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Nyílt levél a pénzügyminiszter ur 
ő exczellencziájához.

Azon czölok, melyeket szaklapunk követ 
s annak révén kifejtett tevékenységünk 
Exczetlencziácl előtt nem lesz ismeretlen. 
Hisz Exezellencziád már 1894. évben 
kiadott rendeletében reámutatni méltóz- 
tatott, hogy a „Dohányárusok Közlönye" 
a ilolntn yegyedáruság érdekében hasz
nosan működik közre. Mi Exczellencziádnak 
ezen különös magas kegyét tudtuk is 
megérdemelt mérvben méltányolni és 
törekvésünk odairányult, hogy egyfelől a 
dőliányjövedéknek, másfeIöI Magyarország 
dohány nagy- ős kisárusainak hasznos 
szolgálatot tegyünk és ez vezetett bennün
ket minden cselekedetünkben.

Azérl teljes hálával elismerjük, hogy 
sok mindenféle történt; nevezetesen a 
gyártyás terén nagy változás állott be, 
oly értelemben, a milyenben azt sürgettük. 
Sok kártékony s hátráltató dolog meg- 
szüntettetett, sok hasznos dolog életbe- 
lépteltelett. Lapunk szelleme, a mely 
szócsövet képez a. közönség, dohányárusok 
és a gyártás közölt, mindenkor objektív 
módon közreműködött és pedig a leg
utóbbi nagy hasznára. Jelen pillanatban 
csak dicsérettel halmozhatjuk el azt, aki 
a gyártás terén, mely elösorban figyelemre 
méltó, ezt a haladást előidézte.

Ellenkezőleg az elárusitás terén nem
csak haladást nem látunk, hanem vissza
esést. A mi tudomásunk szerint, évek 
óla c téren oly újítás nem történt, a 
mely hivatva lett volna javulási előidézni, 
söl ellenkezőleg, a dohányárusok rovására 
óriási módon hátrál lató dolgok lettek 
fen tartva, melyek előbbi időkből származ
nak. Es csak, hogy egyet említsünk, évek 
óla sürgetjük azt a kívánságot, hogy ép 
úgy a nagy mint kisdohányárusok számára 
egyaránt érvényes szabályok alkottassanak, 
a melyekhez ezek épugy, mint a pénzügyi 
közegek alkalmazkodjanak, a mennyiben 
sok rendelet létezik, a mely a jelenleg 
fennálló rendeletek tárában foglalt rende
letét megezáfolja. Már ezen egy hiány az 
elárusitás terén sok visszásságnak a ktil- 
forrása, a mely nem ritkán komplikáczióra 
ad alkalmat.

Azonban az elárusilásra nézve leg
újabb időben legnagyobb fontossággal bir. 
különösen a fővárosban a kis dohány- 
tőzsdék szaporítása. Midőn két év elölt 
Exezellencziád az országházban alkal
milag intézett interpelláczióra adott vála
szában kiemelte, hogy a fővárosban akis 
dohánytözsdék számának szaporítása meg 
nem engedhető azért, hogy a fennálló tőzs
dék exisztálhassanak, akkor ezen igazság- 
érzetből eredő nyilatkozat a házban helyes-

löleg tudomásul vétetett, a közönség 
részéről átalában méltányoltatott és a 
dohányárusok által örömmel fogadtatott. 
Mégis azóta a dohánytözsdék száma, bár 
sokan meghaltak, egyesek tönkrementek, 
még mindig oly nagy, mint azelőtt. A mi 
tudomásunk szerint, a fővárosi pénzügy- 
igazgatóság a kérvényezők nagyobb részét 
kérhetetlenül elutasítja ugyan, a mennyi
ben Exezellencziád utasításához szigo
rúan alkalmazkodik. Mind a mellett a 
kérvényezők mégis kapnak engedélyt, 
miként és kinek közbenjárása folytán, azt 
nem tudjuk.

Nagyméltóságu miniszter u r! A dohány- 
tőzsdék számának felére szándékolt le- 
szállitásával szemben azok szaporítása a 
dohányárusokra nagy szerencsétlenség, 
de még nagyobb baj az a körülmény, 
hogy a fennálló szabályok a dohány- 
elárusitási engedélyek kiadásánál tetszés 
szerint magyaráztatnak s alkalmazásba 
vétethetnek. Az 1896. évben kiadott ren
delet, a mely a fővárosban engedélyezendő 
dohányárudákról szól, egészen világosan 
kimondja, hogy hová lehet és hová nem 
lehet engedélyt adni. Azonban mi bebi
zonyítani képesek vagyunk, hogy ezen 
rendelkezések a legritkább esetben tartat
nak he és a dohánytözsdei engedélyek 
átíratása, ami szigorúan tiltva van, legtöbb 
esetben szabadon burjánzik. A jelzett sza
bályrendeletben még az is foglaltatik, 
hogy a dohánytözsde engedélyek első 
sorban oly egyéneknek adandók, a kik 
az államnak akár katonai, akár polgári 
pályán szolgálatot teltek, vagy azok 
özvegyei és árváinak. De erre sincsenek 
tekintettel és nagy súlyt nem fektetnek 
reá, mert ily jogezimen eddig vajmi kevés 
ember kapott engedélyt.

