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Bevételek csökkenése a dohány- 
monopoliumnál.

1*. ó. legutóbbi hiv. kimutatás ismét 
egy fél milliót túltevó kevesebb bevételi 
mutat ki, mi azzal indokoltatik, hogy a 
mi testver államunk Ausztria, a mi tő- 
szomszédunk, a nyers dohányt megint 
nem nálunk vette.

Anélkül, hogy a kuliszák mögé lép
nénk s a viszonyokat közelebbről szem
lélnénk, napnál fényesebben láthatjuk, 
hogy valami bibi van, amint mondani 
szokták: ,,szomszédunknak nincs rendén 
a szénája4*.

Miért es mi okból szerzi Ausztria 
immár két év óta nyers dohányszükség
letét egyebütt? Úgy mondják a concur- 
renczia bennünket kiszorított, másutt 
olcsóbban kapják es igy reánk szükségük 
nincs, feleslegessé váltunk számukra.

Elismerjük és mi is belátjuk, a verseny 
nekünk árt es Ausztriának olcsóbb bevá
sárlási forrása is van, mint Magyarország, 
de eljárását, noha nem tartozunk azon 
politikai párthoz (hisz a politika nem is 
a mi kenyerünk), mely mindenkor, ha 
Ausztriáról folyik a tárgyalás, opozicziót 
képez, sem helyesnek, sem pedig igaz
ságosnak a német sógor eljárását nem 
mondhatjuk es néha-néha gondolatokba 
ejt bennünket, mert semmi sem szól a 
mellett, hogy (amint delegácziói ülesek 
alkalmával oly gyakran halljuk) a szom
széd, bennünket oly gyakran mellőzni 
szerető Ausztria szövetséges állama 
vagyunk, mi közös czel, közös erdek 
előmozdítását tenné kívánatossá. Addig 
is, mig a magyar kormány a doli íny- 
monopoliumot külön kezelte, azt, a mit itt 
nálunk elő nem állíthattak, Ausztriából 
hozatta be, nem kerdezve, nem-e kapjuk 
ugyan azt az árút olcsóbban es jobb 
minőségben másutt; ez természetes tetsz
hetett a német sógornak. Ott, hol jajaink, 
bajaink közösek, már nemzetgazdasági 
szempontból is kötelességünk mindkét 
szövetséges állam érdeket tőlünk telhe- 
töleg előmozdítani es valóban otromba 
gonoszság es igazságtalanság lenne, iia 
a két szövetséges társ bármelyike, saját 
kárára millióit az idegenbe küldene, 
amint azt elég együgyüen Ausztria teszi.

Jól eshetett Ausztriának mig mi az ő 
nem ritkán (mint a 80-as evekben is) 
kétes értékű dohányjáért millióinkat oda 
adtuk, ezt ók, részünkről mint tartozó 
kötelességnek tekintették es mi most 
mint fogadjuk az ő eljárásukat velünk 
szemben ?!

Nem áll az, legalább általában, hogy 
a mi dohányunk az osztráknak meg nem

I felelne; ők egyedül minden ok nélkül 
1 mellőzni kívánnak bennünket, ott ahol 

némileg is a mi érdekünkről léven szó,
: de kötelességről beszél ott, a hol az ő 
j érdekük kívánja; holott ók millióikat 

inkább külföld, e idegen államba, mint
sem hozzánk vándoroltatják. Nem lecz- 

! kéztetni, mint inkább jóakaró tanácscsal 
akarunk szolgálni. Minden a mi sok árt 
és ne felejtse soha az eskü, mint a szer
ződésszegőt Isten büntető keze, ha előbb 
nem, de utóbb biztosan eléri s a milyen 
a jónap, olyan a fogadj Isten!

A t. ez. olvasó tájékozására szüksé
gesnek tartjuk még megmondani, hogy 
mi évek óta nyers dohányban nagy és 
évről-évre növekedő mennyiségben feles- 
leggel rendelkezünk, minek több oka 

I is van.
l ény, hogy külföldön csak ügygyel-ba jjal, 

tehát nem valami könnyen adhatjuk el 
dohányunkat; noha ez nem rosszabbult, 
csak aránylag ára emelkedett és ehhez 
járul meg az a körülmény is, hogy az 
export kivitel egy kézben van, meg a bel- 

. földi fogyasztás is inkább csökken, mint 
növekedik es e szükség idejében a mi 
szövetségesünk is, megállapodásuk es 
szerződésekre mit sem adva, bennünket 
kerülve-kerül, pedig a mi vele szemben 
tanúsított eljárásunk inkább háladatos- 
ságot, mintsem idegenkedést érdemelne.

Eszköz a czélhoz
(Egy tőzsde tulajdonos indítványa.)

I Iivutásukat komolyan vevő dohányárusok 
évek óta azon fáradoznak, vájjon mikep orvo- 
solluitók e foglalkozással járó bajok. Mindnyájan 
abban egyetértenek, hogy mindenek előtt és 
el ö sorban is egy szövetkezet alakítása szüksé
geltetik, mely ügyeink- és bajainkat komolyan 
szivén hordani és tőle telhetöleg azokat orvo
solni föfoladatainak egyike lenne.

