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Dohánykivitel külföldre.
A közelmull napokban n napilapok azl 

a hifi hozták, hogy külföldön, nevezete
sen Németországban a dohányok sok
szorosan hamisítva, mint dohánytermékek 
jönnek a kereskedelembe, öpitgy, mint 
hamisított dohányok, melyek répából és 
füvekből állanak és a szivarkák gyártásá
hoz felliasználtalnak.

Ezen újsághír nem mond újai. A do- 
hányhamisitások már évek óta léteznek 
és Németországban lepton-nyomon ész
lelhetők. De nemcsak a szivarok azok, 
melyek il\ pétlékol nyernek, hanem a 
szivarkák is utánzóit dohányokból lesznek 
előállítva, melyek eredetileg kukorieza- 
bajúszók voltak.

Egyrészt, a verseny az, a mely oly 
államokban, a melyekben a doliányegyed- 
áruság behozva nincsen, tág ajtót és kaput 
nyit, részint alkalmas fedezölevelek hiánya, 
illetőleg azoknak a színe, melyek mester
ségesen I l d i i d e n  árnyalatban elöállithatók, 
úgy, a mint akarjuk, részint egynéhány 
hamisító perlidiának tulajdonítható, hogy 
ha oly országokban, a melyekben a do
hánytermelés nem valami nagyon sikerül 
és drága, nagyon sűrűn egészségtelen 
füveket dohány helyett a kereskedelembe 
hoznak.

Mi reánk ezen tünemények nagy bord
erével bírnak, amennyiben nálunk egyes 
dohánynemek és fajták, a melyek kizáró
lag a külföldi fogyasztásra alkalmasak, nagy 
mérvben teremnek s készletben vannak.

A vágott dohányok, a melyek kizáró
lagos fötermékét képezik a mi előállítá
sunknak, belföldön aránylag nagyon kevés 
forgalomnak örvendenek, miáltal az a 
körülmény áll elő, hogy a nyersdohány 
nagy mennyiségben potom áron kül
földre vándorol. Hogy a nemzetgazdaság 
terén ezáltal mily kár támad s mily hát
ránynyal jár ez a dohányegyodáruságra, 
megközelítőleg se határozható meg. Hogy 
ha a nemzetgazdasági állapotot szem
ügyre veszsziik, azt találjuk, hogy inig mi 
nálunk a felsölovelek nem sikerülnek és 
mi azoknak a beszerzésűért óriási összege
ket kénytelenek vagyunk megfizetni, más 
oldalról a nagy részben kitűnő pipado
hányt kénytelenek vagyunk csekély áron 
értékesíteni. Tehát ez annyit je len t: drága 
pénzen venni s olcsó pénzen eladni. 
Az előbbi rossznak elejéi nem vehetjük, 
daczára annak, hogy e tekintetben is 
sokféle elöhaladásra vezető kísérletezések 
a dohánytermelés tekintetében ajánlhatók 
volnának. E zze l szemben úgy látszik nekünk 
m integy m indenáron elérhető özét: a kü l
fö ld re való dohány k i vitetnek és pedig a kis
kereskedés á lta l, tág teret, nyitn i.

Azon érvek, melyek ezen törekvésnek 
ellene szólhatnak, nem alaposak. Közön
ségesen az az ellenvetés, hogy más do- 
hánytennö országok is léteznek, melyek 
versenyre kelhetnek, vagy a magyar 
dohány minőségének jóságát egyszerűen 
tagadásba veszik. Mind a kettő nem 
találó. A versenyképesség a nagykereske
déstől le nem vezethető, a mennyiben 
az áru egészen más kezekbe kerül, mint 
a melyeknek fogyasztására mi azt szántuk 
és a mi a minőséget illeti, ez a gyártás 
dolga, t. i. a dohánynemek szorgos osz
tályozása s szakszerű feldolgozása oly 
minőségű anyagoknak előállítása rzéljá- 
ból a milyenek követeltetnek.

A mi tudomásunk szerint külföldön a 
magyar pipadohánynak terjesztése iránt 
misem történik, még kevésbé létezik 
ebben kiskereskedés, a mely szükséges 
volna, hogy a dohánynak egy jelentékeny, 
egészen uj piaczot teremtsünk. És mégis, 
mily sürgősen szükséges volna a dohány- 
termelőkre és az állambevételre nézve 
egy ilyen kereskedés! Egészen eltekintve 
az elején említett hamisításoktól, a melyek 
drasztikusan bizonyítani képesek, hogy 
egy jó pipa dohányt külföldön is meg
becsülni tudnának, egészen eltekintve 
attól, hogy a vágott pipadohány Német
országban például sokkal nagyobb mérv
ben lesz elfogyasztva, ha fejenkinl szá
mítjuk. A mi annyit jelent, hogy a vágott 
pipadohánynak a fogyasztása Németor
szágban aránytalanul sokkal nagyobb, 
mint Magyarországon. Ennélfogva ott kell 
neki piaczot keresni.