Nagyméltóságu miniszter ur! Mi ezen 
panaszokat a dolog érdekében, olvasóink 
érdekében, mielőtt azokat közzétettük 
volna, az illetékes helyen szóbelileg elő
adtuk. Miután azonban ezen ügyben mi
sem történik, a mi jobbat eredményezni 
képes volna; miután látjuk, hogy szavunk 
pusztában elhangzott s annak fontosságot 
úgy látszik nem is tulajdonítanak, kény
szerítve érezzük magunkat arra reámutatni, 
hogy nálunk e tekintetben más eljárás 
követtelik, mint Ausztriában, a melynek 
dohányegyedárusága a mienkkel joggal 
összehasonlítható és csak abban az egy 
irányban eltérő, t. i. a dohányárusokkal 
szemben, a mennyiben a magyar dohány- 
lözsérek az ausztriai tözsérekkel szemben 
az összehasonlítást ki nem állják.

AzértExczellencziádhoz azon alázatos ké
relemmel járulunk, móllózlassék kegyesen 
elrendelni, hogy a magyarországi dohány- 
nagy- és kisárusok oly bánásmódban s

oly kedvezményekben részesüljenek, mint 
az osztrák dohányárusok. És a mi a 
dohánytözsde-engedélyek kiadását illeti, 
hasonlókőpen óhajtjuk, hogy nálunk is ép 
úgy mint Ausztriában kétféle engedélynek 
kiadása behozassák, t. i. olyanok, a 
melyek bizonyos személyeknek, a kik az 
államszolgálat körül maguknak érdemeket 
szereztek, életfogytiglan ig szóljanak és olya
nok, a melyek pályázat utján az arra 
érdemeseknek s ott adassanak meg, ahol 
az áruda felállítására tényleg szükség van.

Tekintettel azon körülményre, mely 
szerint Magyarországon a trafikok óvenkint 
közel 56 millió frtnyi forgalmat eredmé
nyeznek, tehát nem megvetendő ténye
zőként jelentkeznek a dohán yegyedáruság 
kezelésénél; továbbá tekintettel arra, hogy 
a mostani viszonyok ezen állami intéz
ménynek felvirágoztatását akadályozzák és 
figyelemmel arra, hogy itt sok ezer becsü
letes munkás állampolgár jólétéről van 
szó, reméljük, hogy Exezellencziád böl
csessége az igazit el fogja találni és a 
magyarországi dohányárus jogát azzá fogja 
tenni, aminek lenni kell, t. i. a dohány- 
egyedáruságot mint egy hasznos és 
nélkülözhetetlen eszközt pártolni, ép úgy, 
mint az elárusitással foglalkozókat egyrészt 
kereselképessé tenni, másrészt hivatásukat 
egy szigorúan betartandó rend által meg
könnyíteni.

Nagyméltóságodnak alázatos szolgája: 
A Dohányárasok Közlönyének 

szerkesztősége.

A szivarok minősége.
Egy pár nap előtt egy országgyűlési képviselő 

a mi szivarjaink minőségét gáncsolta s nyoma
tékosan hangsúlyozta, hogy nálunk a külön
legességi szivarok jósága sok kívánni valót hagy 
hátra. Egyben a szónok megjegyezte, hogy e 
miatt Ausztriából sok szivar lesz behozva, mi
által dohányegyedáruságunk kárt szenved.

Egy pár év előtt ezen nézetet mi is ma
gunkévá tettük volna, amennyiben egyes szivar- 
nemek feltűnően rosszak voltak és a szivarok 
behozatala Ausztriából akadálytalanul folyt. Az
óta azonban a helyzet megváltozott, a kifogá
solt szivarnemek (belföldi gyártmány), úgymint 
a Favoritas, Operas, Kegalia Media slb. nem
csak jobbak lettek, hanem azoknak fogyasz
tása óriási mérvben növekszik. Mi ezen jelen
ségtől nem vagyunk elragadtatva, amennyiben 
a különlegességi szivarok emelkedő fogyasztásá
ban a közönséges szivarok fogyasztására hátrányt 
vagy különös emelkedést nem látunk, ami egy
forma a visszaeséssel.

Ami a közönséges forgalomban lévő szivaro
kat illeti, azok előállításában, a múlt évhez 
viszonyítva csak haladást látunk, sőt a világos
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szivarok terén évek elhitt uralkodó kalamilás 
elenyészlelett és az iránti panaszok megritkul
tak. sót ma teljesen megszűntek. A szivaroknak 
régibb voltuk szerinti kiszolgáltatása tekinteté
ben is úgy látszik rend kezd tért hódítani, a 
mennyiben ma oly szivarok áruitatnak, amelyek 
fogyasztásukhoz mérten az 1898. évnek VI., 
VII.. Vili.. I\. és X. időszakából származnak. 
A gyártmányok különfélesége tekintetében min
denesetre kívánatos volna a gyártás egyenlősége, 
amennyiben azok eladását csak ez könnyítheti. 
A közönség, melynek szeszélyei kiszámithat- 
lanok. könnyen talál a szivarokon kifogásolni 
valót, hogy ha a szivarok minden héten más 
alakban eladásra kerülnek.

Egyébiránt mi erről sokszor említést tettünk, 
hogy ez a dolog természetében fekszik, amennyi
ben a gyártás különféle gyárban s kezek által 
történik és a külsőre nézve is egymástól el
ütnek. de azért ez most már nem más, csak 
kívánság, melyet ha hangoztatunk serről említést 
teszünk, tesszük ezt azért, hogy ez irányban is 
valami történjék.

