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T A R T A L O M  : Cuikk. Vagya, hírek. -Lovcl a

/.. A tisztviselők fizetésemeléséről 
szóló törvényjavaslat, melyet ti pénzügy- 
miniszter Ur ó exczellencziája mull év de- 
czember hó2l-en nyújtott be a képviselő
házba, megelégedéssel tölt el mindenkit, 
mert tény az, hogy aránylag nálunk fizetik 
legrosszabbul az állami hivatalnokot, fő
leg akkor látjuk ezt, ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy az állami hivatalnok csak 
abban a korban kezd némiképen ke
resni, a mikor vele egykorú munkások, 
kereskedők, művészek már rég élvezik 
aránylag sokkal nagyobb jövedelmüket.

Az állami hivatalnokok helyzetét 
az utóbbi evekben rendkívüli módon 
megnehezítette az óriási lakbér, az élelmi
szerek drágasága, a ruháskodás, a gyer
mekek nevelése. Mindezeket jövedelmén 
felül, még pedig jóval, kell az állami 
hivatalnoknak megfizetni s mindezt 
miért? mert igy kívánja a szocziális ál
lása Kmellett azonban a jövedelme még 
mindig azon a ponton vau, a melyen 
volt akkor, a mikor még pl. az élelmi
szerek felenyibe sem kerültek, mint ma.

Ugyanilyenek a viszonyok ama 
szakma-körnél, melyet mi képviselünk. 
Ámbátor nem hivatalnok sem a doháuy- 
nagyárus, sem pedig a kisárus, mégis 
ugyanazon körülmények uralkodnak itt 
is, mint ott. A viszonyok megváltoztak, 
az élet nagyon, de nagyon megdrágult, 
jövedelmük pedig nem hogy nagyobb 
lett, de sőt ha lehet csökken. Már ab
ban a pillanatban, a mikor megkapja az 
engedélyét, akár a kis-, akár a nagyárus, 
előre megmondhatja minden ahhoz értő 
szakember, hogy mennyi lesz a jövede
lem. Nagy összegről itt szó sem lehet, 
csak éppen annyiról, hogy valahogyan 
megélhessen belőle. Most aztán ugyan
azon viszonyok jelentkeznek itt is, mint 
a hivatalnokoknál : a lakbér horribilis 
nagysága; adók, élelmiszerek drágulása, 
iskoláztatási költségek, ruházkodás, szó
val mindenütt plus a kiadásban cs ini- 
nus a bevételben, miután minden nagy- 
és kisárus évente kevesebbet és keveseb
bet vesz be.

Minden szakmakor eddigelé még 
azon volt, hogy helyzetén javítson. A 
munkás strájkol, a kereskedelmi alkalma
zottak követik ezt a példát, a kereske
dők felemelik az árakat, a nagyiparosok 
kartellekkel emelik áruezikkeik és pro
duktumaik értekét, szóval mindenki, a 
ki csak él cs mozog, kényszerülve van 
a munka erejét magasabbra találni, mert 
a viszonyok kényszerítik erre. Van itt 
azonban egy szakmakor, melyet tekin
tetbe sem vesznek, mely önmagára van 
teljesen utalva, egy szakmakör, mely

nek keze meg van kötve s igy teljesíti 
kötelességeit oly módon, mintha őt is 
megfizetnék a megváltozott időkhöz és 
viszonyokhoz mérten.

Hol itt az egyenlőség, hol az igaz
ság, a mire pedig minden állampolgár 
számot tarthat. Vagy tan csak a dohány
árus ama pária, melynek meg van kötve 
a keze, a lehető legalárendeltebb vi
szonyban van, ama pária, a mely sem
mit sem követelhet, csak dolgoznia kell. 
A nélkül azonban, hogy reménye lenne, 
miszerint a legszükségesebbet megszerző 
az életre. Látjuk azonban a pénzügy
miniszter által benyújtott törvényjavas
latból. hogy ](i millió koronát szán arra, 
hogy egy társadalmi osztály helyzetét 
megjavítsa, melynek kenyéradója ő.

Látjuk, hogy még a hivatalszolgák 
is fizetésemelésben részesülnek, miért 
csak ama szakmakörről nem emlékeznek 
meg, mely i«-on sokat dolgozik, rosszul 
van fizetve s oly subordinativ alatt áll, 
mint tán még az utolsó hivatali szolga 
sem, a kik egy állami üzletet vezetnek, 
melyet minden pillanatban megvonhatnak 
tőlük, egy oly branche tehát, a hol 
igazán semmi csalógató nincs, még az 

I sem, hogy sok cv után üzletét elad
hatná. Vájjon micsoda óriásit nyújtanak 
a dohányárusnak, hogy esetleg kiteszik 
annak is, hogy később az éhséggel 
küzködjön. még pedig a nélkül, hogy 
némi segélyre gondolnának. Nem hisz- 

j szűk, hogy az állam ama szegényeknek 
; nyomorát, a kik dohányeladási engedély
ért folyamodnak, a saját hasznára kí
vánná fordítani, miután ezek, szegények 
egész nyomorúságukat lelfogni sem ké- 