A kiskereskedés, mely a mai állapotá
ban a különféle szállítási eszközök által,
u. m. posta, vasút, és hajózás állal jelen
tékenyen támogatva lesz, nagyon sokat 
lendítené a kivitelt abban a szellemben, 
a milyenben ezt ecseteltük lehetővé tenni. 
Mindamellett a kiskereskedést nem kellene 
épen külföldön űzni, sőt ellenkezőleg, 
könnyen lehetne azt belföldről, a hol az 
áru előállítva lesz, kivinni. Mi úgy kép
zeljük a dolgot, hogy Magyarország fő
városában egy állami hivatal volna fel
állítandó, a mely egycs-egyediil az üzemet 
külföldre közvetítené, vagy egy magán- 
vállalat. Természetesen a fajok s csoma
golás egyenesen a külföldnek kellene, 
hogy szánva legyen és oly módon elő
állítva, hogy semmi tekintetben, sem külső 
formában, sem árban, a meglévő nemek
kel hasonlatosságot ne mutassanak s ez
által azok fogyasztása belföldön lehetet
tenné váljék. Épen úgy annak elszámolása 
szigorú ellenőrzés alá vonandó.

A magánvállalat üzeme minden körül
mények között az állami üzemmel szem
ben előnyben volna részesítendő. Miután e

tekintetben kizárólag arról volna szó, hogy 
nagymennyiségű fogyasztás éressék el, az 
állami kezelés által ezen czől elérése ter
mészetesen illuzóriussá válnék, a mennyi
ben egy jelentékeny nagy eredmény eléré
sénél a reklám nagy szerepet játszik s 
ezen módja a kereskedelmi üzemnek, 
akár utazó ügynökök alkalmazása, akár 
körözések és hirdetések, akár minták 
megküldése által, csak magánosok által 
eszközölhető.

Mi azl hisszük, hogy oly eszmét 
pendítettünk meg, a mely, bár rövid, szűk 
korlátok között visszaadva, figyelmet érde
mel. Miidán itl ép úgy az államkincstár 
bevétele, mint annak érdeke forog szó
ban, a magyar dohánynak külföldön 
kaput nyitni, nézetünk szerint kifizetné 
magát, hogy a m. kir. dohányigazgatóság 
ezen ügyet megvizsgálná, esetleg vélemé
nyezés végeit egy kitűnő szakembernek 
kiadná. Mindamellett szükségesnek tart
juk még egyszer nyomatékosan hang
súlyozni, hogy e lekiutben a dohánynak 
nagybani kivitele külföldre semmi módon 
irányelvül nem szolgálhatna. Ez okból 
óva intjük is, ajánlatunknak inegbirálásá- 
nál, ezen kereskedelmi manipuíácziónak 
e módját irányadónak venni. Itt egy 
egészen uj, csak elérendő fogyasztási kut- 
forrásröl van szó, a mely előrelátható, 
hogy csak hasznot s semmi rizikót ki
látásba nem helyez.

Kérdések feleletek nélkül.
Lapunk egyik kiváncsi olvasója ismét egypár 

kérdést intéz hozzánk, melyekre választ adni 
mi sajnos nem vagyunk képesek. Talán egy 
kiváló szakhivatalnok kisegít bennünket, hogy 
egy és más meg legyen világítva, a mi nem megy 
be fejünkbe. Megjegyezzük azonban, hogy itt oly 
kérdések forognak szóban, melyek külön (előképen 
magyaráz hatók:

1. Hány dohány tőzsde engedélylyel szabad egy 
egyénnek rendelkezni V Vájjon szabad-e a férjnek 
és az asszonynak, anyának és leánynak, nővérek
nek és testvéreknek, akik egy háztartásban 
élnek, killön-külön dohánytőzsde engedélylyel 
birni V

2. Vájjon az engedélylyel bíró dohányárus 
tartozik-e üzletét személyesen vezetni, vagy 
legalább- olt feltalálható legyen? Vájjon egy 
dohánytőzsde engedély tulajdonosának szabad-e 
más városban lakni, mint ott, a hol hivatva 
van üzletét vezetni ?

8. Vájjon szabad-e, hogy egy dohánytőzsde 
engedélylyel biró másutt is alkalmazva legyen, 
mig azalatt a tőzsde idegen emberek által 
kezeltetik ?

á. Vájjon egy dohányáruda engedély egyik 
városrészből a másik városrészbe átiratható-e, 
s vájjon ez iránti kérvényeknek hely adható-e?
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5. Vájjon szabad-e egy dohányárudat eladni ?
6. Vájjon lehetséges-e, hogy egy dohánytőzsde 

engedély iránti kérvény rövid utón elintézendő 
legyen? Mily körülmények mérvadók erre. hogy 
ily eset bekövetkezzék ?