Hogy ha a gyártás, amint említettük, az 
utóbbi időben előrehaladást mutatott, ezt azon 
okból konstatáljuk, mert az erről legjobban ér- ■ 
tesült dohányárusoknak panaszuk nincsen, ami 
legjobb bizónyilék arra, hogy a közönség sem j 
járul a panaszszal az elárusítók elé. Es bár a 
közönség mindig talált valami kifogásolni valót 
a szivarokon és ma is talál, mégis megnyugvásra 
szolgál, hogy a szivarokat ugyan nem dicséri, 
de legalább nem gáncsolja.

Az, ami kifogásolandó volna, az a középfajta 
szivarok hiánya a közönséges elárusitásban már 
csak azért is, hogy minden igény kielégítve 
legyen. Egyes uj szivarnemek behozatala, mely 
tudomásunk szerint már régen tervben van, uj 
élénkséget eredményezne, amennyiben az, a 
mint gondoljuk, az összfogyasztás emelését elő
idézni hivatva volna. De hogy is elégítse ki az 
általános forgalomban levő tiz szivarnem azt a 
fogyasztást, amit kimutattunk és azt a rengeteg 
dohányzót, a milyen ma van és aki azzal be
érni kénytelen. Igaz, hogy gondolkozóba esnénk, 
hogy ha a szivarok között oly nagy választék 
volna, amely a jelenlegi szivarnemet felülmúlná 
és mégis felette ajánlatos lenne egy 8, 12, 10 
és 20 filléres szivarnak forgalomba hozatala. 
Abban a mérvben, amilyenben a szivarka ter
jeszkedik, olyan mérvben hanyatlik a szivar s j 
ez kétségtelenül igaz, daczára annak, hogy a ; 
jövő szivarja a szivarka marad.

Ezáltal bizonyítva van az, hogy az általános ! 
fogyasztást emelni kell, mely a szivarokra sem 
volna hatásnélküli, ami most ki van zárva. Hogy 
ha nem is lehet bizonyosan megállapítani, hogy | 
a szivarka a szivarnak kárt okoz, egy mégis 1 
bizonyos és pedig az, megkísérlem, vájjon a 
szivar-fogyasztás nem volna-e azon mostoha 
bánásmód alól, melyben a szivar maga az cm- I 
litett módon részesül, felszabadítható. Már nem 
emlékszünk az időre, melyben egy nagy fogyasz
tásra szánt uj szivar forgalomba hozatott volna, 
mióta a Brittania-szivar felmerült. Mindaz, ami ; 
azóta a forgalomba került, nem volt a főfogy asz- , 
tóknak, t. i. a jobb középosztályból származó 1 
fogyasztóknak szánva. És ha a meglévő szivar
nemek bizonyos kelendőségnek örvendenek is, ami | 
igen természetes, miután mások nem léteznek, 
mégis a dohányzó általában jól lakik velük és 
ha csak a forma alakja és neve az, ami a jó l-  
lakást eredményezi.

Ismételjük a mondottakat, amennyiben úgy a 
saját, mint olvasóink megnyugtatására kiemel
jük, hogy a szivar minősége sokkal jobb most, 
mint volt azelőtt, hogy a fogyasztók kívánalmá
nak a világos levelek tekintetében elég tétetett és 
hogy a kész árunak kezelése s annak kiszolgál
tatása sokkal nagyobb gonddal történik, mint

azelőtt. Mi ezt annál is inkább teljes megnyug
vással konstatáljuk, mintha ellenkező vélemé
nyünket nyíltan kellene nyilvánítanunk akkor, 
ha erre panasz alkalmat adott volna és pedig 
egyes-egyedid azért, hogy a dolgot hűen regisz
tráljuk s azt az illetékes helyen figyelembe vé
tel végett, beajánljuk. S ha mi ma ép úgy, mint 
egyébként, sokszor újra a szivarnemek szapori- 

i tását mérlegeljük, ez nem egyéb más, mint 
; annak a nyílt óhajnak kifejezést adni, amely az 

általános elárusitási katalógust egész jogosan 
igen szegényesnek tartja, a mihez a magunk 
véleményét is fűzzük. t. i. hogy a kedvező ered
ményt csak a réginek felfrissítése, illetve uj 
szivarnemek behozatalától várjuk. A másik ol
dalról jövő kritika a meglévő dohánytermékeink 
felől, amely saját időleges Ízlésnek hódol és a 
százakra menő elárusítók kimondására illetve 
százezrekre menő dohányzókra nem Lámaszkod- 
hatik. minden alapot nélkülöz, mert egy állt s 
áll mindenkorra: a nép szava, a sokaság szava•

Kérdések válasz nélkül.
Hajtunk egy barátja a következő kérdéseket 

küldi hozzánk azon kérelemmel, hogy legyünk 
szívesek azokra válaszolni. De miután mi. saj
nos, nem vagyunk azon helyzetben, a kérde
zőnek biztos és kétséget kizáró választ adni, 
ennélfogva felkérjük mindazokat, akik kérdéseire 
választ adni tud nak, velünk azokat közölni 
szíveskedjenek.

