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Szivarfogyasztás.
Még mindig függőben levő kérdés az, 

hogy egy ország dohányintézősége által 
forgalomba hozott dohánytermékek csu
pán a saját országra nézve annak lakos
ságának legyenek gyártva, vagy pedig 
nem-e tartozik a dohányjövedek terén a 
legfontosabb kérdések egyikéhez, hogy 
mily uton-módon lenne elérhető a dohány- 
termékek más országokbani kivitele.

Ennek a dolognak, t. i. gazdasági 
szempontból tekintve, igen nagy a jelentő
sége. Tegyük fel, hogy egy oly dohány
ban gazdag ország, mint a mi országunk, 
—  mely a többi dohánytermelő országok 
között hatodik helyen áll — nem bírna 
dohány jövedékkel, s csak a magánipar, 
magán kereskedelem foglalkozna ezzel. 
Mi lenne ennek következménye? Válasz: 
Következménye az lenne, hogy ezen ipar 
és kereskedelem kényszeritetnék, miként 
Európában gyártmányuk részére minde
nütt forgalmat, szóval általános forgalmat 
érjenek el, melynek üdvös hatásául sok 
millió korona jönne az országba, a mi 
csak úgy a dohánytermelők részére, mint 
Magyarország munkaerőire nézve elöny- 
nyel birna.

És nem utópia ez, a miről itt beszé
lünk. Abban az időben, a mikor Magyar- 
országon még nem létezett dohanyjöve- 
dék, a mikor vasúti hálózat, hogy úgy 
mondjuk nem hozta közelebb egymáshoz 
az országokat és az áruk szállítása veg- 
nélküli nehézségekben ütközött, már akkor
tájt létezett Magyarországban szivarok
ban! kivitel, nem is említve a nyers dohányt, 
mely külföldi üzletemberektől vétetett meg. 
Csodákat látnánk ma rajta, ha minderről 
statisztikai adatok léteznének, hogy mily 
nagy terjedelemben volt akkortájt űzve a 
nyers-dohány s a kész szivarok kivitele. 
Igaz ugyan, hogy azallam évenkénti tiszta 
nyeresége a dohányjövedék után hetven, 
egész nyolcvanig terjedő millió korona, de 
mit számit ezen bevétel, tekintve azon 
összeget, mely egyrészről a dohány meg
adóztatása hozna be, továbbá ama nép- 
gazdasági előnyok, melyek ezzel tagadha
tatlanul össze lennének kötve. De hisz 
mi nem vagyunk ellenei a dohány’övedek- 
nek, s nem is akarunk azokká lenni; a 
nálunk majd egy félszázad óta bevezetett 
dohányjövedék nagyon előnyösnek mutat- I 
kozik ezen gyártmányok fogyasztóinak, 
kevésbbé azonban a számításba jövő i 
munkaerős a legkevésbbe pedig az allam- | 
pénztárra nézve, mely évente aránylag | 
nagyon gyér nyereségösszeget tud felmu
tatni a bevételnél.

Az indokolás kéznél fekszik. Úgy,

amint említettük ez azon körülményben 
leli magyarázatát, miszerint azzat meg 
vannak elégedve, hogy a saját ország 
fogyasztó közönségét ellátják szivarokkal 
nagyban károsítva az állampénztárt. Annál 
is inkább rendkívülien hat ez a jelenség, 
miután minden időkben s minden alkalom
kor ki lesznek emelve a közgazdaság javára 
szolgáló kérdések. A képvisehiház,a sajtó
ban, gyülekezeteknél, sőt még bankettek 
es ünnepségeknél mindig számot vetnek 
a közgazdasági kérdésekkel s mindennap 
van egy más és újra más megváltó, aki az 
országot újabb tanácsokkal ellátja. Külö
nös, a legközelebb fekvő dolgot nem lát
ják s nem veszik számításba. A természe
tes, melynek folytán az oly koloszális ipar
nak mint a dohányjövedék forgalmi telepe 
két keresnie kell a külföldön, samit kimu
tathatóan igen könnyen találhatna is, ezen 
kérdés nem szolgál vita tárgyául sem a 
sajtónál, sem a képviselőházban és a keres
kedelmi kamaráknál sem, a legkevesbbé 
pedig magánál a dohány-intézőségnél. Tán 
eme körülmény azon alapszik, hogy nem 
tudják a valódi tényállást? E kérdésre 
nemmel felelhetünk Mindent ott csak oly 
jó l tudják, mint magunk ; vagy pedig, hogy 
nem éreznek kedvet a változtatáshoz 1 
Miért ?

A szivaroknál a bevétel 40— 70°/o között 
ingadozik. Nekünk úgy tetszik, hogy a 
nehézségek miként kivitel lehetségessé 
legyen, itt nyugosznak. Mert a verseny 
természetesen nem engedne meg ilyen
forma tiszta hasznot egy gyártmánynál, 
s ilyent, legyen az még ennél sokkal cseké
lyebb is, már eleve kizár. Már most azon
ban e pontról még igen sokat lehetne 
mondani. Nagyon is természetes, hogy a 
kivitelre számított árut egészen máskép 
kell taksálni, mint azt, a melyen az állam
polgárra számított adóteher nyugszik. Még 
a szomszédos Ausztria sem tudná a ver
senyt megállni, amit itt csak felületesen 
említünk, miután megegyezés szerint ver
senyharc a magyar és osztrák dohányinté- 
zőség között nem lehetséges.

