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Előfizetési felhívási ségüket, mint épen a dohányelárusitók;
igaz, hogy gyakran ep ennek a kitartó, 

A „ D o h á n y á r u s o k  K ö z l ö n y e "  megerőltető munka eredménye az egeszseg 
eme szaklapunk a következő számmal uj rovására megy. Hova vezessen ez? Nin- 
évfolyamba lép, miért is felkérjük mind- csen válaszunk, erre. Ha az, ki egesz 
ama t. előfizetőinket, kiknek előfizetésük életen át tétlenségben tengette életet, 
lejár, hogy postafordultává 1 jólétben eite át ifjú eveit, gond nélkül

5 k o r o n a  Volt’ mert viszonyai azt megengedték s
i öreg napjaira nélkülöznie kell, a maga 

’|a évi előfizetési dijat postautalványnyal hibája folytán, ez az illető dolga; de ha 
alant jelzett czimre megküldeni szives- az, ki egész eletén át fáradt, veres verej- 
kedjenek. J  tekkel kereste azt, mire szükségük volt,

A , .D o h á n y á r u 80  < Közlönye'-
kiadóhivatala.

Budapest, V I .,  Eötvös-utcza 5.

Az év befejezte alkalmából.
Tiz év zajlott le előttünk azóta, hogy 

eme lap első száma a nyomdából a nyil
vánosság elé került, azon czélból, hogy 
egy becsületes munkás-osztálynak hivatott 
szószólója legyen.

Tiz éve annak, hogy működésűnket 
megkezdtük, egy valóban nem eléggé 
megbecsült társadalmi osztály mellett, 
mert sajnos, nem becsülik abban a mér
tékben, mint a hogy azt joggal meg
érdemlik.

Csodálatra méltó lenne, ha még akadna 
annyi idejük, a munkától megsanyarga
tott tözsdetulajdonosoknak, hogy saját 
érdekű ügyeiket figyelemmel kísérhetik, 
hisz annyira elfoglalja őket a hivatás
szerű egyhangú munka!

Minden hivatalhoz tartozó egyének cso
portosulnak, ezek mindannyian azon ipar
kodnak, hogy saját jólétüket, a hol csak 
szeret tehetik, a hivatásukat érdeklő saj
tójuk utján előmozdítsák.

A dohányelárusitók különös hivatása 
egyrészt az idő hiánya, másrészt avagy 
talán az akarat hiánya gátolja meg abban, 
hogy közös erővel sorsuk megjavításán 
iparkodjanak?

Pedig már égető szükségük volna arra. 
Bárki is be fogja látni és nem fogja két
ségbe vonni, hogy egy oly czikk eladása, 
melyen évente 120 millió koronát véte
leznek be, egy óriási apparátus igényel; 
hogy kivált ha tekintetbe vesszük, hogy 
ezt a nagy összeget úgyszólván fillérekbe 
szedik be, egy jól iskolázott elárusító- 
hálózatra van szükség.

Eme elárusítók bizony kemény munkát 
végeznek, már csak annál az oknál fogva 
is, mivel, hogy az elárusitást nem tel
jesíthetik tetszésszerinti időben, hanem 
nappal, este, úgyszólván a napnak három
negyedrészét avval töltik el. — Nem 
ismerünk hivatást, melynek tagjai oly 
kitartással, odaadással, végeznék köteles

ernyedetlen szorgalmat fejtett ki, élete 
java részét komoly munkában töltötte el, 
öreg napjaira nélkülözésnek van kiteve, 
sőt éhen halhat, az már nem járja, ezt 
már szó nélkül hagyni nem lehet.

Eme tényékét nem látjuk sötét szín
ben. Gyakorlati életünk folyamán, mely 
elég hosszú időre terjed, csak kevés 
kivételt tudunk, melyre fenti leírásunk 
nem illene reá. A csekély kereset nem 
futja ki arra, hogy meg takarekoskod- 

I janak is; meg ama pár fillért sem rak
hatják felre, a mire esetleg szükségük 
lenne, ha betegség vagy más csapás lepi 
meg őket.

Ilyen sajnálatra méltó egyénekért, eme 
hivatás-osztályért leptünk annak idején a 
sorompó elé.

Alig akad józan ember, a ki bennün
ket avval gyanúsíthat, hogy üzleti érdek 
vezérelt bennünket azon alkalommal. 
Szócsövei akartunk lenni a munkaadó es 
munkakeresek között és szanálni akartuk 
azt a sok bajt, meiy eppen ennél a hi
vatásnál, sajnos, oly gyakori. Ugyancsak 
tanácsadói akartunk lenni mindazoknak, 
kik a dohány elárusitás szerény, nehéz 
keresetét választják hivatásuknak. Ezek 
érdekeit akarjuk mindenkor megvédeni.