1. Tekintettel arra, hogy a vidéki dohány- 
nagyárusok különféle hivatalos órákat tartanak,
1. i. némelyek 9-től 2 óráig, mások 8 órától 
12-ig és 2-től 8-ig, egyesek pedig 0 órától 
reggel esti 9 óráig tartják üzletüket nyitva : 
továbbá figyelemmel arra, hogy a rendeleiekben 
az van előírva, hogy az áru a kisdohányárusok- 
nak addig kiszolgáltatandó, amig a dohány raktár 
nyitva van, ami tehát annyit jelent, 9 órától 
reggel délutáni 2 óráig ; végre tekintettel arra, 
hogy egy miniszteri rendelet azt parancsolja, 
hogy a nagydohány tőzsdének 8-tól 12-ig és 
2-től 6-ig nyitva kell lenni, tisztelettel azt kér
dezem : hof/jj melyik eljárás a helyes Y

2. Tekintettel arra, hogy a dohányárusok 
szabályzatában az olvasható, miként az ünnep- 
és vasárnapok kivételével az árut a kisdohány- 
árusoknak ki kell szolgáltatni és az azóta meg
jelent rendelet azt határozza, hogy csak vasár
napon lehel az üzletet bezárni ; továbbá 
tekintettel arra, hogy a vasárnapi szünet a 
dohánykisárusokra ki nem terjed, mindamellett 
bizonyos feltételek mellett üzletüket bezárhat
ják ; végre tekintettel arra, hogy az elárusítók 
nagyobb része vasárnapon üzletét bezárja, inig 
mások üzletüket nyitva tartják vagy az eláru- 
sitást a kapu alatt gyakorolják, egész tiszte
lettel kérdezem : mi van meyenyedve s mi nincs Y 
mikor lehel a doháuiynayy- és mikor a kisárudál 
bezárni i Y

3. Mennyi ezüstforintot, mennyi váltópénzt és 
mennyi rézfillért szabad a dohánynagyárusnak 
az állampénztárba beszállítani ; illetve mennyit 
muszáj tőle százalékban elfogadni ? Mennyi 
aprópénzt tartozik a dohánynagylőzsér elfogadni?

4. Hányszor szabad a dohánynagyárusnak a 
raktárból az árut havonta megrendelni ? Vájjon 
a megrendelések száma a fogyasztás nagyságá
hoz van-e kötve? S ha nem, miért nem? Vájjon 
a hivatalnok saját belátása szerint eljárhat-e? 
Vannak-e kivételek, s ha igen. mikor? Ki a 
dohányraktárnak közvetlen hatósága ?

Köteles-e a dohányraktár az árut kicserélni 
akkor, ha a felettes hatósága azt elrendeli ?

5. Vájjon azon rendelet fennáll-e még, mely 
szerint elromlott vagy nedves áruk rövid utón 
kicserélhetők, vagy ezen rendelet már vissza- 
vonalott-e ?

6. Vájj on a korcsmárosok és kávésok meg
rendeléseiket a dohány-nagy- vagy kisárusoknál 
larloznak-e tenni? Vájjon ezek különlegességi 
szivarokat megrendelhetnek-e és magasabb áron 
árusithatják-e vagy sem? Vájjon jogositvák ők 
a szivarokat és szivarkákat másoknak és nem
csak kizárólag vendégeiknek eladni és mily 
mennyiségben ?

7. Milyen készletet tartozik a dohánynagy- 
árus tartani ? Vájjon ez bizonyos jiénzösszoghez 
vagy mindenféle fajtához van-e kötve? Vájjon 
az engedélyezett hitel, viszonyítva a fogyasztás
hoz, mindenütt egyforma-e? Létezik e Lekintetr 
ben szabályrendelet, vagy a hitel esetről-esetre 
letszésszerinti magasságban engedélyezte! ik-e ?

8. Vájjon a dohány-nagyárudának elnyerése 
kvalifikáczióhoz van-e kötve? Vájjon a dohány- 
nagytőzsdék s különlegességi árudák engedélye
zésénél figyelem van-e arra, vájjon a kérvényező 
szakember-e ? Vájjon elegendő-e a dohány-nagy-

j tőzsde engedélyezésénél, ha a kérvényező ki
mutatja, hogy csak a szükséges tőkével rendel
kezik és erkölcsösségét s származásátigazolja?

9. Milyen nagy fogyasztást kell elérnie a do
hánynagyárusnak. hogy annak szükségessége be- 
bizonyittassék? Mily nagy fogyasztás mellett 
várhatja, hogy províziója élvezetében megmarad
hasson ?

H). Vájjon a dohánynagyáruda a dohánykis- 
árudával együtt egy helyiségben gyakorolható-e, 
vagy a kisárudának elkülönített helyiséggel kell 
bírnia ?

11. Mily körülmények között lesz egy kis do- 
i hányáruda engedélyezve ? Vájjon a kérvényező

tartozik-e bizonyos kvaliíikácziót kimutatni? 
Vájjon a kisdohánylőzsdének engedélyezése kegy
nek tekintendő-!. vagy abban az esetben lesz-e 

, engedélyezve, hogy ha arra szükség van? Tekin
tettel arra, hogy minden dohányárus bért tar
tozik fizetni, bátorkodom kérdezni, vájjon a 
szomszédos tőzsdéknek a bérlet le lesz-e szállítva, 
ha egy uj tőzsde megnyílik?

12. Figyelemmel arra, hogy kiszolgált katonák 
! és azok özvegyei s árváinak engedélyek ki lesz

nek adva, kérdezem, vájjon ezen kvalifikáczió 
mindenkor figyelembe vétetik-e?