Ezen féltuczat kérdés fekszik előttünk és a 
mint mondtuk nem vagyunk képesek erre 
pontos feleletet adni. Hogyha a fennálló szabályok 
segítségével felvilágosítást adnánk is, erre pél
dákkal s bizonyos eshetőségekkel felelnek, a 
melyek az egész tudományunkat halomra döntik. 
Hogyha választ nem adunk, amit máskép nem 
is lehetséges, azt vetik ellen, hogy e tekintetben 
már azon okból is fenn kell állani bizonyos sza
bályoknak, mert utóvégre a dohányegyedáruság 
mégis csak állami intézmény és mint ilyen kell, 
hogy a nyilvánosság ellenőrzése alatt álljon-

Hiába vetjük ellen, hogy a szabályok nem 
mindig s nem mindenkor alkalmazhatók, mert 
fordulhatnak elő esetek, melyekben kivételt kell 
tenni. Erre a jogos alapon álló olvasónk azt 
feleli, hogy egy szabályt, a melyet a kormány 
kibocsát, egyetlenegy esetben sem szabad ki
forgatni, hogy valamennyi állampolgárnak egy
forma jogai s kötelességei kell, hogy legyenek, 
ennélfogva kivételről soha szó sem lehet.

Mi elismerjük, hogy emberünknek igaza van 
és hogy jobban desszük, ha hallgatunk, azaz 
ha az általa feltett kérdésekre nem felelünk. 
Mert tulajdonképen mit is kellene ahhoz mon
danunk. hogyha ezen úgynevezett kivételes ese
teket majd itt, majd ott látjuk! Természetesen 
ezen lapoknak, a melyek a dohánytőzsérek 
érdekeit képviselik, nem lehet s nem szabad 
hallgatni, hogyha ily kivételek szabálvlyá lesznek. 
Mi nem sorolunk elő eseteket, ép úgy nem i 
emlitjük az eshetőségeket, mert ezt a magy. kir. i 
pénzügyminiszter s államtitgár jobb meggyőző- j 
désére bízzuk, amennyiben reméljük, hogy ezen j 
állapotoknak egyszer valahára vége lesz. a 
melyek már elviselhetetlenné válnak. Egy kis j 
történetkét, amely alkalmas ezen állapotokat 
megvilágítani, csak azért mondunk el, hogy J 
lássák miként a kis okok, mily nagy dolgokat J 
szülnek. Egypár év előtt vett egy nő vagyonának 
utolsó maradékából egy dohánytőzsdét és az 
engedélyátiratást meg nem kapta. Miért? azért, 
mert azt az engedélyt más asszonynak akarták 
adni s adták és daczára annak, hogy az üzleti 
helyiséggel nem rendelkezett s máig sem ren
delkezik ilyennel.

A szegény vevő, a ki nemcsak az egész va
gyonát elvesztette, hanem kényszerítve volt még
7. évig boltbért lizetrii úgy, hogy teljesen e l
szegényedett. E közben a hosszú idő óta beteges
kedő férje kedélybeteg lelt, mull héten öngyil
kosságot követett el. Most itt áll egy el nem 
látott özvegy 4 árvával. A dohányengedélynek 
át nem íratása ugylátszik volt oka az ön
gyilkosságnak.

Eddig a történetke. Hiszen mi elismerjük, 
hogy egy dohány tőzsde-engedély el nem adható 
s hogy azt álirni nem lehel, azonban a mit mi 
nem helyeselhetünk, ez az a körülmény, hogy 
nem mindig egyforma mértékkel mérnek s nem 
mindenki egyforma bánásmódban részesül. Mi 
haszna van a protezsált asszonynak abból, hogy 
ha egy család szerencsétlenségét előidézte ? 
Szabad-e ilyesmit az államnak támogatni ? Hogy 
ha a dohány tőzsde-engedélyek felől komolyan 
akarnánk beszólni, akkor egy nagy nyomort 
kellene leleplezni, a mely különösen a főváros
ban ezen uralkodó állapotokból származik. És 
bizonyosan a legszivtelenebb ember is ezen 
állapotokat nem helyeselné, hanem az emberiség 
szempontjából csak sajnálni tudná.

