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Árukészletek.
Tulajdonképpen az árukészletekről szóló 

fejezetünket ott kellene már kezdenünk, 
ahonnan az elárusítókhoz jutnak az áruk 
es innen a fogyasztó közönség kezébe er. 
A gyártásnak egyik fóhibája, hogy a szi
varokat felig elszívható állapotban adja 
ki, minthogy nem veszik számításba, hogy 
mennyi idő telik el a gyártás es a fo
gyasztás között.

Mindenesetre különböznek a viszonyok 
a dohány-monopol, mint nagyipar es a 
privát nagyipar között, melynek termékéi 
mennyiség tekintetében az. állami ipar
termékekkel nem hasonlíthatok össze. 
Mert ha ez utóbbi árukészlet* t a fogyasz
tás mértéke szerint akarná t rtani, akkor 
az. ehez szükséges töke kamatai a költ
ségnek egv tetemes részét igénybe 
venne.

A gyártás meg mindig nem olyan, 
mint kellene lennie a gyártmányokat ille
tőleg, annál a körülménynél fogva, hogy 
az árukészletek sokkal kisebbek, sem
hogy a termékeket teljesen erett állapot
ban szállíthatnák. A következményét en
nek könnyen eltalálhatja mindenki. A fo
gyasztó. akár jó, akár nem, szidja a 
gyártmányokat ; erősíti, hogy itt vagy 
ott jobb szivarok kaphatók, gyakran 
Ausztriából elegiti ki szükségletet és 
esküdözik egre-földre, hogy az osztrák 
szivarok sokkal jobbak. Minti e rosszal
lások és állítások alaptalanok es a do
hányzónak mégis igaza van.

Hogy lehetséges ez ? Nos, mert az 
eladási és gyártási viszonyokba nincs 
beavatva, minthogy utóvégre ez nem is 
az ő dolga. O kéri a szivarokat, melye
ket szívni szokott es ha ezek neki bár
mely oknál fogva nem tetszenek, akkor 
véleményevei rögtön készén van. A  szi
varok szerinte rosszak, még ha a leg
jobb anyagot használtak is hozzá. K té
nyekkel, v, lemenyünk szerint, a magy. 
kir. dohányjövedeknek számolnia kellene.

Ha keptelen a szivarokat teljesen szív
ható állapotban szállítani, úgy befolyá
sával oda kellene hatnia, hogy gyártmá
nyai attól a pillanattól kezdve, melyben 
ezek a gyár kapuit elhagyják, a szüksé
ges kezelésben legalább addig részesül
jenek, mig azok a dohányzók kezeibe 
jutnak. Természetes, hogy itt is lehetet
lent kívánunk a m. kir. dohány-jövedéktől. 
Lehetetlent, mert minden befolyása ér
vénytelen a gyártmányok további sorsára 
és mert abba beleavatkozni joga sincs. 
És a dohányzók joggal kritizálják a szi
varokat, mig ez a gazdálkodás tart, mert 
ki van mostanság hivatva evvel törődni? 
Mi ilyen fórumot nem ismerünk. A dolog

pedig mégis a dohány jövedékre, a mi
niszterre tartozik leginkább. Ok viselnek 
minden felelősséget gyártmányaikért a 
kincstárral es a közönseggel szemben. 
Joga es kötelessége tehát azt kívánni, 
hogy befolyását a gyártmányokra min
den alkalommal érvényesíthesse, minthogy 
kötelessége is arról gondoskodni, hogy- 
a gyártmányokat ha má jobban nem, de 
legalább rosszabbul ne készítsék a hely
telen kezeléssel. Mert meg ez is előfor
dul. Sokszor előfordul, hogy a szivar es 
dohány- a rossz időjárásnak van kiteve 
es azután oly-an helyeken raktározzák 
hol elromlik, mert alig van keny-esebb 
portéka, mint a dohány. Úgy látszik, hogy 
mostanság nincs oly- fórum, mely szabály
zatokat keszitene, ami után a kezelő 
tisztviselők igazodjanak. Vagy- van talán? 
Nos akkor ezeket nem igen tisztelik, vagy 
semmi esetre pontosan nem követik.

Az elárusító kötelessegere válik a gyárt
mányokat, melyek: t elad ;;zem elölt tar
tani, mert első sorban van hivatva, hogy 
vevöinek használható árukat szállítson.

Első sorban a nagytrahkosoknak taná
csoljuk, hogy nem csak a használhatatlan 
árukat utasítsák vissza es cseréljek be 
azon raktároknál, ahonnan azok származ
tak, hanem tanácsoljuk azonkívül, hogy 
időről időre azokkal a visszaélésekkel, 
melyek előfordulnak, a m. kir. dohány- 
jövedeki igazgatósághoz forduljanak. A 
visszaéléseken, ha indirekt utón is, inkább 
segíthet ez. ami semmi esetre sem tör
ténik, ha a nagytrafikosok a pénzügy- 
iga-igatósághoz. vagy- biztosságokhoz for
dulnak. Nem tévedünk, ha azt állítjuk, 
hogy a megkísérelt segítségnek ez a 
módja a dohány-jövedeki igazgatóságra 
csak kellemes lehet, miután óriási érdeke, 
hogy a gyártmányok a közönségnél oly 
elismerésben részesüljenek, mely- szüksé
ges, hogy a dohány monopólium felvi- 
rágozzék.