13. Mily távo ság szükséges egyik árudától a 
másodikéig? Vájjon a léjiések vagy kilométerek 
száma mérvadó-e? Vájjon az ut szélessége 
tekintetbe vétetik-e? Vájjon az 1896.évi rende
let szerint a három szomszédos árudának

i 60,000 írtra rugó forgalma betartatik-o, respek- 
láltatik-e ?

14. Milyen okmányok szükségesek egy dohány- 
elárusitási engedély elnyeréséhez?

15. Vájjon az, a ki engedélylyel bir, ezen 
engedélyt másnak eladhatja-e ? Vájjon az enge
dély ily esetben átirattatik-e ? Vájjon egy és 
ugyanazon engedélynek tulajdonosa, ki az áru
dáját más utczába áthelyezi, kap-e arra enge
délyt, ha azt kéri ?

16. Vájjon az engedélytulajdonos tartozik-e 
az üzletét személyesen vezetni? Szabad-e azt 
neki bérbe adni? Vájjon egy engedély a tulaj
donos tudta nélkül álirathaló-o ?

17. Vájjon adatnak-e engedélyek azon esetben 
is, hogy ha a kérvényező beigazolni nem tudja, 
hogy arra helyiséggel bir?

18. Van-e arra rendelet, a melyből a kérvé
nyező kiveheti a nélkül, hogy magának fölös
leges költséget okozzon, miszerint az engedélyt 
elnyerheti ? Van-e szabályrendelet oly árudákra, 
melyeket az üzletbe be kell vezetni?

Mi ezen kérdéseket azon reményben publi
káljuk, hogy e tekintetben oly válaszokat ka- 
púnk, melyekből kitanitva legyünk és még azon 
okból, hogy adandó alkalommal a hozzánk in
tézeti kérdésekre határozott választ adhassunk.
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OfFener Brief an Se. Excellenz 
den Herrn Finanzminister.
Kw. Excellenz!

Die Zwecku, welche unser Facliblalt 
verfolgl und die in Folge elessen dureh 
uns entfallete Thaligkeit dürfte Kw. Ex- 
collenz nicht unbekannl sein. Hűben docli 
Ew. Excellenz bereils irn Juhro 181)4 in 
cinem Erlasse daruul hingowiesen, (láss 
dér „Dohányárusok Közlönye" für das 
Tabakinonopol erspriesslich wirkt. Wir 
wusslen dicse ausseiordenlliche Gnade 
Ew. Excellenz in vollstem Masse zu wiii- 
digen und unser Bestéében, sovvohl ini 
Interessé dér k. u. Tabak-Regie, wie auch 
derjenigen dér Gross- und Kleintralikan- 
ten IJngarns niitzlich zu wirken, hal uns 
auch bisher bei all unseren Handlungen 
geleitet.

Dankbarst erkennen wir auch dühei1 
an, dass so Manches und Vielcs, namenl- 
lich auf dem Gebiete (les Fabrikations- 
wesens ciné Aenderung eiTahrcn hat, in 
dem Sinne, wie wir dics angeregt. Vicl 
Schiidliches und Hemeinndes wurde abge- 
schalTl, viel Nützliches eingerichtet. Ge- 
miiss dér Tendenz unseres Blattes, dass 
es cin Sprachrohr bilde zwischen Publi- 
kuin, Verschleisser und Fabrikalionsslelle, 
hat es dies in durchaus objektiver VVeise 
stets gethan und wahrlich nicht zum 
Schailen dér Letzteren. lm gegenwiirligen 
Augenblicke ist dicsér Andsstelle nnr riiek- 
haltsloses Lob zu spenden für den we- 
senllicben Forlschritt auf dem Gebiete 
dér Fabrikáljon, die allerdings in erster 
Reihe in Betracbt zu kommen hat.

Dagegen erhlicken wir auf dem Gebiete 
des Verschleisswesens nicht nur keincn 
Forlschritt, sondern cinen wesenllichen 
Rückschrilt. Unseres Wissens nach wurde 
seit vielen Jahren keine Neuerung ein- 
gcführt, welche den Xweck, zu verhessem, 
verfolgt hiitte, im Gegcntheil, eine kolos- 
sale Menge, das Verschleisswesen hem- 
niender Dinge, welche aus l'rüheren Xeit- 
perioden stamnum, blieben bis zum 
heutigen Tagé aufrecht erhaltcn. Um nur 
Eines zu erwahnen, urgiren wir seit vielen 
Jahren den Wunseli, es möge für die 
Gioss- und Kleinverschleisser eine für 
Allé giltige Verordnung geschalíen werden, 
wonach sieti dicse; sowie die Finanzorgane 
zu richten babén, zumal eine Menge Ver- 
ordnungen bestehen, welche das gegen- 
wiirtig in Verwendnng stehende Verord- 
nungsbuch für die Verschleisser desavouirl. 
Schon dicsér eine Mangel bringt auf dem 
Gebiete des Verschleisswesens eine Un- 
ordnung hervor, welche nicht sclten zu 
Komplikationen Anlass gibt.