Ami a  jelenlegi kivitelünket illeti, az cső k 
a nyersdohányra nézve áll, mely a dohány 
reszv. társaság által lesz a külföldnek el
adva. Ama minimális összeg, melyet e ki
viteli társaság —  általánosságban tekintve 
magát a cikket szállít, majdnem nevet
séges, hogy mint bevételi összeget vegyük 
számításba. Az a néhány garas, melyet a 
m. kir. állampénztár ennél az üzletnél elér, 
egy magánvállalatnál képezhet bevételt, 
nem pedig egy államnál, mely hiszen tet
szése szerint járhat el cikkei kivitelezésé
nél, ami végül a szivarokat illeti, úgy tud- 
tunkkal még ezideig meg sem kíséreltek 
a kivitelt létrehozni. És mégis néhány

j szivarnem átadása a kontinens főhelyein 
| oly képviselőségeknek, akik kizárólag 
1 nagyban foglalkoznak ezzel, óriási elöny- 
| nyel járna, s kilátást mutat arra, hogy évek 

leforgásával sok millió jönne az országba, 
i Ausztria által Németországban felállított 

„Osztrák dohány tőzsdék'1 tévesztett esz
mének tartjuk, mely sokkal kicsinyesebb 
mintsem hogy egy dohányinf.ézöség által 
legyen kivitelbe hozva. Egyáltalán a 
szivarrali üz'im az utóbbi evekben határo
zottan más alakot nyert mint a milyen 
ezelőtti időkben volt. Az oly államokban 
alapított szivarokat tartalmazó detail üzle
tek, hol dohányintézöség nem létezik, nem 
mutatkozik eléggé jövedelmezőnek, süt 

j  ellenkezőleg az ilyen államokban erős 
versenyeszközökkel kellene dolgozni, hogy 
nagy eredmények lennének elét hetük. A 
szivar- csak úgy a szivarka-kereskedelem 
jelenleg annyiia szervezett, hogy sok ezer 
nagy jelentékeny cég létezik, akik forga
lomképes dohánytermékek üzembe vételét 
nagy arányban átvennék. Kis mennyiségű 
áru átadása egy külföldi kisárusnak nem 
illik a mai modern idők keretébe.

A mi szivartermékünk, nem akarjuk 
j  azokat a valóságnál jobbaknak, vagy 
j  rosszabaknak föltüntetni, teljesen alkalma

sak a kivitelre ; főleg Németországiak, de 
| Svájc, Belgium és Francziaországnak, az 

utóbbi állam magas vámösszege ellenére 
is. Miért ne legyen tehát komolyan gondol- J  kozva efölött, hogy nagyobb forgalmat 

! elérjenek? Itt is csak azok maradjunk, akik 
mindig adnak, anélkül, hogy az adottért 

| valamit viszont kapjunk ? Élég rossz, hogy 
! ez ország lakossága nem gondolhat arra,
| hogy többet mint országa termékét szállít

hatja idegenbe.
I De legalább e czikknél kerestessenek 

forgalmi terek teljes buzgalommal, annál 
is inkább, mert az ilyenek léteznek, s igy 
természetszerűen találhatók is.

Vegyesek.
A nagytözsdék v á lto zta tá sa . Legutóbbi sza

munkban megjelent czikkünk behatóan foglal
kozott a nagytözsdék magváltoztatásáról s ki
fejtette, hogy ezen üzletek nyeresége sajnosán 
szilánkokká lesz tördelve, mert országunkban 
számos oly nagytözsdés van, akik tekintettel az 
utazási eszközök olcsóságára elvesztették jelen- 

I lég már létjogosultságát.
Amint halljuk, hivatott körökben mar rég 

szem előtt tartják e körülményt, mert közölték 
velünk, hogy a fővárost környékező helyeken 
létező nagy tőzsdék fel lesznek oszlatva. így 
p. o. a kőbányai, újpesti, monori és erzsébet- 
falvai nagytözsdék néznek feloszlatásnak elébe.
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miután a távolsáp a fővároshoz ezeknek igen | 
felentéktelen. Mi e közleményt csak rezervál- j 
tan adjuk, miután nem hivatalos utón jutott 
tudomásunkra, de megjegyezzük, hogy csak az 
illető nagvtőzsdések és a hozsájuk utalt kis- 
tőzsdések érdekében lenne, ha e körülmény 
megvalósulna. Miért kell a szegény kistözsdés 
szájából kivenni a falatot, amikor amúgy sem 
keres a nagyárus egy fillért sem üzleténél.