! pesek. Vagy tán a megelégedés jele az. 
ha ezren meg ezren folyamodnak trafik
engedélyért s tán ugyanannyian szeret
nének átvenni egy-egy megüresedett 
dohánynagyárudát. melyből még jöve
delmei is remélnek. De hisz különben 
is itt számokkal lehel bizonyítanunk, 
hogy mennyit fizet az állam eladási ju
talék fejében s bebizonyítható, hogy 
sokkal kevesebbet aránylag, mint bár
mely magániparvállalat. S miért teszi 
ezt az állam ? Gondoskodik tán ezen 
emberek jövőjéről ? Az állam, a mono
pólium, a lehető legnagyobb könnyű
séggel rakhatna a fogyasztóra egy egész 
kicsi, alig erezhető terhet, mely aztán 
az árusok javára lenne. Miért nem 
teszi ezt. hisz a kincstár nem veszítene 
ezzel ?

A  dolog világos és egyszerű. Az 
árust nem veszik semmibe. Úgy gondol
koznak, hogy ő dohányárut csak cl kell 
készíteni s igy rögtön a raktárból a fo

gyasztó kezébe kerülhet. Fontos szere
pet itt; sem a nagy-, sem pedig a kis
árus nem játszik. Az árus olyan auto
mataféle, amely munkáját gépiesen 
végzi. Miután pedig aulomáknak tudva
levőleg nincsenek igényeik, azért erre a 
szerencsétlen szakmakörre sem gondol 
senki.

Ilyen volt a gondolkodásmód erről 
egy l'ólszázaddal ezelőtt s ilyen most 
is. A nagy- és kisárusok dolga már 
most, hogy illetékes helyen feltárják 
helyzetük, tarthatatlan silányságát. Nem 
kétkedünk, hogy helyzetükön javítani 
fognak. Ha van eset, a mikor hallgatni 
nem arany, úgy ez az.

Vegyes hírek.
Kazay Rezső, a kolozsvári dohánygyár 

igazgatója, hosszú szenvedés után meghalt. A 
megboldogul 0 ev előtt jött Kolozsvárra, a hol 
mindenki megelégedésére vezette a gyár 
ügyeit. A nyáron súlyos mcllbaja támadt, mely
ből kigyógyulni többé nem birt s a véres kór 
megölte a java korában lévő férfi *. HalaU 
nagy veszteség a dohánygyártás ügyének is, 
melynek m ndonkor lelkes bajnoka volt.

Az iizletm°net A karácsonyi ünnepok 
alatt elég nagy volt a kérésiéi, különösen a 
K-galitas, Traoucco és Britmika szivarokban, 
valamim a közép fajta s könnyebb speczialitás 
szivarokból. De nz inár mégis csak itulnlrnczia, 
ho.íy most, a mikor igazán kellene, a mikor 
legjobb üzletet lehetne csinálni —  nincs Deli- 
cias ! Hát micsoda szivar ez tulajdonképen, a 
mi sonasem kapható, vagy talán bujósdit ját
szik a do >ányjövedék a t. közönséggel ? Csak 
aztán késő no Dgyon, amikor megint - -  kap
ható lesz! No, de igazán, félre minden tréfá
val. igazán szeretnők tudni, mit is akarnak a 
I) .lú iassal, be akarják vezetni, mint annakide
jén a „Hunnia" czigarettát, mely ma már sen
kinek sem kell. A szivaros emberek meg fog
ják szo'un azt a feliratot, hogy ..Üelieias nem 
kapható“ , s akkor aztán majd befűthetnek 
vele, elég jól ég !

Havanna-szivarok. A rend • Hárusitásban 
lévő pár Havanna szi var fajnak nincs kereslete, 
ami eléggé természetes. Mindenekelőtt olyan 
fajták, melyek a publiku mnak nem Ízlellek 
som ar »ma som pedig alak tekintetében, má- 
so ts/.o', miután nem veszik, sokáig áll raktá
ron s igy teljesen kiszáradva kerül a fogyasz
tóim'.. Ezen szivarok elárusitasa abszolút czél- 
talan, mert cs tk nagy kü tségekot okoz az 
árusnik, amennyiben nagyobb összegbe kerül- 
n ík s igen kevés a nyereség rajta, aztán még 
évekig is fekszik egy-egy skatulya, a míg túl
adnak rajt i. LJ;y gondoljuk, praktikusabb 
lenn-*, ha 24, 34 és 44 filléres Havanna imitá- 
czió-sztvarokat kéízületeiének elsőrendű anyag
ból. Arról lenne szó, li igylia valaki kiváló jó 
szivart akarna, n ujtanának neki olyat, mely 
pótolji a litvánnál. Ez a három faj elkelne 
már azért is, m *rt mnd mütt kapható lenne,
A specz'alitás üzlet nálunk nem az igazi Ha
vanna-szivarok tekintetében, mert nincsenek 
azon márkák, melyek igazán jók, ellenben min-
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dig jönnek újabb és újabbak, melyeket aztán 
be keli vezetni.