így pl. a fenntartás biztonsága, mely a 
dohányarusok összességének főgondját képezi. 
Mig minden más bármily néven nevezendő 
ipar- és üzletnemnél a vele foglalkozók jövőjük
ről gondoskodva van. csupán a dohányárusok 
egészen magukra hagyva, jövőjüket illetőleg a 
bizonytalanságnak néznek elébe; könnyen meg
történhetik, hogy az az üzlet, melyet éveken 
át vezetett, áldozat árán fenntartott, tőle el
vétetik, avagy nagy versenytársa akad. Az 
anyagi gond az, mely e pályával lépten-nyomon 
jár. Minden társadalmi állású honpolgárnak 
meg van az ő hitelszövetkezete, mely őt szorult 
helyzetében kisegíti, nálunk ez máskép áll, még 
a legkisebb összeggel sem segíthetünk magun
kon szükségünk esetén, mert nincs hitelt adó 
szövetkezetünk, mely könnyen visszafizethető 
hitelével segítene.

Légió azon megvitandó kérdések és indítvá

nyok száma, melyek hivatva lennének helyze
tünkön javítani. Kivihetetlen egyik sem ; ellen
kezőleg mindegyike ép oly biztos, mint gyorsan 
segíthetne nemcsak egyeseken, hanem mind
nyájunkon.

Mind e várva várt eszmék megvalósításához 
a föakadályt csupán a pénz hiánya gördítette 
elejbénk. Pénz, pénz és ismét pénz. Pénz nél
kül mit sem tehetünk, ez régi igazság. Ha arról 
volt szó, hogy a dohányárusok érdekében is 
kellene valamit tenni, a főeszköz hiánya, a pénz 
volt a legjobb akarat meghiúsítása. S e pénzt 
elő kell teremtenünk !

Nem a gyűjtésnek, avagy kölcsönkérésnek 
vagyok szószólója, saját erőnkből s csupán 
szakmabelieknél kívánom, még pedig játszva 
megszerezni a nékünk oly szükséges tőkét.

Amint egyéb egyletek, társaságok maguknak 
gyufa elárusitasáva! alaptőkét szereznek, tehet- 
nők mi mások példáján okulva, könnyebben, 
mint bárki.

Ne kicsinyeljük ez indítványt, hisz ez úton 
évente több ezer koronát majd minden nagyobb 
fáradság nélkül takaríthatnánk meg.

Legyen szabad tehát itt szaklapunkban ter
vemet fővonásaiban leírnom.

Képzeljék csak, ha részünkre hazánk határain 
belül egy minden tekintetben versenyképes, 
legjobb hiruek örvendő gyufagyáros a kizárólagos 
elárusítási jogot átruházná s e gyártmányt 
hazánk minden dohányárusa hozná forgalomba, 
úgy az egész gyufaforgalmunk legalább */4 részét 
mi adnók el és e nem megvetendő forgalmunk 
után járó „Dohunyárusok szövetkezetét" illető 
engedmény, melyben gyárosunk bennünket 
részesítene, évente kis vagyonra nőné ki magát; 
természetes, kitűzött czélunkat csak az esetben 
érjük el egészen, ha a gyárosokkal való tár
gyalásra ügyünket szivén hordozó, ügyes keres
kedőkből álló bizottságot küldünk ki s mi 
egyenkint és mindnyáján kellő szorgalmat ki
fejteni el nem mulasztjuk. Ily biztos sikert ígérő 
üzletbe bármely gyulagyáros készséggel bele- 
megy. Még mielőtt az erre vonatkozó pályá
zatot kiirnók, szerintem szükséges, hogy neve
zetesebb tőzsdetulajdonosokból álló sziikebbkörü 
tanácskozás tartatnék meg, melynek czélja lenne 
az évek óta tervezett „ Dohányárusok orsz. 
szövetkezeté“-nek megalakítása, mi megtörténve 
a fő, vagyis anyagi viszonyunkon biztosan 
segítve lenne; ennek sikertelenségét teljesen 
kizártnak tartom.

E szaklapunk hasábjain már számos és 
valóban szép, helyzetünkön javítani hivatott 
tervek hozattak ajánlatba, de fenti ajánlatom
nál könnyebben és gyorsabban megvalósíthatót, 
tudtommal, nem.

Igen tisztelt pályatárs- és társnőim, kik 
közügyünknak szolgálatába, mint én, állani 
kívántok, fogadjátok szívesen testvéri indítvá
nyomat.

„Munkára fel !*
K. B.



2 DO H AN Y Á RUSO K l< Ö Z LÖN YE

Vegyesek.
Az uj 20 koronás bankjegyek. Az Osztrák

magyar bank 1900. évi márczius hó 31-éröl 
keltezett 20 koronára szóló bankjegyeit 1900. 
évi szeptember hó 20-ától kezdve budapesti és 
bécsi íóintézeteinél szintúgy összes fiókintéze
teinél fogja kibocsátani. A  huszkoronás bank
jegyek forgalmi Összege a bankalapszabályok 
111. czikke értelmében korlátolva van; az 
Osztrák-magyar banknak az alapszabályok 88. 
czikkében megállapított feltétlen kicserélési 
kötelezettsége tehát e bankjegyek kibocsátása 
tekintetében nem áll fenn. A  most forgalomban 
levő 1880. évi május hó 1 -éröl keltezett ausztriai 
értékű 10 forintos bankjegyek behívása és be
vonására vonatkozó határozmányok annak idején 
külön hirdetményben fognak közzététetni.