Vegyesek.
Dohánymonopólium Svájcban. Kernből jelen

tik, hogy a svájci szövetségtanács azt indítvá
nyozta a szövetségi gyűlésnek, hogy a belegség- 
és balesetbiztosítás költségeinek fedezésére a 

I dohánymonopóliumot léptessék életbe a követ- 
j kező alapon : Az ogyedáruság a lakosság hasz- 

nálatára szánt dohánynak sem minőségét nem 
rosszabbithatja, sem a dohányt és a szivarokat 

i meg nem drágíthatja. A dohányipar körében 
alkalmazott munkások viszonyait a fennálló 

| gyáraknak állami üzembe való vételével telje
sen biztosítani kell. Az eddigi dohánykulturák 
fennállását az egyedáruság nem érinti. A mono
pólium tiszta jövedelméből dó százalékot a 

. lakosság számarányához mérten átutalnak a 
kantonoknak, melyek ez összegeket az iskola- 

i ügy fejlesztésére fordítják.
Borkiviteli prémium ? Azt a furcsa eszmét, 

hogy prémiummal támogassuk a borkivitelt, 
most veti fel a pozsonyi Kereskedelmi és Ipar
kamara. A minisztériumhoz intézett felterjesz
tésében a kamara kifejti, hogy vörös boraink 
kivitele az olcsó olasz borok versenye miatt 
mindinkább nehezebbé válik. Borainknak Bel- 

: gium, Németország és Oroszország felé való 
kivitelképességél csakis a vámok leszállítása 
hozhatná helyre. Németországban különösen 
magyar aszuborokkal volna élénk üzlet létesít
hető ; s hazánk általában hivatva volna, hogy 
aszuboraival a külföldön a spanyol és görög 
édes borokkal sikeresen versenyezzen. A  verseny i 
sikere érdekében azonban első sorban kivárni- | 
tos volna, hogy az édes borok készítésére szűk- l 
ségelt külföldi mazsolaszőlő után fizetendő, | 
jelenleg 12 frtos vám a minimumra leszállil- 
lassék, vagy borkereskedőinknek a vám kivi
teli prémium alakjában visszatéríttessék. A  mily 
fontosnak véljük mi is a borkivitel ügyét, 
mégis határozottan állítjuk, hogy ez a javaslat | 
abszurdum.

Rossz terméskilátás a külföldön. A külföld 
több államában s nevezetesen azokban, a 
melyek a magyar mezőgazdaság legféltettebb j 
versenytársai, igen rossz a terméskilátás. A 
minap irtuk ezt Romániáról s most hasonló 
jelentés érkezik Oroszországból, melynek déli 
részén a helyzet nagyon kedvezőtlen. IJgy az 
odesszai kerületben, mint Besszarábiában az 
összes gabonafajok nagyon rosszul fejlődtek. A 
chersoni kerületben a tavaszi vetéseket tönkre- ; 
lelte a nagy szárazság és az erős szélvihar. A 
takarmányfélék teljesen kisüllek és a házi
állatok éhségnek vannak kitéve. Azonkívül 
annyi a különféle rovar, hogy a ezukorrépa is 
a legnagyobb veszedelemnek van kitéve. Aino- í 
rika is panaszkodik a vetések miatt s ha mind
ezekkel szemben nálunk sikerül a termés, akkor 
alaposan meg lehet majd elégedve a magyar [ 
gazda az eredménynyel.

A pénzpiaczról. A kiegyezés válsága még a 

pénzpiaczon is érezteti kellemetlen hatását, 
azzal, hogy a tőzsdei üzlet fellendülésének útjá
ban áll s ekként a pénzpiacz élénkségéi is kor

látozza. Egyébként amúgy is csendes a pénz
piacz, mert a forgalom csekély s a bankoknál ! 

meglehetősen kevés benyújtás történik, úgy, 

hogy a legközelebbi kimutatás az Osztrák- | 
Magyar Banknál még az ultimó daczára is alig
hanem csökkenést fog jelezni. A kamatláb 

azonban a budapesti piaczon némileg megérzi 
az ultimót, a mennyiben elsőrendű papírokért 

százalék oskomptot kell fizetni. A 
külföldi piaczokról som kedvezők a hírek ez 
utóbbi tekintetben.

22215, IL  09.

Ajánlati hirdetmény.
Az aradi magy. kir. pénzügy-igazgatóság ré

széről ezennel közhírré tétetik, hogy az ürese
désbe jött aradi dohánynagyáruda kezelésének 
betöltése czéljából alulírott magy. kir. pénzügy
igazgatóságnál 1899. évi június hó 38-án d. e, 
10 órakor Írásbeli ajánlatok utján verseny- 
tárgyalás fog tartatni.

A versenytárgyalásban részt venni kívánók 
50 kros bélyeggel ellátott sajátkozüleg aláirl 
Írásbeli zárt ajánlatukat isiét, június hó 28-án 
d. e. 10 óráig a magy. kir. pénzügy-igazgató
ság főnökénél közvetlenül, vagy posta utján 
nyújtsák be.

Az ajánlat tárgyát csakis a dohányforgalom 
utján járó tözsdij fogja képezni.