Több figyelmet kellene fordítani a 
Havanna-szivarokra, mert a téves felfogás, 
hogy ártanának a mi belföldi szivarjaink for
galmának. A gourmai'dszivaros Havai nát is szi 
a többi mellett. Persze, ha rossz kevesebb, 
vagy elhagyja teljesen, de azért aztán helyébe 
nem szi már belföldit, mert a Havanna, az 
hiába, csak — Havanna!

Magyar dohánytermékek a külföldön. A 
napokban az I. kerüleli, várbeli dohánynagv- 
árudába, Pollatsck úrhoz, nagyobb szivar-, do
hány- és szivarkarendelés érkezett egy Horn- 
stein A. nevű úrtól. Ez még eddig elég egy
szerű és természetes lenne, de az az ur —- 
Montreal-Canadában lakik s igy megfizeti 
a magas számot, csakhogy hazájabelit szíhas
son, mert hogy Hornstein ur hazánkbeli, azt 
biztosra vesszük.

Csetei Hercog Pétert, nagykereskedőt és 
nagyiparost, a ki a dohány ki- és beszállítás 
körül nagy érdemeket szerzett, a király a bárói 
rangra emelte.

Báró Hercog Péter, kinek kiváló keres
kedői talentuma a magyar kereskedelemnek uj 
utakat nyitott s a kinek a dohánymonopólium 
is sok újítást köszönhet, a nyilvános eleiben , 
is mint a közügyek lelkes bajnoka szerepel.

Ennek a szerény embernek ki- I 
váló tevékenysége lesz valószínűleg a motí
vuma annak a rangemelésnek, melyben ré
szesült.

A dohányipar Oroszországban. Oroszország 
dohánygyárainak gyártási képessége az utolsó 
10— 12 évben keveset változott; 1893-ban
3.749.000 inétermázsa dohányt gyártottak, 
1894-ben pedig 4,324.000 mmázsát, 1893-ban 
az összes dohánygyártmányok összege kitett j
3.746.000 mm. 1874-ben pedig 3.485.000 mm. i 
Mindamellett mutathat fel a dohánygyártás az 
időjárás tekintetében változatosságot. Az emli- ! 
tett időszakban a dohány-ültetvények területe ; 
40— 60.000 deszjatin között volt. A legnagyobb i 
területet ültették be, 1896 és 97-ben, a legki
sebbet 1899 bon. Olyan aratási év után, mely
ben a dohány ára csökkent, rendesen kisebb 
lett a beültetett terület. Az aratás évenkint 4 
millió szórót tesz s igy egy deszjátinra jut 
80— 85 mm. A dohánytermelés különösen 
Samora, Tambor, Bjasen, Horonesk, Paltara, 
Zsernigor, Tanrien területekben és a fekete 
tenger partján van elterjedve. Oroszországban 
leginkább közönséges dohányt termelnek, ez 
teszi ki a termés kétharmadát. Egy rész kül
földre szállittatik, másrész külföldi dohánynyal 
összekeverve dolgoztatik fel. Vannak gyárak, 
hol mindenféle dohányt dolgoznak fel és olya
nok, melyekben csak Maohorka-dohány dolgoz
tatik fel. 10 gyárak az utóbbi években meg- . 
fogytak 461-ről, 1903-ban 216-ra szálltak alá.
A nagyipar e téren megöli a kisipart. E gyá
rak főleg belföldi, de külföldi dohányt is dol
goznak fel. A külföldi dohány fogyasztása i 
csökken: beszállítottak 1895-ben 81.656 mm. ! 
levél dohányt, 3,980.779 rubel értékben, 2266 I 
mm. pipadohányt 24.588 rubel értékben és j 
2394 mm. gyártmányt 807.644 rubel értékben. 
1872-ben behoztak 48.315 mm. levéldohányt 
1,614.293 rubel értékben, pipadohány 30.243 ! 
és gyártmányok 503.554 rubel értékben. A le- j 
véldohánybehozatal tehát több mint 60 száza
lékkal csökkent. A beviteli vám hatása alatt 
a dohányipar fellendült. Ezt igazolja a kivitel
a külföldre is; 1895-ben kivittek 1,160.765 
rubel értékű levéldohányt. 1903-ban csak az 
enrópai határvonalon vittek ki másfél miliő 1 
rubel értéküt. I dohánygyártásról a következő 
adatok adnak felvilágosítást: 1903-ban az ősz- 1 
szcs gyárakban 50.147 mm. külföldi dohány, 
1,045.445 belföldi dohány és 3,173.417 mii). 
Machorka-doháuy lett feldolgozva. Ebből ké
szült I. osztályú pipadohány 07.952 mm.. II. 
osztályú 335.522, III. osztályú 350.415 és 519 
mm. burnót. Szivar: I. osztályú 34,717.443 ; 
darab; II. osztályú 7,428.548, Ifi. osztályú i 
125,026.420 darab. Czigaretla: I. osztályú i
2404 millió, II. 2576 millió. Azonkívül készült i 
14,661.145 drb kis czigaretla. 2,108.644 mm. 
pipa-machorka, 243.153 burnót-machorka és j 
J 64.70 sajlolt-maehorka.