Az aj 20 koronás bankjegyek leírása. Az 
Osztrák-magyar bank 1900. évi márczius hó 
81-éi ól keltezett 20 koronára szóló jegyeinek 
rétalakja 135 milliméter széles. 90 milliméter 
magas. Mindkét oldalukon vizjegy nélkül készült 
papíron vannak nyomtatva, az egyik oldalon 
magyar, a másikon német szöveggel.

A  tulajdonképeni 121 milliméter széles és 
79 milliméter magas vörös szinü jegyképen, 
melyet egy 5 milliméter széles derékszögű 
keret teljesen övez, jobbíelöl 00 milliméter 
széles és 51 milliméter magas irásmezö, balfelöl 
derékszögű keret van. s ennek középső tojásdad 
részében a magyar szövegű oldalon a Hungáriá-t, 
a német szövegű oldalon az Austriá-t ábrázoló 
női fej látható. Ezen keret mellett a képen 
111 milliméter széles és 18 milliméter magas 
talapzaton, mely az irásmezöt alul a külső 
keretnél szegélyezi s a derékszögű keret alap
jául szolgál, ülő gyermeki alak babérágat tart 
kezében A  talapzat és keret előtt, az utóbbit 
keresztülszelve, pajzs függ. melynek magyar 
szövegű oldala a nagy magyar állami czimert, 
német szövegű oldala pedig az ausztriai császári 
sast mutatja.

A  diszítményes rajzokkal ellátott talapzaton 
a magyar szövegű oldalon iráslemez van, melyen 
e büntetési határozat olvasható: .A  bankjegyek 
utánzása törvény szerint bünt.ttetik" ; a német 
szövegű oldalnak iráslemezére a huszkoronás 
jegy névértéke nyolez különböző hazai nyelven 
van nyomtatva.

A  külső 5 milliméter széles derékszögű keret 
felső és alsó részén a magyar szövegű oldalon 
négy-négy kis kör van „20“ számmal; közben 
e szavak „Húsz korona" és ékítmények foglal
tatnak, míg a két oldalrész baf- és jobbfelöl e 
két szóval „Húsz korona", két-két kis körrel. 
„20“ számmal s változatos ékítménnyel van 
ellátva.

A  német szövegű oldalon a külső keret felső 
részében négy kis körben vannak : a „20« szám, 
közben e szavak „Xwanzig Kronen" ékítmé
nyekkel, a két oldalrészen hat-hat kis körben 
a ,,20“ szám ékítmény és az alsó részen a 
a büntetési határozat német, szövege, mely 
ekként szól: „Die Nachmachung dér Bank-
noten vvird gesetzlich be.;traft.‘ *

E külső keret mindkét oldalán úgy a magyar, 
mint a német szövegoldalon a felső szegélyben 
egy-egy küralaku pajzs látható guilloche-diszít- 
ményekkel és annak sötétebb részéből a ..20“ 
szám világosan előtűnik.

A  felülnyomott mindkét jegyoldalon vonal- 
s részben fekete pontsorokkal kapcsolatos 
hurokalaku zöld guilloche-rajz mely az irásmezö 
közepén a zöld alapból fehéren kiemelkedő 
,,20* szamot tartalmazza.

IC guillcche-rajz sajátossága, hogy hurokjai 
az irásmezö közeliéről a jegy széle felé mind 
szükebben alakulnak. A felülnyomatot kívül, a

papírnak fehér, nyomtatás nélküli széle felé, 
dupla, ivalaku vonal szegélyezi. Jobbfelől a 
magyar szövegű irásmezöben, a bankjegy folyó 
száma, a német szövegű irásmezöben pedig a 
sorozat száma fekete színnel van kitüntetve.

Pénzügyigazgatók előléptetése A király 
Grummich Géza királyi tanácsost és VI. fizetési 
osztálybeli jelleggel fölruházott beszterczebányai 
pénzügyi igazgatót, Jablánczy Miklós királyi 
tanácsost és VI. fizetési osztálybeli jelleggel 
felruházott balassagyarmati pénzügyigazgatót és 
Kassai F. József királyi tanácsost és szombat- 
helyi pénzügyigazgatót jelen székhelyükön a 
VI. fizetési o ztályba sorozott pénzügyi igaz
gatókká nevezte ki. továbbá megengedte, hogy 
Kecskés Dezső pénzügyigazgató Ungvárról 
Sopronba, Kedves István pénzügyi igazgató 
pedig Segesvárról Miskolczra áthelyeztessék és 
nekik, valamint Kovács Gusztáv mármarosszigeti 
pénzügyi igazgatónak a királyi tanácsosi czimet 
díjmentesen adományozta, végül Györbiró Samu 
pénzügyi tanácsost és temesvári pénzügyi igaz
gató helyettest, a királyi tanácsosi czim díj
mentes adományozása mellett, Lúgosra pénz
ügyi igazgatóvá, Eisenlohr Ulrik pénzügyi titkári 
és segesvári pénzügyi igazgató helyettest Seges
várra, Szilvássy Alajos pénzügyi titkárt és 
nagyváradi pénzügyi igazgató helyettest pedig 
Beregszászra a VII. fizetési osztályba sorozott 
pénzügyi tanácsosokká és pénzügyi igazgatókká 
nevezte ki.