Hogy mi minden sikerült nekünk eme 
idealizmussal megalkotott programmunk- 
ból, a fölött ítélkezzenek mindazok, kik
nek már javukra szolgáltunk. Érthető 
okokból mink magunk, itt e helyen, nem 
sorolhatjuk fel mindama vívmányt, mit 
lapunk utján sikerült elérnünk. Köszöne
tét nem várunk érte, miért is egész kö
zönyös előttünk, hogy ama háládatlanok, 
kik számszerűit elegen vannak, mint Ítél
keznek felőlünk.

A mindennapi munkában, mit a do- 
hány-elárusitás igényel, fel sem tűnik, 
természetesen az az eredmény, mit mink 
eme szaklapunkkal elértünk. Nem pa
naszkép mondjuk ezt, mert bennünket 
megnyugtat és busásan kárpótol az a tudat 
hogy az ügy érdekében kötelességünket 
mindenkor becsületesen, —— nem minden 
eredmény nélkül —  teljasitettük.

Ha visszapillantunk azon időpontig, a 
mikor mink a tőzsde-elárusítók ügyének

szenteltük magunkat, úgy fenti nyilat
kozatunk méltánylásra es igazolásra talál. 
— Igenis .jobb lett a helyzet, mint volt! 
jobb lett elsősorban a nagytőzsde tulaj- 

j  donosok érdekében; s igazat fognak adni, 
vagyis állításunkat igazolni fogják mind
azon nagytözsde tulajdonosok, a kik igaz
ságosak és őszinték tudnak lenni es 
emlékezótehetsegük birtokában vannak.

| Jobb lett a viszony, mint annakelötte volt 
a kistözsdetulajdonosokra nézve is. Ter
mészetesen ama küzdelem, minek minden 

I kiskereskedő ki van téve, a kistözsde- 
tulajdonost sem kíméli meg.

Ellenkezőleg, a dohányelárusitók kere
sete csekély, tehát annál is inkább érezik 
a fent említett küzdelem súlyát. Mind
azonáltal nem tagadható jelenség, hogy 
a kistózsde tulajdonos nem lesz any- 

j  nyira sanyargatva, mint annakelötte,
! és hogy bárhol, kopogtat meghallgatják 
| és igazságot, vedelmet, oltalmat talál.
| Épen ennek következteben remélhetjük, 

hogy idővel a dohányelárusitás hivatását 
! egy jobb niveaura emelhetjük és hogy 
j azok, kik evvel foglalkoznak, ha nem is 

j  teljesen, de részben biztosított existentiát 
| remélhetnek. Abbeli kísérletezésünk, hogy 

a tőzsdetulajdonosokat szövetkezesre 
i bírjuk, hogy az összes elárusítók egy 
j kalap alá kerüljenek, hogy szavatosságot 

vállaljanak egymásért, az összes egyért, 
egy az összesekért, minden fáradozásaink 
daczára, épen rossz helyzetükre való 
tekintettel, eddig nem sikerült.

Hogy mily hibázott, tétlenül nézni és 
ölbe rakott kezekkel tűrni eme állapo
tokat, bizonyítékra nem szorul.

Végre azonban csak arra a meggyőző
désre fognak jutni az érdekeltek, hogy ez 
igy tarthatatlan tovább, minden társa
dalmi osztály, ha csak nem akar kimúlni, 
ha csak nem akar elenyészni, kénytelen 
tömörülni, hogy érdekeit megvédje.

Mi nem csüggedünk, a jövőben is tudó
sítónkkal és toliunkkal tovább fogunk 
küzdeni az igazság érdekében, a czel 
elérésének reményében.

Vajha sikerülne nekünk vállvetve mind
azokkal, kik a jobb ügy iránt érdeklőd
nek czélunkat elérni. Találjon rokonszenvre 
az igen tisztelt hivatalnok urak előtt, kik 
mindenkor lelkükön hordozták a jobb 
sorsra érdemes dohányelárusitók bajait.

A dohányegyedáruság.
Ötven éve annak, hogy az osztrák kormány 

Magyarországon behozta a dohányegyedáruságot, 
85 éve múlt el azóta, hogy Magyarország tulaj
donába ment át és Magyarország önállóan ke- 
kezeíi.

Ez az ága az állami termelésnek, iparnak
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már csak azért is érdekfeszitő, mert első sorban 
mint állami jövedelmi forrás nagy szerepet ját
szik, ezenkívül azért is, mert mint élvezeti czikk 
állandóan a b rálát tárgya.