A jogosítvány elnyerésére annak lesz kilátása, 
a ki a százalékokban kifizetendő legkisebb 
tőzsdijt követeli és a ki arra alkalmasnak talál 
tátik, mindazonáltal az államkincstár fenntartja 
magának azon jogot, hogy a versenyzők között 
szabadon választhasson.

Az eddigi dohánynagyárus, ki l 1 a°/0 eladási 
jutalék mellett egyszersmind a bélyegjegyek és 
váltóürlapok elárusilását eszközölte —  a dohány
nagyáruda kezelésűért a közönséges anyagnak 
nagybani eladása után l 'Vio azaz egy egész és 
kettő tizedrész százalék tőzsdijat élvezett.

A dohánynagyáruda, —  melylye! kisárulási és 
valódi havanna szivar árusítási jog, valamint 
bélyegjegy és váltóürlap eladási kötelezettség is 
össze van kötve — mull évi nyersforgalma 
f>77,76 7 forint volt, melyből 24,422 Irt saját 
kisárudája forgalmára, 55*1,345 Irt pedig az 
anyagbeszerzés végett hozzáutall 405 doliány- 
dohánykisárus forgalmára esik.

Az összes dohányanyag a temesvári dohány
raktárból a bélyeg és váltóürlap anyag az aradi
m. kir. adóhivatalnál lesz beszerzendő. liánat- 
pénz fejében az aradi magy. kir. adóhivatalnál 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban 
(‘melyek azonban csak 20%  levonása melletti 
értékben fogadtatnak el) a pénzügyi letétbe 2600 
Irt lesz helyezendő és a letéti nyugta az aján
lathoz lesz csatolandó.

Az ajánlatokban a követelésbe vett kezelési 
«1 i.j %-ban számmal és belükkel tisztán kifeje
zendő és hozzá egyúttal a magyar állampolgár
ságot, nagykorúságot igazoló, hatóságilag kiállított 
erkölcsi és vagyoni bizonyítvány is csatolandó.

Az ezen vállalatnál mérvadó egyéb feltételek, 
valamint az azzal egybekötött kötelezettségek 
iránt, nemkülönben az ajánlatok miképeni szer 
kesztése és kiállítására nézve pályázni kívánók 
bővebb felvilágosítási alulírott m. kir. pénzügy 
igazgatóságnál és a kerületi magy. kir. pénzügy
őri biztosságoknál szerezhetnek.

Arad. 1890. május 26-án.

.1/. l  ir. i>rn.:ii(/!/i(/a .(/nhixúf/.
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I N H A L T .  Tuhakexport nach dóm Auslande. — Fragen oline Antworten. Annoncen.

Tabakexport nach dem Auslande.
•lüngstcr Tagé ging durch dió Tages- 

journalc eine Notiz, wonuch im Auslande, 
numenllich in Doutsohland, dió Tahake 
vielfiillig gelUlsohl, als Rauclilahake in 
den llandol konnnen, wie auch andei- 
seits. KOiehe gefiilselite Tahake, welche 
aus Hűhón und Krímiem hestohen, zűr 
Fabrikatiou dér Zigarren vorwendct 
werden.

Diese Zeilungsnotiz erziihlt niohts Neues. 
l)io Fíilschungcn dós Tahaks existiroii 
schon sóit violon Jahron, und mán kaim 
in lloulsoldand densclben aul' Heh fiit und 
Trill begogueti. Aber niold nur dió Zigarren 
sind os, woloho derartige Zulhaten er- 
hallon, os werden auoh Zigarolteu aus 
imilirten Tabukon horgoslolll, woloho ur- 
sprünglich Maisfiiden waron.

Theilweise isi os dió Konkurronz, woloho 
in Slaaton, wo das Tahakmonopol niolit 
horrschl, solohon Fülsehuiigeii Tliür und 
Thor ölTnel, Ihoil.s isi os dór Mangcl au 
geeigneton Dookhliillern, beziehímgswciso 
dérén Farben, woloho in allén Sohatti- 
rungon künstlioh so liorgostolll werden 
kőimen, wie mán will ; thoils isi os aber 
auch dór l ’ erlidio inanohor Fillsoher zu- 
zuso.hroihon, wonn sie in Liiudorn, wo 
dió Tahake niolil bosonders godoihen 
und auoh kostspiolig sind, sehr hiúdig 
gesmidheilssohiídlieho Kriiuler slall Tabuk 
in dón llandel bringen.