A játékkártyák és a pénzügyminiszter. Újabb 
időben olyan játékkártyák kerültek forgalomba, 
melyeket az előállító gyáros nem moshatóknak 
nyilvánított, holott a megejtett szakvizsgálat 
kiderítette, hogy bizonyos mázzal lévén bevonva,

I színeiknek a nedvesség iránt való érzékenysége 
daczára minden akadály nélkül ismételten is 
tisztíthatok. Ez a tisztítás aként történik, hogy 
a szóban forgó kártyákat fagygyuval gyöngén 
bekent gyapjukendövel megdörzsölik s aztán 
földlennel (úgynevezett feder\veiss-el) behintett 
hasonló kendővel letörlik. Ez az eljárás könnyen 
érthető okokból nem kerülte ki a pénzügy
miniszter figyelmét. Sietett is tudomására hozni 
a pénzügyi közegeknek, hogy az ily módon 
kikészített kártyák moshatóknak tekintendők és 
a magasabb illetéktétel alá vonandók.

Köszénbánya-társulatok megegyezése. Újabban 
az a hir terjedt el, hogy a magyar köszén
bánya-társulatok kartell-megalakitásan fáradoz
nak. Ez a hir, legalább ily alakban, nem felel 
meg a valóságnak; tény azonban, hogy több 
társaság, még pedig a salgótarjáni, a magyar 
általános, az esztergom-szászvári és az észak
magyarországi köszénbánya-társulatok körülbelül 
másfél évvel ezelőtt megegyezésre jutottak a 
vevők körének megvédését illetőleg, amely 
egyezmény 1901. január elsején lejár. Ezt a 
megegyezést akarják most 3 évre újra meg
hosszabbítani és nagyon valószínű, hogy a leg
közelebb létre is jön. Kartellről. különösen ami 
az árukat illeti, szó sem voli.

A magyar kir. államvasutak bevételei május 
hóban. Tudvalevő, hogy az áruforgalmi bevé
telek örvendetes nagymérvű emelkedése mellett 
a személyforgalmi bevételeknél a végleges 
leszámolás szerint a folyó év elejétől május hó 
végéig 809,000 korona bevételi kevesblet mulat- 
kozott. Erre vonatkozólag most arról értesü
lünk, hogy ezen kevesblet a következő junius 
havi leszámolás által nagy részben el fog enyész- 
tetni. minthogy az éves bérletjegyek után 
befolyt mintegy 100,000 korona a múlt évben 
a május havi, oz idén pedig a junius havi 
személyforgalmi bevételek javára konyveltetett 
és azonkívül a pünkösdi ünnepek az idén május, 
tavaly pedig junius hóra estek. Ennélfogva a 
személyforgalom nagyobb mérvű visszaeséséről 
nem lehet szó.

J A nők nemzetközi kongresszusa mint Párisból 
jeleneik, l ’ognon asszony elnöklete mellett 
kezdte meg tanácskozásait. Alelnökül Vincent 
asszonyt éz Viviani szoczialista képviselőt 
választották meg. Pognon asszony megnyitó 
beszédében a nő gazdasági, polgári és politikai 
jogairól éri ékezett. Kifejtette, hogy a huszadik 
század eddig ismeretlen szoczialista haladás 
eszméinek csodás gyözeln ét fogja tapasztalni. 
A z újítás teljes lesz, mert a nő segíteni fog a 
férfinak a jövő államának fölépítésében, a férfi 
nem fog többé úgy előre törni, hogy az asszony 
gyöngéd, de tudatlan keze fo yton visszafogja. 
Hogy a jövő boldogsága teljes legyen, férfi és 
nő őszinte egyesülésben, kéz a kézben szer
vezkedjenek együttes munkára A további tár
gyalások során a kongresszus löleg a munkás- 
nők sorsának javítását követelte és azt han
goztatta.
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áruda kezelésére folyó év szeptember hó 15-én 
délelőtt 10 órára Írásbeli zárt ajánlati verseny- 
tárgyalás tűzetik ki.

Ezen áruda évi forgalma 1899. evben az álta
lános forgalomba lévő dohánygyári monyokból 
599,958 korona a különlegességi gyártmányok
ból 40 62(i korona nyers értéket tett.

A  dohány fő- és különlegességi árus eddig az 
általános forgalomban lévő dohány-gyártmányok 
után 4H/0-a különlegességi gyártmányok után 
3w/0 kezelési dijban részesült.