Von hervorragendster Bedeutnng jedoeh 
für das Verschleisswesen ist die seit 
neuerer Zeit namentlicb in dér IInupl- 
stadt zu Tagé Iretende Vermehrung dér 
Kleinlraliken. Als Ew. Excellenz vor zwei 
Jahren, gelegenllich einer an Ew. Excel
lenz gerichteten Interpellalion im Abge-

ordnetenhause die Erkliirung abgaben, dass 
die Trafikén in dér Hauptsladt nicht ver- 
inehrt werden düri'en, damit die beste- 
lienden Trafikén zu existiren vennögen, 
da wurde dicsér von walirer Gerechtig- 
keit zeugende Ausspruch vöm ganzen 
tiause zustimmend aufgeuommen, vöm 
Publikum durehwegs gebilligl und von 
den Vcrschleissern bejubelt. Indess ist 
die Alizaid dér Trafikén, trotzdem seit- 
her viele Besitzer von Trafikén starben, | 
viele zu Grunde gingen, noch immer so 
hoch, wie damals. Unseres Wissens nach I 
weisl die hauptstiidtische Finanzdirektion 
den grössten Tlieil dér Gesuchsteller rück- 
sichlslos ab, zumal sic, dér Weisung Ew. ' 
Excellenz gemliss, liierin strenge vorgelit. 
Gleichwohl erhaltcn dicse Gesuchsteller | 
docli die Lizenzen, wieso und dureh wen, 
das wissen wir nicht.

Ew. Excellenz! Ist schon die Ver-j 
mehrung dér Trafikén, entgegen dér ur- i 
sprünglichen Absicht, den Stand derselben 
auf die lialfte zu reduziren, für die Ver- 
schleisser cin Unglück, so wiegt dér 
Umstand noch weit verhiingnissvoller, 
nach welchem die beslehenden Vor- 
schriften bei Ertheilung dér Trafilc-Lizenzen | 
je nach Gutdünken gedeutet und behan- ! 
deli werden kőimen. Dér im Jalire 1866 
herausgegebene Erlass, welcher die Er
theilung dér Trafikén in dér Hauptsladt 
behandell, spricht es zwar ganz deutlich 
aus, wo eine solehe erriclitet werden kaim 
und wo nicht. Alléin, wir sind in dér 
Lage nachzuweisen, dass diese Bestimmun- 
gen nur in den sellensten Fiillen Bc- 
achtung landen und dass die Umschrci- 
bung von Traflk-Lizenzen, welche streng 
verboten ist, gleichwohl in den meisten 
Fallen stattfindet. Auch lieisst es in den 
bezuglicheti Vorschriften, dass Traflk- 
Lizenzen in erster Reihe solchen Per- 
sonen vérbelién werden sollen, welche 
dem Staate als Mililiir odor im Zivil 
Dienste gelcistet, odor an dérén Witwen und 
Waiscn. Auch darául scheint kein Gewicht 
gelegt worden zu sein, denn auf Grund 
dieses Rechtes wurde noch sehr wenigen 
Leiden eine Lizenz ertheilt.

Ew. Excellenz! Wir habén diese unsere 
Beschwerden, im Interessé dér Sache, 
im Interessé unseres Leserkreises, bevor 
wir dieselbe publizistisch erörterten, an 
kompetenter Slelle mündlich zűr Sprache 
gebrachl. Nachdem jedoeh in dicsér An- 
gelogenheit niehls geschieht, was zum 
Besseren lühren könnte, nachdem wir 
nicht gehört und wie es scheint, auch 
nicht beachtet werden, sehen wir uns 
genöthigt, darauf hinzuweiscn, dass bei 
uns in diesel1 Beziehung cin weit un- 
gleiches Verfahren beobachtcl wird, als 
in Oeslerreich, (lessen Tabakmonopol mit 
dem uuserigen mit Fug und Rccht ver- 
glichen werden kann und nur in dicsér 
cinen Richtung, natürlich dem Ver
schleisser gegenüber, eine Unahnlichkeit 
zum Nachlheile dér ungarischen Ver
schleisser aufweist.

Demnach unterbreiten wirEuer Excellenz 
die ganz ergebenste Bitté, Ew. Excellenz 
mögen anzuordnen geruhen, dass sowohl 
die Grosstrafikanten, wie auch die Klein- 
trafikanten IJngarns, derselben Behand- 
lung und derselben Begünstigungen theil- 
haftig werden sollen, wie die Verschleisser 
Oeslerreiehs. Und was die Ertheilung dér 
Traflk-Lizenzen anbelangt, so wünschen 
wir gleichfalls, dass es auch bei uns 
zweierlei Traflk-Lizenzen, sowie in Oester- 
reich gébén möge, namlich solehe, welche 
auf bestinunte Personennamen lautend, 
für erworbene Verdieriste um den Staat 
auf Lebensdauer ertheilt werden und 
solehe, welche im Konlcurswege dórt, 
wo sic gerade nothwendig sind, an Bezugs- 
bereclitigte vergeben werden.

Mit Riicksicht auf den Umstande 
wonach das Trafikwesen in Ungarn, das 
naliezu 56 Millionen Gulden jiihrlich ver- 
einnahmt, ein nicht zu unterschátzender 
Faktor bei dem Betriebo des Tabak- 
monopols Ibidet; ferner mit Rücksicht 
darauf, dass die dermaligen Verháltnisse 
das Emporblühon dieses staatlichen 
Industriezweiges behindern und in An- 
betracht dessen, dass es sich dabei auch 
um die Wohlfahrt vieler Tausender arbeits- 
samer ehrlicher Staatsbürger handelt, 
hoffen wir, dass die Weisheit Ew. Excellenz 
das Richiige finden wird, um das Ver
schleisswesen in Ungarn als das zu ge- 
stalten, was es sein soll, als ein nütz- 
liches, unentbehrliches Mittel, das Tabak- 
Monopol zu heben, wie auch diejenigen, 
welche sich mit dem Verschleisse be
fusson, einerseils erwerbsfiihig zu machen, 
anderseits ihnen den Beruf dureh eine 
strikte einzuhaltende Ordnung zu er- 
leichtern.