Für mis solhsl halion dicse Ersohci- 
nungeii óin niolil zu unlersohalzendes 
lnleresse iii.soforno, als bei mis gewi.-se 
Sorion inul Oallungen Kauohiabako, 
woloho speziell lür den Konsiim im Aus- 
lando zweckdionlieh sind, im IJoborlIusso 
godoihen und vorbandon sind. l)io ge- 
sohuilloMon Hauobtabake, woloho speziell 
óin Ilauplprodukl unseres eigenen Erzeug- 
nisses sind, sie gouiesseii im Inlande 
verliiillnissmassig nur ebien sehr geringen 
Umsatz, wodureb dér llmslaiid oinlrill, 
dass dér Hohlabak iiberhaupi iu grosson 
\lassen zu Spollpreisen in das Ausland 
wamlerl. Wolchor Sohadon hiedureh aul' 
nationalökonomisehein Gebiele und zuni 
Naohlbeile (les Tabakmonopols onlslohl, 
isi auoh niolil anniibermigsweise zu 
bomossen.

Hoballen wir den nalionalökonomisohon 
Slaiidpunkl im Auge, so (inden wir, ilass 
wahrend bei mis dió Deekbliiller nicbl 
godoiben mid wir lur déren AnschafTung 
borremle Suliimon bozablon m üssél i, 
undorseils dór zuni grosson Thoile vor- 
Irolíliebe Hauoblabak fiir geriuge l ’ reise 
abgegebeii werden imiss. Das hoissl alsó, 
fúr theueres Geld eiiiktmfeii und lur 
billiges verkaufen. Dem ersleron Dobol 
isi nicbl abzubolf'en, obgleioh auoh hiorin 
mamiigTaobe l'orlsobrillliohe. Vorsuoho in 
Hinsioiil dér Tabakziichl anziirathen 
wáron. Dafierjen erscheint es mis als cin 
durchnns erreiehbares K id , dem Export dér 
Tabuké nach dem Auslande und zwar im  
11’c <je des Klcinhandcls eine bedeutendc 
Ausdelmunfi zu t/eben.

Ilié Argumente, woloho gégén ein 
solches Beslreben ins Treffen geführl 
werden dürflen, sind nicbl stiohliilltig. 
Gewöbnlich wird oingewendel, dass auoh 
undoré Tabaklauder da sind, welche 
konkurrenzlahiger zu arbeiten vermögen, 
odor maii spriolil dér Qualitat des unga- 
lisohon Tabakes die Gülo kurzwog ab. 
Iloides isi nicbl ganz zutreffend. Die 
Konkurronzfaliigkeil lilsst sioli namlicb 
nicbl vöm Engros-Handel ublciten, irnlein 
die VVaare in ganz un dere Hande geriith, 
als sie fiir deli Konsum, den wir ineinon, 
geralhon solltc, mid was die Qualitat 
bolrilTl, so isi os bekanntlich Sache dór 
Fabrikatiou, duroli sorgfillliges Sortiren 
und l'acbgomiisses Verarboiten dér Sorton 
jene Qualilalen őrsi zu oi'zeugon, die 
mim wünsohl.

Unseres Wissens nach wird nirgonds 
im Auslande fiir den ungarisehen Bauch- 
labak Propaganda gomaoht, nooh woniger 
aber oxislirl dalin ein Kleinhandel, wie 
er nothwendig wilre, iim dóm Tabuk ein 
bodoutendes, ganz noues Absalzgebiet zu 
ersohliessen. Und docb, wie (Iringóiul 
nothwendig fiir die Tabakproduzonlon, 
wie nutzbringend lür die Slaalseinwohner 
wiire cin derarliger Kandói! Ganz ab- 
gesehon von den Eingangs erwahnten j
F’alsclumgen, welche cin drastisches I
Howeismillel liefern, dass mán cinen gulen 
Rauohlahak im Auslande noch immer 
zu schiltzon wiisste, ganz ahgesehen
davon, wird dér gescbnitleno Hauoblabak 
iu Ileulsehland beispiolsweise, zumindosl 
viermal soviol verwendet, wonn pro Kopf 
gercchnet wird. Das hoissl alsó, dér
Konsum in gesclmillenen Hauchlabaken 
isi ein ganz itngleich hóhér in Doutsoh
land gogen den Konsum dosselben iu 
Ungarn. Dórt inuss demnaoh das Absalz- j  
góbiéi in ersler Hőibe gesuchl werden.

