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Olvasóink köréből.
A czikkek egész sorozata, melyet eddig 

a dohányárusitás szabályozása és rende
zése érdekében irtunk, sok nagytrafikos- 
nak alkalmat nyújtóit, a kérdéssel behatóan 
foglalkozni és ezeknek hozzánk intézett 
véleményeiből, sajnos, azt tapasztaltuk, 
hogy nagyon igazunk van akkor, midőn 
azt állítjuk, hogy a jelenlegi dohányáru- 
sitási viszonyok nagyon rosszak, sőt tart
hatatlanok.

Azt tapasztaljuk, hogy az ország déli 
részének nagy része török dohányt 
fogyaszt Boszniából, csak azon kicsinyes 
oknál fogva, mert a mi dohánygyáraink 
a színek különbözőségére épen semmi 
súlyt sem fektet.

Akár mily csekélységnek tűnik fel e 
körülmény, részünkről mi nagyon is tud
juk érteni a dohányzók ebbeli pedantériá
ját, mert pénzéért olyat akar kapni, mint 
a milyent kívánt. És ha ennek nem is a 
gyárak az okai, akkor minden valószínű
ség szerint, a dohányraktárak, melyek az 
ily csekélységekre nem ügyelnek és ezál
tal az elárusítónak kellemetlenséget és az 
áruforgalomnak pedig kárt okoz. Épen 
igy van ez a felső Magyarországból forga
lomba kerülő szivarokkal. Azt adják érté
sünkre, hogy Eger, Pozsony, Zengg, Buda
pest-Erzsébetváros, Kassa és Szeged do
hánygyárai oly minőségű termékeket 
szállít, hogy a jobb módú középosztály 
kénytelen Ausztriából fedezni szükség
letét. Hogy jobbak-e ezek az Ausztriából 
hozott szivarok, az most ide nem tartozik. 
Mi minden esetre kételkedünk ebben, de 
ez nem változtat a dolgon semmit. Tény 
az, hogy Ausztriából nagyon sok szivart 
fogyasztanak. Hogy miért van ez igy, az 
könnyen megérthető lesz, ha ennek okait 
felsoroljuk.

Minden esetre első sorban gondoskodni 
kellene arról, hogy e kérdésben az elárusí
tót meghallgassák. Vagyis az elárusító 
dolga volna a tisztviselőket a közönség 
kívánságairól és szeszélyeiről értesíteni. 
Ismételjük, hogy sokszor csak csekély 
dolgokról van szó, melyek azonban mégis 
megmérhetetlen ljorderővel bírnak az üzlet
menetre nézve. Miután itt úgy a kincstár, 
mint az elárusító érdeke forog szóban, 
épen nem lehet állítani, hogy e panaszok 
alaptalanul hangzanak el. A magy. kir. 
dohányjövedéknek mégis csak az ország 
elárusítói nyújthatnák a legkielégitőbb 
felvilágosításokat, mert egyes egyedül csak 
ezek érintkeznek a közönséggel és ennél
fogva elég alkalmuk van a közönség 
kívánságait és szeszélyeit gyakorlatilag 
megismerni.

Sajnos, hogy ezen elárusítók, eltekintve 
attól a nagyon kevés kis jövedelemtől, a 
legnagyobb gyötrelmeknek vannak kitéve 
azáltal, hogy a tisztviselőig az ügyek 
ismeretét teljesen nélkülözik.

Egy nagytratikos a következőket Írja 
nekünk:

„Elrontott váltóürlapok becserélésével 
egész önkénynyel járnak el és a kitűzött 
határidőn túl már épen nem váltják be. 
Egy hivatalnok vigyázatlansága folytán a 
múlt év szeptemberében 18_„ jelzéssel 
kiadott váltóürlapokat itt csak január 10-ig 
váltják be. Kénytelen voltam ezen váltó
ürlapokat január 10-ike után saját költsé 
gcrnen Budapestre küldeni, csak azon 
oknál fogva, mert egy hivatalnok urnák 
tévedni tetszett. Nemkülönben járnak el 
a pénzekkel sem. Néhány hónap előtt 
olvastam a lapokban, hogy a régi krajczá- 
rok junius 30-ig minden állami pénztár
nál becserélhetők fillérekre. Már hetekkel 
ezelőtt akartam a helybeli állampénztár
nál e krajczárok becserélését szabály
szerűen elvégezni, de azt a választ kap
tam, hogy pénzeket Budapestre kell kül- 
denem.