H iányzó  s ztvarl*ák. Nehány napig nem lehe
tett kapni a fővárosi tőzsdékben ,,Dráma*‘- 
szivarkát. Valószínű hojiy az ó budai, fiumei 
és temesvári gyárak nem tudnak e fajtából 
annyit készíteni, mint a mennyire e rósz idők
ben eladva lesz, annyivei inkább, mert az utóbbi 
évben oly egyének szívták e szivarkákat, kik 
évekkel ezelőtt ,.egyptom it" füstöltek. Talán 
elhatározzák magukat a most időszerű fél fillér 
szivarkák bevezetéséhez.

A tözsdések va árnapi szünetéről a Vázsonyi 
képviselő által szerkesztett . Uj s z á z a d egy 
hosszabb czikket ir, a melyben természetesen 
nem mondhatnak mást, mint a mit már mi 
e dologról nyilvánítottunk Mindazonáltal e cziklc 
annál is inkább figyelmet érdemel, miután a 
sajtó részéről e théma csak nagyon gyéren 
lesz megpendítve, s mert maga a czikk szak
tudással Íródott.

3729
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Ajánlati hirdetmény.
A z Edelény községben fennálló dohánynagy- 

áruda kezelésének biztosítása végett Írásbeli 
versenytárgyalás fog tartatni

A z írásbeli ajánlatok 1902 évi február 28-án 
d. e. 9 óráig az alulírott kir pénzügyigazgató
ság főnökénél nyújtandók be.

A  jogosítvány elnyerésére annak lesz kilátása, 
ki erre alkalmasnak találtatik és aki a százalé
kokban kifejezendő legkisebb tözsdijt követeli. 
A z eddigi dohány nagyárus a közönséges anyag 
nagybani elárusitása után egy egész 65|lG0-ad 
százalék tőzsdijat élvezett.

A  dohány nagyáruda 1901. évi nyers for
galma 83800  K . 28 fül. Ebből esik . Kicsinybeni 
eladásra 3202 kor. 24 fül. Nagybani eladásra 
80598 kor. 04 fill. A  dohánynagyáruda 1899 901 
évi forgalom átlaga 82159 kor. 39 fillér. Ebből 
esik : Kicsinybeni eladásra 3642 kor. 51 fillér. 
Nagybani eladásra 78516 kor. 89 fillér. A  dohány 
nagy áruda 1901. évi forgalma bélyegek és váltó- 
ürlapokbn 2608 kor. 40 fillér.

A  dohány nagyáruda kezelésével a bélyeg 
és váltó űrlapok eladásainak kötelezettsége l 1 
°/o eladási jutalék élvezete mellett van egybe
kötve. A z összes dohány anyag a kassai m. 
kir. dohányáru raktárból a bélyeg és bélyegzett 
válcóürlapok pedig az edelényi kir. adóhivatal
ból lesznek beszerzendők.

Vállalkozó a nagyárudát 1902. évi márczius 
hó 8-án megnyitni, illetőleg a jelenlegi kezelő
től átvenni, és már ezt megelőzőleg a fogyasz
tási viszonyoknak megfelelő 14 napi tartalék- 
készletet 4000 kor. értékben beszerezni és 
folyton érintetlen teljességben fentartani, ezen 
kívül a napi szükséglet igényelte anyagkészletet 
is beszerezni köteles leend.

A  dohány nogyáruda és ezzel kapcsolatos 
kistőzsde Edelény községben élénk forgalmi 
helyen, tökéletesen száraz bolti és raktári helyi
ségben személyesen kezelendő.

A  pályázók kötelesek bánatpénz fejében a 
fent kijelölt csonkithatatlan dohány anyag kész
let érték összegének megfelelő 10% azaz (400) 
négyszáz koronát a miskolczi kir. adóhivatalnál

készpénzben, vagy biztosilékul elfogadható érték
papírokban (melyek azonban a tőzsdén jegyzett 
árfolyam szerint ugyan, de névértéken felül 
nem fogadtatnak el), pénzügyi letétbe helyezni, 
s az arról szóló nyugta hiteles másolatát a 
fentebb meghatározott nap délelőtti 9 óráig 
benyújtandó, egy koronás bélyeggel ellátott le
pecsételt és sajátkezüleg alairt ajánlataikhoz 
mellékelni és magat azigy ellátott s az alábbi 
minta szerint szövegezett ajánlatot a következő 
czim alatt:

,,Ajánlat az Edelényben mcgüridt dohány mi gy
ár ml a dny erese iránt"-a  miskolczi kir. pénzügy - 
igazgatóság főnökének saját kezéhez beküldeni. 
A z ajánlatokban a követelésbe vett kezelési dij 
százalékban számmal és betűkkel tisztán kifeje
zendő és az ajánlatokhoz egyúttal a magyar 
állampolgárságot, teljeskoruságot, vagyoni hely
zetet, a magyar nyelv tökéletes bírását, polgári 
állását és erkölcsi kifogástalanságot 'gazoló ható
sági bizonylat is csatolandó.