Dór Kleinbandel. wie er dermalen durch 
die verse11iedeilen Transporl-Verkehrsinillel, 
wie Hősi. Dalin und SchilT wesentlich 
gel’öi'derl wird, Iragt sehr viel dazu bei, 
cinen Export in dem Sinnc, wie wir ihn 
hier darstollen, zu ermöglioben. Demnaoh 
müssto dór Kleinhandel nicbl gerade im - 
Auslande belliében werden, im Gogen- 
theil, er würde sioli sehr leiebi vöm 
Inlande, wo die VVaare erzeugl wird, aus- 
fiilireii lásson. Wir stollen mis dió Sacho 
so vor, dass entwedor eine amllieho 
Stella in dór llauplsladt ITngarns erriebtot 
werde, welche den Verlrieb oinzig und 
alléin in das Ausland vermillell odor 
eine Úrival untoméinmiiig. Solhstverstaud- 
lich müssten Sorton und l’ackung direkl für 
das Ausland boslimml, derart hergoslellt 
werden, dass sió nicbl die geringsle 
Almlichkeit woder im Aussehen, noch in 
dér Uroislage mit den vorhandonen Sorlen 
habon, (im dón Konsum im Inlande liiefür 
umnögliob zu maciién. Ebenso müsste 
die Verreehnung derselben einer strengen, 
genauen Konlrole unlerliegen.

Dór Verlrieb von Seile einer Privat- 
unlornobmung wiire unlorallen Umstiinden 
dér iiinllichen Belriebsloitung vorzuziehen.

Da os sicli dabei lediglich darum handeln 
würde, cinen Massenabsatz zu erzielen, 
so würde durch dió amtliche Gebahrung 
derZweoknaturgemass illusorisch gomaoht 
werden, irnlein cinen grossen bedeuten- 
den Erl'olg zu erzielen die Reklámé eine 
wesentliche Holle spicli und diese Art 
des geschaf'tlichen Betriebes, sói es durch 
Anstellung von reisenden Agenten, sei 
es durch Circularo und Inserate, sei es 
durch Musterzusendungen, nur durch 
Priváté bewerkstelligl werden kaim.

Wir glauben hier eine Idee in Anregung 
gebracht zu habén, welche, obgleioh in 
kurzen, knappén Umrissen niedergelegt, 
jedenfalls dér Beachtung werth erscheint. 
Da es sicli hiebei sowohl um Staats- 
einnahmon handelt, wie auch darum, 
doni ungarisehen Tahake im Auslande 
Eingang zu verschafl'on, würde es sich 
unseres Erachtens nach verlohnen, wenn 
von Seile dér kön. míg. Tabakregie die 
Angologenheit untersucht, eventuell einem 
lüohtigen Faohmanne zűr Begutachtung 
übergeben werden würde. Wir halion es 
aber für nothwendig, nochinals aus- 
drüoklieh zu betonén, dass dabei dér 
Engros-Export des Tabaks nach dem 
Auslande in keiner \\reise richtschnur- 
gebend sóin kann.

Aus dem Grunde warnen wir auch 
davor. bei Beurtheilung dieses unseres 
Vorsohlages diese Art dér geschaftlichen 
Manipulation zuni Massstábe zu nehmon. 
Hier handelt es sicli um ein ganz neues, 
erst zu crschliessendes Absalzgebiet, das 
von vorneherein nur Nutzen und kei- 
nerlei Risiko in Aussicht stellt.

Fragen ohne Antworten.
Abermals richtet ein neugieriger ívesei’ un

seres Wattos oinigo I*’ ragén an uns, welche zu 
beantworten wir leidor nicht in dér Lage sind. 
Violleiclit verhilft uns einer dér saclivcrstiin- 
digen Hoamten dazu, um Kláriiéit über so 
Manchos zu bringen, was nicht recht einlouch- 
ton will. W ir bemerken dabei, dass es sich nin 
Fragen handelt, welche verschiedene Auslegungen 
erfahren:

1. W ieviele Tralik-Lizenzen darf ein einziges 
Individuum habén V Dürfen Mann und Frau, 
Mutter und Tochter, Schwester und Brúder, 
welche zusaminen in einer Behausung wohnen, 
jedes separat eim* Tralik-Lizenz habén V

á. Muss dér Inhaber einer 'l'ralik-Lizenz sein 
GeschiiCl selber fliliren, odor muss er zumin
dosl in demselben anzutrell'en sein? Darf ein 
I iizenzinhaber in einer anderen f Stadt, odor 
muss er dórt wohnen. wo er sein (Jeschiift zu 
führen borúién isi?

o. Darf dér Inhaber einer Lizenz irgendwo 
angesteUt sein, wiihrend die ralik von fremden 
Le utón geführt wird?

4. Kann eine 'l'ralik-Lizenz von einem Sladt- 
thcile in den andern umgeschrieben werden 
und wird ein solches Ansuchon auch bewilligt?

5. Darf mán eine Tralik verkaufen?
(>. Isi es müglieh, dass ein Gesucli wegen 

Bewilligung einer Tabaktralik-Lizenz auf kurzem 
Woge erledigt wird? Welche Umstiinde sind 
hiefiir massgebend, damit solches dér Fa llse i?