Az árukészletekről beszelni elismerjük 
nyíltan, ily-en körülmények között, mint 
a milyenek nálunk uralkodnak, hasztalan.

A minisztérium vagy- pénzügyigazgato- 
ság az engedély-ek kiosztásakor nem gon
dol arra, hogy lehetetlenné teszik a tra- 
tikosnak, hogy nagyobb árukészletet tart
son, ha foly-tonos uj trafikok keletkeznek.

Szinte kételkedni lehet abban, hogy- a 
viszonyok valaha javulni fognak, mert ha 
az ember az utczákon jár és minden sar
kon f:g>'*egy trafikot lát.

Hogyan lehetnek ily körülmények kö
zött jó üzleti eredmények, vagy kinek 
volna érdemes, hogy nagy árukészletet 
szerezzen be, melynek csak akkor van 
czélja, mikor az üzlet virágzik. Igenis, a 
gy-ártmány-ok rosszabbodása szorosan

összefügg a sok trafikengedély- kiadásá
val és a legjobb anyag, a legjobb gyá
rak sem változtatnak ezen semmit sem. 
Mint már sokszor hangoztattuk, az el- 
árusitás rendszerét kellene alaposan meg
változtatni, igazi szivar és dohányáru 
helyiségeket kellene teremteni, nem pe
dig oly-anokat, melyekben csak szükség
ből tartanak nehány szivart. Szomorú, de 
el kell mondanunk, hogy a főváros 900 
trafikosa közül alig 100 van abban a hely
zetben, hogy’ becsületes elszívható szivart 
szolgálhat ki. Ennek oka az árukészlet 
hiánya.

Bár elmondhatnánk már egyszer, hogy 
hiány van trafikokban.

Vegyesek
Rossz dohány. Sok felöl panasz érkezeit hoz

zánk, hogy a „Purzic-an* török dohány á 100 
gramm egészen poirátöri állapotban jön árusí
tásba, ugy, hogy a fogyás/.!ó több pori, mint 
dohányt Inlál benne. Figyelmeztetjük erre a m. 
kir. dohányjövedéki igazgatóságot ónnal is inkább, 
mert ez a fajta dohány különben egyike a leg
kedveltebbeknek.

Egy előfizető. A napokban egy vidéki nagy- 
trafikostól a következő levelet kaptuk : Becses 
felszólításukat, hogy .'1 évre járó 30 korona elő
fizetési dijat befizessem, megkaptam. Igaz, hogy 
tartozom Önöknek ez összeggel, mert három 
évig járatiam lapjukat és a napokban el is 
küldöm ez összeget. Csak sajnálom hogy, Önök 
engem felszólítottak ; vagy talán nagy szükségük 
van ez összegre? Tisztelettel.

K levél nem szorul bővebb kommentárra, de 
mégsem hallgathatjuk ».*l azon'megjegyzést, hogy 
előfizetőink névsorában nincs egyetlen k s tra- 
tikos sem. mely csak egy fillérrel is adós volna, 
no« pedig tudvalevőleg ezek nem éppen a leg
gazdagabb emberek.

A budapesti kereskedelmi testület jub laris 
közgyűlése. A budapesti kereskedelmi testület 
szombaton délután jubiláns közgyűlést tartott 
Hül ti Tivadar elnöklesével. Az évi jelentést 
Dalnoky Béla dr. te.-tületi ügyész terjesztette 
elő. A jelentés ismerteti a kereskedelmi testü
let közhasznú tevékenységét. A testület vagyoni 
helyzetéről szóló adatok közül kiemeljük a kő
vetkezőket : a nagykereskedők es nagyiparosok 
társul ásnak vagyona 231,211 korona, a pesti 
po'g :i kereskedelmi testület vagyona 767,772 
koron i 16 fillér, ez utóbbinak alapítványai 13,286 
korona 2 ) fillér, a Ferenc József kereskedelmi 
kórház vagyona 671,517 korona 04 fillér, a 
bpesti kereskedelmi akadémia vagyona 1.211,107 
korona 66 fillér, a bpesti kereskedők menházá- 
nak vagyona 236,798 korona 40 fillér, igy tehát 
a bpesti kereskedelmi testület felügyelete és 
rendelkezése alatt álló egész vagyonállag érték** 
összesen 3.131,692 korona 76 fillér. A Buda-
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pesti Kereskedelmi Akadémia a lefolyt évben 
is örvendetes módon fejlődött. Az intézet va
gyona az utolsó isko'ai évben 1.244,568 korona 
24 fillérre emelkedett és hogy az évi szükség
lété 159,403 korona 28 fillérre rúg; az intéze
tet 434 hallgató látogatta, kik közül 90 a tan
díj fizetése alól nagyobb részben egészen, kisebb 
részben félig fel volt mentve. A  testület által 
alapított és 1830. óla fenntartott alsófoku ke
reskedelmi szakiskola szintén a fejlődés jeleit 
mutatja. A  testület részéről ezen intézménynek 
adandó évi segély a mull évben ismét 8200 
koronát tett ki. A  budapesti kereskedőifjak tár
sulata kebelében 7 év óta fönnálló esti szaktan- 
folyamot úgy a lefolyt, mint a folyó évben is 
kölön-külön 800 korona évi segélyben részesí
tette,• szintúgy 690 koron évi segélyt fordított 
a keleti tanfolyam segélyezésére. A  Ferencz 
József-kórház alapja a lefolyt évben adományok 
folytán 15,050 korona 20 fillérrel gyarapodott; 
tagjainak s z ín a  8707-re emelkedett.