Ebből : 1. A  kőrösmezői dohánynagyáius- 
nak 1'5%-a. ;

2. A  felsővissói dohánynagyárusnak 2*48°/0 és
3. A  szurdoki dohánynagyárusnak 2*75% 

kezelési dijjat volt köteles fizetni.
4. Az Írásbeli zárt ajánlatok a fentirt óráig 

1 adandók be.
5. A  versenytárgyaláson azok vehetnek 

részt — a kik:
a) 3760 korona bánatpénzt készpénzben vagy 

állami értékpapírban —  ajánlatukhoz mellékelnek.
b) A  kik a megkívántaié szerződéskötési 

képességgel bírnak —  vagyoni helyzetüket és 
kifogástalan magaviselctüket hatósági bizony
lattal igazoljak.

c) Ajánlatukban kijelentik — hogy az árve
rési és szerződési feltételeknek magukat alá
vetik és a nagy tőzsdét a m.-szigeti pénz- 
ügyigazgatósági széképületben üresen álló bolt- 
helyiségben helyezik el és annak hivatalosan 
megállapított évi bérét fizetni készek.

d) 1 la az ajánlatok a feltételek valamelyikét 
nélkülözik - figyelembe nem vétetnek.

e) A  legelőnyösebb ajánlat elfogadása fölötti 
de ütés is a nagyméllóságu Pénzügyminisztérium
nak tartatik fenn

Bővebb felvilágosítást alulírott.
M.-Sziget. 1900. augusztus 31-én.

A M.-szigeti m. kir. pénzügyigazgatóság.

Segédszer ke»zlö : He Ital Nándor.

tlaö cs. és kir. usb. eredeti selmecil pipa-, tajtékpipa- é> 
plpaeiár-syír fjzerö-berendciéisel.

TAKÁCS EDE
Z ó ly o m -S e lm e e z  mellett

A lak ítta to tt 1 836-bun
Ajánlja a legjobb hírnévnek Örvendő 

<•* kitűnő minőségre nezve jmratlan 
valódi Htdmec/i agyagjaiéit, tajték- 
pipáit, |>ij ászárait és szí aiszipkáit, 
minden kivitelben, a logoi, s ld> árak 
mellett.

Képes árjegyzékek bei mentes visszaküldés esetén kívánatra
borinentve küldetnek

Kpijodüli hirncocH jó gijartmanij
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHL.EISSER UNGARNS).

I N 1 I A I . T .  Die Min>Ioieinnaluneu hóim Tupak-Monopol. — Kin Miitel /.uin Zweck. -  Vermiscliles. — Krioflcasten dór Adininistration.

Die Mindereinnahmen beim 
Tabak-Monopol.

Und abermals verzeichnet dér Ausweis 
des VI. Quartals des laufenden Jahres 
cin Minus von über einer halben Millión 
in den Einnahmen und abermals vvird 
diese Mindereinnahme damit molivirt, 
indem unser Schwesterstaat, das mit 
uns so eng verbundene Österreich, den 
Bezug von Rohtabaken auch diesmal 
unterliess.

Mán braucht sonst nicht in den Ver- 
haltnissen eingeweiht zu sein, um auf den 
ersten Blick zu erkennen, dass hier etwas 
nicht recht klappt. Warum und aus wel- 
chem Grunde bezog Österreich bisher 
seinen Rohtabak, das heisst, den für ihn 
geeigneten von uns und warum bezieht 
es diesen seit zwei Jahren nicht mehr?

Es heisst, die Konkurrenz habén uns 
verdrangt. In Österreich vermögen sie 
sich einen wohlfeileren Tabak zu ver- 
schaífen, als es dér unsere ist, ergo ( 
braucht mán dórt den unseren nicht ! 
und wir sind daher höchst überflussig 
geworden.

W ir gestehen. dass auch wir daran 
glauben und dér Meinung sind, dass uns 
die Konkurrenz in Bezug dér Preise dér 
Tabake wesentlich geschadet und mán in 
Österreich billigere Bezugstjuellem findet, 
als es diejenige Ungarns ist. Gleichwohl 
erscheint. uns dieser Vorging clerart 
widersinnig, dass wir, ohne jener Partéi j 
anzugehören, die überall Opposition maciit, I 
wenn von Österreich iiie Rede ist, iinmer- 
hin die Angelegenheit etwas niedriger | 
zu hangén uns veranlasst fiihlen.

Thun wir das, so finden wir Mancherlei, I 
was zum Nachdenken vollstándig Anlass 
gibt und was keineswegs dafür spricht, 
dass die beiden Staatsmonopole die zahl- 
reiche gemeinschaftliche Interessen mit 
einander verknüpft, auch ein Ganzes bil- 
den gleichsam, wie es beicle Staaten sind 
und wie maii dies gelegentlich dér Dele
gál ions-V< rhandlungen so oft zu hören 
bekommt.