Mindenesetre a mikor az osztrák kormány 
Magyarországon a dohányegyedáruságot beve
zette, akkor czélja oda irányult, hogy azt nép
szerűvé tegye, de tudta azt is, hogy ezt ha
zánkban, a dohánytermelés földjén, csak úgy 
órhelő el, ahol amúgy is ellenszenvvel voltak 
éltéivé az egyedáruság iránt, ha jó anyagot 
szolgáltat. Tette is azt három even át, mert a 
dohánytermékek az ötvenes évek elején és a 
60-as években feltűnően jók voltak. A szivarok 
minőségét illetőleg kilünőek voltak.

Mindazonáltal a fogyasztó még sem akart 
gyarapodni és aranylag nem is emelkedett olyan 
magasra; ha a mai fogyasztással akarjuk össze
hasonlítani, úgy tátran mondhatjuk, hogy a inai 
nyolezszor annyi, mint ennekelőtte 40 évvel 
volt.

Ez a jeli nség azi nban nem olyan csodálatos, 
mint azt az ember eUő pillanatra hinné, mert 
más államokban, a hol szintén dohányegy. d- 
áruság van, csak igy volt. Hozzájárult eme 
körülményhez az is, hogy mai nap úgy férfiak, 
mint hölgyek, úgy érett, mint éretlen ifjúság 
neki adta magát a dohányzás élvezésének; 
nagymértekben járult még hozzá a czigaretta, a 
jövő szivarjának meghonositasa, mely ez idő 
szerint a fogyasztásnak,egy harmadrészét képezi.
A dohányegyedáruság átvéte'e saját részünkre 
annak idején nem csekély nehézségeket okozott 
a kincstárnak. Az akkoriban még csekély számú 
szivargyárak nem voltak képesek a folyton 
növekvő szükségletet dohányban, szivarban ki
elégíteni. Az osztrák kezelés alatt ez nem volt 
érezhető, n e: t a szükségletet bármikor az osztrák 
gyárakból is fedezték, ha azt éppen a nagy 
mennyiségű fogyasztás megkívánta, azonnal 
képesek voltak azt az illető helyekre, hol a 
szükséglet mutatkozott, szállítani. Ez eleinte 
nem ment igy a magyar egyedáruság alatt; 
a czigarettagyártás, melyet kezdetben nagy 
mennyiségben kívántak, évekig abbanmaradt 
így volt ez egy ideig a szivarokkal is, melynek 
egyes fajtáit a magyar kincstár kénytelen volt ( 
magánosoknak átadni, a k k természetesen a 
dús nyereséget egymaguk élvezték, vagyis abból I 
az oroszlánrész nekik jutott. Eme magányosok 
Németországban készíttették szivari.emüiket, a 
minek az lett a következménye, hogy a fo
gyasztó közönség elszokott az osztrák gyárt
mánytól. Sőt még a magyar szivargyártmány í

is sokat elsajátított a német fajta szivarnemüek 
gyártmányából, a mi bizony nem igen vált elő
nyére.

Nyolcz nagyobbszabásu dr hanygyár létesítése 
által a magyar kincstár lassanként kiszór.tóttá 
a német gyártmányú szivarokat, mindazok szo
morúságai a, kik mo-t már ezen az utón nem 
épi hűltek tovább s palo áka* nyereségeikből.

Az előállított gyártmánynak ugyan hiányos
ságai vannak, mindazonáltal még sem hason
lítható össze aw al a gyá tmánynyal, a mit 
Németországban készítettek. Mert jóság tekinle- 
teben jóval felülmúlja azt. A mi a czigarettákat 
illeti úgy a magyar jövedék különféle fajtát 
kész ttét és annak valóban nagy fogyasztása 
bizonyítéka annak, hogy elismerésre talál, hogy 
annak kitűnő gyártmányai készülnek Saj os 
azonban, hogy ilt is az az eset állhat be. hogy 
mivel a fogyasztás óriási mó on emelkedik, 
nem lesznek majd képesek azt kielégiteni, mert 
uj gyárakat nem létesítenek. Akkor azonban 
majd iohamosan apadni fog a kincstár bevétele, 
mert minden változás a czigarettagyártás terén 
káros következményekkel jár.

A magyar dohányjövedék 120 millió korona 
befektetett tőke felett rendelkezik, évi jövedelme 
70 millió koronára tehető; tehat jól van ka
matozva, a polgári haszonnak jóval felüli kama
tozása ez.

Minthogy az évi fogyasztás szintén meg
haladja a 120 milliót, sem a jelenleg fennálló 
gyárak, sem a nyers anyag készlete, de leg- 
kevésbbé a kész áru elégséges arra, hogy ezt 
az óriási iparágat fejleszsze.