Az ,.0rszagvilág“ e heti szamában * rdekes 
czkkel közöl „Hogyan gyártják a szivart es | 
czigareMát** cziimml. A czikket iöbö kép tar- I 
kiija, köztük ?J darassy min. tan., Vungel 
pénzügyi főtanácsos. 1 larac^ek pénzügyi főtaná

csos, valamint a főváros három dohánygyárá
nak igazgatói: Tillmann kir. tanácsos, Theisz j
és Zolnay.

Végre-valahára találkozott lap, a mely 
megemlítette ezen urak működését. Minden- j  
nemű szakmában a vezető embereket, szerény
ségük daczára is, ismeri az egész ország. A 
dohányjövedéknél, mely Magyarország egyik 
legjövedelmezőbb és legnagyobb szabású ipar- 
vállalata, a vezetőemberek majdnem teljesen 
ismeretlenek a közönség előtt. Senki sem 
tudja, kinek köszönheti az újításokat a 
dohányzás terén. Ezeket a dolgokat például 
tisztán Vangel Károly pénzügyi főtanácsos ur 
intézi, kinek óriási szaktudásánál csak szerény- | 
sége nagyobb. Az ő eszméje kőrülbelöl minden 
uj szivarfaj behozatala, az alak, minőség meg
határozása, a mit aztán közvetlen főnökének, 
Madarassy min. tan. urnák terjeszt elő. Mada- 
rassy hozzáadja a benyújtott dolgokhoz óriási » 
ízlését, megbeszéli az uj dohánygyártmány cso- 
magoltatási módját, árának módozatait, igy ke
rül végre a száraz eszme valamelyik dohány
gyárba kísérletezés végett.

Az ilyen kisérloti szivarok igen érdekesek, 
sajtolatlanok legtöbbnyire s ha beválnak, ki
adatnak munkába a gyárakba. Itt kezdődik 
aztán a gyári igazgatók munkája.

A főváros dohain gyárai közül a ferencz- , 
városi a legnagyobb, igazgatója Zolnay. Óriási j 
terjedelmű gyár, körültekintő, erélyes direktor, 
ez jellemzi a ferenezvárosi gyárat. Aligazgatója ; 
Benke, a ki azelőtt az óbudai gyár aligazga
tója vo lt! Az erzsébetvárosi gyár a második, 
igazgatója Tillmann Károly királyi tanácsos, a 
ki tán legöregebb dohánygyári igazgatója 
Magyarországnak. Körül van véve Maiz aligaz
gatóval, Kerényi osztályvezetővel, a kik nagy 
szaktudásukat a dohánygyártás ügyének szén- . 
telik. Végül itt van a főváros harmadik gyára, 
az óbudai. Ez a főváros egyetlen czigaretta- 
gyára. Igazgatója Theisz Károly. Neki van tán 
legnehezebb dolga Magyarország összes igaz
gatói közül. Egy gyárnak került az élére, mely 
roppant exponált es —  valljuk meg az igazat 
—  nagyon rosszhirü volt. Az emberek bor
zadtak, ha óbudai gyártmány jutott a ke
zükbe, szidták a kinestárt, vezetőstül, ta
nácsostul. Ma már egészen máskép van. Az 
óbudai gyár felveszi a versenyt akár a 1 
fiumeivel, akár pedig a temesvárival min
den tekinteiben. Theisz Karoly igazgató ur 
felhasználja összes tapasztalait, melyeket a czi- 
garetta és török pipadohánypyártás körül Fiú
méban és Temesváron szerzett. Nngytudásu, 
szerény, komoly szakember, a kivel igaz élve
zett a dohánygyártásról elbeszélgetni. Óriási 
sok újítás, javítás van ennek az embernek a 
fejében s mindazt vasakarat erejével h hetőleg 
ki is viszi. Azért mondom, lehetőleg, mert igaz 
ugyan, hogy a dohányjövedék iparvállalat, de 
nem magán, a hol minden újítást örömmel fo- J 
gadnak es lehetőleg gyorsan el is intéznek. Az 1 
államnál minden javaslat eszme megteszi világ
körüli útját s csak évek múlva kerül effektuá- 
lás alá. Ebbe persze már bele van számítva az 
is, hogy óriási pourparlcr-kat folytatnak ilyen
kor Ausziriával is, mert enélkül, sajnos, nem j 
teheiünk semmit. Az óbudai dohánygyár fel
szerelés és munkaerő kihasználás tekintetében 
elsőrangú. Csak egy pár dohányelökészitő he
lyiségre volna szükség és első ilynemű gyara 
lenne az országnak.

A pénzügyminisztérium és dohányjövedék
összes ti sztvis. léinek, valamint tisztelt elöíizc- I 
tőinknek az uj év beköszöntésével holdon uj evet i 
kíván

a „Dohányárusok Közlönye“ 
szerkesztősége.

Levél a szerkesztőhöz.
Igen tisziclt Szerkesztő u r !

Mint passzionátus czigarettás, kénytelen 
vagyok Önhöz fordulni tanácsért, mert már 
igazán mm tudok segíteni magamon.