Lángé nachdem die ungarische Regie- 
rung das Tabak-Monopol bereits in 
eigener Régié verwaltet hatte, war mán 
hier so coulant, um all das. was hier 
nicht erzeugt werden konnte, aus Öster
reich zu beziehen. Maii nörgelte keines
wegs an den Preisen, viel weniger an 
tlie Oualitát dér Waaren und bezog ilie 
Tabak Produkte, welche gebraucht wur- 
den, aus Österreich trotzdem es viel 
billigere Bezugsíjuellen, vielleicht auch 
bessere gab. Und das war ganz in Ord- 
nung. W o die Interessen zweier Staaten 
so eng mit einander liirt sind, wie hier, 
wo das Wohl und Wehe tles einen auch 
dem anderen nahe geht. wo dér volks 
wirthschaftliche und nationalökonomische 
Aulschwiing beide l'heile gleichmassig 
berührt, da wáre es ebenso unklúg, als 
ungerecht, wenn maii die Millionen 
hinausschickt in die Fremtle und amiért:

bereichert zum eigenen Nachtheile und 
Schaden.

lm Österreich scheint mán jedoch nicht 
diesel* Ansichl zu huldigen. Insolange 
das verblindete Ungarn seine Millionen 
hergab, um die nicht selten fragwürdigen 
Tabak-Produkte (wie es zum Beispiel in 
den 80-er Jahren háufig dér l*'all war) 
abzukaufen, machte mán zu den Gescháf 
ten die Miene dér sich ganz von selbst 
verstehenden Ereundschaft. Nachdem 
jedoch im Laufe dér Jahre die Fabri- 
kation in Ungarn einen derartigen Fort- 
schritt erlangte, dass es dér österreichi- 
schen an Leistungsfahigkeit in nichts 
nachsteht, wurde dér Spiess umgedreht. 
Maii kauft einfach die so nothwendigen, 
zűr Tabak -  T'abrikation in Österreich 
kaum entbehrlichen ungarischen Tabake 
nicht mehr und bezieht sie lieber aus 
dér Fremde. Ist das zu billigen, is das. 
von welchem Standpunkte aus immer 
betrachtet, für beide Tabak-Monopole 
erspriesslich ?

Zum besseren Verstíindnisse des Lesers 
wollen wir hier illír kurz erwáhnt habén, 
dass wir in Ungarn. seit Jahren, an 
einen riesigen Überflusse roller, zu Rauch- 
tabaken verwendbarer Tabake laboriren. 
Wohl mügén hiezu mancherlei Umstánde 
beitragen. dass mán von einem Über
flusse sprechen kaim, Thatsache aber 
ist est, dass wir unsere Rohtabake nur 
schwer im Auslande anzubringen ver
mögen. Unsere Tabake sind nicht schlech- 
ter geworden. dagegen sind sie verhált- 
nissmassig theuerer. Dazu kommt noch, 
dass dér Export dieser Tabake in einer 
einzigen Manci liegt und dér Bedarf im 
Inlancle eher ab, als zunimmt. In dieser 
Zeit dér Noth kommt nun auch dér Kunde 
Österreich. welcher bisher einen nahm- 
liaften Theil dieser Tabake bezogen 
hatte, auf den Einfall, sich stetig als 
Kunde zurükzuziehen und seinen Bedarf 
in fremden Staaten zu decken, sein Geld 
dafür in das Ausland zu senden. Wir 
finden, dass ein derartiger Vorgangkeines- 
wegs danach angethan ist, jene Rtick- 
sichten auch ferner aufrecht zu haltén, 
die bisher beide Monopolé, namentlich 
aber das unsere dem österreichischen 
gegenüber beobachtet hatte. Wohl sind 
unseres Wissens nach die beiden Tabak- 
Monopole durch Vertragé gegenseitig 
gebunden und an eine' Lockerung dieser 
Vortráge nicht zu denken. Gleichwohl 
gibt es eine Unzahl von Einrichtungen und 
gegriiseitigcm Gepílogenheiten, die keines- 
falis Ungarn zum Vortheile gereichen 
und die unter solchen Umstanden abge- 
schaíTt werden könnten. Ungarns Tabak- 
Monopol, wir wollen deutlich sprechen, 
vermiig heiite schon vollstándig auf eige
nen Füssen zu stehen und wenn ihn 
nicht in allén Stücken coulant begegnet 
wird, kaim aut h jede Rücksicht entfal'en, 
die bisher in sehr generöser Weise be
obachtet wurde.

Ein Mittel zum Zweck.
(Von einem Trafikanten.)

Seit vielen Jahren műben sich diejenigen dér 
Tabakverschleisser. denen es Krnst um ihren 

j Heruf ist. damit ab, wie den zahlreichen Uebel- 
stánden, welche dem Trafikantenstande anhaf- 
ten, abzuhelfen wíire. Alles ist darin einig, dass 
vorher eine Genossenschaít gebildet werden 

i müsse, welche in allén Fragen, die den Trafi- 
kanten-Beruí berühren, vorginge.

So zum Beispiel ist es die Sicherheit dér 
Existenz. welche eine Hauptsorge sammtlicher 
Verschleisser bildet. Wáhrend allé anderen 
Bei ufsgattungen zumeist ihre Existenz auch für 
die Zukunft gesichert habén, kann dér Tabak- 
Trafikant selbst die Sorge nicht los werden, 
dass ihm sein Geschiift, das er Jahre láng ge- 
führt, eines Tages ganz abgenommen wird, oder 
dass ihm im besten Fal le durch eine neue 
Konkurrenz sein Verdienst íiusserst geschmíilert 
werden kann.

