
utáni tözsdij képezi.
ágnak felvirágzásáról szó sem lehet.
A jogosítvány annak fog adatni, aki amellett,
hogy a legkisebb tőzsdijt követeli, a kezelésre
legalkalmasabbnak is fog találtatni.
A z eddigi dohánynagyárus a dohányanyag
Uj összekötő vasút. Esztcrgorn város érde eladása után l*íJ(J, azaz egy egész és nyolczlizedrész százalék tőzsdijal elvezeti.
keltsége és a budapest- esztergoin— almásfüzitői
A dohánynagyáruda összforgalma 181)8. évi
helyi érdekű vasut-lársaság igazgatósága elhatá
junius hó 1-töl 1899. évi május ho 31-ig 55861
rozta, hogy Esztergoin állomást a Mária Valéria
Irt volt, melyből 1-142 frt a kicsinybeni eladásra,
Dunaiadon át összeköttetésbe hozza a Duna
balpartján szemben fekvő Párkány-Nána állo i 54419 frt pedig az anyagbeszerzés végett hozzá
utalt 53 dohánykisárus forgalmára esik.
mással. A Mária Valéria-hid már eredetileg
Az áruda kezelésével a kisárulási, valamint a
akként lett építve, hogy azon nagyobb átalakí
valódi havanna-szivar árusítási jog és a bélyegtások nélkül lerakhatok lesznek a vasúti vágá
nyok és igy az összekötő vasút kiépítését az jegy és vállóürlap eladási kötelezetl seg is egybe
van kötve.
érdekeltek 818,000 írtból vélik megvalósíthatni.
Az egykoronás bélyeggel ellátandó ajánlatban,
1 A tervezett vasútnak fontos forgalompolitikai
mely a m. kir. pénzügy igazgatóság főnökéhez
szerep fog jutni s nagyban hozzájárul majd
1899. évi október ho 3-an délelőtt 10 óráig
ahhoz, hogy az északnyugati felföld és a dunabenyújtandó, a követelendő kezelési dij ("!„) szá
jobbparli vidék termékeinek kicserélése előmozzalékban számmal es belükkel tisztán kifejezendő
i dittassék. Jelenleg a Duna jobbparlján vezető
s hozzá a magyar állampolgárságot, nagykorú
budapest brucki és a balparton vezető budaságot igazoló, hatóságilag kiállított erkölcsi es
pcsl— marcheggi vonal közt a közös kiinduló
vagyoni bizonyítvány is csatolandó.
csomóponttól kezdve egész Pozsonyig, 213 km.
Az áruda a megbízott által 181)9. évi novem
távolságon nincs összeköttetés. A majdnem kiber hó 15-ig megnyitandó és a szükségelt do
merithctlen esztergomi szénmedenczo termékét
hány anyaggal ellátandó.
csak úgy lehet ma a Garatn és Ipoly völgyébe
Az aradi in. kir. adóhivatalnál leteendő hú
juttatni, ha azt előbb Hegyeshalmon ál Pozsonyba
natpenz 200 forint.
vagy Budapestre szállítják s onnan a marcheggi
vonalra viszik ál. Ugyancsak Pozsony — Hegyes
Aradon, 1899. augusztus 29-en.
halmon vagy Budapesten ál jut az észak-ma
M kir. Penzügyigazyatósag.
gyarországi hegyvidék puhaliirészáruja a Dunán
túlra. Bízvást várható, hogy a tervezett össze
kötő vasul kiépülte után csakhamar kiszorul a
stájer fenyőfürészáru a Dunántúlról és az osztraui, dombraui és karwini szén a felvidék
gyáraiból.

Vegyesek.

A magyar államvasutak bevételei. A m. kir.
; államvasutak igazgatósaga szeptember 7-én egy
millió forintot szállítót be pénztári fölöslegkép
j a központi állampénztárba. A beszállítás ez évi
összege ezzel immár 10,800.000 írtra emelkedett.
Uj személy- és podgyász-dijszabás. A jnngyar
kir. államvasutak igazgatóságálól nyert értesülés
szerint a bihari helyi érdekű vasul vonalán a
margitta-szilágysomlyói vonal megnyitása napjá
tól uj személy- és podgyász-dijszabás lép életbe,
mely állal az 1890. évi október hó 15-vel életbe
lépett személy- és podgyász-dijszabás érvényen
kívül helyeztetik. Ezen uj személy-díjszabás a
magyar kir. államvasutak dijszabás-elárusitó
irodájában (Budapest, Cscngery-utcza 33. szám)
20 fillérért kapható.
A m. kir államvasutak áruforgalma augusztus
hóban tetemesen emelkedőit. Legnagyobb czikk
voll a gabona, mely az összes feladásnak majd-