Az összes kezelési költségek az összes bevételek
nek még 9°i0-át sem teszik ki, úgy hogy azok 
91%-ka kizárólag betegápolásra és a tartalék 
gyarapítására volt fordítható. A  kereskedők 
menházának alapja a lefolyt évben adományok 
következtében 2260 koronával gyarapodott és 
az 1899. naptári év zártával, a 10384 korona 
korona 76 fillért kitevő kamatjövedelemmel 
együtt 244,304 koronára emelkedett. A  jelen 
év folyamán ez az alap a föloszlott bollőrség- 
egyletalapítványának hozzácsatolása által 180,034 
kor. 80 fillért kitevő jelentékeny összeggel gya
rapodott, úgy. hogy a menház fölállításának 
többé pénzügyi akadály nem allja ulját.

A  kereskedelmi testület a lefolyt évben a 
saját segélyre szoruló tagjainak támogatáséi a 
5390 koronát, az 1899. évben pedig 5450 ko
ronát fordított. Az igazgatóságnak évi jelenté
sét a jelenlevők általános helyesléssel tudomá
sul vették és az elnök, igazgatóság, testületi 
ügyész és titkár iránt elismerésüknek adtak 
kifejezést. A  közgyűlés további folyamán egy
hangúlag megállapította a zárszámadásokat, 
melyek szerint a testület vagyona az 1899. év 
végén 1.092,045 kor. 20 fillért tett ki, inig a 
bevételek 44,832 kor. 80 fillérre s ezzel szem
ben a kiadások 45,198 kor. 64 fillérre rúgtak. 
A  közgyűlés úgy az igazgatóságnak, mint a fel
ügyelő bizottságnak megadta a fölmentvényt. 
Ezzel kapcsolatban az elnök megállapította, hogy 
a tavalyi kiadások összegéből 17,250 kor. szak
oktatásra 5450 kor. segélyezésekre forditlatott.

Végül megállapították a jövő évi költségve
tést s az igazgatóságba néhai Luczcnbucher Pál 
helyébe Heinrich Ferencet, a felügyelő bizott
ságba Romeiser Bélát hívták meg.

Há’om millió koronás kölcsön. Bécs-Ujhely- 
ből jelentik : A községtanács elhatározta, hogy 
az alsó-ausztriai tartományi jelzálog-.idézetnél 
három millió korona kölcsönt vesz föl a követ
kező építkezésekre ; lovassági kaszárnyára 700.000 
koronát, csapatkórházra 400.000 koronát, víz
vezetékre 600.000 koronát, egy kellős népisko
lára a józsefváiosban, 160.000 koronát, a vágó
hidra (hátralékos építési költségek) 640 000 ko
ronát, továbbá a helybeli gázmű megszerzésére 
500.000 koronát, u

A hirdetési bélyeg eltörlése. A magyar ipar 
és kereskedelem legközelebb nagy nyűgtől fog 
megszabadulni; Lukács László pénzügyminister 
ma nyújtotta be a képviselőháznak a hirdetési 
bélyeg eltörléséről szóló javaslatot. Ez a belyeg 
anomália volt, melyet már mindenütt — még 
Ausztriában is —  régen eltörölték. Nálunk ma
radt meg legtovább, noha az államnak alig 
jövedelmezett valamit és csak szekatúra volt a 
hirdetőknek és lapvállalatoknak egyaránt. Leg
főbb ideje volt ezt a terhet levenni a hirdető

közönség vállairó]. Azt hisszük, hogy senki sem 
fogja a hirdetési bélyeget siratni. A javaslat 
különben igy szó l:

Törvényjavaslat a naptárak, hirdetmények, 
hírlapi beiktatások, külföldi hírlapok és időszaki 
lapok bélyegkötelezettségének megszüntetéséről.
1. §. A  napiárak bély* gkötelezettségo 1900. évi 
deczember hó 31-ikén, a hirdetmények, hírlapi 
beiktatások, külföldi hírlapok és külföldi idő
szaki lapok bélyegkötelezettsége ellenben 1900. 
évi junius hó 30-án megszűnik ; az ezen idő
pontokig bezárólag esedékessé váló ilynemű 
bélyegilleték azonban szabályszerűen lerovandó 
s el nem engedli ;tő 2. Az 1900. évre szóló 
el nem kelt bélyegzett naptárak után lerótt 
bélyegilleték, a mennyiben a napiárakat a kiadó 
az illetékes pénzügyi hivatalhoz 19c0. évi decz. 
hó 1-éig beszolgáltalja, s a mennyiben azokon 
a használatnak semmi nyoma nem látható, kész
pénzben visszatérítendő. Más jogcímen az 1900. 
évre szóló napiárak lilán lerótt bélyegilleték 
sem részben, sem egészben vissza n in téríthető. 
Az 1901. évre szóló naptárak már az 1900. év 
folyama alatt bélyegtelenül kiadhatók és áruba 
bocsát hatok. 3. §. Jelen törvény végrehajtásával 
a pénzügyminiszter bizatik meg.