Ajánlati minta. Alolirott késznek nyilatko- ( 
zom, az Edelényben, a miskolczi m. kir. pénz- 
ügyigazgatóság aital alkalmasnak talált helyen 
a m. kir. dohány nagyárudát az előttem ismere
tes, e részben fennálló szabályrendeh tele pontos
betartása m ellett.,....... ........% szóval _ ................ .
száztóli tözsdij élvezete mellett elvállalni és a 
verseny tárgyalási hirdetményben foglalt, ille
tőleg abban felemlített határozatoknak magamat 
föltétlenül alávetem.

K elt,___ _____1902. évi. ____  hó .. .. én. i
A  lepecsélelt, illetve lezárt boríték címlapján: 

A jánlat az Edelényben megürült dohány nagy
áruda elnyerése iránt.

Miskolcz, 1902. február hó 5-én.
Magy. kir. penzügyigazgatoság

7599. sz.
V. 1902.

Ajánlati hirdetmény
A  nagyváradi m kir. p. ü. igazgatóság részé

ről ezennel közhir é tétetik, hogy a Bihar m egyébe  
kebelezett Beél városában üresedésbe jött dohány 
nagyáruda kezelésének betöltése végett Írásbeli 
ajánlatok utján 1902. évi február 20 napjának d. 
e. 10 órakor a p. ü. igazgatóságnál verseny 
tárgyalás fog tartatni.

A z árlejtés tárgyát ugyancsak a versenyzők 
által az eladás után igénybe vehető ellátási 
jutalék fogja képezni, és a dohány nagyáruda 
kezelése annak fog átadatni, ki a legcsekélyebb 
eladási dijat fogja követelni, mindazonáltal a 
kincstár fentartja magának azt a jogot, hogy 
versenyzők közöt szabadon választhasson, mi 
okból az ajánlattevő semmi esetben sem támaszt
hat igényt azért, mivel ajánlata el nem fogad
tatott.

Az eddigi dohány nagyárus a nagyáruda 
kezeléséért 3 százalék tözsdijt élvezett.

A  dohány nagyárudának utolsó három évi 
nyers forgalmának átlaga 30208 [koronát tett 
ki, és ahhoz anyag beszc. rzés végett 50  kisárus 
van utalva továbbá az áruda kezelésével a 
bélyeg és váltó űrlapok eladásának kötelezett
sége 1 1/1 o/» eladási jutalék mellett, valamint a 
havanna szivarok eladásának jogosultsága is 
egybe van kötve, mely utóbbi eladására 1 1 * 0/0 
vagy ennél kisebb tözsdijnak igénybevétele m el
lett adatik meg az engedély.

Az összes gyártmány-készletek a nagyváradi 
vagy az aradi m. kir. dohányáruda raktárából, 
a bélyegkészletek pedig a tenkei m. kir. adó
hivatalnál lesznek beszerzendők.

Figyelmeztetnek pályázók, hogy a dohány- 
gyártmányok eladására vonatkozó szabályok 13 
8 -a , mely szerint az üres gyártmányládák a 
kincstár részéről visszaválaltatnak, érvényen kí

vül helyeztetvén, azokat a m. kir. dohányáruda 
raktárából, illetőleg a fő és alárusoktól a meg
állapított eladási árak megtérítése mellett tulaj
donukba átvenni kötelesek

A kincstár az árudának bizonyos összegben 
meghatározott jövedelm et nem biztosit, és ez 
okból későbbi kérvények az eladási dij utólagos 
felemeléséért tekintetbe vétetni nem fognak, 
úgy kárpótlási igények sem támaszthatók.

Köteles leend a vállalkozó a dohány nagy- 
árusát az átvételre kitűzött napon, továbbá a 
fogyasztási viszonyoknak, megfelelő 8 napi tar
talék készlet 700 kor. értékben beszerezni, és 
folyton érintetlen teljességben fentartani. azon
kívül a napi eladásra szükségelt gyártmány 
mennyiséget is beszerezni

A dohány nagyáruda és evvel egybekapcsolt 
kis tőzsde Beél nagyközségben élénk forgalmú 
helyen, száraz bolti és raktári helyiségben sze
mélyesen kezelendő, és az üzleti ől azon öt rend
beli könyvek pontosan vezetendők, melyek a 
dohányeladási szabályok 19 g-ban részletezve 
vannak. A  pályázok kötelesek bánatpénz fejé
ben 400 kor. készpénzben, vagy tőzsdén je g y 
zet! állampapírokban 50  kros bélyeggel ellátott 
sajátkezüleg aláirt lepecsételt ajánlatukhoz 
csatolni, vagy pedig ezen összeget valamelyik 
állami pénztárnál lefizetni, az arról szóló nyug
tát az ajánlathoz mellékelni, és az ajánlatot 
ezen czim alatt : ..A ján lat" a beéli ni. kir.
dohány nagy áruda elnyeréséért legkésőbben 
1902. február 20 napjának d. e. 9 óráig a p. 
ii. igazgatóság főnökségé; ól közvetlen vagy' posta 
utján benyújtani.