Magától értetődik, hogy minden 5 kilós 
csomagnál elveszitek 62 fillér postaköltsé
get és azonkívül kellemetlen időtrabló 
munkát kell végeznem.*

Éhez hasonló hozzánk beküldött pana
szokból tisztán kitűnik, hogy a szervezet 
már öreg és elromlott és sürgősen szük
séges volna már ujjal helyettesíteni. Ily 
ósdi, avult eszközökkel ezelőtt 50 esz
tendővel bizonyára lehetett gazdálkodni, 
de jelenleg ez már nem lehetséges hát
rány és kár nélkül, de különösen a fo
gyasztás hanyatlása nélkül. Kinek is van 
kedve a dohány és szivarárulással oly 
buzgalommal foglalkozni, mint az meg- 
kivántatik, mikor ily kicsinyes gyötrések 
kapnak lábra. A nagytrafikosok köteled 
ségévé kellőn" tenni, hogy a kistrafikostt 
mindenben és mindenütt támogassa, j íő ft -  

doskodjék arról, hogy ez mindennel ren
delkezzék, amit a közönség kíván.' tbhől 
azonban az is következik, hogy tfühden- 
ben és mindenhol úgy a pén£tái‘élk'i!tíl| 
mini a dohány- és bélyegraktái'a'kltáV ügy 
kellene tekinteni, mint ami Why'lb ,̂ á! 
dohányjövedék fiókját, mint á kírftfátáT 
szolgálatában álló hivatalnokét! óettl pfcdlfe 
úgy, mint egy rabszolgát, fnifit nVái hát
ság tekintik. Hogy lehet igy fizó á'dtfhá'ttyv 
monopólium rendszeres fejlődéiért, tWi'dÖtt 
az árusító, tehát a fölényéi® üMÖti téVéJ 
kenységét folytonosát!1 foeglVéhdfcttik 'és 
megbénítják! Ibi,M  ■

A n agy trafik őst! ák 'óriási'1 ézárVi'okból 
álló kimutatásai heliMÉ’klsehb'siétfl pffrtto 
kel is kellene fogléllkbitti. NégyÖdéVéti'kéhi

1. xtí I’.lt it *10711 -i li'l'JiiH 'd

i kellene beszámolnia tevékenységéről, üzlet
menetről, a közönség kívánságairól stb 
Ha ez igy történne, akkor a vezető körök

! nek nemsokára tiszta látképe lenne :»z 
egész üzletmenetről. A hiányokat^ipólol- 
liatná, a hibákat megváltoztathatná* ujt- 

j  fásokat tehetne és rövid idő múlva biztos 
előrehaladást, érne cl. A jelenlegi viszor 
nyok nem felelnek meg és abban a megi 
győződésben vagyunk, hogy ez a fogyasz
tás gyors hanyatlását fogja maga után 
vonni • r.i . v

És akár megszívlelik intésünket,, .s$ár 
nem, egy bizonyos, hogy p.em létezik 
olyan szakismerő és a dolgokban jártag, 
ki ne osztaná a legjobb akarattal a fen
tebb felsorolt nézeteket. y

--------- 1-r.i. 'T.i.-Wfc

Még egyszer szivarjainkról.
Azt mondják, hogy szivarjaink az utolsó idő

ben sokkal rosszabbak lettje}?. M Hu ért,- ezalatt# 
dohányos? Igazán rosszabbak a . szivarok*, vagyis 
a felhasznált anyag nem oly értékes, 
ugyanannyi árus szivaroknál azelőtt, hisz.oúlí 
anyag? . _ ,

E kérdésre a feleletet megadni nem épen 
könnyű; igen, s<# jobban a, meggyőződésbe^ 
gyunk, hogy e kérdésre még a legmérvadóbb 
kürök sem tudnának határozott feloletot a4#b 
Ez egy kissé cincié#esetre, különösen hangzik^ 
de a dolog tényleg ;igy „van és nem-máskép. > 

Sok éven, keresztjei.laláp >nQm is igazságtala
nul a m.agyv Jkir-.dph&nyjövedéket okolták azjirti 
hogy a„sz);varjpJí óyről-éivre drágulnak és bjjso- 
nyos nl^kAzökben mindig siJát^yabb anyagot 
haszpálpak! fel. Ha.vpn is e tételnek i bizQijyos 
jogosultsága.az bizonyos, hogy>a takarékosság
nak ; p, n#?dj4 .; somjai kép > sem annyiraj tekinté
ly os^h^gy #z£j.tiil „a kincstárija az ár.emelkedési 
nek jnftgfélalö.léB eiglitésm .níéhó összeg >folyna 
be; ,£ ,gyakorlat AsszíriábanJ6 rostnak biaor 
pyuit é$ mégis fómjtartották á-ll aáldnk a ina‘ 
napig. De végre ig(jvajal)pl ketl a hibának lenni, 
az bizonyos.