A tőzsdetanácsosok megerősítése. Hegedűs 
Sándor kereskedelemügyi miniszter a tőzsde
tanács elnökségéhez intézett leiratában a meg
választott tőzsdelanácsosokat állásukban meg- 
ejősitetle. A  tanács ennek következtében Beimel 
Jakab elnöklőié alatt alakuló ülést hivott egybe, 
amely, n az elnökség eddigi tagjai, még pedig 
báró Kochmeisler Frigyes elnök, Kornfeld Zsig- 
mond és Beimel Jakab elnökök egyhangúlag 
választattak meg újra. Az ülés vége fele báró 
Koolimeister Frigyes irásbehleg értesítette a ta
nácsot, hogy az elnöki állást többé el nem fo
gadhatja. A tanács erre elhatározta, hogy tes
tületileg tiszteleg báró Kochmcisternél oly czél- 
ból, hogy őt elhatározásának megváltoztatására 
birja.

A betegsegélyrő pénztárak államosítása. He
gedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter a hi
vatalba lépésének első perczélől fogva legélén
kebb érdeklődéssel kísérte a betegpénztárak 
mőködésél és a szerzett tapasztalatok alapján e 
pénztárak államosításával meg fogja valósítani 
elődje, ncdiái Baross Gábor egyik nagy fontosságú 
reformjának tervéi. A belcgsegélyző pénztárak 
éden ug anis évek óla állandó a panasz. A 
• Kel. Ért » teljesen megbízható forrásból jelenti, 
hogy Hegedűs Sándor keroskedeldmügyi minisz
ter a botegpénztarak államosítását feltétlenül 
szükségesnek ta rIj«. Ez okból az országos Ipar
tanács május havubun megtartandó ülésónok 
napirendjére tűzött tárgysorozatának egyik leg
fontosabb pontját épp a betegpénzláiak álla
mosítása fogja képezni. A miniszter azonban 
ezenkívül az érdekelt körök és testületek véle
ményének meghallgatása védett szaklanácskoz- 
mányt is fog egybehívni.

Felsőbb kereskedelmi oktatás. Majna-Frjink- 
furt városa egy ottani kulluregyesüleltel szerző
dést kö öli, mélynél fogva a város es az egye
sület évenkint 30 -30,000 márkát njanlannk 
fel egy kereskedelem-tudományi akadémia czél- 
jaira. Az ügyet a kereskedelmi kamara és a p ók 
technikái egyesület is segélyezik 5—5000 már
kával. A berendezési költségeket 15,000 márka 
erejéig ugyancsak a város és a kulluregyesület 
fedeznék. Az intézet, mely 1901. április 1-én 
lépne éleibe, a szocziális és kereskedelmi tudo
mányokat a gyakorlat szempontjából művelné, j  
felsőbb állami és községi tisztviselőknek, birúk- 
nak, ügyészeknek alkalmat nyújtana közgazda
sági ismeretkörüket tudományos alapon fejlesz
teni ; továbbá az ipar és a kereskedelem terén 
vezető állásokban működő egyéneket, a hínáro

kat és laniiókat beavatná a szocziális, keres
kedelmi és államtudományokba.

Villamos vasút a ferenezvárosi pályaudvarhoz.
A városi villamos va^utlársaság tudvalevőleg 
l'erencz-köruti vágányából kiágazólag a Moster- 
ulczan ál uj villamos vonalat fog építeni a ma
gyar államvasutak ferenezvárosi pályaudvaráig. 
A kereskedelemügyi mini tor most értesíti a f ő 
várost, hogy a vonal engedelyezése tárgyában 
ái>riIis hó 28-án a nevezett minisztériumban 
értekezlet lesz és felhívja a fővárosi, hogy erre 
szintén küldjön ki képviselőket. Az engedélye
zési kérvényhez csatolt költ-érvelési tervezet 
szerint az cmlilell. vonal Összes költségei 553 929 
korona ü l fillért tennének ki.