D e u tM c lie r T l i e i l

„DOHÁNYÁRUSOK

KÖZLÖNYE"

(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).
I N H A L T i Dér

a u r d e i Geschftfi s,

d é r R e d a k lio n .

gehörige Gcwichl zu legeli, das ist denn j ehen dér Leitung zu danken, dérén Auf
doch nicht so einfach und auf cinem gabe wahrlich keine leichte ist.
Wenn nun die Fabrikation ihre Auf
Gebiefe, das dér Handelskunst mehr als j
jedes andere bedarf, ganz unentbehrlieh. gabe voll und ganz erfüllt, so ist die zu
Zu allén Zeiten war das Produkl ,je
Die ineisten .Staaten Europa's habon leislende Arbeit nur zűr Hiilfte gethan.
nacli seiner BeschalTenheil in Hinsicht sich des Konsumartikels Tabak als eines Mit dér Fertigstellung des Produktes hört
dér Güte dafür massgebend, wenn ilnn Industrie- und Handelsartikels insoferne sowohl die Verantwortlichkeit, wie auch
cin Absatzgebiet im weiteren Sinne cr- bemítchtigt, als sie für sich ein Monopol die fernere Einflussnahme auf das Produkt
schlossen hittte werden sollen. Vornehm- schufen, dessen Ertritgniss den Staats- selbst bei dér k. u. Tabak-Regie auf und
licli diejenigen Produkte, welche
als kassen zu Gute kommen soll. In mancher j was da folgt, gehört zum Ressort des
Genussmiltel schon von selber dazu aus- Hinsicht wirken dieso Monopolé vortreff Finanz-Ministeriurns, beziehnugsweise dér
ersehen, ein grösseres Absatzgebiet zu lich, denn unleugbar ist es, dass dér ihr untergebenen Aemter. Von diesen aus
crzielen, sie bedurften nichts anderes, als Konsument. in Staaten, wo das Tabak- wird oder soll vielmehr dér Geschaftsdes sogenannten guten Rufes ilirer Zweck- Monopol besteht, viel besser daran ist als gang geleitet werden. Doch wie sieht es
dienlichkeit und in Folge dessen stellte dórt, wo er zumeist cin Ausbeutungs- damit aus 1 Jene Sektion im k. u. Finanzsieh (lenn auch ilire Komsumtion sehr objekl gewissenloser, habgieriger Kaufleute ministerium, welelier dér Tabak-Versclileiss
hald ein.
und Fabrikanten ist. Alléin, ob die be- untersteht, hat, trotzdem sich nur sehr
Mit dér Zunahme dér auf allén Ge- treffenden Staaten, welche die Tabak- I wenige Beamte damit befassen, ausser
bieten stets dritugeuden Konkurrenz wurde Fabrikation und den llandel in eigener diesen ihrem Wirkungskreise eine Menge
die Gitté des Fabrikates in zweiter Linie Régié betreiben, auch all das tliun und anderer Agenden zu besorgen, die mit
gcstellt. In erster Reilie gall es, den veranlassen, was dér moderné llandel dem Verschleisswesen gar nichts zu thun
Konsumenten sich bemerkbar zu machen gebieterisch erforderl, das ist eine Frage, habén. So untersteht denselben zum Beiund zu gewiiinen. Und so enlstand denn i die wir entschieden verneinen würden. spiel ein Thei! des Zollwesens, wie auch
aucli aisbald aus den bescheideneu An- Nicht nur bei uns, sondern überall, wo das Geschilft dér Klassenlotterie, die Stemfiingen des Gross- und Kleinhandels ein von einem Tabak-Monopole die Rede ist, pelgebühren etc. etc. Mán scheint alsó
mit allén Behelfen, Voi thcilen und Kniffen treten diese Erscheinungen auf. Die be- an kompetentester Stelle dér Ansicht zu
bewalíneter llandel, welelier im Zeiten- trelTenden
Monopols - Inhaber
rechnen sein, dass das Verschleisswesen nur eine
laufe die Oberhand gewann und die niimlich und bauen auch viel zu sehr i sehr geiinge Verwaltung erfordert und
Fahrikation an zweiter Stelle setzte.
j auf ihr gesetzlich anerkanntes Recht, als dass ihm daher nur nebenbei einige AufIn dér Thal kaim maii es dermalen dass sie daraul bedacht witren, dem Maii merksamkeit gewidmet werden soll.
Ebenso wie an erster Stelle, verhalt es
auf allén Gebieten beobacbten, wie einzig déi in erster Reihe jenc Wichligkeil lieiund alléin es nur dér llandel isi, welelier, J zumessen, welche ilnn innewohnt. Dér sich daruit aber auch an zweiter, dritter
je nacli seiner Beschaffenlieil, bestimmend I I landol mit Tabak oder den fertigen Stelle, kurz überall. wo das Verschleissfür den Absalz eines Produktes isi und j Zigarren bedarf jedoch, wie jeder andere wesen jeweilig liingehört. Mán wird doch