A z ajánlatokban az igenyelt kezelési dij 
számmal és betűkkel tisztán kifejezendő, és az 
ajánlatokhoz « gyuttal a magyar honosságot, 
polgári állást és erkölcsi kifogástalanságot és 
vagyoni állapotot igazoló hatósági bizonylatok 
is csatolandók. Olyan ajánlatok, melyek ezen 
tulajdonokkal nem bírnak, vagy más pályázók 
ajánlatára hivatkoznak, valamint azok is, melyek 
határozatlanul szerkesztvék, úgyszintén elkésve 
benyújtott, vagy utó ajánlatok figyelembe nem 

vétetnek.

Táviratok jogérvényes ajánlatnak semmi körül
mények között tekintetni nem fognak. A  ver
senyzésben részt nem vehetnek azok, kik a 
törvény értelme szerint szerződés kötésre nem 
k.pesek, továbbá valamely bűntény, czempészet 
vagy másnemű jövedéki kihágás miatt, avagy 
az állam biztonsága ellen elkövetett áthágások 
miatt illetékesen elitéltettek, vagy az alól csak 
bizonyitékok elégtelenségéből is felmentettek.

1 ovabbá kizárva maradnak azon egyedárusági 
tárgyak eladói, kik az üzlettől büntetés képpen 
elmozdittattak, és oly szem élj ek is, kik nem 
az áruda székhelyén laknak, vagy kiknek a poli
tikai szabályok az üzlet helyén leendő állandó 
tartózkodást nem engedik meg.

A  pályázók bánatpénzei, csak a tárgyalás 
teljes befejezése után fognak vissza szolgáltatni, 
az elfogadott ajánlattevő bánatpénze pedig 
csakis az érintetlen készlet beszerzése után.

Ha vállalkozó a dohány nagy árudát az át
vételre kitűzött határnapon át nem veszi, vagy  
később ajánlatától visszalépne, bánatpénzét el
veszti, és az áruda kezelésének betöltése végett 
újabb pályázat fog nyittatni, melyen részt nem 
vehet.

A z ezen vállalatnál mérvadó részletes felté
telek és azzal egybekötött kötelezettségek a p. 
ü. igazgatóságnál és nszalontai p. ü. őri biztos
nál megtekinthetők. A z ajánlatban kitüntetendő, 
hogy az anyagot a nagyváradi vagy az aradi 
dohány áru raktárból kívánja ajánlattevő besze
rezni.

Nagyváradon, 1902. évi február hó 1-én.
M . k ir .  pénzügyiga^gatóság.
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IN H A L T . D«*r Ziganonkorisuin. — Dér Kredit dér Kleintraíikan'en. — Veimischtes. — B'iefkasten dér Hedaklion.

Dér Zigarrenkonsum.
Iis ist noch immer eine unentschiedene 

F’ rage, ob die durch die Tabakregie eines 
Landes in den Handel gebrachten Tabak- 
produkte blos für das eigene Land, für 
die eigene Bevölkerung erzeugt werden, 
oder ob es nicht vielmehr eine dér emi- 
nentesten Fragen auf dem Gebiete des 
Tabak-M onopols bilden sollte, auf welche 
W eise ein Export dicsér Tabak-Produkte 
ermöglicht werden könnte.

Die Sache hat namlich, vöm volks- 
wirthschaftlichen Standpunkte aus be- 
trachtet, eine liohe Bedeutung. Nehmen 
wir an, ein Tabakland wie es Ungarn ist, 
welches unter den Tabaklandern an sechs- 
ter Stelle zu stehn kommt, besilsse kein 
Tabak Monopol, sondern es würden sich 
die Privatindustrie und dér Privatbandel 
damit befassen. Was wiire die P'olge? 
Antwort: Die P'olge wiire, dass diese 
Industrie und dieser Handel genöthigt 
wiire, sich iiberall in Európa Absatzquel- 
len für ihre Produkte zu erschliessen, 
wodurch hunderte von Millionen Kronen 
ins Land kiimen, was sowohl dem Produ- 
zenten des Kohtabakes. wie auch dér 
Arbeitskraft Ungarns zu Gute kiime.

Und es ist keine Utopie. von dér wir 
sprechen. Zűr Zeit, wo noch kein Tabak- 
Monopol in Ungarn existirte, wo noch 
kein Eisenbahnnetz die Liinder durchzog 
und dér Versandt von Waaren nach ent- 
fernten Liindern mit Schwierigkeiten ver- 
bunden war, gab es bereits in Ungarn 
einen Export von Zigarren, zu schweigen 
von Rohtabak, dér von fremden Kauf- 
leuten aufgekauft wurde. Mán würde seine 
W under sehen, wenn heute statistische 
Daten hierüber existiren würden, in wel- 
chem Umfange dieser Export von Roh- 
tabaken und fertigen Zigarren betrieben 
wurde.