Kedves olvasóink bizznyára. tapasztalták már, 
hogy egy és ugya«w®6 Yöradfclőben kimért és 
egy és ugyanazon helyen termelt bor nem ízlett

n ;i Helyzeten, líogy a muft évi bort cíi-

& |jor(ViVeltj egész inás kedély állapotban _voi- 
(átj mini. inósl. be lehetséges talán az, hógjr 
nápÁiganik nem ^rréltek meg annyira kedved 
szerint, mint máskor* Nem csak magam vagyok 
egyedül,’' k i' egyszer jo bb'nak, másszor rosszabb
nak találja ugyanazt? vetem egyöft százan is
á f . i l w i ! i t Á t / - V i o g f 801?u f,‘ e  b d P ^ d r t t P 1 Ü t .  a E z
i'éüHI'fíé'éí'S' ts ItcWtes'- ’őlvtáséírti. Megtörténhetik,

' eg/t k ' BíittildfebVn rtctticsak egy bizonyos 
' d t l c fnl'éVmÁéri lifih^atliV. liánéin egV egfcsi

fi .■> >?onóbb n A ' í2 *» / *■
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vidék, sőt az egész ország silányabb szőlőt ter
mel mint máskor, melynél fogva a bor Í3 rósz- 
sznbb lesz a múlt évinél.

Egész hasonlóan alakulnak a viszonyok a do
hánynál, illetőleg a szivarnál. Ha a föld termő- 
képessége a sok vagy kevés eső behatása foly
tan szenvedett, ha a nap heve a növénynek 
ártott, akkor nőhetett a dohány ugyanazon a 
helyen, lehet ugyanannyi árus a beváltásnál, a 
szivar mégis más minőségű lesz, ha ezerszer 
i. ondják is, hogy egy és ugyanaz.

Kit lehet ezért felelőssé tenni, kire hárul 
annak az oka, hogy rosszabb szivart kell szív
nunk ?

Nem hisszük, hogy ezért valaki a dohányjöve
déket okolná.

Tényleg, ezekben a dolgokban oly ártatlan, 
mint a maszúletett gyermek és e tekintetben 
épen semmi felelősség nem terhelteti.

De mégis, egészen felmentenünk a dohány
jövedéket még sem szabad, miért? Mert a do
hányzó méltán mondhatja: „Mit törődöm én
azzal, hogy valamely évben a dohánytermés 
nem sikerült úgy, mint az a szivargyártáshoz 
kellene.

Én az én Bűtanica szivaromért mindig csak 
megfizettem a 7 krt és ezért követelhetek is 
valamit."

Egész helyes! Erről a dohányjövedéknek kel
lenne gondoskodnia. És még ha a szivargyár
táshoz s/ükséges dohányt drágábban kell-e fizet
nie vagy nem, ahoz a dohányzónak semmi köze.

Nem szabad azonban felednünk, hogy nálunk 
dohánymonopolium van, melyet tisztviselők ve
zetnek, kiknek, mint az máskép nem is lehetsé
ges, szigorúan kell ragaszkodnunk az előíráshoz.

Mert mit tenne ily esetben valamely magán
ipar? A dohányt mindenesetre beható vizsgálat 
tárgyává tenné és ha az eredmény az volna, 
hogy ugyanazon vidékről származott és ugyan
azon értékkel biró dohány az eddig készített szi
varokhoz nem megfelelő, akkor okosan, hogy 
vevőjét el ne veszítse és helyét a versenyben 
megállja, inkább megelégszik kevesebb jövede
lemmel, de jobb anyagot szolgáltat. Kérdés csak, 
hogy ez utóbbi, miután itt bizonyos adónemről 
v«n szó, mely különböző szabályokhoz van kötve, 
kivihető-e. Nem igen hiszszük! Az egész, amit 
itt a dohányjövedék megtehet, az, hogy igyek
szik lassankint a publikum kívánságainak eleget 
tenni. Már az is elég, ha legalább a szivarok 
nem hagynak kívánni valót hátra minőségre nézve 
és az általános kívánatnak szin, érettség illető
leg szárazság tekintetében megfelelnek. Ezt azon
ban megkívánjuk, megkövetelhetjük. Erre kellene 
különösen súlyt fektetnünk és akkor ha emel
kednek is itt-ott panaszok a szivarok minősé
gére, minden dohányzónak és ebben közvetve 
működő dohányárusnak el kell ismernie, hogy 
a lehető legjobb áiut nyújtják.

Vegyesek.
Dohánylé. Kivált a kertészek vásárolják a 

dohány-levet, némely növény penészgoinbáinak 
pusztítása végett. A  franczia dohánygyárakban 
liter számra mérik s árusítják a páczolt dohány 
levét; most úgy inlézkedtek, hogy erősebb, tar
talmasabb ilyen lé kerüljön forgalomba, azaz, 
hogy legalább száz gram tiszta nikotint tartal
mazzon egy liternyi lé. Tizgram fekete szappan
levet kevernek belé, s két gram faszeszt; a 
szappan arra való, hogy jobban megragadjon a 
növényleveleken a folyadék.