Euer Excellenz ergebenste 
Hedaktion des „ Dohányárusok Közlönye“ .

Die Qualitát dér Zigarren.
Jiingster rFage hat cin Mitglied des Abgoord- 

nctenhauses die Oualitiit unserer Zigarren be- 
miingelt und hauptsachlich betont, dass dió 
Spezialitilton-Sorten bei uns vicl zu wünschen 
übrig lásson bezüglich ihrer Gütc. Auch hat 
dér betreíTcnde Redner bemerkt, dass dadurch 
aus Ocsterreich vicl Zigarren eingeführt werden, 
wodurch unser Monopol geschadigt wird.

Vor cincin .lahre noch hiitten wir dicse An- 
sicht zu der unserigen gemacht, zumal in dér 
Tliat cinige Sorton auffiillig schlcclit waren und 
die Kinfuhr von Zigarren aus Ocsterreich auch 

; flott betrieben wurde. Seithcr jedoeh hat sich 
die Situation géműiért. Die bemangelten Sortén 

1 (Inliinder Erzeugnisse), wie die Favoritas, Ope- 
ras, Regalia Media etc. sind nicht nur viel 
besser geworden, sondern dérén Consum steigt 
auch in immenser Weise. W ir selbst sind von 
dicsér Erscheinung nicht sein* entzückt, zumal 
wir in dem Steigen der Spezialitiiten-Sorten 
ein Fallen in dem Consum der gowöhnlichen 
Sortén erblicken, odor zumindest keine beson- 
dere Steigerung derselben, was cinem Rtick- 
gange gleichkommt.

Was min die in dem allgemeinen Verschleiss 
I belindlichen Sorton anbelangt, so isi ein Fort- 
1 schritt in dérén l^rzeugung, im Vergleiche zum
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Vorjahre, unverkennbar. Ja, es wurde sogar die 
seit einigen Jahren anhaltende Kalamitüt be- 
züglich des Mangels lichter Deckbliitter behoben 
und die Klagen wegen dérén Nichtvorhanden- 
sein wurden immer seltener, und gegenwartig 
werden sie überhaupt nicht laut. Audi in Be- 
zug dér Ausfolgung dér Zigarren nach Mass- 
gabe ihres Alters sdieint ciné strikte Ordnung 
platzgegriíren zu habén, da mán gegenwartig 
in den Trafikén Zigarren verkauft, welche, je 
nach dér Gangbarkeit dér Sorté, aus den Zeit- 
perioden VI, VII, Vili, IX, X des Jahres 1898 
stammen. In Hinsicht dér Verschiedenheit dér 
Pi •ovenienz dér Zigarren wilre allerdings eine 
Gleichheit in dér Fabrikation wünschenswerth, 
da nur eine solche den Verkauf derselben er- 
leichtert. Das Publikum, dessen Launen mitunter 
unberechenbar sind, findet reichlich Gelegenheit, 
an den Zigarren Mangel zu finden, wenn sie 
ihm jede Woche in immer anderer Gestalt 
prfisentirt wird. Indess, wir habén dies schon 
des Oefteren betont, liegt es in dér Natúr dér 
Sache, dass die Fabrikation, durch verseliiedene 
Fabriken und I liin de ausgeführt, auch ein ver- 
schiedenes Aussehen zűr Schau tragen muss, und 
so ist es vorliiufig nichts Anderes als ein Wunsch, 
den wir iiussern, wenn wir erwahnen, dass nach 
dieser Richtung hin etwas geschehe.

Wenn die Fabrikation, wie erwiihnt, that- 
silchlich in letzterer Zeit wesentliche Fortschritte 
gemacht, so konstatiren wir dies aus dem 
Grunde, weil die hierüber am besten informir- 
ten Verschleisser keine Ursache zu Klagen 
habén; dér beste Beweis daftir, dass das Publi
kum auch die Verschleisser nicht mit Klagen 
beliistigt. Und obgleich das Publikum zu allén 
Zeiten über die Zigarren zu klagen gewohnt 
war und auch noch heute gewohnt ist, kann 
mán es als ein Zeichen dér Zufriedenheit be- 
trachten, wenn es nicht lobt, aber auch nicht 
tadelt. Das, was zu bemiingeln wilre, ist das 
Fehlen einiger Mittelsorten im allgemeinen Ver- 
schleiss, und wáre es auch nur deshalb, um 
jeden Geschmack zu befriedigen. Die Einführung 
einiger neuen Sortén, die unseres Wissens nach 
ohnehin schon lángé geplant wird* würde be- 
lobend auf das Gesammte wirken, insoferne 
mán, wie wir annehmen, eine ergiebige Stoige- 
rung des Gesammtconsums erwartet. W ie sollen 
auch die zehn Sortén Zigarren des allgemeinen 
Verschleisses genügen für einen Gonsum wie 
dér ausgewiesene und für eine Raucheranzahl, 
wie diejenige es ist, welche sicli damit zufrieden 
gebén muss. Wohl habén wir auch Bedenken, 
wenn eine Auswahl unter den Sortén vorhanden

wilre, welche das Doppelte dér Sortenanzahl 
von jetzt überstiege, alléin immerhin wilre die 
Einführung einer Zigarre 8 Heller, sowie 
12 Heller, Ifi Heller und 20 Heller nur warm- 
stens zu empfehlon.