A logyasztás maga még nem érte el tető
pontját. ellenkezőleg, egy jó és körültekintő 
vezetéssel olyan eredményeket lehet elérni, hogy 
hazánknak számos lakosa juthatna még kere
sethez. A laikusnak természetesen imponál, 
hogy a kimutatás évről* évre egy milliócska 
emelkedést mutat, anmk azonban, a ki a vi
szonyokat jól ismeri, nem, kivált, ha még tekin
tetbe veszi, hogy már külföldi ezégek részéről 
is .*zámtalonszor érkeztek ajánlatok a kivitel 
szervezése é> annak biztos sikere tekintetében. 
A mi dehányjövedékünk, kincstárunk ilyen fajta 
fontos dologgal mit sem töiődik. E pour 
muoie, ez elég nékik, mit bánják Ők azt, hogy 
képünk százezrei kenyérkereset után áhitoz. 
Világos, sőt bebizonyítható tény, hogy a dohány
egyedáruságot még nagyban lehet emelni, hogy 
a bevételeket nagyban lehet szaporítani, ha a 
kivitelnek azt a fontosságot, mely azt joggal 
megilleti, megadják.

Szerkesztői üzenetek.
L. G. Körmend. A pénzügyminiszternek van 

egy 1890. évről szóló 88,156. sz. rendelete, 
mely határozottan kimondja, hogy házkutatási 
fogyasztási adó dologban csak a pénzügyigazgató 
vagy helyettesének erre a czélra kikért enge
detnie mellett lehet megtartani. Magának a fo
gyasztási adóbérlőnek nincs joga (nélkül be
jönni és ha nem tudja előmutatni az engedélyt, 
úgy ne bocsássa be.

M J. Ceegléd. A pémügyigazgatöság minden
nemű végzése elle n, a végzés kézbesítésétől szá
mítandó 15 nap alatt alatt kell a felebbezést 
beadni. Ha postán küldi, akkor a postára adás 
napja a felebbezés beadási napja.

M. N. Mennyiség-kifogás esetén nem szüksé
ges ugyan az árunak alakszerű rendelkezésre 
bocsátása, de a kereskedelmi forgalomban meg 
kivántató bizalom és gondosság azt hozza m a
gával, hogy a vevő ily érlelemóén se hagyja az 
eladót bizonytalanságban az óru sorsa felől, 
hanem utóbbit az áru el nem fogadásáról ér
tesítse. Ha ezt a vevő elmulasztja, a megren
deltnél nagyobb mennyiségben küldött áru vé
telárát is megfizetni köteles. (A budapesti kii 
keresk. és váltótörvényszék felebbezési tanácsa 
1902. márcz. 2(»-án, E 68. sz.).

F. K. A bejegyzett ezégü kereskedő köny
vei rr-keresk. törvény 31. § a értelmében keres 
kedelmi perekben félbizonyitékot képeznek, azaz. 
ha ön ezégét bejegyezteti s valamely követelése 
végett adósa ellen pert indít, annak tagadása 
ellenében az ön könyve és ahhoz felkínálandó 
pótesküje a követelés valódiságának teljes bizo
nyítékát képezi. A ezég bejegyeztetésének másik 
előnye az, hogy a ezég bejegyzett kereskedő adó
sát a saját lakhelyén perelheti, vagyis nem 
kénytelen az adósra illetékes, esetleg távollevő 
bírósághoz fordulni. Mindezeknél fogva ezégének 
bejegyeztetéséi annyival inkább ajánlhatjuV, 
mert erre önl a keresk. törvény 16. § -a  pénz
büntetés terhe mellett kötelezi és csak az ille
tékes keresk. és iparkamara elnézésén múlt, hogy 
ön eddig ezégének bejegyeztetésére nem szó 
rittatott.

Sz. K. T. Azok a kereskedelmi alkal
mazottak, kik 80 koronánál több fizetést 
húznak havonta, az 1875. évi X X IX . t.-cz. 
2. §-a alapján IV. oszt. keresetadót, akiknek 
kevesebb a fizetésük I. oszt. keresetadót köte
lesek fizetni.
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„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE"
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

IN H A LT. Zum Jaliressclilusse. — Unser Tabak-Monopo.

Pránumerations-Einladung.
Mit niichster Nummer beginnt ein 

neues Semester, behufs Pránumeration 
auf unser Fachblatt

„DOHÁNYARUSOK KÖZLÖNYE'
und ersuchen wir alldiejenigen unserer 
Abbonenten, dérén Abonncment mit die- 
ser Nummer ablauft, um postwendende 
Zusepdung von

5 K r o n e n
als halbjálirige Abonnements-Gebühr mit- 
telst Postanweisung an die

Administration des

Dohányárusak Közlönye
Budapest, VI., Eötvös-utcza 5.