A hirdetési bélyeg eltűnése. Mától kezdve 
nincs többé hirdetési bélyeg. Ez a törvénynyel 
szentesitett reform uj korszakot jelent. Az iparos, 
a kereskedő olcsóbban hirdethet, mert nem kell 
megfizetni a drága bélyeget. A magánosok, a

kik különösen az aprf hirdetés hasábjait kerestek 
föl, a jövőben mindig kiírhatják teljes czimüket, 
ami közvetetlenné teszi a hirdetés eredményét. 
Lelünik ez a megszokott mondás: Gzim a 
kiadóhivatalban, mert mindenki bélyegfizetés 
nélkül beleiktathalja a lapba a lakását és nevét. 
A hirdetési bélyeggel együtt megszűnik a naptár- 
és plakátbelyeg is.

Mer.nyi pénz kell a kiállításhoz? Egy franczia 
ember kiszámította, hogy ha valaki a párisi 
kiállítás minden névezetességét meg akarja nézni, 
ez 1480 frankjába kerül. Kissé furcsa, hogy a 
francziák ilyen elriasztó összegeket kürtőinek 
világgá s hogy a lapok ezt kiadják.

A krajezár halála. Vén forintok, ősszetöpö- 
rödőtt vén papiros forintok ma fájdalmasan 

| zokognak. Ők a dinasztia halott gyermekei, mar 
| csak múzeumokban és zsugoriak fiókjaiban —  a 

régi pénzek e családi lemetkezéshelyén —  várják 
ősanyjukat, aki künn maradt még a világban, 
hogy vissza vívja a család uralmát.

Nem sikerült. A krajezár, a forint dinasztia 
ősanyja meghátrált a fillér elől s ma visszatér 
a családi sírboltba. Nincs többé.

— Meghalt a krajezár! Halott!
Egy vén forint, aki mindig tisztességes életet 

élt s soha srm fordult meg illetlen helyeken, 
könnybe lábadt szemmel beszél társaihoz:

— Szegény anyánk, mondja. Mennyit vesző
dött életében az uralomért s utolsó csöpp véréig 
küzdött a trónbitorló ellen. S most ő is elfáradt 
a küzdelemben. Sírjatok testvéreim!

S sírnak forintok keserves könnyeket.
Egy elég fiatal, sima forint, amely keveset 

forgott a világban s nagyon tapasztalatlan, 
hirtelen zörögve szólt közbe:

— Ohó! Ezt mi nem tűrhetjük tétlenül! Én 
érzem, hogy síkra tudnék szállani dinasztiánk 
érdekeiért. Erőimet megkíméltem s én hadat 
üzenek ellenfeleinknek, kik megölték krajezár 
anyánkat.

Néhány fiatalabb kiajczár haragosan kiáltott:
— Le a korona családdal! Le vele!
Most egy gyűrött forint kezdett suttogni. Sok 

piszkos helyen fordult már meg életében s na
gyon jól ismerte a világ észjárását hatalmi kér
désekben. Egy kissé filozófus is volt s nagy fő- 
lénynyel szokot beszélni:

—  Eh m it! — mondta — komolyan mon
dom, fiuk, sohasem volt elég becsülete a mi 
famíliánknak és csak az vigasztal, hogy majd 
megutálják az utódainkat is. Szegény vén anyán
kat pedig hagyjátok békében. Őrül az, hogy 
pihenhet!

A  czinikus beszédre egypáran összenéztek és 
fenyegetően kiabáltak.

— Ez nem járja ! nem, nem !
— Eh, hagyjátok csak! Nem kell tüzeskedni. 

A  mi ősanyánk sem volt mindig a lég . . . Hogy 
is mondjam ? No igen, ő sem volt jobb a deákné 
vásznánál. Megérdemli a detronizálást.

Most egy henczegő kis forint sipított közbe:
— Uram ! Igazolja a szavait, mert . . .
— Igazoljam ! Nos hát igazolom. Tudjátok-e, 

hogy én egy koldustól kerültem hozzátok. Az 
úgy szedte össze minden porczikámat az utazó
ién. Becsületes ember volt s mindig elpirult, 
miközben összegyűjtött. Ha csak ez a sok piru
lás volna a bűne a mi ősanyánknak, ha egyéb 
hibát sohasem követett volna el, mint hogy 
alamizsnának is elment s munka nélkül is szol
gálatba állott, már akkor sem érdemli meg az 
igazi királyi czimet . . .

Ezt mondom ! Addig, amíg nyomor lesz a vi
lágon s csak krajczárral segítenek, addig . . .

Julius elsejétől, a szegény embereknek ne 
adjatok krajezár!, mert az csak egy fillért ér. 
Egy fillért pedig ne adjatok, mert egy czipónak 
legalább is nyolez fillér az ara!

Iparengedélyek kiadása. A kereskedelemügyi 
miniszternek tudomására jutott, hogy egyes elöl
járóságok az iparűzési szándék bejelentéséről 
szóló iparhatóságági igazolványokat csak egy-két 
hét alatt szolgáltatják ki. Minthogy az 1884. évi 
XVII. törvényezikk 4 $-a szerint az iparhatósági 
engedély az illetőnek legfőiebb három nap alatt 
kiszolgáltatandó, felhívja a miniszter a tanácsot; 
szigorúan és nyomatékosan ulasilandók az elöl
járóságok, hogy e tekintetben is u törvény által 
előirt halározmányokkal pontosan t« gyenek 
eleget.