Eddig & különlegességi árudában vettem 
minden hét> n egy csomag világos Herczegovina 
dohányt, a melyből czigaretlál sodortam ma- j 
gamnak. A sölétebbet elszini néni Indiám. I 
Most már hónap, k óta mindig sötétet kapok í 
és ha kúpok is világosat, az olyan száraz, 1 
mint a szalma. Igy tehát kénytelen volt un 
draga török dohányt hozatni, melynek kilója 
vámmal együtt 27 lórimba k rül, de ez aztán

a dohány ! Nem szárad ki soha. En nem 
tudom, mivel preparálják, de az mindig nedves, 
jó és aromás.

En azonban többféle okból szeretném ar. 
álta unk gyártott török pipadohányokat színi, 
talán lehető lenne ezen a bajon segíteni. Na
gyon hálás lennék t. Szerkesztő urnák, ha 
levelemet közzétenné, talán lesz valami foga
natja !

Kiváló tisztelettel
Habnágyi Lajos, 

hivatalnok.
Szóval, most már nemcsak a nagy- és 

kisárus között van harcz a világos és sötét 
színért, de a traíikos és publikum között is. 
Azt azonban a fogyasztó belátni nem akarja, 
hogy a dohány árus csak olyan dohányt adhat, 
a minőt ő kap. Mi pedig meggyőződtünk arról, 
és időröl-időre meggyőződünk ma is, hogy 
dohánygyárainkban a török levelek feldolgozása 
mintaszerű. H gy a Törökországból küldött 
dohány nedves, az onnan van, mert kiválóan 
jól van olőkészitvo és valószínűleg negyedrészt 
annyi ideig sem fekszik r.kiáron, mint a mi 
dohányunk. Az óbudai dohárn gyárban például 
fősulyt a dohánylevél előkészítésére helyezik, 
ebben pedig nagyobb mester » z  országban 
nincs, mint Theisz igazgató. Az ó igazgatása 
alatt elértük azt, hogy a publikum, a mely 
eddig verekedett a fiumei dohányéit, ma kezdi 
már kérni az óbudait.

Es ez igen nagy szó!
I Iáim agyi ur ! Próbálja meg, szijjon el 

egy csomag Herczegovinát az óbudai gyárból, 
persze, ha kap, mert van, abban biztos vagyok, 
s ha az három hónál tovább nem feküdt rak
táron, biztosítom, van olyan nedves, mint az 
a bizonyos lörök dohány. Magam már kísérle
teztem ez irányban - az óbudai dohánygyár 
javára! A  szerkesztő.

Szerkesztői üzenetek.
B.-né, Sz.-ben. Kívánságának eddigelé nem 

tehettünk eleget és az alapszabályokat el nem 
küldhetjük, n ért azok meg szentesítve le nem 
érkeztek a belügyminisztériumtól. Ép ezért nem 
is tartottunk eddig igazgatósági ülést sem, mi
vel határozati jogút k meg nincs.

Dr. A.. B. ben. Uraságod azt kívánja, hogy 
lapunk horvát nyelven is megjelenjen. Hogy a 
fontosabb czikkeket német nyelven is közöljük, 
ez azért van, mert ig* n sok árus olyan vidéken 
hkik, melyen a lakosság német. Mindamellett 
igen jó hazafiak.

L. K., Bpest. Lapunkban láthatja, hogy 
megemlítettük, miszerint a karácsonyi ünnepek 
alatt a „Delicias" kapható mm volt. Az okot 
ma m g nem érijük, de utána fogunk járni.

K. L. és S. M. A fonti üzenet Önöknek 
is szól.

R. Károly. Forduljon kérésével lapunk 
szerkesztőjéhez, az mindenben a legpontosabb 
felvilágosítást adhat.

Schw . . . Nem tehetünk eleget kérésé
nek, mert az illető ügyiül meg nem szereztünk 
személyesen meggyőződést. Majd akkor levél
ben érttsitjnk. A dolgot nyilvánosán pcitrak- 
tálni nem lehet, mert nem s/abad esetleg ár
tatlan embert támadni. Türelem !

Strasser Bolti f orcl üljön ügxével a pénz
ügyminisztériumhoz XIII. ügy< szlálv.

Ú jdonság!
Egészségi szivar- és czigaretta- 
szopóka, művészies kivitelben 

üvegből.
Nagyon egészséges! Köszönöiratok na
ponta ezrivel jönnek ! Nyolca nap alatt

500.000 darabol küldlünk el. Ara: 
100 darab nlánvéllel küldve 6 korona 
fi00 »  „  „  2 5  „

1000 „ „ „  4 5

^i'oinei* Siier llde
s z i v a r - s z i p k a  g y á r o s

in Neuhaus, a. Rennweg
___________________ (llt utnchland, Thlirinpi'n).

Scec.lBzcrkcva.i : Holtai Nándor.



D eutscher Theil,

„D O H Á N YÁ R U SO K  KÖ ZLÖ N YE11
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS.)

I N H A L T :  Artikel. —  Vcrmischtc Nachrichten.