láz Első leány*Iházasitásl egylet m sMmáre. hó 25 én 
tar Lollii Schwaiv. Annin elnöklete a'alt számos tag jelen
létében XXXVll-ik rendes közgyűlését Az. évi jelenlétből 
kive-szük, hogy az 1899. kezelési év kedvező és eied- 
ménydus volt amennyiben 11271 jutalékrész lett u,onnan 
beírva mely lekötve a mull évi alUlái.os rossz gazdasági 
viszony* kai" kielégítő ik mondható, a b lépett tagok, 
valamint a b* irt kedvezményezel lek túlnyomó -zámhan a 
legfiatalabb ko osztályokhoz tailo.nak. Miz.onyitja e-, hogy 
az intézet az uj heiralkozá-mkkal Halni, élet rős elemet 
nyert. Az 1899. ov bevéio e 2030152 k. ÍMi fillérrel min
den ezimleluél, tetemes emelkedő t mulatnak. A kidások 
8(14882 k. 18 lilléit igényeltek, m ily összegből különösen 
k emeljük a nászjutalék fejeb n lö lém. kifizetéseket 
529751) k. 7il Iliiénél. Ez összeg 206 tagra 7615 kedvez 
niényezett javára, melyek közt 19 árva volt, oszlik meg. 
A legkisebb nászjutalék (KM ko ona a legnagyobb 10360 
korona olt Az évi bevételi többb-ttbM 10002811 k. 7(1 HU., 
a mathematikai díjtartalékhoz csatolandó, m- lylyel az 
51 0373 k. 78 fillérre emelkedik. Az iilupszubnlyszei ü ja
vadalmazásoknak eleget léve a na -^jutalék felemelési alap
hoz 82H4 2 k , a külön tartalékhoz 38056 k. 80 fi11 és 
a hivatalnoki oyujdijalaphoz 4000 korona utaltatott. A mér
leg főösszege 5824869 k. 20 fül. ez 1610913 k. 82 fitt. tar 
talekbetétben, 1792811 k. ehörendü záloglevelekben; to
vábbá kél intézeti házban, melyek 15114 k. 48 fi11 leírása 
után 1496353 k. 78 fiiI értékben varnak felvéve, végre 
saját kötvényekie adott köbsönökh n. kint levő díjkövete
lésekben és pén/kósz. étben meri fedezőié. A közgyűlés az 
t-vi jelcnté't és mérleget tetszéssel tudomásul vei le es a 

felügyelő-bizottság indítványához kénest az igaz. atós&gnak 
a f  Imen vényt megadta. A j-gyzökönyv hitelc.-ilósével 
Siciner Ferencz és Itátlay Károly urak Lizáit• k meg. .Mi
után még kri-zMnkovicli Méla főmérnök szövetkezeti lag 
indítványa, hogy az igazgatósági nk, különös, n Srhwarz 
Ármin elnöknek, a fe'ügyelő bízolIságnak jegyzőkönyvileg 
köszönet és eli-merés szavaztassék egyhangúlag élt gad- 
talolt, következett az uj válás. tá-». Az igazgatóságba Sebwarz 
Ármin, Kohn Károly, l)r. VVittmann Mór, l)r. Koicli 
József, Eisler József, Horzfebl Zsigmond, 'l'suk Sándor és 
Kohn Arnold hat évi időtartamra közfelkiáltással ujnól 
választatlak. A felügyelő bizottságba szintén közfclóállás 
sál Dr Alexander Herná*, Dr. Simonyi Zsigmon I, llége*- 
József, Wertbeimer Albert. VVeil Dávid I. és Seifensiedcr 
József (uj) egy évi időtaitamra leltek megválasztva. A 
közgyűlés kívánságának m* gfelelve az elnök ajánlatára a 
visszalépett választmányi tagok ismét s Dietz Mik-a l.acbnit 
János, Leichtner Ilentf, P* uzsinsky József és Steiner Ami n 
mint uj tagok vá asztaliak meg

Tisztelt előfizetőinknek.
Mull számmal .járt le mindazon tiszteli 

olvasóink előfizetése, kik múlt év októ
berében fizettek elő. Felkérjük tehát 
azokat, kiknek előfizetésük már lejárt, 
hogy előfizetősüket postafordul Iával meg
újítani szíveskedjenek, hogy a lapok szét
küldése fennakadás nélkül történhessék.

Az előfizetés ápril. 1 -tői szeptember 
végéig

5 korona
mely összege; postautalványon kérjük 
beküldeni a

„Oohányárusok Közlönye11
kmdoliivntnlá nnk,

Budapest, V I ,  Nagy-János-utcza I  B

Sog átszerkesztő : Heltal Nándor.

l, sö is. és kir. uab. eredeti s. lmecii p l | l a j t é i p l p a -  és 
IIpasrár-gyár idiuö-berendciéssel,

T A K Á C S  E D E
Z ó ly o m -S e lm e e z  mellett

A l a t t v a l ó i t  1 8 3 6  b á n

Ajánlja a legjobb Ilii nevnek örvendő 
ó« k*t.:n<) minö-égm nézve paratlan 
valódi helmecz.i agyagpipáit lajlék- 
pipáit, pi, iczáiail es >zi arszipkait, 
minden kivitelben, a legob h dib árak 
melle l

Képes áijogyzókck bét mentes vószaküld s esetén kívánatra 
bérmenlve külde nek 

Eqtjcdüli hirnc.DOH jó flijórtmánt)



Deutscher Xheil,

„DOHANYARUSOK KÖZLÖNYE^
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEIN VERSCHLEISSER UNGARNS).

I I S I I A I . ' I ' .  Wa »r n-Voriftthe. Verm schtes. - Annomen

Waaren-Vorráthe.
Eigentlich niüsste das Knpitel über 

die Vorriithe dór Waaren schon dórt 
beginnen, von wo aus sie den W eg zu 
den Verschleissern machen, um von die- 
sen in die Hánde dér Konsumenten zu 
gelangen. Ist es doch von Seite dér 
Fabrikation ein Hauptfehler, vvenn diese 
die Zigarren nicht in eineni halbwegs 
rauchbaren Zustande verausgabt, zumal 
sie es nicht zu berechnen vermag, wieviel 
Zeit zwischen Erzeugung und Verbrauch 
in Anwendung gebracht werden wird.