hleibl. VVir sagen damit nichts Neues, Konsumarlikel, einer trefflich eingerichte- zugeben, dass die Finanz-Direktionen der
wenn wir den Krfolg eines jeglichen zuni ten Organisation und wenn von einer malen so sehr mit Geschílftsagenden üherAbsalz bestihnnten Produktes dem Maiidéi
Industrie die Rede ist, vvobei es sich uin hüuft sind, dass sie dem Tabakverschleisse
zusclirciben. VVie Vieles, vortrefflich Gutes, Hunderte von Millionen Gulden Imiidéit, ihre Thatigkeit nur sehr sparlich zu
das menschliclier Geist und Fleiss erson- dann entsleht ganz von selbst ciné sehr widmen vermögen. W ie soll auch ein
uen und gesclialTen, ist dér 1landelskunsi ernst zu nehmende Frage und zwar die- Ami, das die Stenern und Gebüliren in
insoferne erlegen und durcli sclilechtere jenige, in welelier NVeise ein solcli kolos- direkler und indirekter VVeise, die StaalsProdukte rrsetzt worden, die einen im- saler I landol zu organisiren witre, tini das mqnopole sammtiich zu überwachen hat,
mensen Krfolg erzielten. Und daran ist inimense Gcbict slets grösser und wciter ; einem Induslriezweige in praktischer VVeise
auf die Beim; helf'en, ein Induslriezweig,
nichts zu verwundcrn. In dem hasligen auszugestalten.
Gelriebe, das von dér Brolfrage diktirt,
So wie die Verschleissverhílltnisse bei dér niclit nur die Geldgebahrung, sondern
keinem Zeit liissl zu prülen und nacli- i uns dermalen beschaffen sind, entsprechen auch die Manipulál ion mit deli Waaren
zudcnken, gill nur Eines und das ist die j sie nicht zum Geringsten ilirer Aufgabe. in sich schliesst? Die Miingei, welche
Be(|uemlichkeit dér Beschaffung aller Dinge Wahrend das um das Zehnfache seiner hiedurch überall fühlbar werden, sind so
die. mán hraucht.
ursprünglichen I-Iöhe gestiegene Absatz- zahlreich und beeintrachtigen das Ver
I)er llandel hat dafiir zu sorgen, dass ! geliiel sich immer mehr ausbreitcl, gelit sel ileisswesen in solcli erheblicher VVeise,
dicse Bequemlichkeit vorhanden ist und I die Fabrikationsstelle demgemílss in llin- dass maii sich biliig darüber wuudern
dass sic unbemerkt gebolen vvird, oline siclit fortwílhrender Verbesserungen vor muss, wenn es nur halbwegs klappt. Nun
sich gerade aufzudrangen. Das untcr LJin- und es kann ihr nur zum Lobé ange- ist aber dieser Industrie, recte Tabakstiinden so llieuer erkaufte Miitől dér rechnel. werden, dass sie jede Gelegenheit Monopol, nicht alléin damit gedient, wenn
Reklámé, maii sielil es lilglich, maciit aufgreift Neuerungen einzuführen, um das alles halbwegs in Ordnung geht, vielmehr
ihre Vcranstalter reich und wenn sie aucli gcwallige Riesenwerk im Gangé zu cr- erheischt, wie wir eingaugs envahnt habén,
gar nichts anderes besorgen witrde, als hallen. Denn es darf nicht geleugnet jede Industrie einer unisichtigen, zielbedass dieses odor jenes Produkl existirt. werden, dass die Engherzigkeit, mit wel- wussten. energischen Leitung, soll die
Dér Verschleiss eines Artikels ist bei cher dér Direktion dér k. u. Tabak Régié selbe vorwürts gelangen. Mán staunt über
weitem keim; solcli geringe Kunst, wie die Mitlel gebolen werden, dieser selbst die Ziffern-Kolonnen dér Ausweise und
des Defteren die Hünde bilidet. Eine In ist überrascht von deli Ergebnissen, wenn
maii gewöhnlich annehmen würde. Frei
licit, wer sicli daraul beschritnkt, cinen dustrie, die von Jahr zu Jahr an Aus- gerade zum Jaliresschlusse sich ein Plus
Aliikéi in den llandel zu bringen und dehnnug gewinnt und Riesensummen ver- von einigen llunderttausend Gulden zeigt.
das was Stunde und Tag bringt als er- einnahmt, muss natürlich den Gang dér Uns erscheint ein solches Resultat keineszielbares Resultal anzusehen, dér wird Maschine kriíftigen und beleben. Dass ein wegs als staunenswerth, nachdem wir
natiirlich keine Schwierigkeil darin er- Staat sich weit elier noch als dér Priváté unseren Blick auf andere Konsumarlikel
blicken. Alléin, einen Ariikéi zu fabriziren, derartige Investitionen gestalten darf, liegt werfen, die in dér Vergangenheit fást gar