Dér Staat vereinnahmt wolil heute ein 
Reinertrágnis aus dem Tabakmonopole 
von siebzig bis achtzig Millionen Kronen ; 
alléin was bedeutet dieses Ertriignis in 
Hinblick zu jenen Summen, welche einer- 
seits die Besteuerung des Tabakes ein- 
bringen würde, ferner zu jenen volkswirth- 
schaftlichen Vortheilen, die damit unstreitig 
verbunden sind. Doch wir sind ja  keine 
Gegner des Tabak-Monopoles und wollen 
es auch nicht sein. Das beinahe ein balhés 
Jahrhundert láng bei uns eingeführte Ta- 
bak-M onopol erweist sich ja für die Kon- 
sumenten dieser l ’rodukten als sehr vor- 
theilhaft, minder jedoch für die dabei in 
Betracht kommende Arbeitskraft, am 
wenigsten aber für die Staatskasse selbst, 
die eine viel zu geringe Ertragnissumme 
alljahrlich in den Éinnahmen einzustellen 
vermag.

Das Motiv liegt auf dér Halld. So wie 
wir Eingangs erwíihnten, scheint es jener 
Umstand zu sein, wonach mán sich damit 
sehr zufricden gibt, die Konsuraenten des 
eigenen Landes mit Zigarren zu versor- 
gen, dér die Staatskasse schwer schadigt. 
Umso merkwürdiger wirkt diese Erschei-

| nung, zumal zu allén Zeiten und bei allén I 
; Gelegenheiten bei uns das volkswirth- | 

schaftliche Wohl hervorgehoben wird. lm 
! Parlament, in dér Presse, in Versamm- 

lungen.ja sogar bei Banketten undFestivi- 
taten, stets wird Bedacht auf die Volks- 
wirthschaft genommen und taglich tritt 
ein neuer Erlöser auf den Plán, dér das 
Land mit neuen Rothschlagen hierüber 
versieht. Sonderbar, das zunachst Liegende 
wird nicht gesehen, nicht beachtet. Das 
Natürliche, wonach eine Riesenindustrie, 
wie es das Tabak-Monopol ist, Absatz- 
gebiete im Auslande suchen muss und 
sogar sehr leicht finden kann, wie wir 
nachzuweisen im Standé sind, es biklet 
kein Gegenstand dér Erörterung, weder 
in dér Presse, noch im Parlamenté, noch 
in den Handelskammern, am allerwenig- 
sten bei dér k. u. Tabak Régié selbst. 
Sollte das auf Unkenntniss dér Sachlage 
beruben ? Wir können diese Frage ver- 
neinen. Mán weiss das alles dórt so gut, 
wie wir es wissen, aber verspürt keine 

| Lust daran etwas zu andern. Warum l
Das Ertriignis bei den Zigarren schwankt 

zwischen 40 bis 70°!0. Uns scheint es. als 
i ob mán hierin die Schwierigkeiten einen 

Export zu ermöglichen, erblicken würde. 
Denn die Konkurenz würde natürlich einen 
derartigen reinen Nutzen an einem Fabri- 
kate selbstverstiindlich nicht gestatten, eine 
solche, und wiire dieser Nutzen noch weit 
geringer, von vorneherein unmöglich ma
ciién. Nun aber liisst sich iiber diesen 
Punkt doch sehr viel sagen. Es ist nur 
zu natürlich, dass eine ftir den Export 
berechnete Waare ganz anderes taxirt 
werden müsste, als diejenige, worauf 

| schon eine für die Staatsbürger berech- 
I nete Steuerabgabe lastet. Entfallt diese 
I Steuer, wie sie auch selbstverstandlich 
| entfallen miisste, dann könnte unsere 
■ Tabak-Industrie mit jeder anderen den 

Konkurrenzkampf mit Erfolg aufnehmen.
! Nicht einmal das benachbarte Üsterreich 

könnte die Konkurrenz bestehen, was wir 
| hier nur nebensachlich erwiihnen, da dér 

Tabak-Régié Ungarns ein Konkurrenz
kampf mit dér österreichischen Tabak- 

! Régié gemiiss Vereinbarung nicht mög- 
lich isi.

Was unseren dermaligen Export betrifft, 
so betrifft er blos die Rohtabake, welche 
von dér Tabak-Aktien-Gesellschaft nach 
dem Auslande verkauft wird. Das mini- 
male Ertriignis, welches dieser Export im 
Allgemeinen, mit Rücksicht auf die Wich- 
tigkeitdes Artikels selbst liefert, ist geratle- 
zu liicherlich, um als Einnahmepost bei 
Beurtheilung des Gegenstandes zu gelten. 
Die paar Groschen, welche die k. u. 
Staatskasse aus diesem Geschafte erzielt, 
kann ein Ertriignis für Priváté bilden, 
nicht aber für einen Staat, dér je  nach 
Belieben mit dem Artikel und dessen 
Exporteuren schalten und walten kann. 
Was schliesslich die Zigarren anbelangt, 
so hat mán es, unseres Wissens nach, 
bisher gar nicht versucht, einen Export 
zuermöglichen. Und doch wiire die über-