Zum Jahresschlusse.
Zehn Jahre sind an uns worüberge- 

rauscht, seit dem das erste dieser Bliitter 
die Druckpresse verliess, um ein P'ür- 
sprecher zu werden fiir eine Berufsklasse, 
dérén rastlose Arbeitsthiitigkeit nicht 
entlohnt, dérén Wichtigkeit nicht erkannt 
und dérén Thátigkeit nicht in dem 
Masse gewiirdigt wird, wie diese Berufs- 
klasse es mit Recht verdienen würde. 
In dem eintönigen, hastigen Berufsleben 
samtlicher Verschleisser, ist es Wunder 
zu nehmen, vvenn sie nebst dér Ausfüh- 
rung ihrer Arbeitspfiichten, noch genü- 
gend Zeit gewinnen, ihre Interessel! in 
irgend einer Weise wahrzunehmen. Wáh- 
rend niimlich sammtliche dieses Standé, 
namentlich diejenigen dér Arbeit, fort- 
wiihrend bestrebt sind, ihr eigenes Wohl, 
wo es nur angeht. im Vereine mit Berufs- 
genossen zu fördern, ist es anderseits 
die eigenthümliche Stellung des Tabak- 
verschleissers, anderseits dér Mangel an 
Zeit und Willenskraft, welche es verhin- 
dern, dass ein Zusammengehen ailer 
Kriifte die so dringend nothwendige Ver- 
besserung dér Lage ermüglichen würde.

Mán wird es ohne weiteres zugeben, 
dass dér Vertrieb eines Constimartikels 
im Betrage von 120 Millionei Kronen 
jiihrlich, schon aus dem Grunde, eines 
ausgebreiteten, geschulten Vi rschleisser- 
netzes bedarf, weii dieser verhaltniss- 
massig hohe Betrag in Hellern verein- 
nahmt wird. Diejenigen, welche nun mit 
dem Verschleisse betraut werden, voll- 
fűhren umstreitig ein schweres Stlick 
Ariiéit, und zwar aus dem Grunde, weil 
dér Verschleiss des Artikels nicht nach 
Belicben in bequemen Zeitraumen ge- 
schehen kann, vielmehr nimmt derselbe 
drei Vierttheile des Tagcs und Nacht- 
zeit in Anspruch.

Wir kennen keine einzige Berufsklasse, 
die mit solcher Ziihigkeit und Ausdauer 
ihren l’ flichten enstprechen würde, als 
diejenige dér Tabakverschleisser. Und 
die schlimen Folgen dieser rastlosen 
Arbeit. Sie aussern sich oft in leider 
sehr drastischen Weise, indem die an-

gespannte Krafte zuletzt den Dienst ver- 
sagen. Was aber dann ? Wir habén darauf 
keine Antwort. Wer sein Leben láng in 
Mássigkeit und Wohlleben verbracht 

! hat, ohne je die Hiinde zűr Arbeit ge- 
j führt zu habén, vermag sich sejber die 
| Schuld zu gébén, wenn er im Altér ohne 
Substistenzmittel dasteht. wenn Einer aber 

I eine lángé Zeit von Jahren seine beste 
| Kralt, seine Jugend, schliesslich seine 

Gesundheit geopfert hat um zu leben, 
von dér Hiinde Arbeit sich zu ernahren, 
ist es wahrlich traurig, wenn er am 
Abend seines Lebens, jeder Existenz- 
baar, als ein Páriát dér Gesellschaft 
langsam verhungert.

Wir malen nicht zu schwarz. In dér 
lángé Zeit unserer Praxis habén wir nur 
wenige Ausnahmen gefunden, bei denen 
das nicht zutrifft. Dér áusserst geringe 
Verdienst gestattet es nicht Ersparnisse 

! anzulegen, so nichteimal den nothwen- 
j digen Heller für seiten dér Noth und 
I Krankheit.

Und für eine solche bedauernswerthe 
Branche sind wir seinerzeit inuthig in 
dem Kampf gegangen. Kaum wird es 
einen Vernünftigen gébén, dér uns dabei 
ein geschiiftliches, ergiebiges Interessé 
zugemuthet híitte. Wir wollten als Sprach- 
rohr zwischeti Brotgeber und Brotnehmer 
die zahlreichen Gebrechen, welche die
ser Branche anhaftet saniren helfen, 
wollten all denen, welche cinen beschei- 
denen Lebensunterhalt durch dem Ver- 
schleiss des Tabakprodukte gewinnen, 
ein treuer Rathgeber und Vertheidiger 
ihrer Interessé sein.

Wieviel uns von diesem mehr als 
idealistischen Programul zu erzielen ge- 
lungen ist, da-i mögen all diejenigen be- 
urtheilen, denen das Alles zu Gute kam. 
Aus begreiflichen Gründen kőimen wir 
uns in dér Aufzahlung, aller von uns 
erzielten Erungenschaften auf diesem 
Gebiete nicht einlassen. Da wir keinen 
Dank begehren, kann es uns aucli voll- 
standig gleichgiltig sein, wie Undankbare 
darüber denken und leider gibt es dérén 
gar Viele.