ihn allé erdenklich ínöglichen Absalz- auf dér Maiid, alléin, dér hureaukratischc nichts galten und die sich heute als
(|uellen zu crschliessen, den Verschleiss Standpunkt, dér liier eingenommen wird, Konsumarlikel erweisen, wofür Hunderte
behindert auch liier und wenn die Fahri von Millionen eiugehen. Wem falit da
zu organisiren und lábéi auf den lelzten
daliéi in Betracht kominenden Faktor das kation darunter nicht leidet, so ist dics nicht die Unschliltkerze und die Oellampe
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von anno dazumal ein und wer wird
nicht zugeben, dass seither die Beleuchtungsarlikel um das Tausendfache zugenommen habén und ganz gewiss auch
noch zunehmen werden.
Theils die Erfindungen aui' dem Gebiete
dér Industrie, theils aber dér geschickte
Handel, dér sein Absatzgebiet sucht und
immer mehr ausbreitet, verursachten derartige Erscheinungen. W ir anerkennen
und würdigen vollstíindig die Institutionen
dér Tabak-Monopole in den verschiedenen
Staaten, dalier in erster Reihe auch bei
u n s; aber eine offene Frage bleibt es
immerhin, wie hoch sicli dér Konsum des
Tabakes, beziehungsweise dér Zigarrenfabrikatiou belaufen würde, wenn dieselbe
in den liítnden dér Privatindustrie liegen
würde, trotz dér möglichst hiebei in Betracht kommenden Besteuerung.
Und in nichts anderem liíge dér Unterschied, als in dem praktisch organisirten
und neue Absatzgebiete sowohl im In-,
wie im Auslande suchenden Handel. Ja,
wir gehen so weit zuzugeben, dass das
Produkt alsdann scblechter wilre im V erhílltniss zu den Preisen, gleichwohl müsste
das Ertrügniss ein ergiebigeres sein, denn
dér Handel wartet nicht ab, sondern er
stürmt hastig vorwítrts und das gilt auch
liir Tabak ebenso, wie für alles andere,
was den Konsum unterliegt.
Dér Verscbleiss dér Tabak-Produkte
müsste ganz entschieden durch ein selbststündiges, unabhilngiges Amt geleitet wer
den, von wo aus die Organisation desselben stattzufinden híltte. Besser freilich
wftre es, wenn sowohl Fabrikation, wie
auch Verschleiss von einem einzigen
grossangeleglcn Amte besorgt würde, das
nach jeder Richtung hin silmmtliche Interessen des Tabakwesens wahrnimmt. Sache
dieser bohen Amtsstelle wilre es alsdann,
seine Untéiümter zu organisiren und zwar
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nach jener Richtung, dass dieselben das
ganze Verrechnungswesen des Ein- und
Ausganges dér Waaren und Gelder zu
besorgen hatte. Sache dieser Unterümter
wilre es, das Traíikvvesen in einer praktischen und würdigen Weise zu organiI siren, aus denselben wirkliche VerkaufsFilialen zu creiren und den Slandpunkt
des Woldthuns daliéi ganz aufzugeben.
1Die Trafik ist keine Pfründe, kein Versorgungsobjekt. Sie hal. in erster Reihe
| den Zweck, die ihr übergebenen VVaaren
í geschílftsmílssig in den Handel zu bringen. Eo ist allerdings sehr schön, wenn
den W itwen und Waisen durch den Staat
ein Vei'dienst zugítnglich geniacht werden
kann, alléin, wie wir die Verhaltnisse
kennen, wird dieser löbliche Zweck kaum
erreicht, ganz abgesehen davon, schíldigl.
er den Verschleiss. Es würde zu weit
führen, wollten wir dies liier nílher klarlegen.
Dér Verschleiss, in einer derartigen
Weise organisirt, würde hald eine ungleich
andere Gestalt. annehmen, als dies dermalen dér Fali isi. A u f dem Papiere
stehen ca. 48.000 Trafikaulen, welche als
solche im Lande mit dem Verkaule dér
Tabak-Produkte betraut sind. W ir maciién
uns keiner Uebertreibung schuldig, wenn
wir sagen, dass von diesen 43.000 kaum
3000 den Titel Verselileisser verdienen.
Für den ersten Moment dürfte es aller
dings nicht einleuchten, dass in einem
Dorfe ein Tabak verseli leisser auch in jeder
Beziehung ein solcher sein soll : alléin,
wir sehen nicht ein, wozu ein Dórt 10— 12
Verschleisser benöthigt und sind dér Ansicht, dass ein einziger Verschleisser viel
mehr Nutzeii brílchte, als ein Dutzend
Traíikanten bei dem ohnehin weder T a 
bak noch Zigarren zu habén sind. Nicht
viel besser ist es um die wirklichen, restlichen 3000 Verschleisser beslellt, von