— k. Dér Gesetzentwurf bezüglich dér 
Erhöhung dér Beamtengehfllter,den Se. Excellenz 
dér llerr Finanzminister im Abgeordnetenhause 
am 21. v. M. eingereicht, er wird wohl nicht 
nur bei den dabei direkt betheiligten Staats- 
beamten Freude erwecken, vielmehr ist er auch 
geeignet, die gesammte Bevölkerung des Lan- 
des mit Genugthuung zu erfüllen. Denn es ist 
Thatsache, dass dér Staatsbeamte, gégén jeden 
anderen Stand in Bezug seiner Entlohnung im 
Nachtheile ist, zumal seine Erwerbsfáh gkeit 
zumeist erst dann begirmt, wonn dér Kauf- 
mann, dér Ilandwerker, dér Künstler u. s. w. 
bereits viele Jahre in dem Genusse eines je- 
weilig höheren oder rninderen Einkommens 
waren.

Was aber die Lage dér Staatsbeamten in 
den letzten .Jahren überaus scbwterig gestaltete, 
das tvar namentlich in dér Hauptstadt die rie- 
sige Verthetierung dér Wohnungsmiothe, ganz 
besonders aberder Lebensmitiel, die Bekleidung, 
die Erzielmng dér Kinder, kurz all das, was 
dér Staatsbeamte vermöge seiner sozialen 
SLllurig, si'-h in Imlbswegs anstiindiger VVeise 
gegenliber anderen Berufsartcn leisten muss. 
Und dabei bliob das Einkommen konsequent 
so goring, vvie zu jener Zeit, wo dór Lebens- 
unterhalt lür die Hálfte des Botrages, wie er 
heute gebiauclit wird, bestritten werden korinte.

Ganz denselbon Erwerbsverhrütnissen ist 
auch jene Brancbe unterwoilcn, die wir publi- 
zistisch vorireton.

Obgleich Gross- und Kleinvorschleisser 
selbstverstandlich nicht zu dem Beán tenstande 
zahlen, ist ihr Ervverb gleicbwohl demjenigen 
dér B'-amten insofori e flbnlich, als auch ihnen 
ein gewisses zugemessenes, geringes Einkom- 
men zűr Verfügung steht, das sich nicht ver- 
mehren, im Gcgentheil in manchen Fallen so- 
gar verringern kann. Schon bei Erlangung 
dér Lizenz, sei es für den Gross- oder Klein- 
verschleiss, liisst sich für jedon kundigen Fach- 
mann die Summe gonau bestimmen, die ins 
Verdienen gebracht werden wird. Von grös-eren 
Betragen kann dabei überbaupt nicht gespro- 
chen werden und so h «ndelt es sich ledig ich 
liberall um cinen Verdienst, dér zum Lebens- 
unterhalte kaum ausreicht. Nun abcr treten, 
wie gcsagt, auch hier ganz dieselben Vorhiilt- 
nissc in den Vordergrund, wie bei den Be *m- 
tengagen. Theuerung dér Mietlio und dér Le- 
bensmittel, erhöhte Ausgaben an Steuern, 
Schulgeldern und BekleidungskOoten, Uberall 
ein Bilis in den Ausgaben, cin Minus in den 
Einnahmen, nachdem jedcr einzolne Gross- und 
Kleinverschleissf r einc Mindcreinnahnie von 
Jahr zu Jahr zu verzcichnen hat.

Jegliche Branche, ob dem industriellen 
oder dem Handelsfache angehftrig, war in den 
letzten schlimmen Jahren darául' bedacht, so 
gut es gehen mochte, seine materiéi o Lage zu 
verhessem. Das arbeitende Volk machte es in sei 
ner VVeise durch Striks, die Handelsang« st. Hton 
folgton dicse n Beispiole, die S 'lbstsiündigen 
Kaull.ule erhöhten die Preise ihrer VVanreii, 
die Grossindustrie setzte mitlelst K rlclie eine 
Erhöhung dér Werthe ihrer Brodukic durch, 
kurz Alles, w  is da arbeitet, mus>te die-c At- 
beitskraft höher laxiron, weil er von anderen 
Seiien dazu gedröngt wurde. Und da steht 
g^nz absoits vo n Getriehe eino unberichtcte 
Branche, eine Branche, die ganz auf sich selbst 
angewi- sen isi, ciné Branche, die n il gebunde- 
nen Hamleti ihron Bllichten in dorselbon Weiso 
emsprechen muss, als oh dieselben ebenfalls 
der»»rl höhor cntlohnt vvürden, wie jede nndere 
Arbeitsleistung mit Bücksicht aul die g tinuor- 
ten Verhahnisse cntlohnt wird.