A leghosszabb vonat. Az amerikai Union Pa
cific vasúton közekednek a világ leghosszabb 
vonatai. A Ghcyenne és Sidncy közötti vonalon, 
mely összesen Ifid kilométer hosszú, hetenkent 
háromszor egy 94 kocsiból álló szénvonatot indí
tanak útnak, melynek súlya 4800 tonna. Ezt 
az óriás vonatot egy 190.000 kilogramm súlyú 
rendkívüli mozdony húzza. Ugyanez a társaság 
Archer és Egbert közötti vonalon újabban 134 
kocsiból álló vonatot járat, mely megterhelve 
7765 tonnát nyom. Ez az 1800 méter hosszú 
vonat a világon a leghosszabb. A mozdonyt a 
legutolsó kocsival telefon köti össze.

A budapesti közvágóhíd költségvetése. A köz- 
vágóhidi és marhavásárt éri házi bizottság szom
baton foglalkozott a közvágóhidnak Preuszner 
József igazgató állal előterjesztett jövő évi költ
ségvetésével. A költségvetésből kiemeljük a kö
vetkező adatokat: Az 1901. évre a bevételek 
1.352,000 koronával a kiadások 742,686 koro
nával irányozvák elő. Az 1899. évi bevételek 
pedig 1.258,000 koronát tettek ki. 1899-ben 
vágtak 102 077 darab nagymarhát, 117 715 da
rab borjut, 53,377 darab aprómarhát. 1901. 
évre kilátásba van véve 105,000 darab nagy
marha, 120,000 darab borjú és 60,000 darab 
apró marha vágalása. A kedvező eredményt, 
mely a fenti számokból kitűnik, a bizottság is 
a gondos és szakértő vezetésnek tulajdonítja és 
az előterjesztést a tanácsnak elfogadásra aján
lotta.

Tisztelt előfizetőinkhez.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, 

kiknek előfizetése e számmal lejár, va^y 

akik ezzel hátralékban vannak, hogy azt 

postafordultával beküldeni szíveskedjenek.

„DblMUSOK KÖZLÖNYE"
k ia d ó h iv a t a la ,

Budapest. ¥ ,  Nagy János-utcza 1|B.

Segédszerkesztő: Heltal Nándor.

Eltti cs. és kir. szab. eridatl selraicil pipa-, tajtékpipa- él 
plpaaiár-áyár rDierd-berendcrésstl.

TAKÁCS EDE
Z ó ly o m -S e lm e e z  mellett

Alakíttatott  1838-ban

Ajánlja a legjobb hit névnek Örvendő 
és kitűnő minőségre nézve páratlan 
valndi selmeczi agyagpipáit tajték- 
pináit, pi| ászárait és szivar'Z ipk &i l ,  
minden kivitelben, a legolcsóbb árak 
melleit.

Ké|.0 « Arjegysökek hérnionle* vi.xcakOliK. e»..lén kivánatra 
bérmontve küldetnek

Egyedüli hirneoeB jó gyártmány.



U c u t s c h e r  T h i i l .

„DOHÁNYÁRUSOK KÖZLÖNYE“
(ORGAN DÉR TABAK-GROSS UND KLEINVERSCHLEISSER UNGARNS).

I N H A L T i  Aus unserein Leserkreise. — N'oclnnals unsere Zigarren.

Aus unserem Leserkreise.
D ie manigfachen Artikel, welche wir 

im Interessé eines geregelten und prak- 
tischen Verschleisses veröíTentlichen, gibt 
einer Anzahl Grosslrafikanten Gelegen- 
heit. síeli mit diesen Fragen zu befassen 
und ersehen wir aus diesen Zuschriften, 
dass wir nur zu sehr Recht hatten, wenn 
wir die dermaligen Verschleissverhalt- 
nisse als verderblich. ja ganz unhaltbar 
bezeichnen.

Wir vernehmen, dass in Südungarn 
ganze Landstriche die türkischen Tabake 
aus Bosnien beziehen, blos aus dem 
kleinlichen Grunde, weil auf die Ver- 
schiedenheit dér Farbe des Tabakes von 
Seite dér Fabriken nicht Rücksicht ge- 
nommen wird. W ie geringfligig auch 
dieser Umstand erscheint, wir für unse- 
ren Theil können es verstehen, dass dér 
Raucher stets und immer ein Pedant ist, 
dem mán dasjenige liefern muss, was er 
wünscht. Und wenn auch hieran nicht die 
Fabriken Schuld sind, so ist es höchst- 
wahrscheinlich dér Verschleiss, namlích 
die Tabak-Magazine, welche auf diese 
Kleinigkeit nicht achten und dadurch den 
Verschleissern Unannehmlichkeiten, dem 
Vertriebe selbst aber Schaden zufügen.