Kerner sind es bekanntlich die materiében 
i  Verhaltnisse, welche dem Trafikantenstande 
! schwere Sorgen aufbürden. Jede Berufsklasse 

hat ihren Kreditverein und wenn es selbst die 
geringfiigigste Summc wíire, welche einem 
Kreditbedürftigen zu Gebote stiinde, dér Tabak
verschleisser geniesst selbst diesen kleinen 
Kredit nicht, da er selber nicht dafür gesorgt 
hat. sich durch Begründung eines kleinen Kre- 
ditinstitutes diesen zu verschaffen. Das ist aber 
umso Irauriger, als gerade dér Trafikant es ist, 
welcher einen Kredit nolhwendig hatte, einen 
Kredit, dér leicht rückzahlbur, auch biliig zu 
stehen kiime.

Zahlreich sind die Eragen, welche zu erledi- 
gen wáren, um dem Trafikantenstande auf die 
Beine zu helfen. Undurchfiihrbar ist keine ein- 
zige dieser Fragen. im Gegentheil, jede ein- 
zelne von ihnen liesse sich zu Gunsten des 
Ganzén ebenso siclier als rasch erledigen. Was 
bisher dabei Schwierigkeiten verursachte, war 
dér Umstand, wonach immer zűr Durchführung 
dieser Ideen ein Einziges mangelte und das 
war das Geld. Geld und wieder Geld. Ohne 
Geld liisst sich nichts maciién, das ist und 
bleibt eine Wahrheit. So oft davon gesprochen 
wurde. irgend etwas zum Wohle des Trafi- 
kantenstandes zu gründen. war dieses Haupt- 
mittel nicht da und daran scheitert stets dér 
beste Wille.

Dieses Geld soll und muss nun beschafft 
werden. Veríügen wir selber nicht über das- 
selbe, so verfügen wir wcnigstens über die 

; Macht, solches zu beschaflen. Nicht im W ege 
i eines Anlehens oder einer Sammlung soll dás 

Geld, welches wir benöthigen. beschafft wer
den nőin, wir wollen es durch eigene Kraft 
und klugerweise bei unserem Berufe leicht und 
spiclend erwcrbcn.

Gleichwie es jetzt bekanntlich vicle Vcrcine 
und Verbande thun, dass sic ihre Eonds durch 
den Vcrkauf von Ziindholzchen vermehren, 
sind wir Trafikanten sclbstredend mehr als 
jeder andere Verband in dér Lage, uns durch 
den Vcrkauf von Zündhölzchen eine lMiinahms- 
(|uelle zu sichcrn, die uns und unseren Zw. ekén 
dienlich ist. Es handclt sich hier um etwas 
Grosses, um etwas. was dem Trafikantenstande
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viele tausende Gulden jáhrlich einzubringen 
geeignet ist und keineswegs ist hier von einer 
Lappalie die Rede.

Aus dem Grunde will ich meinen Vorschlag 
auch in wenigen Zugén hier klarlegen. Stellen 
wir uns vor, dass wir mit irgend einer ronora- 
mirten Zündvvaaren - Fabrik die Abmachung 
treffen, dass diese ausschliesslich ihr Produkt 
für uns liefern werde, wir dagegen in sammt- 
lichen Trafikén des Landes dieses Produkt in 
Verschleiss nehmen, gewiss drei Vierttheile des 
Zündvvaaren-Konsums lage in nnseren Hiinden 
und ich bin íiberzeugt, dass die uns gewáhrte 
Provision, beziehungsweise jene Abgabe, welche 
dér Fabrikant nn den Trafikanten zu leisten 
hátte, alljáhrlich ein kleines Vermögen auo- 
machen würde. Allerdings müssfe die Sache 
klug und energisch in die Hand genomruen 
werden, zumal es keine einzige Fabrik gibt, 
welche nicht unsere Wünsche befriedigen 
würde. Mán denke nur, um welch grossartiges 
Geschaft es sich dabei für eine Fabrik handeln 
würde !

Vor Allém ist hiezu eine Besprechung dér 
namhaftesten Trafikbesitzer nothwendig Diese 
Besprechung müsste vorerst zum Ziele habén, 
dass eine Vereinigung. wie wir sie benöthigen 
und wie sie seit Jahr und Tag geplant wird, 
zu Standé káme. Und diese Vereinigung kátne 
auch augenblicklich zu Standé, nachdem, wie 
gesagt, die Haupt- namlich die Geldfrage ohne 
allén Zweifel gelöst werden könnte, gelöst in 
dér von mir hier erwáhnten Weise, wobei ein 
Misserfolg vollstándig ausgeschlossen ist.