VVo i>t da die Glciehheit, vvo dic Go- 
rcchtigkcit, wo dió Billigkeit zu Ondón, j c  e 
Dreiheit, auf die doch jeder aibeitende StaHts- 
bürger, welchen Standes er ist, sch<>n nus 
d m Grunde Anspmch inachon kann, weil sie 
auch seinem Nebenmenschon geboten werden

muss und wird. oder soll einzig und alléin 
dei Tabak-Verachleisser deshalb, weil seine 
Hünde gebunden sind, deshalb, weil er in 
einem abhángigen Verhiiltnisse zu seinem j 
Brotgeber steht, jener Barias sein, dér nichts 
zu bcanspruchen, gar nichts zu verlangen be- 
rechtigt ist, dér nur arbeiten muss, obne das \ 
zum Lében Nothwendigste zu crschwingen? 
Aber wir sohen ja, eben aus dem vöm Finanz- 
minister cingebrachten Gesetzentwurf, dass er 
10 Millionen Kronen dazu verwenden will, die 
materielle Lage einer Klasse zu verbessern, 
dérén Brotgeber er ja • benfalls isi. W ir sehen 
bei dicsen Gehaliserhöhungen, dass selbst die 
Amtsdiener, die doch ganz gewiss auch in 
einem Abhángigkeitsverh&ltnisse zum Siaate 
stehen, mit Aufbesserungen ihrer Gehaltsbe- 
züge bedacht sind. VVarum alsó gerade jene 
Branche nicht, die sehr viel arbeitet, schmiihlich 
bezahlt ist, die einer Subordination untersteht, 
wie kaum dér letzte Staatsdkner, die ferner 
ein staatliches Geschaft betreiben, das ilnien 
ji den Augenbliek entzogen werden kann, eine 
Branche alsó, die absolut nichts Verlockendes 
an sich hat, nicht einmal dasjenige, dass Einer 
nach langjahriger Thátigkeit sein Gescháft ver- 
kauf'en kann. Was ums Himmcls WilFn wird 
denn eigentlich dem Tabak-Verschieisser ge- 
botf n, dass mán mit ruhigem Gewissen ihn 
in Zeiten bilterster Notb, darben liisst, ohne 
an eine Hilleleislung im Geringsten zu denken. 
W ir g'auben doch nicht, dass der Staat sich 
die Noth jener bedürftigen Bersonen, die um 
TruOk-L«zenzen einschreiteri. zu Nutze maciién 
will, indem dicse Bersonen zumeist den gaiizen 
Jan mer ihrer Lage gar mcht zu ermessen ver- 
mógen. Oder soll es vielleicht als cin Zeichen 
der voilcn Zufriedenheit dicsér Branche gelten, 
vvenn tau»ende Memchcn um Trafik-Lizenzen j 
einschreitcn, oder vvenn auf einc, Grossiraíik I 
die frei geworden, eine Menge Leule aspiriren, I 
die vöm Verdienst j írüumen, der nient vorhan- 
den ist. Uebrigons liisst sich ja an der Hand 
von Zahlen ganz gonau nachweison, wieviel 
der Staat an Verkaufsprovision seiner Tabak- 
produklc b zalill und dass cr in dieser Be- 
ziehuntr vveit billiger wegkommt, als welche 
Brivalindustrie immer. Und vvarum thut dics 
gerade der Staat ? Versorgt cr diese seine 
Leute etwa für die Zukunft? Der Staat als 
Industrie.ler, im Besitze eines Monopols, er ver- 
mag doch sehr leicht, ohne sich selbst im Ge- 
ring-tcn zu schaden, den Kon>umenien eine 
kloine Last aufzulegen, die seincn Verschleissern 
zu Gute kommen könnte. Warum thut er es 
nicht, wo doch dabei der Siaatsschatz nichts 
verheren vvürdo?

Die Sache ist cbonso einfach, wie klar. 
Der V rs< hleiss lindet keinerlei oder nur neben- 
süchlii he Beái htung. Mán ist des falschen 
Glaubens, dass dic Tabak-Brodukte nur angc- 
feitigt zu \vi rden brauchen, um leichtt rvveise 
aus den Tabak-Magazinen in die Hiiude des 
BubliKiims zu gelangen. Wcd r Guoss-, noch 
K einl raíikanl h t dabei eme wichlige Bolle zu 
spiolen, nachdt-m der Aliikéi selbst sich ja 
dem Konsumenlen enipfithlt. I) m Verschl* isser 
fiillt koine andere Bolle zu. als ilern Automa- 
ten, der seine Arbi it mechanisch vcrrichlet. 
Und nachdem Aulomaten aucli keine Bediirf- 
ni-se habén, so vv rd aucli an dieser unglück- 
s ligslen aller Buschidtigiingsartcn niomals, als 
cinen l*'aki«»r, gednchl und gchandclt.

So ungcführ slellcn wir mis die Donknngs- 
weise Jener vor, dic vor einem hal en Jahi- 
hundert das Tabakmonopol in Uuuarn eing»“  
Itihrt habén und Icider hat sie sich auch ver- , 
cibl bis zum beül igen Tagé.

An den C ioj-s- und Kleinverschleissern 
jedoch ist es ge ogen, in dieser llinsiehi, gloich 
ulU n Beiufsiragcrn. nias-gcbcnden Örtes Vor 
stcllungen zu maclun und dic Sachlage so I 
durzust> llen wie s e ist. Wir zweifeln nicht 1 
duran, dass in dicsem halié ihron gerechten

Wünschen in befriedigender Weise entsprechen 
werden wird. Wenn emmal Schweigen nicht 
Gold ist, so ist es hier der Fali.