Nicht besser ist es um die Zigarren 
bestellt, die in Oberungarn zűr Ausgabe 
gelangen. Mán theilt uns mit, dass die 
Fabriken Eger, Pozsony, Zengg, Buda- 
pest-Erzsébetváros, Kassa, Szeged, der- 
artige Produkte liefern, dass sich dér 
bessere Mittelstand veranlasst sieht, 
seine Zigarren aus Oesterreich zu be
ziehen. Ob diese Zigarren besser sind, 
gehört nicht hierher. W ir zweifeln aller- 
dings daran, doch was thut dies zűr 
Sache. Thatsache ist und bleibt, dass 
massenhaft viel Zigarren aus Oesterreich 
bezogen werden und die^e Thatsache 
spricht deutlich genug. Das W ie und 
Warum beantwortet sich leicht, zumal 
wir die Gründe hiefiir angeben.

Ueberhaupt miisste in erster Reihe 
dafür gesorgt werden, dass dér Ver- 
schleisser angehört wird, das heisst, dass 
er die Wünsche und Beschwerden des 
Publikuins zűr Kenntniss seiner Behörde 
zu bringen vermag. W ir widerholen, es 
sind oft Geringfügigkeiten, um die es 
sich hamlelt und die gleichwohl eine 
ungeheuere Tragweite fül* den Geschafts- 
gang involviren. Da es sich dabei sowohl 
um die Interessen des Staatsschatzes, 
wie auch derjenigen dér Versehleisser 
handelt, kann doch keineswegs davon 
gesprochen werden, dass die Letzteren 
grundlos klagen. I)er kön. ung. Tabak- 
Regie müssten doch die Versehleisser 
Ungarns willkommene Berichterstatter 
sein, zumal diese einzig und alléin mit 
dem Publikum verkehren, daher auch 
Gelegenheit genug habén, dessen Wün
sche und Beschwerden praktisch keimen 
zu lemen.

Leider sind diese Versehleisser, ab- 
gesehen von ihrer iiusserst geringen

Entlohnung, den grössten Vexationen 
ausge etzt, welch letztere ebenfalls durch 
nichts anderes als durch Unkenntniss dér 
Sachlage vnn Seite dér Beamtenschaft 
entstehen. Da schreibt uns ein Gross- 
trafikanl. folgendes :

..Verdorbene Wechselblanquette wer
den nur nach Wiilktir umgetauscht, ist 
auf denselben eine Verfallszeit angege- 
ben, nach dieser überhaupt nicht. Die 
durch Unvorsichtigkeit eines Beamten im 
September vorigen Jahres mit 18_. aus- 
gegebenen Wechselhlanquette wurden hier 
nur bis 10. Januar umgetauscht. Ich war 
bemüssigt diese Wechselblanquette nach 
dem 10. Januar auf meine Kosten nach 
Budapest zu schicken, blos aus dem 
Grunde, weil es einem Beamten beliebt 
hat sich zu irren. Nicht besser verfahrt 
mán mit den Geldern. Vor einigen Mo- 
naten las ich in den Zeitungén, dass die 
altén Kreuzer bis <30. Juni an allén 
Staatskassen pegen Plellerstücke umge
tauscht werden. Schon vor Wochen 
wollte ich bei dér hiesigen Staatskassa 
den Umtausch solcher Kreuzer in vor- 
schriftsmassiger Verpackung abliefern. 

í alléin ich erhielt die Antworl, dass ich 
die Münzen nach Budapest senden miisse. 
Selbstverstíindlich verliere ich bei je 
5 Kilo solcher Kreuzer, 82 Heller, wel
che ich für Porlo bezahlen muss und 
habé ausserdem die unangenehme, zeit- 
raubende Arbeit zu verrichten.*‘

Aus dér Menge dér uns eingesandten 
Klagen, wie die vorstehende, lasst sich 
deutlich ersehen, dass die Maschine be- 
reits alt und morsch geworden und dass 
eine neue dringend erforderlich ist. Mit 
derartigen Chikanerien und Plánkeleien 
hat mán allerdings vor 60 Jahren wirth- 
schaften können, heute liisst sich dies 
nicht mehr thun, ohne Nachtheil und 
Schaden, ohne Rückgang des Konsumes 
überhaupt. W er soll, wer wird sich auch 
mit dem Verschleisse von Tabak und 
Zigarren in dér Weise abgeben, wie es 
sein sollte, wenn solche kleinliche Vexa
tionen platzgreifen. Dem Grosstrafikanten 
müsste es zűr Pflicht gemacht werden, 
dass er in alles und allém den Klein- 
trafikanten unterstütze, dass er dafür 
sorge, dass dieser all das zum Verkaufe 
aufliegen hat, was das Publikum wünscht. 
Hieraus geht aber hervor, dass er in 
alles und allém, überall und aller Orten 

i sowohl bei den Kassen, wie auch bei 
i den Tabak- und Stempelmagazinen als 

das betrachtet werde, was er eigentlich 
I ist, als eine Filiale dér Tabak-Regie 
í selbst, als ein Beamter, dér in den 
1 Diensten des Aerars steht, nicht aber 

als ein Pfründner, als welchem mán ihn 
heute zu betrachtcn scheint.