In dér Vollziehung dieser Alltagsarbeit, 
wie es dér Verschleiss dér Tabakpro
dukte ist, erscheinen die Resultate, 
welche ein Fachblatt. wie Unseres ist, 

i erzielt hat, natürlich nicht auffiillig. Wir 
beklagen uns darüber nicht, zumal wir 
selber das Bewusstsein habén, ehrlich 
und erfolgreich un-erer Pfliclit vollstan- 
dig entsprechen zu habén.

Blicken wir zurück auf jenem Zeit- 
j punkt, wo wir unsere Thátigkeit zuerst 
í in den Dienst des Tabakverschleiss-Be- 
1 rufes gestellt, so finden wir daher auch,
1 die obige Bemerkung vollauf bestatigt.
Jawohl, es ist besser geworden, als es 

, war. Es ist besser geworden auf dem 
Gebiete des Grosverschleisswesens, dér 
ehedem, wir sagen es ganz offen, eine 
Frohnarbeit bedeutete und dermalen je- 
dem anderen Grosshandel an die Seite 
gestellt werden kann. Es werden uns

hierin allé jene Grosstrafikanten rech1 
gébén, die gerecht und aufrichtig deli
ken und die, nebenbei gesagt, nicht mit 
einen schlechten Gedáchtniss ausgestat- 
tet sind. Allerdings hat die Paschawirth- 
schaft, welche so manche betrieben, so 
ziemlich aufgehört und wenn wir für 
diese unsere Leistung von Vielen ange- 
feindet werden, so ehrt uns diese Feund- 
schaft weit mehr, als ihre Geneigtheit.

Es ist aber auch besser geworden 
auf dem Gebiete des Kleinverschleiss- 
wesens. Freilich, dér Kampf, den heute 
jeder Handelstreibende, namentlich die 
kleinen Gescháftsleute, mit dem Leben 
zu bestehen habén, bleibt natürlich auch 
den Tabakverschleissern nicht erspart. 
Im Gegentheil, sie fühlen ihn umso inten- 
siver, als ihr Verdienst auch sonst ein 
streng zugemessener ist, dér beinahe 
einem Fixum gleichkommt. Nun aber 
kann keineswegs geleugnet werden, dass 
dér Kleinverschleisser den Druek und 
die Chicanen von Einst nicht mehr em- 
pfiidet und da s es überall, wo er an- 
klopft, Gerechtigkeit und Schutz findet. 
Das aber ist viel, sehr viel und das 
Vorhandensein dieser Beiden gibt dér 
Hoffnung Raum, dass es nach und nach 
gelingen werde, den Beruf des Kleinver- 
schleissers zu einen solchen zu erheben, 
dass diejenigen, welche ihn ausuben, von 
einer halbwegs gesicherte Existenz spre- 
chen können.

Die vielen Versuche, die wir gemacht, 
die Tabak-Kleinverschleisser unter eine 
Hűt zu bringen, damit sie Einer für Allé 
und Allé für Einen bei jeder Gelegen- 
heit einstehen können, sind stets geschei- 
tert, weil gerade ihr Nothlage sie daran 
verhindert hat. Wie falsch es ist, die 

i Hande in den Schoss zu légén, stath 
í sich aufzuroffen und Hilfe zu schaffen, 

bedarf keines Beweises. Aber schliesslich 
wird sich denn doch die Erkenntiiiss Bahn 
brechen, dass heulzutage jeder Stand und 
jeder Beruf seine lnteressen selber walir- 
nehnem muss, will er nicht, dass er un- 
beachtet vegetirt um schlisslich ganz zn 
verkümern.

Wir unserseits harren muthig aus und 
widmen auch ferner unsere Feder den 
Intentionen, welche uns das Rechtsgefühl 
diktirt. Möge unser Vorhaben von dér 
Sympathie dér geschatzten Beamtenschaft 
begleitet sein, jener Beamtenschaft, in 
dérén Hiinde es gegeben ist, dem ver- 
dienstvollen Standé dér Tabakverschleis
ser, wo es nur angeht, hilfreich beizuste- 
hen. Mögen aber auch die dabei zu- 
nlich.st Interessirten erkennen, dass sie 
ein gut Stück des fírfolges selber her- 
beiführen können, wenn sie Ausdauer 
in ihrem Berufe mit jenem Interessé ver- 
binden, welches r e  allén Vorkomnissen, 
welche sich ereignen, widmen müsseri, um 
ein lestes Ganzes zu bilden. das bei 
allén Gelegenheiten seine Stimme geltend 
macht, wo es sich um das Wohl und 
Wehe dér Gesammtheit oder des Ein- 
zelnen hátidéit.
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Unser Tabak-Monopol.
Füafzig Jahre sind es. seitdem das Tabak- 

Monopol in Ungarn durch die damalige öster- 
reichische Regierung eingefübrt wurde, und 
íünfunddreissig Jahre sind verflossen, seitdem 
es im Besitze des ungarischen Staates, von 
diesem betrieben und bewirthschaftet wird.