Vermischte Nachrichten.
Der Gescháftsgang anlüsslich des Weih- 

naehts- und Neujahrsfestes war diesmal, im 
Verháliniss zu demjenigen des Vorjahres ein 
besserer, obgleich der gesteigerte Absatz kein 
sehr bedeutender ist. Namentlich sind es die 
Sorlen Regalitas, Trabuco und Britanica, die 
grösseren Absatz fanden, vielleicht dürften aber 
auch die biliigen Spezialitiitensorten starker 
gekauft worden sein. Was die „Havanna-Sor
tén “ anbelangt, so taugt keine einzige Sorté 
derselben für den allgcmeinen Verschleiss und 
demgemass ist auch ihr Absatz ein iiusserst 
geringer.

Ungarische Tabak-Proclukte im Auslande.
Dieser Tagé langle aus Amerika an den Gross- 
verlag des I. hauptstadlischen Bezirkes eine 
Bestellung auf verschiedene Scrten Zigarren, 
Tabuk und Zigaretten ein. welche der Gross- 
verscbleisser I leí r Pollatschek auch effektuirte. 
D* r Besteiler, ein llerr A. Hornstein in Monlreal- 
Canada, scheint ein Ungar zu sein, den die 
Sehnsucht nach dem heimischen Produkt dazu 
veranlasst, trotz des hohen Eingangszolles und 
der Fracht, sich dieselben kommen zu lásson.

Peter Herzog de Csete, Grosskaufmann 
und Grossindustrieller, auf dem Gebieto des 
Tabak-Im- und Exportes besonders thiiiig, 
wurde dieser Tagé von St. Majestat mit der 
Baronie ausgczeichnet.

Báron Peter I lerzog. dessen hervorragende 
kaufmannischc Talente dem ungarischen Han- 
del neue VV'ege erschlossen und dem auch das 
Tabak-Monopol manche erspriesslich vvirkende 
Neuerung zu danken hat, bethiitigt sich aber 
auch im öffentlichen I.eben als ein besonders 
eilriger Verfechter öffentlicher Inlcressen, die 
dem Gemcinwohle dienen. Diese ausserordent- 
liche Wirksamkeit des bcscheidenen Mannes 
mag auch das Motiv gewesen sein, ihm eine 
Standescrhöhung 7\\ Theil werden zu lassen, 
die ihm Jeder vöm I lerzen gönnt.

Neuheit.
Für Gross- und Kleintrafikanten.
Der .Szivarmentö \ ein ausgczeiehncles Brapa- 
ral. zum Verkleben beschíidigter Zigarren,
oignet sich in lohncnder VVeise zum Wiedor- 
verkauíc. Der ..Szivarmentö' ist sowohl für 
lichlc wie auch für chmkle Zigarren zu habon 
und wird in Blcclmmliüllo für 20 llcller, in 
Bapicrumhüllc für 10 HelJer in Delail verkauft. 

I m i Grossen, für dón Versidilciss:

100 Stílek in Blecli8chachteln 16 Kr.
100 „ „  Papier „  8 „

Provinz-Aultriige unter Naehnahmö franko zu 
richten an

D O N N E R  B E R T A L A N ,
B u d a p e s t , V I I I . ,  C so k o n a l-u to z a  8/b.
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Alapittatott 1858.

A Pojatzi-féle  gyújtó  a legjobb!
Számos év óta M agyarországban legjobban be van vezetve és mindenütt kapható !

KI. Kojatzi & Comp.
es. és Uir. szab. gyu fagyárak

D E U T S t  II - L A  X II S K lí It U.
----- -  Vidéki megrendelések közvetlenül Deutsch-Landsbergbe intézendök.

A világ egyedüli gyufagyára, amely az 1900. évi párisi világkiállításon két első' dijjal lett kitüntetve, u. m. : 
XIY. csoport (Vegyi ipar.) „G-rand P rix“ (legmagasabb kitüntetés). XVII. csoport (Kivitel.) Arany érem.

Főraktár kizárólag Budapest részére :

DARVAS S. és TÁRSA. V., lloM-i.lor;. ®. sas.

A világ
leg ism ertebb és 
legrégibb gyárt

mánya !

Minden kis- és nagytőzs
dében, valamint nagyke
reskedésekben kapható.

Á ltestes
renom irtesF ab rika t 

dér W e lt !

Zu habén in allén Klein- 
und Grosstrafiken und 

Grosshandlungen.

-----------------------------. A )

F e ltű n ő  ú jd o n s á g .

DELICE Mindén hirdetés felesleges, a do

hányzó egyszei* veszi ös tödbe 

mást nem szíhat ---------

legjobb valódi franczia

szivarkapapir és szivarkahüvely.
Gyár i  raktár :

Goldzieher Gézánál
l t u < l : i | » r s i .  V . ,  K » N > n i ( ‘ x a  3 0 .  s z á m .

EURÓPA, irodalmi és nyomdai részvény társaság Uudupcst, VI., O-utcza 12.
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