W ie kann da von einer gedeihlichen 
Entwicklung des Tabak-Monopols die 
Rede sein, wenn mán fortwiihrend die 
geschaftliche Thatigkeit des Verschleis
ses, alsó des 1 lauptfaktors, erschwert 
und lahmlegt! J 'er Grosstrafikant 

I müsste gehört werden, er müsste dazu

vorhalten werden, statt den unsinnigen 
Ziffern-Ausweisen, die keinerlei Zweck 
habén, vierteljahrig einen umfassenden 
Bericht seiner Thatigkeit. des Geschafts- 
ganges, dér Wünsche des Publikums, 
seiner eigenen Wahrnehmungen etc. etc. 
zu liefern. Würde dies geschehen, dann 
hiitte die Oberleitung alsbald ein Bild 
des gesammten Betriebes vor sich. Sie 
könnte leicht die Mángel beheben, Feh- 
ler abándern, Neuerungen einrichten und 
in kurzer Zeit ein geschaftsmássiges, 
kluges und erspriessliches Vorwárts- 
schreiten sichern. Die dermaligen Verhált- 
nisse entsprechen nicht und wir sind dér 
vollsten Überzeugung, dass sie den 
steten Rückgang des Konsumes herbei- 
führen werden. Und ob auch unseren 
Winken kompetenten Ortes die noth- 
wendige Beachtung gezollt werden wird, 
oder nicht, Eines ist sicher, dass es 
kaum einen Fach- und Sachkenner gébén 
wird, dér diesen unseren obigen Vorschlag 
nicht seine vollste Zustimmung ertheilen 
wird.

Nochmals unsere Zigarren.
Mán sagt, unsere Zigarren wáren in jüngster 

Zeit schlechter geworden. Was versteht dér 
Raucher darunter ? Sind die Zigarren wirklich 

i schlechter, das heisst, ist das liiezu verwendete 
Matériái nicht ein solch edles, oder besser gesagt, 
kostbareres, als dasjenige, welches zu den Zigar- 

1 ren gleicher Preislage in früheren Epochen ver- 
wendet wurde ?

Diese Fragen lassen sich nicht gar so leicht- 
hin beantworten; ja wir sind sogar dér Mei- 
nung, dass diese Fragen nicht eintnal die 
hiefür allerkompetenteste Stelle richtig beant
worten könnte. Das klingt allerdings ein wenig 
kurios, alléin, thatsáchlich verhált es sich so 
und nicht anders.

Mán hat viele Jahre hindurch und vielleicht 
auch nicht mit Unrecht die Tabak-Regie beschul- 
digt, dass sie die Zigarren insoferne von Zeit 
zu Zeit vertheuert, als sie in gewissen Zeit- 
perioden zu den Zigarren immer ein billigeres 
Matéria! verwendet. Mag dieser Annahme auch 
eine gewisse Berechtigung zustehen, so kann 
gleichwohl versichert werden, dass diese Art 
des Ersparnisses keineswegs ein solch bedeuten- 
des ist, dass dem Staatschatze hiedurch ein nen- 
nenswerther Betrag, gleich denjenigenjeiner Preis- 
steigerung, zufliessen würde. Gleichwohl war 
diese Praxis namentlich unter dér österreichi- 
schen Verwaltung üblich, wodurch sich auch 
dér Glaube hievon bis in unseren Tagén er- 
halten habén dürfte. Doch am Ende, irgendwo 
muss ja doch das Übel liegen, wird mán ein- 
wenden und dieser Einwand ist auch sehr 
richtig.

Lieber Leser, hast du noch niemals die Be- 
merkung gemacht, dass dir ein in einem und 
demselben Weinkeller gebotener Wein, dér auf 
ein und demselben Bódén gewachsen ist, un- 
gleich gut mundet? Bist du noch niemals in 
die Lage gekonunen, den vorjührigen Wein zu 
lobén und den diesjAhrigen zu tadeln ? Und 
wenn ja, warum thatest du dies? Ja, wer das 
wüsste!
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Es ist möglich, dass die im Vorjahre dór 
Wein so gut geschrnekt hat, weil du ganz ande- 
rer Laune warst, wie jetzt. Es ist aber auch 
möglich, dass ihn sowohl das Erdreich, wie 
die liebe Sonne nicht nach deinem Geschmacke 
zubereitet liat. Nun, wirst du mit Recht ein- 
wenden: Ich bin es ja nich alléin, dér den 
Tropfen schlechter findet. Mit mir behaupten 
es auch hundert Andere, dass dér Wein schlech
ter geworden.