Dieser Zweig dér staatlichen Industrie ge- 
winnt aus dem Grunde ein erhöhtes Interessé, 
weil es vor Allém als staatliche Einnahmsquelle 
eine grosse Rolle spielt, dann aber auch des- 
halb, weil das vöm Staate er».eugte. dér Bevöl- 
keruog gelieferte Produkt, als Genussmittel 
aufgefasst, dér öfíentlichen Kritik untersteht

Als die üsterreichische Regierung das Tabak- 
Monopol in Ungarn eingeführt hatte, da war 
ihr Bestreben dahin ge-ichtet, dem Artikcl eine 
Popularitát insoferne zu verschaíí'en, als sie 
recht gut wusste, dass in dem Tabaklande 
Ungarn, und in Anbetracht des Misstrauens, 
das mán dem Tabak-Monopol allenthalben 
entgegenbrachte, ein ansehnliches Ertragniss 
nur dann zu gewártigen ist, wenn sie ein 
durchwegs tadelloses Produkt liefern werde. 
Sie that dies auch viele Jahre hindurch in 
auífalliger Weise, indem anfangs dér Fünfziger 
und Sechziger Jahre die TabaKe und Zigarren 
sich einer ausserordentlichen Giite rühmen 
konnten. Auch waren die ZEarren entsprechend 
ihrer Qualitat wohlfeil zu nennen. Trotzdem 
erreichte dér Konsum verháltnissmássig keine 
wesentliché IlÖhe und wollte mán ihn zu dem 
Konsum von heute vergleichen, so überragt 
derselbe dermalen, denjenigen vor 40 Jahren, 
achtfach.

Diese Erscheinung ist gleiclnvohl nicht so 
überraschend, wie mán glaubt. Auch in anderen 
Staaten, wo Tabak-Monopol existirt oder nicht, 
sticg dér Veibrauch riesig. Wesentlich hiczu 
beigetragen hat dér Umstand, wonach sich 
heutzutage die Gewohnheit des Rauchens, bei 
Mánnern und Frauen, bei dér reifen und un- 
reifen Jugend eingebürgert hat, ferner tragt in 
erainenter Weise hiezu die Einführung dér 
Zigarette bei, welche als die Zigarre dér Zu- 
kunft, bereits heute schon den dritten Theil 
des gesammten Konsums ausmacht.

Die Uebernahme des Tabak-Monopols in 
eigene Régié, hatte seiner Zeit dem ungari
schen P'inanz-Aerar nicht geringe Schwierigkei- 
ten bereitet. Die wenigen vorhandenen Tabak- ‘ 
beziehungsweise Zigarreníabriken konnten das 
eríorderliche stets wachsende Quantum Tabak I 
und Zigarren nicht liefern Unter österreichi- !

scher Verwaltung wurde dér Mangel ad maori
kén nicht verjpürt, weil stets Vorrathe in den 
anderen Reichshálfte vorhanden waren und 
diese bei Bedarf snfort zűr Stelle waren. Das 
aber hatte natürlich aufgehört und so musste 
die Fabrikation dér Zigaretten, welche damals 
schon überall stürmisch begehrt wurden, viele 
Jahre unterbleibeo, bis dérén Einführung 
ermöglicht wurde Aber auch die P'abrikation 
dér Zigarren ging nicht recht von Staaten, 
wodurch viele Jahre hindurch ein derartiger 
Manóéi eintrat, dass die ungarische Tabak- 
Regie die Lieíerung mancher Sortén Zigarren 
an Unternehmer vergab, welche natürlich den 
Löwenantheil des Gewinnstes dabei einheimsten. 
Diese Unternehmer liessen die Zigarren in 
Deutschland anfertigen, wodurch dér Geschmack 
des Publikums sich állmaiig von dér viele 
Jahre hindurch gelieíerten österreichischen 
Zigarre, ablenkte. Aber auch die Fabrikation 
dér ungarischen Régié-Zigarre hatte seither 
sehr viel von dér Fabrikationsmanier dér deut- 
schen Zigarre beibehalten, was keineswegs als 
ein Vortheil betrachte* werden kann.