Gleichwohl liegen die Verhaltnisse bei 
einer Grossindustrie, wie es ein Tabak- 
monopol ist, ganz anders, als bei Privátén, 
dérén Erzeugnisse in Hinsicht des Quan- 
tums natürlich nicht zu vergleichen sind 
mit denen eines staatiichen Belriebs. 
Denn wenn das letztere seine Vorrathe 
nach Massgabe d,s Konsums stets auf 
L iiger haltén wollte, so mlissten die 
Zinsen des hiezu erforderlichen Kapitals 
einen sehr we entlichen Theil des Er- 
tragnisses fiir sich in Anspruch nehmen.

Immerhin jedoch krankt die Fabrikation, 
das heisst die G ii'e tles Fabrikates an 
dem Umstande, wonach die Vorriithe 
stets viel zu wenig sind, als dass mán 
das Produkt in vollstündig reifen Zu
stande geliefert erhiclte. Die Konsequenz. 
die sich hieraus ergibt, ist leicht zu er- 
rathen. Dér Konsument tadelt das Pro
dukt, ob es just gut oder schlecht ist, 
er b e h a U jjte t , dass da und dórt die 
Zigarren besser wiiren, er wechselt die 
Sortén, liisst hiiulig seinen Bedarf aus 
Oesterreich kommen und schwört hoch 
und theuer darauf, dass die oesterreichi- 
schen Zigarren weit besser sind. A ll 
diese Rekriminationén und Behauptungen 
entbehren jedoch jedcr Grundinge und 
doch hat dér Raucher recht. W ie das 
kommt? Nun, weil er in den Verschleiss 
und Fabrikationsverhdltnissen nicht ein- 
geweiht ist, weil dies übrigens i'uch 
nicht seine Sache ist. Er verlangt die 
Zigarre, die er jeweilig raucht und wenn 
sie ihm aus welchem Grunde immer 
nicht entspricht, so ist sein Urtheil fertig. 
Die Zigarre ist schlecht, sagt er, selbst 
in dem Falle, wenn zu derselben das 
beste Matériái verwendet wird.

Mit dicsen Thatsachen müsste jedoch, 
unseres Erachtens nach, die kőn. ung. 
Tabak-Regie rechnen. Ist sie auch ausser 
Standé, die Zigarren in vollstündig rauch- 
reifer W eise zu lielern, so müsste sie 
ihren Einfluss dahin geltend machen, 
tlass ihr Produkt von dem Augenblicke 
an, wo dieses das Thor dér F’abrik ver- 
lasst, die nothwendige Uehandlung inso- 
lange erfahre, bis dieses in die Hande 
des Rauchers gelangt. Freilich, auch 
hier verlangen wir von dér t ön ung. 
Tabak-Regie Unmögliches. Unmogliches, 
weil ihr jede Einflussnahme auf das 
fernere Sehicksal des Produktes nicht 
zusteht. weil sie kein Recht besitzt, sich 
in dériéi Dinge zu mischen. Und das

ist eben so traurig, wie absurd. Und das 
Produkt, welches sie liefert, kann daher 
auch nicht besser werden, als es i I, 
insolange dieser Zustand dauert. Und 
Raucher werden auch die Zigarren mit 
Recht bekritteln, insolange diese W irth- I 
schaft dauert, denn (ver ist dermalen 
bérűién, sich darum zu kümmern? W ir 
keimen dieses Fórum nicht. Trotzdem [ 
ist es, wie gesagt, Sache dér kön. ung. 
Tabak-Regie, dem Minister diese Um- j 
standé nahe zu légén. Sie selber tragt ] 
allé Verantwortung flir ihr Produkt dem 
Staatsschatze, dér Regierung, dem Pub
likum gegenüber. Sie hat daher das : 
Recht und die Pflicht zu verlangen, dass 
mán ihr den Einfluss auf das Produkt j 
in allén Stadien, in denen es sich befiii- 
det, bekisst, wie sie auch die Pflicht hat 
dafür zu sorgen, dass das Fabrikat, 
wenn schon nicht besser, doch nicht 
schlechter gemacht wird durch die un- 
richtige Manipulation. Denn auch das j  
kommt vor. Es ereignet sich nicht selten, ] 
dass Zigarren und Tabake den Unbilden 
des Wetters ausgesetzt werden und her
nádi in Lokalitaten untergebracht werden, 
welche die Tabake verderb n, zumal 
es nicht Heikleres gibt, als den Tabak.

Dermalen gibt es keine Befehlshaber, 
die solche Verfügungen schaffen würden, 
wonach sich die manipulirenden Beamten 
zu richten habén. Oder ja ?  Nun, dann 
werden diese Befehte sehr gering beach- 
tet und keineswegs genau befolgt.