J

I delien liöchstens in den Stanten die Híllfle
ihrer Auf'gabe vollstandig entspricht. Das
j ist aber eine sehr traurige Geschaftsführung und sie wirkt lanmend auf das
Ganze zurüek, indem sie den Geschüfts! gang erschwerl, haufig sogar ganz un| möglich macht W ir habén es für nothwendig erachtet, wieder einmal auf jene
unhaltbaren Zustíinde zurückzukommen,
welche das Tabak-Monopol schwer schíldigen, aber auch dem Publikum milunter
sehr liislig falién. Eine durchgreifende
Reform erblicken wir nur einzig und alléin
in dér von uns vorgeschlagenen Vereinigung dér beiden so wichtigen Amtsstellen
zu einem einheitlichen Ganzén, zu einer
Tabak-Monopols-Direktion, dér alles untersteht, was zu ihr gehörig, zu einer
Stelle, von welcher aus in direkter Weise
all das in Anregung und zűr Ausführung
anbefohlen wird, war für das Tabak-Monopol von Nőiben. Insolange diese Am ts
stelle nicht creirl. wird, kann auch von
einem gedeihliehen Erblühen des so schönen und ertrílglichen
lndustriezweiges
nicht die Rede sein.

Briefkasten dér Redaktion.
Herrn A. Sch.

in Ny.
Um eine Erhöhung
Ihrer Verkaufsprovision müssen Sie in einem
wolilm otivirlem Gesuehe bei dér dortigen FinanzDirektion einreichen, welche Ilire Hitte dem
Ministerium vorlegen wird. Selbstverstándlich
muss diesem Gesuche dér geschftftliche Ausweis
beiliegen. Ob Ihr Gesuch Berücksichtigung finden
wird, das vermögen wir Ihnen nicht. vorherzusagen. Nachdem was Sie uns mittheilen. i*d
es möglich.
Herrn G. St. in Bpest. Wenden Sie sich an dem
Herrn Finanz-Sekretör Szikszay, Zollamtspalais.
Ililf á r e d a k t e u r : F o rd in a n ü H e fta l.
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