Durch die Krrichtung acht neuer, gross- 
angelegter Fabriken im Eande. hat die ungari- 
sche Tabak-Régié nach und nach den Import 
fremder Tabakprodukle entbchrlich gemacht, 
zum grossen Leidwesen all Derer, welche dic 
Zahl ihrer Palaste, dic sie gewonnen, dadurch 
nicht vermehren können. Das Produkt selbst 
leidet wohl an inancherlci P'ehlern glcichwohl 
steht d ssen Werth an Giite in gar kei nem 
Verháltnisse zu den gelieferten Zigarren. welche 
in Deutschland erzeugt würden. W as die 
Z garetten betrifít, so erzeugt die ungarische 
Tabak Régié manche Sortén, dérén íabelhaft 
grosser Konsum darauf hindeutet. dass das 
P'abrikat ein vorzügliches ist. Leider wird auch 
bei diesem Artikel dér Umstand nicht be- 
achtet, dass mit dem riesig anwachsenden 
Konsum auch neue Fabriken er/ichtet werden 
müssen und so steht es zu gewártigen, dass 
eines Tages ein derartiger Mangel am Zigaret
ten eintreten düríte, dér die Nollnvendigkeit 
dér Regelung von Lieferungen herauíbeschwö- 
ren wird. Dann aber dürfte es mit den Ertriig- 
nissen des Tabak-Monopols rasch abwarts 
gehen, da jede Veránderuog in dér Fabrikation 
dér Zigaretten nachtheilig wirkt.

Die ungarische Tabak-Regie veríügt aber 
ein inwestirtes Kapital von 120 Millionen 
Kronen, ein jahrliches Reinertragniss von 
ungeíáhr siebzig Millionen Kronen, demnach 
ein Pro entsatz, den mán mehr als einen bürger-
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nohoa Nutzen nennen kann. Nachdem dér Jahres- 
konsum bereits die gleiche Höhe erlangt hat, 
als das investirte Kapital liegt es auf dér 
ITand, dass weder die vorhandenen Fabriken, 
noch die Vorrathe an Rohtabak, am wenigsten 
aber die Vorrathe fertigor Waaren genügen 
können, um diese Riesenindustrie zu íördern.

Dér Konsum, welchen das Tabak-Monopol 
erzielt, keineswegs bei seinen Kulrainations- 
punkte angelangt, im Gegentheil, eine richtige, 
feste, urasichtige Eeitung raüsste auf diesem 
Gebiete solche Resultate erzielen. die vielen 
Tausenden dér Bevólkerung einen reichliclien 
Broderwerb verschaíft. Natürlich gelangt mán 
zu d eser Ansicht nicht, wenn blos Ziffern- 
kolonnen spreclien und wenn diese miteinatider 
vcrglichen werden. Selbstverstandlich imponirt 
es jedem Eaien, wenn er das Tabak-Monopol 
vor Jahr zu Jahr um ein M.lliönchen wachsen 
sieht, nicht so aber Denjenigen, welcher die 
Verhiiltnisse kenut und dem es bekannt ist, 
dass von Seite auslándischer Finnen schon de s 
Oeíteren die Mögliclikeit eines Exportesange- 
deutet und die sicliere Aussicht auf bedeu- 
tende Erfolge nahe gelegt wurden. Unser 
Tabak-Monopol hat sich um dériéi höchst 
wichtige Dinge bisher nicht gekümmert. E pour 
si mouve, das genügl ihr v íllstandig, ou a jeli 
Hunderttausende im Eande urn Mrod schreien. 
Und doch handelt es sich dabei, dem bedeu- 
tendsten Industriezweig im Eande. dér vöm 
Staate oetricben wird, eine Ausdehnung zu 
verschaffen. die aus dem Grunde in bedeuten- 
dem Maasse moglich ist w.*il dem Staate alles 
hiezu Erforderliche zűr Verfűgung steht. Dér 
grosste Theil des zűr P'abrikation nothwendi- 
gen Rohmaterials wáchst im Eande, die 
Arbeitskraít ist bckanntlich in manchem Thei- 
len des Landes eine sehr wohlfeile, schliess- 
lich sind aber aucii die Transportmittel Eigen- 
tInim des Staates, dér sie beheb g und bequem 
zu s inén Zweckon benützen kann.

An dér Hand vorliegender Thats ichen, lasst 
sich mit Posiwitat nachweisen, dacs das Tabak- 
Monopol einer ungeahnlen hohen Steigerung 
faliig ist, einer Erhóhung dér Staatseinnahmen, 
die nicht lediglich als indirekte Steuer auf/.u- 
lassen wiire, wenn dem Exporté jene Bedeu- 
tung zugemesscn wiirde, die ihm gebiihrt. 
Alléin, mán scheint in dieser Bcziehung iiber- 
haupt keinerl i Initiative ergreiíen zu wollen, 
weil die Kleinkramer-Politik. dér mán bei uns 
so gernc huldigt, ihre vernichtende Wirkung 
auch auí diescs Gebiet ausiibt.
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