Für den Verschleisser, für ihn, dér in 
erster Reihe dazu berufen ist, dem 
Raucher, seiner Kunde etwas Brauch- 
bares zu liefern, für dem Verschleisser 
erwachst daher die Pflicht, dass er ein 
genaues Augenmerk halté auf alles, was 
das Eabrikat, welches er liefert, betriffr. 
Vor allém würden wir den Grosstrafikan- 
ten rathen, dass sie nicht nur bei dem 
Erhalte unbrauchbarer Waaren, diesel
ben, so wie es eine Verordnung vor- 
schreibt, refüsiren und den Umtausch in 
jenem Tabak-Magazine verlangen, aus 
welchem die Waare stammt, sondern 
wir würden ausserdem anrathen, dass 
sie. sich von Zeit zu Zeit mit jenen 
Beschwerden, welche zu verzeichnen sind, 
an die Direktion dér kön. ung. Tabak- 
Regie wenden mögen. Au f Grund dieser 
Beschwerden wird es dér kön. ung. 
Tabak-Regie leicht werden, dieselben, 
wenn auch auf indirektem W ege, abzu- 
helfen, was keineswegs dér Pali sein 
kann, wenn sich die Grosstrafikanter. an 
die Finanz-Direktion oder dem Finanz- 
Kommissariate wenden W ir glauben 
nicht fehl zu gehen, wenn wir annehmen, 
dass diese Art dér versuchten Abhife 
dér Tabak-Direktion nur angenehm sein 
kann, nachdem diese ein bedeutendes 
Eltéréssé daran hat, dass ihr Produkt 
im Publikum jene Anerkennung finde, 
welche nothwendig ist, um das Tabak- 
Monopol zu heben.

Ueber die Waarenvorrathe zu sprechen 
ist, wir békéimén es offen, bei den Zu-

standen, wie sie bei uns herrschen, eine 
sehr unerquickliche Sache. Das Minis- 
terium, wie auch die Finanz-Direktionen 
dürften bei Ertheilung von Lizenzen 
wahrscheinlich gar nicht daran denken, 
dass es den Verschleissern zűr Unmög- 
lichkeit gemacht wird, grosse Vorrathe 
auf Láger zu haltén, wenn forlwahrend 
neue Trafikén errichtet werden. Fasst 
könnte maii daran verzweifeln, dass es 
jemals besser wird, wenn mán die Stras- 
sen auf und nieder geht und jede paar 
Schritte eine Trafik vorfindet. W er soll 
da ein Geschaft erzielen, oder wen sollte 
es sich lohnen, dass er sich Vorrathe 
anschafft, Vorrathe, die doch nur einen 
richtigen Zweck habén, wenn das Geschaft 
florirt. Jawohl, die Verschlechterung des 
Produktes hangt mit dér Massenerthei- 
lung von Trafik-Lizenzen eng zusammen 
und das beste Matéria! und die besten 
Fabriken vermögen daran nichts zu 
ándern. Es muss eben, wie wir schon 
oft gesagt, das Verschleiss-System einer 
gründlichen Aenderung unterzogen wer
den, es müssen Tabak- und Zigarren- 
Verschleisslokale geschaffen werden, aber 
keine Lokálé, wo maii zűr Noth einige 
Zigarren erhalr.

Es ist traurig, aber gesagt muss es 
gleichwohl werden. dass unter den 9()0 
Trafikanten dér Hauptstadt kaum 100 
in dér Lage sind, eine anstandige rauch- 
bare Zigarre liefern zu können. Mangel 
an Vorrath tragt Schuld daran. Ach, 
wenn auch nur schon einmal ein Mangel 
an Trafikén eintreten wiirde.

Vermischtes.
Schlechter Tabak. Von vielen Seilcn orhal'cn 

wir Klagen daríiber, dass drr Pursicsaner türk. 
Tabak á 100 Gramm in ebiem ganz zerbröckel- 
ten Zustande geliefert wird, so, dass dér Konsu
ment mehr Staub als Tabak vorfindet. Wir 
machen die k. u. Tabak-R*gie auf diesem Man
gel aufmerksam, uunomehr, als es sich hier 
um eine sonst sehr beliebte Sorle handell.

Auch ein Abbonnent. W ir erhielten dieser 
Tagé folgend»'s Schroiben von Seite eines 
Grosstrafikanlen in dér Provin z: „Geehrte Ad- 
ministration dér ..Dohánya • usok Közlönye!*' 
Ihr gesch&tztes Schreiben, worin S e  micii 
auffordern, Itinen die Abbonnementsgebühr von 
30 Kronen für drei Jalue umgeliend einzusen- 
den, habé icli elhaltén. Ks ist wahr, ich bin 
Ihnen diósén Betrag, nachdem icli diei Jahre 
hindurch dds liláit bezogen habé, auch schul- 
dig und worde ic.h Ihnen auch die Summc in 
einigen Tagén einsenden. Sehr bedaucrn aber 
muss ich, dass Sie m idi hie>u auÍT'ordein, oder 
brauchen Sie vielleichl das Gcld gar so noth
wendig? Aclilungsvoll “