gabe einiger Sortén Zigarren auf den 
Hauptplatzen des Kontinentes, an Ver- 
treter, welche sich ausschliesslich damit 
befassen, ein riesiger Vortheil, dér allé 
Aussicht besitzt, dass nach Jahren viele 
Millionen dadurch ins Land kommen. Die 
von Österreich in Deutschland errichte- 
ten ,,österreichischen Tabak-Trafiken“ 
haltén wir für eine verfehlte Idee, die 
viel zu kleinlich ist, als dass sie von 
einer Tabak-Regie ausgeführt werden 
solite. Überhaupt hat auch dér Handel 
mit Zigarren in den letzten Jahren eine 
wesentlich andere Gestalt angenommen, 
wie in früherer Zeit Die Errichtung eines 
oder mehrerer Detailgeschafte von Zigar
ren in einem Staate, wo kein Tabak-Mono- 
pol existirt, rentirt sich nicht genügend, 
im Gegentheil, in solchen Staaten müsste 
nur mit Hilfe scharfer Konkurrenzmittel 
gearbeitet werden, um grosse Resultate 
zu erzielen. Dermalen ist dér Zigarren- 
handel, wie auch dér von Zigaretten, der- 
artig organisirt, dass es Tausende kre- 
ditfahiger grosser, bedeutender F'irmen 
gibt, welche den Vertrieb absatzfahiger 
Tabakprodukte • in grossem Massstabe 
Ubernehmen. Die Übergabe eines gerin- 
gen Ouantums Waaren an einen Klein- 
verschleisser im Auslande passt in unsere 
Zeit nicht mehr hinein.

Unsere Zigarrenprodukte, wir wollen 
sie nicht besser, aber auch nicht schlech- 
ter maciién als sie sind, eignen sich voll- 
stándig für den Export nach Deutschland 
hauptsüchlich, dann aber auch für die 
Schweiz, Belgien, Frankreich, in den 
letzteren Staaten trotz dér verhaltniss- 
mlissig hohen Zölle.

Warum soll alsó nicht ernstlich daran 
gedacht werden, Absatzgebiete zu er- 
schliessen ? Sollen wir auch hierin dieje- 
nigen sein, die nur stets gébén, ohne je- 
mals etwas zu erhalten 1 Schlimm genug, 
dass die Bevölkerung dieses Landes nicht 
daran deliken kann, mehr als seine Lan- 
desprodukte in dér Fremde abzusetzen. 
Zumindest mögen aber für diese mit allén 
Kraften Absatzgebiete gesucht werden, 
umsomehr, als solche unstreitig vorhan- 
den und gefunden werden können.

Dér Kredit des Kleintrafikanten.
( Von einem Kleintrafikanten.)

Sehr geehrte Redaktion !
W enn ich diese Zeilen an die Leser Ihres 

geschátzten Blattes richte, so geschieht es des 
halb, ura zu zeigen, wie bedauernswerth all 
diejenige sind, die sich mit denn Verkaufe dér 
Tabak-Produkte befassen. (W ir habén dies nie- 
raals bestritten. Die Red.) Vor wenigen wochen 
errichtete ich mir hier in dér Hauptstadt eine 
Tabak-Trafik. Mein Kapital bestand aus 5000  
Kronen, welcher Betrag nach Ausfassung dér 
Trafikwaaren, Sterapel- und Brieíraarken voll- 
stiindig erschöpft war. Nun Dedürfte ich anláss- 
lich des Zinsquartales 200  Kronen, um die Ge- 
wölbmiethe zu entrichten, da ich von dem 
vorhandenen Gelde, welches ich zum Kinkaufe
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dér Waaren bedurfte, nicht entbehren konnte. 
Ich that das, was aucli andere kleine Gewerbc- 
leute thun, wenn sie Geld nothig habén, umihr 
Geschiift weiterzuführen, ich reichte in einer 
Kronen-Sparkassa ein, um ein Darlehen von 
200 Kronen. Maii denke und staune. ich wurde 
abgewiesen. Ich, dér am Budapester Platz ein 
sicheres Gescliiift mit einem investirten Baar- 
vermögen von 4-00 Kronen besitze, ich, dér sonst 
nicht einen Heller schuldig bin, erscheine dér 
dér Bank nicht genügend sicher für den gerin- 
gen Betrag von 200 Kronen

Drangt sich nicht jeder Tabak-Verschleisser 
daher die Krage auf, ob unler solchen Umstan- 
den die Verschleisser dér I-Iauptstadt nicht 
daran denken müssten, sich sclber ein Kredit- 
Institut zu gründen, das jedem  Mitgliede im 
Bedarl'síalle Kredit gewahrt? Ich glaube, dass 
diese Angelegenheit eine solch wichtige ist, dass 
sie werth erscheint, wenn wir in einer Konfe- 
renz dieselbe besprechen, und Mittel ausfindig 
machen, um auch für unsund dasjenigo zu schaffen, 
was jeder, selbst dér geringste Gewerbeund Han- 
delstreibende besitzt, eine Quelle, wo er zu 
billigem Zinsfusse leicht Kredit erhíllt.

Kmpíangen Sie etc.
A . T.

Tabak-Klein verschleisser.