Auch das, mein Lieber, ist möglich. Und es 
ist sogar möglich, dass dieses Jahr nicht nur 
dér Wein dieses Gebirges schlechter wurde, es 
ist vielleicht auch möglich, dass die ganze Gegend, 
ja das ganze Land eine schlechtereWeintraube 
fechst, aus welchem Grunde auch dér Wein 
von schlechterer Qualitát ist, als dér vorjührige.

Ganz áhnlich verhált es sich aber auch mit 
dem Tabak, beziehungsweise dér Zigarre.

Und wer kann dafür verantwortlich gemaciit 
werden, wem falit die Schuld zűr Last eine 
schlechtere Zigarre erzeugt zu habén ?

Wir glauben kaum, dass irgend jemand dic
sen Fehler dér Tabak-Regie zuschreibt. Sie ist 
in dér That an dériéi Vorkommnissen unschul- 
dig, wie ein neugeborenes Kind und kann dafiir 
auch nicht verantwortlich gemacht werden.

Doch halt, ganz freizusprechen ist dabei die 
Tabak-Regie auch nicht, denn warum ?

Mit Recht wird dér Raucher sagen: ,Was 
kümmert es mich, wenn dér Tabak in diesem, 
beziehungsweise im vorigen Jahre, nicht derart 
gut gewachsen isi, dass er zűr Zigarrenfabri- 
kation so taugt, wie frölier. Ich bezahle ja 
immerhin für meine Britanica-Z'garre 7 Kreu- 
zer und will auch l'iir dicse 7 Kreuzer etwas 
habén."

Sehr richtig! Um das halté sich auch die 
Tabak-Regie zu kümmern. Und ob sie den 
Tabak, den sie zu dér anzufertigenden Zigarre 
verwendet, jetzt theurer zu bezahlen hat, odor 
nicht, um das hat sich dér Raucher auch nicht 
zu kümmern.

Gewiss nicht I Nur vergesse mán nicht, dass

j bei uns ein Tabak-Monopol existirt und dieses 
Tabak-Monopol von Beamten ausgeübt wird, die, 

í wie nicht anders möglich, ihre Vorschriften habén, 
nach welchen sie sich strikte richten müssen.

Denn was würde in solchen Falion die Privat- 
industrie tliun ? Sie würde jedenfaüs die Tabake 
prüíen und einer oingehenden Untersuclmng 

j  unterzieíien und wenn das Resultat ein solches 
würe, dass die Tabake aus ein und derselben 

| Gegend stammend, in ein und derselben Preis- 
lage sich befindend, für die bisher gelieferte 
Zigarre zu schlecht befunden würde, dann 
würde sie klugerweise, um die Kundschaft nicht 
zu verlieren una die Konkurrenz zu bestehen, 
zu dem Mittel greifen, weniger zu verdienen, 
um Entsprechendes zu liefern.

Und nun írage inán sieh selbst, ob dieses 
Letztere, nachdem hier von einer Steuergattung 

I die Rede ist, die an verschiedenen Einrichlun- 
gen und Formen gebunden ist, durchführbar 
wftre. Wir glauben nicht !

H 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 !

P O J A T Z I  F L t .  é s  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 m isé g ie kn e k  elismert gyufa-gyártmányaikat és pedig úgy kénes-, mint különösen szalon-gyufájokat.
E gyufa-gyártmányok Magyarországon nagy kedveltségnck és rendkivüli keresletnek örvendenek, főleg a 

Milleani um-gyufa,
Magyar korona-svédgyufa,
Magyar horí véd-szobor-gy u fa,
Krokodil-gyufa  és
Magyar Imperial-gyufa  elegáns kerek dobozokba csomagolva, melyek kiváló magyar állam

férfiak arczképeivel diszitvék.
Rips-gyufa  dobozokban és csomagokban kapható.

Kérjük szives rendeléseiket közvetlenül Dentsch-Landsbergbe intézni A legolcsóbb ártételeket tartalmazó 
árjegyzékünkkel szívesen szolgálunk. —  Budapest és közvetlen környéke részére V I I . ,  K o m b a c l i - u t c z a  8  « .  
alatt van raktárunk. _  _ » _ ___ „ __

POJATZI FL. és TARSA
DEUTSCH LANDSBERGBEN (Graz mellett).

[ a l m a z o t t
g y á r a

„LE GRIFFON" -  -  -  
-  -  „LE SUBLI|VIE”

anerkannt bestes und feinstes echt französisehe

ZIGARETTENPAPIER.
Unentbehrlicher Artikel in elén k. u. 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:

G Ó L D Z I E H F K  G É Z A
B u dapes t ,  V., S as -u tcza  29. s z á m .
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