Dieses Schreiben bedarf keines Kommentáls, 
doch kónnen wir uns nicht enthalten zu be- 
merken, dass in unserer Abbonnenten-Liste kein 
einziger Kleinl r.ifikant verzeichnet steht, dér 
einen Heller schuldig würe, nun und das sind 
doch iiekannthch auch nicht die reichsten 
Leule.
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Hunnia-Zigarretten. Diese Z'garettensorte ist 
nuf dem Aussterbeetat gesetzt, nachdem trotz 
dór Güte des hiezu verwendelon Mát rials, die 
Zigaretten niclit gekauft werden. Das ..Waruin4, 
ist leichl zu erralhen und ve weisen wir auf 
unscre, gleich nath dem Erschcinen dicsér 
Sorté abgegebenen Meinungsáusserung, welclie 
lautete, dass es Scliade war die Zigarretten in 
den Verkehr zu bringen. Den Grund hiefür 
glaubten wir dainals aucli genügend inotivirt 
zu habén. Mán maclite Wochen láng in den 
Zeitungén für die neue Sorté Propaganda, 
derart, dass dió Raucherwelt dieselbe in den 
Trafikén stürmisch begehrte und als dér Er- 
scluinungstermin heiangerückt war, da war dér 
Vorrath diesel- Zigarretlen cin solcli geringcr, 
dass er kaum fúr einige Vlinuten geníigt hat te. 
Die Thatsachen, die hernach folglen, sind 
bekannt.

Die Versdileisser, welclie sicli nicht zu bel
üli wussten, brachten an ihren Gewölblhüren 
Táléin an mit dér Aulschrift: Hunnia nincs!

Das Publikum argói te sich eino VVeile, dann 
Jachté es, spüler verlangt es die Hunnia übor- 
Jiaupt nicht mehr, was zűr Folge hatte, dass 
die Versdileisser sic audi niclit nusfasstcn. 
W ir finden diese Erscheinung nls ganz natflr- 
lich. Es gelit eben nicht gut an. cinen Ariikéi 
einzuföhren, den ninn erst anzuferligen beab- 
sichligt. Dér Raucher stelit j i  nicht unter dér 
Subordination des Finanzministeriums und Iftsst 
er sicli nicht dazu konmiandiren, das zu rau- 
chen, was jeweilig da ist. Für dió Hunnia- 
Zigarretten ist die Zeit vorübor, diese Sorté 
wird kaum jenials wieder einen Konsum or- 
zielen. Am bestén wöre rs dnher sie ausser 
Verkehr zu se ízen und eino íihnliche Sorté an
zuferligen. Allerdings niüsste in dicsem Falle, 
wie auch in Zukunft in jedem andereren Falle, 
es vermieden werden, dass maiin eine Sorié 
einführt, ohne für einen genügenden Voiralh 
zu sorgen.

An unsere p. t. Abonnenten!
Mit voriger Nunimer endetc* das Abonnenient 

für jene unserer geschfitzten Leser. welclie am 
1. Október nbonnirl habén. Wir ersuchen da- 
her all Jene, dérén Abonnement mit voriger 
Nummer zu Ende ging. um geí/illige postwen- 
dende Er.ieuerung desselben, damit in dem 
Versandt des Blnttes keine Slfirung eintritt.

Das Abonnement pro 1. April bis Ende 
Septeinber betragt

5  Kronen “•Wi
welchon Betrag wir mittelst Postanwcisung zu 
senden bilten an :

die Administralion 
dér

„Dohányárusok Közlönye1'
Budapest, VI., N igy-Jínos-utcza C B .

Hilfsredakteur: Ferdinand Holtai.

J4 a g y~ é s  k i s t ő z s d é k  f i g y e l m é b e !

PO JA TZ I PL*- és T Á R S A
cs. kir. szabadalmazott gyufanemü gyárai D E U T S C H - L A N D S B E R G B E N  (Graz mellett)

ajánlják legjobb minöségUeknek elismeri gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy k é n e s - ,  mint különösen s z a l o n - g y u f á j o ’x a t .
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnek és rendkívüli kuro.slel.iick Örvendenek, főleg a 

M  il len niti ni -gyű  f:i,
Magyar koronás réti gyű fa,
Magyar hon véd-s/oho r - gy il fa,
Krokodil-gyufa  és
Magyar Iinperial-gyufa elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló ma.ry.u- állam

férfiak arczképeivcl diszilvék.
Ripa-gyufa  dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch Landsbergbe intézni A legolcsóbb ái tételeket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  Budapest és közvetlen környéke részére V I I . ,  K .» m l> :t c l i -u tc z i i  8. .sz.

alatt van raktárunk. POJATZI FL. éS TÁRSA " f J Z Z t
DEUTSCH LANDSBERGBEN (Graz mellett).

a  I m a z o t t  
g y á  r a

„ L t E  G R I F F O N “  ~  -  -  
-  -  „ L iE  S Ü S Ü I M É ”

anerkannt bestes und feinstes echt französische

ZIGARETTENPAPIER.
Unentbehrlicher Artikel in (len k. ti. Tabak-Gross- und Kleintraliken!

L O H N E N D E R  V E R S C H L E I S S ,
weil von Jedermann verlangt.

GENERAL-DEPOT:

GÓL 1 )Z IEHER GÉZA
B u d a p e s t ,  V., S a s -u tcza  29. s z á m .

KrkttUnn HernAt é« Fia. Huriapexl. Ki>rlü«z-utcza :i7


	10