Vermischtes.
Oie Verm inderung dér G rosstra fiken . Unser 

uingster Artikel hatte sich mit dér Verm inde- 
mng dér Grosstrafiken eingehend beíasst und 
dargelegt, wie sehr dér Nutzen aus diesen G e- ; 
scháften dadurch zersplittert wird, weil es zahl- 
reiche Grossfrafikanten im Lan de gibt, die mii 
Rücksicht auf die Billigkeit dér Fahrmittel 
dermalen keine Existenzberechtigung habén.

W ie  wir nun hören. scheint mán kom peten- 
ten Ortes schon lángé diesen Umstand ins 
Auge gelasst zu habén, denn es wird uns m it- 
getheilt, dass die in dér Umgebung de» Haupt- 
stadt sich befindlichen Grosstrafiken aufgelassen 
werden sollen. So zum Beispiel die Grosstrafi
ken in Kőbánya Újpest, Monor, Erzsébetfalva, 
sollen, da ilire Entfernung von dér Hauptstadt 
eine viel zu geringe, dér Konsum auch weit zu 
unbedeutend ist, auígelassen werden.

W ir gébén diese Mittheilung mit aller K e
serve wieder. da sie uns nicht amtlich zuge- 
kommen ist, bemerken aber, dass es nur im 
Interessé dér betreífenden Grosstrafikbesitzer 
sowie dér an sie zugewiesenen Trafikanten g e -  
legen wáre, wenn sich diese Mittheilung be- 
wahrheiten würde. W ozu dem arraeu Klein- 
traíikanten den Bissen Brod aus dem Munde 
nehmen, zumal doch an dem Engros-Verkaufe 
nicht ein Heller verdient wird.

Fehlende Z ig a rre tte  i. Wáhrend einiger T agé  
waren in den Trafikén dér Hauptstadt keine 
Drama-Zigarretten zu habén. Wahrscheinlich 
können die Fabiiken in O-Buda, Fiume und 
Temesvár nicht so viel von dieser Sorté er- 
zeugen, als bei den schlechlen Zeiten davon 
abgesetzt wird, zumal in dem letzten Jahre 
sich dér Drama-Zigarrette auch schon solche 
Leute bedienen, welche vor Jahren nur ,.A e g y p -  
tische“ rauchten. Vielleicht entschliesst mán sich 
dazu, Zigarretten zu halbe Heller einzufűhren, 
das wáre zeitgemüss.

te h e r  dia Sonntag3ruhe dér T ra fik a n te n
schreibt das vöm Abgeordneten Váesonyi redi- 

I girte „U j százait'' einen lángeren Artikel, wel- 
cher natürlich darűber nichts anderes zu sagen 
weiss, als all das, was wir über diesen G egen- 

| stand schon veröffentlicht hatten. Immerhin 
! verdient dér Artikel umsomehr Beachtung, als

von Seite dér Presse nur sehr spárlich dieses 
Them a beriihrt wird und dér Artikel selbst 
mit Sachkenntniss geschrieben ist.

B rie fk a s te n  dér Redaktion.
Herrn B . O y. in V. Es ist uns ganz gleich- 

giltig, ob uns Leute, die ein Verdienst darein 
setzen, arme Leute zu schinden, achten oder 
nicht. Seien Sie überzeugt, dass wir auch sehr 
deutlich zu spreclien verstehen und wenn dies 
geschieht, dürfte es kaum zu Ihrem Vorthe le 
ausíallen.

Ilerrn S. IC. in II. Dér l ’atriotismus mancher 
Leute besteht háufig darin, wenn sie ihren 
eigenen Vortheil in dér Ausübung <‘inc»r, ihnen 
ohnehin auferlcgten Pílicht erblicken W ir sehen 
es durchaus nicht ein, was Sie Patriotisches 
volllühren, wenn Sie Tabak und Zigarren im 
Grossen an Ilire Kleinverschleisser abgeben. 
Oder wollen Sie es vielleicht uns einreden, dass 
Sie dies lediglich aus Patriotismus thun, da Sie 
an dem Verochleisse nichts verdienen ? Sie 
thun dies vielcnehr deshalb, weil Ihr anderes 
Gescháft dadurch besser wird, das ist alles. lm 
Uebiigen glauben wir kaum, dass dieser Patrio
tismus, den Sie an sich so sehr rühmen, am 
rechten Platze ist. Lassen Sie in Gottes Namen  
nur den Patriotismus ausser Spiel, dér hat da- 
bei gar nichts zu thun.

Frau R  Sz. Budapest. Sie können vollstán- 
dig beruhigt sein. I3er betrefíende Beamter ist ein 
sehr gewissenhaíter und pfiichtgetreuer Maiin, 
er wird Ihnen kein Unrecht thun Unverstánd- 
lich ist es uns, warum Sie gégén Ilin diesen 
Verdacht aussprechen

0 . R. M. Insolange Sie uns nicht Híren Namen  
nennen, können wir auch von Ihrer Anklage  
gégén den Betrefl'enden keine Notiz nehmen !
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M i n d e n  h i r d e t é s  f e l e s l e 
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