In dem Masse, als die Zigarrette állmaiig das 
Terrain erobert, fiillt die Zigarre nicht, das ist 
einmal bewiesen, trotzdem die Zigarre dér 
Zukunft die Zigarrette bleibt. Was aber da- 
durch erwiesen ist, das ist die nothwendige 
natürliche Steigerung des Gesammtconsums, 
die alsó auch auf den Consum dér Zigarren 
ihre Wirkung ausüben müsste, was keineswegs 
dér Fali ist. Litsst es sich aber nicht mit 
Sicherheil konstatiren, dass die Zigarrette dér 
Zigarre schadet, so stehl Eines fest, und zwar 
dasjenige, den Versuch zu maciién, ob dér 
Zigarren-Consum nicht durch die stielmütter- 
liche Behandlung, welche die Zigarre selbst in 
dér erwiihnten W eise erfiihrt, gehoben werden 
künn te. (Fortsetzung folgt.)

Die Sonntagsruhe dér T rafikanten.
Die Absicht, die Sonntagsruhe einzuführen, 

ist geradeso vorhanden, wie vor cinem Jahre, 
und wir befürchten, wenn nicht energische 
Schritte von den dabei zunilchst interessirten 
Trafikanten aus unternommen werden, dass 
dicse Absicht auch noch niichstes Jalír vor
handen sein wird. Inzwischen entbehren Tau- 
sende von Menschen jené behufs Erhaltung 
ihrer Gesundheit nothwendige Bulié, die da 
allwüchentlich einige Standén willirt und die 
jeden Menschen, ob er will oder nicht, vöm 
Staate aus mit Recht aufgezwungen wird, nur 
dem Trafikanten nicht.

Dem Trafikanten nicht! Warum nicht? Restellt 
er nicht geradeso aus Fleisch und Blut, wie 
ein Anderer? Ist dér 'l’raíikant oder die Traíi- I 
kantin ein Werkzeug in den lliinden des Tabak- 
monopols, das weniger geschatzl zu werden | 
verdient, als die Maschine in dér Fabrik, die I 
aus Kisen bestehend, gleichwohl ihren Ruhetag | 
hat? Oder ist dér Trafikantenstand am Ende 
gar ein solch abhangiger, dass nicht einmal 
ein für silmmtliche Bürgcr dós Eandes giltiges ! 
Gesetz ihn zu schützen vermag? Doeli wozu 1 
sollen wir abermals uns in Rekriminationen 
ergehen über eine Sache, die so klar auf dér I

lland liegt, dass selbst das Publikum, welches 
dabei garnicht interessirt ist, vollstilndig auf 

: Seite dér Trafikanten sleht. Und wozu sollen 
1 wir noch etwas zu Gunsten dér Einführung dér 
| Sonntagsruhe sagen, wenn wir dér Meinung 
I sind, dass die Nicliteinführung eine Gesotzes- 
I verletzung bedeutet, wozu ein Staal in keinom 

Fali die lland bieten darf.
W ir werden zusehen, ob die Einführung dér 

Sonntagsruhe in den nilchstcn Wochen erfolgen 
wird, und im Falle dies nicht geschieht, dann 
werden wir unseren Eesern nur den guten Rath 
ertheilen, dass sie dieselbe auf jenem gesetz- 
liclien W ege energisch verlangen sollen, welcher 
geeignet ist, llilfe zu schalfen.

Hilfsredakteur: F e rd in a n ü  H o lta i.

Hrlefkasten <l<‘r Itcdaktion.
Herrn A. W in K. W  ie Sie meinem unga- 

rischen Artikel dér vorliegenden Nummer ent- 
nehmen, wissen wir selbst in vielen Dingen 
keinen Bescheid und ist daher auch die Be- 
antworlung Ihrer Frage für uns eine Sache dór 
Unmöglichkeit.

Für Zigarretten und Pfeifenraucher! 
Das beste und gesmidesto Randién

ist unbedingt das mitMÖRATHON".II
N u r  e c h t  m it  d e m  K iu i lo r -  

l i o p f  a lá  Schn t/ .m arko .

Kin kleines Paeket geniigt, um 
5 (I Packete Tabak und 3— •'» 
Parkett* Zigar.-Talmk wohl- 
schmeckend, angenelim duf- 
tend und dér ( Sesundheit sehr 

zutriiglich zu machen.

1 kiéin. Pack . 10 kr., 1 grosses 30 kr.
A lle in ig c r  E rz e u g e r

T h .  M ö r a t h ,
G ra z ,

Driifluerie ,anm  B ib e r  .
Ilnuptilopot fílr «lio Liindor 

dór itnguriselicn Krono 
v  K á l m á n  é s  T á r s a ,
^  Import- ii. Exp-iiingonliir,

Budapest, V I, Gyiír-uteza 43 és Teréz-körút 50. 
U e b e ra ll c rh n lt lic h . S e h r e in trü g lic h  f ü r  W io d e rv e rk a u fe r .

10 ki Packete franko Nácim. II. I.ZO.

T7-., Sas-utcza 29.
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