Dieses Imibe Dutzend Fragen liegt uns vor, 
und wir sind. wie gesagt, nicht in dér Lage, 
darauf eine prtizise Antvvort zu ertheilen. Denn 
wenn wir an dér lland dér bestehenden 
Vorschriften, eine Auskunft ertheilen, so
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antwortet mán uns mit Beispielen und dér 
Mittheilung von Vorkommnisson, welcho un.sere 
ganze Wissenschaft über dón Maii fen werfon. 
Gébén wir, vvie auch nicht anders müglich, koine 
Auskunft, so wird uns entgcgengehalten, dass 
es doch unbedingt hiefür schon aus dem Grunde 
Vorschriften gébén muss, weil scldiesslich das 
Tabak-Monopol doch eine staalliche lnstitution 
ist und eine solche dér Kontrolle dér ÜIFent- 
lichen Meinung unterstehen muss. Vergcbens 
wenden wir óin, dass dió Vorschriften nicht 
immer und nicht üborall anwendbar sóin kön- 
nen, weil sich Füllé ereignen, wo eine Aus- 
nahme gemacht werdon muss. Indess antwortet 
uns dér auf seinem Rechtsstandpunkte verhar- 
rende Leser unseres Blattes, dass eine Verseliri fi. 
welche die Regierung erliisst, in keinem ein- 
zigen Falle umgangen werden darf, dass allé 
Bürger dieses Staates gleiche Kec-hte und gleiche 
Pílichten habén, daher auch von einer Aus- 
nahme niemals dió Rede sóin darf.

W ir gestehen, dass dér Mann Recht hal und 
dass wir besser thun, zu schweigen, das heisst, 
seine Fragestellung unbeantwortet zu lásson. 
Donn, was könnten, was söllten wir auch ilazu 
sagen, wenn wir diese sogenannten Ausnahms-

fülle* hald da, hald dórt auftauchen sehen! 
Gleichwohl diliden und können diese, den 
Interessen dór Tralikanten gewidmoton Blattor 
nicht schweigen, wenn solche Vorkommnis.se 
zűr Regei werden. W ir ziihlen niolil Falié auf, 
erwahnen diese Vorkommnisse nicht, weil wir 
dér besseron Kinsicht des k. u. Finanzministors 
und dós Slaatssokrolars vorlrauen, indem wir 
holtén, os werde endlich denn doch óin Fndo 
nehmen mit diósén Zuslanilen, die fást un 
leidlich gewordon.

Hm nur óin kleines llistörchen zu erwahnon. 
welches geoignet ist, dicse Zusliinde zu bo- 
leuchten, sói hier dasselbo blos darum erziihlt, 
dainit mán siolit, wie kloine l'rsachon grosse 
Wirkungen hervorzubringen vermögon.

Vor Jahrosfrist kaufte eine Frau mii dón 
lolzten Resten i11 rés Vennögens eine Tralik und 
erliielt die llmschreibung nicht bewilligt. WarumV 
Nun. weil mán die Lizonz einer anderen Frau 
gébén wollte und auch gab, obgleich dieselbe 
gar kein Lokál besass und auch bis heute 
keines besitzt. Die arme Kiluferin, welcho nichl 
nur ihr ganzes Vermögon dadurch vorloren, war 
noch gezwungen, 1 .bilire Miethe fin* das Lokál zu 
bczahlen, so zvvar, dass sie ganzlich verannte.

Inzwischen wurdo ihr schon sehr krniiklicher 
Mann gemi'ithsloidond und vorgangene W'oche 
bogiiig derselbe einon Solbslmord. Nun stehen 
da eine unversnrglo W'ilwe sámliit vier Waison.
|)j(> Vorwoigorung dér I mschreibung dicsér 
Tralik-Lizenz war dabei wahrscheinlich auch 
I rsuche dieses Selbstmordes.

Sowoit das Ilislörchen. W ir gébén ja zu, 
dass eine Traliklizenz nicht verkauft werden 
soll und dass maii solche nicht überschreibt. 
Alléin, was wir nicht zugeben können, das : .[ 
dér I lustáiul, wonach nicht mit gleichem Mas-e 
gemessen, nicht cin .ledér gloichmassig behandelt 
wird. W as hat nun die protegirto Frau dav. n, 
wenn sie das I ngliick einer Familio herbei- 
fiihrtV Darf cin Slaat solches uiitorstiUzon ?

Wenn maii über die Krllieilung von Tralik- 
Lizenzen ernstlicli sprechen wollte, dann miis.sle 
maii ein Stiick Llend aufrollen, das namentlich 
in d(»r llauplstadt einzig und alléin durcli diese 
lierrschendon Zuslande vorhanderi ist. Ind  
gewiss, dér hiirleslo Monscli wtirde diese Z i- 
slande missbilligen, um nicht zu sagen, aus 
.MenschlichkeiLsriicksichten tief beklagen.

llillsrcflnktciir: Feriiinaml Holtai.
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