Die geschatzten Leser dieses Blattes habén 
hier an diese. Stelle schon des Oefteren braucli- 
bare und nützliche Winke erhalten, wie ilire 
Lage verbessert werden könnte. Ich will nicht 
so unbescheiden sein, um zu sagen, dass dieser 
mein Vorschlag dér allerbeste ist, dér bisher 
gemacht wurde, alléin, eines ist sicher, er ist 
leicht durchführbar und lásst die Hoffnung zu,

auf sicheren Erfolg. Und das ist sehr viel. 
Mögen meine geschatzten Kollegen und Kollegi- 
nen dies in Krwftgung ziehen und ehebaldigst 
durch ein einmüthiges, zielhewusstes. energi- 
sches Maiidéin den Beweis liefern, dass es ihnen 
sowohl um die eigene Wohlfahrt, als auch um 
die dér Gesammtheit ehrlich zu thun ist.

I C  B .

Vermischtes.
Ernennungen. Dér Finanzminister ernannte: 

die Tabakfabriks-Vicedirektoren Kari Pelczer 
und Heinrich Loser zu Direktorén; die Tabak- 
fabriks-Sektionsleiter Ludwig Mértz, Hugó Hoflf- 
mann, Georg Schediness und Wilhelm Hachnel 
zu Tabakfabriks-Vicedirektoren; den Sektions- 
leiter in dér Staatsdruckerei Ferdinand Vavra 
zum Finanz-Rechnungsrathe ; den Oberbeamten 
in dér Staatsdruckerei Ludwig Vásárhelyi zum 
Finanz-Rechnungsrevisor und den Finanz-Rech- 
nungsprektikanten Joliann Bekö zum Finanz- 
Rechnungsoffizial in dér Staatsdruckerei-Bucii- 
haltung.

Briefmarkenkuriosa. Von 14. August an soll- 
ten für die von Finnland ins Ausland gehende 
Kon espondenz ausschliesslich russische Brieí- 
marken zűr Anwendung kommen. Um aber 
auch fernerhin das Ursprungslaud dér aus Finn
land komraenden Briefe kenntlich zu machen, 
beschloss mán in finnlándtschen Kreisen, ein 
Wappenzeichen herstellen zu lassen, das gleich 
einer Brieímarke auf dem Couvert angebracht 
werden sollte. Dér finnlándische Künstler Axel 
Gálién lieferte das Wappenzeichen, das die 
Gestalt und Grüsse einer Briefmarke hat und 
ein Kunstwerk im Kleinen ist: im tieffschwar- 
zen Féld links Finnlands Wappen, ein rotlier. 
gekrönter Schild mit goldenem Löw en ; oben 
und untén die Namen „Suomi“  und ,,Finnland‘ * 
in Weiss. Sofort nach Erscheinen dieses Wap- 
penzeichens im Handel erfolgte jedoch ein Ver- 
bot dér russischen Ooei postverwiltung. Briefe

zu befördern, die mit demselben verselien waren. 
Mán fand nun einen neuen Ausw eg: mán ge- 
brauchte mehr oder weniger durchsichtige 
Couverts und klebte das Wappenzeichen auf 
den Brief selbst, so, dass es in Folge seiner 
starken Farben durch das dünne Couvert hin- 
durchschimmerte. Auch das ist den Polizeibe- 
hörden unangenehm und sie weigern sich, der- 
artige Briefe entgegenzunehmen. Es bleibt nun 
nichts Andres übrig, als sich zu den russischen 
Briefmarken zu bequemen oder seine Korres- 
pondenz unfrankirt zu versenden. Im letzteren 
Falle muss mán natürlich dem Adressaten das 
1‘orto nebst Strafporto ersetzen Diesen Ausweg 
wáhlen jetzt die Meisten Auslándische Brief- 
raarken (inden in Folge dessen jetzt einen 
enormen Absatz nach Finnland.

Kommerzielle Abendkurse. Dér Veriin fúr 
Verbreituny kommerziellen Fachwissens errielitet 
heuer einen Abendkurs für 1 Iandclslehre und 
einen Sprachenkurs, zu welchem sich zahlreiche 
Hörer inskribiren liessen. In diesen Kursen sitid 
noch einige halbe und ganze l'reiplátze zu 
besetzen; Reflektanten wollen sich beim Sek- 
retiir (Vörösmartygasse Nr. 42) welden.

Neues Telegraphenamt im 6 Bezirk. Die
königlich ungarische Post- und Telegraphen- 
direktion hat auf Ansuchen dér Theresienstádter 
Bezirksvorstehung im königlich ungarischen 
Postamle Obere Waldzeile Nr. IV.) ein T e le -  
graphenamt eingerichtet.

Briefkasten dér Administration.
H. J. in B. Blatt mit dér heutigen Post ab- 

gegangen.

K. D. in W. Besten Dank. Unsere Adminis
tration hat das Nöthige veranlasst.

Hilfcreliikteur Ferdinand Haltai.

„ L E  G R I P F O N "  ~ -  
-  -  -  „ L E  S U B L I M E ”

anerkannt bestes und feinstes echt französische

ZIGARETTENPAPIER.
Unentbehrlicher Artikel in den k. u. Tabak-Gross- und Kleintraliken!

L O H N E N D E R  V E R S C H L E I S S ,
weil von Jedermann verlangt.

GENERAL-DEPOT:

G O L D Z I E H E K  G É Z A
B u d a p e s t ,  V., Sas-utcza 29. szám.
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